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Helyrehozott mulasztások.
Elmondta: Dániel Ernő báró.
Ha mindazon állitásokon végig tekintünk, melyekkel az ellenzék elfoglalt álláspontját és a kormány és többség ellen
emelt vádakat igazolni törekszik és ezeket
mélyebb megvizsgálásnak vetjük alá, ugy
arra a meggyőződésre kell jutni, hogy
azok nemcsak téves fölfogásokból eredő
hibás teóriák, de nagy mértékben a hipokrizis jellegét is magukon viselik. Elsősorban alaptalan ,az a vád, mintha az elnök
akkor, amidőn már a véderőtörvény már
csaknem egy évig volt napirenden a kérdés föltevésével csak a végtelen névszerinti szavazásoknak és zárt ülésezéseknek
vetett véget, m á r pedig senki sem állithatja, hogy az ország alkotmánya névszerinti szavazásokból és zárt ülésekből állana, melyek az országgyűlést teljes tehetetlenségre kényszeritik. Ellenkezőleg éppen az alkotmányosságot
erősítette
meg
Tisza István, midőn a békés és tárgyilagos
tárgyalásoknak rákfenéjét, az obstrukciőt
küszöbölte ki és a képviselőház üdvös működésének alapját megvetette. Ezen tényének a rendes tárgyalások biztosításának a
köztudatba való átmenete és igy azon
meggyőződésnek elterjedése, hogy az országgyűlés képviselőháza a névszerinti
szavazások és zárt ülések helyett képes
lesz az ország szükségleteivel
és bajaival

S é r té s.
Irta : Iglice.
Kozák Imre kunt pipázgat a nagy eperfa
alatt. Gondolatok kavarognak a fejében. A
csöndesen terjengő füstfoszlányokba bámul,
•mintha azok között akarná rendbe hozni
ügyes-bajos dolgait. Mert hát nem mindennapi eset a gazdaságban a cselédváltozás.
Oka, módja van, amiért ez történik. Vagy
tűrhetetlen a szolga viselete, rá akar nőni a
gazda fejére, esetleg más, egyéb holmi.
Kozák Imre még a feleségét is félthetné,
mert bi' azon- megakadhat a férfiszem. Imre
gazda őszbe csavarodott, deres fejű ember;
a felesége: Vitás meg igazi helyremenyecske, akinek ilyenkor legtüzes-ebb a vére. Csak
ugy -a buszon felüli. Kozák azonban nem féltékeny. Nincs rá oka, mivel a mostani béres, meg a Vitus közt rendes az -állapot.
— Megböcsül a Vitus! — véli magában
Kozák Imre.

costOmSk

ital

Kárász-utca 9,

Telefon-szám: 305.

Szerda, augusztus 20

is behatóan foglalkozni, okvetlenül
meg
fogja erősíteni az alkotmányos
intézményekbe fektetett hitet, mely nélkül a valódi
parlamentáris élet fejlődése és -megszilárdulása el sem képzelhető.
Kissé érthetetlen az ellenzéknek „in
integrum restitutio" iránti követelése. A
véderőtörvény azóta nemcsak a főrendiházban fogadtatott el, de a király által is
szentesitve lett. Sőt már végrehajtva is
lett, az életbe átment. Ennek az érvénytelenné nyilvánítása tehát nemcsak a lehetetlenségek közé tartoznak, de határozottan sértené a főrendiház s a korona jogait!
Ha pedig azt értené az ellenzék, hogy ezen
kívánalmával a legyőzött obstrukció teljes
jogaiba visszahelyeztessék, ugy az ellen
nemcsak a munkapárt, de remélem az
egész ország is hathatósan
protestálna.
De nem bir alappal az erőszak v á d j a sem.
Azt hiszem a legutolsó falu kupaktanácsa
sem türi el azokat a jeleneteket, melyeket
az ellenzék előidézett! A rakoncátlan képviselők a mentelmi bizottság javaslatára a
házszabályok értelmében Tettek a képviselőház által több ülésre kitiltva, érőszakot
tehát a kitiltott képviselők akartak elkövetni, midőn ezen szabályszerű tilalom
dacára a képviselőházban meg akartak jelenni. Midőn tehát ezen erőszakos betolakodásukban megakadályoztattak, csak a
törvényes rend fentartásának szerzett a
fegyveres beavatkozás érvényt. Az pedig,
hogy ki nem tiltott ellenzéki képviselők is

