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Szeged, 1913.
Szünet.
A politikai agitációk szünetelnek. Az
aratás miatt — mondja gróf
Apponyi.
Azért, mert 'az ország belefáradt és megunta, — mondja minden elfogulatlan szemlélő. .
Szünet van. Az ellenzéki lapok még
gyanúsítanak és rágalmaznak; Justh néha
még panaszkodik elvbarátaira; Szterényi
még védelmezi a koalició erkölcseit: de a
közönség nem hallgat rájuk.
Régi frázisok; régi fogadkozások; régi komédiák. Elkopott a nimbusz s már nagyon keveseket tud megtéveszteni a mülelkesedés és a müföiháborodás.
Mene tekel.
Andrássy ugyan még hivja zászlaja
alá a nemzetet; de a nemzet helyett csak
Désy jelentkezik. Hivja, hivja újból, de a
nemzet helyett csak Mezőssy kész — tárgyalni vele. Minden nap „ m e g n y e r " valakit; most már a sógorát is! Micsoda diadal.
És foly a privátszorgalomból m a g á n úton eszközölt nemzetmentés tovább.
Károlyi elvette Justhtól és Kossuthtól a hiveket; Andrássy Károlyitól próbálja elszedni a lelkeseket. És ezt nevezik,
együtt-müködésnek.
Előbb Apponyiék sodródtak a Justh
választójogi radikalizmusa felé, most Andrássyék. És ezt nevezik a radikálizmus
mérséklésének.
Előbb eszköz volt ez az alkotmány

Dyonisos

borából.

JUHASZ

kormegmentésére. Most már cél —
mányképességet nem alteráló.
így lehet lassan levetkőzni a kényelmetlen közjogi programpontokat. így
feledtetheti el Károlyi kényelmesen az önálló vámterületet s Andrássy a katonai követeléseket.
Hol van már mindez! Hol vannak
az elvek azóta! Most már csak választójog van; 'a tavaly áltáluk gyűlölt demokratikus választójog. És a hatalomért való
tehetetlen, de olthatatlan vágyakozás. Az
ország — erre nem gondoltunk.
Nehéz külpolitikai válságban vagyunk
s Andrássy — Mezőssyt kapacitálja. Súlyos pénzügyi viszonyok s nincs egy komoly gondolatuk. Az ország fele árviz alatt
s ők — szünetelnek.
Mennyit adott a károsultaknak Károlyi gróf? Hol látták a bajban Andrássyt
vagy Apponyit? Ez nem pártpolitika: ez
nem hatalmi politika; ez őket nem érdekli.
Nem érdekli. Játékaikba beleszólalt az
élet >a m a g a súlyos problémáival s nekik
azokra nincs szavuk. A palotaőrség fontos
nekik, mert ,az őket dobta ki. Az árviz nem
fontos, mert az csak a szegény népet hagyta hajléktalanul.
Csak arra jó nekik, hogy „sláger" legyen a kormány ellen ez is. A nagy szerencsétlenség errtlitése nekik csupán kortesfogás.
i
Jó arra, hogy lapjaik megvádolják
az eddigi kormányokat. Hogy ők ezek el-

len mit proponálták; hogy ellenőrző kötelességüket hogyan telj esitették: arról nem
beszélnek. És azt sem mondják meg, hogy
mik voltak azok az ő propozcióik, amiket
elfogadni a kormányok elmulasztottak s a
miknek elmulasztásából támadt ez a veszedelem. Személyi célokért folytatott, személyes boszuvágytól sugallt harc. Hatalomért való törtetés.
A nemzeti munkapárt azonban a nyugodt tudatlan hallgatja az ellene szórt
rágalmakat, hogy a harag eme kitörései
immár nem hátráltatják az események folyamatát.
Csak esztétikai érzékünket bántják e
támadások. Csak sajnálkozunk Apponyin,
aki politikai pályájának négy évtizede után,
miután egykor a m a g y a r parlament legnépszerűbb embereinek egyike volt; miután vezéralak volt a nemzet tanácsában a
nagyok idején: most a — Károlyi vezérlete alá kerül, ő , aki Szilágyi Dezső vezértársa volt; ő, aki egy Horánszkyt, egy
Hódossvt vezetett egykoron: most a Károlyi gondnoksága alá került.
Mi csak sajnáljuk az ellenzéket és
mérlegeljük egyben, hogy a munkapárt az
elmúlt év nagy eredmények egész sorozatát mutatja föl.
Megvan a véderő reformja s a balkáni háború nem talált készületlenül.
Megvan a házszabályrevizió s a parlamenti anarchia minden törekvése szegett.

Gonosz tavasz.

talpig elegáns ur volt Holmström. Üzletzárás
előtt miindig átöltözött s ahogy most kilépett,
boltja ajtaján, nem csoda, hogy megdobogtatta a küs Lund Amanda sz'ivét. Megborotválva, frissen mosakodva, elegáns frizurával,
egyenesre vasalva — a leghóditóbb fűszeresnek lehetett mondani. Hoilmström szivarra
gyújtott s amint a vékony, (karcsú füstkarikák menetét követte, szeme találkozott
Amanda kisasszony elragadtatott tekintetével.
Gentleman volt, tehát megemelte kalapját:
i
— Jó estét, Lund kisasszony!
— Jó estét, Holmströtn ur!
A kisasszony (hangja fátyolozott volt,
halk. alig halható. Aztán beszélgettek az
időről, a cukor, a kávé és egyéb termények
áráról. A világeseményekről, amelyek oly bolondul kergetik egymást. Ha ők ketten kormányozhatnák ,a Világot, 'bezzeg másként
menne minden.
Ezekután, hogv utasíthatta volna vis'sza
Lund kisasszony Hoilmström ur indítványát,
aki sétára hívta őt!
Tavasz volt, a fasor fái üde zöldek és
Holmström ur oly elegáns! És távolból a
zene hangjai is csábították.
— No, szedje magára a rongyait és jöjjön. Tiz rierc múlva itt leszek érte.
— Rongyok! — azt 'ünneplő ruháiára
értette! Alapjában véve igaza van. Régi ko-

Irta: E r i k Juel-

A szőlőhegynek ormát
Uj hold sarlója vágja,
A fanyaxr zöld borostyán
Bus homlokomra
kúszik;
Távol kékes ködéből
Vonatok integetnek
Mámorpiros
szemekkel;
Ó bor dalol szivemben.
És uj igékre várok.
/
Nun cest bibendum. Itt van
Az ihlet drága perce,
A röppenő, örök perc;
Napóleont ilyenkor
Csókolta homlokán a
Nikészárnyu
szerencse,
Goethét a múzsa és lány;
Ilyenkor forr a vér és
Fogan az áldott csíra:
A jövendő —
A kalmár aranya most gurul
És én most kezdek dalolni!
GYULA.

Szombat julius 26

A (kisasszony halálosan fáradt volt. Napokon, éjjeleiken áit ,folyton varrt. Színes
selymet, habkönnyű csipkét másoknak. Most
kimerülten sóhajtott és csüggedten hanyatlott karja az ölébe. A szemközt levő tükör kicsi, sápadt, keskeny arcot mutatott.
Ez ő Volna? . . .
Mi lett belőle! Az 'édes szőke teremtésből, akibe minden ur szerelimes lett, ha csaik
egy keringőt is táncolt vele. De most? Az
a gyermek elrontott mindent. Elvitte arca
rózsáit, (teste ifjú üdeséget. Még jó szerencse,
hogy meghalt a kis kölyök! Elég gond magának is megkeresni az élet szükségleteit, hátha még az a csöppség itt volna, akiről az apja tudni sem akart.
Az ölében tartott (blúzból kiszedte a fércszálakat, a hosszúakat szépen' egymás mellé
helyezte. — Istenem, nem lehet eleget takarékoskodni •— aztán kopott, fekete gyapjubluzába tűzve a varrótűket, szomorúan indult
az ablak felé. Friss levegő ömlött be most,
hagym'aililattail, pecsenyeszaggal telítve. A
mellékutcának nyári vendéglője már megnyiiJt. Lund Amanda kisasszonyt majd elölte
a vágy, a tavasz, a nyári vendéglő, az élet
után . . .
A szomszédban a z elegáns fűszeres most
zárta be üzletét. Jó negyvenes, nőtlen, tetőtől
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1913. jülius 26

DÉLMAGYARORSZÁO
Megvan a választói törvény s a magyar szupremácia biztosítva van.
Előttünk az esküdtszék reformja, a
közigazgatás reformja, a felsőbb oktatás
újjászervezése s a kerületek beosztása.
Ha csak ,ezeket a reformokat sikerülne a kormánynak megcsinálnia, egész
Magyarország közéletét átalakította s ujjáalkotta a m a g y a r közjogot. Egy uj Mag y a r o r s z á g áll akkor előttünk: kifelé erős,
befelé rendezett; a munka jegyében szervezett közoktatással és közigazgatással;
becsületes sajtóval s komoly parlamenti tanácskozással.
És mindez: egyetlen év alatt! Évtizedek munkásságát igénylő reformok. Évtizedek mulasztását pótló alkotások.
És mindez a z é r t volt lehetséges, mert
az ellenzéknek nem volt módjában azt megakadályoznia.
Hasonlítsuk össze ezt az esztendőt
— júniustól juliusig •— de azt megelőző
esztendővel s látnunk kell, hogy mi lehetséges velük és mi ellenük.
Amig az obstrukciót tűrtük, amíg az
ő hazafiságukban bíztunk: addog mi volt?
Egy álló esztendeig névszerinti szavazás.
Mióta megunták ezt a játékot s az
obsírukció letört: azóta állandóan folyik
az alkotás.
Kálmán Gusztáv föhnentése. A hivatalos lap mai száma közM : „ ö császári és
apostoli királyi Eelség 1913. évi julius 18-ánBad-Ischlbeti kelt legfelső elhatározásával
Kálmán Gusztáv magyar királyi kereskedelemügyi államtitkárnak, -ez állástól történt
fö'lmeníése alkalmával^ a belső titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni méltóztatott."

pott fekete ru'hája már kizöldült, akár a tavaszi gyep és más kimenő toillettje' nincsen. Kétségbeejtő helyzet. Holmuström u/r tiz
perc múlva itt lesz!
Átkos .szegénység, amiből egy ruhára
sem telik. Szörnyű, „nincs-", amely gátat vet
boldogsága elé. Persze ia gazdagoknak -erre
nincsen gondjuk. Amint szükségük van rá,
megrendelik . . . Amanda kisasszony eszelős
pillantással nézett végig szobájában. Varrógépén kiterítve feküdt egy rózsaszínű selyemblúz, a kopott fogason pedig Bang kisasszony számára .készült fehér dhiffon-alj.
Istenem, hiszen csupán- egy sétáról lelhet szó!
Mindkét 'hölgymielk karcsú, vékony termete
egyezik az övével. És Holmström ur . . . és
végre is ki lehet újra vasalni a ruhát . . .
— No nézze meg az ember, milyen elegáns a kisasszony! — szólt a fűszeres, mikor
megpillantotta a leányt.
És boldogan mosolygott s büszkén ment
el .az ámuló szomszédok tekintet-ének kereszttüzében. Az egyik elég hangosan megjegyezte :
z
— Rózsaszínű és fehér, Amanda kisasszony és Holmström ur, na köszönöm j
sz£p-en!
Másnap reggel jött a kisasszony haza — j
rózsaszín és fehérben — no (köszönöm szé- >
p-en. Egész -éjszakán át táncolt. És táncközben az embernek melege szokott lenni — és
rózsaszín, persze rózsaszín — ameddig rózsaszín. A fehér ipedig fehér, miig szürke nem
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„Az irgalmasság nevében..

« .gyár királyi adóhivatalhoz .juttatni kegyes-

— Átirat Szegedhez a zilahi
árvízkárosultak érdekében. —
(Sajót tudósítónktól.) Szomorú, könyörgő hangú átirat érkezett ma Szeged város
közönségéihez Szilágy vármegye .alispánjától.
A zilahi és a szilágy-baiai árvíztől sújtott,
hajléktalan lakosok nevében szól az alispán
Szegedhez, elpanaszolja, hogy a Kr,aszna áradása mintegy ezer hold kitűnő termőföldet
tett teljesen tönkre ós körüli,bélül ezer csald-,
dot juttatott koldusbotra
Szilágymegyében.
Az alispán Szeged közönségének irgalmasságához fordul és adományokat, a hatóságtól
pedig gyűjtés engedélyezését lkéri. Az alispán
átirata iá következő:
Szil ágy megye .lakosságát ifolyó dió 10-én,
•die különösen folyó ihó 18-án iszonyai csapás
érte. Juláni® IhójlOtóin a Knasizinia-f olyó és (miellé'kpiaitaikjiaá öntötték el töíhb .ezier íiolidra menő
területeit, tönlkre tevén- osákmean egészen, .az
,azon volt mezőgazdasági terményeket.
Julius 18-án századok óta nem tapasztalt
felhőszakadás következtében a Ziiilaih patak
óriási áradása Ziták városinak 78 laikoházát,
ma még meg nem álliapitlhaitó számú nnieólókópületeit, számos ralktár élőállatot sodort el,
több, mint 2-5 lakóházat megrongált, lakhatatlanná tett, sőt bárom •emberélet,et is követelt, Ugyancsak a ZEiath patak a 17 kilométerínyiire alább fekvő Sziilágybailla községnek 59
.lakóházát, 175 miellléképiiletét, sok házi állatot, mindkét helyein itömániteten ibutiort, ruhaneműt sodort elli, kö-ziban az összes itetriményiek
javarészét elisizapolta, tünkre tette.
Zolában 430, Szilágyballa községben 334,
összesein 754. látók maradt hajlék, rtuhiai, bútor nélkül, akiknek most már a mindennapi
kenyerük sincs meg, köztük igein sok ,gyermek, elaggott'munkaképtelen ,nő ,és férfi.
•A nyomorultak érdiekében emelek szót
a jó szivekhez, a;z irgalmasságuMioz f-olya"
modva, kérem, iliogy ©nmek a 754 magyar léteknek könytől áztatott bettevő falatját -nagybecsű adómányávail és .a hatósága iterüleitén
elrendelendő gyüjj testtel biztositani és az adományokat a oim megjelaliöiliásével -a zilahi ma
lesz a portól és piszoktól. És Holmström ur
gentleman, miig pálinkát, puncsot és Whiskyt
nem iszik. Addig érdekesen tud társalogni a
cukorról, kávéról, vámilletékről és egyéb efféle dolgokról, de a puncs után már -más kedve kerekedik és akikor szerelmet iki-ván, de
egészen fiatal és kövér nő ,a gusztusa, nem
olyan sovány, sápadt, mint bund Amanda.
Szegény Amanda!. Hiába tisztitötta, vasalta ,a fehér és. rószas'zinü, alig viselhette ő
maga is többé, annyira .tönkrement az.
Most azután kettőzött 'szorgalommal
kell éjjél-mappal dolgozni, hogy összekuporgassa a pénzt B a r n á s kisasszony blúzához,
mag Bang kisasszony fehér aljához. Keservesen megkeresett házlbérpénzből pótolta,
most azután -ezt kelti uj-ra megkeresnie. És
arca eközben -egyre kisebb és sápadtabb
lesz . . .
Tavasz, nyár elhmlilk, Holmström ur naponkint elsétál üzletzárás után, finomul kiöltözve, a nyomorult. Egyetlen tekintete sin-cs
Amanda (kisasszony számára.
— A ruha .teszi az embert úrrá Holmström ur!
— Igen ám, de a súlya értékeli a lovat
Lund kisasszony! i
Ezek voltak buc-suzásuk utolsó szavai
azon az emlékezetes estén, mikor Amanda
fehér és rózsaiszimben útra indult, hogy még
egyszer higyjen ia gonosz tavasznak.
És újra csalódjék.

