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megengedett tempóban fogja igéretét beváltani.
„1908. idiec. 4-én motnidtaim,
Miután Apponyi jónak látta emlékezhogy öt óv lefolyása afliaitt
(keresztiül! akarjuk vúininii a tetni a protestánsokat arra, milyen hü
Ik'atih. autonómiával együtt barátjuk volt ő kultuszminisztersége alatt,
és egyúttal a protestáns fe- hadd emlékeztessük mi is Apponyit arra,
lekezetek által támasztott hogyan vélekedtek a z ő kultuszminiszterösszes anyagli igényeket, sége alatt róla a protestánsok
eljárása
(Apponyi ínyirbátori kormiatt.
teslbesaódéböl. 1913. julius
Egyik nagy, függetlenségi város pap27-én.)
ja a királyi záradék megjelenése után igy
Volt miniszter, előkelőség
számára irt róla:
nincsen kinosább helyzet, mint amikor rá— A kameleon-politikus (ez persze
bizonyítják, hogy a nép, a hiszékeny em- Apponyi!) nem mert nyilatkozni addig a
berek előtt egészen mást állit, mint ami 48. XX. kérdésében, csak jezsuita módon.
a valóságnak megfelel. Nem lehet kíno- Most legfelsőbb parancs m ö g é buji'k.
sabb helyzet, mintha királyi aláírással el— Protestáns testvérek! Ti különölátott dokumentummal bizonyítják be, sen prot. papok, láttok-e m á r tisztán, láthogy mindannak éppen az ellenkezője igaz, játok-e a nemzet csalogányának sötét termint amit például Apponyi 'Nyírbátoron vét, klerikális politikáját? Remélitek-e
mondott. Sőt a saját maga -által hivatko- még, hogy a 48. XX. t.-c. 3 szakasza, a
zott 1908. december 4-én mondott beszé- mély igy szól: ,
dében sem találtuk meg azt a z jóakaratot,
„Minden bevett vallásfelekezet egyamivel nyírbátori beszédében dicsekedett,
házi és iskolai szükségletei közálladalde miután a Házban szorongatták, kénymi költségek általi fedeztessenek" —
télen volt odanyilatkozni, hogy lassanként ' a dicső kormány által megvalóssittassék?
az állam pénzügyi helyzete áltál megenge- Remélitek-e, hogy a 3 millión kivül több
dett tempóban fog gondoskodni a további segélyben részesittetik-e ta prot. egyház?
igények kielégitéséről.
Soha! Soha! Hisz hangzik a legfelsőbb
Tehát itt sem a valót mondta, mert parancs, a szokatlan záradék, a pátens
nem beszélt fix időről, kétszer is hangsú- kérdés „továbbmenő kötelezettséget az állyozta, hogy nem végleges
rendezésről lam nem vállalt a felékezettel szemben."
Az erdélyi ref. egyházkerület lapjávan szó, s hogy — ez a jól ismert miniszteri frázis,— csak a pénzügyi helyzet által ban pedig Nagy Károly theol. tanár, —

aki szintén nem volt Apponyiék ellenzékében — igy irt erről -az ügyről:
— Szépen vagyunk a Bocskay szabadságharcnak 300-ados évfordulóján, ,az
uj bécsi békekötés második esztendejében,
a nemzeti kormány uralmának reggelén!
Ugy látszik, megint működik az ismeretes
jezsuita kéz, amely jogaink elhomályositására, autonómiánk rovására tör. Itt nyíltan akartaik bennünket , megsérteni! . . .
Nem lehet tűrni, hogy egyik pofo-ncsapás a
másik után érjen az 1848. XX. t.-c. 2. szakasza nagyobb dicsőségére >— a nemzeti
kormány jóvoltából. Ha nem tetszik az
1848. XX. t.-c. intenciónak fokozatos megvalósítása annak becsületesen értelmezett
széllemében, hát jó ,— állást foglalhatunk
annak szószerinti végrehajtása mellett is!
(Erd. Prot. Lap.)
Az általános fölindulásra, amelyet az
Apponyi protestáns barátsága keltett, —
a zsinat is tiltakozott a királyi záradékban
foglaltak ellen, az ellen ünnepélyes óvást
emelt s ott kimondatott ,az is, hogy: ( „a
zsinat a 48. XX. t.-c. m a g y a r á z á s á r a a
törvényhozáson kivül más illetékes tényezőt nem ismer".
Az ő kultuszminisztersége alatt ilyen
módon vélekedett felőle az a protestáns
világ, amely elé ma Apponyi a történtek
után oda jner állani é s azt meri mondani,
hogy ő tele volt a protestánsok iránti jóakarattal.
De súlyosabb bizonyitékaink is van-

A hölgy: Lehetetlen!
Az iró: De igy van. Csak azt látom,
hogy ön szép, elegáns, szeretetreméltó, csábitó. Egyebet nem.
A hölgy: A látszat csal. Szegény, szerencsétlen lény vagyok, akinek a legnagyobb
nyomorral kell küzdenie.
Az iró: Bocsánat, de ez a kalap . . . A
fekete r ók apróm . . .
A hölgy: Kék ró'ka, kérem . . .
Az iró: Kék róka? . . . Valóiban! Olyan
fekete, hogy kéknek látszik . . . No és a gyűrűik, a butonok . . .
A hölgy: Ismétlem: a látszat csal.
Az iró: A finom keztyük . . . az elsőrangú parfüm, mely a csipkés zsebkendőből
árad . . .
A hölgy: £ s mégis! Bármily lehetetlenül is hangzik, két nap óta nem ettem . . .
és . . . és. . . . (Visszarogyik székébe.) Oh,
édes Istenem!
i >
Az iró (résztvevőén): Rosszul érzi .magát?
A hölgy (fáradtan): Csekélység . . . El
fog múlni . . .
Az iró: Igyék gyorsan egy pohár bort.
(Csönget.)
A hölgy .(még fáradtabban): Bocsásson meg . . . Erőm elhagy rögtön . . . Szégyenlem magamat, de . . . •
A szolga (belép): Mit méltóetatik parancsolni?

Az iró: Bort, bisquitet . . . Talán akad
valami hideg sült is!
A szolga: Parancsára! (El.)
Az iró: Mindjárt egészséges és erós
lesz!
A hölgy (sirva): Olh, édes Istenem!
Az iró: Ne sírjon, kérem . . . Mindent
csak azt ne! A sírás imég egy angyalt is csúnyává tesz.
A hölgy (beszélni akar): Én . . .
Az iró: Tudom, tudom . . . Nem akar
nekem tetszeni. De könnyek nélkül is megértjük egymást. Ha kissé szeret, nem sir.
A szolga (tálcán bort, bisquitet és hideg sültet hoz, megteríti az asztalt és viszszavonul.)
Az iró (gyorsan bort tölt):. Mindenekélőtt egy kis bort . . .
A hölgy (letörli könnyeit): Hogy köszönjem meg önnek?
Az iró: Hagyjak ezt! Tehát szükséggel és nyomorral kell küzdenie? Egyék azonban nyugodtan, iha csevegünk is.
A hölgy: Köszönöm, imár j ólak ham.
Az iró: Egyék csak bátran! Beszéljen
el nekem mindent, mint az atyjának.
A hölgy (könnyes szemekkel): Azért
jöttein ide. Ugy érzem, segíteni fog rajtam . . .
Az iró (ünnepélyesen): Ha módomban
áll. S miről van szó?
A hölgy: Tehát. El 'kell mondanom,

Jótékonyság.
Irta: E. Blumgrund.
(ötperces

vígjáték.)

A szolga: Egy elegáns hölgy várakozik 'kinn.
Az iró: Fiatal?
A szolga: Fiatal és szép.
Az iró: Bejöhet.
A szolga (bebocsátja a hölgyet): Tessék.
A hölgy (belép): Bocsánatot 'kérek . . .
Az iró: Kérem, tessék helyet foglalni.
Mit parancsol?
A hölgy:
Igazán nem tudom, hogy
kezdjem el . . . Nagyon fontos, komoly dolog hozott ide. Elképzelheti. Ha nem ismerném . . . ha nem tudnám, Ihogy tetőtől-talpig gentleman . . .
Az iró: Kérem, nem vagyok barátja
annak, ha a bókokat az ember arcába zúdítják . . .
A hölgy (makacsul): De igen, önnek
jó szive van . . . Ön gentleman . . . Nem
fogja egy sajnálatraméltó, fiatal nő szerencsétlen helyzetét kihasználni . . .
Az iró: Azt nem. De ki az a sajnálatraméltó, fiatal hölgy?
A hölgy (szomorúan): Én. (Előveszi
zsebkendőjét, melyből bóditó illat száll.)
Az iró: Bocsánat, de ezt nem látom.
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vatott és elismert tényezőjét, hogy és mint
vélekedik erről a nagyszabású tervről és érdekes nyilatkozatot kaptunk. Álljon itt teljes egészében:
— A városok bankjáról szó volt imár régebben is, de aztán ez az akció abbamaradt.
Magam is bővebben érdeklődtem a terv iránt
és jegyzeteket is készítettem annak idején
róla. Á városok bankját, ha komolyan beszélhetünk a dologról, csakis belga mintára
lehetne megcsinálni. Belgiumban van már
ilyen intézmény: a Crédit Communal, amely
a törvényhozás utján létesült állami bank, a
belga városok a részvényesei, papírjai állampapírok. Ugy van megszervezve, hogy a
hitelre szoruló városnak öt százalékkal nagyobb összeget kell fölvennie, mint a szükséglet és ennek az öt százaléknak megfelelő
összeg mindig részvényeikbe fektetendő. A
bank részvényese az a város lesz. amelyik
fölveszi a kölcsönt. Kétféle típusa van a kölcsönnek: 33 éves és 66 éves s a kölcsön kamatlábát mindig a kormány' állapítja meg.
A szükséges tökét, mikor az intézetet megSzeged és a városok bankja. alakították, részben állami támogatás utján,
részben pénzcsoportok: tőkések, bankok pén— Egy érdekes nyilatkozat. —
zéből tereimtették elő. Az öt százalékos szaporulatok
pedig a bank alaptőkéjét növel(Saját tudósítónktól.) Mai számiunkban
ték. A bank nagyon szépen virágzik és minmár behatóan ismertettük azt az akciót, a dig ki tudja elégíteni a városok szükséglemelyet Lengyel Zoltán országgyűlési képvi- teit s a városok amellett még osztalékban is
selő indított a városok bankja érdekében. Az részesülnek. Ilyen módon, lelhetne ezt megakció kezdetleges stádiumban van még: Len- csinálni Magyarországon is. Ma ugy áll a
gyel Zoltán egyelőre azon fáradozik, hogy dolog, hogy az összes magyar vidéki városok tartozása 30 millió korona, ebből 76
a nagyobb vidéki városokat megnyerje ter- százalék négy nagy banknál van, még pevének és most sorra látogatásokat tesz a dig a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál,
városok irányító faktorainál. Uti programjá- az Első Hazai Takarékpénztárnál, a Magyar
ban benne van Szeged is. Szegedet különben Általános Hitelbanknál és a Magyar Jelzáis közelről érdekli az akció minden fázisa an- log és Hitelbanknál, amelynek Széli Kálmán
az elnöke. A kölcsön 24 százaléka más fornál is inkább, mert a városok bankjának az a rásokból van föl véve. Ebből látszik tehát,
célja lenne, hogy a városok hitelszükségle- hogy először is kellene 30 millió, a városok
teit kielégítse. Szeged éppen most készül föl- szükségletére pedig, ha nagyon, de nagyon
venni három milliós kölcsönt, később pedig keveset mondunk: még 30 millió, tehát egy
fokozatosan még néhány millióra lesz szük- olyan banknak kellene alakulni, amelynek az
alaptőkéje' legkevesebb hatvan millió korona.
sége. Lengyel Zoltán a városok bankját Hát tessék most, a mai viszonyok között hatolyanformán akarná megalapozni, hogy az van milliót összehozni! Honnan? Ha vannak
állam kötvénykibocsátás! jogot biztositana a olyan ügyes emberek, akik ezt meg tudják
csinálni, akkor állni fog a városok bankja.
nagyobb vidéki városoknak.
Egyébként
pedig nem egyéb, mint egy szép,
Méltán kíváncsiak lehettünk arra, hosokat és sok mindent ígérő ábránd. .
gyan ifogadják ,majd annak idején Lengyel
Zoltán tervét a városnál. Megkérdeztük teEzután a nyilatkozat után Lengyel Zolhát Szeged közigazgatási életének egyik hi- tán bizony nem sok reménnyel indulhat a

nak az iránt, hogy Apponyi a valósággal
homlokegyenest ellenkezőleg beszélt, amikor azt mondotta kortesfogásból Nyírbátorban, hogy ő „ki akarta elégíteni a protestáns felekezetek által támasztott összes
igényeket".
t
Jól vigyázzunk, mert az összes szón
van a hangsúly!
,
Tehát Apponyi azt merte mondani,
hogy ő kultuszminisztersége alatt a protestáns egyházak összes igényeit.
Lássuk, mit mondanak
Apponyival
szemben a tények.
1906-ban a zsinat fölterjesztette az
általa hozott törvényeket szentesítés végett. Természetesen a kormány utján. A
zsinati törvények a 48. XX.-al is foglalkoztak. Ez ,a t.-c. (a 12. szakaszban :—
Apponyi ur, ugy-e, jól .idézünk?), amely
adóalap létesítéséről szól, igy kezdődik:
„Egyetemes egyházunk addig is,
amig összes egyházi és iskolai szükségleteinek kielégítése iránti igényei törvény
által rendeztetnék . . ." (adóalapot létesít.)
i
Tehát összes igényei, azok az összes
igényék, amelyekből Apponyi a nyírbátori piacon a z t mondta most, hogy ki akarta azokat elégíteni!
És mit tett erre Apponyi, a kultuszminiszter? Átirt a konventhez, hogy mielőtt szentesítés végett őfelségéhez fel terjesztetnének a zsinati törvények az előbb
idézett szakaszból törölje ki a zsinat az
„összes"
szót!
Azért, — mondta tovább, ,— mert a
48. XX. t.-c. intencióinak nem felel meg
az, hogy a református egyház összes egyházi és isikolai szükségletei az állam által
fedeztessenek!
Ez természetesen nem igaz, mert a
48. XX. t.-c. intencióinak igenis megfelel
a zsinat értelmezése, de mind ettől eltekintve, hogy m e r t e Apponyi kortesbeszédében azt állítani, hogy ő kultuszminisztersége idején a protestánsok „összes" igényeit ki akarta elégíteni, amikor, — ime,

— aktaszerüleg bizonyítható, hogy kultuszminisztersége alatt ráparancsolt
a
zsinatra, hogy az az „összes" szót törölje, mert az összes igényeket nemcsak nem
fedezi, de a törvény sem engedi meg azok
fedezését!
Itt az irás, letagadhatatlan pecsétes
dokumentumok arról, hogy Apponyi menynyire ellentétbe jött a valósággal. Menynyire vakmerő volt azt mondani, hogy ő
az összes igényeket ki akarta elégíteni, a
mikor az igazság az, hogy ráizent a zsinatra éppen az összes szó miatt s hangoztatta, hogy a protestánsoknak nincsen joguk az összes igények kielégítését kérni!
Akkor azt mondta, hogy a törvénynek sem felel meg ,az összes igények kielégítése! Most pedig, hogy ki akarta az
összes igényeket
elégíteni!

hogy jó házból való vagyok. Szüleim gazdagok voltak és kitűnő nevelést kaptam. Szüleim azonban néhány év előtt elszegényedtek s nemsokára meghaltak s. én magam maradtam, testvérek meghaltak, barátok nélkül,
vagyontalanul. Zongoraleokéket akartam adni, hogy a mindennapi kenyeremet megkeressem . . . De ön tudhatja . . . (Sóhajt.)
Az iró: Tudom.
A hölgy: Később gyorsirónő l e t t e m . . .
De ön tudhatja. (Sóhajt.)
Az iró: Tudom.
A hölgy: , Több nnáls foglalkozást is
kezdtem, mignem a varrásra adtam magamat. Azóta nehezen, de jól-rosszul megkerestem kenyeremet . . . (Sóhajt.)
Az iró: ö n jól varr és rosszul keres, azt
akarja mondani.
A hölgy: Igy van . . . Oly rosszul, hogy
tegnapelőtt el kellett zálogosítanom a varrógépemet ! S ép most kapnék munkát, de nincsen varrógépem. (Sóhajt.)
Az iró: Értem . . . De nem haragszik, ha
egy kérdést teszek?
A hölgy: Tudom, mit akar kérdezni. Elmondom ön helyett . . .
Az iró: Kérem.