fegyveres erővel lettek volna megakadályozva az ülésen való megjelenésben, egyszerűen nem áll, mert ők nem a fegyveres
erő miatt, ha-nem s a j á t elhatározásuk alapján maradtak el az ülésekről. Nem állhat
meg a csonka parlamentről és ennek folytán a határozatok érvénytelenségéről szóló elméletük sem. Csonkává egy parlament
akkor válhat, ha egy egész nagy országrész van megfosztva ,a parlamentben való
képviseltetéstől, de nem akkor, mikor valamennyi választói kerület képviselőit beválasztotta és ezek egyrésze önként abszentálta magát. Ez egy igen veszedelmes
theoriia volna, mert > akkor a képviselők
bármely csoportja bármikori -abszentálása
által a parlamentet csonkává és igy határozathozatalra képtelenné tehetné. Különben sem alkalmas figyelembevételre a határozatok érvénytelensége feletti elmélet,
mert a házszabályok pontosan körülírván
a határozatok érvényességének föltételeit,
amennyiben ezek pontosan betartatnak,
akár van egy része a képviselőknek jelen,
akár nincs a határozatok érvényességéhez
szó sem férhet. Azt a kivánságukat pedig,
hogy a miniszterelnök és a Ház elnöke távozzanak helyeiktől, alig lehet komolyan
venni. A miniszterelnök kinevezése a korona kizárólagos joga, a Házelnök pedig
mindenkor a Ház többsége bizalmának letéteményese. Ezen kívánság teljesítése tehát részint a korona, részint a képviselőházi többség jogainak sérelmével járna és

Igaz, becsüli Vitus az urát, mert jó módba juttatta. A szegény bérföldes ember lányát nem átallotta elvenni gazdag létére.
Csakhogy az is igaz, amit a nép beszél, hogy
Vitus nem szerelemhői ment a deresfejü emberhez, hanem a módért. Ugyan k-i hinné el,
hogy egy fiatal leány azért megy az őszülő
emberhez, mert szereti? Még hozzá, második feleségnék!

mint a Vitus? Bizony nem kell! Keresve sem
találna Kozák különbet.
— Csak ez -a Jóska, ez maradihatna mög
a bérösségbe! — véli ugy maga elé Kozák,
amikor ia gondolatai tisztulnak. — Mert hát
furcsa mögszofcni az uj cs'elédöt . . .
Vitus is igy gondolkozik. Jósika, a mostani béres, egészen beletanult a dolgok rendjébe. Meg aztán amúgy is egészen szemre
való legény. Csak már ne vinnék el katonának. Pedig hát az ősz nem sokára ideér és
akkor Jóska itthagyja őket.
Maid akad helyébe más, ujabb 1 Igaz!
Kozák Imre is éppen azt várja, azért ül az
eperfa alatt és pipázik.
Amiint gondolkozik és számítgat, csak
megérkezik, akit vár. Éppen benyitja a kerítés ajtaját. A kutyák megugatják. A zajra
Vitus is kitekint a pitvarból. Ugy látszik,
készülődik valahová. Fityuláját igazgatja a
fejénv-A fehér ingén át szépen domborodik
ki a teli keble. A formás karjaiban feszülnék
az izmoik. Amint megpillantja a kerítésen

Jómódú leány idős emberihez ujasszonyna'k nem megy! Oda vagy szegény leány,
vagy özvegy a'sszony való.
M-ost már mindegy, akár -mint történt a
dolog, csakhogy Kozák Imre szereti a feleségét szive egész melegével. És jaj volna
annak, aki Vitust merné támadni, vagy az
öreg előtt „simifölni".
Vitus is érti a módját, mint kell bánni
az öregével. Beköti- a szemét mézes-mázos
szavaival, forró csókjaival.
És kell egyéb egy őszülő embernek, a
kinek a felesége olyan kívánatos asszony,
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a legprimitívebb parlamenti elvekbe ütköznék.
Látnivaló ebből, hogy az ellenzék részéről a törvényhozásban
való
békés
együttműködésre
formulázott föltételei részint lehetetlenek, részint a kormány és a
munkapárt oly leálázásával jártak,
hogy
azokat az önérzetes munkapárt el nem fogadhatta. És miután az ellenzék minden árnyalata a törvényhozásban, de különösen
az ülésszak elején a Ház tisztikarának és a
bizottságok választásában való részvétel
végett a munkapárt által újból levélileg
íölszólittattak, — az eziránti levelek fölbontatlanul küldettek vissza. E r r e a munkapárt minden további kísérletet abba hagyott. Lássa az ellenzék, miképen tudja
elfoglalt álláspontját saját lelkiismeretével
és választói iránti kötelességével
összeegyeztetni.
Az ellenzék távolmaradása azonban
nem akadályozta meg, ,hogy a képviselőház törvényhozó működését folytassa és
valóban az utolsó év lefolyása alatt hoszszu sora a fontos, az ország érdekeire nagy
kihatással biró törvényjavaslatok lettek letárgyalva, melyek azután törvényerőre is
emelkedtek, ugy, hogy az előző években az
obstrukció által okozott mulasztások
nagyrészt helyre
hozattak.

