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Harkányi programbeszéde.

biztosithatjuk nemzetünknek a szabad és erő- ködni — kívánatos, hogy hazánk nem mateljes fejlődést és csak ez óvja meg hazán- gyar ajkú lakosságával, a nemzetiségiekkel
lEgiéstz itenjödielirruében fcöziöll- kat azoktól a meddő közjogi harcoktól, a is minél előbb teljes mértékben helyreálljon
az egyetértés, meg kell 'értetnünk velők, —
jiü'k itt Harklálnyi János báré, kereslkediellieimiiigyi mii- melyek épen a jelenleg az én gondjaimra bí- és remélem, meg is fogják érteni, — hogy
nisatar
iniaigyiszantmiMáali zott nagyfontosságú közgazdasági érdekek minden, ami a magyar állam nemzeti egyproigtriaimlbieisiziádlét. !A nleivter intenzivebb ápolásának oly számos esetben ségét gyöngíti, őket is csak gyöngitlheti. Csak
zeteis iviasáirinlalp €|gy'é|b leisia- és bosszú időn át útját állották. Csak ezen erős Magyarország képes arra, hogy nekik a
unéniyei't, !\iallaimlinit. a Eküvó- az alapon biztosíthatjuk a monarchia összes jólétet biztosítsa.
tieltes @aizidiaisiágii, imiál'yien
(A kereskedelem és Ipar érdeke.)
Baáinitió és imiaigialslaln szálr- tényezőinek oly harmonikus, egyöntetű műínylailó 'beszéd iiruáliba'tiálsiált ködését, amely ezredéves alkotmányunkat
Tisztelt választóim! Hiján volnék a köiapuiník imlás heliyén. Űaliállija sértetlenül megóva, nagyhatalmi állásunk teles őszinteségnek, ha nem állapítanám meg,
arz olvasó.
íentartására s a magyar nemzet ebez fűződő hogy az imént lefolyt balkáni események
után, amelyek csaknem európai kon'flagrációTisztelt Uraim, tisztelt választóim! Min- létérdekeinek kielégítésére nélkülözhetetlen. ra vezettek, hadi készültségünk fokozása imdenekelőtt fogadják hálás köszönetemet a fé- Nélkülözhetetlen különösen a közelmúlt kül- már elodázhatatlan. Minden terjeszkedési ponyes fogadtatásért, amelyben részesítettek politikai eseményei után, amidőn a Balkán litikától menten kénytelenek vagyunk ezt tenés azért, bogy programbeszédem meghall- félszigeten lezajlott és még zajló háborút és ni állambiztonsági szempontból és jogos vád
gatására ily nagy számban méltóztattak egy- közeli szomszédainknak ennek folytán kiala- érné azt a kormányt, amely elmulasztaná ezt
kult uj és erősbödött hatalmi pozícióját éber idejében megtenni. Biztosíthatjuk azonban
begyűlni.
Önöket, t. Választóim, hogy e tekintetben a
Teljes őszinteséggel bevallom t. uraim, figyelemmel kell kisérnünk.
nemzőt teherviselési
képességének
határát
Komoly intelem rejlik ebben arra, hogy nem fogjuk túllépni.
hogy az a megtisztelő bizalom, amely enTeherviselésünk e mullh'atlan fokozása
gem a kereskedelemügyi 'miniszter diszes, de a céltalan súrlódásokat kerüljük és egyesitszempontjából — amely a kötelességnek meg
sük
erőinket
a
közös
célok
elérésére.
Áll
ez
nagyon is felelősségteljes szerepére kiszeakar felelni a kormány anélkül, hogy a jelen
melt, egészen váratlanul és némileg készü- reánk nézve a monarchia másik államával, kedvezőtlen közgazdasági viszonyok közt az
Ausztriával szemben, de áll, még fokozot- egyenes adók reformjához nyúlna, — fontosletlenül ért.
nak tartom t. választóim egyrészt, hogy az
Mint gazda kezdtem életpályámat; az tabb mérvben, belviszonyainkra.
És mégis, mit látunk? Ahelyett, hogy állam bevételeinek lelhető fokozása mellett reutóbbi években mezőgazdasági teendőim meldukáltassanak a meddő kiadások és — ha ez
lett mindinkább 'közgazdasági téren működ- egyesítenénk erőinket, gyászos példáját lát- nem is tetszetős — inauguráljuk a jól alkaltem és itt szerzett tapasztalataimat, remé- juk újból annak, Ihogy magyar magyar ellen mazott takarékosság politikáját, másrészt pelem, bogy az ország javára értékesíthetem. tör és meddő obstrukeiók 'hosszú korszaka dig, hogy erőre jutlhatásunk érdekében megDe soha sem 'működtem az állami ad- után az ellenzék távol marad a parlament vegyünk minden lehetőt arria, hogy ugy a mezőgazdaságunk, mint iparunk és kereskedelminisztráció terén és évek óta Visszahúzód- tanácskozásaitól.
münk minél inkább
megizmosodjanak.
(Obstrukció és nemzetiségi
tam a politikától, melynek torzsalkodásaival
E téren is nehezíti helyzetünket az áltakérdés.)
sehogy sem tudtam megbékülni. És bogy
lános pénzhiány, amely sajnos jelenség nemTisztelt Uraim! Tudom, hogy az a mód, csak nálunk, hanem Európa, sőt világszerte
most — ezt szerénytelenség nélkül mondhagróf kettévágva a tapasztalható. Érezzük e tekintetben a helyzet
tom — nem 'sikertelen közgazdasági pá- amellyel Tisza István
gordiusi
csomót,
érvényt
szerzett
a többség komolyságát, de biztosithatjuk Önöket, t.
lyám derekán, ettől 'megválva, a politika siakaratának, egyesek, sőt talán sokak izlésé- uraim, hogy ugy t. minisztertásaim, mint én
kamlós és előttem nem rokonszenves küzdő- rék nem felelt meg; méltóztassanak meggon- annál lelkiismeretesebben és odaadóbban foterére lépjek, erre egy nagy suggesztiv erőre dolni, hogy az obstrukciót az ország minden gunk a jelzett kérdésekkel foglalkozni és elvolt szükség. Azt gyakorolta reám Tisza Ist- komoly politikusa, tartozott légyen az bár- kerülve a meddő kiadásokat, azon leszünk,
1
ván gróf, pártvezérem és igen tisztelt bará- mely párthoz, elitélte és számtalan, sikertelen hogy a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem
tom. ö kötelességérzetemre apellált és en- kísérlet szólt amellett, hogy, ha magát a par- szempontjából fontos, hasznos beruházásokat
lamentárizmust nem akarjuk veszélyeztetni, a mostoha pénz'viszonyok dacára is eszközölnek engedtem. Tettem pedig azért, mert sze- azt az obstrukció rákfenéjétől meg kell men- hessük.
rény nézetem szerint őt az ország mai hely- teni.
T. uraim! Hazánk anyagi megerősödése
zétében támogatni nem pártérdek, hanem orKülönben t. uraim, bárhogyan vélekedjék tekintetében nevezetes fordulóipont előtt ális valaki az obstrukciót megszüntető eljárás- lunk, amely különösen rám, mint a kereskeszágos érdek.
Bocsánatot kérek t. uraim, bogy elhatá- ról: abban, azt hiszem, mindenki egyetért, delmi tárca vezetőjére, nagy és súlyos fölhogy a külügyi helyzet folytán annyira koméltóztatnak tudni,
rozásom megokolására, tárgyamtól eltérve, moly jelen pillanatban szükség 'van az erők adatokat ró. Bölcsen
hogy az Ausztriával1 való gazdasági kiegyeszives türelmükkel visszaéltem és engedjék tömörülésére, szükség van egy erős Magyar- zés küszöbén állunk és nöhogy az készülettóegr bogy most már, mint a politikában országra. Épen ezért remélem, hogy azok is, lenül találjon, a minden eshetőséget latolgató
csaknem ismeretlen, politikai bitvallásomat akik más politikai párthoz tartoznak, mint én előmunkálatokkal már ma 'kell foglalkozés tisztelt elvtársaim, mielőbb módját fogják nunk.
tegyem meg.
keresni és találni annak, hogy a parlamenti
Külkereskedelmi
szerződéseinket
is
Tulajdonképen elég volna azt monda- életben részt vegyenek és az ellenőrzés kö- 1917-re mondhatók föl. De a Balkán teljesen
nom, bogy a miniszterelnök urnák folyó évi telességének eléget tegyenek.
megváltozott birtokviszonyai következtében,
Június 12 -én a képviselőiházban való bemuAz erők tömörülése érdekében t. uraim, ez országokkal fennálló szerződéseink már is
tatkozása alkalmával tett programnyilatko- fontosnak és szükségesnek találom, — mint revízióra szorulnak. Áll ez t. uraim, elsősorzatait a maguk egészében magamévá teszem, azt a miniszterelnök ur programbeszéd lében ban Szerbiát és Bulgáriát illetőleg; de kísot ez is felesleges, mert ezt is magától ér- kjfejtette, — hogy Horváf-Szlavonországok- vánatos, hogy a megnagyobbodott Görögorban a félreértések 'kiküszöböltessenek és meg- szággal is szorosabb nemzetközi kapcsolattetődővé teszi az a körülmény, ihogy meghí- induljon, a létező törvényes alapon a közöt- ba, nevezetesen lehetőleg farifaszerződéses
vásának engedve, kabinetjében tárcát vállal- tünk fennálló állami kapcsolatnak bolygatá- viszonyba jussunk. Ez annál is kívánatosabb,
tam.
sa nélkül, a normális alkotmányos élet. A ma- mert a közeli időben megvalósulhat, hogy
Én i's, mint a kormányelnök ur, mindig gam részéről, uraim ezt készségesen elő fo- direkt vasúti összeköttetés létesül GörögorJ szaggal, amely esetleg hazánkon át jelentéa hatvanihetes alapnak voltam feltétlen hive, gom mozdítani.
Ugyancsak a jelzett célból — és e tekin- . kény személy- és áruforgalmat lesz hivatva
indulva ki, ihogy csakis ezen az alapon tetben kész vagyok teljes erőmből közremű- közvetíteni.

í

2.
Tudatában vagyok annak, t. uraim, hogy
karöltve kereskedelmi szerződéseinkkel, kell
fejlesztenünk kereskedelmi hajózásunkat —
értve ugy folyam-, mint tengerhajózásunkat
— és ezeket a nemzetközi versenyben nagyobb tevékenységre kell képesítenünk. Elődeim nagy szeertettel foglalkoztak e kérdéssel, de csak az utóbbi, sőt, mondhatnám, a
legutóbbi évek tetőzték be e munkát és biztosították tie'künk ugy a Dunám mint bizonyos
relációkban a tengeren az egyes hajózási társaságokkal kötött szerződések alapján a megfelelő szolgálatot. Ma már az uj programnak
megfelelően alakitja át járatait és tarifaképzési intézkedéseit az Adria, a Magyar-Keleti
Társaság és a Magyar-Horvát Társaság, a
mely utóbbi az albán és görög járatok révén
hoz közelebbi kapcsolatba a Balkánnal.
Hazánk lévén egyike Európa vizrajzilag
leggazdagabb tagozott országainak, folyamhajózásunkra és ennék révén egész közgazdaságunkra a legnagyobb jelentőséggel birna, ha igen tisztelt társaim, a ifoldmivelésügyi miniszter ur vizi utaink javításával és
egyes folyóink hajózhatóvá tételével és én,
mint a kereskedelmi tárca vezetője, egyes
főbb csatornák létesítésével folyamhajózásunknak nagyobb tért biztositihatnánk. Már
az előző kormányok a legbehatóbban foglalkoztak e tervekkel; és ha — ezt pedig van
szerencsém egyetértésben igen tisztelt minisztertársammal, a íföldmivelésügyi miniszter úrral mondani — a jelen, mostoha pénzügyi viszonyaink mellett a nagyobbarányu finanszírozást igénylő tervekkel nem állhatunk is elő, ez nem azt jelenti, ihogy azokat
eltemetjük, hanem, az eddigi tanulmányokat
ioiytatva, azon, leszünk, hogy a pénzügyi
helyzet javultával, az ily nagyobb tervek kivitelére alkalmas pillanatot megragadjuk.
Megjegyzem különben, t. uraim, hogy a
kedvezőtlen pénzügyi helyzet ellenére sem
szünetel e téren a munka. A 'budapesti kereskedelmi kikötővel a legintenzívebben foglalkozik a vezetésemre bizott minisztérium, sőt
már az ennek elhelyezésére szükséges területek kisajátítása is folyamatban van, úgyszintén a legnagyobb gondot fordítjuk a fiumei kikötő fejlesztésére is. Itt már a közel jövőben uj, nagyobbszabásu kikötőmedencékről
és a Ihajókikötési rakpartok és rakodóterületek szaporításáról gondoskodunk. E kikötő kiképzésére már abból az okból is a legnagyobb
gondot kell fordítanunk, mert ma az e téren
tapasztalható hiányok a legfőbb akadályai
annak, Ihogy e relációban a magyar királyi
államvasutak megfelelhessenek föladatuknak.

DÉLMAGYARORSZÁQ
A jelen pillanatban sürgős gondoskodás
tárgya az ország több részében árvíz okozta
bajok orvoslása. Azon leszek, liogy ,a miegirongiált pályáik mielőbb áiéltyíreálFítalSBIamlalk, a forgalmi szemponton kivül máir azért isi, hogy
az árvizsujtotta lakosság munkát találjon,
A magyar áliliaanivasiutakat, t. mraini, közgazdaságunk és közgiazdiasági polii,tiikáník hatalmas szervéül telki,intvén, kötelesség!-Berütem
gondot, fogók fordítani alrra, begy a kellő jövedelmezőség biztosítósa miellllet olly díjszabási politikát folytassanak, amely a. kereSknideleni és az ipar igényelnek lehetőleg megfeleljen, ugy ia belföldi relációkban, mint a tekintetben, hogy 'kivitelünk érdiekéit hathatósan
előmozdítsa.
A kivitel érdekéiben, igein fcintoanaik tartom azt ,iis, hogy a közös magáin vösutalk, itnttegri'tásuk fentartasia mdHiett, kellően tovább
fejlesztesSienék.
T. uraim! Már egyik nagynevű élődöm,
boldogult Hderouymi Károly, jegyezte mieg,
igen helyesein, liogy közglazdlasá|giunk szempontjából az összes közlekedési eszközök nieiit
hairmoinikus kiképzésié szükséges. Tudatában
vagyok ennek én is; ás épen ezért a hajózás
és vasúti hálózat fejlesztése meletit kiváló
gondot ikivánck fordítani Iközütli ;hiáfózaitM; ikra.
Mintegy százezer ikHomiátleirt kitevő nilMlózatnnkniaik csiafc feilie van kiiépíiitlve. A kii nem
épített .részen való fuvarozás hiziolnyos időkben épeul-lálggieil nemi, ide az év naigy résEében
esiak nagy ,nehézséggel lehetséges. Áthallva az
ügy .fontosságától pénzügyi helyzetünkhöz
mérten, úthálózatunkat bőviltleni lés fejleszteni
akarom és ipairkodni fogók iaz e-tórán. bapasztalt hiányokat megszüntetni. Az 1.907-bleio
megkezdett ultálllamoEilíbásii akció keretéiben
óvenlkint mintegy négyszáz kilométernyi ut
vétetett eddig áillamii kezelésibe. Ezen taikoiót
ón is folytatni száíndékozom és remélem, hogy
e program befejeztével a felszabaduló évi kél
millió koronát a törvényhatóságok
úthálózatának fejlesztésére fogom fordíthatni.
A már elődeim áltál felállított és általam
is elfogadott közúti program laiziolnibau teljes
egészében csak aíkkar fog érvényesülhetni, ha
az uj közúti törvény megteremtésével lielhátővé válik mintegy 16.000fciíloiméteiraiyiu j műút kiépítésié és ezzel az ország miiinlden szláltnoittevő községének a közúti hálózatiba Vailó bekötése. Az u j törvényjavaslattal, amlelly Míva
tali elődöm alatt készült el, még tüzeteisiein.
nem foglalkozhattam, de a dollog nagy fioin,tosiságánál fogva köteHesiségeimmeik fogom tartani, ezt mielőbb megtlenlni.