A hölgy: Azt akarja kérdezni, miért a
varrógépeimet zálogosítottam el,
melyet
nem nélkülözhetek s miért nem a gyűrűimet?
Az iró: ö n jó gondolatolvasó.
A hölgy: A dolog egészen egyszerű.
Már régen rá vagyok utalva jó emberek kegyére. Ha azonban valakihez megyek azzal,
hogy segitsen a butonjaimat kiváltani, kinevet. Ha azonban arról van szó, bogy a varrógépemhez segítsenek . . .
Az iró: Értem.
A hölgy: Oh, édes Istenem , . . Ezekután , . .
Az iró (nagylelkűen): Csak mondja
meg. Nem vagyok gazdag ember, de néha
megengedhetem magamnak azt a fényűzést,
hogy jótékonyságot gyakoroljak. Mondja
meg az összeget , . . Elég száz korona?
A hölgy: Száz korona? , . . Oh, édes
Istenem! (Sirni kezd.)
Az iró: Ne sirjon, kérem . . . még teszek inkább hozzá valamit, ha kevés . . .
(Átadja neki a pénzt.)
A hölgy: Ellenkezőleg. Sok. Engedje
meg legalább, ihogy imádkozzak önért . . .
reggel és este . . .

x x x Kizárólag helybeli, hirneTeiefon ves asztalosmesterek által
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ségü és bámulatos olcsó

ezt?

Az iró:

Feltétlenül szükségesnek tartja

A hölgy: No, kérem. Nem tudja, mit
tett velem? Megmentette >az életemet . . .
még többet, megakadályozta, hogy az erény
útjáról letérjek! Megmentett . . .
Az iró (meglepetten): El akarta hagyni
az erény útját? . . . S én megmentettem!
A hölgy (sóhajtva): Igen. Kétségbe voltam esve! Ha ön nem lett volna . . .
Az iró: Ej, ej! (A füle tövét vakarja.)
Ej, ej!
A hölgy (kíváncsian): Mit jelentsen ez?
Az iró: Semmit. De miért nem mondta
ezt előbb?
A hölgy (vidám mosollyal, távozásra
készen): Nem könyörült volna rajtam?
Az iró: Természetesen. De igérje meg
nekem . . . hogy legközelebb . . . ha ismét
abba a helyzetbe jut, hogy meg kell menteni . . . és ha nem talál mást, aki meg akarja menteni . . . jöjjön csak bátran hozzám,
mielőtt . . . ö n már tudja . . .
A hölgy (megindultan): S ön meg fog
engem menteni?
Az iró: Majd meglátjuk!

első kézből csakis az Egyesült
Műasztalosok Butorraktárában
(Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben) kaphatók; esetleg részletfizetésre

is.
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gokat tárt föl. Erre azonban én is előrukkol- van a birtokomban, amelyet ha kipattantok,
tam azokkal a dolgokkal, amiket róla meg- az ő egzisztenciája tönkre van téve. Balázs
:ehát engem meg akart előzni, gondolván,
tudtam. Még 1910-ben elveszett egy levelem
az Íróasztalomról, de ennek semmi fontos- hogy ha én az ö vádaskodása után előhoságot nem itulajdonitottam. Nemrég aztán zakodom valamivel ellene, akkor mindenki
megtudtam, hogy ,a levelet Beck Aladár vitte azt fogja ihinni, hogy ez tőlem csak boszu,
el és föl akarja használni ellenem, hogy kom- vagy mosakodás.
— Balázs azonban tévedett. Én nem fopromittáljon vele. Ekkor jöttem rá arra is,
hogy másfél év óta folyton intrikál és ada- gom nyilvánosságra hozni az ő dolgát, —
tokat gyűjt ellenem, hogy lehetetlenné te- amit ugyan már több embernek bizalmasan
Dagadnak
gyen a pozíciómban. A levél egyáltalán nem elmondtam és mindenki a legnagyobb mérfontos tartalmú, el is mondhatom a törté- tékben elitélőleg nyilatkozott róla, — mert
a közvágóhidi botrányok. netét. A budapesti bőrértékesitő szövetkezet jól tudom, hogy az ő vádjai alaptalanok,
fölhivta az itteni mészárosokat, hogy alakít- ezekből kifolyólag nekem nem lehet bajom,
— A vágóhídi főfelügyelő
sanak egy ,húsipari szövetkezetet és mert mért tegyek akkor tönkre egy családos emés segédfelilgyelő harca. —
tudták, hogy én a szegedi iparosokkal jó vi- bert. Én tehát a támadások dacára hallga(Saját tudósítónktól.) A szegedi közvá- szonyban vagyok, ,a budapesti szövetkezet tok! Ha azonban majd megsokallom és látom, hogy ölre kell mennem, akkor bár nem
góhíd botránykrónikájában a j fejezet kezdő- igazgatósága engem kért föl, hogy a mé- szívesen, de én is beszélni fogok!
dik ismét. Ezúttal nem a (mérnökség és a szárosokat hozzam össze s világosítsam föl
a szövetkezés előnyeiről ,és hátrányairól,
felügyelőség összeütközése, (hanem a Só- és össze is hoztam őket s a tanácskozáson jesegédfeliigyelő másfél év óta tartó ellensé- len volt Beck Aladár is. Fáradozásaimat azGerliczy Ferenc főijelentése
geskedése kerül a nyilvánosság piacára. On- tán a budapesti bőrértékesitő szövetkezet
nan indul ki az egész, hogy Balázs Károly igazgatósága levélben fejezte ki köszönetét.
Szapáry Pál ellen.
főfelügyelő, akit a tanács julius tizenkette- Ennyi az egész.
— Följelentést tettem továbbá a polgár(Saját tudóshónktól.) A magyar mágdikétől a vágóhíd egységes vezetésével bí- mester urnái azért, mert értesültem arról,
násvilágnak szenzációja van. Gerliczy Fezott meg, — mint mondja, ,— tapasztalni ] hogy Beck Aladár azoktól az iparosoktól, renc báró, Szeged -város országgyűlési képkezdte, hogy Beck Aladár segédfelügyelő akik a vágóhíddal mindennapi érintkezésben viselője bűnvádi följelentést adott be Szatúllépi a hatáskörét és bizonyos dolgokban vannak, kölcsönöket vesz föl. • Igy egyik páry Pál gróf ellen, kinek neve nemcsak az
magának vindikálja az intézkedés jogát. Igy iparostól, akinek a nevét nem akarom a nyil- országban, de külföldön is ismert már.
vánosság elé vinni, kétezer koronát kért és
Ma pattant ki ez a szenzáció és minpéldául legutóbb is, amikor a tiz vaggon .szén kapott kölcsön. Én, mint aki ezidőszerint a
denütt érthető feltűnést keltett. Akik Gerliczy
a vágóhidra megérkezett, Beck Aladár til- vágóhíd élén állok, ilyesmit nem tűnhetek el, Ferenc báró egyéniségét ismerik, azok rögtotta meg a vágóhíd munkásainak, hogy a mert az ilyen természetű szívességek elfo- tön tisztában voltak azzal, hogy a báró alaszenet kirostálják. A felügyelő rossz szemmel gadása nem történhetik Valamiféle ellenszol- posan megfontolta a dolgot, mielőtt e döntő
nézte a segédfelügyelő ténykedéseit és vég- gáltatás vagy ennek Ígérete nélkül. Ennyit lépést megtegye Szapáry gróf ellen, aki küazokról az okokról, amelyek Beck Aladárkép ellene fordult, amikor megtudta, hogy nak velem szemben való viselkedését és el- lönben neki rokona is. Ha egy Gerliczy báró,
— aki császári és királyi kamarás, a főrenBeck Aladár különféle szabálytalanságok járását megmagyarázhatják.
diháznak örökös tagja, Fejérváry Géza bá— Van aztán egy másik kérdés, amiben rónak veje — följelentést ad be egy Szamiatt följelentést tett ellene a polgármesternél. Ezeknek a szabálytalanságoknak egy még megjegyezni valóim volnának. Uton- páry gróf ellen, az nem lehet pillanatig sem
része beigazolást nyert, más része azonban utfélen azt hangoztatják, hogy a vágóhíd rosszhiszeműség, avagy manőver. És Gerezek miatt a belső ellentétek miatt nem jöalaptalannak bizonyult. A vádak egyike sem vedelmez annyit, amennyit kellene. Ezért liczy báró azzal vádolja Szapáry grófot,
hogy megtévesztette, megcsalta, ihogy több
súlyosabb természetű.
,
,
van, Ihogy 50—60,000 korona helyett alig százezer koronával megkárosította. S GerEzek után B'alázs Károly felügyelő sem tizezer korona hasznot ha.it a városnak. Ilyes- liczy Ferenc a bűnvádi följelentésben hangmaradt adós a vádakkal. Eltűnt egy levele az mit állítani nézetem szerint képtelenség. A súlyozza, hogy vádjait jrásos
bizonyítékok
íróasztaláról és megtudta, hogy azt a se- vágóhidakról szóló miniszteri: rendelet azt kai támogatja.
mondja, hogy a vágóhíd közegészségügyi
Szapáry Pál gróf négy óv éta küzd 'már
gédfelügyelő tartogatja magánál azzal a intézmény, amelynek hasznot hajtani nem
anyagi (bajokkal. A beosztás nélkü'l (költekező
célzattal, hogy alkalomadtán a levél adatit szabad, csak annyit, amennyibe a föntartása magyar grófot Parisban, Bécsben, Londonban
fölhasználja ellene. Beck Aladárt ezt a levelet kerül. Amennyiben hasznot hajt, agy í hasz- ép olyan jól ismerték, mint
Budapesten.
többeknek mutogatta. A felügyelő erre a bíró- not a vágatási dijak arányos leszállítására Európa egész arisztokráciáját, herceg Festesághoz fordu'ltt, ahol Némedy Gyula dr. és kell fordítani. Annak, hogy a vágóhíd nem Uth Taszilón kiviül alig ismeri oly jól valaki,
jövedelmez mostanában annyit, mint amenyHajnal István, dr. ügyvédek utján levéltitok nyit például 1909-iben, amikor 20,000 koro- minit Szapáry Pált. Párisi, összeköttetései révén lett tagja a „Wnggan-Líts" magyarormegsértése miatt följelentést tett a segédfel- nát hozott a városnak, korántsem mi, vagy szági igazgatóságának és igen. solk nemzetköiigyelő ellen. Az ügyet Somlyódy István já- a mérnökség vagyunk az okai, hanem tisz- zi vállalatnak. Népszerűsége tetőpontján ő
tán a súlyos gazdasági viszonyok. A vágatá- rendezte a hires és olyan gyakran emlegetett
rá'sbiró fogja tárgyalni.
sok bizony megcsappantak, unert megszűnt Dunaünnepélyt is. Aiz -utóbbi évtizedben álig
A másik vád, amit a felügyelő a segéd- például a Czinner-gyár, ahonnan nagyon
volt társadalmi akoió, melyiben, ne szerepeit
felügyelő ellen hangoztat, az, hogy Beck sok sertés került a közvágóihidra. Azonkivü
volna Szapáry Pál gtfóf neve. A FejérváryAladár egy szegedi hentesmestértől, aki a 1909-ben volt a párisi birkakivitel, ami mos
kormány idejében igen rövid ideig Fiume
közvágóhiddal mindennapos nexusban van, nincs. Ezekben a körülményekben kell tahá: kormányzója volt.
kétezer korona kölcsönt vett föl. Állítja to- az okát keresni annak, Ihogy a vágóhid nem
Az előrelátás nélkül élő gróf teljes vagyoni
jövedelmez annyit, mint néhány évvel ezvábbá a felügyelő, hogy aktákról, amiket ő előtt.
összeomlása már 1911. ősizén következett be.
Az ügynökei és ügyvédje Farnady József idr.
láttamozott, Beck Aladár kitörülte az ő neEz az ügy kétségtelenül nagyon bonyovét és a saját láttamozását irta az aktákra. dalmas. Épen ezért, hogy végre tisztázódjék fühöz-fáíhoz kapkodtak, hogy egy tranzakcióval legalább a fenyegető csődöt körüljék él.
Mindezeket a felügyelő a polgármesterhez a dolog, szükségesnek tartottuk Beck Aladár A rossz pénzügyi viszonyok miatt a különben
terjesztett följelentésében teszi szóvá és kéri vágöhidi segédfelügyelő nyilatkozatát is ki- is diiszbrieditállt hiitéllü Szapáry grófot azona polgármestert, hogy a segédfeliigyelő ellen kérni. Beck nyilatkozott is, meg kell azon- ban egy pénzintézet sem akarta rendezni.
A kétségbeesett helyzetben Farnady dr.
indítsa meg a fegyelmi vizsgálatot. ,
ban jegyeznünk, hogy ez a nyilatkozat sem és Pitrof Kornél felkeresték Kugler Albertét,
vetít teljes fényt az ügyre és egyes kérdé- a Szeged-Alföldi Takarékpénztár volt igazgaA Délmagytyrország munkatársa kint
sek még ez által sem tisztázódnak.
tóját és megkérték, hogy b í r j a r á bálrió Gerjárt a közvágóhidon, ahol Balázs Károly felBeck Aladár nyilatkozata a következő: liczy Ferencet, a Szeged-Alföldi Takarékügyelőnél érdeklődött az ellenségeskedés ke— Balázs Károly vágóhídi felügyelő elle- pénztár elnökét, a Szapáry megmentése érldeletkezése és okai felől. Balázs ezekről a kö- nem emelt vádéi nélkülöznek minden alapot kében létesítendő tranzakció véghezrvibelláre.
Miután gróf Szapáry ezt személyesen is
vetkező fölvilágositásokat adta: ,
és teljesen valótlanok. Én már egy hét óta
kérte a Nemzeti Kaszinóban a bárótól, Gerbeteg
vagyok,
—
erős
neureszténiában
— Én csak nemrég tudtam meg, hogy
liczy vállalkozott arra, hogy mint magáma segédfelügyelő, Beck Aladár folytonosan I szenvedek, — ennek dacára haladéktalanul ember obligát vállal rokona megmentése érés alaptalanul intrikál ellenem. Azt hiszem, megkérem magam ellen a fegyelmi vizsgá- dekében. Farnady, Kugler, valamint Pitrof
azért haragudott meg rám, s onnan dotáló- latot. Mivel a vádak valótlanok, a vizsgálat azzal biztatták a bárót, hogy az obligló válladik az ő aknamunkája, hogy egyszer egy elégtételt fog nekem feltétlenül szolgáltatni lása miniden ianyagi áldozat elkerülésével
aktáról kitörülte az én láttamozásomat, ami és ekkor majd nem mulasztom el, hogy Ba- fog mentnii, mert gróf Szapárynak összesen 3
megtegyem.
ellen és erélyesen tiltakoztam. Ettől kezdve lázs ellen a megtorló lépéseket
és fél millió korona adóssága van, ezt az ösz—
Anélkül,
hogy
a
dolog
meritumába
áskálódni kezdett ellenem a polgármester urszeget
könnyen ki lehet hoznii a paroelllázannái. Formálisan följelentést is tett, melyben bocsátkoznék, ki kell jelentenem, hogy Ba- • dó Sorokuj faluból. Megindult a tranzakció,
vádakat sorolt föl, ezek egy része beigazo- lázs egész vádaskodása és támadása, csak báró Gerliczy 900.000 koronás obligát vállalt
lódott, a legtöbb azonban alaptalan volt. Föl- kontrakarirozás. Balázsnak ugyanis tudomá- a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknál s megjelentésében Beck teljesen lényegtelen dol- I sa van 'arról, hogy nekem olyan dolog kulcsa

