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Az üzleti záróra.
Holnap, augusztus hetedikén, rövid
késlekedés után, életbe lép az üzleti záróóráról szóló törvény: julius harmincegyedikén megtörtént a törvény szentesítése és
a m a g y a r törvénykönyv ezzel gazdagabb
lett egy törvénnyel, mely ennek a törvénykönyvnek egyik legszebb é s legértékesebb,
szociális érzékről és humanizmusról tanúskodó törvénye.
Hosszú évekre lehet visszaemlékezni,
a kereskedelmi alkalmazottaknak régi óhajtása teljesedik (ezzel. Emlékszünk még a
tüntetéseikre, sztrájkokra é s alkudozásokra, amelyek mind azt akarták elérni, amit
most ez a törvény hoz. Emlékszünk még
a röpcédulákra, amelyekben a kereskedő
segédek arra kérték a közönséget, hogy
bevásárlásait végezze el este nyolc óra
előtt. Mind ez az agitáció csak félig érte
el a (Célját, a kereskedők rossz szemmel
nézték a záróórát, a közönség pedig nem
igen engedte m a g á t uri kényelmében zavarni; ha épen az jutott eszébe, hogy közvetlenül zárás előtt "menjen be egy üzletbe
félóráig tartós bevásárlás céljából, akkor
megtette, anélkül, hogy sokat törődött volna a kereskedősegédek mérgével és udvarias mosoly alá rejtett elkeseredett haragjával. A közönséget m é g meg lehet érteni, mert mindig vannak indolens s kíméletlenül önző emberek, vannak feledékenyek,

Az adjutáns.
Marcel

Prévost.

Vittoria Lancini asszony levele Georges
Brianchot úrhoz:
„Uram, ön tizenegyszer irt nekem, a
mióta itt e város színpadán föllépek. Az első
levélben körülbelül ez állt: „A ma esti előadáson jobboldalt, a harmadik sorban fogok
ülni. ö n meg fog ismerni, asszonyom, az
adjutánsi egyenruhámról és a piros rózsabimbóról, amelyet a dolmányom zsinórjába
fogok tűzni . . . Egy hódolója . . ." Valóban láttam önt, de nem néztem meg ,valami
figyelmesen. Előadás közben nagyon veszélyes, ha intenziven foglalkozunk mással. Dacára ainnak, láttam, hogy , a jelzett helyen
egy nagyon kedves, nagyon fiatal hadnagy
ült, akinek a dolmányán ugy virított a piros
rózsa, mint egy érdemrend . . . Másnap
délelőtt, mikor próbára mentem a színházhoz, megint átadtak nekem egy levelet, amelyet ön irt. Sűrűn, gyöngyszemü betűvel teleirt négy oldal. Azt irta benne, hogy nagyon
szenved, mert csak távolból szerethet, hogy
látni akar engem, beszélni velem és néhanéha egy pár percet eltölteni a társaságomban. Semmi egyebet . . . Tiszti becsületszavát adta, hogy nem lkiván semmit többet és
hogy ez magát a legboldogabb francia adui tánssá teszi kerek e világon. Meg vagyok
győződve farról," uram, ' bögy ön nagyon
rossznak, vagy nagyon neveletlennek tartott
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akiknek szombat este pontosan nyolc órakor jut eszükbe az, hogy mire van szükségük vasárnap. A közönség csak a maga érdekét és a maga kényelmét nézte és magas fejlettségű szociális érzék lett volna
szükséges ahhoz, hogy érezzék és értékeljék annak a kötelességnek a szépségét és
fontosságát is, hogy nyolc óra után ne
menjenek bevásárolni egy boltba, amelyiknek az a j t a j a nyitva van.
A kereskedőket m á r kevésbé lehet érteni. Tegyük föl, hogy minden szegedi kereskedő megegyezik abban, hogy pontosan
nyolc órakor zár. Milyen előnyei vannak
ennek. A 'kereskedő emberséges, szép dolgot müvei, nem egyszer száz és száz alkalmazottjának szerez emberi sorshoz tartozó pihenést. E mellett neki is kellemes,
mert minden nap egy órával
kevesebb
időre köti le az üzlete.És milyen hátrányai
vannaik ennek? A közönségre nincsen semmiféle hátránnyal, mert a közönség nyolc
óra előtt is megveheti mindazt, aminek a
vásárlása eddig csak nyolc óra után jutott eszébe. És ia kereskedőre sem lehet
semmi h á t r á n y a : akkor, amikor minden üzlet pontosan nyolc órakor zár, egyetlen
egy üzletnek sem lehet kára abból, hogy
valaki nyolc óra után szeretett volna vásárolni, hiszen azért az a vevő nem mehet
el Bécsbe, a z a vevő ugy is itt, Szegeden,
a szegedi üzletekben fogja megvenni a maga szükségletét, de nem ma este, csak hol-

nap reggel. A vasárnapi munkaszünetröl
szóló törvényre kell gondolni, amikor ennek a hatásairól gondolkozunk, ez a vasárnapi munkaszünet sem ártott semmivel, de
semmivel sem az üzletek forgalmának, csak
legfeljebb áthelyezte az üzleti forgalom
egyik részét egyi'k napról a másik napra.
Ez lesz hatása a,nna:k is, amikor törvényes erő lépteti életbe azt a szabályt,
aminek eddig a kereskedelmi alkalmazottak minden agitáciőja és a kereskedők egy
részének minden jószándéka nem tudott
teljesen érvényt szerezni. Eddig a kereskedőknek ilyen irányú megállapodását
megakadályozta és lehetetlenné tette az,
hogy az üzlettulajdonosok kölcsönösen nem
biztak egymásban é's mindegyik attól félt,
hogy a másik néhány perccel mégis tovább tartja nyitva az üzletét és ezzel elhódítja tőle azt a vevőt, aki az ö boltját
már zárva találta. A törvény most mindenkire imperativ módon szabta meg a szabályt, ez alól most már nem lehet kibújni,
ez nem olyan megállapodás, amit ki lehet
játszani. Maga az államhatalom zárja be
este nyolc órakor sorra az üzletek ajtóit,
maga az államhatalom küldi aludni, a ligetbe, friss levegőn sétálni a boltban kimerült
és a raktárak rossz levegőjében elcsigázott
alkalmazottakat és tulajdonosokat.
Minden ilyen szociális irányú
törvénynek fölemelő és az esztétikai gyönyörűségre emlékeztető, kellemes és megnyug-

azért, amiért én a négyoldalas levélre nem
válaszoltam egy betűvel sem . . . De, látja,
én már életemben annyi, de annyi ilyen levelet kaptam, amelyek mind azt jelentik:
„Ugy hallom, ez a színésznő nem köszivii...
Én fiatal vagyok, sok pénzem n i n c s . . . Mit
kockáztatok a dologgal? Megpróbálkozom!"
Én nem felleltem. Akkor maga irt mindennap.
Azokban a levelekben alighanem volt valami, ami megkapott engem, mert ahelyett,
hogy a 'sütővasamat próbáltam volna ki rajtuk, végigolvastam őket. Napról-napra kevésbé tiszteletteljes és egyre szenvedélyesebb lett a hangjuk . . . Kezdte értésemre
adni, hogy tudja, hogy miért nem akarom fogadni . . . „Persze, egy fiatal katona, az nem
sok . . . az szegény . . . " De hozzátette azt is,
hogy dacára annak, nem olyan megvetendő.
Hogy jó családból való fiu, a szüleinek van
kis birtoka és hogy zsebpénz dolgában sem
áll ollyan egészen rosszul . . . Mit felelhettem
volna minderre? Csak egy felelet létezett:
„Ma este v á r o m ! . . . " De ezt nem tudtam,
nem akartam felelni. Rögtön meg fogom magyarázni, hogy miért. Ekkor ugy látszik,
maga arra az ideára jött, hogy egy magamfajta nővel szemben nem helyénvaló az ilyen
őszinte szenvedély. És betett egy boritékba
öt darab ezerfrankost... (Oh, 'az az öt darab nagy p é n z ! . . . Higyje el nekem, hogy
a verejték kiütött a halántékomon, amikor
megláttam azt a pénzt és tudtam, hogy maga
küldtél) Az ötezer frank mellett csak egy
kis papírlap volt a következő szavakkal:

„Brianchot hadnagy a holnapi éjszakát Lanciani asszonynál kivánja tölteni... Választ
k é r e k ! . . . " A válasz egyszerűen az ötezer
frank azonnali visszaküldése volt. Maga jószívű fiu és belátta, hogy csúnya dolgot követett el, mert megsértett egy nőt, aki, ha
talán nem i's tisztességes, de egy nő, akit
megsérteni magának semmi néven nevezendő joga nem v o l t . . . És akkor küldte a legmeghatóbb levelét, az utolsót, amelyben alázatosan bocsánatot kért. De miért fejezi be
fenyegetéssel? „Jól van", — ezt irja benne
— „látom, hogy nem fog engem szeretni soha, sőt most, miután megsértettem, gyűlölni
fog. Tudom, hogy mit kell tennem. Holnap
estig várok. Ha holnap estig meg nem irja
nekem, hogy hajlandó az enyém lenni, akkor holnapután reggelre halott leszek. Isten
önnel asszonyom, felejtse el Brianéhot hadnagyot és legyen boldog!"
Édes Istenem, hiszen én tudom, hogy
ilyesmit gyakran szoktak írni, anélkül, hogy
csak távolról is szándékoznának megcselekedni azt, amivel fenyegetőznek. És mégis,
néha . . . Oh, rettenetes!... És maga ideges. izgatott, olyan sápadt minden este, a
mikor ott látom a nézőtéren!... És az ötezer. frank! Az a nagy, nagy összeg, amelyet,
az ég tudja, hogyan sikerült megszereznie!
Mindez megzavart. Félek. A fenyegetésének
megvan az eredménye. Válaszolok levelére.
Maga azt kivánja, hogy a „magáé legyek" és ebez jobban ragaszkodik, mint az
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tató hatása van az ember kedélyére. Mindig jó és mindig íkellemes érzés az, ha azt
látjuk, hogy az államhatalom a gyöngékkel és a segítségre szorulókkal szemben
is'ismeri és teljesiti a maga kötelességét.
A modern szociális irányú államkormányzatnak egyik legszebb és legmegnyerőbb
jellemvonása ez a törekvés. Valamikor az
állam az erősdk és hatalmasok szervezete
volt, az erősek kizsákmányolták az államhatalom segélyével a gyöngét. Azután jött
egy korszak, amikor kivívták mindenkinek
az állam előtt való egyenlőségét. Az állam egyáltalában nem szólt bele abba,
hogy polgárai: az erősek és a gyöngék hogyan szerződnek egymással. Kiderült
azonban az is, hogyz a államnak ez a
szenvtelen közönye nem sokkal jobb, mint
az az idő, aimikor (maga az állam is segített letörni és kiszipolyozni a gyöngét. Kiderült az, hogy a szabad egyezkedés és
szabad szerződés elvének következetes keresztülvitele tulajdonképen azt jelenti, hogy
mindig az erőnek legyen igaza. A harmadik fejlődési fok az, b o g y az állam a gyöngébbet védi az erősebb kizsákmányolásával szemben. Az a törvény, mely holnapután életbelép, a harmadik fajtából való:
bizonysága annak, hogy -a m a g y a r korm á n y föl tud emelkedni a legszebb szociális hivatottság m a g a s l a t á r a .

Az ujonclétszám emelése. A Militaerische
Rundschau mai számálban jelenti, hogy a
hadvezetőség .részéről kért üjonclétszámemelés harminchat-negyvenezer
főnyi lesz. Ebből húszezer a közöshadseregre, kétezer a
haditengerészetre és nyolc-kilencezer a két
honvédségre esik.
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Szeged és a földgáz.
— A belügyminiszter leirata. —
(Saját tudósítónktól.) Tudvalevő, hogy
a kis'sármási földgázt Szeged utbaejtésével
vezetik Budapestre. A Iföldgáz kihasználására
vonatkozó előtanulmányok már megkezdődték, sőt az elvezetés munkálataihoz is hozzáfogott a kolozsvári magyar királyi kutató
bányahivatal. Szeged is néhány hét. előtt fölhívást kapott a kutató bányahivatal főnökétől, Szmolka Nándortól, hogy az előmunkálatokhoz szükséges statisztikai adatokat, a
melyek részint a lakosság -fogl-aLkozá-sbeli viszonyaira, részint a Szegeden elhasznált fűtőanyagok -mennyiségére és milyenségére
vonatkoznak, sürgősen szolgáltassa be. A tanács a fölhívásnak ezideig még nem tett -eleget ugyan, de az adatok összegyűjtése folyamatban van s körülbelül: egy hét múlva
be is fejeződik.
Ma délelőtt a belügyminisztertől kapott
átiratot a város a földgáz ügyében. A belügyminiszter megnevezi -annak a nemrég alakított bizottságnak a tagjait, akik a földgáz kihasználásának tanulmányozásával és az öszszes idevágó dolgok ellenőrzés-évei foglalkoznak. Fölhívja azután a polgármestert, hogy
a bizottság tagjainak, bármikor személyesen
vagy írásban adatokért fordulnak hozzá, rendelkezésére álljon. A leirat a következő:
A pénz ügy m'iiimözter -ur itlöh'b Ihiaaai és
Iküll'í-öidi bank, illl-etve eétgiből afiiaíkiuilt szindikátust -bízott -meg a fö'teigáz -ansziágios 'kihasználásának tanulmányozálsIáJvall és a tanulmányok ellenőrzésére és ól-őiinoadtiitáisá-ra a pénzügy-miniszter ur elnöklete aliaitft eigy bizottságot alakított.
A tanulmányokat Alton S. Miller, a
Hu-mpreys & Miller in-ewy-orkii cég taigjá és
Frecleric Carlóeuer Olapp n-ewyorki igeoTiág'uis
végzik, akikhez mint Iha-z-ali szakértők Vnutskó
Ferenc főbányatanácscis és Böck'h Hiuigló dr.
főiskolai tanár, főhány-aitanácso© vanmtak beosztva.
A tanulmányoknak a tervezett vezetékük