(Posta, távírda és távbeszélő.)
Itt legyen sziaibad, t. válasz,tóközönség, la
(A Móv.)
megyei dolgokra is kitérnem -és félemlítenem,
Vasúthálózatiunk, t. uraim, közigazidiasá- hogy e megye nfépitke/zésieá közül a peirlaszguaiikiniak ,nia|gyf.oinitoissáig,u sziarve. Je'lanileig, ík)3 pancsovadiomöklbállványcsii és a kiiSBomborrak számban szólva, 18.500 ikölicumé'tcran viszi! nagykikindai törvényhatósági közútiak lépitiéa magyar államvasút ia.z üzelmjglt, ebiből miilnlt- se, közel három millió korona. IkÖiltteégellőiirány
eigy 8500 lóvén saját tiu!fajdon,a. Telkmtettlei! zattal, már meg .is kezdetett; továbbá imiimta pénzügyi heliyEietrű, e téren is némileg las- egy inegyven községnek a vasutálliloimáisihos
sabb,a,n MII ugyan a beiraiháaáisclkikal (hiaílald- való ú t j á t fogjuk kiépíteni lés erre mih,teig>
nuuik, de mégite elsőrendű feladatomnak tekin- nyolcszázezer koronla van élőiirányozva. E
tem mindent megtenni arra nézve, hogy ez az mag/ munlváfcalt foikoziat,asiau több év alatt
intézmény a közönség jogos igényeinek és a fogjuk végrehajtani.
szaporodott személy és áruforgalomnak eleget
Továbbá fiuldamásoimirn jutott, t. uraim,
tehessen. A főbb vicm'ailiaikon folyik a máso- hogy iNiagyszientnmklős községe még MVaitiaildik vágáiny fektoitlásie, az áillomásdk bővítése balii elődömhöz beadványt intézett, mélyben
és ,a szükségnek megfielMőetii szaporiitarui fqg- azt kérelmezte, liogy a községet szelő, mintjulk a farigallimi eszközöket ás.
egy 900 méter hosszú útszakasz, amelynek
A Máv. JgazgiatősiálgiáinirJk tiáimöglaitiáslára mentén középületei, templomai és iskolái álszámítva, .azon feszítik, lioigy ganldos fiigyiellem- lanak, ia. tierveziett ciklopszburkoliait bélyett
ten irészesiitivón a klötieilességlét hiivian Mjiesriltő aszfalttal buirkiőlltassék. E beadvány ugylaln
szeméi yaetet, ,a forgalmi és ikerieűkieldlelmíi szoll- még nem került éléim, de biatiasithatoim igen.
gálaJt javitálsia uitján leihe'fővé legyeim, lucigy tisztelt választóimat, hogy azt Miliő figyelőmCZJÖ I intézményümlk nagyfontasisiálgu íaiada,teá- mel ,a község érdekeire és a legjobb akaratnak aniind fclkozottaiblb mienvlban elleigiet lehes- tal fogom elintlézmi.
sem.
A mit az árvAzIkiárckmól a vasutaknál monOtt, ahoil ez sízükségfes és a helyi érdekelt- dottam, e helyiem iis csak dsimétiellheteni. A káség áldoaatikiésasége mellliei'it az üzlletlkiezélés rok igen tetemesek; idle azon Ueszelk, hogy az
.nem ró a magyar áMamviasuitiaikirta ikülöu ter- utakat az árvizsujtotta viidékeiken miieilőbh
het, a helyi érdekű vasutak épiltéslét laz eddigi' rendbe hozzuk, a foirgalnui szeimponrtidkon kiialapon a magam résziéről szivesen ifogom tá- viil már azért ós, Ihogy a sújtott vitcliéJkielk lakói
mogatni; különös támagotásomma szálmilhal lehetőleg még a nyár folyamán kereslethez
azonban az olyan gazidságii jéllle|g|ü, szorosan; jussanak.
vett hely i érdekékfeiieilégátésléiriellétiesliltietit vasTárcám legyek fontos közgazdasági szerve
út, amely az önálló üzieimikezéliás maélllietlt ter- a posta-, távírda- és távbeszélő-intézmény is.
veztetik. Meg kivárnom. "ugyanis iköninyiteni a 1 Ez ,a;z intézmény, ugy vélean, eddig is minf
mezei, erde- és ipatrvasutaik látteöitéüót.
den jegos igénynek meg tudott felelni és
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minden esetre azon leszek, haladva a kor vivmányaival, fcülönösiein a távbeszélő imtézményét minél inkálbb fökélétesitsüik éis diijsoaibasánalk megfeleilő rnódosiiitásáival lazt a Iküzönség minél szélesebb rétegeinek íliozzlálflérbetővé tegyük.
(Iparfejlesztés.)
Az iparfejlesztés terén, t. uraim, amelynek állandó gondozása
tárcámnak
egyik
nagy, nemzeti föladata, okulva az eddigi tapasztalatokon, amelyek nem egy sikertelen
lépésről tesznek tanúságot, mindent el fogok
követni, hogy a rendelkezésemre álló eszközök keretében a mi, sajnos, még gyönge és
a nyugati államok fejlettebb iparával szemben hátrányos helyzetben levő iparunkat támogassam. Mondanom sem kell, hogy különös figyelemmel leszek arra, hogy a hadsereg
és a haditengerészet részére való szállításoknál iparunk az őt megillető kvótában részesüljön.
Amint méltóztatnak tudni, az iparfejlesztésről szóló 1907. évi törvény I. fejezete, mely
az iparnak állami kedvezmények és állami támogatás utján való segélyezéséről szól, az
1915. év végével hatályát veszti, — a közszállitásokról szóló II. fejezet ugyanis — továbbra is érvényben marad. Mielőtt a további
teendőkre nézve állást foglalnék, minden esetre bekérem az illetékes faktoroknak, kereskedelmi és iparkamaráknak és egyéb érdekképviseleteknek tapasztalatait e téren é s , j a - '
vaslatait a jövőre nézve.
Reményem van arra, t. választóim, hogyha igen tisztelt kollégámnak, a t. pénzügyminiszter urnák sikerül Erdélynek egy újonnan
felfedezett kincsét értékesíteni: a földgáz
kérdését megoldani, ez által is módját nyerjük annak, hogy iparunkat hathatósan támogassuk. Ugyanily célból kívánok foglalkozni
ott, ahol erre az előfeltételek megvannak, vizi
erőtelepek létesítésével is.
(Szociálpolitikai reformok.)
T. uraim! A közeli időiben a kormány
számos uj és üdvös alkotással szándékozik a
törvényhozás elé járulni. Az általánosabb érdekű e törvényalkotási terveket a 'kormányelnök uj programbeszédében már 'kifejtvén
és indokolván, ezúttal csak a saját tárcám
keretébe tartozó törvényjavaslatokat és az
ipariközigazgatás terén teendő intézkedéseket
legyen szabad legalább röviden — hiszen már
úgyis tulhosszura nyúlt beszédem, — érintenem.
A terménytőzsde reformjával igen tisztelt társaimmal, az igazságügyi és földmivelésügyi miniszter urakkal egyetemben behatóan foglalkozunk. E reformot, amelyre nézve tudvalevőleg Ausztriával szemben is kötelezettséget 'vállaltunk, ugy óhajtjuk megoldani, hogy kellő figyelemben részesítve gazdáink jogos igényeit, a reform még se lőjjön
tul a célon. Megszüntesse ugyan az e téren
eddig tapasztalt visszásságokat, de anélkül,
hogy a tőzsdét nagy kihatású közgazdasági
tevékenységében megbénítaná.
T. uraim! Immár elérkezett az ideje annak, hogy Magyarország, követve a Nyugat
fejlettebb országainak példáját szociálpolitikai
alkotásokkal is intenzivebben
foglalkozzék.
Ez nem könnyű föladat; mert ihogy itt a kellő
sikert biztosits-uk, számot kell vetni sajátos
viszonyainkkal, miért is, az érdekelt tényezőkkel folytonos érintkezésben, csak lépésrőllépésre akarok haladni.
Munkában vannak a vándoripar,
úgyszintén az építőipar gyakorlásáról szóló törvénytervezetek. Foglalkozunk továbbá az ipar
gyakorlásáról szóló törvénytervezettel,
az
iparosok, kereskedők és alkalmazottak
szervezetéről szóló törvénytervezettel, az ipari
munkának vasárnapi és ünnepnapi szüneteléséről szóló törvénytervezettel,
a magántiszt•
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viselők és kereskedelmi alkalmazóttak
munkaviszonyainak szabályozásáról
szóló törvénytervezettel, az ipari üzemben alkalmazott gyermekek, fiatalkornak és nők védelméről szóló törvénytervezettel.
Reformra szorul az építési iparfelügyeleti szolgálat jelenlegi szervezete is. A mind
ujabban fölmerülő építési balesetek égető
szükséggé teszik az e téren való felügyelet
fokozását. Nemkülönben reformra szorul az
iparegészségügyi felügyelet is, a jelenlegi
szervezetben ez ugyanis igen mostoha elbánásban részesül.
Uraim! Kötelességszerűen azon nézetemnek is kifejezést adok, hogy a munkásbiztositás ügyét szabályozó 1907:XIX. törvénycikk is megérett a mielőbbi revízióra. Ezt az
egész közvélemény sürgeti, ugy a munkaadók, mint az alkalmazottak is, sőt a revízió
szükségét e törvénycikk megalkotója, Kossuth Ferenc maga is elismerte.
A munkásházak mielőbbi építését fogom
szorgalmazni, addig is gondoskodván az ideiglenes elhelyezésről.

Uraim! Ha egyet-mást tárcám keretében
nem émlitettem, ez nem azt jelenti, mintha
annak csekélyebb fontosságot tulajdonítanék;
de nem akartam becses türelmükkel még tovább visszaélni.
Tudatában vagyok annak t. uraim, hogy
beszédemben többé-kesvébé az általánosságok terén mozogtam és közgazdasági bajaink panaceáját nem jelöltem meg, de t.
uraim, szavakkal e téren célt n,em érünk.
Nagy Széchenyinek egy mondását szabadjon
kissé rövidítve idéznem: „Dolgozni és munkálni kell, naponta szüntelen. Van becse, felette nagy becse, a szónak, nem tagadhatni,
de a tett, a százezreknek egy célra törekvő
tette, emelheti csak ki nemzetünket alacsony
állásából."
A nagy államférfiú e mondása tükrözi
vissza az én fölfogásomat. Ne szavaim, de
tetteim után méltóztassanak majdan megítélni. Előlegül szíves bizalmukat és szavazatukat kérem. Iparkodni fogok ugy az ország,
mint a kerülettel szemben kötelességemet teljesíteni !

Béke lesz
Románia és Bulgária közt.

egész területéről és már olyan táviratok
érkeznek, amelyek szerint a bolgár hadsereg zöme még intakt és nem hajlandó
teljesen szerb diktatúra szerint cselekedni.
Kavalla kérdésében alkalmasint találnak
megoldást. A fegyverszünet m a lejárt és
három nappal meghosszabbították és dacára annak, bogy a béke még nem jött lét,re, az ,ellenségeskedések
sem
kezdődnek
újból, annál inkább nem, mert Románia
és Bulgária megegyezett és Románia semmi körülmények
között sem lesz hajlandó
akcióba lépni Bulgária ellen. Ennek viszont
remélhető következése lesz, hogy végül a
szerbek is engedni fognak. A balkáni veszedelem tehát napról-napra enyhül.

(Ujabb fegyverszünet. — Békeremény a szövetségesek között is.)
(Saját tudósitónktól.)
Ma délelőtt a
bolgár ié's román íbékedélegátusók Majoré szku miniszterelnök elnöklésével tanácskozásra gyűltek egybe. A tanácskozás délig tartott. Mindkét fél megegyezésre
jutott a julius 21-iki román jegyzékben
formulázott három pont tekintetében.
Az uj
határvonalat egyelőre a katonai delegátusok aláírásával tették jogerőssé; a részleteket szerződésben fogják megállapítani. A
román iskolák és templomok ügyében a
pétervári konferencián ajánlott megoldást
fogadták el. Ezenkívül Bulgária elvállalta
azt a kötelezettséget, hogy a ruszcsuki és
sumlai erődöket lebonjta és nem állit azokon a vidékeken erődoket.Az uj határ Balcsi'k alatt kezdődik, m a j d Dobrics felé húzódik és Turtukájától nyugatra végződik
Turski-Smil helység közelében. A héttőn
délután négy órára egybehívott teljes ülést
már délelőtt tartották meg, hogy még a
fegyverszünet letelte előtt meg lehessen
kezdeni a tárgyalásokat. Majoreszku indítványára a fegyverszünetet
még három
nappal
meghosszabbították.

A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek.
AZ EDDIGI TÁRGYALÁSOK.
Bukarest, augusztus 4. A diplomácia állásfoglalása, a kolera pusztítása és az a körülmény, hogy az előzetes béke megkötésére
kitűzött időpont nemsokára letelik, arra indította a harcoló feleket, hogy kölcsönösen
engedményeket
tegyenek. Ez azonban még
nem jelenti azt, hogy megegyezés jött létre.
A legnagyobb nehézséget Kavalla kérdése
okozza, amelyről a bolgárok nem mondhatnak el, mig a görögök kijelentik, hogy ha
Kavalláról lemondanának Bulgária javára,
Görögországban forradalom törne ki. Ennek
ellenére hivatalos román körökben meg vannak győződve arról, hogy az értekezletnek
lesz eredménye és hogy a békét Bukarestben meg fogják kötni. Az a hir, hogy a bukaresti békekötést Berlinben vagy másutt
tartandó európai értekezlet elé terjesztik,
legalább is korai, mert erre vonatkozóan még
semmi megállapodás sem történt.