vidéki városok látogatására. Hatvan milliót
előteremteni a mostani pénzkrizises, háborús időkben és azok után súlyos, szinte keresztül'Viíhetetlen föladat. Nagyon kérdéses
tehát, hogy a városok bankjának egyébként
életrevaló eszméje mikor valósulhat meg.
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kezdődött a Szapáry álltai bejelentett hitele- Gerliczy báróval egy év óta perben állok, die
zők kieilógitésie.
ez polgári per ós az elsőfokú bíróság elutasíKöizben .azonban .váratlan dolgok történ- totta Gerliczy bárót. Semmi bűnügyről ineiní
tek. Alig múlott el hét., hogy egy-eigy be nemi lelhet szó. Hangsuilyozom, hogy ez az akció
jelentett, tehát k.i nem elégített hitelező foglalást, végineihaiiiiáat, vagy pedig osődöt ne nem egyéb, mint Szőke dr. zsarolási manővekért volna a még mindig Szapáry néven sze- re ellenem. Ugyanis én három millió értékű
replő vagyonra. Ezetk a fogílíailások iés végre- birtokomat eladtam azzal a kikötésslel, hogy
haijtásolk, hoigy a tranzakció sikerét 'ma akadá- a harminc százalék bevétel engean dllllet. Kélyozzák, arra késztettek Gerliczyt., hogy a sőbb ezt a feltételt islokalták és polgári pert
folyton jeleintkaző hitelezőket is, akik a három és félmilliós listában nem szerepeitek, inditotta'k elleniem, amit megnyertem. Ha valamiről szó vaui, az csakis polgári biiróiság elé
ugyancsak kielégítse.
A báró korlátlanul megbízott barátijá- tartozik.
ban, elhitte, hogy csak három és félmillió laaBQBBaaaaaaBBaBaaBaaBBaaBBBsaBttBaaBBBaaBBaaaBBBaa
koronával tartozik, ide miikor meglepetéssel
Harkányi miniszter nagyszentmiklósi
tapasztalta, hogy az adósság jóval töhíb s ő
utja.
Harkányi János báró, kereskedelmi mimaya is már több százezer koronával fizette
túl a három és fél milliós obligát, felszólította niszter fogadtatására nagy előkészületeket
Szapáryt, hogy adjon ujabb fedezetet,
tesznek a nagyszentmi'klósi kerületben. A keMiután kiderült, hogy Szapáry adómága reskedelemügyi minisztert programbeszédje
egymillió koronával több a bejelentett ösz- alkalmából a torontálmegyei képviselők telszegnél, a gróf ugy a maga, minit a félesége jes számiban kisérik le a kerületbe. A proneivébien írásit adott a bárónak arról, hogy
összes 'bútorait, elziáloigositott és el nem zá- grambeszédet délelőtt mondja el a miniszlogosított részvényeit, a feleség© ©Izálógosi- ter, délben pedig háromszáz terítékű bankettott ékszereiirő'l szóló zálogoédiullákialt, ivallia- tet rendeznek a tiszteletére. A kereskedelemmint 'Meségéniek a Belvárosi Takarékpénz- ügyi miniszter ottléte alatt Nákó Sándor gróf
tárnál őrzött ékszereit biztosítékul .adja 'és a titkos tanácsos kastélyában fog megszállm.
mennyiben két hónapon belül a Gerliczy általi kifizetett három és fél millió koronián feTisza diszpolgársága. A hódmezővásár
lüli összeget vissza nem adja, laiz 'összes éSksze- j
rék, részvények ós bútorok, záilagoéidiul'ák helyi függ-etlentogiok egy .rész© megfellebbezte Tisza dítezpo'Igáriságiát. A belügyminiszter
Gerliczy tulajdonába mennek át.
Meg kell jegyezni, hogy Szapárynié áíífca- a. fellebbezést eilutasi'totta és leiratban értesí1 áraos felihat all mazást adott férjének arra, tette erről a törvényhatóságokat. iA leiirat inhogy .nevében korllátlannil intézkedlhessék és dokolása az, hogy a. közgyűlésen: a szükséges
eljárjon.
törvényes alakiságokat megfiartoltálk, a közGerliczy annyira bizott Szapáryfeain,
gyűlés
egy részéinek érzelmei peidliig nlem mérhogy ebibe a többmilliós ügyletbe ügyvédjét,
tékadóik.
Szőke Gyulát bele sem avatta. ÍMikotr azonban
már ibiaalmatlainikodni kezdett, felkereste dr.
Szőkét ós éhnondott neki mindent. iAiz ügyvéd
azt ajánlotta .a bárónak, hogy az írásiban biiztositékul adott értékeket foglaltassa Le. Megindult. a foglalási eljárás az idézést .Szapáry
Pál Ritz-száOiIóibeli lakásán függesztették kii,
idézést kapott terméiszeiteisien la. felesége is.
!
A grófné írásiban .rögtön tiltakozott az ellen, hoigy ékszereire foglalást vezessenek,
miért férjétől különváltam él. Báró Gerliczy
ezt .a bejelentést megíleipeitéssel vette taidomásul, mert a grófné még a legutolsó időkben
is együtt lakott a Rit,z-szálióbain férjével s
együtt látogatták meg Győry Teréz grófnőt
Perkátán. Ezután! a báró sürgős utasítást
adott ügyvédjének, hogy az értékeket Lefoglalja. És 'ekkor megdöbbentő dolgok kerültek
ki. A Műnk és Davidsohn cégnél ötvenezer
korona értékű részvényeket a grófné testvére
titkárának, Trejdojsevits Sziveitozár nievére
íratták át, a Belvárosi Takarékból .a több
százezer koronát érő ékszereket elvitték, a
Reáltanioda-uteai és sorokujfalusi kastély bútorait pedig eladták,
Tizenkét níap előtt, amikor miinldezt báró Gerliczy megtudta, Szapáryék azzal távoztak el Budapestről, hogy a Lidióra mennek
üdülni. A grófi pár azonban nincsen Velencében.
A sok százezer koronával megkárosított
báró most már nem törődve a kaszinói felfogiástsiál, mieigjhlatrflmaizáisit aidott ügyivédjének, hoigy jelents© fel Szapáry Pált ós féleségét, csalás miatt. Szőke Gyula dr. fdlj'elenté'sét az ügyészségnek adta á t A ifeljcHantés
részletesen, ismerteti a tényállást és .airma ké1. Hullámok harca.
ri az ügyészséget, hogy a terhelő bizonyítéTermészetes.
kok alapján gróf Szapáry Pált, akiinek sem
állandó lakása, sem foglalkozása nlinlcs, m
neki, sem feleségének Magyarországon vaHumoros.
gyona nincs, tartóztassák le.
Szapáry Pál igróf ma est© hirtelen Buda3. Az ördög megtérése.
Vígjáték. 2 felvonásos.
pesten termett és nyilatkozott a kérdéses
ügyben. A következőket mondotta:
— Tudomásom nlinlcs aírról, hölgy GerliHumoros.
czy Ferenic báró ellenem bűnvádi íföl!jelön'tóst
tett volna. Az egész 'a báró ügyvédjének, SzőNagyhatású dráma 3 felv.
ke doktornak manővere ellenem. 'A leghatáTffMtfilllilllll IIIIIIIIIIIMII
rozottabban állítom, bogy tévés iinfotrmlácáóh
alapul az egész s a vád abszolúte nem igaz. mmmmmmmmmw^mm

Edison'-Mozi

színház, i ü v é s z e t .
* Szinész-nyomoruság. Már augusztust
irunk és egy hónap múlva kezdődik az uj
szinészeti esztendő, melynek dátumát virágvasárnapról szeptember elsejére tolták el.
Csaknem m'inden színtársulat teljesen szervezve van ,már és a budapesti Newyork-káválház és a kis .Múzsa tele van szerződésnélküli színészekkel. Évről-évre növekszik nálunk a szinésznyomoruság,
de még sohasem
volt akkora, mint az idén. A nagy gazdasági
nyomorúság nyomasztó hatását erősen megérezte a színésziét is. Mig más esztendőkben
inkább a színészet kevéssé használható közkatonái maradtak szerződés nélkül, ez idén
egy sereg elsőrangú, sőt országosan ismert
és elismert művész és művésznő néz kilátástalanul a tél elé. ,A (magyarázata ennek a 'megdöbbentő szinésznyomoruságnak nemcsak á
gazdasági válságban keresendő. Az a tudatlanság, mellyel a vidéki színészet sorsát intézik*; olyan alakulásokat tett lehetővé az
utóbbi években., melyek ötven-hatvan színészeimber szájából vették ki a kenyeret.
Ilyen alakulás volt a
sopron—szombathelyi
szinikerütet megszűnése és a pozsonyihoz való csatlakozása, miáltal egy nagy társulattal kevesebb van. A színészek körében most
nagyarányú akció indult, hogy a Szinészegyesület erélyesen lépjen föl a legnagyobb
nyomorral fenyegetett színészek érdekében;
.Mindenki érzi, bogy itt tenni keli valamit;
nagy. komoly és hozzáértő .akcióra van szükség, hiszen a néhány száz állásnélküli színész nyomora az egész vidéki .színészetét
érinti. A nagy állásnélküliség lenyomhatja .a
ueihezen kiverekedett gázsikat és a tülekedés ma biztos kenyerű családokat dönthet
a holnapi nyomorúságba. Határozott iránya
még nincs a meginduló akciónak, hogy hogyan akarnak az állásnélküli kollégákon segíteni, még nem tudják a mozgalom vezetői,
de meg van bennük a jóérzés, Ihogy segíteni
kell.
* Az aradi Nemzeti színház szubvenciója
Arad város törvényhatósági bizottsága feliratban orra kiérte a vallás1- -és közoktatásügyi minisíztart., hogy a ivánosi színház síziulbvencióját 8000 koronáról 12.000 koronára emel
je fel; kérelmét ázzál ind okolta, hogy operaelőadásokat rendszeresen csakis a fölemeli,
szubvenció mellett tarthatna Szendrey Mihály színigazgató, A miniszter most értesítette a. várost, hagy a kérelmet fedezet híján
nem teljesítheti.

Szombatésvasárnap 2ss3-án
Az előadások szombaton 5,
vaséinap 3 órától II órái§.

Helyárak, mint rendesen!!

* Rostand u j d a r a b j a . A párisi Theatre
de la Porte-Saint-Martin a jövő szombaton
bemutatja Rostand uj verses-drámáját, a
melynek „Don Jüan utolsó éjszakája" lesz
a címe. A költő maga fogja vezetni a próbákat. A darab tartalmát és szereposztását
egyelőre nagy titokban tartják.
* A debreceni színészet. Mezei Béla
színigazgató hivatalosain értesített© Debrecen
város tanácsát, hogy színtársulatát már
majdnem teljesen megszervezte ós a jövő héten bemutatja a névsort. A szinlház részére
harminchat tagu katonai zenekart szerződtetett. A városi ellenpárt, amely Mézéi megválasztásának megfölebhezósét tervezte, a debreceni színészet érdekében lemondott erről.
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Szeged
elit