felelősség a bécsi tofitügyministztarkimot térbéli, aimfelyinetk külügyi politikája soha sem
irányult az egészre, hanem mindig kis ügyekkel foglalkozott.

belül került csinos legényt, elfutja amúgy is
rózsás arcát az iindiulat tüze.
Jóska a kocsit készíti. Amaz odaköszön
Kozáknak.
— Adjon Isten Imre bácsi! Hát mire
végzi?
— Pipálgatok! Mondok, igy könnyebben
telik az idő.
— Hát eljöttél?
— El ám!
— Aztán volna kedved, hogy beállj 'hozzánk?
— Ha egyességre jutunk!
Amint igy alkudozik Kozák Imre a béresnek Ígérkező Vőneki Illéssel, kitoppan Vitus is. Látm-lám, csak gyorsam föl tudott kászálódni. Hiúiba nő! búzta a kíváncsiság.
Egészen belepirosodott a sietésbe. Vagy talán nem is abba?
Vőneki Illésnek megakad a szeme a csinos menyecskén.
— Adjon Isten! — köszön neki és beletekint az asszony mosolygós szemébe.
Jóska fakó arccal szemléli a kocsi mellől. Még meg is állapodik a gyeplő fölrakásával, annyira elbámul, Ihogy azok összetekintenek.
— Mért nem sietsz? — ripakodik rá a
gazda. — Leáldozik, mire elindultok, ha ilyen
unámosan kászálódsz . . . .
Jóska elhallgatja a feddő szót, de a képe lángba borul. Siet!

— Készen vagyok!
— No, üljetek föl! — mondja Kozák a
feleségének. — Nézzétek körül a szőlőt, hátha lopják a kajszit.
Vitus föl is lépett könnyű mozdulattal
a 'hátsó lépcsőn. Jóska habozott.
— Eridj te is! — parancsolta Kozák.
— Inkább talán gazdüraim menne, majd
én helyt állnék a jószágoknál?
— Látod, Ihogy nem mehetek!
Jósika felült és dübörögve gördült ki az
udvarból a sárgára festett kasos kocsi.
Miikor meg beérték a szőlők közé, az
akáoos útra, Vitus hirtelenül megszólalt.
— Jóska! . . .
— Mit akarsz?
— Odia üllők melléd! . . .
— Gyere! . . .
Vitus, a Kozák felesége, mint a lapda,
ugy perdült föl ,az ülésből. Gyorsan rávetette az ülésre az egyik pokrócot, hogy ne
lásséik.
A kocsi szőlők közt haladt. A nyári nap
melege meglhervasztotta az akác levelét. Kellemes, altató illat áradt a lankadó levelekből. A kocsi nyikorogva, szinte sírva haladt
a mély homokon. A keskeny ut szélébe ültetett sürü akácsor árnyékba boritotta őket.
Innen is, onnan is hallott egy-egy rigó
éles füttye. A lombók közül helyenként kikandikált a pirosló nyári selymes-alma.

Mégis behozzák Szegedre
a vízórákat.
— A következetlen város és
a következetes miniszter. —