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

kedjék.
Ziilalh, 1913. jiuliiius 21 tón..
Török, alispán.

Az átirattal (a tanács legközelebbi ülésében fog foglalkozni és valószínű, hogy a közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett nagyobb
összeget fog kiutaltatni -a szillágymegyei áivizikárosultak számára.

A szociáldemokra-párt
Szeged főkapitányához.
— Nagy a munkás-nyomor. — Beszüntetik
a belépődíj és táncmulatságokat. —
(Saját tudósítónktól.) Az a beadvány, a
mélyet alább 'közlünk és. amelyet tegnap
nyújtott be Somogyi Szilveszter dr. főkapitányhoz, a Szegedi szociáldemokrata párt
nevében Varga Ferenc, a párt uj agilis titkára, eléggé bizonyltja, hogy az általános gazdasági pangásnak, súlyos következményei
mennyire nehezednek a munkásságra. A szegedi szervezett munkásság vasára apónként a
Mikszáth Kátaiári-utcai Munkás-Otthonban
táncmulatságot szokott tartani, minimális belépődíjaik mellett. Ezeken a táncmulatságokon megjelent ,a rendőrség részéről egy ügyeletes tisztviselő a rend ellen önzése végett.
Ennek a rendőrtisztvi-selőnek ügyeleti diját:
4—6 koronát a munkásoknak kellene fizetni.
Most kénytelen az egyesület beszüntetni ezeket a belléptidijas táncmulatságokat, mert .az
általános munkás-nyomor folytán nem képes ezt a dijat megfizetni, lévén annak sokkal fontosabb rendeltetési 'helye: a munkanélküliek segélyezése.
Az alábbi beadvány ezt mondja .el a 'következőikben:
Tekintetes Főkapitány Ur! Alulírott tisztelettel bejelentem, miszerint a Munkás-Ottbominkban rendezett vasárnap esti belépődíjas táncmulatságokat az illető rendezőbiZiotts.áig'akikal beszüntettük és ezentúl cs-aik tag
jaink és az áltatjuk bevezetett vendégek részéire, belépődíj nélküli kedélyes estélyieket
fogunk rendezni.
Ezen elhatározásunkra az bárt rá, mivel
néhány olyan egyént. ikel'Mt .megtűrnünk, kiiik
egyesületeáinkinelk nem voltaik tagijai és mivel
nyilvános jellegűek voltaik a Itjánaeétélyek,
nieni volt .módiunkba a belépés jogát megtagajdlni tőilük. Ez a változtatás ránk nézve
annyival is kieil'lemesebb lesz, mivel kiadásainkat lényegesen t u j j u k redukálni és .annak dacára, bogy belépődíjak nélküli rendezzük estélyeinket, mégis több segélyt tudunk
ma'jd folyósítani az anyagiak híjával szűkölködő tagjainknak, mivel tekintélyes őszszeg marad meg pénztárunkban.
Különösen kívánatos most a takarékosságnak
minden eszközét megragadnunk,
mivel a munkanélküliség
óriási mértékben
növekedett és már eddig is több ezer koronára r u g az .az összieig, amit- egyes egyesületek
a tagjaik részére segélyképpen kifizettek. Ha
figyelembe vesszük még azon szomorú körülményt, hogy az idén semmi mimikára sincs
igen siók családos muinlkájstársiunikníaik, (kilátása, télen majd tekintélyes összegeket kelil folyósitamiinik családos, több gyermekes családapának, alkfcor ezen elhatározásunk helyességét mindenkinek be kell látiniia.

bútorok

első kézből csakis az Egyesült
Műaszfalosok Butorraktárában
(Szeged, Tisza Lajos-körűt 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben) kaphatók; esetleg szletflze.i s ajjsa

DCLMAQYARORSZAQ

1913. julius 26.
Ezen változó téri ykörülményt egyrészt
vagynn'k bátrak tisztielieitiéljiesien bejelenteni, mivel máir julius 20-tól kezdve e belépődíjas tiáncestélyefcet beszüntetjük ás (helyette b e l é p ő i d i j tnéJküŰi, kedélyes estélyeket
fogunk rendezni, amit a törvényesen ©lösmert ,alapszabályunk mon zár ki, sőt ilyenek
r e n d e z é s é r e jogot ad, máusrészrőil padiig nem
ó h a j t u n k
olyan csieMaedeibet elkövetni ezen
váll'oztatáeisiak amiből köztünk és a reindőrftiia-

•tóság között nézeteltérésekre adnia alkalmat.
A rend fem/tartásáért vállaljuk a telijies felelősséget.
Tisztelettel kérjük a tekintetes- Főkapitány urat, ihogy ezen bejelentésünket .tudomásul venni és az illető kerület rendőrségét erről értesíttetni méltóztassék.
Szegediem, 1913. julius hó.
Kiváló tiszteletitei' Varga Ferenc párttitkár.
*•

A monarchia Bulgáriáért.

kell menteni szorongatott
helyzetéből,
de
ez a két nagyhatalom annyi gyanúval kiséri egymásnak minden szándékát, hogy a
gyors megegyezés és a sietős beavatkozás,
amire égető szükség volna, nehezen jő létre. Mert amig megszületik a fontos elhatározás, a török csapatok már bent táboroznak Bulgáriában s lemészárolt nemzedékek jelzik az útját, mint hajdanában évszázadokkal ezelőtt, valahol a „hódi'tó" török csak megjelent. És most győzedelemes
a török had Bulgáriában, mert senki sem
állja az útját.
Érdekes Rómániának a magatartása,
amely mind nagyobb szerepre látszik hivatottnak a balkáni zavarban. Ahogy a viszonyok most alakulnak, egyáltalán nem
lesz meglepetés, ha Bulgária és Románia
védő- és dacoló szövetségre
lép s a két
sereg együtt (még Bulgáriának kétszázezer
katonája áll fegyverben, erről nem szabad
megfeledkezni!) visszaveri a törököt s a
szerbek és görögök elbizakodott és nagyzoló követelődzését
egyaránt.
Ez volna
aztán a legnevezetesebb fordulat a Balkán tömérdek meglepetése között.

azért

(Bulgária megcsonkítását nem
engedjük. — Az orosz kolosszus
is megmozdult és fenyegi Törökországot. — A porta nem enged.
- Románia béketörekvései.)
(Saját tudósítónktól.)
A balkáni béke
ügye nehezen dől d jobbra vagy balra,
folyton ujabb bonyodalomba kerül, nem
csoda tehát, ha a nagyhatalmak megunták
a békés várakozást. Ma a monarchia lépett
föl követei utján, határozottan és erélyesen. Belgrádi és athéni követeink megjelentek Szerbia, illetve Görögország kormánya előtt és átadták az osztrák-magyar
monarchia intélmlét, mely szerint tanácsolja, hogy a két állam lazonnal szüntesse
meg Bulgária ellen a támadásokat,
mivel
nem fogja tűrni, hogy Bulgáriát
túlságosan megcsonkítsák s ezzel a balkáni egyensúlyt megbolygassák.
A monarchia eme
lépéséről többek között Románia is előzetesen tudott és ahoz hozzájárult, sőt a román kormány ma értesítette a bolgár.kormányt, miszerint parancs ment a Szófia
előtt veszteglő román hadseregnek,
hogy
a Szófia ellen való vonulást hagyja abba.
Mióta ez a szerencsétlen balkáni háború újból megkezdődött, a bolgárok egyebet sem kapnak, mint verést. A románokat sikerült ugyan megállitani, de annál
nagyobb tömegekben nyomulnak előre a
törökök, akik nemcsak Drinápolyt
foglalták vissza, hanem már régi bolgár területre is betörtek és kamatostul fizetik viszsza a kölcsönt. Bulgária most abban bizakodik, hogy talán a románok kiverik a törököt. Vannak is ilyen hirék, de nem igen
valószínű, hogy Románia, amely elérte
célját: Bulgária győngitését, most saját
véreit vigye vérpadra ugyanazért a Bulgáriáért. Az utolsó percben a görögök is
ujabb követelésekkel állottak elő és meghiúsították a fegyverszünetet, amelyet már
Nisben kellett volna aláirni. így a fegyverszünet kérdése is a bukaresti konferenciára marad, addig gyilkolják egymást a tegnapi barátok. Európára nézve azonban a
veszedelem, emberi élörelátás szerint elmúlt és ez mindenesetre nagy megkönynyébbülést jelent.
Törökország ellen különösen OroszorsZ(
i g készül agresszíven föllépni. Napok
érkeznek hirék orosz mozgósitásról és
"apatosszevonásókról, ma aztán megjött
nnak a híre, hogy a kaukázusi
kerületben
IZ
. hadtestet
mozgósított
Oroszország,
d, h
v h0sry kazánból egy hadtest in" ° Kaukázusba. Oroszország föllépése
van
a közelrö1 ér
dekelf h y f l t e f ° n r s ' a z '
"
m S ő
™
Oroszország,
Ma
eeveznék ™ 1
S y a r o r s z á g megegyeznek most abban, hogy Bulgáriát meg

A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
A PORTA ELLEN.
Berlin, julius 25. A Nációnál Zeitung-nak
jelentik Pétervárról: Félhivatalosan kijelentik, hogy a hatalmak pénteken vagy szombaton fognak >a portánál közbelépni. A Ruszkojie Mcilva az orosz hajóhadnak Szebasztopofból és az angol hajóhadnak Pireuszból való kihajózását ezzel hozza összefüggésbe. Az
angolok eljárása itt bizonytalanságot kelt.
London, julius 25. A tegnapi nagyköveti
értekezletről' a Times azt irjla, hogy eredménye, ha a különböző kormányok beleegyeznének, a portiánál teendő közös lépés
lehetne.
A Daily Telegraph azonos jegyzékek lehetőségérő! ir. Benckendorf
gróf londoni
orosz, nagykövet .az orosz kormány nevében
közölte, hogy az orosz kormány nem akarja
elhagyni az európai koncert eddig követett
politikáját és egyrészt hajlandó addig várni,
amig csak kéli, másrészt azonban el van határozva. 'hogv nem engedi meg Törökországnak az Enosz-Midia vonalon innen lévő
területek megszerzését. Erre valló tekintettel
most a hatalmak föladata az. hogyan lehetne
a külön akció elkerülése végett a törököket
Drinápolyból kiűzni.
Dillon dr. bukaresti táviratában ismételten kifejezi azt a nézetét, hogy Románia
esetleg föllép Törökország ellen. Taike Joneszku tegnap energikusan intette Szerbia és
Görögország követeit ti((zott 'követeléseik
miiatt és hozzátette, hogy ha folytatják a
Szófia felé váló előrenyoTrtrlást. a román hadsereg, mely közelebb van "Szófiához, előttük
fog a bolgár fővárosba bevonulni.
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portának, hogy Drinápolyt kagyja el és csapatait az Enosz-Midia vonalig vonja viszsza.
DRINÁPOLYT MAGÁNAK AKARJA
A TÖRÖK.
Konstantinápoly, julius 25. A kormányhoz közöl álló körökből jhire jár, hogy a
porta csak felületes kísérletnek tekinti a nagyhatalmak lépését, amellyel Törökországot a
Driinápolyrál való lemondásra akarják bírni. Ép igy nem veszi komolyan a porta Oroszország ama fenyegetését, hogy Örményországban fog dlilene eljárni. Hír szerint az itteni 'nagykövetségek első dragománjainak
nemrég tartott gyűlésén elhatározták, hogy
Örményországban keresztül kell vinni az
1895-ben elhatározott reformokat. Ezenkívül
Örményországot öl kéli határolni és számára főikormánybiztost kelll kinevezni.
Bécs, jiuüiiius 25. \Szaid Hmlim hasa nagyvezér a Südslavíscihe Korreepandienz munkatársán,ak Törökország katonai akciójáról ezt
mondotta:
— lA török hadseregnek parancsa van arra, hogy bevonuljon Drinápolyba és itt foglaljon. hatáirvoulallat. Törökország kénytelen
ezt iafcaitcinia.iakciót kleriesztiüilvinui, hogy természetes stratégiai 111,altiadhoz jusson. Az Bnosz
Midia, határvonal meigmiaradtása esetén egyáltalán iiiism lettünk volna abban a helyzetben, hogy teJtjesen leszerelhessünk ós kénytelenek lettünk volna állandóan nagy hadsereget tartani ezen a vonalon. Ez az állapot
tarthatatlan volt. Ha Törökország m,eg akar
maradini európai földön, legalább lélekzenie
keli tudni. Az Bnosz-Midía vonal mögött lévő területen nem maradhattunk és ezért határoztuk el magiunkat katonai akcióra, amely
Európát nem lephette meg. Törökország nem
kér több jogot magának, mint bármely szabad á f e m . Európának meg kell ,engedin.i velünk szemben is ;azt, amit bármely más államnál helyesel. A szerződésekét Szófiában
és a balkáni fővárosokban szakították szét.
Törökországban ás ván közvélemény ós van
hangja a hadseregnek, amit nekünk meg kelil
hallani. Európa nem tehet, másít, minthogy
igazságos lesz és mem fog olyan cselekedetekbe bocsátkozni, amelyek ellenkeznek az igazság,osaáigigál. Nem Íbiszünk a fenyegetéseknek,
mert bizunk a hatalmak igazságérzetében.
LÉPJEN FÖL ROMÁNIA!
London, julius 25. A Times pétervári Iévélezőjének jelentés,e szerint ott is foglalkoznak azzal a gondolattal, Ihogy Románia lépjen föl Törökország ellen. A Times tudósítása szerint azonban ez a gondolat Pétervárott olyan alakot öltött, hogy ha Bulgária hamar aláírja a békét, a szövetséget meg (lehetne újítani Románia kezdésére és Románia
és Görögország segítenék Bulgáriát a törököknek Tráciából váló kiűzésében. Ezt
a
megoldást tálán a hatálmaik is helyeselnék,
ez azonban ebben a pillanatban még nagyon
kérdéses.