2. Poiidor megveszett.

4. Togyer nem ad boravaiót.

5. A lelkész leánya.

j
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Andrássy-párt Szegeden. A budapesti
estilapok mai száma Ihirt közöl .arról, hogy
Szegeden megalakulóban lenne az Andrássypárt. Szegeden ilyen szervezkedésről mit sem
tudnak, egyébként is nem lenne talaja itt az
olyan politikai akciónak, melly Andrássy .programjának kivárnia híveket toborozni. Andrássy állásfoglalásának rugói közismertek,
programja már kevésbé. A 67-es közjogi alap
híveinek zömét Anidrássy megalakulandó
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pártjának esetleges szegedi szervezetéve! ra még csak nem is gondoltaim, nem is ál- kiterjedt arcélen nem voíf .komoly harc. A
nem .lehet a munkapárt zászlójától eltéríteni. lítottam soha, Ihogy Gerliczy báró anti- bolgár h ^ e r e g helyzete abban a pillanatHogy mennyire alaptalan ez a hir a beléje szemita, s álhoz .semmi közöm, hogy .Ger- ban, midőn a görög parlamenterek a fegyliczy Ferenc bárónak mi az álláspontja felekevert vallási tendenciákkal együtt, bizonylt- kezeti kérdésekben, évrni magát a dolog ér- verszünet dolgában megjelentek, kitűnő volt.
ja Szivessy Lehel dr. nyilatkozata, akinek demét illeti, .bizalmas*t;7.áti beszélgetés kez- A bolgár balszárny egyrészt fenyegeti a
nevével kapcsolatban hozták az uj ipártala- detleges kereteit ez .a kéfdés még korántsem Kreszna hegyszoros bejáratát, amely mökitást. Szivessy dr. ugyanis a .következő föl- haladta tul, mert mielőtt egyik vagy másik gött a görög hadsereg áll, másrészt a bolvilágositást
volt szíves adni erről a dolog- irányban kialakul az ia, kérdés, hogy alakul-e gár jobbszárny tekintélyes csapatai Pecsevó
Szegeden Andrássy-párt vagy sem, teljes- síkságot és a Karvanplaninát uralják, amely
ról:
ségében ismerni kell Andrássy
programját
— Magam is meglepetéssel
olvastam és 'különösen fontos legalább .az én szem- a Penecna és Males hegység között terül el.
az összes esti lapokban megjelent híreket, pontomból, ihogy a választójog kérdésében A fegyverszünet megkezdésekor tehát a göamelyeknek a forrását nem isimerem. Az ,An- milyen végleges álláspontot foglal el An- rög hadsereg két szárnyával körül van zárdrássy-párt megalakulásáról legfölebb bizal- drássy Gyula gróif. Különben is .én csak a
mas baráti érintkezés alkalmával volt szó, de magam személyében nyilatkozhatok, mert va és hátban is fenyegetett a helyzete. E krisemmiféleképpen sem azzal a tendenciával, újra hangsúlyozom, hogy semmiféle megál- tikus helyzet következtében a görög parlamint azt A Nap irja, hogy tudniillik azért lapodás vagy alakulás nem történt, ma még menterek már reggel nyolc órakor 'megérakarunk Andrássy-pártolt alakítani, mert a ilyen .alakulásról beszélni nagyon korai vol- keztek. A Pirot—Vlasina—Pateriea arcélen
munkapárt képviselője
antiszemita
volna. na.
a helyzet változatlan. A kocsánai területen a
Ezt kitalálták a lapok, mert ilyen tendenciábolgár
csapatok láthatóan előrenyomulnak.
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Szófia, augusztus 1. A Tapclk a vezérkaritól!
léaUv'efző Jelentésiek laüapliiáu azt áliMják,
biztosítását.
A
fejlemények
majd
megmuRomán-bolgár ántánt felé.
hogy
Bulgária katonai helyzete épen a fegytatják, mi lesz ezekből a várakozásokból,
(A monarchia dicséretes szerepe.
jade bizonyos, hogy a Ballplatz erősen dol- verszünet megkötése előtt határozottan
vult. A Pieesevón'ál kélt napig vívott véres ás
— Fő a tartós béke biztosítása!
gozik a román-bolgár antanton.
harc után 'a bolgár csapabclkínlak
— Törökország nem engedi DriTörökországnak Drinápolyra
vonat- eükeseredeift
;
sikerült
a
görögöket
tosiszaszoritaim, Pecgekozó nyilatkozata nem engedékeny és alig
nápolyt. |— Az orosz föllépés.)
vót
tőlük
'elvenni
és
ia.z
egész könnyeiket uraló
engedi remélni, hogy Törökország kény(Saját tudósítónktól.)
Románia iránt szer ités nélkül le fog imondani Drinápoly- hadállást elflciglalni. Ezzel a görög és a szerb
nagy a hálál'kodás diplomáciai körökben: ról. A hivatalos jelszó ez: inkább a meg- csapatok összeköttetését meg szakitatták.
Károly király országát hivatalosan sugal- semmisülés, mint a Drinápolyról való leA LESZERELÉS.
mazott iratok körüludvarolják az ötnapos mondás. Annál meglepőbb ,a Temps driPáris, augusztus 1. Itt ugy tudják, hogy
fegyverpihenésért, — fegyverszünetnek nápolyi távirata, amely szerint a török
a
bolgár
delegátusok az ötnapos fegyvernem mondható ez az öt nap, mert bizonyos kormány egy része belátta, milyen haszünet
következtében
javasolni fogják, hogy
csapatmozdulatok a semleges zónán belül szontalan és veszedelmes volna továbbra
a
hadviselők
azonngil
és egy időben szerelj
meg vannak engedve — és az egész béke- is ellenállani a hatalmak egyhangú vélemécsinálást a románok javára könyvelik. El nyének és hogy mennyivel jobb volna a jenek le.
vannak tőle ragadtatva, hogy Románia
igazában és őszintén békét akart csinálni
a Balkánon s igazán csak azért készített
háborút, mert békét akart. Ebben az elragadtatásban, ebben az elcsodáíkozásban
van egy kis pikantéria is, már amilyen
pikáns az őszinteségen való csodálkozás
lehet. A sugalmazott írások kiemelik, hogy
Románia eddig is fontos eleme volt Európa
délkeleti részén a rendnek és békének, de
most, hogy elhatározottan beleszólt a Balkán-válságba, ennek a szerepének a jelentősége csak emelkedett. Az udvarlás azonban nem történik ingyért és a Bal'lplatz ki
is bujtatja a szöget a zsákból: a monarchia
attól tart, hogy Romániát valamiképen
a
maga pártjára csábítja Szerbia. Belgrádban és Párisban csakugyan ezen az összeházasításon dolgoznak s nagyon természetes, hogy a monarchia iránt való szeretetből és lelkesedésből. A szerb-román ántánt hivei a monarchia rovására akarják
erősíteni Szerbiát s a monarchia még mindig nem hajlandó összebékülni a szerbbel,
nem hajlandó szerb-barát politikára. A
monarchia szép hegedüszóban más házasságot közvetít: neki a román-bolgár
ántánt a szive óhajtása. Romániában is, Bulgáriában is megvan erre a hajlandóság és
nem 'lehetetlen, hogy a h a g y civódásnak
lakzi desz a vége. Románia kezdettől fogva hangsúlyozta, hogy ő csak a balkáni
egyensúly miatt fogott fegyvert s a románbolgár konfliktus első izzó napjai
után
mindjárt bekövetkezett az a jellemző szituáció, hogy Románia fenyegette meg a
törököt, ha be mer .menni Drinápolyba é s
mig Bukarestben azt kiáltozta a tömeg:
Szófia felé! — pár nap múlva a román
diplomácia karddal fenyegetett szerbet, görögöt és törököt egyaránt, ha bántani meri Szófiát. A monarchia egyrészt a tartós
balkáni békét reméli a román-bolgár
barátságtól, másrészt a maga érdekeinek a

drinápolyi kérdést a kompenzációk terére
vinni. Ez a kompenzáció volna az EnoszMidia vonal kiigazítása és a hatalmaknak
hozzájárulása a vámok négy százalékos
emeléséhez. A legfontosabb kompenzáció
volna, hogy az egykori szövetségesek lemondjanak a hadikárpótlásról és a hatalmaknak az az Ígérete, hogy Törökországot
pénzügyi téren támogatni fogják.

ROMÁN BUZGALOM A BÉKE
ÉRDEKÉBEN.
Bukarest, augusztus 1. A román delegáció, amelyet a fegyverszünet megkötésére
vonatkozó javaslatai.keresztülviteleért különböző oldalakról .meleg szerencsekivánatokban
részesítenek, továbbra is arra törekszik,
hogy a konferencia munkálatának tehetően
üdvös eredménye legyen. Ezért azt kívánja,
Pétervárról jelentik: A tegnap tartott hogy minden munka, amely a vitás kérdésekminisztertanácson a hadsereg és a tenge- ben való megegyezést célozza, lehetően a
részet vezérkarának főnöke is 'részt vett. \ békekonferencián kiviil intéztessék el. MajoAz ülésen
nagyon fontos
határozatokat
\ reszkunak erre vonatkozó javaslatát a teghoztak a Törökország ellen tervezett akció | napi ülésen, amely csak néhány percig tartekintetében.
tott, elfogadták.
Bukarest, (augusztus 1. .A béketárgyalás
A mai napon még ezek a jelentések lefolyására vonatkozóan az optiimisiztiikus felérkeztek.
fogás még imdindiig tant, ami .főiként a béke
ulán való általános óhajban gyökeredzik. iBhAZ OROSZ TERV.
hez a kedvező bamgull'aitboiz hozzájárul még
Páris, augusztus 1. Jól értesült körökben
az az alapos remény is, hogy Kavalla birtokazt hiszik, hogy a Buiukdere előtt veszteglő
lásának tagnap még megoMlbatatlamnialk látRadiszláv és Ragul orosz hadihajók az orosz
szó kérdésében ma már .a megegyezés valószínagykövet parancsára a Fekete-tengerre fognűbbnek Mtezilk. Az az ügyesség és tapintat,
nak hajózni, hogy erősítsék ott a tengeri hadamelylyel román .részről a tárgyailásit vezeerőt és további parancsig ott maradjanak. A
tik, u bukaresti körök teljes elismerését vívja
Temps ehez megjegyzi, hogy Oroszország
ki.
Ígéretet kapott Berlinben, amely szerint Né
KÉT MEGÁLLAPODÁS.
metország beleegyezik abba, hogy OroszorCernovic, augusztus 1. A Cernovitzer
szág föllépjen Törökország megfenyít és ere,
de ezt az akciót előbb be kell jelenteni a Tagblatt külön tudósítója jelenti Bukarestből:
nagyhatalmaknak és az akció helye csak az Venizelosz és Toncsev megállapodásra jutoteurópai Törökország leket, de még annak tak. Kavalla a görögöké marná. A bolgárok
bármely pontját is csak ideiglenesen lehet más részen kapnak kárpótlást. A külön tudósitó megjegyzi még, hogy Toncsev, akinek
megszállni.
meghatalmazása eredetileg korlátolt volt és
GÖRÖG VESZEDELMET
i
aki tudvalevően ujabb utasítást kért SzófiáJELENTENEK A BOLGÁROK. ból, most korlátlan meghatalmazást kapott
Szófia, augusztus 1. A szerbek tegnap és megállapodást köthet és intézkedhetik.
megtámadták állásainkat Csernicsnél, DeLondon, augusztus 1. A Times jelenti
san-Kladenactól északra, szerb területen, de Bukarestből, hogy Görögország és Szerbia
nagy veszteséggel visszavertük őket. A bol- már megegyeztek a két állam jövendő hagár balszárny a Pirin-lhegység vízválasztó- tárára vonatkozólag.
Gyevgyele Szerbiáé
jának birtokában van. Ma reggel az egész marad és onnan fog kiindulni a szerb-görög
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határ, amelyet csak később fognak pontosan
meghatározni. 4
,

nap hosszabb tanácskozást folytatott Berchtold gróf külügyminiszterrel a hatalmaknak
Törökország ellen való akciójáról. A török
nagykövet, akinek Gmumdenböl tegnap kellett volna visszatérni, azonban konstantinápolyi hivatalos táviratok .miatt utazását elhalasztotta, tengap meglátogatta Berchtold
grófot, ihogy Törökország magatartásáról tanácskozzék vele.

A BOLGÁROK VÉDELME.
A Szófiai Magyar Egyesület a következő
sorok közzétételére kérte föl Lapunkat:
A uagy késéssel ideérkezett (hazai lapdkjból megelégedéssel konisltaitáljük, hogy a mar
gyar közvélemény <a külföldön elterjesztett
koholt híreknek, mélyek a bolgár nép józan
természetének és kiváló polgári
erényeinek
lealacsonyitását célozták, nem adott hitelt. A
bolgár ,nép a mostam válságos, 'nehéz percekben újra megerősítette a jó hírnevet,
melyre példás józanságával és az európai kulturára irányzott céltudatos törelkvéséniéll fogva a külföldön a kÖBeŰimriltfcain oly nagy mértékiben tett szert. Köztudomásu, mily jó bánásmódban részesültek az első balkáni háborúban kézrékerült nagyszámú török foglyok.
A mostani háború folyamán ideszálUtott
szerb és görög foglyok ép igy a legjobb bánásmódban részesülnek és még csak indulatos
szarvaiknak sincsenek kitéve. A Bulgáriáiban
nagy számban élő görögök és szerbek szakaidon és nyugodtan folytathatják foglalkozásúikat. Számos műhelyben 'a bolgár munkások a szerbekkel és görögökkel együtt a lelhető legbékésebben dolgoznak és viszály Soha sem támad köztük. Az országban bámulatos rend és nyugalom uralkodik. A inép tűzik a kormányban ós a hadseregben éis itriiridlniesen várja a .megpróbáltatások végét. Ha
ily példás viszonyok ellenére ,a külföldön
mindennemű biirek terjedtek el: hogy Szófiában éhínség, forradalmi zavargás, stb. törtek
ki, ez csaik annak a ténynék tulajdonítható,
hogy Bulgária hosszú napokon és heteken át
teljesen el volt zárva a külfölddel való érintkezéstől és a kormánynak nem vcít módijia e
célzatos hírekkel szemben föllépni. A imiár
majdnem egy évig tartó h'áiboru megviselte
ugyan ez országot, de megtörni nem birta.
Csodálatos szellemi és .anyagi erő Kakik ebben
a tehetséges, jóravaló népben és kétségtelen,
hogy laz országban a hélkie megkötéséivel uj,
fokozott föllendülés fog kezdődni. A Szófiai
Magyar Egyesület elnöksége.

A legdrágább városok.
— Statisztika azélelmiszerekdrágaságáról —
(Saját tudósítónktól.) Most Jelenít meg a
központi statisztikai hivatal legújabb Iklifaldványa az „Árstatisztikáról", amelyből kitűnik, hogy élelmiiszereimk mily óriási árhullámzásnak vain alávetve és ami a legszomorúbb, hogy a nyílt piacok árai minden élellmicikknél évről-évre magasabbak ksziidk. A
husne,miieknél nem lehet teljesen, pontos öszszehasouLitást végezni azok scíknieiniüsége
miatt, de az állati termékek .legfonitoisaibbjai
már elég tanulságot nyújtanak.
A háj 1900-tól 1911-ig 64 fillérrel drágult
kiülagramnnoniklint ia nagyforgalomibíain és 75
fillérrel a 'kis,forgalomban. A zsir évi átlagos
ára a n,agyforgalomban 1904-ban 144 fillér
volt kilónkint, 1906-ban pedig 143 fillér, sia,játságosiképen azonban ez az egyfilláres ánjlavulás a kisfongaloinban kétfilléres drágulásira
vezetett, 156 fillérről 158 fillérre emellk'ödve a
zsir kiló járnak ára. Igy .történt a teatojásnál
is 1902-ről 1903-ra. 100 darab tojás ára 528
fillérről leszállott 525 fillérre, a fogyasztó pedig fiz darabért fizetett az árcsökkenés után
57 fillér helyett 63 fillért. A hüvelyesek közül ,az apirósiziemü bab kilója 1901-ben elérte a
20 fillért s azóta sietve közeleidiik a 30 fillérhez. A baromfinál 1900-ba,n a magykieiresfceidö
a vásárcsarnokban az élő csirke párjához .186
fillérért jutott, a csarnoki árus 277 fillérért
adta a fogyasztónak, mig a nyilt piacon 209
fillért volt az ára.
Több vidéki városban az élelmi cikkek
Legfontosabbja sokkal drágább, mint Szögieden. Legdrágább városaink: Kolozsvár, Temesvár, Miskolc, Pozsony és Kassa, Fiumét
küllőn véve, ahol óriási az élelmiszerek drágasága.

TÖRÖK KEGYETLENKEDÉS.
Szófia, augusztus 1. Jó forrásból származó
jelentések szerint a törökök a határon kivül
fekvő bolgár helységekben a lakosságot lemészárolják, a házakat kifosztogatják és felgyújtják, az asszonyokat pedig megbecstelenitik. A kerületi hatóságok jdlertése síZerlilnt
a török haderő és a kurd lovasság még mindig nyugtalanítja ia irégi .bolgár határ mentén
Lévő területek (lakoósiágálb iMimldterlütit, ahol
a törökök megjelennek, .pánik félelem fogja
el a lakosságot A bolgár kormány ú j r a tiltakozni fog a portánál.