A Kölnische Zeitung jelenti Bukarestből: Mára várják, hogy Koanda és Ficsev
tábornokok aláírják az uj Dobrudzsa-határról szóló katonai jegyzőkönyvet. Ha ez
megtörténik, akkor a bolgár-román
konfliktusnak vége és a két állam békéjének
semmi sem áll utjában. Romániában és
Bulgáriában azt hiszik, hogy a szövetségesek között is várható a béke, annál inkább, mert ha Görögország és Szerbia
pem redukálnák követeléseiket, ugy RoBOLGÁR FENYEGETŐDZÉS.
mánia elfordulna tőlük és Bulgária mellett
Köln, unguisztus 4. Egy boíligár dliipllomartia
foglalna állást.
az ujságirólknák a következőket jelenítette fkí
A szer bök m a j d n e m egész Macedó- Bulgária mnéüii, hölgy Románia a kibékülés
niát követelik, a görögök pedig ragaszkod- után támogatni
fogja Szerbia cs Görögország
nak Kavalla kikötőjéhez és csak Dedeaga- túlzott követeléseivel szemben, melyeket Búi
csot akarják átengedni a bolgároknak. A gária soha sem fog teljesíteni. Hia a kiét állaim
szerbekkel való differencia súlyosabbnak mértéktelen: követeléseit erőszakkal akarnák
látszik, mert egyrészt a szerbek nem haj- kikényszeríteni, újra meg fog kezdődni a hálandók koncessziókat tenni, másrészt
a ború, aanellyiben Bu ligáriifa ki fogja hasizinláilíni
bolgárok sem mondhatnak le Macedónia kiváló stratégiai helyzetét és engedékenység-
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re fogjla szorítaná a görögöket és a szerbeket,
Bulgária eddigi nyamottsága az elllienikezöjére változott, mert konstantinápiollyi hliriek szerint is remléllhető, ihogy a török kormány is
engedni fog Drinápoly kérdésében eddig tanúsított makacsságából és kész iliesz tárgyalásba bocsátkozni.
NEM TUDNAK MEGEGYEZNI
A SZÖVETSÉGESEK.
Bukarest, augusztus 4. A bolgárok és a
szövetségesek delegátusai közt való tegnapi
tanácskozáson kísérletet tettek, hogy a két
fél javaslatai megegyezésre jussanak. A tanácskozás mindazáltal végleges eredmény
nélkül ért véget. A görögök ugy, mint a bolgárok, továbbra is ragaszkodnak
Kavalla
megtartásához.
A /szerbek uj határvonalat javasoltak,
mely abból a pontból indul ki, ahol a Bregelnica és a Struma vízválasztója a régi
bolgár-török határt érinti s innen a vízválasztó mentén dél felé visz a Strumnica völgyébe, majd kelet felé fordul és itt érintkezik az első javaslatban megjelölt határral.
A bolgárok ezt a javaslatot elutasították.
Belgrád, augusztus 4. A bolgár delegátusok által előterjesztett ellenjavaslatok, a
melyek a bolgár-szerb batárra vonatkoznak,
Belgrádban kedvezőtlen benyomást tettek,
mert a bolgárok állásfoglalásában a szövetségesek katonai sikereinek figyelmen kivül
hagyását, valamint azt a törekvést látják,
mely a béketárgyalás sikerének meggátlására irányul. Azt hiszik, hogy a szerb és a görög delegátusok megfelelő módon visszautasítják a bolgár javaslatokat.
AZ ÜTKÖZÖPONT.
Athén, augusztus 4. Pcíitlilkaá körökben a
bolgár ellen j avaslatokat ia szövetségeseik követelései kiilgiuiniydlásának momdlják. Kaivaila
föladásáról sízó sem lehet. Olyan miniszterelnök, aki ezt ia város/t a bolgároknak átengedi,
akár viislsiza se jöjjön többet Athénibe. Minthogy Venázelosz tudtul adta, hogy a görög
engdemények maximuma Lágosz, a bolgárok
válaszától függ, am'elyet mára. várnák, vájjon együttes ülést tártanak-e imég ma a béköveteik és hogy van-e célja a további tárgyalásnak?
Bukarest, augusztus 4. A király tegnap
délelőtt 'egy órás k/ilhiallllgatáson fogadta Radev bolgár békekövetiet. Délután ia Iboilglár, a
szerb és a görög delegátusok három órás tanácskozást tartottak és élő terjesztették a követeléseik minimumát. Bulgária késznek nyilakozott arra, hogy Isztipet és Kocsánát átengedi a szerbeknek. Ez a két álllaim. most már
csak Strumnica és Radov&stye bírását vitatja. A bolgár-görög tárgyalásnak tegnap csak
formális eredménye ivollt, amennyiben a bolgárok a görögök által követiélt valamennyi
pontról lemondták Kavalla kivételévelMa dél
előtt a dlélegátuSök ülést tartottak és miivel
az ülésen mem tudták megegyezni, a fegyveirszü n ertet meghosszalblbit ották.
DR1NÁPOLYÉRT!
Páris, augusztus 4. A Temps jelenti Pétervárról: Ausztria és Magyarország
meg
Oroszország között eszmecsere folyt, hogy
a két állam magatartására
vonatkozóan
egyezzenek meg a Balkán-államokat illető
megállapodás előkészitése alkalmából. Románia nem hajlandó Európa csendőre lenni
és a törököket Drinápolyból kiűzni. Komolyan, beszélnek balkán-hadsereg létesítéséi ől
Romániával az élén, vagy bolgár-román
hadseregről. Ausztria és Magyarország meg
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Oroszország a török ihatár más pontján fognak akciót indítani. Szó van arról is, hogy
Csataldzsában orosz csapatokat
szállítanak
partra.
:
,
Berlin, augusztüs 4. ideérkezett bukaresti jelentés szerint a balkáni delegátusok
körében azt hiszik, hogy a Csataldzsa-vonaínak egy orosz megfigyelő hadtest által
való megszállása, ha ebbe valamennyi hatalom beleegyeznék, a portát Drinápoly föltétlen átadására kényszerülhetné. Azt hiszik,
hogy egy ilyen hadtest létesítése, valamint
román és bolgár hadosztályokból alakítandó
hadsereg Drinápoly ellen való előrenyomulása Törökországot meggyőzné arról, hogy a
Drinápoly bírásához való további ragaszkodás hasztalan.
Konstantinápoly,
augusztus 4. Az olasz
nagyköveteiéig' ima reggel megkapta ,a Drinápoly ügyéiben teendő lépésre vonatkozó utasítást. Az lángol nagykövetség mlég nem iklapta inog íaz utasiitáist. Valószínű, hogy a diplomáciai lépéist holnap It'eiszilk meg. B i r szerint
a hatalmiak azt ia tanácsot adják a portának,
hogy Drinápolyt értékes kompenzációk ellenében adja át. A 'kompenzációik a biaitár kiigazításából s a vámoknak .négy százalékkal való
fölemeléséiben fognak állani.
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Szeged fogadalmi ünnepe.
— Népvándorlás Alsóvároson. —
(Saját tudósítónktól.) Szegeid fogadalmi
ünnepéne, ia havi búcsúra készüli az egész Délvidék Ikateílilkus vallású laíkossága. Holnap
lesz csak a hires alsóvárosi bucsu, de már is
kibamtakoziik' az a változatos lkép, amely minden esztendőben augusztus 5-iilklém, meg szokta élénkíteni különféle zarándok-exoportdkkai
az egész várost. iKülömösieln a fkeneeteadők körében nagy m órdóklődós a havi buc&lu iránt,
mert ezen a napon nagy miéntáköein s z o k o t t
megnövekedni a forgalom.
A B a:v iiboldogasfézony ünnepe, egyúttal
Szeged vánoisáiniak a fogadalmi ünnepe is. Az
árvíz utáni ötödik élvben, vagyis 1884-ben,
mikor Szegeid kibontakozott már a 'romhalmazból, hogy a,z ország második városává'
küzdje föl magát, megfogadta a város; hogy
megmenekiüllésénlek emlékére, mlilnldlen eV augusztus 5-én buidsult tart az alsóvárosi Mátyás
templomban. Ez a map ugyanis a Mátyástemplomban másét szolgáltató nendnék, a férőn crendi barátoknak is üntniepe, mert ia templom főoltárán lévő Haviibokioglassrzonynafc
napja az augusztus ötödike.

EURÓPA NÉLKÜL NEM LESZ BÉKEKÖTÉS.
Ezóta a fogadalom óta hoviaMtovábh már
Szófia, augusztus 4. Bukaresti jelentés majd három évtized telt él' ás a 'Wavliibucsu
szerint Sebeko orosz követ nem nagyon op- emiatt az idő alatt nemcsiak Szögednek, hatimista nyilatkozatot tett a közvetetlen bol- nem a környékbéli katolikus laliossiágniafc is
gár-szerb-görög megegyezésről. A követ vé- ünnepe lett. A fogadialmi ünnépre a környékleménye szerint a tárgyaló felek Európától beli községekből már mia megindult ia zaránfüggetlenül akarnak békét kötni, de nem va- doklás. Megélénkültek 'az Alsóváros ifelló vivő
lószínű, hogy ez sikerülni fog. Európának utcák és tarka tömeg hullámaik a Szentlhláolyan fontos érdeke, hogy a Balkán-kérdés • Tomság-utcán és a Mátyás-téren. Bár évrőlvégleges rendezésébe beleszóljon, hogy nem évre csökkeni a havihucsu jelentősége, mély
fog sikerülni a nagyhatalmakat mellőzni a jórészt hagyományokon épült föl, jde mlaga a
békekötésnél. A követ az eddig hivatalosan kép, a szokásos külsőségiekben vajmi keveset
közzétett föltételeket lehetetleneknek mon- változik. A (hivők ezrei holhap is éipem ugy
dotta. A megoldásnak középúton kell tör- fel fogják ikeriesmí az ódon Mátyás-templomát
ténnie. Bulgáriának a Siratna mindkét part- és a misztikus Fekete Máriát, máht edldllg.
A máskor kihalt városrészre, már ffla
ját meg kell kapnia.
is aliig lehieitett ráöslmerni. A templom körüli
téren megkezdték a sátraik íelláliMitásiát KÍfei
Szociálisták és az uj belga kormány. kedd reggelre teljes desz a cécó. Az egész teAmszterdamból jelentik: A szocialista párt ret megtöltik a inézes-kalácsos sátrak, a laközéppontja a mai tanácskozáson elhatároz- cikonyhák, a jós-emberek ernyői.
Bent a templomiban is serényen folyik a
ta, hogy e hónap 9-ére rendkivüli kongreszkészülődés a nagy napra. A iferercoeindiék
szust hív egybe, amelyen dönteni fognak ab-' .rendházának folyosói egészen megfeditek faban. a kérdésben, vállaljanak-e a szociálisa natikus .zarándokokkal, akik messzi ultiról inpolitikusok tárcát az uj kormányban,
vagy dultaik el, hogy részt vegyenek laz ájtiatasságókon. A vialMSos emlberek már megkezdték a
sem.
gyónást és hollmtap járulnak kéréseikkel a
Francia választás. Parisból jelentik: Teg- Mária-kép elé, mely a Mátyás-templom hátsó
nap volt egész Franciaországban a megyei csarnokában, nagy üveg buráiba van felállítválasztás. Megválasztottak 145 liberálist és
konzervatívot, 112 progresszistát. 722 radi- va és az a h;it terjedt el róla ia köznép körékálist és republikánust, 28 egyesült szociális- zen, hogy a Eékete Mária, mindem áhítatos
tát, 92 helyen pótválasztás lesz. A konzerva- ember kívánságát teljesitii.
tívok és liberálisok nyertek nyolc mandátuAz üninepséig ikedldein, hajnali három óramot, elveszítettek 36-ot, a
pragresszisták
nyertek 16-ot, elveszítették 27 mandátumot, a kor veszi kezdetét. Ekkor a barátok csöndes
radikálisok és republikánusok
nyertek
61 misét tartanak a mellék-ioltároknál. Majd /délmandátumot és elveszítettek 26-ot, az egye- előtt 9 órakor körmeimet lesz. A körmiemet telsült szociálisták nyertek 7-et és elveszítettek jes egyházi pompával történik. Az 'összes egy4 mandátumot. A megválasztottak között van házi zászlókat körülhordozzák, a papság díBarthou miniszterelnök, továbbá
Cheron,
szes ornátusibain vonul föl és megjelenik a
fíaudin és Dumont miniszterek, Dechanell, a
körmeneten
Szegeid város hatósága, a tör-'
kamara elnöke, továbbá Berard és de Monsie
vényihatósiági bizottság sok itlagjla és ia katoállamtitkárok
nai hatóság is.

Értesítés.
s*
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Délelőtt féltizenegykor, — a körmenet
után, — iszemitmisie lesz a főoltárnál. A szentmise után szentbeszédlet tartanák. Bernit a templomban Barmos György, a remid főnöke fogja a szentbeszédet tartani, hint la IMIátyáls-ítéren is hangzik ma j d ell 'beszéd. Délután 3 órakor .ünnepi ívlecsieirnye ilesz és este 6 'órakor litánia fejeze bi az ünnépet. Gyónás 'és áldozás
az egész nap folyamlán lesz.
A havi bucsm alkalmából munlkalszünlet
természetesen niam lesz. Egyedül a .városházán tartanaik hivatalos szünetet.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET.
* Megjöttek a színészek. A szegedi
színtársulat 'vasárnap befejezte a gyulai szezont. A társulat tagjai közül azok, akik szeptembertől kezdve újra a szegedi színháznál
maradnak, jórészben már visszaérkeztek.
Csak egyik-másik színésznő röppent el szebb
vidékekre, egy kicsit nyaralni. A színészek
ma vidáman 'korzóztak és kávélházaztak a falusi élet után s elmondták, milyen siker mellett játszottak Gyulán, minden este szép közönség nézte végig az előadásokat, a legtöbben reggel hatkor feküdtek s ad'dig mindig
nagyon jól mulattak. Most azonban pihenni
akarnak, hogy a szünet után frissen menjenek neki az uj szezonank. Mint érdekességet jegyezték meg a színészek, hogy az
idén szinte vége szakadt annak a szokásnak,
hogy a színészek elmenjenek kabarézni.
Nem, — különösen a szegedi színtársulat tagjai nem kabarézha'k. Almdssy Endre társulatának uj tagjai augusztus végén érkeznek
majd meg és szeptember elsején kezdődik a
szegedi szezon.
* Csortos és a lenézett közönség.
Csortos Gyuláit, a Magyar Színház művészét
jól ,ismeri a szegődi közönség. — A sz.eg!eld!i
színházból indult .nágy lendülettel müivéslzii
pályája s a fővárosi színpadok nagyon élikényeztették a kétségkívül erős tehetségű színészt. Legutóbb, lámáikor nálunk vendégtsizanepelt Csontos, s alkl ékkor látlta őt, jól emlékieizhetik egészen ujszierü és aredeifi játélkmödorára. Ahogyain bejött ia színre, ahogyan leült é»
járkált fölényes uüdttsággail, azzlál körülbelül ezt fejezte ki:
— Engem látni is műélvezet. Csalk nem
fogom magam holmi vidéki közönség kedvéért fárasztani.
Valóban, Csortos, egyáltalán nem ifeiküdt
bele szerepeibe, üldögélt és lézengett a színpadon s szemmel láthaitőliaig .szörnyen unlatkoizott. A közönség is. Ezek nék aiz elmondását
az az esett teszi aiktuállitásisá, amely most
Gyöngyösön történt ia Mlaigyar Színház kiváló férfipriimadonnájáviail. Ide sízerződött le a
héten három fellépésre Csortos Gyuilla. Tuidhi
kell azonban a történetihez a következőt:
Gyöngyösön régi szokás, hogy előadás alatt
a nézőtéren állandóan egy inspejkciós szinésiz
tartózkodik, olyan felügyelőfélé, aki a nézőtérre 'és |a sízinpadra vigyáz. >A hirdetett három vendégSzereplési n:ap eilőesitéjén csalkugyün fellépett Csortos Gyula. Egy ideig uyu
godtian ment a darab, a 'vendégművész álmosan és (monoton egyhangúsággal darálta a
leglágyabb finomságokat ós legvadabb kitöréseket. Egyszerre aztán — nem tudni, mii történt, .vagy a közönség unta unieg a dolgát,
vagy a tölböi szereplők — elég az hozzá, ihogy
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Csontos hirtelen elhiajSlIgaltoitt, megállott a
szin pad közepén rá hosszon a közönségre nézett, a legiféhenmgyarázhatiatliana'lib ímegvetéráel. A uózőltléren lévő felügyelő, láltlva, begy
CsortUválbiaitatosian tekint a közönségre, fiellszólt a színpadra és rendreutasította a vendég
művészt. Osortois nieiin hagyta magéit és csakhamar éles párbeszéd fejlődött Ikii közöttük.
A műsoron kívüli betét a sziűéiszek és a közönség pdkoiM imluMsáigára az ciligálit. Nagymeliezen helyreállt a .remid és folyt az előadás tovább. — Aiz igazgató padig még azinia.p esite
felbontotta Csortossal a további két fellépésre
vonatkozó szerződést.

A kereskedelmi miniszter
választói előtt.
— A nagyszentmiklósi programbeszéd. —
(Saját tudósítónktól.) Vezető helyen egész
terjedelmében közöljük Harkányi János báró
kereskedelmi miniszter nagyszabású programbeszédét, amelyet vasárnap a nagyszentmiklósi kerület választói előtt elmondott. A beszéd komoly és méltóságos, mint
a nemzeti munkapárt egész programja, mentes minden bombaszttól, frázistól és nagyképű ígéretektől. Hiven és őszintén tárja föl a
kereskedelem és ipar sebeit, megjelöli a módot, amelyen ezek a sebek behegeszthetek,
anélkül persze, hogy két kézzel szórná a
készpénzre be nem váltható Ígéreteket.
Mert még mindig szükség van rá: megbélyegzi az obstrukciót és ugy állapítja meg,
mint aki békejobbot nyújt, hogy az ellenzéknek be kell mennie a parlamentbe. Horvátországban a normális alkotmányos életet természetesen csak a közöttünk fönnálló állami kapcsolatnak megbolygatása nélkül képzeli el s a létező alaptörvényeink korszakos
elvei szellemében látja biztosítottnak a nemzetiségi békét. Mi sem jellemzi jobban programbeszédének őszinteségét, politikájának
komolyságát, hogy a balkáni események következtében hadi készültségünk fokozását elodázhatatlannak mondja, de kijelenti, hogy e
tekintetben a nemzet teherviselésének határait nem fogja a kormány túllépni. Teherviselésünk múlhatatlan fokozásáért nem nyul
az egyenes adók r.farmjához, hanem fontosnak tartja a meddő kiadások redukálását és
a jól alkalmazott takarékosság politikáját.
Alapelve, hogy ugy mezőgazdaságunk, mint
iparunk és kereskedelmünk megizmositására
minden lehetőt el kell követni. Foglalkozik az
Ausztriával való uj gazdasági kiegyezéssel,
kereskedelmi szerződéseinkkel s azokkal a
reformokkal, amelyek a kereskedelmi hajózás, a magyar államvasutak, az úthálózat, a
posta, távírda és távbeszélő intézmények fejlesztése tekintetében megvalósításra várnak.
Reális iparfejlesztési programot ad és a szociálpolitikai reformok gazdag tárházát tárja
föl.
A nagy tetszéssel találkozott beszéd végén azokat a törvénytervezeteket érintette a
kereskedelmi miniszter, amelyekkel ezidőszerint foglalkozik és amelyek a kereskedelmi és ipari élet sok hiányát vannak hivatva
megszüntetni és baját orvosolni.