VÉDIK BULGÁRIÁT.
Bukarest, julius 25. Magán jelentések szerint Károly király a .szerb, a görög és a montanegróboz intézett egybehangzó táviratában hangoztatja, ihogy az általános helyzet
ismerete arra föltevésre jogosítja, hogy a hatalmak nem fognak belemenni Bulgária túlságos megkisebbitésébe.
Ezért kötelességéneik tartja, hogy fölhívja az uralkodók figyelmét Bulgária mai nyomorúságos helyzetére, amely szükségessé teszi a fegyver• szünet megkötését. Végül a király a három
SÜRGŐS TANÁCS. .
urailkodó iránt érzett barátságának hangozKonstantinápoly, julius 25. Mint diplo- tatásával kifejezi azt a meggyőződését, hogy
máciai körökből hire jár, a nagyhatalmak ugy fognak él járni, hogy a Balkán egyenképviselői újra sürgősen tanácsolni fogják a súlyát meg ne zavarják.
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Bukarest, julius 25. A Zeit levelezője arról értesül, ihogy a szerbeknek és görögöknek
Szófiába való bevonulása valószínűen nemzetközi beavatkozást vonna maga után. Az érdekeit a'táitmia!k él vannak hatjánozva, iliogy
Bulgária túlságos kiesinyitásét inejn engedik
mag és az erre vonatkozó szerződéseiket revízió alá veszik. Ez Romániát nem érinti, mert
.a Románia általi követeit határvonal elitem
senki sem tiltakozott,
London, julius 25. A Daily Telegraph jelenti Bukarestiből: Románia, amely csapatainak előrenyomulását megszalkitotta, el van
határozva, ihogy megmenti a bolgárokat attól
a megaláztatástól, hogy fővárosukat idageu
csapatok szállják meg. Ez garancia arra,
hogy Szófiát sem a szerbek, som a görögök
nem fogják elfoglalni. Ép igy meg fogja Románia akadályozni azt is, hogy ViiddÜnt idegen csapatok foglalják el. Vididlinnek vagy
bolgárnak kell maradnia, vagy románná kell
lennie. A romáin kormány Szerbiában és Göröigoiriszágbain a diplomáciai formákkal csak
éppen hogy összeegyeztethető nagyon lerős lépést tett, hogy legalább 'Csapataik előrenyomulását szüntiesisék meg, ha .mar fegyverszünetet mem akarnak kötni.
SZERB OKVETETLENKEDÉS.
Belgrád, julius 25. A helyzet váratlanul
jelentékenyen rosszabbodott Bulgária ama
követelése miatt, hogy az ellenségeskedést a
bukaresti béketárgyalás megkezdése alőtt
szüntessék meg. Mértékadó szerb körökben
utalnak arra, hogy a szövetségesek állásipontja kezdettől az volt, Ihogy az ellenségeskedést csaik az előzetes békéfölitéteilek föltétlen elfogadása után lehet megszüntetni. A
gyors békekötés érdekében elengedhetetlen,
hogy a szövetségesek .,ez álláspontjukhoz ragaszkodjanak és ezért elvárják, hogy Bulgária számolni fog jogos követeléseikkel.
A SZERB ELŐRENYOMULÁS.
Belgrád, ju'lilus 25. 'A szerb kormány alfcailmaiZkodotit a 'főhadiszállás követeléseihez
ós elhatározták, hogy az ellenségeskedést a
i bukaresti béketárgyalás befejezéséig
fogják
| folytatni. A szerb kormány álláspontja az,
hogy a szerb csapajtofcniák bolgár területen
valló folytonos1 előrenyomuMsía következtében várni lehet, hogy a szófiai kabinet engedni fog ós másrészről ezzel megfosztják Bulgáriáit attól a lehetőségtől, hogy csapatait ösz
szegytijitse. Az utóbbi mapolk csatái igen maigyok voltaik, különösen lhevesen harcolnak az
Egripalánka és Kocsána között levő területen. Nagy harc volt a Bregalniiea felső folyása mentén, amelyben a szerbek szerint a holgároik támadtak. Máira várják, hogy a szerb
csapatok megszállják Viddiimt. A veszteség
minidkét részen roppant nagy, körülbelül ezer
ember naponta.
MEGVERTÉK A GÖRÖGÖK A BOLGÁROKAT.
Szaloniki, julius 25. A görögök tegnap
reggel megtámadták Kresznát. A bolgárok
csak csekély ellenállást tanúsítottak ós viiszszavonutásuk alkalmával lerombolták a hidakat. A görögök üldözték őket a leégett falvakon át, amelyeiket lalkóik elhagytak. A bolgárok a Kreszna-hágóban rövid ideiig ellenálltak, de azután szurony rohammal kiűzték
őket. A boJigáiroík visszavonultak, több tábori
ágyú hátrahagyásával. Több száz embert la
•görögök foglyul ejtetitek. A görög jobbszárny
Vevrofcoptól Malhomáig, iá balszrány Carevoszelóig nyomult előre. Azt hiszik, hogy nem
fognak éllenáililásna találni egész Dzsumajáig, amely hir szieriint meg van erősítve.

1913. julius 26.
VIZSGÁLJÁK
A MACEDÓNIAI MÉSZÁRLÁST.
Athén, julius 25. Cunze kapitány, a német követség katonai attaséja utasitáist kapott kormányától, hogy utazzék Macedóniába és győződjék meg, vájjon ímeglfelelnék-e az
igazságnak a mészárlásokról szóló birdk és
aztán tegyen kormányának jelentést.

Százezer hektár bolgár föld
magyar kézen.
— Egy aradi ember miliiós opciója. —
(Saját tudósítónktól.) A londoni béketárgyaláson Bulgária hajlithatatianul ragaszkodott Drinápoiyhoz .és a hozzátartozó vilajetekhez. Aitíban senki sem 'kételkedett, hogy
a török birodaloimnalk .ez a legértékesebb területe Bulgáriáé lesz. Ezt már muilt év decemberében tudta mindenki.
Élelmes embereket már ebben az időben élénken foglalkoztatott az a gondolat,
hogy mi is lesz a zsákmánnyal, az újonnan
szerzett területekkel. Bulgária képtelen azokat kellőleg haszneteitani. Anyagi ereje
hiányzik ehhez. A háború a pénzügyi tönk
szélére sodorta rs jó néhány évtizednek el
kell múlnia, mi'g ia háború nagy vér- és
pénzveszteségei Iki'heverhetők lesznek. A várható föllendülést csakis az idegen töke és
idegen emberanyag adhatja meg.
Az idegen tőke már akkor megmozdult
s egyelőre figyelő álláspontra helyezkedett.
De mert élelmes emberek nálunk is vannak,
igy a Balkánon végibemenő nagy osztozkodás sok. gondot okozott egy néhány magyarnak is és kalandos tervéket érlelt meg a
spekulációkra mindig kész agyvelőkben.
Az ilyen kalandos terveket az a körülmény jellemzi legjobban, hogy a megvalósulás stádiumában csak a legritkább esetben
jutnak el. A kivitelhez már nem csupán színes fantázia kell, hainém a viszonyoknak alapos ismerete. Vannak nagy koncepciójú üzletemberek, ezeknél azonban rendszerint hiányzik a vakmerőség.
(Khuen-Héderváry
gróf
gazdatisztje.)
Aradon azonban akadt egy ember, aki
nagy merészséggel és leindületiteil kigondolt
tervét immár eljuttatta a megvalósulás stádiumába.
Vértes Anitáit ez aiz 'érdekes ember. Aradon a Nagy Sándlor-utca 7. szám alatti házban lakik. Khuen-Héderváry Károly volt miiminlisiztereilnökinek volt a gazdatisztje 17
éven át. Jelenleg nyugalomban van s a gróftól 4000 korona nyugdijat kap évente.
Vértes kitűnő anyagi viszonyok között él.
Jelentékeny készpénze van, .ami lehetővé teszi neki, hogy kockázatos vállalatokba is
részt vegyen. Bátor ember, aki 'ismeri a viszonyokat, különösen a •magyarországiakat.
Okos ember s igy megsejtette, hogy bizonyos
tekintetben a Balkánon még ikü'lönib állapotok lehetnek, minit inalunk.. Háborús időiben; s
háborn után könnyen belecsöppenhet az ember egy nagyszerű üzletbe, ha érti ennek a
módját.
Már .tavaly decemberiben, amikor a háború sorsa eldöiltinek volt tekiinhető, kieszelte
tervét: az okkupált terület egy részének megvásárlására opciót szerezni. Ez természetesen
esialk a bolgár kormány utján- történhet megEzzel kell tehát öszeköttetésbe jutni. Nem
könnyű, ide meni tehetetlen feladlak
Tudomása voilt arról Véntesnek, hogy a
bolgár ügyeknek szakér-tője is van Budapest
tem. Ez Strausz Adolf, a budapesti Keleti
Akadémia tanára. Öt kereste fel' s vele beszól1
•te meg a terv részleteit, Strausz életre való
eszmének találta Vértes terveit, s haljilaindómak .mutatkozott a közvetítésre. Megállapodás jött létre közöttük. Strausz azt tanácsolta, hogy egyelőre helyezkedjenek várakozási
álláspontra s h a a külpolitikai 'helyzet ailk,almásnak mutatkozik, akikor lépjenek akcióba.
Természetesen Khuen-Héderváry Károly
volt miniszterelnök értékes protekciója sem
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számításim. M-v-üL Khu-en kedvelte egykori aülkalimaizohtöát s igy szívesen
tett lépéseiket az érdak-eben.
Vértes arra kérte őt, ihogy j á r j o n el a
bolgár kormánynál egy -beadiványáin-aik kedvező eJiiiíézése érdiekéhen. ö naiint az ország
volt miniszterelnöke ibizonyára tál'ál megfejelő utat és utódot arra, hogy kérelmét -a .'bolgár konnáiny teljesítse. Egyelőre csak arról
-vollt szó, hogy a kérelem elvileg
teljesíttessék.
Az akikor még csak preeizdrozva sem volt.
Mindössze egy 'bizonyos területre opció jog
kiadását kérték.
maradhatott

(100.000 hektár opcionált príma föld.)
Strausz t a n á r összeköttetései kitűnőinek
bizonyulták, Kiliuen-ÍHédérváry -Károly gróf
protekciója is ugyszerüen- -bevált. Vértes a
bolgár kormány-tói opciót kapott 100.000 hektár területre. A békekötés napjától
számítva
egy éven belül köteles a rettenetes
területet
átvenni, -az érte j á i ó összeget kifizetni, különben -elveszti az opciós jogát. A tenü-1-at a
Dr-imápolyi viilil-aj-etlben Mkeiziik s Driimiápély-tól
délre fi-u-zódilk Dede-Agacs irányiá-ban. Ez -azelőtt török állami birtok voJ-t, igy a fölötte
való rendelkezési j-og a -bolgár -kormányt illeti meg.
Nagyon érték-es terület ez, amely nem
csupán szántóföldiekből áill, Ihia-nem hatalmas
erdők-bői és rózsaltigetekből. 15.000 -hold erdő
sóg van a területen is sóik száz hold rózsaerdő, aminek értéke -rendkívül nagy.
Ennek a területnek hektárját 20 frankért
kapta meg Vértes Antal. Téhát egy nevetségesen csekély árért. Hogy a -hektár földnek
nem husz f r a n k az érték-e, azt egy budapesti
banknak az a j á n l a t a jellenaai, amelyben Vértesinek 50 f r a n k o t ajánl- fel egy Ih-ektárért, ha
15.000 hektárt átenged neki.
(Magyarok,
települjetek.)
-Vértes most m á r csak -arra vár, hogy a
békét megkössék a (Balkánon és ügy átvehesse a részükre nagy vonásokban kijelölt -területet. A szövetségesek iköz-ött kiütött háború
egy időre kitolta az átvétel terminusát. Vértes -azonban -nem fél1 -a békekötés esélyeitől,
-nem .aggódlik amiatt, hogy a -dránápolyi vilajet, -amelyben most ismét a török az ur, k-inek a kezén marad. Szerinte nem lehet kétséges, hogy az Bulgáriáé lesz s mert a nagyhatalmak is ezen az állásponton vaunak, igy
a,lapos reménykedésük. Véirt-es -a most -rendelkezésre' álló időt az átvétel előkészületeivel töl-ti el. F-olyton -u-tazik s állandóan -tárgyal pénzemberekkel', és -bankóikkal.
Az -a célja ugyanis,, hogy ,a szerzett területre földéhes m a g y a r embereiket telepit,
akiket olcsón és kedvező föltételek mellett
juttat -majd földhöz. Magyarok
települjetek!
Ez lesz mos-t már az u j jelszó. Lehet, hogy
-rövidesen meg fog csappani az amerikai kivándorlás, amennyiben a Balkán fölszivó képessége sok ezer m a g y a r icsia'liád-nak f o g j a -a
megélhetését lehetővé tenni. És tán az országinak i s jobb, h-a Ooeánontul helyett csak
-a (közelbe vándorol a magyarság ezre.
Hoyos gróf és Fürstenberg gróf talál
kozása. Predeálból j e l e n t i k : Hoyos Sándor
gróf, Berchtold gróf külügyminiszter mui-t
heti -utolsó -audienciája után, amelyen ő maga is- jdlen v-olt, utasítást kapott, 'hogy azonnal -utazzék Bukarestbe. A külügyminisztérium -elnöki osztályának főnöke vasárnap
reggeli érkezett -Brassóba, ah-onn-an nyomban
tovább ment P-redeálra, -ahová a déli órákban
megérkezett Bukarestből Fürstenberg
herceg bukaresti osztrák és magyar követ -is két
követségi titkárával A két -diplomata nyomban találkozásuk után visszavonult a határrendőrség 'hivatali helyis-égéinek egyik kü
Ion-szobájába, ahol hosszabb ideig tartó ta
nacskozást folytattak, miálatt a követségi
titkárok -a déli brassói gyorsvonattal -elutazak ismeretlen rendeltetéssel Budapest felé.
L» el után ot óráig tartott Fürstenberg herceg
és Hoyos gróf tanácskozása. Ékkor a diplo
mataik automobilra ültek ós Bukarestbe men
tek, ahol -ma délelőtt Károly király audien,
cian fogadta Hoyos grófot
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Az uj királyi biztosZágrábban
— A horvát megoldás. —
(Saját tudósítónktól.)
Skerlecz Iván báró, az uj királyi biztos ma -este ti-z órakor
elutazott Zágrábba s a holnapi szombaton, elmondja programbeszédét. Skerlecz elutazása
előtt -tanácskozott Tisza István gróf miniszterelnökkel és Pejacsevich Tivadar gróf horvát miniszterrel.
A karrier, amit Skerlecz Iván báró v. b.
t. -t., -az uj horvátországi királyi biztos az
automobil sebességével, d e az igazi tehetségek szerénységével é s szeretetreméltóságával száguldott be, nem m a g y a r karriér. Van
ebben a karriérben valami egészen- rendkívüli, válam-i nagyszabású, ami speciális viszonyaink között sziinite elképzelhetetlen. A
szolgálatkész, ügyes és szorgalmas kis titkártól a horvát királyi biztosig, a magyar
király szuverenitásának a r-eprezentálójáig, a
valóságos belső titkos tanácsos ő excellenciájáig az u-t igen hosszú, a z emelkedés vonala meredek és merész, mint a magas kőfalé, akadályokkal- tele és az idő-, ami alatt
ezt Skerlecz megjárta, mégis világrekord.
Amerikában lehetségesek ilyen- pályafutások,
esetleg F-ranoiaországba/n, -talán Angliában is,
csak nálunk nem. Skerlecz, ha mindjárt báró
is, nem az obligát m a g y a r mágnás-életet éite, ifjúságától kezdve dolgozott és a disz, a
mi -egyszerre ért-e, ,a megfeszített, állandó,
szorgálmas munka -eredménye. És ez az, a
miért Skerlecz karrierje minden politikai
szemponton, tul és miniden állásponttól függetlenül, tekintet nélkül küldetésének a bírálatára, érdekes és szimpatikus. Mint siker.
Mint egy nagy, szinte diadalmas siker.
Az ,uj h'orváitor/jzági jk-irályi biztos a
tegnapi és mai napot m-ég Budapesten töltötte. Délelőtt a főhercegnél v-olt és más
több bemutatkozó látogatást tett, a városnál, az egyházi, polgári és katonai hatóságoknál, délután a miniszterelnökkel tanácskozott.
Budapesti tudösitónk -ma- délután m-egintervjuölta Skerl-eez bárót.
— Horvátországi küldetésemre vonatkozólag nem -sokat mondhatok egyelőre, —
szólt. — Ami ,az -én uj hatáskörömet illeti, ,az
mindenesetre nehéz, de azon a véleményen
vagyok, hogy ha illetékes helyről .nehéz állásra hivnák -meg valakit, akkor annak kell
legelsősorba-n teljesíteni a kötelességét.
— Van valami 'kész programja Excellenciá-dnak?
— Igen. ,
\
— És mi az?
— Erről ko-rai volna -nyilatkozni. Mindenekelőtt beszélnem kell odalenn emberekkel,
tájékozódnom kell, informálódnom, tárgyalnom és csak .azután alkothatok magamnak
tiszta képet.
— Gondolja Excellenciád, hogy végre
rend lesz
Horvátországban?
— Remélem.
— -Ez az állapot, a horvát királyi biztosság végleges lesz, vagy csak átmeneti Excellenciádra nézve?
— Nem tudom, — szólt a királyi biztos
mosolyogva.
Tomasics Miklós völt horvát bán, akit
Zágrábban az uj alakulás d-i-abolus rotae-jának tartanak, ma Budapestre utazása előtt
hosszabb beszélgetést folytatott egy újságíróval. Arra a kérdésre, mi a véleménye az
uj királyi biztos kinevezéséről, igy felelt:
— A -miniszterelnöknek a-zt a tervét, h-ogy