Az 1899—1910. közt élteit időszakot véve
alapul, a borsó kilója 30—50 filléres minimum
és maximum közt mozgott. Aradon ez a 'két
batár 42—60 fillér, Kolozsvárott 44—62, Pécsett (1903. óta) 47—56 fillér s ezekül©/, hasonlóak az árak Debrecenben, Győrött, Kassán, Pozsonyban, Sopronban, Szegeden ós Temesvárod. Az aprószemü .bab kilója, a jélzatt időszakban 23—25 filléres határok Iközt
ingadozott. A rózsaburigonya ára nálunk 6—
10 fillér volt, Kolozsvárott 7—13 fillér és a
szóban levő 12 éves ciklusban hatszor emelkedett 10 fillér fölé. A csábe ára 107—169 fillér
volt, Pécsett 1901—1910 közt 113—212 fillér;
s Pozisonyban 1902. óta 113 fillérről 246 fillérre emelkedett. A sertéshús kilója a fővárosban 123—187 fillér, Szegeden 14Ö—160, Pozsonyban 144—220, Pécsett (1906. óta) 171—
208 fillér. A disznózsír á r a Budapesten 118
—192 fillér minimum-maximum között állott,
Brassóban (1901. óta) 152—211, Kassán 138—
232, Kolozsvárott 133—225, Nagyváradom 159
—221 fillér köt, Szegeden pedig: 150—180. A
teljes tej literje 2.1—24 filléres évi átlagot mutat 1899—1910. közt. Brassóban (1906. óta) az
átlag 24—26, Kolozsvárott 25—28 fillér, Szegeden a tej ára 24—28. A vaj 219 fillér minimális és 363 filléres maximális áron kélt e'1 az
emiitett ciklusban. Araidon, ugyanez :idő ,allatt
a minimális á r 240 fillér volt, Debrecenben
233 filiér (maximum 377 fillér), Kolozsvárott
(1905. óta) 279 (maximum 358 fillér.) Száz darab tojás ária volt Budapesten 519, illetve
695 fillér, dlleníben Szegedem 540—790, Sopronban 522—745, Pozsonyban 555—810 ós Temesvárod 771—1000 fillér, itt 1907. óta szé,
dítően emelkedik a tojás ára.
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TANÁCSKOZÁS BÉCSBEN.
Bécs, augusztus 1. Giers orosz nagykövet, aki tegnap tért vissza Marienbadból, teg6
ó r a i é é88
7 c o h l < ü m n a
g el, legnagyobb
Z < o C U l a I i l | J C l üveggel lencsével ós fémszálas
izzókörtével darabja 3 korona.
világitási üzletében, Kölcseyutca 4. Wagner-dalofa.

Fonyó Soma

© ci Ü. m

szájpadlás
nélkül.

Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továboá arany koronákat és
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.

BARTA ÁGOSTON fogtechnikus.
Kígyó-utca 1. sz. SZEGED.
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h í r e k .
Hogy születnek
a nyári szenzációk ?
(Saját tudósítónktól.) Két ráérő asszony
összeül a zöldséges puttonya mellett, a Szegedi piacon. Azt mondja az egyik:
— N.o még ilyent! Hogy ez is megtörténhet!
A másik mohón lesi a szót!
— No lelkem Marcsó, mi az más mlegést?
— Hát, .hogy szelem otthon a kenyerét,
azt mondja édeislainyám: tudod-e fiaim, nagy
anyádtól hallottam, hogy ezelőtt ötven-hatvan évvel egy leányasszony miiként pusztította el csecsemőjét. Kenyeret dagasatot, a
tésztába a babát beletette, osztón elvitte a
pékhez megsütni.
Igy beszélget Marcsié. A harmadik éis
negyedik ,asszony, távolabb ülvén tőllük, osalk
annyit hall, hogy egy leány kenyéribe tette a
gyermekét és a pékhez vitte. S már kész a
legújabb esemény: gyermek a kenyérbem.
Néliány perc és a piaci elárusítók csoportba verődve tárgyalják a finom csemegét.
Jönnek cselédek ós szakácsnők, aílrik szájtátva hallgatják a h á l á t l a n eseményt. S hogy
haza érnek, a nagyságájukat laz u j hírrel örvendeztetik meg s a 'déli étkezésnél már férjuramnak is tudnia kell, hogy mi1 történt amaz
ártatlan kisdeddel.
M'ost már megszólal a tetlefan.
— Halló, a Délmagyarország szerkesztősége?
— Igaz kérem, hogy kenyériben megsütötték egy pólyás babát?
'S hiába cáfolja az ember a hírt, szánté
kétkedéssel fogadják a cáfolatot. Mért ne lehetne az igaz? Sőt vannak, akik már emlegetik egy jónevü szegedi pékiparos nevét, akinél a gyermekkel töltött kenyereit kisütötték.
Most a riporter is 'kezdi elveszíteni a flegmáját. Bekopogtat a rendőrséigre, sienlkli se
tud semmit, kérdi a detektivekét, azok is csak
piaci kósza,hírnek mondjak. A pékiparos pedig bosszankodik, mérgelődik, dé hiába, szá'l'l
a liir tovább.
Igy születnek a szenzációk a piacon és
sokkal nehezebben múlik el a batásuk, mint
•azoké a szenzációké, amelyek tényleg megtör,ténték.
— Miniszterek az árvizterüieten. Megemlékeztünk arról, ihogy Sándor János,, belügyminiszter, Ghillány Imre báró földművelésügyi miniszter és Koós Mihály belügyminiszteri osztálytanácsos a hét elején Erdélybe utaztak, hogy személyesen szerezzenek
benyomást a károkról és ellenőrizzék a hatóságok intézkedéseit. A miniszterek vasúton,
automobilon és hajtányon bejárták a Maros,
Kü'küllő, Nyárád, Sajó és Szamos árviz-sujtotta vidéket és az árterületen mindenütt alapos szemlét tartottak. Három napos ut után
a földművelésügyi miniszter és osztálytanácsos ma reggel hét órakor Kolozsváron át
Budapestre érkeztek, a belügyminiszter pedig Nagykapusra utazott..
- Nincs Szabadkán kolera. Szabadkán?
a minap ko'leragyanius tűrnétek között m©gbegedett egy vasúti kalauz, Petz József, aki
Belgrádból hurcolta be miagával a kolera csiráit. Szélledkörü óvó intézkedésiekét, tett Szabadka város tiszti főorv.oSa, Günther József.'
dr. a kolera esetleges terjedése élten. A gyanúsított l>eteg házát rendőri kondorral vették körül. Fertőtlenítették a.z egész vonatot,
amelyen a kalauz utazott, öt mapi figyélmeis
vizsgálódás után végre megállapították,
hogy Petz József nem kolerái®, de még tiz na-
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pig, csupa elővigyázat-dsiságból nem szabad
elhagynia lakását. A kolerától való rettegés
mindazonáltal állandóan terjed ia szerb fővárossal szomszédos Bácskában.
-- Kivándorolnak az árvízkárosultak.
S z a t mármegy ében a IkiviáimdiorQá® ujabban Ismét nagy mértéket ölt. A csendőrség megállapitotta, ho-gy Nagykároly a gócpontja az
útlevél nélküli kivánőorilóknalk. Az ügynökök odarendelik ókét és onnan indítják a kivándorlási szálLitmányokat részben, Maréheggeu át Bécsbe, részben Királyháza, vágy Cser
nevicon á.t csempészük őket a batáron kulira.
A kivándorlási ügynökök most sorra járják
Szilágy-, Ugocsa- és Szatmárine,gyeket és az
árviz által sújtott lakosságot ráveszik a kivándorlásra. Alig muilik el nap, hogy a határrendőrsés egy-egy cslaipát kivándorlót fél
ne tartóztatna a .batáron.
— 100,000 koronás kártyaveszteség. A
múlt bét péntekjén együtt szálltak ifél a
N agy várad felé induló gyorsvonatra Mózsa
Lajos kőbányai sertéskereisíkedő ós Szemerey
László budapesti földbirtokos. Nagyon unatkoztak a vonaton s unaloműzőnek ieilkezídtck
kártyázni. Előbb a ferbli, m a j d makaó s végül a huszonegyes járta. Mákomra megérkeztek Nagyváradra, la földbirtokos szerencsésen leadott kerek ötvenezer koronát. Este
bét óráig tartózkodtak csak a. városban, akikor újra vonatra ülteik s robogtak vissza iBudaipes't felé. Mózsa termósízietesieu tfieClaijiáiniiotta a revansot, .amellyat a földbirtokos örömmel elfogadott. A szerencse azonban állandóan kerülgette. Nem tudta Visszanyerni a
pénzét, sőt elvesztett még ötvenezer koronát.
Ebből kilencezeirötSzáz koronát egy véltük utazó tüzérhaidn'agy, ,a többit Mózsa nyerte. 'Szemerey vasárnap kártyaadősisiáigából ötvenezer
koronát törlesztett, az adósság többi részét
prolongálták s ellenérték gyanánt mészványeket kapott a szerencsés settdéskereslkteidő.
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utakat. A z üzlet vezetőséghez 163 tisztviselőt
-osztottak be. A iváros .bérházakat épittetett a
vasutasok befogadására. Amig a város álltai
átengedett területen felépül az üzletvezefőségi palota, az üzlietvezetőséget is az e célra
épített házakban helyezik el. A palotára már
megtartották a versenytárgyalást, de az építést, tekintettel a kedvező-t-km -pénzügyi viszony-okra, egy évvel eltolták, Halasztást szen
ved az (államivasuti középiskolai internátus
építése is, melynek építését szintén meg akarták kezdeni. Littke Jenő pécsi üzlötivezeitő az
osztályvezetőkkel együtt m-a látogatálsit tett
Vísy László dr. pécsi főispánnál, Nendtwieh
Andor királyi tanácsos:, polgármesterinél, a
lkaik örömüknek adtaik kifejezést, hogy a pécsi
üzLétvezletőség felállításával ugy a Baranyamegye, mint Pécs városának régi vágya teljesült.
— Mérnökhiány a Máv.-nál. A Máv.-nál
nyolcvan mérnöki állás nincs betöltve, mert
nem akad pályázó. Máikor Beöthy László elfoglalta hivatalát, a mérnökök fizetésrte'udezés-t kértek, -de ezt a kérdést, a politikai viszonyok miatt nem intézhették ék Most a -vasúti mérnöki (kar ujiból nagyarányú niczgaLm'ait indít helyzete javit-álsa érdékéhen. Remiélik a, mérnökök, hogy Harkányi Jáhlos ibáirtó,
a.z u j 'keresk-eideilmá miniisz-ter meghallgatja
panaszaikat s orvosolni fogja a sérelmeiket.

- - Megszűnt a csepeli sztrájk. Nyolchetes küzdelem u-tán tegnap este Weisz Manfréd csepeli gyárának munkásai megegyeztek a vállalattal. -A -munkásság kitartó h-aröa
minden vonalon teljesedést ihoz: nemcsak a
követelt hé remeié-sít k'aiptáik m-eig, hanem a bizahnii férfiak -rendszere mellett jogaik vád-elmére sikerült egy uj szervezetet megallaikitanick. A munkát ny-olc héttel ezelőtt mintegy
háromezer munkás hagyta abba, akik résziben
miaguk állottak sztrájkba-, résziben -a vállalat
zárta ki őket -a münkaifoly-amJatosság hiányának -mego-kolásiávail. Jó ideáig minden tárgyalás er-edménytelén maradit, a vállQialliat élzárkózotit a követelések teljesítése elől. Végire
tegn'apra -a vállalat meg a -munkások közt
létre jött a béke-, mélynek feilltébaMt most
már csupán szerződésibe kell fogílalni. Öt százalékos bérjavítást ik-ap -a vállaliait valamennyi
munkása, vagyis ötQllérrél töblb órabért, min't
ed-dik. Ezenkívül jelentős eredménye a munkásság küzdelmének- :az úgynevezett gyári
választmány megalakítása. Ez a szertvezet nálunk még ismeretién, de a külföldön, különösen Németországiban nagyszerűen bevált és
sok harcnak vette élőjét. A gyári választmány ugy alakul, hoigy a munkások minden
osztálybél két-két idősebb társukat miagtvá)las-ztják s ebből a tizennyolc-busz emberiből a
vállalat igazgatósága t,iz tlagot elfogad választmányként. Ha hármilyen kisebb panlasz,
torzsalkodás kerekedik a gyárban, ez .a választmány mint béílcebirióiság Ítélkezik. A gyári választmány mellett természetesen megmarad a bizalmi férfiak rendszere is. A csepeli tölténygy-ár igazgatósága elfogadta a
munkásság e feltételeit s tegnap estére megvolt a télj-es megegyeziés. Most még csupán
a kollektív szerződést kéül megszövegezni, de
az máris biztosítva van, hegy hétfőn munkába állanak a vállalat östazets alkalmazottai.