Vasárnap az .egész ország- érdeklődése
fordult Nagyszentmiklös nagyközség felé, a
iiQL Harkányi János báróé'kereskedelmi miniszter tartotta programbeszédét. Szombaton
este érkezett a miniszter Nagyszentmiklósra,
ahol Ndkó Sándor gróf, a volt fiumei kormányzó kastélyában szállott meg. A házigazda szerepét, miután Nákó gróf most külföldön tartózkodik, Jeszenszky Géza dr. budapesti ügyvéd, a belügyi államtitkár öcscse,
töltötte be a gróf megbízásából, ö és Zicliy
Andor gróf voltak a miniszter kíséretében,
mikor megérkezett. Részint éjjel, részint reggel érkeztek a programbeszéd meghallgatására Tallidn Béla báró, Gerliczy Ferenc báró, Rónay Jenő, Dániel Pál, Pirkner János,
Popovits István, Ivanits Iván országgyűlési
képviselő, Jovanovics Sándor temesvári és
Dellimanics Lajos torontál megyei főispánok.
A miniszter kíséretéhez tartoztak még: Hauser Károly báró, aki majd az választáson fog
elnökölni, Rónay Imre és Rónay Dénes, Vinczehidy Ernő, torontál'megyei főjegyző, Popper Alfréd munkapárti elnök, Martens Géza,
a mezőbegyesi cukorgyár igazgatója és még
számosan a helyi és a megyei előkelőségek
sorából.
Már kora reggel szakadt az eső, de azért
az utcákon 8 órától rendkívül élénk volt a
forgalom. Minden Iházó zászló lengett Harkányi nevével s az állomásról a községbe vezető hossza utcán kocsisor áll, meg se lehet
olvasni mennyi. Négyen-öten ülnek egyben.
Az állomásról is kocsisor indul, a reggeí érkezették vonulnak be, ezek között döcögünk
mi, újságírók. A kocsisunk Nákó gróf egyik
kocsisa a sok közül. Mutatja a gazdája kastélyát, amely szögletes tornyával kinyúlik a
parkok óriási lombkoronái közül s mintha az
uradalomhoz tartozó tizennégyezer hold kitűnő termőföld tekintgetne körül, bár igaz,
hogy messzelátóval se lehetne meglátni a
roppant birtok határát.
— Ejnye, de furcsák itt az emberek, —
szólok a 'kocsishoz.
— Furcsák?
— Hát minden kocsiban más-más viseletű, más-más képű gazda ül.
— Hja — mondja, — itt ötféle nernzétség lakik ám, magyar, sváb, tót, szerb és román. Tessék csak megnézni, akinek a képe
egészen le van borotválva, még a bajusza is,
az sváb, aki nyírott bajuszt visel, az tót, aki
'körülvágott, ihosszu zsiros hajat, az román
és amelyik olyan furcsa szabású lajbit hord,
az szerb.
— És jól összefér ez a sokféle nép?
— Jól. Nincs itt verekedés soha.
Vagy egy félórai kocsizás után a Nákókórház elé érünk. Gyönyörű épület a kórház,
hatalmas telken, több pavillonból áll. Nákó
gróf alapítványa s többe került egy milliónál. Keskeny kis patakon, mely terebélyes fák
sűrűjéből tör elő, kőhidacska visz keresztül,
ép hogy két kocsi fér el rajta egymás mellett. Ezt is Nákó gróf építtette. A kőhidacska
végében zöldlombos „Isten hozott' föliratú
diadalkapu fogad, azon tul még egyet kanyarodik a kocsi és ott vagyunk a községháza
előtt, amely nagy, emeletes épület, olyan,
mint a megyeházak szoktak lenni. Mellette
van a posta, szintén egyemeletes, csinos épülete. A térség túlsó oldalán áll a katolikus
templom, mindjárt azon tul a grófi kastély
terpeszkedik ősi méltóságában. A község főutcájára a kastély parkjának több kapuja
nyílik, mindegyik előtt borotvált képű, libériás inas áll.
Az utcán hullámzó néptömeget .rendőrök
szortírozzák. Kit jobbra, kit balra küldenek,
hogy a gyalogjárókon sorfalak legyenek, mikor az állomásról a miniszter és a vendégek
bevonulnak. A reggeli vonattal érkeztek
ugyanis Gerliczy. Ferenc báró, Tallián Béla
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báró, továbbá Rónay Jenő, akik elé a miniszter és kísérete kiihajtottak az állomásra. A
község vezetősége diszes fogadtatást készített elő a vendégeknek: Az elemi iskolák tanulói kékcsikos egyenruhában, a vállukon fapuskával, katonás sorban várják a minisztert a községháza előtt. A menet élén lovasbandérium jön, tótok ülnek a lovakon, rövid
fekete kabátban, égszínkék gatyában. Utánuk
az önkéntes tűzoltók zenekara lépdel esinnadrattázva. Egy másik rezes zenekar pedig a
városháza előtt füjja az indulókat. Ezernyi
ember sürög-forog az utcákon s tiz óra felé,
mikor a .hosszú menet, vagy nyolcszáz ko- •
esi, a miniszter kíséretében bevonul, az idő is
szelídebbre enyhül.
A miniszter rá kísérete a fcözlslághláza
nagytermében helyezkednek el. Mielőtt a
programbeszé'drie kerülne a so.r, előbb ,a (küldöttségeik fogadása ímegy végibe. Hadfy János, járási főszdlglalbiiró jeleníti az érkező küldöttségeiket >a miniszterinek. Legelőször a hitközségek elöljárói, hiiltfelelkezeitii papok rá felekezeti tanítóik tlsmtellegtoietk Harkányi báré
előtt Deciu Vazul görög .katolikus esperes-plébános vezetésélvlel,. Utálniuk a kenelslkedőlk, iparosok, /vállalatok és magámitteztviiselőlk küldöttsége 'kerül siorra, amelynek iá szószólója
Gróff Gyula colit. Maijd a gazdalküzömiség küldöttsége érkezik Luhácsy Imire igazgató vezetésével. Tiszté,llgétt továbbá a járásbíróság
rá az ügyvédi kar Juhász József táblabíró, azután la. posta, táivirtla, vlaisiut- rá az össizets állami hivatalok tisztviselői kara
Halbhuber
Ármin postafellűgyielő vezetésével. Végiül
Hadfy János járási főszolgabíró Ibeimiutaittia a
miniszternek ,a jegyzői kairt rá iá községi bírákat. Harkányi báré .a küld'öttslégekhez intézett válaszában, kiijeliemitettte, hogy szívesen
támogatja a dolgozóiklat munkájukban .rá bizalommal fordullhlaitnlalk hozzá bármikor is.
A küldöttségeik (fogadása .után a prágralmbasizéd következett. A községháza élőtti tőrein
sok ezer főnyi választó kiözönlség gyűlt .össze
és mikor Harkányi János báré la közslélglhiáza
feldíszített erkélyére lépett, percekig tartó éljenzésisel .fogadták. A lelllkes ováció luítlán Harkányi báró elmondotta programbeszédét,
előbb magyar nyelven részletesen, azuitáin németül kivonatosan. A beszéd iniagy Ihiatáist tett
a választó közönségre, amely .perodkiig zajosan tüntetett képviselőjelöltje mellett. .Ezután
Luciu Livius dr. .ügyvéd román nyelven a román választókhoz, Popovics Viazul iképyiséiő
szerbül rá Pirkner János képviselő tótul mondottak 'beszédet. Valamennyien la kereskedelmi miniszter programját ismerteti'tlék az idegenaj.ku választókkal.
Tizenkét ária elmu.lt már, amikor a Őzen
czinger-szálió termében megkezdődött a háromszáz terítékes banlket. Két hatalmas, ©gybenyiló teremben volt a .banlket, az .asztalfőn
Harkányi János báró ült, körülötte jobb ós
baloldalon Tallián Béla báré, Zichy Andor
gróf, Gerliczy Ferenc báró, Rónay Jenő, Hauser Károly báró, Jovanovics rá Dellimanics
főispánok, Jeszenszky Gézla dr. rá .a miniszter kíséretének több tagjai ült. A menü .a következő volt: raguleves, Ikácsapecsenye, borjúsült, túrós rá lalmásrétes, különféle sajtok,
bor.
A banlket alatt több tószt hangzott el. Az
első felköszöntőt Dellimanics Lajos főispán
mondotta, .a királyt éltette. Uitánla Gróff Gyula takarékpénztári igazgató 'beszólt, a kormányra és a kerülét képviselőjelöltjére ürítette poharát. Majd Jeszenszky Géza dr. szólalt föl és Nákó Sándor gróf nevében üdvözölte a minisztert, mint a kerület majdani országgyűlési .képviselőijét. Ekkor felállott Harkányi János báró rá refléktáJva az elhangzott fölszólalás okra, kiemelve Nákó Sánídor
gróf üdvözletét, amelynek — úgymond —
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szimpla üdvözlésnél .sokkal nagyobb jelentőséget -tulajdonít. Politikai
fontosságúnak
tartja Nákó Sándor gróf üdvözlését* mert azt
látja belőle, hogy ámbár Nákó gróf más politikai meggyőződést kömet, de abban egyetért a kormánnyal, hogy magyar-magyar étlen ne küzdjön, mert a széthúzás az ország
meggyöngülésére vezet. Hangsúlyozta' ezután, h.jgy a kötelességérzet .vitte rá arra,
hogy a kereskedelmi tárca vezetését él vállalja, mert vezére és barátja Tisza Isfiváini gróf
ugy vélte, hogy szüksége van rá.
Tol lián Béla ibáró íölszólalásái&a® a kerület volt képviselője, llónay Ernő emlékének
szentelt néhány kegyeletes szót. Rónay Jenő
nyugalmazott főispán Harkányi nlelmes oczetlciisAgét dicsérte, amellyel képes volt, nrra, hogy ötvennégy éves korában azért, mert
a közügyek ugy kívánták, otihagyja ia gazdasátrat, nyugalmas és békés családi életét és
olyan és -annyi -önfidlálöozássiall és munkával
járó pályáira lépjen,, miínJb ia miilntiszt-erség.
Gerliczy Ferenc báró rövid beszédéiben rnftn-t
gazdát jellemezte a keresiködélelmiüigyi hilinászte-r-t. Bieszédét mciii-d'tiaik még
Petrovics
Emil plébános és Strubert Dezső idr. ügyvéd.
Egy óra után lisanélt Hjaríkányi János báró
emelkedett szólásra. Tekintettel arra — úgymond — hogy aiz ország 'ügyei őt a hivatalába szól it jak, nem időzhet hassaabibam választói között. Meleg szavaikkal búcsúzott. el laz
egybegyűlteiktől és a fél kettőkor indnló vonattal titkára; Jármay Elemér dr., továbbá
Zichy Andor gróf Ós Jeszenszky Géza dir. kíséretében ivüisszautózotit Budapestre. Amikor
vonata délután 3 óraikor Szegeidre berobogott,
a keresködélimii minisztert Szalay József -dr.
helyettes főkapitány lés Uray Zoltán- a magyar államvasutak üzletvezetője fogadták lés
üdvözölték.
Vilmos császár Ferenc József királynál.
Feltétlenül hiteles 'forrásra hivatkozik a Berliner Tageblatt, közölvén, hogy Vilmos császár még e nyáron meg fogja látogatni Isclilben Ferenc József királyt. Szeptember derekán a császár vendége lesz Ferenc Ferdinánd trónörökösnek -Eckartsauban a vadászatokon, melynek lezajlása után Ischlbe utazik.
,
,
Balthazár püspök
programbeszéde.
Nyírbátorból
érkezett jelentések
szerint
Balthazár Dezső református püspök, mint
pártonkívüli képviselőjelölt vasárnap mondotta el programbeszédét. Elsősorban, annak
megokolásáyal foglalkozott a püspök, hogy
miért vállalt jelöltséget. A közállapotok általános romlása késztette arra, hogy harcba
álljon a politikai élet porondján is. El kellett
hagynia a függetlenségi pártot, mert pártokhoz nem akarja kötni magát és mert a függetlenségi párt kultuszát, sem a gyakorlati
bölcsességét nem tudja fölfedezni. Végül pedig 'most érkezett el áz ideje az 1848. évi XXT.
t.-c. végrehajtásának s ebben a munkában
részt akar venni. A beszédet tetszéssel fogadták. Majd gróf Degenfeld József beszélt
a jelölt mellett.
A monarchia megbízottja az albán
határrendezésben. Ischlböl jelentik: Mietzl
Ágost ezredes ma délelőtt tiizieuietgy óraikor toihailgafáson jelent meg ő felsége előtt. .Az
ezredes azért jelent micg a kúhaliligütáaon, hogy
mint a monarchia megibiiz-otltja az állbán batórreudező bizottságban jelemtikezzék a felségnél. Az ezredes .résztvett az udvari ebédén.
Az idegenek védelme Kihában. Hong
kongból táviratozzák: Kamt-oinba inidöali 'katonaságot küldötteik, hogy Sanaeenen is őrlk'ödjenék, ahol az európaiak Iáknak. A kantont*,
főkoriniányzó teignap nagyobb ikiiinui haderőt
küldött az ország belsejébe az idegenek telepeinek védelmére. Francia tiengerészelkeit pX
saálllátot-teik partra a .firainöiiálk telepeinek őraésére. Samsuiba is küldött a kortmiányzó kánai csapatokat.
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Harc
a pókhálószövetü ruhák elteli.
— A hatóságos és a morál. —
Nagy a meleg Amerikában. —
Newyork, julius végén.
(Saját tudósitónktól.) Amerikában megkezdődött a kánikula és ,az ifjú amerikai höll,gyek rniánis a legtenergilkiins abban kezdtek ©1
védekezni a hőséig elillan.
Meigihoniosiitot.tulk a pókliálászövetü -ruhák
vás©lését» amelyeik inéi,yen vannak dieikoltálva,
•inkább Meipleziik, elárulják a testeit, semmint
•eíllfödiiik és ép ezért az anyagot, amelyből készülnék, Röntgensugár-szövetnék nevezik.
Ezeket a ruhákat látni most utoah-oBszat,
a merész diiyat hódítása azonban nem megy
minden akadály nélkül, ,a. tanács több városiban tiltakozott a viselésük ellen és imost lelgutóibb — amiint a „New-Yorlk Herald" jelenti
— -a cháiöaigóii matrónák jajdultak fel aiz u j
viselet ellen, a morál nevében:
Smith Holmes Jiull'ia idr., -a. kitűnő ügyvéd,
igy nyál átkozott:
— Minden ruhát, amily áttátlazó -és inkább kifejiezi, semimiint elfödii ia test vonalait*
törvényileg meiglkelll tilltá-ni. Nem szabad tűrni, .hogy a -nőik kairrikatnrálkat csináljanak
magukból.
Bishop Braeket-t L. asszony, a hírneves
utazó, ezt mondötta:
— Törökországi utam folyamán- é-rdielklődtem a török nők yiiselie iránt. Fellkeresteui
az üzleteket, hol megtekinthettem a háremhölgyek viseletét is. Mondhatom, h-ogy a háremben sem hordanák a nők Törökországiban
oly an visel-eitet, rnlin-t amilyenben nálunk az
Utcára merészkednek. ,
A legnialgyolbb öltözlkiödésii szabadságnak
Pittsburglban örvendenek a nők. A pittstaurigi
rendőrfőnök, M. Dailey St. J-oíiin, ugyanis ezt
a kijelentést -tette.
— Becsukassam a-z asszonyokat? .Eszeim
ágában sincs. í r j a m elő, hogy milyen ruhát
viseljenek? Nem értek hozzá! Az egyietlen
mód, hogy nő -tudja, h-ogy mi illÜk, akiinek
viszont nem becsületes a gondolkodása, annalk
ugj'ds hilálbia beszélnék. Igy bizonyos: akármit
is öltsenek magúikra a nők, neícem oly mindegy, -engem ugyan nem ingerel feli.
A ifraukiliiuí városatyák viszont nem bizonyultak hasonlóan koncillliánsóknak. Egyszerűen - betiltották -a pókháló ruhák viiséllését.
Newyorhban legutóbb nagy utcai botrány
okozója lett az u j viseltet. Négy pókhállónuhlás
leányit megtámadott egy fiatalemberből és öt
leányból áfllló csoport. Szót-szót követett, a
csetepaté rvégie az Lett, hogy a leányok -összeverekedtek, feldúlták -egymás ruháit és frizuráját, a négy pókhálósHkisaisiszony végül is
menekülésire fogta -a dolgot, felszaladt egy tize nh'étemiéletes felhőkanodló tizenlbeteldik eme
letétre, onnan a háztetőre* a háztetőn keresztül
•pediig elmenekültek -a szomszédos házakba. A
mikor azonban isimát -az -utcáira ért-ek, elf-ofgta
őket a írenidőr.
A rendőrségén a inégy kisasszony szónoka, Miss"Nelson M-ctlöie iigy szólt:
— Ki botrányfcozhat meg
g egy
egy nyolc-tiiz
ny-mc-iiiz
hüvely hosszú „sliccen"1? Nem
m is az erkölcs |
háborog a tömegben, hanem igeniis* irigyeik, I
hogy n-ern olyan szép az alakjaik, híogy muto-.
gutni lehetnie . , .
A pókhálós ruháktel egyetemiben a j fütdőkcsztuanökr© is rájár a rud,