5.
Skerlecz báróra bizta a horvát kormányzást,
nagyon szerencsés eszmének tartom. Politikailag nem exponált ember, másrészről pedig egész családjában tradició a hiv ragaszkodás az unionisztikus elvekhez. Biztos -a
reményem, hogy sikerülni fog a vállalkozás
és nemcsak az egész nemzeti haladópárt, hanem minden unionista érzelmű ember támogatni fogja. A nemzeti haladópárt részéről
mindenkit szívesen fogunk fogadni, aki az
alkotmányos rend helyreállításában közreműködni k-iván. Az én nézetem az, hogy erős
kézre, túlságosan erélyes kormányzásra
nem
lesz szükség, ha ugy :a magyar, mint a horvát közvélemény türelemmel lesz addig, a
meddig lehetséges lesz a függőben levő tárgyi kérdéseket elintézni. Bizonyos vagyok
benne, ho-gy az ország közvéleménye mi mellénk fog állani -és meg tudjuk teremteni a
békét.
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Letartóztattak egy szegedi
háztulajdonost és a feleségét.
— Szuronyos fedezet alatt Mezőkovácsházáról Battonyéra. — Félrevezetett szegedi sörkereskedő.)
(Sajót tudósítónktól.)
Szenzációs letartóztatás történt néhány nap -előtt a csanádm-egyei Mezőikovácsháza községiben. Az ottani csendőrség elfogató parancsot adott ki
Deutsch Zsigmond szegedi háztulajdonos
és
a felesége filen -azon a címen, hogy szökni
akartak a hitelezőik elől. Az -esetet a csendőrség mindmáiig szigorúan titokba -tartotta,
mert Deutsch ók letartóztatása egy mezőkovácsházai bukott vendéglős és szállótulajdonos megtévesztő információja alapján történt.
Deutschot és a feleségét szuronyos
fedezettel
kisérték és a feleségét a battonyai
járásbíróságra, ahol csakhamar tisztázódott a z ügy,
kiderült, hogy egy (hitelezési pakliról van szó,
amelyben Deütseih teljesen ártatlanul keveredett bele, miire ,a meghurcolt házaspárt a
vizsgálóbíró azonnal szabadlábra helyezte.
Az -esetről a következő részleteket sikerült
megtudnunk:
. '
Deutsch Zsigmond a családjával együtt
nem-rég költözött Szegedről Mezőkovácsházára, -ahol Róth Salamon nagyv-endéglőjét
és szállodáját vette bérbe. Róth néhány hónappal ezelőtt megbukott, csődbe került és
állítólag hitelezési csalás mi-at-t is felelősségre
vonták. -Minderről Deutschn-ak nem volt tudomása. Az üzlet átvét-eleiko-r ő csak JRöth
apróbb adósságait vállalta át s m-ikor az üzletkötés már megtörtént, tudta csak meg,
ho-gy Róth -nyakig úszik a z adósságokban,
de a hitelezői nem tudtak behajtani rajta egy
fülért sem. Nagyobb összeggel -erdekeit a
megbukott szállótuilaj-donosnál Schorr Ottó
szegedi sörnagyk-ereskedő, azonkívül több
aradi és makói cég.
Alighogy D-eu-tsoh átvette a inagyvendéglőt és a száll-ót, foglalást akarták vezetni ellene Róth megkárosított hitelezői kárigénylés eimén. Deutsch azonban megelőzte a dolgot és még mielőtt valami történt volna, minden holmiját -elszállíttatta -egy üres lákásba,
igy akarván kikerülni a kárigénylést. Ha a
foglalás sikerült volna, ak'ko-r Róth kijutott
volna a csávából, m-ert ,a hitelezők -azt Ígérték, hogy azután már békén hagyják, sőt a
bünivádi följelentést is visszavonják dll-erie.
Róthot fölötte bosza-ntotta, hogy szépen
kieszelt terve meghiusult. Elhatározta, hogy
boszut áll ezért Deu-tschon és nyomban cselekedett fs. Mezőkovácsházáról betelefonozott Szegedre Sdho-rr Ottóihoz, /akinek azt
mondotta, h-ogy Deu-tschék meg
akarnak
szökni az igénylés elől -és a saját hitelezőiket,
közöttük Sohorr Ottót is meg akarjá-k káros-itan-i. Rótlh figyelmeztette Sűhorrt, hogy
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gyorsan intézkedjék, mielőtt még 'Deutsch és
a felesége megugranak. A kereskedő erre express-levelet irt a mezőkovácsiházai csendőrségnek, hogy Deutschék szökését
akadályozza meg és tartóztassa le Deutschot és a feleségét. A csendőrök a levél vétele után félórával megjelentek Deutsdhéfcnál, hogy letartartóztatását foganatosítsák. Deutsch fölháborodva tiltakozott a csendőrök eljárása ellen és követelte a letartóztatást elrendelő
végzés fölmutatását. Az egyik csendőr elővette a végzést, amelyet egy csendőrőrmester irt alá. Hiába hivatkozott Deufsdh arra,
hogy néki Szegeden a Párisi-körat 22. szám
alak saját háza van, azonkivüU némi készpénz fölött is rendeilikezi'k, a hitelezőit mindig
pontosam fizette és fizeti most is — mindez
nem használt, a csendőrök Deutschdt és a
feleségét letartóztatták és a legelső vonattal
szuronyos fedezet alatt Bdttonyára
kisérték.
Ott a járásbíróságán átadták a vizsgálati
ügyeket vezető járásbirónafc, Ikii előtt Deutsch
ismét tiltakozott a csendőrök önkényes eljárása ellen. Azt mondotta, hogy az egész
dolog csak tévedésen alapulhat és fölmutatott több irást, amelyek mind arról tanúskodtak, ihogy Deúlsch jó anyagi viszonyok
között él, hivatkozott arra, hogy sciha büntetve nem volt és semmiféle élj árás nem folyik ellene. Mindezekről: a vizsgálóbíró táviratilag meggyőződvén:, belátta a csendőrség helytelen eljárását, föloldotta a letartóztatást elrendelő végzést és Deutschot, valamint a feleségét szabadlábra helyezte.
Az
esetnek még folytatása, lesz a bíróság előtt,
amennyiben1 Deutsch a letartóztatást elrendelő csendőrőrmester
ellen hivatalos
hatalommal való visszaélés midit bűnvádi följelentést tett.
Harkáryl miniszter föllép Rónay kerületében. A nagyszentmiklósi munkapárt ma
délelőtt értekezletet tartott, amelyen egyhangúdat abban állapodtak meg, hogy a vasárnap délelőtt Nagyszentmiiklóspm tartandó
kerületi értekezleten, amelyre a kerület' minden községe elküldi képviselőjét, Harkányi
János bárót, az uj kereskedelemügyi minisztert fogják képviselőnek jelölni. A kerület
ellenzéki pártja arra a remdkivüli lelkesedésre yaló tekintettel, .amellyel Harkányi, báró
jelöléséneik hirét fogadták, valószínűen nem
fog ellenjelöltet állítani.
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Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továboá arany koronákat és
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.
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(Saját tudósítónktól.) Valahányszor szivarvéget látóik — i r j a miefcüinik valaki — mindig az öreg honvédek jutnak eszembe. Egyegy darab lienyiszzenitett t.rabukkó-vég eszem
be j u t t a t j a az .egész .dicsőséges magyar szabadságharcot- Versedtől Szolnokiig, Isaszegtől
Vácig lejátszódott csaitajelenetelk vértes, képe
rajzolódik .a lelkiem .©lé, amiikor véletlenül, rápislantok -az eldobott szi var végre. Miiért 1 Azért, .mert mi megszoktuk azt, ihogy öreg bon•védőinket szivarvéggel tömjük. Aki adott valamit arra, hogy neve máint hazafias és jótékony adakozóé .a nyilvánosság előtt szerepeljen,, az nem csinált egyebet, mint gyűjtött
egy láda szivarvéget, elikfülidte a hoinvéd menházba, am.ely.nek Igazgatósága másnap már
nyilvános köszönetet .mondott a htires csaták
elaggott oroszlánjainak ia .nevében, a .békül dött baigóvégekórt.
I.gy va.n ez .ma ás. Van dlyan honfiai kebel nem egy, amely hazafias fölhuzduliását a u sziivarvéggy.iijtésre vetemedik, hogy lerój ja háláját azeik Iránt, akik .a magyar szabadságéit végtagjaikat hullatták /el .a csatatereken. Az öreg oroszlánok sziájába még
most is dugdossák a szivarvégeket:
— Szívjátok, rágjiátók és j u s s o n , eszetek-j
.be, hogy- van még nemzeti hála a világon.
Igazán, cudar náció vagyunk. H a adunk
valamit a maígya.r harci dicsőségre, h a bizonyos alkalmakkor döngetjük a mellünket,
hogy mi vagyuink a titánt harcokat megvívott ma,gyar honvédek fiai, unokái: biz',isten
különben, tisztességesebben, . bánhatnánk a
.még életiben levő öregJhonvédleikkeL Pláne
most,, amikor csakugyan ritkáin akad igazi
4$-,a.s honvéd. Nem mondom, valamikor, a
hatvanas, hetvenes években annyi 48-as hont
véd kerülközött, hogy ha 48-ban annyi lett
volna, hát 49-ben elpáholhattok volna a
muszkákat. Ugy voltak, mint a marsalai hősök: megduplázódtak akkor, amikor a ,harci
babérokon, lehetett osztozkodni. Az ezer ma.rsalaiit, amikor összeolvasták, volt hatezer is.
A 48-ias honvédek száma is .fölugrott egy időbonja csakugyan szolgáló ié® harcoló honvédek számának a duplájára, de hiába, még ezt,
a számot, is megemésztette az ;idő, a halál. E'l.fogytanak a vén oroszlánok és ibizony már
a muzeumokba ds. alig-aligtoemüliközik(belőlük
©gytegy öreg csatár.
Aki még köztünk sántikál, totyog, köhög,
nyög a babérszetrző hősök közül, azokat igazián meg lehetne kimélni attól, hogy üres gyo
mórral szenderüljenek örök álomba. A szivarvég nem tápláló valami. H a egyszer szeretünk a 48-as, 49-as dicsőség fényében sütkérezni, megtelhetnénk, hogy a idicsőségszerzőkről most, amiikor m á r oly kevesen vaunak,
tisztességesen, gondoskodnátok.
Egy-egy községiben például éhhalál fenyegeti az elaggott, oroszlánokat. Társadalmi
gyűjtést, könyöraidoanány-koklniást kell csinálni, hogy ében ne haljanak .azok, akik a
magyar sziabadsá,gért. véreztek és akiket minden március 15-én megkínálunk .egy tál pörkölttel meg egy pdbár borral. A szegények
a s a j á t ifej,ükről letépett babért megették, a
szivarvégeket eladták .és kenyétere ifáj a foguk. Talán lehetne antnyii't tenind, hogy laaok,
,akik szivarvégeket küldenék nekik, leszokjanak erről a nyilvánosság kedvéért megcsinált hál.aidatosságról és ti tokiban bagó helyett
kenyeret küldjenek azoknak az öreg orosz-
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lánoknak, akiknek ,a foghiánya csak azért
következett be, mert ugy sincs miit enni.
— Személyi hlr. Baneth Samu dr. kerületi tiszti orvos Bártlfa fürdőről liaza érkeizett és miüködésót .megkezdte.
— I/ju-e Kukovecz Nana ? Nehéz kérdés, amelyre u,gy látszik, a miniszter se tudott .megfelelni és most a közgyűlésre bízta
az eldöntését, A város alapította ötszáz koronás Ferenc József-ösztöndíjra tudvalevőleg
két .pályázat érkezett be: a,z egyiket Kukovecz
Nana, az ismert szegedi festőmüvésznő, a májsikialt Várady lEmiil adta h a Az öszltiöndij
odaítélésénél azonban nehézségek merültek
föl, miért az alapítványi feltételek kimondják, .hogy az ösztöndíjra csak szegedi i f j ú pályázhat, aki a festőművészeiben már jó előrehaladást tett és tanulmányait Pániéban
a k a r j a folytatni. Várady Emil annyiban nem
felelt meg a pályázat :követelméin,yein,eik,