(Saját tudósétónktól.) Másfél év óta foglalkoztatja a vizóra-kérdés a város hatóságát s egyben a közönséget, de mindeddig
se jobbra, se balra nem dőlt el, fölállitják-e
csakugyan a vízórákat, vagy más uton-módon segítenek az évről-évre megujuló vizmizériákon. Az oka ennék a hosszas huzavonának az a következetlenség, amelyet a
törvényhatósági bizottság ebben a kérdésben tanúsított. A tanács elejétől kezdve a vizórák kötelező beállítása mellett foglalt álást, hangoztatván, 'hogy a vízhiányon egyedül a vizórákkal lehet segíteni, mert a közönség pazarolja a vizet. A. múlt év őszén aztán
a közgyűlés elé került a vizóra-rendszert
pártoló tanácsi javaslat. Egy kisebb csoport
ugyan a javaslat elvetését kivánta, a többség azonban leszavazta őket s elvben kimondotta a vízórák kötelező beállítását. Megbizta továbbá a közgyűlés a tanácsot, hogy
a vízóra beállítására vonatkozó terveket és
költségvetést dolgoztassa ki és ha .készen
lesznek, terjessze be ismét a közgyűlés elé.
A mérnökség hónapokon keresztül dolgozott a vizóra tervein és költségvetésén,
Francia t á n r - d á s . Parisból jelentik: A bemutatta ezeket a műszaki bizottságnak is,
amely több ízben ülésezett ebben az ügyben,
Temps ismét 'bizonyságot tesz a monarchia mig végre megállapodott a kirovandó vízdíellenes magatartásáról, amennyiben orosz jak összegében. Időközben aztán több tekinforrástól jelenti, iliagy Ausztria és Magyaror- télyes városatya kezdeményezésére akció inszág a hármas szövetségben a legutolsó hely- dult a vizóra-rendszer ellen, mert sokan ugy
vélekedtek, hogy a Vizóra nemcsak hogy
re szorult Olaszország javára, amely Német
nem fog segiteni az eddigi bajokon, de még
országgal egyetértésben
a többi hatalmak- inkább tetézi majd azokat. Azt ajánlották a
nál mértékadó lett a hármas szövetség po- kezdeményező városatyák, hogy tiszai vizlitikájára vonatkozóan. Ezért a változásért a mütelepet létesitsen a város, esetleg furas-
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son még egy artézi kutat, mert nem ott van a
hiba, hogy a lakók pazarolják a vizet, hanem
ott, hogy kevés a viz. A tanács szakértő bizottságot is küldött ki a szolnoki tiszai vizmütelep tanulmányozására, a bizottság azonban azzal tért vissza, hogy a szolnoki vizmütelep korántsem elégíti ki azokat az igényeket, amilyeneket Szeged közönsége várna egy ilyen telep fölállításától. Azonkívül
közegészségügyi szempontokból sem kifogás
tatan a szolnoki vizimütelep. A tanács tehát
megmaradt a vízórák mellett és ez év tavaszán egy teljes részletességgel kidolgozott
vizóra-javaslatot terjesztett a közgyűlés elé.
A hangulat ekkorára már olyan erősen
alakult ki a vizóra-rendszer ellen, hogy a tanácsi javaslat bukását bizonyosnak lehetett
tekinteni. Pedig a tanács következetes volt,
mert a közgyűlés megbízásának tett eleget,
amikor a részletes javaslatot a törvényhatósági bizottság elé vitte érdemleges határozathozatal céljából. Azoinikivül a tanács, mint
egyik legerősebb indokra, arra is hivatkozhatott, hogy a közgyűlés által első ízben
megszavazott vizóra-javaslatot a belügyminiszter is ellátta jóváhagyásával. Mégis, másodízben maga a közgyűlés szavazta le azt a
vizóra-javaslatot,
amelyet csak hónapokkal
ezelőtt üdvösnek és helyesnek tartott. Most
aztán a miniszter előtt fekszik a határozat,
de a miniszter aligha fog hozzájárulni. Sőt,
mint hírét terjesztik a városházán, állítólag
már döntött is a vizóra-kérdésben, még pedig ugy, hogy — amint az előrelátható volt
— egyszerűen ráparancsolta a városra a
vízórák kötelező beállítását. És ez ellen nem
lehet appelláta, mert a .miniszter, igenis
következetes volt önmagához, mert elejétől
kezdve a vizóra-rendszer mellett foglalt állást, a közgyűlés azonban egyszerűen gyerekjátékot űzött ebből az egész kérdésből.
Előbb megszavazta a dolgot, azután néhány
hónappal később még harcot is indított ellene. Mondani is fölösleges, 'hogy az ilyen játék erősen' a közgyűlés komolyságának a
rovására megy és fölöttébb alkalmas arra,
hogy a .közgyűlésnek, mint hangadó s szankcionáló fórumnak a hitelét megingassa.