Több helyen arra kötelezték a fürdőző
hölgyeket, hogy harisnyában, nadrágban,
szoknyában, blúzban és kabátban fürödjendk.
Mirs idir. hadova R-oisi#J-iiein>aik, egy a-tlHte termetű ifjú hölgyniek emiatt gyüll-t meg a ibajia
a rendőrséggel Hasztalan bizonyátlgatta, hogy
szoknyában és k-albátlbán nem lehet úszni, elítélt-ék.
Mert még Amerikáiban ils rend-niek mulszáj
lenni . . ,

HÍREK.
Békésen intéződik el
a Gerliezy-Szapáry affér?
(Saját tudósitónktól.) A Gerliczy—Szapáry-affiér a békés megoldás felé közeledik.
Szapáry Pál gróf "barátai elkövetnek mindent,
hogy Gerliczy báróval visszavonassák a följelentést. A béke létrehozásának érd-ekében
különösen Edelsheim-Gyulay
Lipót gróf, a
Nemzeti Kaszinó -egyik igazgatója és Kállay Frigyes fáradoznak. Farnady József dr.
pedig, — Szapáry jogtanácsosa, — megjelent Szőke Gyula dr. irodájában, és határozottan kijelentette, hogy Szapáry gróf, a
bitói ut -megkerülésével óhajtja elintézni az
affért. Ennek a kijelentésnek meg is lett az
eredménye, -mert Gerliczy báró ügyvédje várakozó álláspontra -helyezkedett és -a -mai napon még nem terjesztette be az ügyészségre
a Szapáry által aláirt közjegyzői okiratot,
amely a bűnvádi eljárás megindításának alapját 'képezné.
A békés megegyezésnek az a fő-feltétele,
hogy Szapáry a deponált, de közben elvitt
értékeket visszahelyezi oda, ahová ezt a közjegyzői okiratban foglalt szerződés megállapítja; eszerint tehát lekötve marad 548,000
korona erejéig az az ékszer, bútor és részvény, amely biztosítékul szolgált a Gerliczy
által kifizetett összegért.
-Egyik fővárosi esti lapban nyilatkozik
ma ismét Szőke Gyula dr., Gerliczy Ferenc
báró ügyvédje és nyilatkozatában reflektál
mindazokra az állításokra, melyek erre az
ügyre vonatkozólag különböző lapokban megjelentek és Gerliczy báró eljárását rosszindulatúnak akarták feltüntetni. Nyilatkozatában Szőke dr. kifejti, hogy Szapáry gróf járt
el helytelenül, mert nem tartotta meg a szerződés-ben kikötött pontokat. Továbbá rámutat
arra, hogy Szapáry ügye nem -n-agyon jól állhat, ha eddigi négy jogtanácsosa
mellőzésével, -most hirtelenül Vázsonyi Vilmos dr.-t
választotta ügyvédjének, akinek személyisége is már nagy súlyt kölcsönöz ennek az
ügynek, amit jelentéktelennek szeretnének
föltüntetni.
Szapáry Pál gróf barátai ennek a nyilatkozatnak dacára valószínűleg mégis keresztül
viszik azt, hogy az ügy ne kerüljön -bíróság
elé. Batthyány Elemér gróf és Szemere Miklós már el is fogadta Szapáry megbízását
arra vonatkozólag, -hogy provokálják
Gerliczy Ferenc bárót.
Késő éjszaka telefonálják még: Gerliczy Ferenc ibáró -és Szapáry Pál gróf segédei ma abban állapodták meg, hogy előbb az
anyagi részeit intézik ei az ismeretes afférnak és csak az után lehet szó lovagias eljárásról.
— A jegyzői reformok. Budapestről
jelentik, hogy a Tisza-kormány elejtette a
jegyzői kar államosításának tervét és a kérdést külön törvény megalkotásával oldják
meg,

,
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mérvű csapadék is. (Iigy volt ez aiz idén ás.
Juláusban az átlag szex-imit 14 napon ikieneslztül
esett az' eső és a csapadék összimaigiaisisága nem
haladta m-eg a 70 millimétert. Idén jlnlMbiaH
21 napon át esett éis a csapiadék magastógá'bsz
szesien 170 milliméter.
Fágyeilam,remélté körülmény, hogy a korábbi 14 teghiidégdbl)
juliust 11 esetben im,elegebb augusztus követte
és ágy nagyon ivallószá-nüneik tdk-iln-het-ő, hogy
az idei an,gusztusnak, melynek áitillagios Ihö mórisék-e 0.7 fokkal alacsonyabb, mint a normális juláiuisé, — miiinidieniesietre melegebb lesz,
mint amáinő ,a juliiius volt,
— Szabadgondolat. A „Szabadgondolat"
augusztusi számla következő gazdlag tarhalllcimmal jel-e,nt nrog: Fiaim csa-k spiidliiskedjetdk...
címen Ruibin Lásizlió dr., (az Országos Magyalr
Népmiiivelőidétsii Egyesület már -isimieirt ügyében ir vezető cikket, (Aradi Viktor Fdsőviisóról „Széljegyzetek az árvéz (kérdéshez" oitmen
küldött közleményt. Polányi Károly „Kétségeim" címein aforizmáikat iirrt. ,;A sízentefc 'ós
csodáik" (Pf.) eiimü cikk a Freud-féle elimélett-el foglIlaJtboziik. A cikkek íközoitt van még
Hjelvóbh Béza „A konzerviatlizmus ós a® erkölcs" eilmü -cikke és F. iM-üilil-ar—Lyer „Meta— K i n e v e z é s . A kereskedelmi miniszter
fizika"
cáanü ciíkíkéntek befejéző része is. Az
Darvassy István festőmüvész-t a szegedi letető
ipariskolához öszitöndijas tanárnak nteivezte Oktatás rovat P-ro-f Jolail, Erkölicisick'tatas ,a®
ki. Daiwasisy jdlenleg Bécsiben önkéntesi 'esz- iskolában" eiirnü előadását közílii, p. k. padiig
tendejét szolgálja. Kép-eii,vei a tavalyi 'hódme- „A Regniuni Mariianurn cserkészei" elmen ir
cikket; -e rovat szemléiket is tlartallMaz. A Teirzővásárhelyi 'tárlaton tünit fel.
.mésizettudioimá'ny alatt Kendie Zsigmond. Az
— A szőregi csata évfordulója. Örökké anyag és energia megana riadásána k elve a báio
emlékezetes marad az a véres ütközet,. ame- logiábam" (f.—m.) piadág „A,z lAbaenhaldenlyet -honvédein'k vivtak meg 1848-ban, Szeged fól-e terhességi reakcióról" cáimü cikkek viannak. (Rulb.) „Társadalmi figuráik" ciimian: lA
mellett Szőr-égnél. A szegedi honvédegyesü- kém, A távliiberálite, A pl-etykasz-ocioldgusi, (a.
let minden évben megünnepli ezt a napot, a.) pedig „Kultúránk szégyenfoltjai" ciirnen
m-ert sok derék szegedi polgár hullott el eb- közöl iradóimii apróságokat. A Szemliiáben Oé1
ben az ütközetben. Az öreg honvédek kedden csy Imre: „Aigráhbeliipoilii-tiik-a — -agrárius kiüll poliiitáka" c. ir. cikket, (ia. a.) „A árvíz ás az
délelőtt megkoszorúzzák a Gizella-téri hon- egyház" ciimian, eaenlki'vül, A tekintély elVa
védemléket.
— Egy isűffiriagett-e heisnnerésiben," „Vallásos
— Az őszi délvidéki hadgyakorlatok. haladás". Cs. I.) (Jerhardt Hanptimiann és a
Az őszi nagy hadgyakorlatok között a leg- Krupp cég stb. A Könyvek rovat,: Az uj vülágsze'inléllet. Justih Gyula válásEtójogá veszéfontosabb a Délvidéken lefolyó hadgyakor- dei. Magyar kulfura. Mozgalom: Gialiiilei Kör.
lat lesz. A -hadvezetőség a délvidéki hadgyaSelmectoánya. A szajbadgönd-oláti előfi-zietési
korlatokon akar meggyőződni arról, hogy ára egész évire 4 korona, félévre 2 korona.
egy esetleges háború esetén mennyire szá- Szierikeszitőség ós -k.iadóhiiv-atail: Budapest, V.,
mithat a tartalékosokra és az újonnan meg- Saé-chenyi-u. 10. Mutiatlváinysizáimot kdivámlatra
di j t ala'niull küld a kiadóhivatal.
szervezett honvédtüzérségre. A délvidéki
— Ml okozta a Titanic elsQiyedéiét ?
hadgyakorlatok Lúgos és Karánsebes között
Londonból
jelentik: A nexvyorki lapok szelesznek. A hadgyakorlatokban részt vesznek
rint egy ottani kikötőbe befutó hajó -kapitáa 33-ik -gyalogdandár 101, 37. és 39-es gya- nya jelenti, hogy azon a helyen, ahol egy
logezredek, a 34-ik gyalogdandár 33-ik és évvel ezelőtt a Titanic elsü-lyedt, egy tenger46-ik ezrede; az ellenség a 67-ik gyalogdan- aldtti sziklán látta ia hajónak egy részét. Ezt
dár 29-ik és 61-i'k gyalogezredei, a 23. szá- a tengeralatti sziklát már régen sejtették, de
mú honvédgyalogzászlóalj 45. és 46-ik a tengeri térképeken még nem tüntették föl.
Nem lehetetlen, -hogy az a szikla okozta a Tigyalogdandárai. Ebben az ütközetben vesz- tanic szerencsétlenségét. Ha ez igaz volna,
nek részt először a honvédtüzérek. -A hadgya- jelentékenyen megváltoztatná a White Star
Line kártérítésre való kötelességét is. A korkorlatokat szeptember elsején fújják le.
mány azonnal vizsgálatot indított.
— A leghüvösebb julius 138 év óta.
— A kabarédiva udvarlója. DebrecenIdőjárásiunk if-etltünső jatamsége, hogy la huszadik százaid kleadlete óta az időjárási xienideiILe- ből i r j á k : P á r nappal -ezelőtt a fővárosi lapok
nességieik minid .gyalkori-abbaikíkiá váltjaik. Igy, néhánysoros újdonságaiban megírták, hogy
1775. óta 1902-iben- volt a leghidegebb októbe- egy Szűcs Nándor meivü fiatalember P-ebtrünk, 1906-ibain -a legmelegebb iniotveimlberiüinlk, ,szenti őr,imeen agyonlőtte magát. Ugyanazon, a
a miult esztendőben pediiig a leglbidieg-elbb szep- napon a debreceni rendőrséghez táárait jött
temberünk és álltaláfciain a ilegihidiejgeibb ősiZümlk Szentlőrioről, amelyben Tóth Zsuzsámmá a®
is. Ezt a lajstromot -m-oí-it az Idei jüllius egé- iránt érdeklődik, h-ogy Varjas Antal kahlaté
szíti ki, amelyhez hsonló még nem volt az színész ,és a felesége, Tóth Mariska Debrecenelmúlt 138 esztendő alatt. Érdekes körülmény, ben v-annaik-e? A rendőrség a zűrzavaros ügyhogy az időjárás .rendeiiileniestségei az -elmúlt bem kiderítette, hogy ,az öngyilkos Szűcs 'Sán138 óv aliaft csialk tizenötször tüinltattefc fel na- dor egy rajongó pesti ifj-u, aki reméynibellemiül
gyobb eltérésit. A 100 -éivii átlagos ihőimérsók szeriette Varjasnét. ,Miin,t az árnyék, míinldlea
igyam,iis julius haiválrla 19.6 Celsius fok, ezZel nütt a nyomáiban járt, de a mullt héten Varszemben háideigeibb vcilt -a hőmérisék, 1786-lbain j-asékat nem tudta föltalálni. Ezért kiutazott
!7.9 fók Celsius, 1795-ben ,18 ícfc, 182Hben 17.9 Szentlőriere, ahol Varjaisné édesanyja, Tóth
fok, 1883-ban 17,3, 1838-ban 16.57, 1844Ten Zsuzsanna lakik. Tőle kérdezte meg, ihogy
17-4 ós 1856-ba,n 17.3 if-ok Oeteliíus. — 1860-ba,n van a leánya? -Szűcs -nem kapott választ, mii16-9 fok, 1879-ben 17.1, 1888-ban 17.7, 1898-ban re a ikabareéntekesinő íimiáldója nyomban főbe
17.9, 1907-ben 17.3, 1909-bem 17.5,1910-ban 17.5, lőtte magát. Vnirjasnó anyja a líirt tudaflmi
os 1913-ban 16.0 fok Celsius. Az úidleii jimlíius ákiairtá leányával s ezért fonduilt a rendőrtehát, amelyik -csak egy ós ifél ifakikal vdlt séghez, hogy hollétét ímegtuidja. EBk-or azonmelegebb, miint a normális május, még Pé- ban az énekesnő már nem tartózik,odott a vátervarninlk ás nagyon hűvös lett volna, mert rosban.
Ifi f i 8 ' 1 1 1 . ^ ^ átlagos liőmérsék 17.7 fdk. A
— Pusztító felhőszakadás. Tapolcáról
tokos átlagos hőmérsék egyébkén,t is a sark jelentik: Tegnap délután másfél óráig tartó
vxdeutól délre 24 mébt'fölldnyi távöMgfbain, nagy felhőszakadás volt Tapolcán. Az üteáiJil-eeizihorg körül va,n helyén. Az -időjárás hiü- kon rohanó árvíz magával sodorta az utcák
— A debreceni egyetem alapkőletétele.
Az -egyetem éjpi-téfeie ügyében kiküldött bizottság Tóth Llajois miniszteri tanácsos elnökletével ülést tartott, amelyen' nmegbirállltia
Korb Flóris műépítésznek -az egyetemi épületekről készített (tervét. A bizottság a tervet
elfogadta s éllhiatláirozta, Ihogy az építkezésre
vonatkozó pályázat iMáirásána élöterjesztéstt
tesz a. kiuilitaisiamliindsiáteriiiuimtnialk. Megállapodott a bizottság abban, hogy az altaplkő-iletételét október 31-re, a reformáció emléknapjára
tűzi ki. Az lalapikőiiietétetl ifényes ümnepségieik
között fog megtörténni, amelyre
Jankovich
Béla ikultiulszmiiniiBZiter, Tisza István gróf m:iniisz-terelnöik, Héderváry Károly gróf, Zichy
János gróf és Láng Lajos ibáró is Debrecenibe
utaznak.
— Uj kúriai birák. A hivatalos lap legújabb száma közli, hogy a király
Raskó
István dr. és Longauer Ferenc dr. szegedi
Ítélőtáblai bírákat a Kúriához számfeletti bírákká nevezte ki. Ez a két kinevezés igazán
kiváló bírákat ért és örömet keltett a szegedi bir-óli karban, valamint Szeged város
társadalmában.