hogy versed születésű, Kukovecz Nana viszont Szegeden: született, die fejtörést okozott
a tanácsnak, vájjon ilfju-e, vagy sem. A tanács ugy vélte, hogy az dlfjiu nem kort, Ivánéin nieimet, még pedig férfinemet jelent s
miivel Kukovecz Nana nő, ,nem taníthat igény t
az ösztöndíjra A tanács néhány tagja ezt
semmikép sem tartotta liberális elintézésnek
lés a fel tételek ellenére ,is arra .a:z álláspontra
helyezkedett, hogy ,a dijat iKuikpvecz N a r á nak kell odaítélni. De mert a tanács a s a j á t
szakállára még sem cselekedhetett, a határozatot jóváhagyás végett fölberjesztette a kulttusz)minifetz,terhez, mint alajpitíványd főhatósághoz. Ma érkezett le a miniszter válaszai, a
melyben, a semlegesség álláspontjára, helyezkedik és .a. 'kényes kérdés eldöntését a közgyűlésre bizza. A miniszter előre jelzi, begy a
közgyűlés határozatához hozzájárul. A tanács most már olyan javaslattal terjeszti az
ösztöndíj ügyét a közgyűlés elé; hogy ebben
az évben Kukovecz Nanának ítélje oda az
ötszáz koronát, az alapítólevél kikötését pedig akként módosítsa, hogy ezentúl nők pályázhatnak a Ferenc József díjért. Meglátjuk, vájjon a közgyűlés szerint mi hát tulajdonképen Kukovecz Nana? . . .
— Kabaré-estély Kamaráson. Julius
27-én, vasárnap a kanna,ráserdői vigadóban
nagy kabaré)estély lesz. Föllépnek: Salénky Eereinc apakomiilkuis, Szentgyörgyi Juliska komika, Sebesztha Rózsika előadó művésznő, Téléky Kornél siheder, Császár György
jellem, komikus, Yiiráigfalvy Rózsika énekesnő, Miiss Marguerita angol táncosnő, Mr.
Browning angol tánclkomikus, Teleky Uonlka
a kiis naiva. Konferál Teleky Sándor. Karnagy Pataki Ernő. Színre kerülnek: tréfás
jelenetek, duettek, táncok, itánic-duettek, vig
kuplék és lkét legújabb kitűnő, pályadíjnyertes behozat. A műsor ugy van .összeállítva,
hegy leányok is végighallgathatják, — tehát
kizárólag szolid és családias. Szeretnénk az
előadást 8 órakor ellkezdieini, dfö nem baj, ha
féli 9 is lesz belőle, — mondja a .rendezőség.
Minden 500-iik bol.épö egy körutazása jegyet
.kap a Balkánra. Az 1000-ik ibeléponék kifizetjük az összes adósságait. Kérjük minél nagyabb számban való megjelenésüket, mert
a jövedelemből Montenegrón is fceill segítenünk. — Tehát jövünk, — várjatok! Helyáruk: Fenntartott fhielly 2 korona; belépőjegy
1 korona 40 fillér, állóhely 60 fillér. Előadás
után túnic .a „Vigadó" nagy,termében. Kedvezőtlen időjárás esetén az előadás augusztus
lió 2-án lesz megtartva.
A rendezőség.
— Ha jönnének a németek . . . Lon
donból jelentik: Tele vannak a mai reggeli
lapok a német invázió veszedelmével abból az
alkalomból, hogy a nagy tengeri hadgyakorlatokon a „vörös" fél, a németek győztek és
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elárasztották a brit partokat. Grimsbyben
ezer „vörös" szállott partra ós mielőtt a lakosság fölocsu-dhaitoüt -vailina, -a postahivatal, a
villamos vMáigtttás telepe, a banikok ós ia vasutálloiraás' raktárali a „vörösek" kezén voltak.
A képzelt ellenség a ©rámsbyú idr0ttalia.ii távíróállomás t is „elvágta". limi-ngbamban kétezer főnyi sereget szállított partra a „vörös
flotta." Itt is 'hatalmába kerítette a vasutat
és a villamostelepet, sőt ezt fel is robbantotta.
Természetesein markírozta a fölrobbantást.
Nagy diadallal szállották meg a „vörösök" az
admiralitás nagy olajtartályait, amelyek a
brit hadólbaj ókat fűtőolajjal látják el. A sikerült. Invázió után Grimsby és IrtmAngíbam felől egyesültek a „vörösek." (Rengeteg tömeg
nézte végig a harcjátékot. Az ellenség benyomult a halpiacra- és az irminglhami dróttalan
távírót is elrombolta. A „vörösek" győzelme
teljes volt ós a brit sajtó ugy siránkozik,
mintha a németek már Londont fenyegetnék.
— Megrendszabályozzák a tudakozódó
irodákat. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, továbbá a Magyar
Kereskededök
Egyesülete fölterjesztést intézett a kereskedelemügyi miniszterihez és a tudakozódó irodák megrendszabcdyozását kérte. A ikereskedelemügyi minisztériumban az er.re vonatkozó szabályrendeletek elkészültek és néhány
nap múlva a kereskedelmi kormány véleményadás céljából az érdekelt testülleteknek
megküldi.
,
— Url kisasszony, mint kőmives Inas.
Budapesti tudósiitónik jelenti: A Bálványés Zrinyi-uteák sarkára u j épületet eonélnek.
A 1 Árpalota alapjait rakják le Benedek Dezső építőmester munkásai és három raap óta
a miattiért keverő, téglákat ágaziitó kérgesikezü munkások között szorgalmasain dolgozik
egy fiatal leány is. Finom, uri airai 'kis leány,
akiinek uri mivolta a. malterret tele fmcscs-en.t
mumkásziuhbany alól i|g kilátsizik. Nemrég
még finomra manikűrözött kézzel verte a
zongora billentyűit a rdkkokó-szalónhan. és
'hogy- most ide került, azért érdiakes', mert
sem nem a kényszerűség, sem nem a nagyúri
passzió kergette a munkások közé. Egyszerűen: építész akar lermi, eltökélt szándéka,
hogy diplomát szerezzen és. ugy találta helyénvalónak, ihOgy rae eliméletben, haniem a
nyílegyenes szálfák árnyékában tanulja meg
azt, amire egy jóravaló építőmesternek szüksége lesz.
Sohwartz Erzsikének hívják az iinaskisasszanyt és leánya Schwartz Ignlác tekintélyes fővárosi kereskedőnek. A félsőibb leányiskolát végezte, m a j d mivel nagy kedve támadt alboz, .hogy épitész legyen, szülei beirat, Iák a felső ipariskolába, .amelynek első évfolyamát kitűnő eredménnyel most végezte el.
ö volt az egyetlen és első női tanulója eddig
az intézetnék, A vizsgák után. jelentkezett
Benedek Dezső műépítész irodájában, arra
kérte ,a miiépitészt: .alkalmazzák őt inasnalk.
Különös volt .a kérés, de teljesítették. A kisleány a bá-lvány-utoali épülethez, Meixner Antal művezető keze alá .került és egy bét óta
itit .dolgozik ép olyan szorgalommal és még
nagyobb ambícióval, mint a többi fizetésárt
téglát .igazító munkások. A Délmagyarország
munkatársa meglátogatta tegnap Schwartz
Erzsikét az épülő háznál. Az urikisassizony
ép .maltert ibordatt a .téglara'kákíioz. Nevetve
mondta:
— Nagyon meg vagyok elégedve a sorsommal, örömmel dolgozom, inert jó építőmester akarok lenni, Ctsak a kezeimet sajnálom Eleinte arra gondoltam, ibogy keztyüt
buzolk, die kitűnő meslterem Meixner ur megmagyaráztia, hogy ,aiZ átnedvesedett fceztyü
jobban tőinkre teszi a kezet, mint a : malter,
vagy a .tégla. Most csak igy,..paszta kézzel
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dolgozok, de nem bánom, h a töralkre is men- 1912-ik esztendő első öt hónapjában 104,317
nek az ujjaim, a ifő, Jhogy sokat tanuljak. Ha idegen fordult meg Budapesten, a folyó év
•az inas éveimet .elvégzem, irodába megyek, ugyanazon 'időszakában pedig csaknem tízpersze műszaki irodába, ahol rajzolná tanu- ezerrel kevesebb idegen: 94,343. Kisebb ez
lok. Azután önállósítom magamat.
az idegenforgalom a z 1910. évi eredménynél
Meixner Antal művezető vette most át a is és 6397 .lélekkel kevesebb az 1911. évi forgalomnál. A folyó év emiitett időszakában
szót.
'
itt
járt idegenek közül 73,973 vidéki magyar
— A kisasszonyból lesz valltamli, minden- és csak
20,370 a külföldi, nevezetesen: 12,417
ki meglátja. Eddig már volt három más kis- ausztriai >ös 7953 máis
külföldi. Tavaly
asszony a kezeim alatt. Egy pláne .akkor, mi- 40,713 volt ez utóbbiak száma, tehát .az idén
kor a kőbányai templomot .építettük. De az 2760-al kevesebb. Az Ausztrián kívül levő
első napon mindegyik megszökött. Egyiknek külföldről havonként mindössze 1590 idegen
se smnkkolt a munka. Ennek a kisasszony- fordult meg Budapesten, egy nap ilyen idenak kedve van1 mindenhez és éppen ezért jó- genforgalma eszerint csekély 53 lélek. Bésolok én néki nagy jövőt. CsiaJk
különös, cset egy nap alatt több külföldi keresi föl,
'hogy . . . hogy is mondjam csak . . . — tette mint Budapestet egy egész hónapon át. Berhozzá gondolkozva — ,a leányok közül sóikkal lint és Parist egy napon több, mint Budapesnagyobb kedve van az oraskodúéhoz azoknak, tet egy egész évben. Londonihoz, Newyorikakik — nem keresztényék.
hoz pedig már nincs is mértékünk. JelentéElbuicsnztunlk. Séhwarlz Erzsike ment keny és még szomorúbb a vidéki magyarvissza a malter mellé, valahonnan ,a Bálvány - ságból kikerült idegenek megfogyatkozása.
.ufcából pedig Ikémlelődve jött lerare egy szem- 1912-ben a vidékről 79,932 vendége volt Buiiveg.es emiber, fotogr,alfáié masinával. Hallot- dapestnek az év első felében, az idén pedig
tam még, amint csattant a gép és Söhwartz csak 73,973, ami csaknem hatezer (5959) érErzsike belekerül már .most majd az illusz- deklődővel kevesebb.
trált lapokba is.
—. Eladták a híres New-York kávéházat
— Fogy Budapest idegenforgalma.
Megírtuk
a inuit hetekben,, hogy a fővárosi
Számtalanszor, megállapított tény, ihogy a
ihines
Ne
wyor.k-ká
véház gazdát cserél. Megírmi szeretett 'Budapestünk a világ együk legdrágább városa s azokon a szomorú követ- tuk az üzlet részletéit, módozatait s másnap
kezményeken, amellyel ez a tény szükség- •jött a cáfolat. Ma pedig a eógbirósá-g közlészerűen jár, nem változtathat az sem, hogy séből állapíthatjuk meg, hogy hírünk igaz
bizvást mondhatjuk a világ egyik légszebb
vámosának i's. A szomorú következmények so- voLt. A Newyprk-i kávéház junius 17-én tényrából most csak egyet ragadunk ki, hogy leg gazdát cserélt.- Egy lenre a célra alakúit
Budapest idegenforgalma megcsappant. Szá- részvénytársaság vette át az üzletet. ,A társamok mondják azt, megdönthetetlen számok, ság részletekben, a jövedelemből fogja kifia székesfőváros statisztikai hivatalának ide- zetni a vételárat. Alaptőkéje mindössze 150
vonatkozó adatai S ami az, alább következő
adatokban a legmegdöbbentőbb, az, hogy ezer korona, amely 375 darab 400 korona névnemcsak a külföldiek nem látogatják Buda- értékű részvényből áll A válilálat. alakulását
pestet, -hanem a vidékiek sem, akik Bécsbe a bíróság mar jóvá is hagyta. Hairsányi Testés más osztrák városokba nagyobb számiban vériek, a kávéház volt tulajdonosai teljesen
rándulnak, mint a magyar fővárosba.
Az visszavonultak és más téren, fogják üzleti tevékenységüket érvényesíteni.
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.Edison - Mozi
Julius 26-án és Julius 27-én.