életéhez. Szegény gyermekem, nem tudok j A'-'fiatalságom őrült féktel-enségei és a mesharagudni magára azért, mert tetszem ma- terségesen- szomorú szükségességei annyi férgának, sőt ellenkezőleg, örülök neki. En is finak a karjai közé vitt-ek, hogy odaadhatnagyon kedvesnek találom magát. Szentül nám magam magának, anélküli, hogy a
hiszem, hogy szeretik az asszonyok. Ezzel saját szememben veszitenék. Fáj magának az,
azt hiszem, megnyugtattam a hiúságát. Már amit most m o n d t a m ? . . . Annál jobb, ez a
most, ami engem illet . . . Huszonöt éves fájdalom majd meggyógyítja . . . Nem akaszinházi multam alatt annyi férfi — öregek rom, hogy szeressen. A maga korában nem
és fiatalok, szépek és csúnyák, gazdagok és szabad mást szeretni, mint egy üde, fiatal
szegények — kívánt és akart engem minden nőt, aki csak a magáé, vagy azt, aki a feleeste, nem számítva a délutánokat és az éj- sége lesz. Képzelje, -milyen 1-enne a jövőj-e,
szakákat . . . hogy igazán nem veheti rossz ha engem -komolyan megszeret! . . . Én itt
néven, hogyha én a férfiak „szereimét" már nem tudok -élni . . . Tehát jönne utánam?
sem különösnek, sem megtisztelőnek, de még Levetné az uniformist? Színész lenne, vagy
csak hizelgőnek sem t a r t o m . . . És hozzátar- még annál is rosszabb, egy színésznőnek a
tozik a jelenlétemhez és a reputációmhoz . . . kedvese, aki megy utána v-árosról-városra?
Meg vagyok győződve arról, hogy helyettem Föllázad ez ellen a gondolat -ellen? . . . Pedig
akármelyik másik színésznőt éppen ugy kí- lássa, édes barátom, ez az, ami magára vár.
vánták volna . . . Biztosítom', ez mind már És mi várnia én reám? Engem elérne az a
nem hízelgő és nem csábitó. Különösen, ha retten-etes sors, amit már sokszor láttam az
az ember öregszik, ugy mint é n . . . egy ti- én korombeli szerencsétlen -színésznőknél, a
zenkilenc éves fiam v a n ! . . . akkor mindez kik a mállháik között magukkal cipelnek egy
erősen kezd hasonlítani a megtiszteltetésnek fiatal s z e r e t ő t . . . Egypár lázas, őrült nap és
azután maga észrevenné, hogy mindent fölépen az ellenkezőjére...
áldozott -egy . . . (ugy mondom, -ahogy igaz,
•Azt feleli erre, ugy-e, hogy maga szeret, ahogy saját magamnak mondom) — öreg
a -szivével s z e r e t . . . inkább meg akar halni, asszonynak . . . Öreg asszonynak, igen, öreg— de ha az ötezer frankjáért nálam tölt- nek, -érti? Valamikor elég szép voltam ahhetett volna egy éjszakát, akkor ki volna hoz, hogy most bevallllhassam, hogy már
elégitve és nem is gondolna arra, hogy meg- nem vagyok sz-ép. örizz-e meg, gyermekem,
haljon. És ha ma este „a magáé leszek", ak- emlékeiben a -Margit -és a Carmen képét, ,
kor nem volna kifogása az ellen, hogy hol
ugy, ahogy látta megszépülve a festéktől, a
nap továbbutazzak a társulattal Belgiumba. riz-sportól és a kosztümöktől. Sir-nék kétségTúlságosan ismerem azt a féktelen vágyat, beesésemben, ha maga olyannak látni, amiamelyet némely férfi egy-egy színésznő iránt lyen tényleg vagyok, amilyenné az ötven
érez. Birni akarják legalább egyszer és az- évem tett . . . És -képzelje -el, ha a kiábránután meg vannak elégedve, nem bánják, dulás bekövetkezne azután, Ihogy a magáé
akárkié lesz is azután, akármi lesz is belőle. v o l t a m ! . . . Ha én megszeretném magát, ak— Nem? Magánál nem igy van ez? Magát kor, amikor magát csak a szabadulás gonegy pillanatnyi öröm nem elégitené ki? Hát dolata foglalkoztatná!... Nem, lássa az én
akkor gyermekem, nem szabad, még ezt á koromban már nem szabad ilyen kalanpillanatot sem megadnom magának. Alapjá- dokba bocsátkozni. Ha dacára az ötven
ban véve, az a félelem, hogy maga komolyan évemnek/egy öreg bankárnak, vagy egy kiélt
szeret engem, az tartott vissza attól, hogy fo- ronénak a -kedvese vagyok,, az nem tesz
gadjam magát. Higyjen nekem, kérem!....
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-mentén -fekvő városok és községek összes közgazdasági -ós egyéb viszonyaira is ki kell ferjeszkedniöik.
A tanulmányok sikerének biiztosiitása érdekében felkérem Polgármester arat, ho|gy
amennyiben akár a ta-niuillmányoikat folytató
amerikai szakemberek, -akár -a mefllléijülk rendelt magyar szakembereik, ak-áir a kolozsvári
magyar királyi kutató Ibányaihívatail, akár -a
tanulmányok vezetésével- megbízott szanldiiikátiusinaik vagy az eTteniőrző biizottisálgtftiak kellően igazolt megbízottjai, illetve tagjai személyesen vagy írásban Polgármester Úrhoz furdalnának, a tanulmányok céljált eillőimofflditó
adaték vagy felvilágosatáte-pk iránt, azokat az
illetők rendelkezésére íbocsájtainii és- tanulmányaiknak ered-ményesséigét miniden rendelkezésére álló eszközzel előmozdítani szíveskedjék.
Azok a tanulmányok, amelyeket a szakbizottság a földgázvezetékek -mentén fekvő
városokra és községekre nézve tesz, hamarosan befejezést nyernek. Valósziniü. hogy a
bizottság tagjai a közeli hetek-ben ellátogatnak Szegedre is, hogy személyesen puhatolják ki a szükséges tudnivalókat. Hogy a -földgáz mikor vonul be Szegedre -és mikor lesz
az az idő, amikor hatványozottan növeli meg
az i-pari és gyári üzemek produktivitását,
azt most még persze nem lehet tudni, annyi
azonban bizonyos, hogy -a földgáz bevonulása nem késik -már soká.
Két uj udvari tanácsos.
A király,
mint a hivatalos lap száma jeHenti,. Popper
Dávid górd on-k a,művésznők, az Országos Zeneakadémia -tanárának, -a zeneművészet és »en-eoktatás terén szerzett káváié érdiemet elismeréséül és Gerenday Lászlónak, a memaetközi vasu-tl hálókocsi és európai expresszvonat-cík részvénytársaság magyarországi - vezérfelügyelőjének, a -közlek-ed-es terén •.-mrzett
érdemei elismeréséül, a magyar királyi udvari tanácsosi cimet adományozta. — / opper
semmit. (Az vág a mesterségemhez és ta
szivem nem kockáztat melllette semmit. De
fiatalos szenvedélyt már nem -akarok. Nincs
mit adnom cserébe és nincs mivel megtartanom azt magamnak.
Ugy-e, megérti mindezek után, hogy a
maga érdekeit tartom csak szem előtt. Mert
végre is én nem veszitenék amellett, ha egy
éjszakán szeretni engedném -magam egy szép
fiatal- adjutáns -egész szenvedélyével... Gondoltam is rá egy percig; az kevésbé fútra dságos lett volna, mint megírni ezt a
hosszú levelet. De megogndoltam. Nem akarom magának lázas vágyódásaiért egy öreg
asszony fáradt -csókjait juttatni. Eszembe jutott valami -jobb. Küldök itt a levelemben
egy fényképet, amely -most tizenöt éves és
abból a koiiból való, a-mikor még a kedvesemnek is olyan szép asszony voltam, amilyennek -maga most a szinházi világitásnál
lát.,
Magának -ajándékozom a képet annak
jelléül, hogy nem vetettem meg a pirosrózsás kis adjutáns sz-erelmét... És bátorság,
gyermekem! Lássa nékem is sok-sok bátorság kellett ahoz, hogy olyan őszintén -beszéljek magamról, mint az imént tettem. És
ha akarja tudni, hogy honnét merítettem ezt
a bátorságot, azt is elmondom. Az imént,
amikor megkaptam a levelét, amelyben azzal
ienyegetődzik, hogy megöli magát, a fiamra
gondoltam, az én nagy fiamra, aki egy év
múlva ép olyan rózsás-arcú. könnyenhevülő
fiatal katona lesz, mint most maga. Es arra
gondoltam, hogy ő is egy kis városban lesz
és ő is bele fog bolondulni -egy 'színésznőbe,
mint maga most . . . És azért meghalni, lopni, megszökni, o'h, én édes istenem! . . . Remélem, hogy az isten meg fogja őt óvni ettől, hálából azért, mert ma én megóvom tőle
magát. Szegény, kis bolond! Adja ide az arcát, hogy megcsókoljam, ugy, ahogy az édesanyja szokta magát -megcsókolni."
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Dávidban a vHághmi csiellóinüvészt és zeneszerzőt jutalmazza a megéretem mit királyi kitüntetés és a nagy zenepedagógust, aki Zeneakadémiánknak évtizedek óta disizt ad. és sok
kiváltó tehetséget heveit a művészetnek. Gerendai)' László közel negyedszázad ó't'a -mlinta-

szerűen vezeti a Nemzetközi Hálókocsi Társaság ügyeit Magyarországon, ia magyar ipar
naik nagy szolgálatot .tett azzal, hogy hazafi
gyárban építtette az u j koésiifot éis ügy a kitüntetésre, amely minden köriben örömet kteilt,
mindenképpen rászolgált.

ellen operált, sohasem volt több hurmíilnioötezer embernél. Lelbetetleni téliát, amit -görög
részről állítanak, .hogy ez a hadisereg tiz ezer
foglyot és harmincezer embert vesztett volna halottakban és sebesültekben. Ennek a
hadseregnek veszteségei nem m agy olk. Kitűnik ez abból is, hogy a görögöket Mabomia,
aaaaaaaaaaaBaBaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaBBaaaaaaaaaaaaaaaa!
Vevrokop és Pecsóból kikergették és a görög
hadsereget rendkívül kritikus helyzetbe hozteszi
függővé.
Bizonytalan
azonban
még,
Megkötötték a békét.
ták, amély őket kényszeritette, bogy fegyverhogy Bulgária miikép szövegezi meg a kilkö- szünetet kérjenek. A -görög csapatok nem ér(A balkáni államok megegyeztek a béke
téssit, amelyeik vlagy a békeszerződésbe, va|gy ték el Dsumaját. Ami Drlma, Kavalla, Xantú,
föltételeiben s a szóbeli megállapodást az ülés jegyzőkönyvébe vétetnek föl. Azit re- Dedeagaos, Portolagols, Meronila, Moíkrli és
holnap Írásba foglalják.)
mélik, hogy Románia befolyásával .sikerül Dimidsin-a városokat lililetá, eziefkiet a városokat a csapatok nem védélmeztélk és csak a
(Saját tudósítónktól.) Végre talán béke majd a szövetséglesek ellenállását eloszlatni a .görög ben&zülöttékből kópzlett banídák, dé
lesz a Balkánon. A mai béketárgyalások ered- bolgár 'kikötésekkel szemben, annál Lnkálblb, nem görög csapatok vonulták be -a városokményre vezettek: a szövetségesek szóbelileg minthogy Románia legfőbb célja ma már kü- ba. A görögök által (felsorolt óriási számok
elfogadták egyik javaslatot és holnap — lön kívánalmai teljesülésével a háború befe- csak akkor volnának igazak, ha a bolgár vesz
tőséghez a görög rendes és iirregulális csapacsütörtökön — aláírják a föl tételi eket. Bul- jezése. Románia katonai helyzete, váhmiiat toktól összekaszabolt fegyvertelen bolgár lagária, Szerbia és a Kavallát megkapó Gö- eiiköl&si súlya elegendő biztosíték arra r.éave. kosságot hozzászámítják. A llalkesság veszterögország, valamint Románia is mint béke- hogy a szövetségesek Románia ki/váré ii nai- sége tényleg sóikkal nagyabb, miiint a boillgár
csapatoké. Ha ,a görögök azt áiilliitják, ihogy ők
szomszédok igyekeznék -tovább élni egymás- n-a.k eleget fognák tenni.
tízezer embert elfogtak volna, ngy a bollgár
sal, — legalább igy remélik. Hogy TörökA BÉKESZERZŐDÉS EURÓPAI FÖLÜL- vezérkar erről ;a ínyilatkozatrol tudomást vesz
országgal mi lesz és hogy Drinápoly kinek
VIZSGÁLÁSA.
és ha a vezérkar ia foglyok kieSertéllésénél nem
marad, azt még nem lehet tudni, valamint
Páris, augusztus 6. A nagyhatalmak kö- .fog ennyi katonát kiapniii, ngy ebből azt fogazt is homály fedi, vájjon Drinápolyért miveteinek tegnapi bukaresti lépése, amellyel ja következtetni, hegy a görögök a hiányzó
foglyokat
lemészárolták.
csoda bonyodalmak, avagy véres harcok -köbejelentették, hogy Európa a békeszerződést
vetkeznek el a koldus és nyomorult Balkáutólag .felülvizsgálja, a francia közvéleményA HARCIAS TÖRÖKORSZÁG.
non,
ben' rossz benyomást tett. A francia kormány
A Berliner Tagétól attnak jelentik Péter- kijelenti, hogy részt vett ebben a lépésben,
Konstantinápoly, augusztus 6. A porta a
várról: Diplomáciai! körökben számítva Bul- mivel a nagyhatalmak a lépésre vonatkozóan sztarazagorai vérfürdő után közölte a hatalgária ama törekvésére, hogy szövetségesei- egyetértettek. Ennek elleniére azt hiszi, hogy makkal, ihogy ilyen körülmények között nem
vel megegyezni igyekszik, remélni lehetett, ez a lépés céltalan és haszontalan, mivel a tarthat fönn többé jó viszonyt
Bulgáriával,
hegy a bukaresti béketárgyalás sikeres lesz. bukaresti szerződés felülvizsgálásához, a Ka- holott a hatalmak ezt kívánják tőle. A porta
Nagy jelentőséget tulajdonítanak Románia vaMa-k'érdés eldöntéséhez, valamint minden kijelenti, hogy kénytelen lesz a kindzsáli teközvetítő szerepének, amely a béke ügyének más kérdés megvizsgálásához a nagyhatal- rületet megszállni. A hatalmak bizonyára meg
nagy szolgálatot tett. -Mivel az értekezlet mak egyetértése volna szükséges, ami azon- fogják várni a bukaresti konferencia végét,
eredménnyel járt, igy a drinápolyi kérdést ban ki van zárva. Ami a Kavafla-kérdést illeti, mielőtt a portánál tervezett lépésüket megis Bukarestben fogják tárgyalni, amit itt na- Franciaország Görögország javára szeretné tennék.
gyon. óhajtanak.
KEGYETLENKEDNEK.
megoldani, ugyanezen az állásponton van
A béke létrehozása körül a monarchia Németország és ugy látszik, Oroszország is
Szófia, augusztus 6. A katömaii Ihiatlósiájgak
föllépésének hatása is számba veendő. Erre megváltoztatta az utóbbi időben erre vonatmegállapítása szerint a iKiTlkjkilliisSZónéfli konvonatkozólag a londoni Daily Telegraph je- kozóan az álláspontját és szintén arra a
centrált török haderőik bátram fegyvernemből
lenti: Ausztria-Magyarország
és Oroszor- meggyőződésre jutot't, hogy Bulgáriának le
összeállít ott hadosztályból állanak. A töröszág Bukarestben bejelentették
tiltakozásukat kell mondania Kavalláról. Ez a város tehát
kök kiijölémtlették, ihogy a megszállt területiea szerb tulkövetelés ellen. Bukarestben tilta- Görögországé fog maradni.
ket Cvsa'k akikor fogják élhagynii, hla az egész
koztak az ellen, hogy Strumicát, Radovistet
országot teljesen elpusztították és fölperzselBOLGÁR
NYILATKOZAT
és Kocsánát a szerbek kapják meg. A szerSzófia, augusztus 6. lEgy kormányhoz kü- ték. Az összes falvaik aratási eredményét Csabek -aztán tényleg mérsékelték követeléseilönösen közeli álló személiyiüség kiiijielieimtetite a tái dzsáiba v.isziík. Kirlklkllieszénél ós Bunar
Hieszarniál a bolgárokat fosztogatták. Maliikékövetkezőket:
— A békét föltétlenül legkésőbb pénteken ban ós Tirnovóban többeket megsebesítettek
A mai napon még ezek a jelentések érmegkötjük. A fegyverls-ziünetiet s|amlmii> (körül- vagy megöltek. (Musztaifapasábain Menet Sekeztek :
mények között seim .frígjük újra mieigjlioesizialb- rif hadnagy, aki Ka'llklandevenMt valló, valabiitani. Az dlőizetes béikeföltét eleiket még nlem mint hat máls törölk tifezt egy asszony és égy
CSÜTÖRTÖKÖN ALÁÍRJÁK A BÉKEállapították meg véglegesen, de ©izeik siemimi- leányt meggyalázott. A szent szinódiuis papja
SZERZŐDÉST.
egy Szalonilkilben laiké külföldi ember levéléBukarest, augusztus 6. A békeértekezlet esetre s-eim azdk a föltételeik lesznek, -aimeillyeből ikivonatdkat (közöl, amelylben effimandljn,
ma,i ülésén hirdették a hadviselő államok kö- ket a szövetbégeee'k óhajtanak. A görögök
hogy a bolgár templomokat a görögök megzött létrejött megegyezést és legkésőbb hol- nem .akarnak lemondani Kava'láriól és Szíeszentségtelenítették, az dl tárokat szétrombolnap, csütörtökön, tehát huszonnégy órával reszröl, a szerbek pedig Radwistyéről, Iszták, a szentlképéket össizeszaggadltiják. A göa fegyverszünet lejárta előtt alá fogják irni a t.iprő'l és Kocsánáról. A bcilgálr .kormány
azonban nemélli, hogy ezek a városicík, különö- rög (lelkészek a balgárdktiól miniden leíllki tábékeszerződést.
,
sen Kavalla és Szteresz végül Bulgáriáé lesz- mogatást megvonnak, még -a temetéseknél i>s.
A ROMÁN KÖZBELÉPÉS.
nek és egy európai értekezlet -a görögök köLEMOND VENIZELOSZ.
Bukarest, augusztus 6. Minthogy a bé- vetelésévél szemben Bulgária javára fog o
London, (augusztus 6. Diplomáciai körökk-ekonfereinráa tegnapi, tisztám formális kér- kérdésben döntemi.
ben azt hiszik, -hogy Venizelosz görög miniszdéseiknek számt ülése nem eredményezett köBULGÁRIA SZAMONKÉRI A FOGLYOterelnök legközelebb lemond, -mert közötte és
zeledést a hadviselő felteik álláspontjai között,
KAT.
Konstantin király között rendkívül éles ellenjól értesült körök azt ,vétik, .hogy Bulgária a
Szófia,
aiug.u8zt.us
6.
A
hivatalos
.görög
jetétek kerekedtek. Ez ellentétek olyan természövetségesek által legutóbb ajánlott
határlentésekké! szerűben, mélyeik a görög hudlsebéketárgyalást
vonalat esetleges módosít ásókkal
elfogadja, reg el ő nyomulásáról szálnak, a bolgár főha- szetűek, hogy a bukaresti
egyidejűleg azonban ia bukairesiti megegyezé- diszállás a következőiket teszi közzé. A máso- megzavarhatják.
sek érvényességét a hataümaík jóváhagyásától dik számiu bolgár hadsereg, amély .a görögök