— Az erdélyi püspök a gyászjelantésekről A gyászjelentéseknek megvan a szokott
formája, melyet a temetikezésd válláliatoik
nem igen szoktak változtatná, A r'éndes sablonba csak neveit és dátumot kélil beleiMieszteni és ezek kivételével majidlnem teljesen egyforma frázisok adják tudtul mindenütt a
gyászesetet. Szinte kirívó már, ha egy-egy
egyéni, a sablóntól elütő gyászjdl'enltést dlvasunk, ide a szomorúság perceiben nle-m mindenkinek van annyi lelkiereje, Ihogy még az
ilyen külsőségekre :is gondot fordítson. A
gyászjelentéseik
megszokott
sablonjainak
helytelen kifejezéseire Ibivjia 'fél tehát Majláth -Gusztáv gróf erdélyi püspök, legújabb
körlevelében, a ügyeimet.
„A gyászjelentésekben — árja ,a püspök,
— igen gyakran fordulnak elő olyan kifejezések, amelyek téves magyarázatra adhatnak
alkalmat s melyeik nem fejezik ki eléggé a
keresztény meggyőződést. Ili yenek „Fájdalom
tói . . . megtört
szívvel . . ."
„bélyesiebb:
Szomorú, de Isten akaratában megnyugvó
-szivvel . . . jelentük" stb. „A halotti szentségek felvétele u t á n . . ."; helyesebb: „haldoklóik szentségeinek . . . ", még helyesebb: az
„Egyház szentségeivel megerősítve", „Hűlt
teteme . . . örök nyugalomra . . .", helye— Sirrabíók a szabadkai temetőben.
sebb: „a boldog feltámadás reményében- nyu- A szabadkai temető gondnoka följelentést tett
galomra helyezni . . .", „Legyen emléke ál- tegnap ismeretlen tettes .ellen, aki Balogh
dott!" Ez kevés! „Béke lengjen hamvai fö- István dúsgazdag bácskai (földbirtokos kriplött!" Szintén üres beszéd! Helyette: „Nyu- tájába behatolt s a koporsón, valamint a kogodjék bókéiben!" vagy: „A viszontlátásra!" porsóban talált értékesebb tárgyakat ellopvagy: „Az örök világosság fónyeskédjék nle- ta. Reggel nyolc órakor vette észre Futó
iki!"
Gábor t-em-etőgondnok a -fölnyitott kriptaajA püspök tehát felszólítja papjait, hogy tót. Ahogy bepillantott -az ajtón, -rémes lát•ahol csak lehet, oktassák ki hivéiiket, hogy a vány tárult a szeme élé. A koporsó födele föl
gyászjelentésekben is az egyház szellemének volt ifeszitve. A koporsó és a födél között mamegfelelő, helyes kifejezéseiket használják.
radt nyiláson -pedig kilógott egy csontváz
— A pécsi üzletvezetőség. Pécsről je- karja. Á gondnok a rendőrségre telefonált, a
lentik: Az újonnan felállitott pécsi M. Á. V. -honnan egy rendőrbiztos és több rendőr kiüzletveaetőség ma kezdi meg működését. A ment a temetőbe. ,A rendőrök és a gondnok,
működési terület, amelyet a zágrábi üzletve- valamint -az időközben értégit-ett Balogihzetőségektói Ibasitottaik ki, mintegy 1500 ki- család egyik tagja megállapították, Ihogy a
lométer bosszú és Doinlbovártól Indáig ter- betörők azzal a szándékkal nyitották -föl a
jed; magában foglalja a szlavóniai vasutak kriptát, hogy Balogh István- koporsójából kinagyobb részét és a közbeneső vicinális vas- szedjenek minden ott található értékes hol-
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mit. A sir rablók azonban csalódtak. A gazdag földbirtokos mellé egyszerű gondolkozású rokonai tettek ugyan néhány korona
pénzt és hagytak a halott ujján is három
aranygyűrűt, de ezeknek az értéke alig tett
ki száz koronát. iMndazáltal kegyel-etsértően,
vadul hányták szét a lelketlen sirrabíók a
porladozó csontokat, nehogy valamit ottfelejtsenek. Az egyszerűbb nép körében nagy
íölíháboro-dás van istentelennek szidott betörő ellen. Rendőr- és csendőr-őrjárat vigyáz
most a halottak kincseire a szabadkai temetőben.
— „Imádkozzál, mert meghalsz!"
Nagybecskerekről jelenítik: T-e-gnia-p reggal -a.
sán-d-oru(Ivari vasúti állomás előli jánój-a telefonon értesítette a riagyheCiske-réki rendőrséget, hogy Tatzberger
Nándor gaiadiaüisZt
-agyonlőtte gazdasszonyát, Virág Mániát. A
rendőrség egyik tisztviselője és Menczer Izidor dr. rerndőrurvos azonnal Sánldorudvairra
mentek, -ahol Virág Máriát a ház ©mesze -alatt
holtan találták meg. Mélllén h'ataűimlais lőtt seb
volt. Az eset -részleted még -nem egészen világosak. Tatzberger gazdiatiszt , azt vallotta,
liogy reggelizés után együtt ült -a s-z-clblában
házvezetőnőjével és cigarettáit töltött. Vir-ág
Mária néhány perc múlva -azt a kívánságát
fejezte iki, hogy hiem-egy a városiba, Nagy becskerek re, -cio Tatzberger megtiltotta neki. A
leány makacskodott s erre ő levett-e -a falról
a vadászpuskát, a leány rnclfléndk szegezte és
tréfásan 'azt mondta:
— Imádkozzál, mert meghalsz!
A következő pillanatban a puska véletlenül elsült s a golyó a -leány mielöélbie fúródott. A nő sikoltozva ikiviáinlszorgott a ház elé,
ahol az eresz alatt halva rogyott -össze.
Az eset -egyetlen szemfanuja Tatzberger
.tizenhat éves leánya volt, .alk-i éppen akikor
lépett be a szobába, amiikor -az aipijia ia ipuekát
a leány mellének szegezte s vallomása- szerint apja inkább tréfásan, mint Iharalgoslam
szólt r á a leányra. Ezzel szemben
Braun
Imre gyakornok, akli a puska 'dörrenésére a
szobába berohant, azt vallja-, hogy ,a puskát
erőszakkal csavarta kii Tatzberger kezéből, a
ki egyre 'könyörgött neki, ihogy níe vegye él
tőle, mert meg akarja ölni magát.
Tat-zbergert letartóztatták és bekísérték
Nagybeaskerékre. A rendőrség folytatja a
nyomozást, mert megálJiapitdttáik, hogy Tatzberger a gyilkosság idejében kissé ittas v-clt
és különben ils igen erőszakos ember, amiért
lehetségesnek tartják azt is, hogy össizeszól-alkozás közben lőtte agyon a 'leányt.
— A csipketolvaj vívflr. A Kristóf-tér
2. szám alatt, Herzfeld Lajo-s divatkereskedésében négy év óta állt alkalmazásban Faludi Artúr huszonhétéves kereskedősegéd. Az
előzékeny, pompás svádáju fiút ma letartóztatta a rendőrség, mert kiderült, hogy ez alatt
a négy esztendő alatt közel tizennégyezer
korona értékű csipkét, selymet lopott el a
gazdájától. Faludi Artúrnak százhatvan korona volt a havi fizetése, amiből szá2 koronát
az édesanyjának adott s igy csak hatvan korona költőpénze maradt, amiből pedig sehogyan sem tellett azokra a passziókra, a
melyeket a fiu évek óta űzött. Szerelmei voltak, négy-öt is egvsz-erre,
.a Lövölde-téri
Zita-kávéházban pezsgős dáridókát csapott,
gummirádlison járt a nőkkel, ruhákat csináltatott nekik, szóval vivőr yoh. Herzfeldék
már régen gyanakodtak a fiúra. Bejelentették a rendőrségen, hogy a raktárukból állandóan tűnik az áru és egy detektív rövid
megfigyelés után tegnap rajtaütött a háziszar'kán. Még s/áz korona kész-pénz volt nála, dacára annak, hogy a hó utolsó -napja volt,
néhány órával a fizetés előtt. A rendőrségen
Faludi hosszas faggatás után .megtört és bevallotta, hogy ezreket -érő csipkéket lopott,
azokat részint értékesítette, részint pedig a
barátnőit ajándékozta jneg vele. Két nőnél, az
egyik dirigens egy 'sramlizenekarnál, a másik rendőri felügyelet alatt áll, temérdek holmit találtak a házkutatásnál tegnap Bécsiben,
ahova a napokban felköltöztek. Faludit letartóztatták, orgazdái után most kutatnak.
— Aeroplénon a föld körül. Pétervárról
jelentik: -Kalandos tervvel foglalkozik Kuzminszki orosz aviatikus, aki unokaöccse
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Tolsztoj Leónak. Már hónapok óta nagyszabású repiilőgyakorlatakait tart Péterváír közelében, ment az a szándéka, bogy körülröpüli a
földtekét. Szeptemberre tervezi utjánlak megkezdését és az irányt a következőképpen jelölte
meg:
Pétervár—Japán.—Ausztrália,
majd a Panama-szoros fölött átszáll Dóliaífrikába és Johanueszburgban felüti téli szállását. Tavasszal foly tatja ú t j á t és a SZabáirán
át Marseille-ha, innen Párislba akar riepülnih
.aztán visszatér Pétervárna. A világkörüli útra Picski aviatikus és két mekamikus akarják
elkisérni. Ennek a tervnek a keresztülvitele
meghaladja a ma legtökéletesebbnek ismert
aeroplán teljesítő képességét is és ezért már
az sem valószínű, hogy Kuzminszki csak Japánig .is eljusson.
— Kivándorlók vesztegzár allatt. Mint
minden héten, természetesen a legutóbbi napokban is sok magyar érkezett Amerikába.
A kivándorlók közül, .mint rendszeresen, sokan maradtak most is vesztegzár alatt Ellis
Island szigetén, mert ,nem .felelnek .meg a kivándorlási törvény kívánalmainak. Egész
sereg azok száma, ha kellő pénzt és nyilatkozatokat kapnak hozzátartozóiktól, elhagyhatják a szigetet, .de vannak érdekesebb kivándorlók is itt a vesztegzár alatt. A következőkről olvasunk a .legújabb amerikai lapokban :
Az Imperátor hajóval érkezett meg
Tt ember ger Márkluszés apja, Bernát. Az untgmegyei Szer előnyéről szöktek, különböző ök.iratlliamisiiitásioik és csalások sulyia nyomja a
lelküket és Pataki Henrik konzulátusi titkára,aik ia megkeresésére, a.z Bilis Islandi hatóság, ok — amint megérkeztek — azon módon
rájuik tették a .kezüket. Az ismertető jél az
.volt, bogy az a.pa is, meg .a fia ás álandóan
pislognák. Valószinü, hogy deportálná fogják
őket.
Trancsek Mihály Sárosmeigyéből jött.
Huszonegyóves. Az .orvosok gyenge elméjűnek találtaik. T-rancsek itt született, ba az itt
lakó nagybátyja efl .foigja küldeni ,a fiu születési hizonyitványát, partra bocsátják, ba
nem, deportálni fogják.
Kenesey Leanlder ötven,nyolcéves, Baidapes'tről jött, vejéhez. Nincs elég pénze.
Mennyi .energiával .ostromolja Amerikát
Zsigrai Jolán, egy fiatal anya! Zsigrai Jolán buszonkétéves, Beregszászról jött, négyhónapos csecsemőjével. A fiatal asszony
mult augusztusban a második osiztalylyai
már egyszer itt volt s magával hozott 25 .dollárt, Azonban miikor először volt .iitít, .a magával hozott pénzét agy Bundász 'nevű nő
megőrzésére bizta. Szükséges, — jegyzi meg
az amerikai újság — bogy az ismerősök az
asszonynak segédkezet nyújtsanak ia pénz
felkutatására, mert máskülönben deportálni
fogják és ismét viasza kell mieuniie.
Érdekes végül Orosz János, aki a szaítmármeigyeii Bikszád.ról való. Másodszor osítromolja ő is Amerika kapuját. A mult .augusztusban jött először Amerikába. Ekkor bevallotta, bogy odahaza verekedés miatt el volt
zárva, ma seim természetesebb tollát, minlthogy deportálták. Most ismét megpróbálta
szerencséjét, ismét kijött -s a hajón valahogyan kipattant, bogy miért deportálták, ugy
hogy a kihallgatásnál, dacára tagadásának,
ráismertek és ú j r a deportálni fogjak.

ben kérlelte az asszonyt, hogy térjen viszsza hozzá, de ez erre nem volt hajlandó, e
fölötti boszu.iálban követte el a merényletet
ellene.
— A makacs és ostoba struccmadár.
A istruccmadár az összes állatok között a legönfejübb, a legmakacsabb és talán a legostobább is. Ezt állitja róla Pint a Roherto, a blues olasz állatszelid.itő, akii csaknem az egász
világ bekóboirlása után .a nap okban tért visesza szülővárosába: Perugiába. A Tribuna tudósítójának hiradáisia szerint Piiinta a;zt á'llitotta, hogy ,a legkevésbbé idomítható állatok: a szamár, ,a pulyka, a liba ós a struccmiaidár. Min.dezielk .rémségesen buták. „Hónapok és hónapok malinak el, — mondta az állatszeliditő — mig a szamár megtanítható árba, bogy parancsszóra ordítson, ietándóljen
vagy az oktatója ikezét nyalja. De a szamárnál is os'tobálbb a strucc, mely egyáltalán
nem szelidiithető meg tökéletesen: Maraeiilieben vet tem m agam inak nyolc struoemaidarat,
bimet és nőstényt vegyesen, Öt hónapig ikinlódltam velük, mig csalk tűrhetően is megrazelidiitettem őket. Miikor először léptem be ketrecükbe, minid .a nyolc ne.kjemugnott .és ugyancsak volt dolgom, bogy szörnyű bugásaik ellen védekezzem. Hagenbeck, aki végignézte
ezt, azt mondta, hogy hasztalanul pocsékolom
a pénzt és az időt, hogyha struicook s®alf.l-intésével .akarok foglalkozni. Ez egy kissé sértette a hiúságomat s csak .azért is niekiadtam
magamat ennek a mesterségnek. Miután az
ostor gyakori ós Mimóltetllen alkalmazásával
elég tisztes eredményt ériem el, Párisban léptem fel velük, ahol nagy sikert arattam. :A
struccmadár természettől fogva a ibamiii$,
alattomos ós ép oly makacs, mint ostoba. Ha
egyszer a fejébe veszi, liogy valamit nem tesz
meg, semmi .körülményék között sem vehető
bá, .ha pedig az ember kényszeriteini akarja,
akkor ugy feMüihösödik, hogy ákfcorákat dóbog a lábával, bogy nem egyszer eltörik a
lábszára. Miután megfordultam az ón struccaimmal Franciaországban, Németországban
ós Olaszország egy részében, hirtelen elpusztult egymás után mind a nyolc — so-rvadásb»n.

— Hipnotizált betörő. Csodálatos betörőt tart most őrizetben .az aradi rendőrség.
Az egész törtemet minden, részletében rendkívüli. A 'betörő igein jó családból való fiatalember, gazdag arad megyei földbiirtokösókklai
van rokonságban. Mint müláka'tas dolgozott
az aradi vaggongyárban és- egy iMvaifcafliuak
özvegyénél, Scprmii Antalnénál lakott. Magábavonullt, csendes fiatalember K. F., akit
Soproniné, miután ösmerte családját, is, minden aggodalom nélkül fogadott lakásába. A
napokban Sopron,iné mágiára hagyta alibérlőjét a lakásban, mert átköltözött Arad ismert zsugor,i milliom-osnőjéliez, Fischer Ellizhez, aki rnosit nagybeteg. Két nappal ezélőtt
bazanózet't ilalkásiára Soproniné és megdöbbenve látta, bogy szekrénye föl va:n törve és
nyolcszáz korona hiányzik. A ,gyanú az albérlőre irányult, mert K. F. a lakók szerint
két nap óta nem volt otthon. Szabó János
detektív éjjel egy kávéházban talált rá ,a betörőre. Igy felelt K. F., mikor a dtetektiV
megszól i tatta:
— Tudom, hogy miért keres. Hála isten,
csakhogy végre megszabadulok ettől a pénztől! Tessék itt van.
Átadta a pénzt. Csaik százhatvan korona
hiányzott. A rendőrségen szemrehányással illette Soproniné a feltűnő egykedvűséggel vi— Az őreg férj boszuja. Zsikai Kovács selkedő fiatalembert.
— Két, bét előtt megálmodtam, — felélLajos ötvennyolc éves szegedi szabósegéd, a
ki a Kálvária-utca 40. szám alatt lakik, ösz- te — hogy pénz van a ládában. Nem is tudszevezett a tőle különváltan élő feleségével,. tam, bogy van. Én lopni sem akartain. De
Durzó Etellel. Az asszony meneküli ni akart valaki kényszeritett, hogy lopjak.
Megkérdezték, hogy hova tette a hiánylakásukból, de férje utolérte a 'konyihaajtónál
és hétszer feléje szúrt. Szerencsére azonban zó pénzt?
a szúrás csak könnyebb sérülést ejtett az
— Teára költöttem.
asszonyon, mert a késnek tompa ihegye volt.
Kiderült, hogy a talvajlás óta állandóan
Az asszonyt ennek dacára a .mentők beszál- kisebb kávéházakban ült K. F. és folyton teát
lították a közkórházba, ahol az orvosok meg- ivott. Körülijeiül száz csésze teát fogyasztott
vizsgálták és megállapították, hogy sérülése ei. Általában feltűnően apatikusan -viselkedik
nélhány nap alatt begyógyul. A merénylő fér- ,a különös betörő, akiről azt hiszi a .rendőrjet a rendőrség kihallgatta. Zsikai azt vallot- ség, hogy hipnotikus befolyás alatt ál. Most
ta, hogy felesége nem régen elhagyta, mert megfigyelik.
p harminc évvel idősebb nála. Már több iz-
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KÖZIGAZGATÁS
( - ) A kenderakadémia ügye. Tudvalevő, hogy Lázár György d!r. polgármester
hosszabb idő óta fáradozik annak a tervnek
az érdekében, hogy Újszegeden kenderakadémiát építsen az állam. Ebben az ügyben
a polgármester Budapesten járt, mert akadályok gördültek a ikenderakadémia épités-e
elé. A polgármester ma este érkezett vissza
Budapestről és .azt a kijelentést tette munkatársunknak, hogy a kender-akadémia építése körül támadt nehézségeket sikerült eloszlatni a földművelésügyi -minisztériumban.
Eszerint .a kenderakadémia építése -az ősz
folyamán akadálytalanul megkezdődhetik.
sataaekaBaeaíi
tuKsaaa&aaiaaaiaaaBeaaaasaaKaBaBiieatiBa