Az előadások szombaton 5,
vasárnap 3 órától 11 óráig.
Helyárak, mint rendesen!!

1. Pathé-hét hirei.
Természetes.

2 Á bank-rablók.
2 felvonásos dráma.

3. Az alkohol-tilalom.
Humoros.

4. A ritka bélyeg.
Vígjáték.

5. A forradalmár.
1

»

Nagy amerikai dráma 3 felv.
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— Az erdőből jött egy legény . . . Az
eperjesi plébániára a napokban beállított egy
szép növésű, erős parasztüegény és kijelentette, hogy nagyon megszeretett egy gyönyörűséges leányt, egy viruló erdei virágszálat.
Feleségül szeretné venni, de nem tudja az
eljárást, azért jött, hogy annak rendje és
módja szerint kihirdessék. A plébános a sósgy ül vészi körjegyzőhöz utasította, mert a
legény állítása szerint odavaló illetőségű. A
sósgyülvészi jegyzői irodában azután csodálatos dolgok kerülték napfényre a legényről. A körjegyző a személyi adatai felől kérdezgette: hogy hívják, hol -született, ki volt
az apja, anyja? A legény bambán- maga elé
bámult és azt felélte,. hogy bizony neki sejtelme sincs ezekről a dolgokról. M-iindössze
arra emlékszik, hogy anyja -négyéves korában elhagyta és ő azóta községről-községre
kóborolt. Egy darabig vadember módjára az
erdőben élt, majd Sósgyülvészre került, ahol
egy öregasszony vette gondozás alá. Vándorlásai közben- 'ráragadt az Onda név. És
most is csak annyit tud, ho-gy a sósgyülvészi
özvegy asszonynak, az ő gyámjának -van egy
gyönyörűséges hajadon leánya, aki elég vagyonos is .ahhoz, .hogy féleségül vegye s boldogságát egész életére biztosítsa. A többivel
pedig nem törődik. A szerelmes Onda házassága .körül baj van, egyelőre .nem tűzheti
keblére a gyönyörűséges virág-szálat. Névtelenül és személyi- adatok nélkül -nem lehet nőnülni. Az illetékes hatóságok 'fölirtaik a miniszterhez, aki majd nevet ad a legénynek.
Persze, amig ez az eljárás lepereg, beletelik egy-két esztendő és a sósgyülvészi virágszál tán elfonnyad a hosszú várakozásban. Vagy előleget vesznek a jövő boldogságra. Amilyen különös legény ez az Onda, tőle
bizony kitelik.
— Az öreg plébános. Szatmárról jelentik: Borzalmas -saermcsótlleraeióg áldozata lett
Mária-pőcs közsaeretetn-eik örvendő öreg plébá
nosa, Zubriczky. A plébános erős -dohányzó,
sohasem fogyott ki a szájából a szivar. Ez a
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szenvedély lett a veszte. Tegnap este mikor
lefeküdt, az ágyban r á g y u j tott egy szivarra. Haimar elaludt és az égve maradit szivartól meggyúlt az ágyneműje. Zu-briczky mélyen aludt s miikor végre felébredt, m á r nem
tudött szabadulni: az ágynemű egy lángtenger volt. -Reggek-e pgy találták meg az ágy
üszkeá közt szénné égett holttestét. Mária,pócson -mindenki sajnálja a kitűnő plébánost,
á!k:i hívednek nemcsak lelkipásztora, hainem
atyai, barátja is volt.
— Életunt 48-as. A szabadságharc honvédja volt palánkai Mészáros György, aki
aggságára az óbecsei szegénytház lakója
lett. Az öreg honvéd 92 évvel a 'vállán megunta az életet és szerdán fölakasztotta magát a szegényház kamrájában. A felügyelő
apácák találtak irá, de már mieg volt halva,
öcscse, pálánkai Mészáros Antal, aki 48-as
honvéd tizedes volt, a budapesti Honvédmenházban éli 90-ik évét. Mind a kettő arról
voit Ihires Óbecsién, hogy .soha sem voltak betegük.
— A betyár halála. Pusztul a betyárromantika, úgyszólván teljesen kihalt, de a
rózsasándorok és sobrijóskák egy-egy megkésett utódja még mindig kisért ebben a betyárokról elnevezett országban. Báttaszék
környékén tűnt föl legutóbb egy ilyen fegyveres rabló, áki akárcsak a régi ibetyániegények, utonállt, fosztogatott, betört, •sorrajárta a falvakat és állandó rémülésben tartotta a népet. Hol ebbe, ,hól abba a községbe állított be fegyveresein, üzletekbe vagy magánlakásokba és pénzt vagy életet követelt.
A csendőrség hosszú időn át hasztalanul hajszolta a betyárt. A napokban aztán a -környék összes csendőrőrseit összevonták és
valóságos haj tó vadászatot indítottak ellene.
Többször kaptak jelentést a községeikből,
hogy ,ott járt a fegyveres rabló, ide mire a
csendőrök megérkeztek, rendszerint nyoma
veszett. Tegnap ivégre Vas és Pécsi csendőrök egy füzesben rejtőzködve megpillantották ,a rablót. Óvatosan közéledtek feléje,
hogy meglepjék és lefegyverezzék, de a rabló észrevette őket és lövöldözni kezdett rájuk." Csakhamar kilőtte összes töltényéit, mire a csendőrök .megrohanták. Az elszánt rabló kést rántott és nekiesett Pécsi csendőrnek. Ebben a pillanatban eldördült Vas
csendőr fegyvere és a betyár véres fejjel,
holtan bukott a földre. A csendőrök az esetről táviratilag értesítették a szekszárdi
* ügyészséget, ahonnan mára várják a bizottságot. A betyár -személyazonosságát még
nem sikerült megállapitani.
— A nőhódító honvédzenészek. A
nagy váradi bonvédzamekar nemrégiben Székesfehérvárott járt. A mióta a katon-aban-da
visszajött onnan, Fricsay Rildbánd -karnagy
megdöbbenve vette észre, hogy a zenészek
nem f ú j j á k u,gy la trombitát lés inem ütik
olyan akkurátusan a nagydobot, m i n t azelőtt. Amikor hangversenyezett -a ibanda, -a
katonazenészek a helyett, hogy a karmesteri
pálcát figyelték volna, jobbra-balra bóbiskoltak s a kottákon levő hangjegyeket is ugyancsak el-eltévesztették, mert maj-d leragadt a
szemük. A délelőtti próbákon meg pláne bajok valtak. Ha -tiz órára volt kiírva a próbái,
még féltizenegykor is a ü g lézengett ot-t v-a. laki. Voltaik olyanok is, akik -egyórás, meg
másfélórás késés után érkeztek meg. Fricsay
Richárd elhatározta, /hogy a különös változás okának minden körülményék között utánajár. Éjjel-nappal uigy nyomozott, mint egy
detektív. Az első éjszakán, amikor kémlelő
körútját megkezdte, rémülten vette észre,
hogy a kaszárnyából feltűnően sok zenész
hiányzik. A legények kiszöktek az éjszakába
és valahol csavarognak. A karnagy a kíváncsiságtól 'felcsigázva minden -éjszakai mulatóhelyet végig járt. Kávéházak, korcsmák és
egyéb, más nyilvános mulatók minden zegétzngát tűvé tette értük. Az éjszakai szökevények azonban sehol sem voltak találhatók.
Másnap, harmadnap megismétlődött ugyanez az eset. Végre azonban sikerült a kimaradás igazi okát fölfedezni. A Rákóozi-ut
egyik mellékutcájában egy magánlakásban

talált -a zenészeire, akik itt dőzsölték át éjszakáikat napokon keresztül fiatalasszonyok
és leányok .társaságában. Megtudta azt üs,
hogy a hölgyek Székesfehérvárott
belebolondultak a zenekar tagjaiba és utánuk szöktek
Nagy váradra. Amikor ezt a titkot fölfedezte,
a legényeket visszaparancsolta a kaszárnyába és iközülök hatot rögtön bezáratott. Jelentést tett az esetről Jánossy iGyiula Ifiők-apitányhelyettesnek, oki rögtön intézkedett,
hogy két detektív a székesfehérvári rajongó
hölgyeket udvariasan szólítsa föl sürgős távozásra.

1913. julius 2é.

KÖZIGAZGATÁS
Próbabeiratások
a leánygimnáziumba.
Bizalmas értesítés a városhoz. —

(Saját tudósítónktól.) Ma délelőtt igen
érdekes tartalmú „bizalmas" -értesítést kapott Gaál Endre dr. kulturtanácsos Budapestről, a kultuszminisztériumból. A leány— Az u j Korzó-mozi, E hónapban kezd- gimnáziumról vau szó, amelynek életképes
ték meg a szegedi „Korzó"-anoz-góképszinház
hatalmas uj helyiségének építését a Szé- voltát a kultuszminiszter próbabeiratásokkal
chenyi-téri Zsótér-palotában. Szeged városá- akarja kipróbálni.
nak nagy-közönsége, amely osztálylkülönbség
Néhány nap jelentettük éppen, hogy a
nélkül szereti és legkellemesebb szórakozásá- kormány a jövő évi költségvetésbe három
vá tette a -mozit, 0-lyau elsőrangú és minden leánygimnázium fölállítását is fölvette s ezek
igényűek megfelelő mozgóképszinházat kap,
amilyen ezideig az egész országban sincs. egyikét Szeged kapja meg. Azt is meg,irtuk,
A színházat a Badh-testvérek a tulajdonát hogy amennyiben a leánygimnázium létesité-képező Zsótér-házban építtetik százezer ko- se elé különösebb akadályok nem gördülnérona (költséggel. Hogy a színház 'minden- nek, a minis-zter 1915. év őszén- kívánja megképen megfelelő lesz, garancia rá Ligeti Bé- nyitni az uj tanintézetet. A „különösebb ak-ala szegedi műépítész, aki az -építési munká- dálv" főleg arra értendő, vajjo-n akad-e-elég
latokat eszközli. A .helyiség arányairól szolgáljanak a következő adatok: A Zsótér-ház- jelentkező a leánygimnáziumba? Hiszen legn-ak Feketesas-utcai részét egyemeletes ma- első ízben is, amikor a város fölterjesztést
gasságban lebontják és arra a helyre építik menesztett a kultuszminiszterhez a leányaz uj -mozit. Harminchat -méter -hosszú, ti- gimnázium érdekében, a miniszter válasza
zenihat méter szélles és kilenc méter magas azért volt elutasító, mert az ő információi
lesz az uj helyiség belvilága. Félemelet magasságban huszonnégy díszes páholy -lesz ós szerint nem akadna elég jelentkező.
Most aztán-, mielőtt a leánygimnáziumot
a színház összes befogadó képessége mintegy ezer személy. A -fűtési és szellőztetési építeni k-ez-dik, kipróbálják majd, volna-e eleberendezés, továbbá a tüzbiztonság-i intézke- gendő számú növendéke az intézetnek. Gaál
dések ideálisan vannak megoldva és mintaképéiül szölgáhatnak a jövő mozija-inak. Az Endre dr. kulturtanácsossal -a bizalmas -érteuj „Korzó"-ímozi tehát egyszerre helyiség sítésben azt közölték, hogy ha a város próbadolgában is a legel!ső müintéz-et lesz az or- beiratásokkal be tudja igazolni azt. hogy a
szágban, a képeivel pedig már eddig is az leánygimnáziumnak
elegendő számú növenelsők között foglalt helyet.-,A helyárak azon- déke volna, akkor nemcsak hogy megengedi
ban továbbra is ugyanazok maradnak, sőt a a miniszter a leánygimnázium fölállítását, de
nagyközönség előnyére busz százallékos kedvezményes jegyfüzetek is lesznek kibocsát- erre a célra nagyobb összegű államsegélyt is
va. Az ünnepélyes megnyitás -ez év október hajlandó megszavazni.
1-én lesz, szenzációs -műsorral. A 'képekhez
Gaál Endre dr. amint a polgármester
a 46-iik gyalogezred zenekara fogja állan- Budapestről, hazaérkezik, -rögtön közölni fogdóan szolgáltatni a zenét.
ja vele a bizalmas értesítés tartalmát és fölkéri majd, hogy a továbbiak iránt intézkedBútor zállltásolcat hely(Jfirt^j*
BCllŐ
jék. A kulturtanácsos terve az, hogy a próbabeiratásokat minél előtt tartsák meg és az
ben és vidékre, berakeredményt terjesszék a
kultuszminiszterhez.
szállító
t&rozást száraz raktár
Gaál Endre dr. föltétlen bizonyos benne, hogy
Szeged,
Jókai-utca
l
.
s
z
.
helyiségben eszkSzCI
a próbaíbeiratás várakozáson felül fog sikeTelefon 34.
rülni, mert igen sok j-elentfcező lesz. A tanács, ha a kulturtanácsos javaslatát magáévá fogja tenni, kör levelekben hivja majd föl
a szomszédos városok és községek lakosságát, hogy azok -a szülők, akik leánygyermekeiket -a szegedi leánygimnáziumba hajlandók
(o) Szünidei tanfolyam. A helybeli állajáratni, jelentsék be ezt a szándékukat a vámi felső kereskedelemi iskolával kapcsolatoros tanácsának.
san kereskedelmi tanonciskolákban imüködö
tanítók részére Tóth József állatni felsőkeres(—) A közigazgatás csodagyermeke*
kedelimi iskolai igazgató vezetése mellett
Szabadkáról í r j á k : A Baja mellett fekvő Szerendezett tanfolyamban, julius 24. és 25. nap- remle község a csod-agyemnek, amelyről egy
jain tartották meg ,a záróvizsgálatokat. A ottani polgár irta -a -következő panaszlevelet:
— H-a a törvénnyel kisebb dolgom ak-ad,
vizsgálatra a vallás- és 'közoktatásügyi m.
kir. miniszter ur elnökül Magyar Endre or- akkor Bajára kell mennem, mert ott v,an a
szágos iparoktatási királyi főigazgatót, szak- járásbíróság, de nagyobb dologban már Szabadkán kell megjelennem, mert ott a törvény
biztosul pedig Lévay István budapesti álla- szék. A főszolgabíró nr elébe Kiskőrösre kell
mi felsőkereskedelmi isk-olai igazgatót dele- mennem, az alispán Budapesten lakik. Ha a
gálta. A tanfolyam haligatói, akik nagyrészt tehenemnek baj-a vtan, akkor Sükösdre kell
elemi iskolai tanítóik, -részben közép- ós pol- ,küldenem -az állatorvosért, viszont /ha meggári iskolái tanárok a kereskedelmi szaktár- lopnak, Bajaszentivánra szaladok, mert ott a
csen-dőrségünk. Ha pálinkát ákairok főzni, a
gyakban nyertek kiképzést, aráit ott-hon- is- Csanádon székelő fiiná-néhoz, ha -a torkom fáj,
koláikban a kereskedelmi tanoncoktatás terén a bajai ikörorvosfli-oz fcelil fáradnom. Egyházi
ügyekben- ,a Kunszemtmiklóson lakó -esperest
hasznosíthatnak.
kell felkeresnem. Katona-ügyekben pedig a
kecskeméti kiegészítő parancsnokság a hatóságom. Árvaszékünknek meg pláne Budapesten van a székhelye. Képviselőjét pedig Kecelen találhatja meg a szeremlei polgár. A
szerem-leiek bizony megszavaznák a közigaz• gatás államosítását.
..y,, j
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Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország.
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A világ legjobb evezőse.

magyar

— Barry küzdelme Paerce-vel.
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Szombat, vasárnap

I CcVcleH hullása
Dráma 3 felvonásban. Irta:
Hermann Bahr. A Continental filmgyár újdonsága.