\ ősségével rendszerint kapcsolatos a

nagy-

kavicsburkolatát. -A vasútig vivő ut viz alatt

7.
állt. A Sümeg felől jövő vonat -csak nagy késéssel jöhetett be az állomásra. A város
északi r-észén elterülő 'szőlőkből az ár lesodorta a földet. A pályán harminc munkás
dolgozott, hogy a vasúti síneket szabaddá
tegye.
— Családirtó japán. Szan-Franciszkóból
jelentik: Salcos Yoluman, egy nagy fcereslkledőház tulajdonosa, aki Pant-Artur előtt, kapitányi rang,oit szerzett és aki a honfitársaitól
kapott ötezer jen ajándékkal nyiitotit üzletet,
őriiltsógi rohamában leszúrta feleségét, három fiát és azután, harakirit követett el. Yotumának az utóbbi időben a® volt a rögeszméje, hogy folyton az oroszok üldözik.
— A kolera.

Félhivatalosan jelentik:

A

vasárnap reggel megjelent lapok hirt adnak
arrói, hogy Temesszigeten Zsorás Zsi'vka
cigányasszony koleragyanus tünetek között
megbetegedett. A belügyminisztérium értesítése szerint a beteg -állapotában javulás állott be. Egyáltalában nem bizonyos, hogy
koleraeset forog fönn. A betegségről szóló
végleges v-élemény fölötti kimondást a bakteriológiai vizsgálat eredményéig függőben
kell tartani. Az illetékes hatóságok természetesen ezzel az esettel kapcsolatban is minden szükséges óvóintézkedést a legnagyobb
szigorral azonnal foganatosították.
— Szentistvánnapi ünnepély az Ugetőversenypályán.

Szent István napján a

fővá-

rosba ró'ndiúílókniak eseimény-es üiiimepe lesz a
Központi Zsófia Gyermekkórház javára az
Ügetővc-rsienypályán rendezendő n-aigy sporitmulatság, 'amely délután 2 óráitól a sparit
minden ágazaitána kiterjedő programmal ifög
lefalyn-i és amelynek belépődíja az összes helyekre 1 koronában állapíttatott meg. A Ferencvárosi Torna Club s a Magyar Kerékpáros Szövetség az egész délutánra terjedő sport
programot önzetlenül rendezik. A spartmulla'tsá'g céljaira báró Vojnich Sándor, az Ugetőverseny" Egyesület elnöke átengedtte ,az egész
versienypiályát, amelyen délután, 2 órától- kezdődik -a Ferencvárosi Torna Club
atlétikai
versenye. A nyerteseik között az értékes díjalkat Bezerédj Viktor államtikár, a igyemnelkszanatórium ügyvezető elnöke fogja Ikiosztianii. Az ünnepély aziinihellyóri a lllegiu'tlöbbi djaillárversenyen élső ereimmel kitiüinitieltleitt s Győr ff y
János elnöklete alatt -állió Budapesti
Lyra
Dalkör fog hangversenyt rendleznii Kaszáls
Gyrrlia karnagy vezetésével. Az esit beálltával
az Apolló Projectographa ünnepi rcetitetit előadást tart a szabadban a -nagyt'rilbün előtti ,tlóren s ujdonsága-inialk legérdekeseibb képeit főig
ja bemutatni. Azonlkilvüil n'agyszaibásu tomlbo'lajátéikról is gondoskodott a.reffiildteizőség',mlely
a közönség kényelmét azzal ás kívánja szolgálni, hogy Szent István napján ingyen amnibuszjáratot is létesít. A közönséget az ünnepély színhelyén semmiféle (külön megadóztatással nem fogjálk terhelni, aimennyühe'n
sem jótékony árusátás, sem kü'Iöin sátraik egyáltalán nem -lesznek és a gazdag sport és
egyéb programot kizárólag az 1 korona belépődíj ellenében nézheti végig az ünnep közönsége.
— Autó-katasztrófa két halottal. Londonból jelentik: Hiddesdon közelében, nagy
automoibilszerencs'étlenség történt, amelynél
kőt ember meghalt, tizennégy
veszedelmesen
megsebesült. Egy faiskola harmincnégy munkása, motor-omnibusszal tért 'haza kirándulásról. Útközben egy kerékpárosnak ki akartak térni. Az automobil a hirtelen fordulattól
fölborult és a munkások
kiröpültek.
Egy
munkás azonnal meghalt, egy másik a kórháziba szállítás közben. ,A tizennégy veszedelmesen megsebesült munkás közül hatnak
fölgyógyulásában nem biznak az orvosok. A
soffőr és a kerékpáros sértetlen maradt.
— Uj találmány a közlekedés biztosítására: Az a Wirth nevü nürnbergi tanitó, a
ki minit a távolról ikor-mány-ózható csónak föl
találója szerzett hirnevet, u j fölfedezést tierttt,
amely lehetőivé feszi, hogy eletk-tirornos íhuillámók Ibekiapcsolásávai a 1-egjgyorSialbban haladó vonatot ,ks fetszés szcriirutii. helyen egy ujjnyomássial a«onm-l meg lehessen állitfan-i. A
bajor közlekedésügyi miuisatieiriuíö ikezflá-áre a N ürn'borg—Grafeniberg-vonial'on próbám-
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tat tettek és ezen a próbaúton a fékiefc és jelző készüte kők Ikifojgásitalaniu.l imüködtek. A ikj&szüilékőt ia ráakődátsük n|eim befolyásolják. Az
uj berendezés a legnagyobb móntéklben blzitositja a közlekedést. A fék biztosain müfcödiik
ós már az első próbaúton a vonatot huszonhét
másodperc alatt meg tudták állítani, de esetleg a készülék gyorsabban is működik. Nürnbergi jőlienltós, aimély részleteket nieim áirui e(l,
még csiaik annyit közöl, hogy a légiköri nyomás és esetleges lildqgen hullám nieim zavarja
a készü lék működését.
— A gőzfürdőben akart meghalni. Ma
délelőtt 12 óra tájban a szegedi városi gőzfürdő egyik kabinjában, öngyilkossági kísérletet követett el egy kendergyári hivatalnok.
A gőzfürdő hatalmas előcsarnokában, ahol a
kabinok vannak elhelyezve, az egyik szolga
hörgést halott. Benyitott a 17-es számú kabinba és rémülten látta, hogy a díványon egy
uriasan öltözött 30—35 év körüli .férfi fekszik
eszméletlenül. A szolga kiáltozására többen
odasiettek és megállapították, Ihogy az idegen a mellette levő pohárból zsirszóda-oldatot ivott. Azonnal értesítették az öngyilkosságról a mentőket és a rendőrséget. A mentők az életuntat beszállították a 'közkórházba. A rendőrség részéről Borbolya Jenő
ügyeletes rendőrtisztviselő jelent meg a helyszínén, majd a közkórházban és megállapította, hogy az öngyilkost Rottmann Árminnak hivják, az ujszegedi kendergyár hivatalnoka. A közkóriházban az orvosok hamarosan eszméletre térhették, de nem lehetett kihallgatni, mert a .rendőrtisztviselő kérdéseire
nem akart válaszolni. Hosszas faggatásra
sem válaszolt, igy tettének oka ismeretlen.
— Életmentő matrózok. Tegnap délben
iz.gia.lmas éh'bmeptó&uek voltak tanpi azok, n.
kik .a.z újvidék—péter váradi hajóhídon vagy
az újvidéki pamton voltaik.. Ép ott, hol a legsebesebb az ár, egy leány átvetette magát a hid korlátján és pár pillanat alatt a sebes ár már vitte magával. Egy-egy sikoltását
hallani lehetett s akikor elmerült. A ihlajóhidon téhetletlenül láíldsó közönség közül vallaiki
kezéből töllősért csinálva, átkiáltott ia pétenviáradii partolkon horgonyzó monitoroknak, hogy
'küldjenek segítségeit. Pillánál müve volt és a
h.ajó parancsnoka: Wessely Alfonz sorhajóhadnagy parancsot adott és négy ladikban,
mindegyükben n!éígy-öt temgerésszői, nekiindult a sebes árral megbirkózni és a imár fuldokló leányt megmenteni. Már-imár elérte
egyik másik ladik a szerencsétlen életunt leányt, amikor a sebes á r elsodorta vagy a
leányt, vagy a ladikot, sőt a szegény leányt a
hullámok egyszer a ladikhoz csapták ós az
alá került. Azalatt a közönség a Ihildon és a
parton kínos perceket élt át, míglen a Maros
monitor ladikba szállt legénységének sikerült
a leányt a ladikba emelni és gyors evezőscsapásökkal a monitorhoz vinni., hovia a leányt 'bevitték és ólesiztóslábez fogták, laanii csak
másfél órai szakadatlan mesterséges légzés
alkalmazása után sikerült. A miagynébezau
magához tért leány elmondatta, hogy Tóth
Erzsinek hivjáik ós özvegy Schoimanin Antalinénak lakásán van alkalmazásban ós hagy a
rossz bánásmód, testi bántalmazás
miatt
akart az élettől megválni. A rendiőrsiég védelmébe vette a leányt és úrnője élein megindította a megtorló eljárást.

— Széthurcolják a tífuszt. Székesfehér-

várról jelentik: Pásztor József, a székesfehérvári 17. honvédgyalogezred közlegénye
Vál községben, hol aratásra szabadságon
volt, tífuszban meghalt. Pásztort, ki második
halottja a székesfehérvári honvédők között
föllépett tífuszjárványnak, bárom héttel ezelőtt engedték szabadságra és valószínű,
hogy innen vitte magával a betegséget. A
szabadságon levő honvédek közül többen
feküsznek tífuszban. ,
— A vasúti szerencsétlenség után. Ez
óv május 28-ikáni hatalmas vasúti szerencsétlenség történt a Szabadka—zimonyi vonalon.
Egy tehervonat .amely rengeteg mennyiségű
árut saáMiitott, kisiklott 'Mordult a töltésről
s darabokra tört. Tizennégy kocsi ment teljesen tönkre, de a kár nemcsak ebből állott, hanem jelentékenyen növelte az is, hogy a vaiggonokból kiszóródott áruk, amelyek három
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napig a szabadban hevertek, lassanként egé- vert a falnák szegezve, elsütötte. A töltény irszen ©lt.üntók: elhordták őket. Tizenkétezer tózatos nagyot (Humánt és Borbély Imre öszkoronát fizetett ki kártéritésképen a Máv. A szeesett. A megrémült rendőrük nem tudók íaz
karlócai rendőrség csakhamar megállapítot- első pillanatban, hogy mi történt. A földön
ta, /fogy a tettesek egy része vasutas
volt. fekvő Borbély Imire testéből vér szivárgott
Megkereste ennélfogva a szabadkai rendőrsé- elő. Az ügyeletes tisztiorvosért szaladtak, aki
get, amely tölbb vasutas lakásán eredményes megállapította, Ihogy a .revolverigolyó Boitházkutatást tartott. Bernáth Kálmán üzifetive- hély Imrének a gyomrát sz áhítottá Ibe. Előzető a tetteslelk közül négyet, .alkik még nieim ször aizt hitték, hogy .a golyó a falról patvoltaik három évié a iMáv. szolgálatában, azon- tant viisszia, ide a vizsgálat csakhamar megnal elbocsátott, a többiek ellen pedig ;a legszi- állpitotta, hogy a golyó hátul süvített ki a
gorúbb fegyelmi 'vizsgálat indult meg. Két pá fegyverből, leszakítva annak rozoga szerkezelyaőr felett, akiknek ia .gyermekei lopták él a tét. A sízereinesétJeinül járt .rendőrt sikerült
cukrot s az őrház közeliében elrejtették, laiz .el- eszméletre tértenli, de nagyon veszedelmes a
sőfokú fegye|lttn.i biróteiág ítélt. Ezek könnyebb sérülése. Rimanóczy József dr. rendőrfőkapibűncselekménnyel1 voltaik vádolva, amelyet tány intézkedett, hogy a rendőrük .fegyvereit
csük dorgáláSs'a.l és pénzbírsággal lehet bün- sorra megvizsgálják és kipróbálják.
tetni. ö t géplakatos aizonban valamennyien Butor-zállitásokat hely- U j j g ^ j BetlŐ
családos, sokigyeirekü emberek, a külön fegyél
m.i bíróság elé kerültek. Ez a bíróság mun- ben és vidékre, berakszállító
kásokból ós hivatalnokokból van összeállítva, tározást száraz raktár
Szeged,
Jókai-utca
1. sz.
olyasfajta, mint az esküdtszék s .nem választhelyiségben eszközöl
hat középutat, egyféle büntetést mérhet osiak
Telefon 34.
ki: vagy elbocsátja a szolgálatiból az alkalmazottat, vagy pedig felmenti. Az öt lakatos
május 31-én este, miikor a. .munkát befejezite,
egy törött kocsifadél aíaitt nagymennyiségű
cukrot talált s azt titokban hazaszállította. A
tárgyaláson a tierbielitek atomi védekeztek,
(—) Össze! építik a kenderakadémiát.
hogy azt hitték, ia félreeső helyen taillált cukor Több iz'ben megirtuk már, hogy a kendernem kell már senkinek, úgyis ott pusztult vol akadémia Szegeden való fölállítása befejezett
n.a, nrert ia Máv. amúgy is ott hagyta. A pá- dolog. Legutóbb pedig azt is hirül adtuk, hogy
lyaőrök azt hozták fel mentségül, hogy ők az építést ez év őszén megkezdik és a mungyermekeik
exeilekiadetéért nem felelősiek. kálatok vállalatba adásánál a földmivelésiigyi
Egész déliig tartó izgalmas tárgyalás után miniszter tekintettel lesz a szegedi iparosok
végre mindkét bíróság meghozta ítéletiét: E érdekeire is. Ezzel szemben tegnap azt irta
szerint a két pályaőrt 20—20 korona pénzbír- egy szegedi lap, hogy a kenderakadémiából
sággal sújtotta, az öt géplakatost pedig a fe- nem lesz semmi, az egész terv nem egyéb,
gyelmi/vétséget ugyan megállapította, de a képzelődésnél. Lázár György dr. polgármesszolgálatból őket el nem bocsátotta.
ter a cikk állításával szemben a következő
— Az örök repülő. Schöller mérnök távirat közlésére kérte föl a Délmagyaror,
német aviatikus Berlinből Budapestre repül. szágot:
Scholler Berlinből Kemnic-'be el is jutott és Nagyságos Lázár György dr. polgármester
onnan Budapestre indult, de a rossz időjá.urnák
rás és a kedvezőtlen 'szél miatt kénytelen volt
Szeged.
utazását Bécsben megszakítani. Ez pénteken
Kendergyártási
szakirttézet
kiíratott
vertörtént. Schöller szombaton reggel akarta
senytárgyalásra.
útját Budapestre folytatni, de az idő nem
Ghillány báró.
kedvezett. Szombat délután újra fölszállt, de
A
távirathoz
fölösleges
kommentárt
fűznem jutott tovább az aszperni repülőtérnél.
Most Bécsből megint azt a Ihirt kapjuk, hogy ni. Csák azt 'emiitjük még meg, .hogy a páSchöller utasával, Aust építésszel fölszállt és lyázat a kenderakadémia építésére már meg
Budapest felé indult. Budapesti munkatár- is jelent a Közszállitási Értesítőben.
sunk kérdezősködött a rákosi repülőtéren, de
(—) A városi legelök hasznosítása. A
azt a választ kapta, hogy Schöller nem ér- városinak nagy ikiterjadésü íegielői vannalk, a
kezett meg és utazásáról nem is tudnak.
molyok azonban kevés hasznot hozmaik. A le— Embereket ölt a hajóhullám. Ber- gelő termőkiépeslsége évről-évre csökken, Üe
linből jelentik: Nagy szeaiencsétfenlségrt oko- fogy a jószágáltoim'áuy íis. A tanács, hölgy a
zott tegnap a Hamburg—Amerika vonalinak legelők mégis valami hasznot hoaZainlaík, vidéKaiserin Auguszta Viktória uevü h a j ó j a A kiekmek adta béribe ;a legelők lagyrészJót, A
hajó oly stíbesiséggel meint ki az öbölből, hogy ma délelőtt tartott tanácsülésen aziza'l a .gonaz ezáltal előidézett hullámok meglepték a dolattal foglalkoztak, .hogy a legelő tüllnyopart közölteiben fürd őzöket, sokan a tenger sod- mó részét .gazdasági mivelés oáljáíra bérbe
rába (kerültek, soitoakát pedig a partra idobott kelene adni.,Miiellőtt ebben ia (kérdésben 'hatáki a .hul'lá.m. A hullám legalább kélt láb magas roznának, megkérdezik la fölidimivóliásügyi
volt. Az edldigi megáll liapitábok szeriint két em minisztert, hogy nem volna-e kifogása a leber megfúlt, .négyet ia viz a parton lévő kő- gelő ilyeténíkiépeu való baszmositlásia elltem.
rakásra dobott és ezek súlyosan megsebesültek. Mintegy húszan könnyebben
sérülték
6 órai égéssel, lee
meg. Az ár.ia parton lévő ruhát is magával Zseblámpa üveggel lencsével és fémszálas
vitte, hogy sokan hiányos öltözetben mentiek
izzókörtével darabja 3 korona.
haza. Attól félnék, hogy még több áldozata
üzletében, KölcseyFonyó Soma világítási
is van a katasztrófának.
utca 4. Wagner-dalota.
— Kutatók tragédiája. Szaigunból távratozzák: Ayme és Montaigu hadnagyok, a
kik a Laos vidékén 'földrajzi misszióval utaztak, a Selanon folyó átkelése alkalmával
vizbefultak. Velük együtt egy katona és egy
•zájpadlós
benszülött is a vizbefult.
nélkül.
— A miskolci rendőrök fegyvere. A
miskolci rendőrök ugyancsak jól vannak fölszerelve. Pár hete csiaik, ihcigy az egyik rendőrnek éjszaka a csavargókkal teli Biuza-téren Az általam készitett
akadt dolga. A rendőrnek kandijával kellet: rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
vókeznie, de amint a régi ócska kardot mieg- fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
suhintotta, csak a markolata maradt a kezében, a pengéje pedig elröpült. Tegnlap sóikkal pótolják. Készítek továbbá arany koronákat éa
súlyosabb esetnek volt az .okozója a rassz nenld levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
őrfegyver. Borbély Imre 'közrendőr az eset Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Báráldozata. A tizenkétlövetü, kilenc milliméter
milyen javítást 4 óra alatt készítek.
kaliberű szolgálati revolverét -akarta kipróbál
mi, melyet a minlap adtak neki ia raktáriból, B A R T A Á G O S T O N f o g t e c h n i k u *
A városháza üdvarán készült a próbára.
Kigyó-utca 1. sz. SZEGED.
,
Rendőr társai állották könal, amikor a fegy-
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Uránia
m a g y a r