"

a Corsó-kávéházban

::

Kóczé Antal «. fiai

zene . esté | yt

—

4

DELMAOYARORSZÁG

sok órcieklődésére, támogatására, nem elégíti
ki és nem segiti föl, ha nléhány jósizándéku
mágnás részvényleiklet' jegyez, igazgatósági
(Mágnások üzletei.) {Mint egy országos tagságot ivállal 'és hörzecsoporfban vesz .részt.
frázisnak
meghaauidtiolása,
olyanformán Ha már vannak ilyenek, ezek a tök-e iraPY
hangzik Széchenyi Vilkter gráf, Fehérmegye időt és gondot i® áilidózziainak, almelilyél figyefőispánjának vall'omlás a a szenenosétteai Be- lemmel kisérlk az ő közremüködélsiükkei és ernoid-gyár ügyében. Talián mem is az anyagi kölcsi támogatásukkal szüllletett vállalkozást
veszteséget, mint az üzfliétlbé való „benaeanéisít" és üzletet, ha nem egytezerü bálbjái a lehetősajnáló rezignációvail imonldjia él>, iluogy komo- ségeknek és kon.junktiurálkh'ak, hanem kormályan vette-e a szemrehányást, aimelly néhány nyozni tudnak azokban és időjében-alikiaPuiiazév ©lőtt széltében-hosisEálba® elhangzott: hoigy kodnak azcikhoz. Tailán ezzel a pár szóval lea mi főuraink, vagyonos ©lőlbdllőkik nieon tá- het legjobban kifejezni a dolgot: .a mágnások
mogatják, neim vesznek részt az liparlban, ke- vállaikoeása, .részvétel® az ipari életben lés az
reskedelemben. Ö .kdmiolyiain vette, minit ahogy üzltetelkhen ne legyein se mülkedv'ellős'ködlési ise
hasonló nógatásokra vóniiílt a kapifafliiisizítiktus pedig puszta szerentosejáték.
mezőkre, az értékpapír üzletibe és .a tőzsdéi
spekulációba egy másik Széchényi: Vanderbilt Gladys férje, a'kii hozományának javát
elveszítette a tőzsdén. És péflldláull tehetíné hozni Gerliczy Ferenc bárót, Ziiehy Vlald'itoar
* A Vígszínház megnyitása. A Vígszíngrófot és a .szoimonuain .aiktiuáiliiissá lett Sza- ház augusztus 19-ón, fkieidldlen kezdi meg az u j
páry Pál grófot is, noha ő m á r csak akkor • szezonját annak a darabnak az előadásával,
feküdt a.z üzleti vállalkozásokba* amálkor rom- amellyel a mult szezont zárta, a „Nem szalása lejtőjén volt és a (íefalé cs/uszást akarta I baid" cirnü bohózattal. Még ebben a hóniapmegakasztani.
! ban megtartják az uj szezón premierjét: a
Szóval, ez/elk az egymástól tá/voll áliló éfe ; „Parquetisátz No. 10." cilmü óntíkefe bohózat.
nem is egyforma tenmésraetü esetek azt a mo- I bemutatóját és padíiig: augusztus 26-án. A legrált jelentenék: a mágnás ne menjen ia gyár- közelebbi premier aztán Farkas Imre darabai! ap itásokba, ne kenesse az üzleti élet llave- ja, a „Hónapos szoba" lesz, amelyben Gomgőjét, a spekuláció tüzeit, hanem miiveH-je, baszögi Ella é'S Virányi Sántdor, a színház u j
vagy miveltesse az ősi földet, legyen katona, tagjai lépnek a közönség elé. Geunlbaszögi Elvagy legrosszabb esetben, vállaljon hivatalt: la néhány repr íz ben a Harmat Heldldy elára vállalkozásoktól maradjon távol mind ő, vult szerepeit ás át fogja venni az uj szozóinban. A harmadik p-remliiér az u j Bernsteilnmind tőkéje. .
Pedig az a frázis még se volt ©gié-szen frá- darah bemutatója lesz.

KALEIDQ5ZKOP
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zis, esák nem értették jóil meg és h a megértették, nem tudták jóll köivetími. Az üzllleti vállalkozásnak tagiadbiaitlatliamlnl! meg van egy
nagy hátránya, a mezőgazdaság föffiött. A buza, h a elvetik és ha a miivelásiáhez elegiendő
erőt adnak, neim vélsiz el a földiben. Ha ia gazéi a távol is éit a birtokától, ha aratásiig ment
.is látja, — lehet, hogy nem olyan kövérén,
mint másnak, mégis meghozza a szemeit, a
kalászát. Az üzleti váil-Mikoizásiba hintett töke
olyan, mint az örvényben táncoló fadarab: ha
csak ©gy pillanatra- ils .elvéti az ember ia szeme elől, egészen odaveszhet. Többet- jövedelmezhet, de több gonld is jlár iveile, minit aimeny:
nyiivel egy részvényateíráisíi iivet* egy tőzsdei
megbízást, vagy egy kötSevellet aláírnak. Az
Íparl és vállalkozási tőiké, d>e különösen a spekuláció hullámaira íbizott pénz inieglköveteílli,
hogy a tulajdonosa, ha niem akár egészén, lemondani róla, megismerkedjék a yáfflallkoaáis,
a.z üzlet belső természetéiveli, a tőlke befektetésének, forgatásának módját figyéílemmel kísérje ós hogy ezzel ne csáik a miaga tőikéinek
biztonságát, jövedelmező voltlát védj-e* hanlem
— és ez igen fontos — azoknak a kisöblb emberekuék anyagi éiriddkeát is* lakájk a grófdk
dicséretes fölbuzdullálsa és jóhiszemű példái
után indtu/lniak az ipari és üzleti válHallkozásokbaa.

* Nádasyék Makón. Nyári vándorutján
a szabadkai színtársulat szombaton Mákom
megy, ahol a nyár efllején már tartott a társulat egy rövidke szezont. A makói főszezon
azonban a hagyin'a'-aratiáis után (kiezdődlilk s a
makói ih-irlapdk remélik, hogy az ildiei béirlliet
is ugy fog sikerülni Náidlasidyléknlaik, imánt az
edidigi évek őszi idényének bérletei. A bajai
szezon az utolsó hetekben tisztességes erkölcsi eredménnyel záródott s Náldaisyiéfc ujnllt
kedvvel kezdik meg a malkói közönség szórakoztatását, amelynek mindjárt az első hétlem
négy darab újdonságot tállallinlaik fel.
* A vídétí színházak hírei. Patek Béla
dr. a győri színház igazgatója a
komáromi
tórpa/r,amcsinokságtól kérte a katonai lovaridá,
átengedését* sziiniiieilőiaidlásioik tartíhaitásána. A
katonai hatósálg azonban megtagadta az engedélyt és igy Komáromban az idén a magyar színtársulat nem tarthat
előadásokai,
pediig a. megelőző éveikben Komáromnak a
,győri szimtáirislullat 'egyáik 'legjobb nyári állomása. — Mintán -Márffy Károly dir. stziinilgaizgató megkapta a nyíregyházai színházai, a
felvidéki színikerület gazdátlanná illett és kihirdették rá a pályázatot. A kerület .választmánya vasárnap tartott ülésében a pályázók
közül Kövessy Albertet, a jónevü belliózatárót
választotta meg a .felvidéki kerüllet uj igazgatójává.

Mentségükre legyen imianldvia. a mi főurainknak, nem államiak egyedüli ebben! a drágán megfizetett félületeisséiglhem. Hiszen a német Fürstenlkonizern, a német tmáiginásdk több
száz miüldóra rugó hanik- és ipari órdieíkiellitsége
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktói
is válságba jutott és szanálásra sízoiriuiLt. De ; fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
azért vannak helyes éb józan példái 'is anmalk, pótolják. Készítek továbbá arany koronákat és
hogy miként kell a tőikéls mágnásnak a vál- levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
lalkozói és ipari életiben részt vennie, anél- Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bárkül, hogy a biztos veszteségnek, kteflllemetliein
milyen javítást 4 óra alatt készítek.
kudarcnak méz ne elébe. A magyar ipart, a
melynek tényleg szüksége van a magyar
B Á R T A Á G O S T O N fogtechnikus
nagytőke túlnyomó részét képviselő mlájgnáKigyó-utca 1. sz. SZEGED.
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A gyújtogató milliomos
regénye.
- Egy földön utó karriérje, oda és vissza. —
(Saját tudósitónktól.)
Az Alföld egyik
virágzó községe Orosháza, a „legnagyobb
magyar falu". És 'Orosházán a kereskedelem, az ipar, szóval a gazdasági élet föllendités'éhez sokban hozzájárult Gémes Ferenc
gőzmalomtulajdonos. Kiterjedt üzletei révén
ismerte az egész ország. Pompás 'megjelenésű ember, finom gavallér volt, aki mint virilis, a vármegye közügyeinek irányításában
is részt vett. Barátságot tartott fönn a főispántól kezdve mindenkivel. A megye krémje nála találkozott. Nagyúri fénnyel berendezett lakosztályában olyan estélyeket adott,
hogy az igazi mágnások is megirigyelhették
volna tőle.
(Húsz év előtt mint egyszerű molnárlegény kezdte szédületes karriérjét Gémes Ferenc. Szorgalmával rövid idő alatt kis vagyont szerzett, amelyet befektetett gazdája
vállalkozásába. Társ lett. Az üzliet nagyszerűen .ment. Gémes tekintélyes tőkéhez jutott.
Most már csak az a gondolat kóválygott az
agyában, hogy önálló lehessen. Terve hamarosan vallóra vált. Egy-két pénzintézet segítségével megalapította gőzmalmát, mely az
Alföld egyik legnagyobb és leghíresebb malma .lett.
Az uj életet Gémes hamarosan megszokta, előkelő barátokat keresett, akiknek modorát elsajátítatta, mindenben asszimilálódott hozzájuk. Pezsgőt ivott, autót tartott,
nagyúri allűrjeivel port hintett a világ szemébe. Igaz, hogy milliomos hírében állott, a hírnek vollt is alapja, de a költséges passzióik
mégis megingatták létalapjában. Körülbelül
négy éve annak, hogy komoly zavarokba jutott, akkor történt, hogy egy éjszaka porrá
égett az egész malom. A tűz kapcsán különféle (Pletykák ikeltek /szárnyra, /de azért a
biztosító-intézet, ahol a mallom biztositva
volt, kifizette a több százezer koronás összeget.
•A .tűzkárért járó pénzen Gémlels feilé/pitiette éis meginagyóbbiítöttla üzemiét, rendezte 'tartozásait, Ihogy nyugodtan folytatlhasöa ott, a
hol elhagyta — a könnyelmű életet. Ez volt
azonban a veszte. A miallmla egymásután nagy
négyszer leégett, idie a idaipott pénzzel imost
már sehogy sem tuldf'a magát regresszálni.
E'hez járult egy imásílk Ibaj ils: az országiban
nem akadt intézet, mely elvállalta volna a
haiütmas malom biztosítását. Igy került örizszéköttetésbe egy loridoni íinlliélaettel, amely
hosszas rálbesizlél'léöi utóin belém/ént az üzíMbe.
Gsukhogy ez ás megjárta Gémessel'!, mert az
orosházi örökmécses nem aludt el. Néhány
hónap előtt pozdorjá vá, égett ismét. iMosit urnái
mindenki látta Gémes Ikezlánelk tiitóöb munikiáját. Köztüdomátsu llett, hoigy a malmot maga
gyújtotta fel. Nem ils volt állidás aiz igy szerzett pénzen, mert miírtegy 'kiét .hónappall ez/előtt csődbe került.
Két hónapja ennek. Azóta Gémes nincs
Orosházán. Családjától: azzal búcsúzott oh
hogy a hitelezőkbe] megy 'kiegyezni. A Ikanzszá.ban lévő pénzikőliizletot magáihoz 'vT.ettie, alutóra ült s leltünt. Soha sianlkii nem tilldja mieg,
hogy hol van, ha Pintér János oncrlházl kiözségii hivatallncík, akiit utjária magáival vitt,
tegnap iháintólen be niem toppan Orosházáira.
Pintér, teki alaposan ráfizetett a. iGiémieSsel /való barátságra — hihetetlen dolgokat mesélt
enneik a naigystillü ezéllhámcsrialk üzelmei női.
Elmondta, ihogy tiizezer korona íkészpémz'zel ós iaiz autóval előbb Bécislbe ímentelk, alhol
Gémes értékesítette a gépet. Bécsiből Londonba siettek* ihogy a tűzkár östsizegót, százhúszezer koronát fölvegyék. Meg is kapta a pénzt
Gémes, osalk most már ri'am volt Ikedlve hazamenni, hanem elhatározta, hogy válllallkiozásba kezd. Szövetkezett egy Schmieth nevű imláraimarosii Ikeneskédővelli, ikilvel Edinburgbam
Mason és Schmieth néven női iclliviatiáíriu-oétglot
1
létesített. A elégben Gámies niem szerepeli!! hanem, helyette Mason néven Pintér vett részt
az üzletben, amelynek irányítását ő tartotta
fenn magáinak. Természetes, hogy elsősorban
a biztosításra gondolt. Be is biztosította ha-
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talmas összegre az áruházat, .csakhogy az
orosházi módszer iftt netm vált be. Az üzletet
felgyújtotta ugyan Gémes, dc pénzhez nem
jutott, sőt :a saját pénzét —toörallbetliülszázötvenezer koronát — ,is leűlvesztiette. A hatóság
ugyanis megállapította ia gyújtogató,st, az,
egyilk cégitlánsat, Pintért letartóztatták, a másik kettőnek azonban nyoma Metszett.
Két hétig isinylődiöft Pintér fogisiáglban,
mig szahadliábra helyezték, társait
azonban
körözik. Edidlig nem akadtak nyomukra, miért
Gémes, minidén valószínűség szerint Erainiciaországban barangol, pénz nálk/ül, letlörvte.
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Düledezik
a Dugonics-utcai otthon.
— Uj épületet kér a Gyermekvédő Liga a várostól. -