Az egész műsor szenzációsan
érdekes.

Előadások szombaton 6, '[38és9órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjfél 11 óráig.
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Bünügyi dráma 3 felvonásban. Irta: E. Hawthorne,

és a másfélórás elitmüsor.

Előadások szombaton 6, i|s8és9órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig.
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A szezon legnagyobb slágere.
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Dráma 4 felvonásban. Irta:
Henri Duval.
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(Saját tudósítónktól.)
Megírtuk már.
hogy Barry megvédte világbajnoki cirnét az
ausztráliai Pearce támadása eliten. A meccs
a Temzén folyt le, az -angol regatták kiaszszikus pályáján, Putney és Mordaké között,
közel 7000 .méteres tiávofeágo-n.
Minden sportág között .az 'evezésre a
legféltékenyeltíb az angoj nemzet. Angol találmány, angol ipar remeke a keskeny, cédrusfából épített nacelhajó, a hosszú evezők és
tipikusan az angol (faj jelléméhez simuil az
évtizedek alatt kialakult evezős stílus. Nem
csoda tehát, hogy a most megérkezett Temze-,parti ujságlepedők oldalakat szentelnek az
evezés világbajnokságának a méltatására.
Még a lehiggadt és bölcs Times is lelkes,
szavakban üdvözli Barryt, az angol evezőssport hegemóniájának a megmentéséért. Valamennyi angol újság — tehát nemcsak a lehetetlenüli apró betűs sportlapok — hozza a
szerencsés Barry fényképét, a küzdelem leírását és a világbajnokság históriáját. Néhány
érdekes dolgot mi is kiragadunk az adat és
szám tengerből:
A verseny lefolyása ez volt: Start után
mind ,a két evezős -megfoszdtette az erejét,
hogy a vezetést magához ragadja. Száz méter után kiitün.t, hagy Pearce ,a gyorsabb. Az
élre nyomult, -kétszáz méternél, egy hosszal
vezetett Barry előtt, háromszáz méternél
már viz volt a két hajó között, ami 500 méternél 2 hajóhosszra növekedett, a parton álló embertömeg nem csekély rémületére. Pearce (ideije 500 méterre 8 -perc 12 mp. volt. Az
ezerméteres jelzőoszlopot 5 perc 27 mp. alatt
érte el Pea.ree, ikét és -fél hosszal Barry előtt,
akinek 5 perc 32 másodpercet mérték az Időmérők. Hammersmith előtt (1 angol mérföld
ai starttól) spártait Barry s mint .a nyíl röpült Pearce mellé, alkii csak u-agyneheziein tudott egynegyedhosz előnyt megőrizni (9 p.
30 mp.). Hammersmiithnél volt a verseny kritikus perce. Barry rendkívül gyors csapásakkal evezett, amire Pearce nem tudott spurttalválaszolni. A parton állók viharos hurrá-íkiiált-ásaá kisérték Barry -rohamát, ami tökéletes
sálkerr-eil végződött, mert Chiiswiish Stepsnel-nél (3500 méter) már hat hajóhosszal élőzte
meg Barry Pe.a-rcet. (Bar-ry -ideje 14 perc 52
mp., Pearoe -ideje 15 perc 14 mp.) Barmes Brid
ige .alatt 6 és fél hossz vezetéssel siklott el
Barry haljója.
Ezután jött -a finis, ameliyben Pearce remeikül küzdve máslfél hialjólh-osszra redukálta
Barry előnyét, aki 24 perc 9 másodperces,
.gyönge .idővel győzött.
A 'legjobb -időit P.utniey és Martiaké között az ausztráliai Toum evezte 1908-ban, a
miikor — kedvező víz és légviszanyolk közat.t
— 21 porc 12 mp. időt ért el. De -Bar-ry is jobban evezett a mult esztendőben, amikor Durnant 22 perc 31 másodperces idővel győzte le.
Közöljük anég -a világbajnokság -utolsó öt
esztendejének ia krónikáját:
1908. Arnst, anint kihívó legyőzte Webbet (19 perc 52 mp.) az ausztráliai Wanganui folyón.
1909. Arnst legyőzte mint Védő Webbet
(18 perc 15 mp.) a Wanganui folyón.
1910. Arnst 'legyőzte Barryt (20 p. 14.
mp.) a Zambézin (Rodésia).
1911. Arnst legyőzte Pearcet az usztráliai Parramattán (19 perc 46 mp.).
1912. Barry mint kihivó legyőzte Arnstot (23 pere 8 mp.) a Temzén. Barry legyőzte Durnant (22 perc 31 mp.) a Temzén.
1913. Barry legyőzte Pearcet (24 perc
9 mp.) a Temzén.' ' * "

o Elavultak az olympiai bizottság
szabályai. Ezt állapították meg a MOB-nak
legutóbb, jun-ius halvában megtartott ülésén.
Milyen szép és érdekes megállapítás! El is
határoztak legott, hogy elavult szabályok helyébe ujat kell csinálni, még paciig sürgősen,
ugy, hogy esetleg -novemberre meg IÍS tegyen.
Kiadták a sportszövetségeikben a jelenlegi
szabályokat, hogy tanulmányozzák azokat át,
állapítsák meg .a hibákat, és tegyenek javaslatot egy jobb j-övő-t igérő szabály megalkotása iránt. Ezt is azért -tették, hogy a tevékeny magyar sportszövetségek nyári .álmát
kissé megzavarják. \A szabályokkal elk-észülmiek-e, nem-e, másodlagos kérdés, bár tudjuk
azt -is, hogy -nem készül-nek él. lEl-len-bem,
hogy az -összes kultinmemzetókimek az 1916-ik
évi VI. ofenpiiai játékokra való na-gyaráínyu
fegyverlkezését tét-tenül, öl-bet-ett keaekk-ei nézik, ez már elsőrangú kérdés, -amely -a legkíméletlenebb birálatot provokálja ,a magy-ar
Ispörtsiz-övatségek efllen. Qlimpliász előtt és
olimpiósz után egyhangú kesergéssel sürgettünk külföldi tréner-eket, -egy kissé színes, élet
-erős magyar spcirt -után sóvárogtunk mindhiába.. Atlétáink, kik imájus végén -rekordokat javítva, sokat Ígérnek, juiuius végén -lleggon-dosiabb tréning méltetit -is elveszítik farmájukat és a jövő év tavaszáig ismét nem tudnak semmit sem felmutatni. Hibás miniden
vonalon a magy-ar tréningrendszer, a-z előrehaladás és eredményesség atopifelitétele és
-mindennek la megszüntetése kedvóért egy
jottányi sem történik. A londoni olimpiai játékok utiáin mindenki tudta már, hogy Svédország után a németek következnek az olimpiai harcdk (megrendezésében. Ki 'tud -aZonbain 'kívülünk .arról, hogy a berlini Olimpiai
játék-ok után Budapesten szeretnők látinii a
VII. olimpiai játékokat1? Mit -teszünk az olimpiai játékok érdekében 1 'Mit tudunk felmutatni, h a száopcin kérik tőlünk a jogeimet, a
mélynek alapján -Budapestet követeljük a
sorrendben. Egyelőre semmit. -És h a az eddigiekhez mért arányokban hatodunk, el lehetünk készülve, .hogy a Nemzetközi Olympiai Bizottság sem tekinti jobban szívű ügyének ia budapesti olimpiaii játékokat, mint mii.

NEMENYINE

FOGMÜVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k i k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. * Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészfll. 322

bbbbbbbbbbbbbbbbb

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

24.— kor.
12.- „
6.— „
2.,

Vidéken:
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egy hónapra

28.— kor.
14.- „
7.- „
2.40 „
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Szent György-céh ügyvivő titkárja -vállalta
a felelősséget. Ebben- a-z ügyiben im-ost fordulat állott be, az ügyészség ugyanis magát a
művészt, Bayrost is pörbe fogta, azzal a megRossz szomszédság—török átok okolással, hogy az ő közreműködése nélkül
a kiállítást nem lehetett volna rendezni. A
— Kivált ka a szomszédok rokonok is. —
pör-befogással jogilag is érdekes körülmény
(Saját tu-dó<s$tán<któl.)l lErnllékozettes Ma- állott elő. Rayr-o-s, aki állandóan Bécsben él,
gyar Edének, a volt szegedi, Ikiiváló építő- horvát- illetőségű, -tehát törvényeink értelmében .magyar honos. Minthogy azonban a bűnművésznek tragikus halála. Magyar Ede szí- cselekmény Budapesten -történt, az elbiráláven Hőtte magát Herczeg Jánosné lakásárnak sa a magyar törvény szerint i-t-élő bu-dapesti
előszobájában és azonnal meghált. Hogy birós-ág -az illetékes. A külföldön tartózkodó
miért, lett Magyar Ede öngyilkos, azt bizo- vádlottat a törvény értelmében már az első
nyosan még -ma sem :Míet tudni, nem is erről tárgyalásra is- elő lehet állítani, s ennélfogva Bayrost is elő kellett volna állítani, noha
liesz szó az alábbiakban,, -ez esiak annyiban ez a kérdés Ausztriát illl-etőan szabályozva
tartozik ide,, hogy az építőművész még halála nincsen, csak évtizedes gyakorlat és szokáselőtt Báró Jósika-utcái íháizát, amelyet saját, jog szentesítette. Erre való tekintettel, mintmaga tervezett és építtetett fül művészi stil- hogy Bayros az első 'tárgyaláson önként való
megjelenését bejelentette, védőügyvédje beiban, Herczegnének ajándékozta.
adványt intézett Sélley Barnabáshoz, az
Herezegné a házat inem sóikkal (Magyar ügyészség vezetőjéhez, amely-ben arra kéri,
Ede halála utón- eladta az
unokatestvérének, hogy a művészt az első tárgyalásra egyszeVáradi Jmre szegedi vasúti tisztviselőnek. Az rűen idézzék meg. A -tárgyalásra, amely
eladáskor azonban Hen)-egné kikötötte, hogy szeptember 15-én lesz, megidézték Anárássy
Gyula grófot is, -a Szent György-céh elnöszámára életfogytiglani ingyen lakás- hiztosíi- két.
tiassék a házban. E d d i g rendben .is llett volna
§ Zugbukmékerek estéje. Irtó hadjáraa dolog; a baj csak akkor kezdőd,ött, -amikor
tot indított <az idén a fővárosi rendőrség -a
a ház eladása után a vevők, Váradiiék is be- turf parazitáinak -egy 'fajtája, a kisbukik elhurcolkodtak iá házba.
len. Igy hívják azokat az embereiket, akik
ök laktak a kaputól balra lévő földszinti versenynapokon engedelem nélkül szedik öszlakásban, Herczeg Jánosné pedög a jobb ol- sz-e a harmadik hely publikumának -koronáit,
dali földszinti lakásban. Igy az elladÖ és vá- tétre, ibaly.rie, halmozásra s -a végén, h a a ibu-kmékieire-k hagyományos szeine-naséj.e -egy pillasárló, a két rokoni, igen -közeli szomszédság- n a t r a -ellép a sarkaik -mellől — megugranak.
ba került egymással, ami semmliiféle kelliemes Az Idei szezonban nem kevesebb, mint hetérintkezésre sem, vezetett. Herezegné -gyak- vennégy zugbukmékert fogott -el egy -nyolc
ran összekoccant unokafivérével és ilyenkor detieiktivből álló csapa-t. Tegnap a 'hatodlik é®
a vármányois palota kupolás lépcsőháza, cif- hetedlik -kerületi kapitányságon hatot Ítéltek
el közülük, szokatlanul súlyosan. A -legszigora káromkodásoktól volt visszhangos. Ter- rúbb büntetést Mezei Jenő kapta, .akinek
mészetes, hogy a diszharmonikus koncertbe -mintegy húsz ügynöke gyűjti -a fogadásokat
Herezegné sógornője is beleszólott ós azltán a -nép között. Mezeit Jeszenszky iGellérit rendjöttek a „reprodukálhatatlan" a „nyomdafes- őrtaináesos, a hatodaik kerületi1 kapitányság
téket pirító" kifejezések; m-ajd- megérkezett vezetője két havi elzárásra és 600 -korona
pénzbüntetésre ,ítélte. Ügynökei olcsóbban sza
a végszó és egyben -az utolsó előtti felvonás: badiul/tak. Hirseh Miksám -a rendőröd,róság
tárgyalás a járásbíróság előtt, kölcsönös föl1-1 45 nápi elzárást és 300 korona pénzbírságot
szabott ki. Kohn Adolf 10 napot és 50 kojelentések alapján.
:A két. rokon és szomszéd; Herczeg J á - rona bírságot .kapott, Csonka Kovács Gyulát
100 korona pénzbírságon kivtül 15 -napra anuésué és Váíraldi Imréné, mint lkét haragos tennái t-a a rendőrség a -tol-oncházba. Ugyanfél került a büntető járásbíróság elé, amely csak -tegnap hozott ítéleteit a VII. kerületi fcaa lefolytatott tárgyalás u t á n Herezegnét. bű- pitáinygág v-ezetője iklét kisbnlki, Győr Dezső
nösnek mondotta ki két rendbeli becsületsér- ós Sohüttler József ügyében. Náluk figyetésben, amiért száz-száz korona pénzbüntetés- lembe vette a rendiőribiróság -aizit-, hogy Ikez-dők
és -büntetlen előéletűek és ezért csupán 400,
re itéMe. Az egyik száz korona végrehajtását , il-let.ve .200- korona pénzbírságra ítélte őket.
a novella értelmében felfüggesztette a ib&ró- Valamennyi elalélt megfellebbezte az -.Ítéletet
ság. Váradi Imrénét .a Herezegné sérelmére és ágy az -iratok feikerűltek a főkapitányságelkövetett rágalmazásban találták bűnösnek ra.
és ezért kétszáz korona pénzbüntetésre
ítél- • • • W a « i u m < n n u M > u u u u i i i H u n u i > i » i u i
ték. A büntetést azonban' teljesen
felfüggesztették.
Az elitéltek fellebbezése folytán került
ma délelőtt -ez az ügy a törvényszék felebbviteli tanácsa elé, amely Rigó Endre dir. elx Nyugodt a tőzsde. Holnap megint
nöklésével tárgyalta nyílt ülés-ben. Ma .azon- hivatalos jelentest ad k-i a földművelésügyi
ban litéletet. nem hozhattak, mert a bizonyí- minisztérium, a-mi élé a börzén vegyes érzelmekkel néznek, -mert valószínűnek tartják,
tás kiegészítése vált szükségessé.
hogy az időjárás pusztitásai-t esetleg ujabb
Igy ihat -a legutolsó fölvonás h a késik is, redukáoió fogja jelezni. Ám nem lehetetlen,
nem -muliík és nem sokára egy ujabb tárgya- ,hogy elmarad a -rosszabbodás a imuilt hét
szombati jelentés óta. Ma -ezért nagyon -kedlás keretében megjelenik.
vező hangulatban indult az üzlet, annál is
inkább kénytej-en volt a ikontrihren fedezni ér§ A Bayros-ügy a bíróság elé kerüli dekeltségét, m-ert az idő nemcsak AusztriáAz egész országban -nagy föltűnést kelltett -an- ban, hanem a Bácskában is csapadékos, ami
nak idején a Bayros-ügy, amelynek kiinduló ujabb aggodalmakat ók-ozott. A forgalom
pontja tudvalevően a Szent György-céh ama- azonban, csakhamar -megcsappant, amennyitőr-kiállítása v-olllt. A műértők é s .a közvéle-,' ben arbitrázs-üzlet mostanában alig van és
miény hevesen vitatkoztak a miatt, -van-e mű- a vidék sem részesedik a határidő üzletben.
vészi értéke annak az iránynak, melyet A hangulat nyugodt maradt. A juliusi tenBayrosnaik a közszemérmet -nem nagyon kí- geri forgalmát már holnap délelőtt 11 óramélő képei képviselnek. A nagy hevességgel kor rekesztik be, de ez előreláthatóan minfolytatott eszmecserét a -rendőrség váratlan j den- emóció nélkül fog megtörténni. Az érbeavatkozása fejezte be oly módom, 'hogy a ; deklődés már ma is az -augusztusi -tengeri
főkapitány-rendeletére lefoglalták a külön szo j felé fordul-t, mert a -román- üzletnek nagy bebakban kiállított képeiket. A lefoglalást bün- - leszólása llesz a további áralakulásba. A mai
Pör követte, melynek során Siklóssy dr., a fölmondás 11,000 q -tengeri vdlt.
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x Átmeneti gyöngülés. A nagyhatalmak
-akaratának Törökország még min-díig élilienszeigül, de ez a borzén nem -keltett aggodalmakat, mert. bíznak abban-, hogy a -diplomácia
energikus közbelépéséneik mégis meg tesz a
kiiván-t hatá-sa. Ma egy-két koronával gyengébb lett az 'értékek ára, -mert ,a halasztó®
már hétfőn- van és a ikullisz realizált., aim-it a
kontiremiln fedezésre hasiz-niállt fel. Az Ilyen átmenelii gyengülést i-gein kedvező momentumnak t a r t j a a börze, mert h a .a .mostani olcsó
áraikat még jobbam leszoriftjáik .a lebonyolítások, akkor a nagyközönség figyelme an-n-ál Is
inkább .a' börze felé fog fordulni, me-rt a félévi mérlegekről már eddiig is igen kedvező
hírek -szivárogtak ki, amá -a rossz gazdasági
visiz-omyo-k mellett dge-n szembetűnő és kedvező lauspíiciiumokkal haladin,afk a:z őszi szezon
felé. Ma álfa-lábain tartózkodás j-elilemezte az
üzletet, ,a forgalom teljesem stagnált, ,a zárlia-t
-nyugodt maradit.
x A karánsebesi erdő kitermelése.
A Karánsebesi Faipar Részvénytársaság ellen a múlt -év juliusábain: tudvalévően kimondották a csődöt; azóta jórészt szünetel
az er-dőkihasználás Karánsebes környékén.
Mint értesülünk, tárgyalás -indult m-e-g a karánsebesi vagvonlközséggel egy falkitermelő
vállalat létesítése-.-iránt. A megindult tárgyalások élén Vörös László v. b. t. t. volt keres-keddemügvi miniszter áll. nésztvesz azonkivü? -benne két nagvobb budapesti pénzintézet
vezetője is, továbbá Medve Zoltán- d-r. Krassó-Szörény vármegye főispánja. Karánsebes
föl,tételeit Dragalina Patrícius vagyoniközségi elnök ismerteti ia pénzemberek előtt.
A budaptstl gabonatőzsde.
A határiclőpiiateon reggel élénkebb vásárlókedv mutatkozott; a b-uzát, rozsot, zabot -a
tegnapi zárlatnál nagyobb á-ron vásárolták,
mert a -holnapi hivatalos vetésjelentés tartalmáról (a tegaitóibbi á-dőjárlás miatt) éppenséggel nem vélekednék valami nagy optimizmussal, -de -am-ík-ar kisütött a nap, ujabb vevök p-e-di-g -nem jelentkeztek, lemorzsolódtak
az árak. Az árfolyamok a következők:
Buza áprilisira 12.10—11, októberre 11.56
-—58. Rozs októberire 9.17—18. Tengeri májusr a 7.36—37, augusztusra 8.04—05. Zab -októberre 8.31—32.
;A Ikészáruvásároin ba-rlt-otit áron 20.000 métermázsa buza Ikélit el.
A budapesti értéktőzsde.
A bizonytalan külső politika, és Törökország eliliensizegiülóse a nagyhatalmaik akaratának, -megteremtette -a telj-e® üzleti tartózkodást. Az árrnivó a -niagyfoku üzM-talenség
•következtében 2—3 koronával tem-arzisolódotit,
A bécsi piaic magatartása sem v-olt kielégítő
és így a zárlat minden forgalom nélkül -tartott maradt, :A Ikészárupiacon .a flemesivári
szesz- és a Phőbus-részvényék i2—3 koronával olcsóbbodtak. A járadék-piacon számottevő v-állt-ozás n-em volt és a 4 százalékos -mag y a r koronajáradék 8-1.-15 -koronán zárult.
Kötötték: Magyar hitel 814.25 815/75.
Jelzálogbank 414.50. Leszámitolóibarlk 506.
M,agyar hainfc 535—536. 4 százalékos ikoroniaj-áradék 81,12—81,15. Déli vasút 1-24—425. Közúti vaisut 634.75—635.25. Rím-amurálnyi 688.50
—690.25. Plhőbus 162.5z—164. Temesvári szesz
548—550.
A bécsi börze.
• Kötöttek: Osztrák hitel 618.50. Magyar
hitel 814. Angiéiban,k 332.50. B-anlkv-erein 508.
Lan-derbanlk 507. Déli vasút 245.50. Rimialmurámyi 68850. Alpesi 914. Török sorsjegy 228.50
Lombard 124. Osztrák és magyar államvasút
693.50. Skoda 834. Prágai vasmű 31-80. Unió
ibamk 585. Az .irányzat a törökök eMreny-omu,1-ásánaik hírére -gyenge.
MinwiniinÉwimwmr•—•—•wmma—»••••••»

Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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APRÓHIRDETÉSEK,

Fennáll 1867. óta.

Saját tőkéi
4.000,000 K.

Fájós fogára

Saját ház, Klauzál-tér 2.

G

igazgatósága

Gyomorbajosok

utazási idény beálltával figyelmébe ajánlja a tisztelt közönségnek a bank p á n c é l t e r m é b e n elhelyezett elsőrendű biztonságot nyújtó, bérelhető

az

C s l p k © és sztvetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztíttatnak olcsó arak mellett és rövid idő alatt

Fentnevezett bankintézet hatásköre kiterjed ezenkívül a
bankszakma minden ágazatára, nevezetesen:

LUCZA JÓZSEF

f U C ^ f t M i i ' f t í i g e n e l ő n y ő s kamattétel mellett bankszerű válL C J w í í í i l l w l tókat és kereskedelmi utalványokat.

ksImsfestS ét vsgytisztiténál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1053
Fióküzlet: ZENTA. Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
zában. HOIIMEZOVAIELY. Szegedi-u. a

l á - t e l f f l f t k l S l f S f t l i H k f l f n y u j t ' m ? l y k ü l c s ö n ö k lebonyoliJ U & f t S V y f)Ult}UllUl}«» tása simán, gyorsan, a legmersékeltebb költségekkel és a felek iránti legmesszebbmenő
előzékenységgel történik.
e

' takarékpénztári könyvecskékre és giró
(cheque) számlán, melyek után a mindenkori pénzviszonyok által megengedett legmagasabb kamatokat fizeti.

ÉrtfKpapiroKat, sorsj«|y<l(«t ^ S ^ f S

Legjobb hajfestö

Hivatalos
órák:
—

Izzad valamely test-

része? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
502

ött

^\
^9-vd-ig,
délután
3—4-ig.

8>*<°

3/íoskooits cipőárúháza,
Kárász-utca

14.

•

az

országosan elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeg ad.
Széchenyi-tér
520

mellett; átutalásokat eszközöl, hitelleveleket és utalványokat
állit ki a világ összes nevezetes piacaira.
nyujt bankszerű fedezet mellett és beraktározott
g l o l c g e K i t árukra.
áé

di-

csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását,
üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged,

amelyek mindenféle nagyságban mérsékelt dij melleit állanak rendelkezésre ésazintézetellenzára mellettegészen önállóan kezelhetők.

tí>!ffit

vegyen

mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l ,
üvegje 50 fillérért kapható Leinzin r Gyula
yógyszertárában Szeged,
zéchenyi tér 5.
520

A Szegedi Kereskedelmi fis bártant

*k

11

Szeged|

Telefon

10-59.

Francia
nei

fűzöl

szabasn

diVatptinlcgcssííeK
legnagyobb választékban

Pollák

Testvéreknél,

Csekonics-utca

Telefonszám 854.

Széchenyi-tér.

Telefonszám 855

Szentes, Kossuth-utca.

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.
Délmagyarországi fióktelep,

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem M P hazai elsőrendű " l ü i amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 10—13—17—22 korona árban.

Szeged, Kelemen-u. 11. Telefon 833.

567

1 8 7 8
, u
' °

Áfa I
U l d i

Mindenütt bevált, hires, kSzkedvclt
létező háziszert felülmúl,

(ezelőtt

úgynevezett

minden

A valódi centiíolia-kenőcs

Kész áruk
>>

csodakenőcs)

ereje és hatása:
Megakadályoz t
megszüntet vérmérgezést. Operációkat tesz t e leslegessé. H a s z nál s z o p t a t ó s
nőknél, t e j m e g tnditásnálsemló
egkeményedés
ellen
len. O r b á n c é s
bárminemű b á n talmaknál, s e b e s
és leitört lábaknál, sebeknél, d a g a d t b á n talmaknál, dagadt lábaknál, c s o n t s z ú n á l JMIeln echferBalsam
18, kard-, szúrt, lőtt-, vágott-, zúzott s e Thlarpy in
beknél, idegen testek eltávolítására, mint
Üveg szálka, por, serét, t ü s k e s t b , min"cmcie
daganatnál,TekávnéL
kinövésnél
Mindenütt
Ismert egyedül
óenléle daganatnál, tekélynél klnttvésné
karbunkuliisnál,
éPD igv valódi balzsam 12 2 v . g y
Karbunkuliisnál, képződéseknél
képződése
ráknál
t
o
v
á
h
h
á
'
i
í
,
L
"
i
"
.
,
!
„
"
6
1
vagy
l
^
. a U d l uU üv.g
ráknál továbbá féregnél vagy rothi
menés által (eltört líbaknM, bár"
égési sebnél, ellagyott testrészeknél h o s s z ú betegségeknél
e öioiduló lölfekvésné), n y a g d a g a n a t o k n á l , vérkeléseknél, fülfolyasnál, valamint kipálás ellen gyermekeknél s t b . kiváló és biztos
I l i F i u J f 8 1 1 _ K é t doboznál k i s e b b rendelés nem lesz szállítva.
Két té í 4 u t á n v é , , e | . vagy a p é n z előzetes b e k ü l d é s e ellenében.

meu

tea áara<hulk«na«l-ápUMM in
Pr.gradn

I p i t 7 ' é g ' ö b b g y ó g y t á r b a n . N a g y b a n k a p h a t ó THALMAYER
drnoá iiUU
o " l e i s t e r u , ó d a i és RADANOV1TS TESTVEREK
nugeriakban B u d a p e s t e n , valamint a z ország n a g y o b b gyógy^ " t á r á b a n Ahol nincs lerakat, ott r e n d e l j ü n k
T . .

' merry A. „Őrangyala-gyógyszertárából Pngrada,
(Roh i t8c h-S«uerbrunn mellett.)

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

.

.

K
K
K
K
K

3 80
P50
190
P90
2*20

Női szövetek, Rőfösárúk, Keztyük,
Harisnyák olcsósága bámulat s s

Versenyáruház

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

Alkalmi vételek!

Szabott árai;!

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam.
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SZEGED,

K á r á s z a. 9.

— Teleién

81.

<319

Ajánljaikteljesen újonnan átalakított üzletét a nagyérdemű közönség szíves figyelmébe.
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H" ö n . y irkex>eslredéssélsei&
a magyar és külföldi irodalom termékei nagy választékban raktáron tartatnak, a
lévőket ^a legrövidebb idő alatt beszerzi.

<99
$

raktáron

esetleg

nem

Divatlapok és folyóiratok
a leggyorsabban eredeti' árakon megrendeltetnek.

^
<99

Zenemukereskedésében
minden ú j d o n s á g raktáron van.

í r ó s z e r e k é s papirsiemdek
osztályában minden e szakmába vágó cikkek a legjobb minőségben és legjutányosabb árakon szolgáltatnak ki.

írógép kellékek
úgymint irógép szallag, szénpapir, Írógéppapír, gépolaj stb.-ből a legjobb minőséget
S C H A E I O L O G Ü J & F és SVBIfyiEOGRAF sokszorosító gépek raktára.

S ö i t

tartja

raktáron.

d á j álban,

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

R

Körlevelek
Levélpapír és borítékok
Számlák
Árjegyzékek
Memorandum
Utalványok

minden-

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

előállítása szép ízléses kivitelben kifogástalan pontos szállítással vállaltatnak el.

RöiiyvkfitésKete
diszmunkák és minden egyébb könyvkötések gyors és pontos elvégzésére modernül berendezve.

I&öaigasEgatási é s ü g y v é d i
nyomtatványok állandó nagy raktára.

Ruggy a n ialtéi yes%ok
csinos kiállításban gyorsan és pontosan készülnek saját műhelyében.

üzleti könyvek
d ú s választékban vannak raktáron és külön rendelésre is szépen és gyorsan készülnek.
<99

<S£>

<áfc> áfa

<3£><ah3&

<á£> ^ á ^ ^ ^ á f ^ A f c A e ^ ^ A & A b A f t i i ^ A f t ^ i
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