sport.
o Formában a válogatott nyolcas. A
ga-ndi regattára készülő válogatott nyolcas
nap-nap -után szorgalmasan dolgozik és már
is pompás formát mutat. Hornung és Leviczky nagyszerűen beváltak és ma ,már egyöntetű a csapat stílusa, uigy, hogy most már
csak annak tökéletesítése Barry .mester föladata.
o Magyar atléták Münchenben. A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club .atlétái ,a bécsi Adria-m'oetiníg uitán Münchenbe utazták,
ahová a Tu-rn Verein. München 1860 meghívása szólította őket. A meghívás folytán Forgács, Mezei, Kovács, Csaló és Pajor ubniák is
indultak és Pajor kivételével resztvettek .a
Turn Verein szerdai esti viadalán. Németország uagyobb városaiban egyre jobban 'kedvelik az atlétikát. A vasárnapi versenyeik
elégtelennlelk bizonyulnak és igy ,az egyesületek hétköznapokon is .rendeznek meetiingéket,
azonban nem kora délután, hanem este 6 órakor .kezdik el azokat, amiért is ,a németek az
ilyen versenyeket esti mentingnek nevezték
el. Az esti meetiinigiek niépszieirüek, amelyek
egy csapásra meghódították a közönségeit.
Hogy az esti meetingek jelentősége messze
tul megy a .barátságos küzdelmek határain,
azt legjobban bizonyítja a nemzetközi konkurrencia, amelyet a németek -lekötöttek.
Nyilvánvaló tehát, hogy a német atlétika ez
irányban is hatalmas eredményeket f-oig produkálni és az esttt meétingek suflyo nemsokára
nem fog különbséget mutatni ia nagyszabású
nemzetközi harcokkal. Ilyen .esti meetingen
szerdán jelenték meg először a magyar atléták. Szereplésük a bemutatkozáshoz illően sikeres volt, mert Mezei Frigyes kedvelt távján, a 400 méteren győzelmet aratott és általában -a többiek is nagyobbrészt elsőségről szá
molhatnak be. Igy Kovács György, a magyar távolugró bajnok zsákmánya lett a távolugrás lelső helye és Forgács Ferencé az
1500 és 3000 méteres futásokban ,a,z elsőség.
A csapatversenyben, a 3X200 méteres1 stafétában azonban vereséget szenvedtek a budapesti egyetemi atléták a rendező egyesület
versenyzőitől, ami teljesen érthető is, mert
hiszen nem volt a kisded expedícióban egyetlen atléta sem, akinek, Mezeit 'leszámítva, a
200 méter kedvelt vagy .gyakorolt pálya lett
volna. Indult még Csató Tivadar is', aki a
100 méteres síkfutásban a harmadik hellyel
volt kénytelen beérni. A szűkszavú távirat
csupán csak a magyrrok győzelmét ismertette. anélkül, bogy a teljesítmények pontos
eredményét is megadta volna. Hiányoztak a
legyőzöttek is és igy végleges .véleményt a
siker nagyságáról és értékéről csaiK akkor
mondhatunk, ba a müncheni esti meeting
fázisa fel lesz derítve. A Budapesti Egyetemi
Atlétikai Club atlétái innen .Berlinbe utaznak, abol a Berliner. Sport Clubniak augusztus 5-én rendezendő meetingjén miniden valószínűség szerint .részt vesznek,
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o Az amatőr kérdés. Anglia állásfoglalása irányítja az egész világon az ámatőrkérdés elbírálását. Ép ezért rendkívül fontos
a magyár sportra is az a határozat, amit az
angol atlétikai szövetség az utóbbi napökbn
hozott. A délfrikai szövetség ugyanis meghivta az angol atlétikát domináló Polyteúhnic Harriers atléta gárdáját egy délafrikai
túrára és az útiköltség megtérítésén kívül fejenkint 24 korona költőpénzt ajánlott föl az
ellátás fejében naponta. Az angol atlétikai
szövetség azonban közbelépett és megtiltotta
a Polytechnic Harriersnek a föltételek elfogadását, mert az amatőr-szellembe
ütközik.
E helyett — viszonzásul a délafrikai atléták
gyakori londoni szereplésének — maga küld
csapatot Délafrikába és pedig, hogy üz amatőrség zászlaját
magasan
lobogtathassa
(igy szól a határozat), teljesen a szövetség
költségén. Az angol atléták csapata szeptember 20-án utazik el Soutbamptónból és három hónapig marad Délafrikában. Nagyon
sokba fog tehát kerülni az angoloknak az
amatőrség zászlaja.
o Las Torres ég a németek. Augusztus
9—10-étu Ka el ben fesz a német úszószövetség nagyszabású versenye, amelynek biztos
résztvevője a mii Iblüfiizkeségiinik, Las Torres
' is. Ám mielőtt kiutaznia, figyelmeztették őt- ós
egyesületét a németeknek egy könnyein, észrevehető manőverére. E két napos iiieteti mgian
ugyanis Las Torres mindössze két versenyszámban indul és pedig az 1500 méteres német
bajnokságban és a 200 méteres kiíhirvásd Versenyben, ihöl Brettingneh kell revanlselt adnia. Már most világos, hogy az egész míeetiinig
főeseménye a Brettíng—La Torres match.
A programból peldig (látni lehet, hogy Lals
Torres mindkét versenye az első napra vain
kitűzve, még pedig a 2ÖÖ méteres verseny
előtt lesz az 1500 méteres. A ilóláb kontnyen
észrevehető. A teljesen pihent Beett,inggel
szemben a németek egy 1500 méteres verslenyről fáradt Las Torrest akarnak versenyeztetni. így remélik elérni a magyar biajmak
vereségét. Remélhetőleg azonban, a magyar
bajnok résen lesz és nem ha,gyja esélyeit a
németek praktikái által tönkre tenni. Attól
nem félünk, hogy ,a 200 méter bármilyen etrős
küzdelme után ne tudná megnyerni az 1500
méteres bajnokságot, ámbár ,a Prágában most
vasárnap győzites Thorman, továbbá Schielek
és Fahr respektálni is ellen,felei lesznek. H a
tisztességesen járna el a német szövetség, ugy
az ellső niapra tenné a 200 méteres versenyt és
vasárnapra, a bajnokságot. És ezt ás keilíl követelni Las Torres egyesületénék. Az erőik

Meghívó.
A Szegedi Gazdasági és Iparbank részvénytársaság felszámolás alatt 1913. évi augusztus
hó 16. napján (szombaton) d.
e. 11 órakor a z intézet helyiségében (Tisza Lajos-körut 51.
sz. a.) megtartandó
rendkívüli

közgyűlésre

Tárgysorozat:
1. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása.
2. Felügyelőbizottsági tag választása.
3. Felügyelőbizottsági tagok díjazásának
megállapítása.
4. Esetleges indítványok.
Ezen közgyűlés az alapszabályok 20.
§-a értelmében a megjelent részvényesek
és az általuk képviselt részvények számára
való tekintet nélkül, a közgyűlés napirendjére kitűzött tárgyak felett határozatképes lesz.
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reális Összemérése legyen, ez a verseny ,ás ne
igyekezzenek az egyiknek előnyit aidni azáltal, hogy a másikat előbb agyon/fiárasztják. -
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(Saját tudósítónktól.) Jogi szaklapok a
Kúriáinak egy ujabb határozatát közlik, melyet: érdemes' észrevenni és egy kis futó figyelemre méltatni. Azt mondja ki ez a határozat,, liogy a kártyázás ' közben adott kölcsönt és a kártyaasztal mellett ikiállitott váltót a bíróságok előtt ís lehet érvényesítem.
Eddiig az ilyen kölcsön az úgynevezett
„turpis caiusák" sorába tartozott, a bíróság
azon az álLláéponltoin violt, hogy a 'kártya közben adott kölcsön augy tekintendő, hogy azt
a játék folytatása céljából, tehát erkölcstelen célra adták, ami kizárja azt, hogy az
állam hatalma éb a ibirósiágdk kikényszerítő
ereje segítségére legyen a kölesönaJdlónak követelése érvényesítésénél. Ugy látszik, a kártyás társadalom ezért is helyezte a játék közben adott kölcsönt és a játékadásságot a fokozottabb becsület védlelme alá. Az a (gavallér, aki ,a mosónőjének, vagy az inasának
adósa maradt, lehetett tovább is gaVa'ifJér, az
a kaszinótag azonban, aki a kártyaadósi<ájgát
nem fizette meg az obligát huszonnégy óra
alatt, két dolog között választhatott, hogy
vagy főbe lövi magát, vagy ezentúl hátat fordítanak és nem köszönnek neki azok, akik a
pénzét elnyer,tóik.
Ma, amikor a törvény hézagai miatt a bíróságok gyakorlata szab igen sok esetire törvényt, az, amiit a Kraria határoz, megmásít hatatlan és megfelchhezhet,etlien szabály egészen addig, ámig a Kuria nem fogiM el
ugyanebben a kérdésben ellenkező álláspontot. Ilyen megfel eb bezhetetien törvény volt
eddig az, hogy a kártyaadósság s kártya közben adott kölcsön turpis eausa, mely nem
élvezi a törvények védelmét.
Azokra a szerencsétlen és szenivedelmes'
kártyás embereikre kell gondolni, afcík egyegy szerencsétlen éjszaka már elvesztették
mind azt a készpénzüket, ami velők volt és
akiket abban az iramban, melylyet mindenüket a forgandó szerencsé) ü kártyalapokra
dobálták, csak az áiliitotta meg, hogy kifogyott a pénzűik.
Mindenki tudja, hogy ezek az emberek
ilyenkor még a lelkűikét is élaidnák az ördögnék, hogy uj,ra pénzre tegyenek szert,
liogy tovább folytathassák a játékot. Mindegyik kártyásnak kiirthatatlan és erős megigyőződése ezekben a percekben, hogy csak
,pénzzel kellene győznii, akkor egész bizonyosan megfordulna a szerencse, akkor kétségtelenül visszanyerhetné mindazt, amiit alvésziitett.
Pedig ilyenkor éppen ellenkezőleg a meftfett szói minden eshetőség, hogy az a kártyás
ember, akármennyi pénze is volna, azt mind
elvesztené, egyszérüen azért, mert az ilyen
veszteségek miatt elkeseredett lés ideges ember már nem egyenrangú Ifiéi azokkal a játékosokkal szörnlben,, akik vagy éppen álkkor ülnek le friss erővel a játékasztal nauéllé, vagy
pedig egy szerencsés: nyerő-este után birtokában vannak teljes nyugalmuknak.
Hidegvérű kártyásokról beszélik, hogy
az egész nappalt átszöbták aludni, csak estefelé kelnek föl az ágyból, akkor langyos

•

magyar tudom, színház. []»

Kártyás-kölesön.
— A Kúria uj döntvénye.
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Szenzációs

detektív-

dráma 3 fev.
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Ezenkívül egy színes francia tevígjáték és a teljes elitemüsor. Ni
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Szombat, vasárnap

Detektivdráma 3 felv. Irta:
E. Braddon.

Előadások szombaton 6, 1|t8és9órakor.
V a s á r n a p d. u. 2 órától éjjel 11 ó r á i g .

ApollómozgÓBzinház.
Szombat, vasárnap
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Dráma 3 részben.
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vízben megfürdenék, ibő és szeszes italoktól
mentes vacsora után frissen és üidén csak éjfél felé mennék be ia klubba, akoli akkorára
már mindenki fáradt ós ideges. Azt motmdják,
hogy ezek ,a hivatásos kártyások, egyedül a
józan ember fölényének az ideges és fáradt
emberek fölött, köszönhetik minden szerem
cséjüket, ennek köszönhetik azt, hogy nagyjából és állandóan nyerni szoktak.
A veszteségben levő emlber szerencséd
lenségót tehát emberi számítás szeirint a legtöbbször ós majdnem kivétel nélkül csak még
súlyosabbá teszi mindéin kölcsön, amit ilyenkor játék közben nyújtanak neki. Ezért voilt
logikus és helyes dolog a bíróságoknak az a
gyakorlata, mely minden (jogvédelemtől megfosztotta azt, aki adott kölcsönnel hozzájárult ahhoz, hogy emberek a kártyaasztal
mellett még teljesebben tön'kreinenjenek s
eszközt adtak könnyelmű emberek könnyelműségének, hogy még jobban tönkretegyék
önmagukat.
A bíróságok eddigi gyakorlata határt és
gátat szabott a kártyaasztal mel'letf adott hitelnek. Olyan emberek, akiknek az aláiirásuk különben pénzt ér, a legtöbbször hiába
fordultak a környezetükhöz kölcsönért, mert
azok, akiknek pénzük volt, ezt a pénzt sokkal
biztosabbnak érezték a zsebökben, miiintísiem
hogy megkockáztassák azt, hogy a nyújtott
kölcsön behajtásánál bírái segítségre szoruljanak és a bíróság a jó erkölcs nevében megtagadja tőlük az igy 'adott kölcsön behajtásához a segítséget.
A Kiuria legújabb határozata azonban a
bírói gyakorlat zsinórmértékévé lesz ez az
óvatosság megszűnik s a kártyások előtt mle|g
nyílik a hitel Blidorádója.
§ Ha a rabbi nősül. Az aradi törvényszék fellebbviteli tanácsa előtt tegnap .'tárgyalták Grósz Péternek, Kőröslbökény község zsiidó rabbájánlak ,a becsületsértést perét,
Künsztler Arnold fakeuesikedő ellen. Künsztler ez év márciusáblaln egy isteni tisztelet
után a templomban ezt mondotta a rabbinak :
*
— Az olyan papot, aki nem teljesíti kötelességét, megvetem.
A kőrösbökényi járásbíróság annak idején fölmentette iKünsztilert. A tegnapi tárgyaláson Künsztler azt vallotta, hogy amióta
Grósz a községbe került, a hivők békéje föl
van dúlva, A legnagyobb bűne az a rabbivak, — mondotta Künsztler, hogy nem nősült
meg, holott olyan, föltétellel választották
meg, hogy miinél előbb megházasodik. A hitközség 'elnöksége tavaly határoziatilag mieg is
intett© a papot és fölihivta kötelességének .a
teljesítésére. A törvényszék a sok enyhítő körülmény figyelembevételével Künsztlert becsületsértésért negyven korona pénzbüntetésre itéite.

Kész áruk

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

.