(Saját
tudósítónktól.)
Az Országod
Gyermekvédő Liga nevében Ruffy Pál helyettes elnök ma átiratot intézett a városhoz,
amelyben azt a megdöbbentő tényt adja tudomására, hogy a Dugonics-utca 34. számú
házában levő iparosinas-otthon falai repedeznek, az épület folyHon sülyed és a benne tartózkodó negyvenöt iparosinas életbiztonsága
állandó veszélyben van. A ház azelőtt a város
Tóth Péter fiának tragédiája. tulajdona volt, 1908-ban adta át a Ligának
— Szerencsétlenség, vagy öngyilkosság. — az iparosinasok-otthona számára. Már akkor
rozoga állapotban volt az épület, amely még
(Saját tudósítónktól.) Tóth Péter szegődi az árviz előtti időkbői való. Toldozták-folfűszer nagykereskedő fia, Tóth Piál gyógysze- dozták, csaknem mindien hónapban akadt
rósztanhallllgiaitió tegnap öngyilkosságot köve- rajta javítani való, de mindhiába, mert az
épület annyira korhadt és ócska, liogy a legtett el Budapesten. A szimpatikus fiiatailleim- költségesebb reparálásokkal sem lehetett többer. aíkii nagy kedveltséginek és szeretetnek .Ör- bé helyreállítani. Minden porcikájában kivendett különösen Szeged iiiri fiatalságának kezdte az idő s maga a mérnökség is beiskörében* megdöbbentő módon és miilnden /ko- merte egy, a tanácshoz intézett írásában,
hogy a javítások ellenére is tartani lehet az
molyabb ok nélkül dobta el magától a® életiet. épület teljes megrokkanásától. Ma mága az
Tóth Pált a Visegráldli-utoa 21. szarná (ház- Oi"szagos Gyermekvédő Liga kéri a várost,
ban lévő Nap-gyógyszertáriban vélt gyakor- hogy a jelenlegi épület helyett nemcsak hogy
nok. Egész a legnto'lsó napiig nagy amlbáeiió- alkalmasabbat, nagyobb biztonságot nyújtót,
hanem befogadó képesség tekintetében is naval ós szorgalommal tett eleget hivatásának; gyobbat bocsásson a rendelkezésére az ipapanasz soha nem hagyta el ajkiát. És mégis rosinas-otthonnak. A jelentkezők száma 1908.
megtörtént a tragédia, amelynek okát la mé- óta tetemesen megnövekedett, ugy, hogy ma
lyen lesújtott csalód sem tiudja. Tótíb Pá! már olyan épület kell, amely 80—100 iparosképes befogadni. Temesvár, Nyíregyháhétfőn este 'visszaivoniulít szioibájálba és vero- inast
za !is ekkora létszámnak megfelelő épületet en
nállal megmérgezte magát. Miikor tettét észre gedett át a Ligának, mig Szegeden a jelent.vették, akkor már a Bzerenesiót'len, jclb'b sorsra kező inasoknak több mint a felét kénytelen .a
érdemes fiatlati emberen nem 'lelhetett segíteni- Liga az épület szűk volta miatt visszautasiA mentők beszállították a Rólkus-ikónházlba, a tani.
ho.1 a liieggonidiosalbfb ápolás ós orvosi Skeziellés
Az átirat igy szól:
dacára is este félhatkor meghalt.
Nagyságos Pólgiár.mester Ur! A ivaros
Még tegnap este értesíltetltélk tátviiratiiiag köztörvényliaíósiáigi IbÜzoitltsiáigánlalk nemes bőTóth Pál szüleit a tragédiáról, idie a tiávirat- kezűsége folytán miéig 1908. évben örök (használatra átvettük a Dugonics-utcai 34. iszámu
bain elhallgatták a katasztrófa bekövetkezé- házat, hogy abban iparcisiiinasottlhiomt létesítsét* pusztán csak annyit tuldattalk Tótlh Pé- sünk. Mi ezirányu küteffiességíüniknielk ímegfeterrel, hogy fia nagyon rosszul vau, utazzák Mtiünik 'és .Szegedien 45 iparosinas befogadásáföl hozzá azonnial. Tótlh Péter nagylkiereslkiediő ra szolgáló mintaszerű otthont tartunk fenn.
Az otthon épületénél az utóbbi két évben
feleségével együtt a ieglelső vonattal! felutajíeiléaMkeny ©1 váltó,zásdkat észleltünk, aiményzott Pestre, de a szü,lő|k legif j aibo gyerimdkü- ínyiben az épület erősen ülepedett és falai reket már icsalk a halottas ágyon láthatták v,i- pedeznek. A vakolatoknak házilag ismételten történt belyréálllitíáisla a fennálló bajosízont.
kon természetesen nem segített. A repedezéA Délmagyarország munkatársa ima föl- sek ez évben már olyan mérveket
öltöttek,
kereste a :gyás.zoló csaMid Szegeden lévő tag- hogy indíttatva éreztük magunkat az épületet
ját, ifjabb Tóth Pétert, aki /bátyja Tóth Pál- a tekintetes városi mérnöki hivatal utján is
nak. Ifjabb Tóth Péter, a tragédiáról mlegtiör- megvizsgáltatni. A hivatalinak Nagyságodhoz
intézett jelentése saeriht további ülepedéseik
ve, könyezve mondotta el a ikövetkezőket:
sincsenek kizárva s ágy otthonunk biztonsága
— Igazén elgondolni se tudjuk, hagy állandó veszélynek van kitéve.
öeséni miiért lett öngyilkos. Pesten nagyon jól
Egyrészt az épületnek ezen hiányosságai,
érezte magát, a pályáját szerette és semmi de másrészt arra Mailó tekintettel, hegy egy
baja nem vollt senkivel, TermiélsK©be£.an anyagi 45 növendék befoigaidálsára szoiligiálló inasottokok miatt sem lett öngyilkos* igy tehát va- hon a nyert tapasztaltatok szeriint mégfközeiMlóságos rejtély halálánlak oka. Lekötetlen is, tőleg setm elégíti Iki a város közönigégténiek és
hogy szerencsétlenség történt és nem öugyil iparosságának az linlasotthonhafl szemben tánnéiSizitott igényéit, arra kéíszfeitn'ík minket,
kosság; talán elvétette a® adagot és a Vero- hogy Nagyságodat kórjülk, 'méltóztassék lehenáiból többet vett be, mint amiennyi nem ár- tővé tenni, hogy a jelenlegi épület helyett az
nagyobb
talmas. Szüleim ifölütiaztak Budapestre és a jnas-otthon alkalmasabb és főleg
épületbe
helyeztessék
át.
holttestet Szegedre
szállíttatják.
Szeged város ima mát fejlett ipara melAz előkielő szegedi osailáid iráint városszerlett
a jelentkezőknek csak egy csekély hánya' te nagy részvéttel vannak- Tóth Pált nadát vagyunk képesek az inas-otthonba befogyon sokan ösimerték* egy éve csakhogy föl- gadni, melly körülmény egymagáiban iis igakerült Pestre, azelőtt mindég Szegeden tar- zolja a kibővítés a fejlesztés szükségességét.
tózkodott, itt is végezte iskoláit. Temetése
Az 1908. évben létesített szegedi, nagyváradi és kolozsvári imlasHMttfhonlok 40—45 létiránt még iniem történit intézkedés.
szám befogadó képessége nem bizonyulván

Kizárólag helybeli, hirneTeiefon ves asztalosmesterek által
515
- készített, elismert jóminő^
ségü és bámulatos olcsó
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elégségesnek, a későbben tótleáitett inas-oittllionok már in ind nagyobb nővtenidláfcllétszám befogadására rendeztettek be és az illető városok is (Temesvár, Nyáregyháza) megfelelően
nagyobb épületét bocsátották a Liga használatára.
Tisztelettel ismételten kérjük Nagyságodat, méltóztassék a® inas-otthon fejlesztésiét
egy nagyobb és legalább 80—100 inas befogadására alkalmas épület átengedése által
lehetővé tenni. Ruffy Páll, a® Országos Gyermekvédő Liga h. elnöke.
Az átiratot ,a polgármester a tanács elé
fogja terjeszteni. Az iigy elintézését komplikálja, hogy ,a város megvette azt a házat, amely ma rozogasága miiatt szolgálatképtelen. Minden esetre rosszul tette, ami
most fokozott kötelességévé emeli, hogy a
Liga kérésének olyan, elintézési módját találja meg, ami a várost a károsodástól megóvja.
,
Tiltakozik a német nép! Piágából
jelentik: A németek és csehek harca, amely
Prágában az autonómia felfüggesztéséhez
vezetett, napról-napra uj fázisokba liép. A német képviselők most a német néphez fölhívást intéztek, laimely többek közt igv szól:
— A vezető cselh poilititbuísiotk, ;a|ki.ket az
állnin művészet élkényesztetett és naigygyá
tetit, a® ország határain tul agitációt kezdtek
és a vak fanatizmusukban megfeledkeztek az
államról és Ausztriáról. Ez a paniazlaviisztikus munka Párislhan* Londoniban, Pétervárott, Belgrádiban ugy, minit azelőtt 1908-ban
és 1909-ben és most 191,2—13-toain Ausztriában
és Ausztriáért mélyen megszégyenítő jelenségeket hozott létre. De eigyutital nyillvánvállóvá lett az egész viilág előtt, hogy az osztrák
mérnetek és köztük niem utdlsió soriban a csehországi németek, nemcsak alkotói,, ihaniam a
legmeghizhatóbb támaszai az államinak. Vájjon ez a cseheket támogató lálllaimpolllitikia iCseh ország németei rovására tényleg áliliaimifentartó politika? A német nép tiltakozik ie rövidlátó, a csehektől Ma,ló fiálelemtől vezetett
politika ellen, mert ez ia politika nlémet- és
ál 1 amiéi lenes.
A föllihivás azzal .végződik, hogy egyetlen
cselhországii német birodalmi férfiú nem merithet reményt ;az uj Ikiegyezési tárgyalásokból, .arnig Prágáiban és Bécsben ugyanabban, a széliemben kezdik a csehországi kérdést.

Vermyártiház

Református-palota, gÖ7fürdővel szemben.

Alkalmi vétetek!

Szabott árak!

Batisztok métere
Ruhavászon „
Goldb és Cosmanos Cretonok
140 széles Lüszterek
. , .
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Női costöm szövetek félóron!
Grenadinor
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Tiszta selymek ruhára . . .
Pongyolák legjobbak, . . .
Blúzok
.
Diszes női ingek
Clott női alsók . . . . .
Keztyűk, harisnyák, paplanok

sága b á m u l a t o s !
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olcsó-

Egyesült
Műasztalosok Butorraktárában

első kézből csakis az

(Szeged, Tisza Lajos-körűt 19. szám
alatt, Kertész pékkel szemben)
hatók; esetleg

kap-

részletfizetésre ir.

DÉLMAGYARORSZÁQ

6.

HIREIC

is hatóság elleni erőszalkért és testi-sértésértindult meg az eljárás.

Útonálló legények.

— A Szapáry-Ogy. Gerliczy Ferenc báró
tegnap óta Budapesten időzik, hogy egy-két
napig a -fővárosban várhassa -be az ismeretes affér fejleményéit. Ugy Játszik, azok ,a
hirek ,'kora-Jak voltak, amelyek párbaj föltételeinek megáUapit-ásáról szóltak. A Szapáry-ügy polgári bíróság utján való elintézésre kerül. Az affér legújabb bonyodalma
az, ho-gy Vázsanyi Vilmos dr. utján Szapáry
Pál gróf fegyelmi -följelentést tett Szőke Gyula dr. ügyvéd el-en.
— Feltartóztatták a követ feleségét.
Ruscsukról jellentik: Tarnovszky gróf szófiai
magyar-osztrák követ felesége tegnap kocsin ideérkezett, ihogy vasúton folytassa útját egyik külföldi fürdőhelyre. Kocsiját azonban -Gyurgyarban föltartóztatták a román
hátóságok s az ottani magyar-osztrák konzul- közbelépése ellenére is a legnagyobb nehézségeket gördítették tovább utazása elé.
Addig huzták-hala-sztották okmányai láttamozását, amig a vonat -elment. A grófnő
kénytelen volt a követk-ező vonatot bevárni ,s
csak azzal utazhatott tovább.
— A gazdasági iskolák tankönyvei. A
Hivatalos Közlöny közzó'tieez-ií, hogy a Vallás
és közoktatásügyi minis-z-t-eo* Scossa Dezső iki-r.
tanácsos, tanfelügyelő 3 Iköt-ehes nagy munkáját, a „Háztartási és gazdasági leányiskolák olvasó és ta;ikcnyvé"-t -engiedély-ezte és
az engedélyezett tankönyvek jegyzékébe beiktatta. A könyv úttörő imiunlkia, mert ilyen
tankönyv eddig egyáltalán nem vett s azt a
szépen szaporodó háztartási tainfolya-mdk is
haszná-lnd fogják. A könyveiket a Firaniklintársula-t -adta ki Budapesten- ® azoik iára 'kötete nkint 1 korona 20 fillér. Szegedén Várnay
L. könyvkereskedésében kaphatók.
— Munkások diszközgyOlése. A szegedi
vas- és fémmunkások szakcsoportja augusztus 10-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a városháza közgyűlési termében díszközgyűlést
tart, a Magyarországi Vas- és Fémmunkások
Szövetségének tiz évi fönnállása emlékére.
Ez alikalommal a szövetség tagjai részére
.20,000 koronás özvegyi segélyalapot fog létesíteni. A díszközgyűlés miatt Szegedre jön
Csizmadia Sándor is, a híres szocialista költő is, aki verseket fog szavalni. A díszközgyűlés sorrendje a követk-ező: 1. A szegedi
munkás-dalárdának -megnyitó -éneke. 2. Elnöki
megnyitó és a kiküldöttek üdvözlése. Két
jegyző kinevezése, 3. Ünnepi beszédet -mond
Varga Ferenc. 4. Szavalat: Csizmadia Sándortól. 5. A kiküldöttek föliszólalásai. 6. -A
dalárda záráéneke. 7. Elnöki zárszó. Belépődíj nincs-en.
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— Megtámadlak

egy rendőrt is. —

(Saját tudósilónktól.) A Dorozsma fölé
vezető országúton hét tanyai Hegény nagy ricsajt rendezett tegnap. Mind a heten részegek voltak és garázdálkodásailkíkal folytonosan háborgatták az arra járó (erőtereket.
Eleinte csak fenyegetőztük ós Ikálromlkod-talk,,
későbl) azonban már Olyan valkmerőek illettük,
hogy neki támadtak egy koresmárosnalk és
le akarták szúrni. Mikor a rókaisi álll'-omlásrál
egy rendőr a hajiba jutott ikaricsmárosniaík a
segítségére jutott, eiztis /m-egtámadltlálk ia legények és veszedélinies helyzetbe hozták, ugy,
hogy a rendőrnek a kardjával kellett védekezni.
Vas Károly 28 éves korcsmáros, Rókusi
fékéteföldeik 109. szám alatti llakós, tegnap
délután három óra tájban Do-roz-simáról Szegedre tartott az országukon. Már közel volt
a városhoz, amikor szemibe találkozott /egy
csoport paraszt-legénnyiel, alkik éktelen Ikilabálással rohantak üllőbe. A korcsmáros samimit
se szólt a -keltem-etilen üdvözTlásre, csak tűrte
némán « legények kilháivó visieíikedlését. A legények sem voltak lazoníban restiefk és miikor
látták, hogy Vas nem igien reagál a lőgóke&szólóbb káromkodásckitia siem, a )korcám-áros anyját kezdték, régi magyar viirtuis szerint, a legkülönbözőbb, -elte ki-vétel- nélkül,
sértő jelzőkkel felruházni.
Vas Károly sem ©akoliból való e/m!ber és
türelme épen ugy véget ért, milnit Cicerónak,
amikor' azt a liires beszédét intézte a eóvi'seken keresztüli Catlilüiniálioz: Quo usque tündém
a-buter-e . . . Csakhogy V-as K-árolly nem keri-te-tt ekkora feneket az ügynek és szintén jó
magyarosan, — óvatosan kerülve a klasszikus finomságokat, — visszautásitotta -a legények szidalmait. Egy szónalk is száz a vége,
gondolták végül a részeg atyafiak és rtelk-i rohantak a ikorcsmi/rofeu-ak és pufföl-ni Ikez-dték
azt, mint a két fenielkü dobot. A -dolog ilyen
hirtelen fordulata, készüMllenül találta Vas
Károlyt, -aki a /megtáíinaldott e-mlber fel-etményességével rögtön belátta, begy jobb l-esz itt
menekülni, vagy segítségért Ikiaihálinii, mint
folytatni a „vitát." Igy -is tett. Elkezdett kiáltozni, amit szerencséjére -töblben meghallottak. Ezek azonban nem mertük beleaív,átkozni az ügybe, hanem értesítették a támadásról a közeli rókusi álll-amáls rendőrségét.