t u d o m ,
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színház.

Kedden,

Ünnepi műsor!

Jtalálísazanya
Dráma 2 felvonásban.

Andersen

világhírű
nyomán.

Előadások d. u. 2 órától

meséje

folytatólag.
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m o z g ó színház.
Kedden,

Közkívánatra!

UdVarf iitriHíH
Nordisk-dráma 3 felvonásban
Főszereplő:

o S z T K — M o n o r 3 : 0 . Vasárnap a másik

Waldemár Psylander.
Előadások d. u. 2 órától

folytatólag.
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Apolló
::

Imponáló főiénnyel

győzte le .a SaAK a fővárosii maisad osztályú
Erszóbetváiroisd Sport Klubot. Sajnálni vailió,
hogy a SzAK ezen szép győzelimiet nem .a szokott diszos keretiben vívta 'kii, de a SzAK úgyszólván az egész szezonban küzd imáir laiz időjárás viszanitagságaivoil. Vasárniap is közvetlenül a mérkőizés előtt órááai zivatar volt Újszegeden, .amlilkior Szegediem esak pár csöpp esö
esett le. A pálya felé vezető utaikom maiinidienlütt
sártenger van és természetesein a pálly a is teljesem átázva volit, habár az uj etsiaf ormázáls diieséreitérie legyen mondva, viz iniem 'borította a
játszóteret. Ily körülmények között a játék
rendkívül nehéz volt. A játékosok ösak niagy
erőfeszítéssel, emberfölötti miunika kiféjtésévél voltak képesiek boldogulni, Anináll nagyab
elismerés liHleitő a méltóin népszerű vöröféi-ifékietiéket, bogy a sízép számiban megjelent kiözönísóget gyönyörű játékkia.l lepték meg. Technikai készültségük szemlátomást mjagyöbb, miilri't
ellenfelüké, maiért is a csúszós, sáros talajon
biztosabban mozognak. Főleg az ellső félidőben láttunk fejlett összjátékot, élszánt, gyors
támadásőkat, melyeket mindig gállövés követett. Annyira fölény-ben volt ekkor a SzAK,
hogy ellenifele nem tudott kapujára veszélyes
lenni. Aiz élső félidő adott nélgy igéija eléggé
bizonyltja a SzAK magy fölényét. A málsodlik fellidőben alig pár peronyii játék után
Fürst lesántul. Azonlban a SzAK itiiz emlberrel is ura marad a helyzetűek és további három gólt lő, de a biró csak egyet érvényesít.
A második félidő lanyhább játékot hozott.
Nem is csodáljuk, inert a rendkívüli nehéz terepviszonyok folytára minid a két csapat teljesein (kimerült. A SzAK-ból mlnidlein ember poan
pásöm játszott. Megmutatták, hogy fair, nyugodt meccsen mire képes ezen kiváló ©rák fölött rendelkező tizenegy . A vendégek közül a
közvetlen védelem jól működött, a Ikapatit gólokat nem háríthatta el. Csatársora ia SzAK
kitűnő védelmét nem tudta, áttörni és igy a
játék mindig a vendégek térfelén folyt le.
Megemlítjük végül, hogy este barátságos
összejövetelen érzékeny bucsut vett a SzAK
csapata népszerű kapitányától, Szűcs Józseftől, akit Pécsre helyeztek. Nagyszámú hiiviei
örömére közölhetjük azonban, hagy a klubját
felette szerető csapatkapitány minden vasárnap mérkőzésre haza jön, nem képes más színekben játszani. Helyetteséül á csapat ©gyhanguiag Blum Miklóst választotta meg.

m o z g ó s z l n h á z .

Kedden,

szegedi csapat is értékes győzelmet aratott,
amikor tavaszi 3:2 vereségeért alapos revárist
vett. A kék-fehérek csapata 5—6 fővárosi játékossal megerősítve, az ősszel meginduló
bajnokságban ismét szép szerepet van hivatva játszani. A csapat minden része jó, csak
Bakacsi játékát kell kifogásolnunk, aki még
mindig nagyon erősen játszik. Pedig erről le
kell szokni. A játék nem volt egyoldalú. Dacára annak, hogy a vendégek nem tudtak gólt
adn.i, sürün támadtak, de amig az ö munkájukat nem kisérte siker, 'addig a kék-fehérek
uj játékosai és pedig Goldstein és Sterba
eredményesebbek voltak és három védhetetlen gólt röpitettek ellenfelük hálójába. Közönség nagyon kevés volt. Horváth jól bíráskodott. — Az SzTK csillagcsapata Baján revápusmérkőzélst jáfszot\ de (ismét kikapott
az ottani SE-tól 5:0 'arányban.
o A SzAK I-b mérkőzése

Jézus

élete.

Jassiójáték

Kedden d. e. 10 és d. u. 2 órától
folytatólagos előadások.

l a a a a a a a a a a a a a a i a i i
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Kamaráson el-

maradt, ment a rendező Szabadlkai MTE a
hirdetett nagy ünnepségeiket a rossz időjárás
folytán elhalasztotta.
o A Bajai Sport-Egyesület versenye.
Jól ©ikerült versenyt rendezett vasárnap az
aglílíits bajai egyesület. A mlitilnigen rásztvett a
MAFC teljes versenyzőgárdája, aimii sportszempontból is értékessé tette. A ©zegedliék
közül Kaszta másodiilk dijat nyert. Részletes
eredmény:
4X5 m. sprintstaféta, 1. MAFC (Zhna, Ember, Zsdldos, Riijmauóazy) 2 p. Oő mp.
100 m. mellúszás. 1. Borovi MAFC 1 p.
32.4 mp. 2. Boros MAFC. .
50. m. Juniormzás. 1. Hibert, Szekszárd
39 m:p. Elefánt ovics Zomibor.
100 m. gyorsúszás. Baja város bajnoksá-

9.
ga. 1. Beleznay László dr. MAFC 1 p. 14.4 mp.
2. Kaszta Szeiged,
100 n. hátonuszás. 1. Devich Jienő MAFC
1 p. 31 mp. 2. Ember MAFC.
30 m. hölgyverseny. 1. Kovács iMargit,
Baja 1 p. 16 mp.
4X50 m. vegyesstaféta. 1. MAFC (Szécsli,
Erdős, Uniger, Petrovics) 2 p. 31 imp.
Műugrás. 1. Dénes Károly MAFC.
50 m, gyorsúszás. 1. Szentgrothy
László
MAFC 29.4 mp. 2. Petrovics MAFC.
o Győré a pálma.

Hétezer

nézője

volt

Győr és Kassa mérkőzésének, — férfiak és a
fehér szin ezer változatába öltözött, kipirult
arcú leányok. Nem csuda tehát, hogy a mérkőző felek nemcsak egymással, hanem a
lámpalázzal
is küzdöttek. Számtalanszor
megtörtént, hogy a szélső csatárok szélsebesen rohantak a labdával és minden nagyon
jól ment, amig ,a tribünre rá nem pillantottak.
Abban a percben elvesztették a szemüket és
a labdát. És ez végig igy volt. A vidéki fiuknak szokatlan volt a főváros labdarugó-arénájának a hangulata: a menydörgés hangjával vetekedő biztatás, az ütemtaps, a csupa
emberfej-tribün s igy csak a bálvány kontúrját mutatták annak, amit igazán tudnak.
Érdekes, de érthető jelenség volt az, hogy
a közönség a fehér-fekete színekben játszó
kassai csapatot favorizálta a zöld-fehér győriek ellenében. A győri csapatot kétszáz lelkes
sportman kisérte föl Győrből Budapestre s
egy tömegbe tömörülve jóféle vidéki torkokra
valló csatakiáltásokkal biztatta a győri tizenegygyeí. A közönség rögtön észrevette a
szervezett tüntetést és azonnal az árvák oldalára állt legfőbb pátronusnak. Győr város
maroknyi szigetét csakhamar elnyomta tehát a fővárosi óceán. De csak a tribünökön.
A pályán a győri csapat volt a jobbik fél.
Keveset produkált összejátszás és labdatechnika dolgában, de sokkal rutinosabb volt, a
mi éppen elegendő volt a minimális, 2:1 arányú győzelem kivívásához s igy a vidék leg-,
jobb csapata a győri.

NEMENYINE

F O G M Ü V E S T E R M E
Kárász-utca 6a. sz.

alatt létezik. Készít mindenféle
fogmunkákat kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. * Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522

VerscnyárnUz
Református-palota, gcúfürdővel szemben.

yHkalmi vételük!

Szabott árat;!

Batisztok métere
K —*50
Ruhavászon
K —56
Goldb és Cosmanos Cretonok K —-50
140 széles Lüszterek . . . K 1*60
Női costiim szövetek féláron!
Grenadinok
K —.90
Tiszta selymek ruhára . . .
K 1*60
Pongyolák legjobbak . . . K 3 80
Blúzok
. K 1-50
Diszes női ingek
K 1 90
Clott női alsók
K 190
Keztyűk, harisnyák, paplanok olcsósága bámulatos!

10.

TÖRVÉNYKEZÉS.
Szörnyű vád egy orvos ellen.
(Saját tudósitónktól.)
A szatmári törvényszék vizsgálóbírója, Morvay Károly dr.
előtt megjelent egy fekete ruhába öltözött
fiatal úriasszony, egy szatmármegyei tanítónak a felesége és azzal kereste a vizsgálóbírót, hogy föl akarja magát jelenteni, mert
rettenetes bűn -nyomja a lelkét: a járási körorvos segítségével megölte -ötlhónapos méhmagzatát, azután a gyermekét az orvos öszszevagdalta s az ő, valamint -férje segítségével elégett-e.
A vizsgálóbíró eleinte eszelősnek nézte
az asszonyt és jóakaratulag figyelmeztette
vallomásának esetleges következményeire.
Az asszony, mint utóbb kiderült, teljesen épelméjű, azonban boszuérz-etében, hogy élete
és családi boldogsága megrontöját. — házi
orvosát, —az igazságszolgáltatás sújtó kezére adhassa, kész volt magát is följelenteni és
a következő borzalmas vallomást mondotta
jegyzőkönyvbe a vizsgálóbiró előtt:
— N. válfllaji tiahit-ónaík vagyok -a felesé- ;
ge. A mulli év tava-szán községünkbe költözött
kör orvosi minőségben Koszorús István idir.
körülbelüli 55 éves, nős orvos. Csakhamar
megismerkedett a falu intelligenfceblb elemei-I
ved. és fénjemimeíl rövidesen benső barátságot
folytatott. :E íhónap közepén lesz egy éve megbetegedtem és Koszorúst magamhoz (lilviaitt-a,m. Nagybeteg lévén, -minden-nap 'meglátogatott. Naipclfeon át lázban feküdtem. (Mikor
már lábbad-ozó lettem, agy aílkalomímaJl; férjem hávollliétie alatt a doktor ur föltűnően udvarolni kezdett nekem s többek között azt
mondotta, hoigy a múltkor, .amikor nagy lázam volt, a kedvesévé tett. Ezután ínég többször meglátogatott és követelte, hogy szeretője legyek. Ha ez nem lesz így, földúlja családi életeimet — és férjemmel a bolondok házába zárat.
— Félteim a fenyegetés-tő! és szeretője lettem az orvosnőik. N-am egyszer gondoltam,
hogy m-egyialllolk miinident a férjemnek, azonban -állandóan visszatartott a nettagés — hátiba a-z uroim nelkeim nem hisz és valóba® ulgy
lesz ia dodog, ahogy az orvos .mondta. Többször azt az ajánlatot -tettie, hogy szökjünk meg
s nagyon jó -dolgom lesz vele, ha elmegyünk
valamelyik fürdőre — ah-oíL ő fürtdőanvosi rendelőt nyit.
— Időközben a faluban rebesgetni kezdlettéik és a férjem füléibe jutott, hogy lia ő
nincs otthon, az orvos minidig nálunk van.
Férjem kérdőre vonta Koszorúst, ez azonban
bebeszélte neki, hogy beteg vagyok s azért,
jön hozzám. Majd -más állapotba jutottam.
Elmondtam az orvosinak, ,aki ezt mondta:
— N-em baj, majd segítünk -rajttá . . .
Megölte öthónapos megzatamot,
majd
megoperált.
— Szegény jó férjem, — folytatta az aszszo-ny rettenetes vallomását — mit sem sejtjve
segédkezett neki, mert -az orvos azt mondotta,
lita ezt n-em feszti meg, én elpusztulok. Az
operáció sikerült, a gyermeket felvagdosta és
kenyérsütő kemencénkben nagy tüzet rakatott és abban elégette.
— Bűnhődni akarok, vizsgálóbíró ur, —•
mondotta az asszony, — mert nincs nyugalmam. Férjem mindent tud, de ő megbocsátott
nekem. Álllttsaniák biráiím elé, dé .azt akarom,
ho-gy nyugalmaim és boldogságom puteiztiitéja
is kapja meg méltó hün-tetélsét.
Eddig tartott a rémes vallomás. Az undorító esetet nagy titokban nem lehetett soká tartan,i. A fal-u lakosai is csakhamar megtudták és zúgolódni kezdettek az orvos -el- I
len, aki több levelet kapott, hogy mielőbb
hagyja el Vállaj községet, -mert agyonverik.
Az orvos -meg is fogadta a névtelen tanácsos levelét és szabadságra ment. Tegnap azonban kora reggel visszatért a községbe. -Mikor a falubeliek ezt megtudták, megizenték neki, hogy ha éjjelre is a községben
marad: rágyújtják a házat. Este-felé közel
ötszáz főnyi tömeg vette körül az orvosi laká'st és éktelen szidalmak 'között követelték,
hogy Koszorús dr. hagyja -el a községet. Jöt-
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DÉLMAGYARORSZÁQ
tek a csendőrök, akik nagy -erőfeszítéssel
megakadályozták az orvos meglincselését.
Végre Koszorús dr. a csendőrök oltalma alatt
a falut elhagyta.
A vizsgálóbiró a nyomozást az ügyben
megindította.
«S»IUIUmnHINIllH»imilHIHIIHlHIUIII