.
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K
K
K
K

3-80
1-50
190
U90
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Női szövetek, Rőfösárúk, Keztvük,
Harisnyák o l c s ó s á g a hámu!st m

Ver;enyírtthíz

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

yHkalmi vételek!

Szabott árai;!

NEMÉNYINÉ
fogmüvesterme
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. «• Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522

1913. augusztus 2.
A budapasti gabonatőzsde.
A határidőpiacon olyan minimális volt
a forgalom, .hogy néha nem dis tehetett egyegy eikkinek iaz árfolyamát megállapítaná. A
borús, csapadékos időjárás folytán, éliaintte
akadt ugyan .néhány vevő, de miivel ezék is
csakhamar abbahagytáik >a vásárlást, laz árjavulás lényegtelen. Az iaug,u'sz.tusi tengeriből 29.000 métermázisát mionidtaik föl, de a
tengeri üzlet iránya is tartott, mer Amerikában a szárazság folytán erősen javul a tengeri jegyzése. A rozs és zab is inkább szilárd.
Az árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 11.98—99, .októberre 4.46—
47. Rozs októberre 8.89—99. Tengeri májusra
7.39—40, augusztusra 8.05—07. Zab októberre 8.24—25. A készáruvásáron szilárd iránynál 10- 12 ezer métermázsa buza kelt él.
A budapesti éitéktözsde.
Dacára ia kedvező pénzpiaci hirékhék,
igiem tartózkodó volt az üzlet iránya, mivel
.a külpolitika teljes bizonytalansága és a béketárgyalások eredménytelensége .a spekulációt teljesen visszatartotta miniden üzleti tevékenységtől. Eminek kŐvetikeztébén laz értékek .igen csöndes forgalom keretében 1—2 iboronával lemorzsolódtak. A bécsi piac ílainyháb
vaspiaci jelentései az értékek további 'lanyhulását vonták maga után. A ikészárupiacoin
a Phőbusz .és Salgótarjáni részvényeik 3—4 ko
rónával javultak. A járadékpiac telljesen lüz'lettelen volt. A zárlat hélyi eladásokra tovább lanyha maradt.
Kötötték: Magyar hitel 817.50—818.50.
Agrárbank 490. Magyar bank 538.50—540.
Salgó 755. Phőbusz 163.50—164. 4 százalékos
koronajáradék 81.30. Közúti vasút 636—637.50
Rimamurányi 688.50—690.50. Adrá,a 539. Esztergomi szesz 399.50—401.

KÖZGAZDASAG.
x A gabonaárak. Amerikából nagy szárazságról érkezik hir, a tengeri ára folyton
emelkedik és az útját állja nálunk a kukoricaárak gyöngülésének. Az üzlet iránya ma
általában szilárd volt. A malmok jó vételkedvével szemben ugyanis a vidéki kínálat a
cséplés és a behordás késése .miatt újra eltolódott és ezért ma a malmok is szerepeltek vásárlással a határidőpiacon, aimi .a buza
árát megjavította. De a gabonatőzsdén igen
csekély az érdekeltség mostanában. A kulissz
ugyan mindent elkövet .a forgalom föllenditésére, de ez a kísérlet, meddő marad, negyedórák .múlnak el egy-egy kötés létrejöttéig. Ez most az üzlet képe.
x A pénteki értékpiac. A nemzetközi
pénzviszonyok tartós javulása nyomán joggal hihették ma a börzén, hogy a haussetendencia ujabb erőre fog kapni. Áimde ez a
föltevés hiú képzelődésnek bizonyult. Addig, mig a külpolitikai viszonyok .alakulását
illetőleg csak tapogatózni lehet, lehetetlen
fellendülésre számítani, hiszen csak nem
szolgálhat impulzusul az a körülmény, hogy
a bukaresti béketárgyalásokon semmiféle
pozitiv eredményt nem tudnak elérni, valamint azt a körülményt igazán nem lehet az
akciókedv megélénkülésévél honorálni, hogy
Oroszország minden előzetes konferencia
nélkül akciót akar indítani a törökök ellen.
Igy tehát az értékpiac forgalma a balkáni
helyzet tisztázódásáig kizárólag néhány hivatásos spekuláns kezében bonyolódik le, a
mi, magyarázata annak a teljes üzlettelenségnek is, ami mostanában a holtszezon végén is igen nagy mértékben érezhető. Ma .a
bécsi vaspiac is hanyatló irányt követett, de
nálunk a piac Ifelvevő képessége elég kedvező volt annak ellenére, hogy a lehangoltság
miatt a vállalkozó kedv a minimumra redukálódott. Az egész /gyöngülés — még a legforgalmasabb értékpapírokat, a Közútit és a
Magyar bankot is ideszámítva — alig tesz
egy koronát. A zárlat igen csöndes maradt.

A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 621. Magyar hitel 818. Angié bank 332.50. Bankveréin 508.50.
Unió bank 586. Danderbank 505.50. Osztrák
államvasút 699.50. Déli v,asut 245.25. Rimamurán yii 689. A'lpesi bányarészvény 905.50. Török sorsjegy 228. Márka készpénzért 118. Lom
bard 124.25. Skoda 840. Prágai vasmű 3130.
Az irányzat megnyitásakor szilárd, később a vasértékek hanyatlására általában
gyenge.
i
; !j
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
31989--1913. tan. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
I. csoport: a Madarásztól és Királybaimi
vadvizeket levezető csatornákba építendő
bukógát és betoncső-áteresz építési munkáinak ;
II. csoport: a, Paphalmii csatorna tisztítása, a Madarásztól vadvizek levezetésére és
a. Királybaimi vadvizeket a Miadarásztóba levezető csatornák kiásása körüli földmunkák,
vállalati uton leanldő biztos itása iránt
f . évi augusztus hó 16-án, délelőtt 10 órakor
a gazdasági I. tan. ügyosztályban (Bérház,
I. emelet) tanácsi jóváhagyás feninltartáisa
mellett zárt ajánlati verseny tárgyalás fog
tartatni.
A szabályszerű, s az I. csoportbeli munkákra (500) ötszáz koronla, a II. csoportbeli
munkákra (800) nyolcszáz korona bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlati levélek >az árlejtés
napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi igtató
hivatalba (Városháza, földszint) nyújtandók
be.
•Ajánlatok csoportonlkint külön-küllőin zárt
borítékban teendők.
Vállalati feltételek s költségvetési űrlapok a hivatalos órlák allatt fenti ügyosztályban betekinthetek s a költségvetési űrlapok
ugyanott rendelkezésre állanak.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1913.
julius hó 31-én tartott üléséből
DR. LÁZÁR GYÖRGY
polgármester.
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güHÜÜL
Saját tőkéi
4.000,000 K.

APRü H I R D E T É S E K ,

tér 5.

az utazási idény beálltával f i g y e l m é b e a j á n l j a a tisztelt közöns é g n e k a b a n k páncéltermében elhelyezett e l s ő r e n d ű biztons á g o t nyújtó, bérelhető

G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged,

afe-Beposit fülkéit

Csipke-

LUCZA JÓZSEF
kslmífestö ét vegytisztáénál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizeila-tér 3. sz., Baloghalota.
Telefon 1055
íóküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓIIMEZÓVASÁRHELY. Szegedi-u. &

P

Legjobb hajfestö az
országosan elismert l.einzinger-féle 4ra 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeg ad.
Széchenyi-tér
520
Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
502

^

igazgatósága

520

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

Fennáll 1867. óta.
Saját ház, Klauzál-tér 2.

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank

Fájós fogára v e g y e n
m i e l ő b b a híres Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l ,
ü v e g j e 50 fillérért kapható Leinzin r Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi

11

amelyek m i n d e n f é l e n a g y s á g b a n mérsékelt dij mellett állanak r e n d e l k e z é s r e é s a z intézet ellenzára mellett e g é s z e n ö n á l l ó a n kezelhetők.
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F e n t n e v e z e t t b a n k i n t é z e t h a t á s k ö r e kiterjed
bankszakma minden ágazatára, nevezetesen:

ezenkívül

a

f ( K Y S t t t l Í A t ' ? e n e l ö n y ő s kamattétel mellett b a n k s z e r ű válL t j f r & l t m v l tókat és kereskedelmi u t a l v á n y o k a t .
m e , y

TfflráfAftkftlf^AflHM
k ö l c s ö n ö k lebonyoliJ < l á í S * y | P J V > ¥ f l @ Í | U fása s i m á n , g y o r s a n , a l e g m é r s é k e l t e b b költségekkel és a felek iránti
legmesszebbmenő
e l ő z é k e n y s é g g e l történik.
e
l takarékpénztári k ö n y v e c s k é k r e és giró
( c h e q u e ) számlán, melyek u t á n a m i n d e n k o r i p é n z viszonyok által m e g e n g e d e t t l e g m a g a s a b b k a m a t o k a t fizeti.
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ÉrifljpapiroSsat, swjegyrijet
mellett; á t u t a l á s o k a t eszközöl, hitelleveleket és utalványokat
állit ki a világ ö s s z e s nevezetes piacaira.
n y ú j t b a n k s z e r ű fedezet mellett és beraktározott
árukra.

flílegeKet

Hivatalos

—

órák:

— — _

délelőtt

délután

^9-M-ig,

3—4-ig.

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.
Délmagyarországi fióktelep,
Szeged, Keiemen-u. 11. Telefon 833.

glszsígcsek Is betegek!
A vizgyógymód edz és gyógyít idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, csuz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdő külön férfi- és női
gyógyosziályában. — Kipróbált kezelő és kezelőnő. — Gőz,-kád- és zuhany-fflrdőnket is
a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánljuk
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VASÚTI MENETREND
Érvényes 1913. május 1-től.

A Szeged állomáson
Indulás:
Budapest f e l é : K. exp. 256. Sz. v. 1®. Gy. v. 605.
Sz. v. 430. Q y . v. 959. Sz. v. 8"o. Sz. v. 507- Gy. v
323. Sz. V. 123. Sz. V. 235.
Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Gy. v . 1156. Sz. v. 275
T. v. sz. sz. U9 (Nagykikindáig). Sz. v. 5"°. Gy. v. 6io
Sz. v. 209. Sz. v. 425. k. exp. 30".
Nagy-Becskerek—Károlyháza felé: Sz. v. 155
Sz. v. 451. Sz. V. 949. Sz. v. 1146. Sz. v. 229. Sz. V. 6U
Arad felé: Sz. v. 306. Motor 610. M. v. 1040. Gy.
m. 1234. Sz. v. 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. m. 633. M. v. 725 (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v
1015. Sz. v. 207. Sz. V. 338. Sz. V. 615.

Érkezés:
Budapest f e l ő l : Sz. v. 1203 Q y . v . 1141. Sz. v. ?2i.
Sz. v. 709. Gy. v. 600. Sz. v. 1029. Sz. v. Ij4. Q y . v . 135
Gy. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 255.
Temesvár felöl: K. expr. 2®. Sz. v. 1257. Q y . v .
909. G y . V. 641.
Q y . v . 2 3 9 . Sz. V.
133. G y . v . 6 3 5 .
Sz. V. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felől: Sz. v. 7is
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. V. 118 (Csókáról). Sz. v. 2&4.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
Arad felől: Gy. m. 9>4. Sz. v. 1135. Motor 12™
Motor 340. Gy. m. 242. M. v. 626. Sz. v. 931. M. v. 519
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. V. 1125. Sz. V. 3'6. Sz. V. 502.

A Szeged-Rókus állomáson,
Indulás:
Nagyvárad f e l é : Gy. v. 1135. Sz.
32«. Sz. v. 812
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 7j5
H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 822- (Békéscsabáig;.
Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 258. Gy.; v.
545. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. 1130. Sz. v. 312. Sz. v
440. Sz. v. 653. Sz. v. 1020.
Horgos és Zenta felé: Sz. v. 400. V. v. 120*.
Szeged felé: Sz. v. 12^. Sz. v. 5®. Sz. v. 820. Sz.
V. 1108. Sz. v. 300. Sz. V. 445,

Érkezés:
Nagyvárad felől: Gy. v. 5J5. V. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 946. M. v. 527 (Hódmezővásárhelytől). Sz.
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 1101
Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 355. Sz. v
725. Sz. V. 1048. Sz. V. 1203 Sz. v. 239. Sz. V. 512. Sz. v
753. G y . v . 1120 Sz. V. 1217.
Zenta—Horgos felől: V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged fe.ől: Sz. v. 2®. Sz. v. 802. Sz. v. 1030.
Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. V. 629.

Közvetlen kocsik közlekednek:

Francia szabású főzőH
níi difatprónUgességek
legnagyobb választékban

Pollák Testvéreknél,

Széchenyi-tér.
Csekonics-utca
Telefonszárc 855
Telefonszám 854.
Szentes, Kossulh-ufca.
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Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások,

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam.

Budapest nyugati p. u.—Orsova között. I—II
osztály. Budapestről indul lOüj.
Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—U. osztály. Budapestről indul 1015. Pancsováról indul 3°i.
Szeged—Békéscsaba között: I—III. osztály. Szegedről indul 613. Békéscsabáról indul 434.
Rövidítések magyarázata: A nagyobb sz m a
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától re geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
> vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. — személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v.=mo.vonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. — kel ti expres
r
o tehervonat személyszállítással.
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t

Könyvkereskedésében
r

a

J ^ í

kővetkező Irodalmi újdonságok
r

Diplomata,

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

5 -

Nagy dolog a háború
Drasche,

3'—

A nő és a kígyó
Hajó Sándor

2-50

L a k á j o k tragikomédia
Ambrus Zoltán,

4-50

Vezető elmék
Kaffka Margit

vasúti

A faun szinmű
Márton Jenő,
Dr. Dános Árpád,

Nyugdíjtörvény
rázatokkal

menetrendek.

4-—

Az isteni szikra, komédia 2 Ráth,

16-—

k

Magyar polgári perjog

Máday Andor,

A magyar nő jogai

11
• 11

Drégely,

Magyar Géza,

1.50

A háború és a béke szociologiája
1—

1 lil

Zabel,

Iparművészet könyve

magya-

Dr. Máday,

15-—

Egy császárné regénye

2-—

Magántanulók útmutatója 3 60

Bernhardt,

Lakásbérleti jog

4-—

Knoblauch,

4-—

Mária évei

Matlekovits,

Iparosok és keresk. adója

ölsmortotö
Nyári

•

I, OPi

26-A

3.-

Murger,

Bohémélet, kötve

1-90

Walter,

iFSfflR § leső
mm Mimiim.

A Renaissan.ee

1-90

Pásztor,

k

Munkavezetők irásmunkái 5' —

valódi a r a n y t o l l a l .

á

Perkeo 5 K , O m e g a 1 0 K , K a v v e c o 1 2 5 0 K , Penkala 1 . 2 0 K, Penkala I I . 24 K.

SB g ff
é'% w í§'3

Könyvnyomdája
ulumányal sasi® fielssspslf

mely a íeitiniüa

.mindenig oiiomlsföannoli y. m.:

Pl
LÉlPliP ÍS

H É

isattM
si,

ete

díszmunkák és minden egyéb könyvkötések
gyors és pontos elvégzésére modernül b e ::
rendezve.
::

iillisi lil Éli!

lia.

11

Roggyanta bélyegzők
csinos kivitelben készülnek saját műhelyében.

ÜZLETI

KÖNYVEK

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