— Házasság. Szőry József dr. szegedi
ügyvéd,
a -teihetségüs festő és Boga Lujiza kisAz ál lomáson es'ak egy öreg, 60 éves renid
őr volt: Kovács János nevü. ö sietett Vas asszony, Bo-ga fetrván álllaonivalsiuitii főellenőr
Károly segítségére. Mire ddlaért -a -verekedés l-eánya ma a s-zeigedi anyakönyvezető ellőtt (hászínhelyére, addig a legények közül többen zasságot kötöttük. A házasságkötésnél tanaikmegugrottak, mimclk ellőtte imiáir kitöltötték ként Deitre János -dir. városi ügyész és Czibuboszujukat a korcsmároson. Két legény volt la Antal ŐT. ü-gyvéd szerepeltük.
— öngyilkos lett az eltűnt gázgyári
már csak.otít, Berta Péter 19 eves ós Miszár
Ferenc 20 éves horgos! cséplő m-unkálsck. Eze- tisztviselő. Megirtuk nemrégen, hogy Dauda
ket egy csöppet se zsienirozta a írenld-őr jelenlé- Antal szegedi gázgyári tisztviselő eltűnt lakásáról, ahol több levelet hagyott hátra, a
te, sőt neki támadtak a rendőrnek is és Berta melyekből arra lehetett következtetni, hogy
bicskát rántott, hogy a ikorcsmárOssull is vé- öngyilkos lesz. -Az eltűnt tisztviselőt azóta
gezzen. Az Öreg rendőr azonban a legveszé- mindenfelé kerestette az apja. ki Aradon lalyesebb pillanatban kardot rántott és teljes kik, de nem talált rá fiára. Ma aztán, mint
erővel Berta karjára sújtott. Az éles Ifeard a. Pöstyénből jelentük, kiderült, hogy Dauda
Antal oda utazott és a Herzog-szálloda egyik
csontig ihasitotta Berta k a r j á t és a legény szóbájátoan tegnap öngyilkosságot követett
súlyosan megsérült.
el. Agyonlőtte -magát és ma reggel halva talált
rá a szálloda szolgaszemélyzet-e. Dauda
A korcsmáros szintén már több hülyén
egy rövid írást is hagyott hátra, melyben
vérzett, a-mikor támadóival együtt a szegedi ' az áll, -hogy filozófiai tanulmányai közben
rendőrségre érkezett. Bertát bevitték a köz- ' meghasonlátt az Istennel.
— Dauda Antal busz esztendős. Másfél
kórházba és föl gyógyulása után -fogja csak a |
rendőrség kihallgatni. Eliten© is és társa ellen évvel ezelőtt távozott el szüleitől, Nemrégün
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atyját Szegedről arról éirteslitetiték, hogy a fiu
rendkívül ideges és a megőrülésétől félnek.
Az atyja Szegedre utazott és ott a fiu (közölte
vele, hogy eltávozik Szegedhőlll, inert az
Erich és Graetz budapesti cég jó állást kínált neki. Dauda egyetlen gyemnek© volt szüleinek és édesanyja nem akarta, hogy Aradtól messze legyen. N-agyinühiezen- rávették,
hogy miaradjon Szegeden és megáilfllapodtak
abban, hogy a fiu tegnapelőtt, vaisárn-ap haza látogat. Dauda Antal azonban Sínén fölvet,te fizetését ós váratlanul elluta-zott -Szegedi-ól. Ki a'ka/rt -miennii Németországba, de C-sa
c-sán a határrendőrség visszaküldte, mert katonakötelezettségét még -nem dótita le. A fialtat'
ember Pöstyénbe utazott és -ott ima reggél hálánókon lőtte -magát. A fiatalember Aradon
az esízperanto-mozgalo-m -meginditój-a volt és
többek közt egy aradi urül'eány-t is tanított az
eszperantó nyelvre. Tamitáüközlben. egymásba
szerettek, a leány azonban a fiu fiatal korára
való tekintettél nemsokára férjhez anent egy
szabadkai hivatalnokhoz. Tovább is leveleztek azonban, amit a férj aiemrég megtudott.
Amerikai párbajt vivőit a fiatal emberrel. A
fekete golyót Dauda húzta és ezért lett öngyilkos.
— Az Érdekes Újság meglepetése. Az
Érdekes Újság imiinde-n számla amegttepetlés, a
most megjelent huszadik szám azcinlban külön megl-epetésesl is szolgák Négyhónlapi f-enál-lása után ez a páratlanul; népszerűivé vált
képes hetilap azzal hálálja miéig a közönség
állam-dónak bizonyult rckonszomvét, hogy iroda-Imi, anüivéözieti ós szociális pályalkérdésefkre -összesen hatezer korona pályadíjat tűzött
ki. Ezüknék a pályadíjaiknak egy része -azt a
célt szolgálja, hogy a legtöké!ie-tes©blb irodalmi, művészeti1 és fotográfiai pályamunkák
még szebbé és gazdagalbbá teigy-ék Az Érdekes
Újságot, a-mi természJetese-n elsősorban a közönség érdeke -is, de van a-zonlkiivüll elgiész sor
olyan pályadíj .is, melyre a ik-özónség imllnidlen
egyes tagja pályázhat. Az Érdekes Újság
közkedvelt állandó melléklete: a imagulk sízükebb közönségéhez külön -pállyakéndósiekiet iá
fognak kiitiiznii. Kétteégtelleni, ihogy ez n-amiesiaik
magyar viszonyokhoz lképesit, de külliföflldi
mérték szeriint ájs impozáns pályadíj a aniaga
várható -dus eredményével a legkellemeisübb
meglepetés tesz Az Érdekes Újság íküzöntségének.
— Fogházból kultúrpalota. Az uj katonai bünivádi eljárás értülmlébien a idtebreceni hadbiróság tealváld a nagyváradi hadosztály-birósólgba és a -helyőrségi fogház rabjait átszállítják Nagyváraidra. A fogiháznalk a
Péterfia-utcában lévő ódon niagyteillkü épüitete
már régen magaíkasztja a város fejlődlését.
Miután a hadbíróság elhelyezésével a ikatoniai
kincs-tárnak most nincs- rá szüksége, mozgalom indult m-eg abbain az irányba-n, hogy
mos-t lebontsák és helyére kulturpallotát építsenek.
— Államilag hizlalják a hadköteleseket
Az Egyesült-Államok -elhatározták, hogy államilag hizlalni fogják a sovány hadköteleseket. A különös, szenzációs újításnak Wil1-iam Kenley ezredes az atyamestere. Az
utóbbi sorozásoknál; igen s-ok hadköteles hazaszabadult a -mérce alól, mert testsúlya nem
felült m-eg az -előírásnak. 'Mindenfelől jöttek
a jelentések erről a tünetről-, amely lényegesen csökkentette a beváltak számát. William
Kenley, aki a sorozások főfelügyelője, segíteni aka-rt a dolgon is tanulmányozni kezdte,
hogy -nem lehetne-e valamiilyen emulzióval
segíteni a feltűnő soványságon. Tanulmányai
sikerrel jártak: a calonel nemrég olyan hizlaló emulziót mutatott be a kormány előtt,
amely hathatósan segiti a ihizást. Az emulzió
titkát a kormány szigorúan őrzi. William
Kenley szerint az emulzió néhány nap alatt,
lényegesen megjavítja a testsúlyt. Ezentúl
tehát a soványak, a ikevéssulyuak nem me-

1913. augusztus 3.

DÉLMAGYARORSZÁG

7.