KÖZGAZDASAG
x Megcsappant forgalom. A tegnapi
nagy -esőzések csak kezdetben keltettek visszhangot az áralakulásban, de csakhamar teljes üzleti csönd állott be. A gabonaárak a
szombati zárlat nívóján mozogtak. A készáruban. ugyanis ma különösen a rozsot, de a
búzát is -élénkebben kinálták, ami azt a reményt keltette, hogy az árutulajdonosok kínálata rövidesen -mégis megélénkül. Ámde ez
a lehetőség is nagy tartózkodást okozott a
játékosok körében, akiknek tranzakciója irányítja a határidőüzl-etet. A forgalom ezért
teljesen megcsappant, negyedórák multak el
egy-egy kötés létrejöttéig. A cséplések eredményeiről jóformán változatlan jelentések érkeznek és nem is mutatkozik valami készülő esemény, ami a külső érdekeltség föllenditését vonná -maga után.
A budapesti gabonatőzsde.
Tegnap isimét sok helyein borús, csapadékos volt az időjárás, a cséplés és belh-ordiás késése 'azonban az ártaliáknilásb-ain altiig jutott kifejezésre. A jegyzéseik niaigyabbárta változatllanclk, mert ia hu,táridőpiac forgalma ma :is a lehető legcsekélyebb vollt, -azonkívül a készáru üzlet im-emeitle sem adott okot ujabb üzletek kötésére. Az augusztusi -tieuigeiriiiből 40.000 mim.
mondtak föl.
Buza áprilisra 11.92—94, októberire 1-1.42
—43. Rozs októberre 8.91—92. Tengeri májusra 7.40—41, augusztusra 8.——8.01. Zu-b októberire 8.24—25. A készáruiv-ásároin nalgy-oibbária
váftoztatlaln áron néhány ezer métermázsa buza kelt cl.
A budapesti értéktőzsde.
A román-bolgár konfliktus békés 'elintézésié i-gen 'kedvezőién hatott a mai előtőzsdéne.
Azonban a forgalom kifejlődni nem tudott,
miivel Szerbia- és. Görögország túlzott követelése -a spekulációt tartózlkadiás-ra Ikészjtetta Az
értékeik 3—4 koronával javultak -a legminimálisabb forgalom kieirefébein. A -késizáruipilacon a Horvát euikorrészivéhy Iránit -völt éléinlk
kereslet, aará a részvény 15 koronás árjalvuláisiát. -eredményezte, az Atlantika pedig néhány koronával gyöngült. A járladékpilacan
nyugodt ifargOilom keretébein a 4 százalékos
magyar kemonajúradék 15 fillérrel -javult ós
81.47 maradt. A zárlat tartott maradt.
Kötöttek: Magyar hitel 819—820.50. Magyar bank 540.50—541.75. 4 százalékos koron'ajé,riadók SÍ .45—81.50. Közúti vasiul 636.50—
637,50. Temesvári szesz 546—547.

tartósága, rugékonysága,
ciája nélkülözhetetlen!

elegan-

i l l i l l l l l l B I I l l l ^
Szeged szabad királyi város

polgármesterétől

5113—913. eln. sz.

Arlejtési hirdetmény.
A törvényhatósági utakra szükséges zúzott kavics és kavics-zuizaléknák az 1913. és
1914. -évre való szállítására vonatkozólag árlejtést hirdtetelk.
Az á.r.lejtési illetve szállítási feltételeik a
következők:
y: : l l r l M S
1.

Köteles vállalkozó ajánlatához 3600 koronát készpénzbe®, vagy ikor-mány-hatósáigiliaig
óvadékképesniök nyalvánút-ott értékpapírban
oriin-t biztosítékot letenni, amely néki 'a vállalat sikeres befejezése után fog visisizaadatnii. Készpénz -ubáu .'kamat nem számitható fel.
2.

Szállítandó 1913. évben mintegy 2572 feölbméter izuzoí-t kavics és mintegy 1552 köbméter
kavi-cszuzaiiélk, 1914. évben -pedíiig mintegy
2168 köbméter zuizott -kavics és mintegy 2190
köbméter kavics zúzalék.
Köteles vállalkozó ajánlatához ífelcslatdlmii a kavics felosztási kiimutlatásidkuit, anélyékber miniden egyes, az ott megjelölt, utrvona'llakra szálil-itandó fedanyagra nézve külön-kiülön az egységárakat szóívial és száimoik|kla)l M l
kiírni.
Ivötieilies vál-Mlk-ozó ugy a zúzott kavics
kőanyagra, mint a kavics zúzalékra -saját peA bécsi börze.
csétjével ellátott -mintákat is becsatolni.
3. \
Kötöttek: Osiztnáík hitel 624.50. Magyar
hitel 818. Anigló ba-nlk 333. Baiikiverein 508.50.
Köteles váíllailkoizó a szállítást a mérnöki
Osztrák és Magyar államvasút 700. Riiiniaim,lí- felhívástól számitott 8 nap alatt megkezdeni
rányi 689.50. Alpesi 909—9"L2. Tőröik sorsjegy és a szállítást a mérnöki hivatal áltia-l meg232.50. Márka készpénzért 118.15. Lombard állapított sorrendben oly erővel folytatni,
125. Dohány 343.50. Skoda 838. Prágai vasimii bogy az össz-es fedahyag 1913. évben -novem3165. Az irányzat ia bolgár-román megegyezés ber hó 15-ig, 1914. évben szükséges mennyiés a fegyverszünet meglhlosszabbátásiának hí- ség pedig 1914. év május 31-ére teljesen kirére szilárdult.
szállítva legyen.
A szállításira vonatkozó költség-eüairány•••••••••••••••••••••••••••••••••••••1'BumaMnaB
zat nyomtatvány és vállalati féltátelek a váFelelős szerkesztő : Pásztor József.
rosi mérnökségnél kaphatók.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
A vállalkozóik -ajánla-tukban kijelenteni
aaaaaaraaaaaaaaaBaBBaBaaBaaaaaaaaaaaBaaaaBaaaaaacan
tartoznak, h-ogy a vállalati föltételeiket ismerik, s azokat magukra kötelezően elfogadják.
A közszállitási iszübály-reüdéletnek megfelő zárt ajiánlaitok f . évi szeptember hó 10-én
délelőtt 10 óráig nyújtandók be a polgármesteri hivatal .Iktatójánál, kellően fal nem szerélt és utóajánlatolk niem vétetnék figyelembe.
Az útügyi hátóság fenntartja az áriákra
való tekintet nélkül a szabadválasztás j-agát.
Szeged, 1913. julius hó 15.

Nagy

használt

Meidinger töltőkályha
olcsó áron eladó
Kárász-utca 9.

DR. LAZAR GYÖRGY
polgármester.

1913 augusztus 5.
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3
fszstgesetfckies^!
A vÍ7gyógymód 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-fürdőnket fs
a nagyérdemű közönségfigyelmébe ajánljuk
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VASÚT!
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Érvényes 1913. május 1-től.

A Szeged állomáson
Indulás:

APRÓHIRDETÉSEK.
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a híres Leinzinger-féla f o g e s e p p & ő l ,
üvegje 50 fillérért kapható Leinzin r Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi tér 5.
520
Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged,

6s szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztíttatnak olcsó árak mellett és rövid idő alsíf

LUCZA JÓZSEF

fcslmeíeatö ét vegytígziiténál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994,
Gizella-tér 3. sz., Balogh*
palota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓÜMEZOVASÁRHELY, Szeaedi-u. &

. LUCZA JÓZSEF

ifegytiszfitó, kelmefestő és ágytolltisztifó ipartelepé,

SZEGED, Laudon-utca 9. Telefon 9 9 4 .

Fióküzlet: G i z e l l a - t é r 3. Telefon 1055. - ZENTA, Főtér.
Fióküzlet: H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y , Szegedi-u. 8 . szám.
A mai kor igényeinek m e g felelően van berendezve a m o dern technika gépeivel. Az általam készített m. kir. szabadalmazott tisztószereimmel felülmúlhatatlanul vegyileg tisztitok: uri-, női- és gyermekruhákat,
bútorszövetet, f ü g g ö nyöket
stb.
Különlegesség
síructollak minta utáni festése,
vegyileg tisztítása és göndöritése. Minta után festek selymet, csipkét, szövetet. Kereskedőknek és n ő i - s z a l o n o k n a k árengedmény. B ő r k a b á t o k sötét
színekre tartósan és felelősséggel festetnek. Gyászesetben szövet
és selyem ruhák, valamint férfi-öltönyök soronkivül, egészben
festetnek feketére. Jó munkámért elismerő levelek az ország
minden részéből.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve vagyok
-tisztelettel LUCZA J Ó Z S E F .

Budapest fc-íé: K. exp.
Sz. v. i t t Gy. v. 6®.
Sz. v. 42]. Gy. v. 959. Sz. v. 8tt Sz. v. 5<>7- Gy. v
3*1 Sz. v. 123. Sz. v. 235,
Temesvár felé: Sz. v. 926. Gy. v. 1 I t t Sz. v. 275
T. v. sz. sz. 1'9 (Nagykikindáig). Sz. v. 5 t t Gy. v. 622
Sz. v. 222- Sz. v. 425. K. exp. 322.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 155 j 2364—1913. vém\ szám.
Sz. V. 451. Sz. V. 949. Sz. V. 1145. Sz. V. 229. Sz. v. 651
Arad f e l é : Sz. v. 322. Motor 6 r t M. v. 1040. Gy.
m. 1234. Sz. v. 156. Sz. v. 3?-2. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. m 633. M. v. 725 (Makóig).
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz1 0 1 5 . Sz. V. 2 0 7 . Sz. V. 3 3 8 . Sz. V. 6 1 5 .
hit ré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság

Árverési hirdetmény.

Érkezés:
Budapest f e l ő l : Sz. v. 1203 Qy. v. lHi. Sz. v. ?2i.
Sz. v. 700. Gy. v. 622 Sz. v. lOtt Sz. v. I t t Gy. v. 135
Gy. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 255.
Temesvár felől: K. expr. 2 t t Sz. v. 1257. Qy. v .
909. Gy. v. 64i. Qy. v . 239. Sz. v. 133. G y . v . 635.
Sz. v. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ő l : Sz. v. 7'S
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 2-H
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
Arad felől: Gy. m. 9 t t Sz. v. 1135. Motor 12s9
Motor 340. Gy. m. 242. M. v. 626. Sz. v. 931. M. v. 512
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus f e l ő l : Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. V. 1125. Sz. v. 316. Sz. v. 502.

A Szeged-Rókus állomáson.
Indulás:
Nagyvárad f e l é : Gy. v. 1135. Sz. v. 320. Sz. v. 8'2
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 715
H.-M.-Vásárhelylg). 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. 422- V. v. 120*.
Szeged felé: Sz. v. 12?2. Sz. v. 5 t t Sz. v. 820. Sz.
v. 1108. Sz. v. 300. Sz. v. 445.

Érkezés:
Nagyvárad felől: Gy. v. 5 t t V. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 946. M. v. 527 (Hódmezővásárhelyfői). Sz.
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 1121
Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 355. Sz. v
725. Sz. V. 1048. Sz. V. 1203 Sz. V. 239. Sz. v. 512. Sz. V
753. Gy. v. 1122 Sz. v. 1217.
Zenta-Horgos felöl-: V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged felől: Sz. v. 242. Sz. v. 802. Sz. v. 1030.
Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 629.

Közvetlen kocsik közlekednek:
Budapest nyugati p. u.—Orsova között. 1—ií
osztály. Budapestről indul 1015.
Budapest nyugati p. u.—Fancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 1015. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba között: 1—III. osztály. Szegedről indul 613. Békéscsabáról indul 4tt
Rövidítések m a g y a r á z a t a : A nagyobb sz m 1
0™, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 óratói
geh 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
a
* gy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelö tük.
v
.
- = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v . = i r o rorvonat, v. v. = vegyesvonat, K. expr. = kei ti expres
1
— tehervonat személyszállítással.

Délmagyarország! fióktelep,
Szeged, Kelemen-u. 11. Telefon 833.

1913. évi Sp. Y. 751/2 számú végzése következtében dr. Rottenberg Pál ügyvéd által
képviselt Moskovitz Lajos javára 73 kor. 63
fillér s jár. erejéig 1913. évi junius hó 3-án
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 625 K. becsült következő ingóságok ú. m . : különféle házibutorok nyilvános
árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913. évi V. 2445/2. számú végzése folytán 73 kor. 63 fül. tőkekövetelés, ennek 1912.
évi november hó 18 napjától járó 5 % kamatai és eddig összesen 43 kor. 64 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig
Boldogasszony-sugárút 18 szám alatt leendő
eszközlésére
1913. ÉVI AUGUSZTUS
HÓ 6. NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI
11 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, ihogy az érintett ingóságok ,az 1881. évi LX. t.-c. 108. §-a
értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron alól
is elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdésóig való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és Miilfoglalták és azolkra
kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés
az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908: XLI. (41.)
t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1913. julius 16. napján.
FARKAS.
kir. bir. végrehajtó.

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam.

I I

JYioskovits cipő árú háza, Szeged \
Kárász-utca 14.

•

Telefon 10—59.

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem 9 9 * hazai elsőrendű "HÜ amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
eggséges 10—13—17—22 korona árban.
567

1913. augusztus 5.

DELMAGYARORSZÍG

VARNAY

L. SZEGED,

KARASZ-U. 9.

S

TELEFON: 81.

a következő Irodalmi újdonságok
beszerezhetők:
•
— "N

r
Diplomata,

Nagy dolog a háború

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

5-—

Drasche.

3-—

A nő és a kígyó

r~

1

1

Matlekovits,

Iparosok és keresk. adója

4-—

Knoblauch,

2*—

A faun szinmű
Márton Jenő,

Hajó Sándor

Lakájok tragikomédia

2-50

Magántanulók útmutatója 3-60

4-50

Nyugdíjtörvény
rázatokkal

Dr. Dános Árpád,

Ambrus Zoltán,

Vezető elmék
Kaffka Margit

Nyári

vasúti

menetrendek.

4'—

Mária évei

15-

A háború és a béke szociologiája
1-—

ZenMef

Zabéi,

Egy császárné regénye

1.50

Dr. Máday,

Bernhardt,

Lakásbérleti jog

magya-

4^—

Máday Andor,

A magyar nő jogai

3.

Murger,

Drégely,

Bohémélet, kötve

Az isteni szikra, komédia 2*—

1-90

Walter,

Ráth,

Iparművészet könyve

A Renaissance

16*—

1-90

Pásztor,

Magyar Géza,

Magyar polgári perjog

26-—

Munkavezetők irástnunkái 5* —
w
A

4

valódi a r a n y t o l l a l .

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

»•.«..ummH
nnPWtill
ei. m.:

61

diszmunkák és minden egyéb könyvkötések
gyors és pontos elvégzésére modernül be::
rendezve.
::

KizWsi l i l l
R u g g y a n t a bélyegzők
csinos kivitelben készülnek saját műhelyébea.

6

ízléses m m n ,
nfiHttnii uíHalJi n.

•••a

ÜZLETI

KÖNYVEK

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

NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, KARASZ-UTCA 9.

í