nekülnek meg a katonai szolgálat alól: egy- szobát megőrizte az -iidő és -fcikázott kíváncsi- dimírt, aiki, ha repülni neon (is tudott, ide legkét heti kura utáp. olyan derék szál katonák- sággal igyeikezétit a iiáz felé, melyben 'Nagy alább kékre-EÖilidre verte azokat, aklik tludioká hiznak, hogy majd 'kifeszítik .a mondurt. Lajo® élte utolsó napjait. A ház, mély. egyike mányában kételkedni merték, lóvén ő azelőtt
Ilyen ötletes az amerikai kormány.
az elmúlt századok legérdekesebb építményei- díjbirkózó. Vladimír iblácsi a legulagyóbh erő— Letartóztattak egy szegedi háztulajdonost és a feleségét. (Beküldték.) A nek, még szilárdan áll -és csak olyan nyu- feszítéssel setm vollt képe® elhagyni a szeretett'
Délim a gy ararszág Tekintetes Szerkésztiőislé|gé- godtan laknak eíl (benne a lakók, mint ©gy anyaföldet és ez a röghözkötöttiség indította
nelk! Juliius 26-án ,b. lapjukban „Letartöztiait- modern bérpalotában. Apponyi megnézte a a nemes grófot arra, hogy a peches- gétpet ós
tak egy szagiadii liáztaiilajidonost és a /feleségét" házat, majd -be alkart mienmi a szobába, hol még pechesebb pilótáját szólneli eressze. Tecim alatt im'egjelent közleménynek szamlálíye- Nagy Lajos meg(halt. De nem lehetett, A szo- leky Á ctórn gróf viisszaklüldii a karos®, de tömet érintő részére bátor vagydk tiudomáísinikra
(hozni a következőket: Deutsch Zsigtmonld és ba zárva volt. És a házmester nem alkart-a ki- rött monoplliánit az EtTMugyár-nak és jélenneje szegedi ffietősógiü lakosok béribe vették nyitni a szobát Appotnytinalk, mert a lakó, aki tékeny ráfizetléisteeil egy automobilra cseréli
szállodámat, 1913. február Inén. A bérlet al- bérli, nem volt odahaza és lezárta a szobát. he, noha -már eiádig is negyvenezer koronájákalmával a bérfizetésien kiviül! egyéb kötele- Nagy Lajos szobája ugyanis hónapos szoba ba került VÖlaidíimár és társai gurulósa. Kasmzettséget nie/m váliMtalk és meun lils visielteki, de Nagyszombatban. Az a teremszerű helyiség, lakow pedig visszatérhet régi pályájához.
az elváLliailt kötelezettséget sem teHjesiitettiéik.
— Életmentő bernáthegyi kutya. Egy
Az én tartozásomért aaiklllativa senki általi nem melyről történelmi hiitlelességgell meg van álvoltaik, őket a bérlet ideje ailatt imlájiuis hóban lapítva, hagy benne hunyta ile örök időkre kiszombori asszonynál, Gerenday Györgya Szegedi Bankegyesület foglalta, tehát rá- szemeit a magyar történelem egyik légfc'ilmai- nénél -két makói lelencfiu van (elhelyezve gongalom, hogy az általuk hit-éhe ivásiárcllt áru- gaslóbb alakja, egyszerű hónapos szolba. Nem dozásra. Buvát János és Tapolcsányi József
kat én tőlem és értem íviteelienidő ikötteiilezlet-tsé- jelzi semmi történelmi nevezetességét és neim tizenegy éves fiuk. Az asszony tegnap beküldte őket Makóra, hogy az ottani Patakygük miatít valló felel/műikben hordták el éjszakának idején. De való aiz, hogy ínyiíltiam meg- törődik vele senlkii, hogy jelentőségéhez és ér- malomban lisztet vásároljanak be és hozzák
mondták, hogy hitefJezőflk egy fillér ifizietóst dekességéhez méltón a nemzeti megemllékezlás haza a tanyára. A két fiu boldogan vágott
sem fognák tőlük (kapná és ők ki vándorolnák kegyeletes helye legyen Nagy Lajos halottas neki az országútnak. Mikor a Maroshoz értek, két másik lelencfiu val találkoztak, KirAmerikába, mert most már Illesz egy pár ezer szobája.
kovics Ferenccel és Bernát Józseffel. Tűzött
koronájuk. Valótlan, hogy án csődbe kénül— Negyven milliós sikkasztás. Nagy- a nap, holtna fáradtan heveredtek le a partteim és hogy MteJp-zési csalás miatt IPo lelő-légre vontaik. Hitelezőim ©Elemem Ibiitcileaői eülii- szabásu szélhámosság (foglalkoztatja a párisi ' ra és megmártogaittá'k a lábukat a folyó vilásért fe-ljélentést nem tettek, az -ily értteCImü hátóságokat és a francia üzletvilágot. Letar- zében. Azután elhatározták, hogy mielőtt toinformálás igazolja az lihformatőr rcszindlu- tóztatták az éjjel Deperdussin aeroplangyá- vább mennének, megfürödnek a Marosban.
,latu egyoldalúságát. Sehorr Ottó, iszetgedi siör- rost, aki ellen a Bainque Com-ptoire Indus- Kikeresték maguknak egy nagy kubikos gödkereskedőtőll sdha neim vásároltam, neki nem trielle és Coloniále vezérigazgatója tette meg röt, amely tele volt vizzel. Hárman levettartozom. Én Sohorrt neim flgyelimleztiettem és a följelentést. Ezzel a vállalattal a gyáros kőztek és bementek fürödni. Tapolcsányi a
informáltam arról, hegy Deutsdluélk szokta! már tizenhat év óta volt üzleti összekötte- pántról- nézte őket. A göd'ör azonban mély
.akartak, ón Sohorrt sem a-zellőtt nem öömer- tésben s a bank számlájára selyemvásárlá- volt és a három fiu, aki nem tudott úszni,
tem, sem ma nem ismerem. Tehát nem lis te- solkat és eladásokat végzett. Az a-hir jár, mint hirtelen alámerült. Tapolcsányi látva, hogy
lefonáltam hozzá és nem tárgyaltaim Schoirr Párisbóíl ima jelentik, hogy a pénzintézet ez barátai veszedelemben forognak, torkaszaOttóval. Annyi azonban tény, hogy Schorr alatt az idő alatt legalább harminckét millió- kadtából kiabálni kezdett segítségért. KözeOttó utazója engem.felkeresett és diszkrét lin- val károsodott. De Deperdussin állítólag más lükben fürdött Mihelics Károly főgimnáziumi
formációt kért, Deutschélkrol, miire én imteg- vállalatokat is megkárosított fiktív üzletekkel tanár tiz éves fia szentbernátihegyi kutyáerősltettem az általiam -már tudott azon tényt, s ezeknek a károsodásoknak az összege is ki- jával. A fiu segítségükre sietett az alámerült
hogy Deutschék a butoriuk -niagy részét és az tesz 6—7 milliót. Az elsikkasztott pnézen ala- fiuknak, a kutya iltánuk ugrott és egymásital készletüket éjnek ideijén elluuircoiltiálk, Va- pította aztán Deperdussin aerpplángyárait s után húzta a partra a három fíut. A segítség
lamilmt Deoitsichélk kijelentése szerint Ameri- épített pilótaiskolát és igen so'kat áldozott azonban már későn érkezett. Bernát és Bukába szándékoznak, továbbá, hagy olya® ki- sportcélokra. Ugy látszik, a repülősport volt vát megfúltak a gödör vizében, csak Kirkojelentést tetteik Deutsdhélk, hcigy hlitefezőjlük- a szenvedélye. Legutóbb százezer frankot vics került elő élve. A két fiu holttestét Manek nem fognak fizietini. De haingisulyozom, adott a Gordon-versenyre. Több óráig tartó kóra szállították, Kőkori csőt pedig a kór,
hogy a Schorr cég ezelket tőleim diszkréció kihallgatás után Deperdussin beismerő vallo- házba vitték.
i
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mellett kérte és Ikapta és neim éu kerestem a mást tett.
— Másod virágzás. Késői szerbemről,
Schorr-oéget, hanem az engem. Róth Sala.másodvirágzásról
szól az énieik. Mint egy ro— Szünöben az árviz. Aradról jelenlik:
mon.
kokó-idill
a
huszadik
századiból, ngy pereg a
Aradmegyében az árviz szünöben van, csak a
történet.
— Magyarok sikere Törökországban. két nappal ezelőtt támadt esőzés okozott
Asbóth Oszkár aradd tóknikius, aki repülőgéA hőse — egy bűbájosa® sízép, asszony, —
pek szerkesztésével foglalkozik, éveikkel eze- ujabb károkat a gazdáknak. Aradhegyalja meg két férj. Az első férj egy ©llőlkelő fővárosi
lőtt összeköttetésiben állott Engel -Sándor ara- dus szőlőtermő vidék és a folytonos esőzés
di származású mérnökikai, alki Konstantiná- következtében a szőlő és a gyümölcs meg- ügyvéd, jogtanácsos.
Egy szép napon a jogtanácsos nr ügyet
polyban -a Ganz-gyárnak volt az alkalmazott- rothadt. A gazdák áJlLitásta szerint a lehető
ja. Az -az ötiletiülk támadt, hogy a török had- legrosszabb szőlőtermésre van kilátás. A Ma- kapott — saját válóperét Aiz -asszony 'kijeügyi kormányt rá ikel-lene /bírni, Ihogy Konlenitette, hogy el akar válni tőle ós az ügystantinápoly mellett repülőgép-igyánat létesít- ros apad és a szántóföldekről visszahúzó- véd kénytelen-kelletlen beleegyezett a válássen. Engel időköziben meghalt és egyik barát- dott, az iszap azonban ugy éltemette a még
ja, Tóbiás Imre, aki szintén a Ganz-igyár kon- le nem aratott 'gabonát és kukoricát, továb- ba. A válópör lefolytatása után az asszony
stantinápolyi mérnöke, társult Asbáthtal. A bá burgonyát, hogy teljesen
hasznavehetet- feleségül ment a másik úrihoz, aíkijt röviden a
török hadiigyi kormány vallóban el is hatá- len. A Maros gyakori kiöntései és a sok eső- kettes számú férjnek nevezhetünk. A kettes
rozta, hegy Sza-n Stefartóban repülőgépgyárat
számú férj (méltóságos ur volt és az ügyvédlétesít és ennék vezetésével' Tóbiást és Asbót- zés következtében a Maros partján, a Baross- -néből méltóságos asszony lett.
hot bizza meg. A repülőigépek Asbóth tervei parkban és a katonai várterületen veszedelMásfél év előtt azután /meghalt a mélszerint készülnék. A minap Asbóth levélét is mes mocsarak keletkeztek, melyekben megtóságos
férj. Az újságok hoe&zu gyászjelenkapott a török hadügyi kormánytól, amely- számlálhatatlan szúnyog tenyészik. Sok csaben arra kérték, hogy a szerződés megköt ásó- lád nem engedi gyermekeit a parkba, mert tésekben számoltak be a legjóbb, a felejthera utazzék Konstantinápolyba.
Garia aradi
tetlen férj haláláról, — a sízépséges özvegy
ügyvéd, Asibóth képviseletében ma reggel el a maláriái terjesztő szúnyogoktól félnek, a
melyek milliárd számra nyüzsögnek ott. pedig felvette az özvegyi fátyolt.
is utazott.
És hordta-liordta egy ideig a (gyászruhát,
— Nagy Lajos szobája. Apponyi Albert Szakférfiak figyelmeztették a város vezető
amely azonban hovatovább /világosabb rugróf tegnap családjával Jedlicsha P á l érisékii férfiait, hogy gyorsan intézkedjenek, nehogy
háknak engedett teret. És nemrégiben megjea
mái
ária
kiüssön.
heilynök látogatására Nagyszombatba
érke— Teleky Ádám gróf megelégelte az lent az asszony a társaságban, imég szebben,
zett A helynök Apponyi gróffal sétára inidiullt,
még virulóbban, imint annakdlőttle.
hogy megmutassa n-eik-i a város (nevezetessé- aviatikát. Budapest után eddig Kolozsvárnak
Mindenki elismerte, hogy az asszony még
geit. Megnézték a dómot, a gimnáziiumot, a volt. a legfejlettebb afviátiilkai élete és ezt gróf
szebb,
mint annakelőtte és hamarosan körülszem-inárium-at- és a jezsuiták templomát, A Teleky Áidáimmalk, a dúsgazdag mecénásnak
rajongták
a szépséges özvegyét a hódolók'.
templomból jövlet az érseki heilynök egy érde- köszönhetik a /magyar repülők. Azonban a
És a hódolók sorában ott ,völ(t az első -férj, az
kes történelmi emlékre hli/vtla fel Appoínyi fi- repülés nehéz mester-sléig éis sdklba kerüli és az
egymásután óriási fiaskóval végződő repülő- ügyvédjis.
gyelmét:
Egy szép napon azutáin kipattant a ti— - Most megnézzük azt a szobát — mond- napok kedvét szegték ia grófnak és elhatároztok:
az özvegyasszony menyasszony. Azaz,
ta,
hogy
f.ulad
a
tulojldónában
lévő
Etrichta - - amelyben dicső eimllékü királyiunk,
hogy
azóta már asszony is. Boldog felesége az
mc-nopmnon. Ezt az egyfedeles gépét körülNagy Ixijos meghalt.
első
férjének,
akitől elvált és akihez
mégis
Apponyi csodálkozva hallotta, Ihogy ezt belül egy esztendeje hozatta a gróf Bécsiből
csak
visszavezették
az
élet
utjai.
a nevezetes és érdeke® történelmű emilékü és pilótául szerződtette 'hozzá Kasulkow Vla-
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Piroskőtrárá regényükből] olvosmak ilyün
históriákat álmodozó hakíisdk, szentimentális
névelőhőik. A tsziv másodvirágzásá,ról, — a
szerelemről, amely elillan és a szerlomrő!,
amelyik visszatér. Mintha hárfán pengene a
dal:
„On revient toujours á ?es premiere aimours." Az emher mindig visszatér az első szerelméhez . . .
— Az amerikai pusztító hőség. Pusztító hőség uralkodik mostanában Amerikában, különösen a keleti államokban. Most a
következő ujabb adatokat jelentik erre vonatkozóan. Egyetlen napon, julius 31-én Ghicágóibani 20, Clevelandban 12 és Newyorkban
42 ember halt meg napszurásban. Még éjjel
sem csökken a hőség és a lakosság legnagyobb része a szabad levegőben, a háztetőkön, terraszoikon, kertekben és parkokban
tölti az éjszakákat. Washingtonban a napokban óriási zivatar dühöngött, ame.lv félóra
alatt ötmillió koronányi kárt okozott. A közterek ültetvényei legnagyobb részit elpusztultaik, a fák gyökerestől kiszakadtak, á virágágyakat pedig elimosta az ár. Egy ház
beszakadt és két embert agyonütött, többen
pedi'g súlyosán -megsebesültek. Az orkán sok
házról levitte a tetőt és az utcán lehetetlenné
tette a forgalmat. A szenátusban épperr ülés
volt, de abba kellett hagyni, mert a rettentő
Ítéletidő a tanácskozásokat is lehetetlenné
tette. Félóra -akit, amig a zivatar tartott, öt
centiméternyi magasságra emelkedett az utcákon a viz és a mélyebben fekvő városrészek még óráik múlva is íviz alatt állottak.
— Az. orvos és maiomtulajdonos véres
korcsmai verekedése. Nem mindennapi botrány taréja li&sigailbimibáin Tornya község lakosságát. .A botrányt, egy Iközönelégies „karcsúnál
verekedés" képeali s esaik az a szükátalan és különleges benin'e, ihogy itt nem 'holmi kocsisok,
müveletten kanász ok, (hanem mgynie-vezeftt lu-ri
emberek virtuskodtalk nevezetesen egy idliplomás ember: Rohoska Zoltán dr. és elgy gőzmalomtuiaj-d-ouos: Serer Istváin saerepeffitük
benine. Rohoüka Zoltán dr., a nemrég kitaevezett iközségii körorvos (betért a lkéső dláliuitánii
órákban Mikuska Imre korösm-ájába, ahol sörözés közben találta -egy perdu barátját: Serer István gőz-malomtal ajdon-ast. Serer itarvitálta Rohosikáf, hogy tartson velle. Az ©zilvesen leült s most már együtt söröztek. Mint
mondani szokták, a hangulat már a tetőfokán
-állott, amikor Serer fizetni alkart s a pincért
•hivatta, de Rohaska llaintette monldiván: —
Csaik az ur szdkott fizetni, — a paraszt adlós
miarad s letagadja ami volt. E „Ikédives intimitás" után pediig tovább folytatták a pezsgőzést, aimilg uáilnd a kietten tökéletesen eláztak. Ilyen áilllaipotban Serer, akiinek fejtéiben
még ott -matosakáíit az előbbi sértő megjegyzés, — megkérdezte Röhoskái, hogy komolyan
gondolta-e; amaít mondott.
— A tliegikomOlyalbbain, — hangzott a szigorú válasz. EzOn aztán rvégleg összevetsizteík, amelyből tettilegesiségék következték, a
melyek sorozatát Rohoska kezdte oneg azzal.,
hogy ugy vágta képen Serert, hogy az leesett
a székről. Serer, aki ugy látszik, -bókéte természetű ember, még -erre som vesztette él la ftegmájáit, mert mintha csak vic-cben balíánánk,
megkérdezte Rohoslkát, hogy — tréfa volt ez,
vagy komoly 1
— A legkomolyabb! — fülelte az orvos, —
Serer, aiki 'gyengébb testalkatú ia -dolkitorniál,
ennek tudatában bicskát rántott és azzal
rontott az orvosra. Nem -vélt alkalma azonban
használni, mert Rohoska megelőzte, leverte s
addig ütötte vágta a szeremsétlen embert, a
mig a csendőrök meg nem érkeztek s ki nem
szabadították az orvos kezei közül. Valósággal félho'ltan, isük sebből -vérezve vitték haza
a lakására Sünért, ahol gonidos ápoliás alá
vették. Rohoska pedig, akii az ital hatása alatt
is érezte szörnyű csüllekedieténiek h-ordierejét,
elrohant s mlaga jelentkezett a községházán,
súlyos tüstilsórtés máialbt föi!|jüten-tett|ék és a
bűnügyi eljárást. ímegindtitották ellene.
— Vizbefult három csónakázó. A budapesti összekötő vasúti hid mellett az éjSzaka két óra tájban végzetes szerencsétlen-
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ség történt. E-gy kis csónak, amelyben né- estefelé, valamint ma is a Kárász-uteábán
gyen voltak és amely Újpestről indult el, ne- ! lévő Neumanimfélie ruhaüzlet kfirakatlálban
kiütődött az építkezés alatt álló hid egyik volt látható.
faoszlopának, fölborult és a bennülök alá— G y ű j t é s Rottmann Ármin családja
merültek. A Wid közeié-ben posztoló rendőr
hirtelen segélykiáltásokra lett figyelmes. A részére. Megírtuk, hogy Rottman Ármin, a
hang irányába sietett s a hid- egyik pillérén Kender és. Llenípar r.-t, irattáros a szegedi
egy csuromvizes embert látott fölkapaszkod- gőzfürdőben önigyilkoisságot követ-ett ül éö
ni. Egy hajómunkásslal segítségére sietett a meghalt. Az öinlgyiillkos tisztvisülő, a -fiölieségét
kétségbeesetten kapkodó embernek és a hidra ós három igy-enmielkét -a leígniagycbb .nyomorhúzta. Itt ülmondta az illető, hogy Kénosz ban, Ikenyéríkiefresiet nélküli hagyta hátra. A;z
Mihálynak hívják, asztalossegéd és társaival ujszegedi kiendergyá-r tisztivislaliai rögtönJecs Lajos, Dómján Ferenc és Blum Henrik gyűjtést iiniditottiak maguk között ós 60 koasztálossegédükikel az éjszaka csónakázni ronát juttattak aiz özvegy kezűihez, A szerenindult a Dunán. A csónakjuk fölborult és azt csétlen csaílláld résziére hozzánk küldött taldohiszi, hogy három barátja elmerült a Duna mányekat sziiivelse-n myiu|gitáziznk és írenldültehullámaiban. Kénoszt a mentők a kórházba t-etéis-i helyére juttatjulk. Aiz özvegy cimie:
vitték, a rendőrség központi -ügyeletéről pe- Rottmann Airmliinmé, Mliksaátih Kálmán-utca
dig detektívek m-ente-k ki, Ihogy -a ihtd környé- 13. szám.
két átkutassák. Délutánig nem tudtak az eltűnt emberek nyomára akiadni.
Bútor zállitásokat helyBenő
— Gyilkos rendőr. Budapesten ma dél- ben és vidékre, berak- Ungár
szállító
után egy rendőr kardijával! megölte egyik futározást száraz raktár
Sz
ged,
Jókai-utca
l.sz
varos-vállalkozót, Kárász Ferenc az álldlazah
helyiségben eszközöl
Telefon 34.
Kánász a Váeziraton lévő -irodájából tlslleifo;
nált a rendőrségre, hogy a szomszédjában Ikiá't.
fuvaros összeverekedett és megiöCIéiasel fenyegetik egymást, Vincze Flórián remi tőr jieitent
m-eg a Váeziraton rá alhüfenet't, h-ogy a verekedőkkel ftörődlötít volna, dtarván Kárásizra támadt, aki viteszafelelgétetit rá teiutetíje a reinldört. Vincze (kardot rántott rá írnél,Dbc sízurta
Kárászt, olyan szerencsétlenül, hogy az rövidesen elvérzett, meghalt. Az ösB-zleigyűllt tömeg olyan haragra gerjedt, hogy agyon akarA DMKE szegedi nevelőta verni a. gyiilk-os renídőrt, de a nenidlőni kiintézete az 1913—14. iskolai
rendeltség megmentette. Vi-ncze Flóriánt LeH
évre
szükséges f ű s z e r - és
|
tartóztatták.

i

Pályázat

| szállításra. |

— Karbolsavat ivott. Tanács Gergely
csorvai földmives két éves .kis leánya. tagnap
délután 6 óraikor karbollsiaivat ivott -rá meghalt. Tanács Gergely rá; a felesége kimentük
a tia-nya udvarra dolguk után látta,i és ia házban felügyelet nélkül hagyták ,a kilenc éves
Antalt és ia két éves ikiis Venonit. A igyenmeikek
ját-szoittak és közben a fi-u az aib'lalk' párkányáról levett egy üveiget, amelyben Ikarbo-tsav
volt és a szoba közepére tette. A kis leány
később megtalálta az üveget, föf.|vefte a Midről rá ivott belőle. Gsialklbaimiar anossajudi tett
a méregtől és simli 'küZdiett, Amikor a szülők
visszatérteik -a. szobába, már a Ikis teány niagyou rossz-ul volt. Az ülőbiivott -orvos sem bitat
segíteni, ma. reggelire meghalt a fcis leány,
A szülők ellen gondatlanság miia-tit az ülgyrázsiég megindítja az ülljiárálst.
•— Báb vagy ember? Frossó, ez a legújabb találós íkérdrá, kiét nap óta páratlan, érdeklődést váltott iki Szegeidén a (közönségiből.
Tu-dmi kell, hogy Frossó a Solmnliídit-ciirlkusz
műsorának egyik s!a|g|ere, a hábeimber, de
éppen azzal csiklandozza a nézők kiiváncsiiislá/gát, hogy bálb-e, valgy ember? Kirakatokban
mint felöltöztetett Viiáteizbiaba heg-y igy mondjuk: élethűen utánozza a valóságos viaszbabáikat és csudálatos merevségével, figurájával, pózával, moszkirazásávall rá főlleg marikáro-zásával, telj-esen eigy -fából való,, viászifejjü
bábu impresszióját kefflti. Szemei mintha, ilvag
bői valók volnának, lesetleii -testtartása a
i'uh akereske dés-elk kirafa.iiban látSható lieihetetLen figurákról tökéletes hüséglgel aniLntázotJt
rá egyáltalán szá.z közül kiitenicvan ember Inkább elhiszi, hogy bálb, mint ember. Sőt olyanokról is tudunk, aiklik fogadtak, hogy báb.
Egyszerre aztán a h-atlszefmű Fr-osiso telk-lntete
felcsillan, elnevetíi magát ós ód-aikiiúíllt a pubJiikumhoz:
— Jó estét kivániók!
Sőt ma este már el is búcsúzott a. közönségtől, -amennyiben a Sohrmdt cirkuisiz ma
tartotta utolsó előadását,, Eriosso egyiébfklén-t
.már tegnap magy "Ismeretségre tett szert. Szegeden és sokat beszéltetett magáról: Tegnap
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o Magyar

győzelmek

Stadiónban. A Budapesti
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Atlétikai

Clubnak néhány atlétája rövid idő óta német földön tartózkodik. Legutóbb Münchenben jártak a Turn-V'erein München 1860. versenyén, alhonnan a Berliner Sport Klubnak
meghívása Berlinbe szólította őket. A Berliner Sport Club ugyanis tegnap este rendezte a grunewaldi Stadionban esti atlétikai
versenyét. A németek általában kiváló gondot líordiitanak laz fcyen versenyekre és a
hétköznapi versenyterminus hátrányait azzal
ellensúlyozzák, hogy megfelelő nemzetközi
versenyzőkről gondoskodnak és a közönséget
katonazenével szórakoztatják. Igy azután
nem hever 1916-ig a Stadion sem kihasználhatatlanul, sőt a praktikus németek ilyen
elvek szerint az olyímp-iai játékok idején vigan említhetik, hogy az időközi versenyek
bevételei már régen kifizették a Stadion költségeit. Ilyen külsőségek jellemezték a tegnap este megtartott viadalt is, amelyen a
magyar atlétika a BE-AC atlétái révén néhány szép eredményt ért el. Igy Mezei Frigyes a 400 méteres síkfutásban- 51 mp. alatt
győzelmet aratott, maga mögött hagyva
azon ©i'iierj.eileit ite, akiknek .felkerült őt a
múltban megelőzni. Meglepetésszámba megy
a BEAC 3-szor 200 méteres stafétájának a
Bet Diner Sport Club csapata ellen. Az eredmény ainnál szebb, mert Csató, Pajor és Mezei tagokból álló staféta 1 p. 09 mp., vagyis
23 mp-es átlagidő alatt futotta a távot. Kovács György sem maradt győzelem nélkül.
A BEAC jeles távolugrójának versenynemében 6 m. 77 cm.-es ugrással sikerült az elsőséget magához ragadni. A 200 -méteres egyétii versenyben a BAEC Csathó révén csak
harmadik helyet tudott -magának biztosítani.
A BEAC -atlétái rövid pihenés után folytatják utjukat. Következő állomásuk minden
valószínűség szerint Kopenhága lesz, ahonnan
Brüsszelbe igyekeznek.
o A gandi regatta. Gandból táviratozzák:
Hét raenuz-eit nevezett ia-z E/urópaibajmclkisiágcikra: Belgium, Hol'lanldüa,
Magyarország,
Németország, Ölas-zansizáig, Svájc éls Franciaország. A. regatta n-apj-a, aiulgluisiz-tus 24.
0 A TTC S z e g e d e n . Vasárnap nagynevű

ellenféllel mérkőzik a SzAK népszerű csapata. A fővárosi elsőrendű képességekkei biró
Terézvárosi Torna Klub lesz a vendége. A
TTC a mult év tavaszán már járt Szegeden,
amikor gyönyörű játé'k után 5:2 arányban
legyőzte a SzAK-ot. Több reprezentatív játékos szerepel a csapatban, mint Beimel kapus, Fekete és Maly csatárok. -Különösen
Feketére, ia válogatott balösszekötőre kíváncsiak a szegedi sportkörökben, mert Fekete
háro-m évvel ezelőtt a SzAK szi-neiben játszott. Akkor diákja volt a kereskedelmi iskolának és már akkor feltűnt kiváló játéktudásával. Azóta még n-em volt Szegeden.
U Blazsek dr. a SzAK-ban. Nagy szenzációt -kieüt-ett az a hiir, hogy Blazsek Ferenc
dr., ,a hir-e-s válogatott johlbsizléliső, aíki a v-aislut-i
leszámoló hivta-t-a-1 uj osztállyáv-aji Ikie-rüílit iSziegedre, ezután futib-aiMo-ziiii fog a SzAK első
csapatában. An-niáít nagyobb a-z öröm a SzAK
berkeiben, -mjert a kiváló sport.simian eliválüíallta a SzA-K osapaita-in-aík tréningjét lis. V-aislárn ap tesz az ©lisö döbüj-e a TT-C elitem és pedig
a beteg Fürst hülyét tfögMljia eil moist- a jobfbösszekötő p-osztján. Talián; innomidamiuralk Bem
kell, ho-gy -annál n-agy-oibb óridiöklllődiés kdséni a
vasárnapi meccset,
o Puskás István, a Szegeden népszerű
futhallháró, a SzAK fővárosi iképviisidiőijle, tagja tett a B A K-nak -és elválMalltia a ifra-tfballügyek
intézését.
o A SzAK I-B. Zomborban. A vörösfek-eták jáképeisiaélgii tairtalékcsapat-a Zoamlborban , az ottairri SE elten játszilk. Niem-rtégén találkoztak miár uigyianicsak Zottnlborlbaip, atmiikor a -Saaikilsitáík 4:1 aráiny-u* Mfüinást költő
győz-etemmieil térteik h-aza. A zamibo-niiaik -rneim
tudnak beltenyuigodni a v-eresiég idk-ozta if-áj
dalm-aiikbam ée r.eivánisaia hi'vtáfk ki a SzAK

tartalékjait, ákiiík a 'kiilhiilvást 'kész örümirnleil
elfogadták és vasárnap ismét lilgyefkezmelk ibebizonyit-anii, Ihogy ezMlei vieretlleneégükiet feltétlenül megiéirldlettnlik. Uigyain most n-éhleZahb
dolguk -lieisz, mert a -zamlboriJalk azóta lény-ageaen aueg-eröslödték, a-m-iit legjobban ~bizonyiit
4:0 -arányra -győziehniük a Bácsika tartűlékesapata elten. Ez piádig válóiban szép eredmény.
o

Világrekord.

A

Dsvis-Cup

döntője

teremtette -m-eig a ten-niilsz-közönsóg viílágrekordját. Nyolcezer emlber nézte véigiig a Barrelt—Dixon-pár
küztíietoiét az aimieriikiai
Loughlin—Haekett-pámú.
A renlőe»ő klub 3
silli-niges jegyeinek olyan ázsiója yieúlt, -hegy
öt is • tiiz • fontjával válsáinclliták la iká-lön érkezők.

TÖRVÉNYKEZÉS.
§ Hercegek pöre. Az aradi törvényszék
pört indított teigníap Thurn-Taxis Viiktor herceg bées-1 ilaikos a bátyja, Thurn-Taxisz Milks-a
Egon her-e-eg és -a-ra-d- ós oslainíáidim-egyei fólidbirtcikols, baltavári laikcs eliten. A keresletben
a herceg el-m-o-ndj-a, -hogy másfél -éviv-el teizelőtt
Bécsiben elhiuiny-t hajaidon nőt-estívléra, ThurnTaxisz Matii-M h-eroeg-riő és végrend-etet-at nem
hagyott hátra. Halállá -ellőtt mint-e-gy máslfél
esztendővél a her-oegmiő ieiv-etet irt Miksa testvérének, amelylben azt monidlja, hogy h-a végre-n delet nélküli váratlanra I halna meg, akkor
egész vagyonát Miksa hercegre hagyja. Ezen
az alapon Mikisa Iherceig unagána-k követelte a
hareeignőnielk -körülbelül másfél millió korona
értékű vagyonát, amely (készpénz és araídmegy-ei. meg esanádmegyieii iingatSan ivofilt. Viktor
herceg, -aki egy év,vei ezelőtt egy aineríiikiai
milliárdos- leányát vette el és igy rendlkivül
gazdag,, n-em nyugodott hete ebbe és budapesti ügyvédje utján an-c-s-t magának követeli a hagyaték felét azon ia cknem, hoigy ezt
a levelet nem lehet végrendeletnek
tekinteni.
Miksa hercegről'fcö-irallbelülegy évvel ezelőtt
azt iíjságo-Iit-álk a lapok* ihegy uzsorások kezébe
került. Ez a- hir azonban nem -fülel meg a (valóságnak. -Mi'lkísia herceg, aki- király urak nak ke
resztfia, a szegény hercegek sorából váló
ugyan, die nem fordult uzsorásokhoz. Jótálló tit több barátjáért és kötelezvényei és váltói türelmetlen hitelezők kezébe kerültek. Akkor ia Ikirá-ly magánpénztárából rendezte keresztfának az adósságait.
§ Akasszanak fel ! Akárcsak egy amerikai moz-idirámla. A -eotar-aidlói Pn-ebMban
hosszais nyomozás után halálos átiéHletet xn-andott. ki a -bíróság egy Eufiino Rotdlerqra-es nlavü
cowboy fejére. Az iv-dlit ellenie a vád, Ihagy meg
gyilkolt egy Pa-clhe n-eviü embert. Már épen
felolvasták előtte az itéfetet, amely,et imá-nidén
elkeserédett tagadása eltemére ihiozitalk mteg, a
miikor felpattant az ajtó, berohant egy züllött alak s téridre vetve magát a biró ellőtt és
üs-szekulicsio-lt kézzel kiáltotta:
— Kegyelem Rod-erquesmék, én öllt-em még
Pacheot!
A bitr-ó azt hitte, hoigy őrült, de aztán kiderült, hagy semtm-i baja az elimiéjénék, igazát
beszél. Ellmolndita, h-ogy Martán Sapolo-val jóbarátok voltak, amiig szerelmi féltékenységből -eltenlségekiké nem lettek. Végül aniny-ira
nőtt barátja ölen a gyűlölete, h-ogy -egy napon meggyilkollt-a. Nem a maga lákiaratábóL
jelentette fel -magát, a felesége Ibirt-a rá, Ihogy

NEMENYINE
F O G MÜVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
fogmunkákaf kaucsukban éa
aranyban. Vidéklek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. * Bármilyen
Javítás hat óra alatt elkészOl. 522
. "..LU1.-

ne hagyjon kivégeztetni egy ártatlan -embert
— Itt v a,gyök, aka&szanlak fél, — ezzel fejezte
be előadását. A cow-boy-t, ép -ugy, mint a mozi
vásznán, szabadon bocsátották.

KOZGAZDASAG.
Bankok és a záróra-törvény.
(Saját tudósitónktól.)
A julius 31-én
szentesitett záróóratörvény t csütörtökön lép
éléibe. A kereskedelmi miniszternek a törvény
végrehajtására vonatkozó rendelete, amelyet
a főnök és alkalmazott érdek-képviseletek
tegnap kaptak kézhez, a llegliiberálisabb szellemben kedvez az alkalmazottak szociális törekvéseinek és -a főnökök kívánalmának. Igy
a végrehajtó rendelet kizárja azt, hogy a
törvény intenciói e-lől bármiféle kibúvóval valaki elzárkózihassék.
A törvény egyi-k érzékeny rendelkezése, amely az élelmiszer árusitással foglalkozó üzleteikre vonatkozik, a legpontosabban
meglhatároizza ezeknek az üzleteknek a fogalmát. Túlnyomó rész alatt a rendelet szerint azt kell1 értenli, hogy első -látásra kitűnjék, hogy a bolt inkább élelmiszerüzlet. Viszont szigorúan előírja, hogy olyan üzletekben, ahol élelmiszereken kívül mást is árusítanak, ott nyolc órán tul mást nem lehet eladni; a trafikban nyolc ó-ra után kizáróan
egyedárusági cikket szabad eladni.
Egy nagyon érd-ekes körüiknény az, hogy
a záróóra-törvény a bankokra nézve is alkalmazást nyer. Az életbeléptető rendelet ugyanis harmadik szakaszában meghatározza a
nyilt árusitó -üzlet fogalmát. A nyilt árusító
üzletnél nem szükséges, hogy az utcára nyíljon a helyiség, lelhet az az -udvarban vagy
az emeleten ós akkor is-ez alá a törvény alá
tartozik. Sőt akkor is a záróóra hatálya érvényesül, hogy ha a helyiség más célra ís
szolgál s hogy ha az árusítás tárgya pénz
vagy éáiékpapir is. Ezenkívül1 nemcsak magára a helyiségre vonatkozik ez a rendelkezés,
de az ily üzleteikhez tartozó irodahelyiségekre
is. A ihete-dik szakasz világosan kiimondja,
hogy ,az azokhoz t-artozó alatt nem szükségképen azt kell érteni, hogy helyileg kapcsolatban legyenek, -hanem -még akkor is hozzátartozónak tekinti a törvény, iha az iroda
távol van, de ugyanannak az üzletnek cél.iát szolgálja. Ebből a rendelkezésből az következik,
hogy -a -bainko'k, amennyiben -pénzt vagy -értékpapírt árusítanak és ezt minden bank árusit, a nyolc órai záróóra törvény rendelkezése alá tartoznak.
A bankok helyzetét tehát a törvény egy
kissé -ndhezebbé teszi, de sokat javít a banktisztviselőik helyzetén, akik nem kénytelenek
a félévi zárilatnál késő éjjelig dolgozni, mert
a törvény csak arra ,nyújt -módot, hogy az
iparhatóság engedelme alapján évenkint egyszer, tehát valószinüen az évi zárlatnál 14
napon tu-1 i's dolgoztathatják a banktisztviselőket nyolc óra után.
x Kazy államtitkár az idei termésről.
Kazy József báró fölldmivelésügyi államtitkár mos-t tért vissza nyári szabadságáról és
— Ghillány Imre báró miniszter távollétében — átvette a minisztérium ügyeinek vezetését. Az államtitkár ima délelőtt volt szíves fogadni a Délmagyarország budapesti tudósítóját, akinek az esztendő terméséről és
a földmive-lésügyi kormány terveiről igy nyilatkozott:
,
.1
i
— Szombatra várjuk -a gazdasági tudósítók jelentés-ét és csak akkor dolgozhatjuk
föl számszerűen és teljes részletességgel a
terméseredmény adatait. Annyit azonban már
is mondhatok, ihogy a pesszimista hangok az
idei esztendővel szemben nem jogosultak. Az
idei termés nem marad el a tavalyi mögött,
bár az esztendő szeszélyes és aibnormis volt.
Rengeteg csapás érte különösen az ország
egyes vidékeit, de csodálatos módon a föld
mégis -nagyon- jól1 fizetett. Egyes helyi viszo-
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Szeged szabad királyi város rendőrkapitányi
hivatala.

23177—1913. szám.
Milkó Vilmos é s fiai cég telepengedély iránti kérelme.

Hirdetmény.

Szeged szab. kir. város kapitányi
hivatala,' mint iparhatóság közhírré teszi,
hogy Milkó Vilmos é s fiai cég a
Hattyas-soron utász-laktanya és a Schachtitz-féle gőzfíirésztelep szomszédságában
létesítendő gőzfürésztelepre telepengedélyért folyamodott. Ez ügyben az 1884.
XVII. t.-c. 25. §-a értelmében a helyszínen
megtartandó tárgyalásra határidőül

1913. augusztus 23. napjának
délelőtti 9 órája kittizetik s erről az érdeklődők azzal értesíttetnek, hogy esetleges kifogásaikat a tárgyalásig írásban,
magán a tárgyaláson pedig szóval előterjeszthetik, s hogy ennek elmulasztása
esetén a kért engedély kiadásánál egyedül a köztekintetek lesznek irányadók.
A felállítandó telepre vonatkozó tervrajz az iparhatóságnál a hivatalos órák
alatt megtekinthető.
Szeged, 1913. augusztus 2.

Dr. Szalay,
h. rendőrfőkapitány.

nyoktól elvonatkoztatva, az ország ezidei
termése jó közepesnek mondható. Félő, hogy
a takarmány és kukoricatermés az időjárás
folytán a váraaikozáson alul marad, de ha
ilyen szép napos időnk lesz, mint két nap
óta van, akkor ebben az irányban sem lesz
ók panaszra.
— A 'mmisztériu'm legfontosabb dolga
most: segíteni az árvízkárosultakon!
Az én
legfőbb munkám a tokaji szőlészet és bortermelés európai nívóra való emelése és ez
a föladat már a szerencsés befejezéshez közeledik. Sátoraljaújhelyen nagy költséggel
állami borpincét létesítettünk, ahol a bortermelők közraktárakszerüen helyezik el boraikat. Ez egyformán fontos a gazdákra és
a borkereskedőkre, nemzetgazdasági jelentőségét pedig különösen fokozza, hogy egységes borfajtát visz ki a világforgalomba.
x Kedvező a gytlmölcspáHnkn-termelés.
A péu zü gymi n isz tari irtm (hoftmap ifogij'a Iköazétenni a seeszóiparra vonatkozó jimiius !h!a|vii
jelentését. A jelentés szerint a gyiümöllicspálinkafőzés júniusban Igen kedvező eiriediményt
mutatott fel, mert a íbejelentett menny isiéig
1031 hektoliter volt, ani,g a mullt lev juniuSában mindössze 502 hektolitert jefllemtettielk be.
A jumrasi eredményiből miáír miefgalUlapii'tlható,
hogy a tavalyinál sőkkál maigyciWb termelésre van az üdén kilátás.
x Külföldi lisztet hoznak Magyarországra
Az utóbbi hetieíklben Ikíüllönlboző osztrálk és cseh
malmok elözönlötték a,z lészalki Teíszaket és
mert- az ajánlat cik lényegesen olcsóbb árakén
kináiljáik a lisztet* imünt aímlillyeinék ;a magyarországi á-ralk, a küllfölldii malimidkait vallíósálggal ©lárasztotitiálk renldeléselklkélL Sőt ia hufiapesti piacon is történt egy nagyabb nenldleiés
Ausztriából, mert a rendelt !l(isizt mlinidien költség hozzászáimiitáSia dacára 100 ikillogramionkint csatkneim két. koronával volt dicsőbb a
pesti malmok árujánál.
A budaptsti gabonatőzsde.
A íbaitá.rildöpiacon eleinte lanyiháíbb voílit
az irány, a buzJáJból kisebb tételeket lelbonyolitottak, mert a viiidéklen nagyjában mietgifeMö
az időjárás* de az árveszteség csaiklhamar
megtérült* mert a külföld több bolyén, Németorszóigban* Csiethorsaálgbain, Aiuis«ztirliáfban
stb. résziint csapadékos, részint esővel fenyegető az időjárás. Állítólag bécsii számlára is
vásároltak. Az augusztusi tenger,iíből 44.000
métermáizsát mondtak föl. Az árfdlyamok 'a
1
következők:
-íj!/'*"
Buza áprilisira 11.92—93, októberre 11.37
-•38. Rozs októberre 8.87—88. Tengeri májusra 7.35—36, augusztusra 8.05—06. Zab októberre 8.23—24. A kéiszáruiváisáro® nagyóbbára
változatlan áron mintegy 20.000 métermázsa,
buza kelt el.
,.
A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsde iránya igen tartózkodó
volt, e tartózkodásnak főofca a kiüjlipollitiikai
bizonytalanságiban keresendő. Ugyanis Törökország azon (kirjétentóse, ihogy semani szán
alatt sem vonul ki Drinápalybol, egy ujaibb
európai bonyodalomnak dkozója lieheit és
Szerbi a- Giörögortezá g tulllzott. köVétdlésieá ptedig a béketárgjmlások elhúzódását vonhatják
maga után. Igy az értékeik alig 1—2 koronás
keretben mozogtak, gyengült alapirányzat
mellett. A készárupiaicon számottevő változás nem volt A jánadéikpiaoon isimét 20 filléres
javulás volt, a 4 százalékos Malgyair koronajáradék 81.92 maradt-. A zárlát javult.
Kötöttek: Magyar hitéi 821.50—823.75.
Leszámátolóbank 507.50. Magyar ibamlk 542.75
- 546. 4 százaHékos korönajáraldék 81.90—82.
Rimamurányi 691.50—692.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 626.50. Maigyár
hitel 821. Angié bank 33.50. Bankverein 508.50
Unió bank 587.50. Landterbamk 506.50. Osztrák
államvasút 699.50. Déli vasút 247. Rimamu-

rányi 690. Alpesi ibányünósizvány 909. Török
sorsjegy 231.50. Márkla készpénzért 118.15.
Lombárd 126.75. Skodla 807. Pirálgali vasmű
3160. Az irányzat tartott.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

VASÚTI MENETREND
Érvényes 1913. május 1-től.

A Szeged állomáson
indulás:
Budapest felé: K. exp. 256. Sz. v. 1£. Oy. v. 605.
Sz. v. 430. Qy. v. 950. Sz. v. 8 « Sz. v. 507- Oy. v
323. Sz. v. 123. Sz. v. 235.
Temesvár felé: Sz. v. 926. Qy. v. 1156. Sz, v. 225
T. v. sz. sz. 1'9 (Nagykikindáig). Sz. v. 54°. Gy. v. 6j0
Sz. v. 209. Sz. v. 425. K. exp. 30j.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felé: Sz. v. 155
Sz. v. 451. Sz. v. 949. Sz. v. l H t Sz. v. 229. Sz. v. 651
Arad felé: Sz. v. 306. Motor 610. M. v. 10*0. Gy.
m. 1234. Sz. v. 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. m.
M. v. 725 (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v
1015. Sz. V. 207. Sz. V. 338. Sz. V. 615.

Érkezés:
Budapest felől: Sz. v. 1203 Qy. v. ÍGL Sz. v. 221.
Sz. v . 709. Gy. V. 600. Sz. v . 1029. Sz. v . 114. Gy. V. 135
Gy. v. 737. Sz. v. 5U. K. expr. 255.
Temesvár felől: K. expr. 249. Sz. v. 1257. Gy. v.
909. Gy. v. 641. Qy. v. 239. Sz. v. 133. Qy. v . 635.
Sz. v. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felől: Sz. v. 7's
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
Arad felől: Gy. m. 914. Sz. v. 1135. Motor 12"9
Motor 340. Gy. m. 242. m. v. 626. Sz. v. 93i. M. v. 512
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. V. 1125. Sz. V. 3'6. Sz. v. 502.

A Szeged-Rókus állomáson,
Indulás:
Nagyvárad felé: Gy. v. 1135. Sz. v. 32°. Sz.v. 8'2
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 7]5
H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 822- (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár felé: Sz. v. 258. Gy.; v.
5«. 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. 4<». V. v. 12«.
Szeged felé: Sz. v. 12». Sz. v. 5 á Sz. v. 828. Sz.
v. 1108. Sz. v. 300. Sz. v. 445.

Érkezés:
Nagyvárad felől: Gy. v. 5®. V. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 946. m. v. 527 (Hódmezővásárhelyről). Sz.
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. m. v. 758. Sz. v. lioi
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. 112 Sz. V. 1217.
Zenta-Horgos felől: V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged felől: Sz. v. 2«. Sz, v. 802. Sz. v. 1030.
Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 629.

Közvetlen kocsik közlekednek:
Budapest nyugati p. u.—Orsova között. 1—II
osztály. Budapestről indul 1015.
Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 1015. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba között: I—III. osztály. Szegedről indul 613- Békéscsabáról indul 434.
Rövidítések magyarázata: A nagyobb szlm aórát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától re geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v.=motorvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. *= kel ti expres
t = tehervonat személyszállítással.
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VARNAY L. SZEGEDI

TELEFON: 81.

k A r A s z - u . 9.

Könyvkereskedésében íJ^SJ-

a következő Irodalmi újdonságok

V
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Matlekovits,

Diplomata,

Nagy dolog a háború

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

5-—

Drasche,

A nő és a kigyó

3-—

Hajó Sándor

Lakájok tragikomédia

2-50

í

An.bms Zoltán,

Vezető elmék

4-50

vasúti

Magántanulók útmutatója 3 60
Dr. Dános Árpád,

Nyugdíjtörvény
rázatokkal

menetrendek.

r

15-—
4-—

Drégely,

Az isteni szikra, komédia 2 —
Ráth,

Iparművészet könyve

16-—

Magyar Géza,

Magyar polgári perjog

26-—

1.50

A

A háború és a béke szociologiája

1

iden
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Zabel,

Egy császárné regénye

magya-

Dr. Máday,

Bernhardt,

Lakásbérleti jog

2-—

Márton Jenő,

4—

Mária évei

4-—

Knoblauch,

A faun színmű

ÍqÍIMM, nmHUBBDBM. i

Nyári

Kaffka Margit

Iparosok és keresk, adója

hm ppprjpji átt iinn inpnrpníisilpfnpli
ÜUÍI, ylyj'jil ül 0Rúa llldyl Qlluííiluultjll.
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! • —

Máday Andor,

3.-

A magyar nő jogai
Murger,

1-90

Bohémélet, kötve
Walter,

1*90

A Renaissance
Páiztor,

k

Munkavezetők irásmunkái 5*—
A

HM i i l t i i i
valódi

aranytollal.

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

Könyvkötészete

Könyvnyomdája,

d í s z m u n k á k é s m i n d e n e g y é b könyvkötések
g y o r s és p o n t o s elvégzésére m o d e r n ü l b e ::
rendezve.
::

inéig a íei&nM SeiujÉü uiütninual szerint felszerelt
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Ruggyanta bélyegzők
csinos kivitelben|készülnek saját műhelyében.
••••

mm
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m

szép Izlőses
t m m n

DHiaila Bl.

ÜZLETIKÖNYVEK
1

á

ff

dús választékban 5 ' vannak raktáron és külön
rendelésre is sjzépen é s gyorsat^ készülnek.
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DÉLMAGYARORSZÁQ

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

Csipke-

és szövi
különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó Irak mellett és rövid idő atatt

LUCZA JÓZSEF
|csiinsfsttfi és vsgytisztitónái
Laudon-ntca 9., Valériar sarok.
Telefon 994,
izella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon l f
Fióküzlet: ZENT)
5NTA, Főtér,
Zenta és Vid(
Didéke Takarék
házában. HOHMEZÖVALY. Szesedi-u. &

^gfasfycsfl f$ bctegcK?
A vizgyógymód edz és gyógyít idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, csuz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdő hülön férfi- és női
gyógyosztályában — Kipróbált kezelő és kezelőnő. — Gőz,-kád- és zuhany-fürdőnket fs
a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánljuk

1878 Aia f MindeaUtt bevitt hlre», közkedvelt minden
l O / O U l a l létezd hkzlizert felülmúl.

Thierryfl.gy^z^ balzsama
Csak

a zöld apáca védjeggyel valödl.

Törvényileg védve.

E s . n b a l i s a m : 1. ü t o l í r h . U . n gyOgybatáan
t u d d ét m a U b a t e g i é g e l w é l , enyhíti a kataruit, megakadályozza a tüddgynladiat
> győsryuláat h o z az i l y n e m ű l e g m a k a c z a h b
b e t e g s é gl e k n é l lz gí Kittinö
Kitti
hatázu torokg y u l l a d áisnái.
s n á l . rreekkeeddtteléégg éz g é g e b e t a g a é geknél. 3. M i n d e n n e m ű I á i t g y ö k e r e i . ! ,
megeztintet. 4. Gyógyít m i n d e n n e m ű m á j -

déet, stb. 6. G y ó g y h a t á s ú a r a n y é r ét áltasU
b á n t n l m a k u á l t . E n y h é hatású h a s h a j t ó szar, vértlsztó, t i s z t í t j a a yeséket, é t v á g y e r j e s z t ő és e l ő s e g í t i az amézztést. 7. K i u ő e n b e v á l t l o g f á j á z n á l , lyukáz f o g a k ,
s z á j b ü z n é l , f o g v l s u e k haszndlTá eröstfl a
f o g h u s t , m e g s z ű n t e t i a száj- vagy gyom o r t ó l e r e d ő bttst. 6 Giliszták ellen b i z t o s
h a t á s ú . ». K ü l s ő l e g m i n d e n sebet, s e b h e l y e t
orbáncot. Iáitól eredő bólyagot, kelést,
z e m ö l c s ö t , égési sebeket, f a g y o t t t e s t r é ílein echler Babam, sszeket,
p ö r s e n é s e k e t , kiütéseket, f e j f á j á s t
•f Jerechultsneil ápgtclt J n l z ú g á s t , s z a g g a t á s t , c s u i t és f t i l b á n t a l m a k a t
gyógyít. Minden háznál kölönöten Influi n r r e o c a d s I e n z a , k o l e r a és m á s J á r v á n y n á l k é s n é l l e g y e n
th-Ssuererusa. |
V i t á z z u n k a zöld a p á c á v a l ellátott v é d j e g y r e . — E z e n b a l z s a m ból l e f e k v é s előtt egy v a g y két kanál cukorral b e v é v e v a g y a n é l kül ú g y s z ó l v á n e g é s z s é g e s virradást jelent. M i n d e n hamisitág,
u t á n z a t é s m á s b a l z s a m o k hasonló védjegygyei való eladása b ü n t e t é s terhe mellett törvényileg tiltva van.

6

12 kis vagy 6 nagy, r a g y 1 k ü l ö n l e g e s c s a l , d l ü v e g á r a K 3.60. Klseb
rendelés, m i n t 18 kis, vagy 6 n a g y ü v e g n e m less szállítva. N a g y o b b
r e n d e l é s e k n é l Jelentékeny á r e n g e d m é n y . B u d a p e s t e n k a p h a t ó : T ő r ö k
József g y ó g y s z e r t á r á b a n b a l e g t ö b b g y ó g y t á r b a n . Nagyban k a p h a t ó
Tbalinayer ós Seitz. Kochmelzter u t ó d a i , R a d a n r v l t s Testvérek d r o g é r i á k b a n Budapesten. Ahol n i n c s l e r a k a t , o t t r e n d e l j ü n k

Thierry

A. őrangyal-gyógyszertárából Pregrada
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

0
Csak 4 itap'g!
Először E u r ó p á b a n !
0
0
Világvállalat!
0
Világvállalat! 0
Könyöi
Brothers
amerikai
cirkusza,
a
0
0
0 Barnum és Bailey CIRKUSZ 0
0
0
0
0
0
0
0
0
augusztus hó 7-én este 8 órakor nagy díszelőadást 000
0
0
rendezek. — Előadásokat csak 4 napon át fogok tartani
0
a Mars-téren, melyek minden eddig bemutatott mutatványokat felíll fognak múlni. 0
0
0
0
Gsí k

4

r.api|§!

legkitűnőbb csillagaiból álló társulatával csak 4 napig. Európa legszebb, legnagyobb
és legkitűnőbb cirkusza. A nagyérdemű közönségnek tisztelettel tudomására adom,
::
hogy egész vállalatommal 7-én külön vonattal megérkezem és
:.

Vállalatom nem tévesztendő össze hasonló utazó cirkuszokkal. Mutatványaim eddig
még egyetlen egy cirkuszban sem kerültek bemutatásra. — jegyek előre kaphatók az
érkezéselső napjától reggel 10 órától, azl-sősz. kocsinál. Bővebbet a napi falragaszon.

M aj •

1913. augusztus 7.

Nagy

Meldinger töltőkályha
olcsó áron eladó
Kárász-utca 9.
Szeged sz. kir. város adóhivatalától.
18836-1913. adóhiv. sz.

Hirdetmény.

18 B |H H H

Délmagyarországi fióktelep, Hirdetéseket felvesz
Szeged, Keiemen-u. 11. Telefon 833.

kiadóhivatal Kárász-utca
ÉS

HALHÓLYAG
ÚJDONSÁGOK.

Az 1913. évre kirótt III. osztályú kereseti adót kitüntető lajstromok az 1909. évi
XL. törvénycikk 4. §-a értelmében folyó évi
augusztus hó 6-tól bezárólag augusztus hó
13. napjáig a városi bérházban levő adóhivatali helyiségében
8 napi közszemlére kitétetnek.
Felhivatnak tehát mindazok akik III.
oszt. kereseti és az utána járó ált. jöv. pótadó kivetésében meg nem nyugszanak, az
emiitett t.-c. 13. §-a értelmében felebbezésüket
az adóív kézbesítését követő 15 napon belül
beadhatják.
Szeged, 1913. évi augusztus hó 5-én.
A városi adóhivatal.

H y g i e n i k u s óvszer különlegességek!
Valódi francia és amerikai gyártmány eredeti csomagolásban.
Orvosilag ajánlva.
Feltétlen megbízható!

Uidonsáo!

Sokszorosítások,

másolások,

irögépjavitások.

használt

.^atime"
Ára teként 4 - ŐK
I
raÜ
„Semiramis" „
„ 10-12 K
Legfinomabb, legvékonyabb és legmegbízhatóbb, az
összes eddigi gyártmányokat felülmúlják. Törv. védve. Kizárólag csak cégemnél kaphatók.
UJ! „ A U T Ó VAGINAL S P R A Y "
UJ!
a legmodernebb és legkényelmesebb
nöi óvó különlegesség.
Ára 15 korona.
Szétküldés titoktartás mellett.
Az összes betegápolási cikkek nagy
választékban.
Kérje ingyen és bérmentve 3000-nél több ábrával ellátott legújabb képes árjegyzékemet.
| ( E | C T I
|
o r v o s - s e b é s z e t i műszer•
• • J » é s gummiáruk g y á r a ,
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 1 7 . Pr.
Alapíttatott 1878.
Telefon 13-76.
I I E hirdetésre hivatkozók lOkoronánfelüli v á - 1 |
• • sárlásnál 20°/o engedményben részesülnek.""

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam.
NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, KÁRÁSZ-UTCA 9.