Szép itt minden, Vitus oda simul Jóskához. Illenek egymáshoz. Mint rózsa a rózsához. Fiatalok, életerősek. Vágy lobog a szemük sugarában.
— Látod, igy szalkitanak el egymástól.
— Igy! . . . Köll a huszár a császárnak.
Vitus elkomolyodik.
— Nekem is köll esz . . .
Hirtelen földerül az arca, mintha napsugár szökkent volna rá. Oda fordul Jóskához. Szembe néz vele.
— Ugy-e, akkor is eljössz hozzánk, ha
a huszárruhát fölveszed?
— El . . .
— Jó! . . . Várlak . . .
Jóska .hangja kissé hidegen, tompán
hangzott. Vihar dúlt belsejében.
— Vitus . . .
— Mondjad, — törleszkedett hozzá kedveskedve.
— Igaz maradsz hozzám? . . .
Vitus megütközött.
'
— Miért kérdőd? . . .
— Hát csak! . . .
Az ut kanyarodott. Az akácok elmaradtak.
Nyilt közre értek. Csak imitt-amott terpeszkedett a szőlőszélekben egy-egy terebélyes
diófa. Az ut mentén, az árokparton vadvirágok pompáztak. Változatos, tarka színűek.
Vitus azokat nézte. Jóska a .lovakkal
foglalta le magát. Csapdosta, csipdeste a rá-

e l s ö kézbö1 csakis 32 E
Möasz,a,osok

1111 Tffll^ffl ST
IBII I BJ B JJ|%

keszitett, elismert jominoségű és bámulatos olcsó w H I

¥ 1

W

(Szeged

'

Tisza

fly csült

Butorraktárában
La

i°s-körút

19

szám

alatt, Kertész pékkel szemben) kap-

hatók; esetleg részletfizetésre is.

1913. augusztus 17.

DfiLMAGYARORSZÁG 9.

Tisza miniszterelnök válasza
Károlyi Imrének.
— A Pallavicini-affér. —
(Saját tudósitónktól.)
Egymást marni, marcangolni és hajszolni a legsilányabb
ürügyeken és ráfogásokon Is: ehez értünk
s ebben mesterek v a g y u n k mi m a g y a r o k .
Itt van a legújabb eset: Tisza István gróf
megvádolása,
visszafordulással a Luk á c s — D é s y - p ö r r e . R a v a s z d i kísérlet a r r a ,
h á t h a sikerülne Tiszával is az, ami L u kácscsal szemben oly fényesen
sikerült:
h á t h a sikerül a h a j s z a közben valami ügyes
gáncsvetéssel elbuktatni a legerősebb, tehát a leggyülöltebb m a g y a r t .
Azt csinálják most Tisza Istvánnal, a
mit a középkor boszorkány-pöreiben csináltak mindazokkal, akiket el a k a r t a k veszejteni: p ö r t akasztanak a n y a k á b a , m é g
pedig oly pört, amiről -— hogy ebből p ö r ,
sőt politikai pecsenye lehet — nyilván sejtelme sem volt.
i
Eredetileg ugy szólt a v á d , hogy Tisza kedvező v a l l o m á s r a a k a r t a birni a Désy-pör tanúit. E r r e m o n d o t t a Tisza, h o g y
cz nem igaz, — m o n d o t t a Károlyi
Imre
gróf is, h o g y nem igaz. Sőt m o s t m á r m a guk a hajszolok is a z t m o n d j á k , hogy nem
igaz, de — m á s történt, m á s k é p történt,
azonban Tisza mindenkép f ő b e n j á r ó bünt
követett el. Nevezetesen Tisza beszéli
egyik-másik t a n ú v a l : ez az első főbűn.
I í o g y mert Tisza beszélni azokkal, akik őt
fölkeresték? E z hallatlan v a k m e r ő s é g volt,
n e m d e ? T o v á b b á a z t m o n d o t t a Tisza Károlyi Imrének, hogy csak a z t vallja, amit
m a g a pozitive tud. E z a másik bün. M e r t
minden biró ugyan szintén a r r a figyelmezteti a tanukat, hogy csák azt m o n d j á k el,
— Az u j béres! . . . Vönaki Illés! . . .
juk rakodott legyeket. Olykor nagyokat is
csípett rajtuk, Ihogy megrántották a kocsit.
Ilyenkor Vitus 'is fölocsudott merengéséből.
Hogy elváltozott az arca. A szelid fény,
a mosoly eltűnt róla. Szinte ki lelhetett szeméből olvasni a keserűséget. Némi harag is
vegyült közé. A sértett önérzet kacaja. Bántotta, hogy Jóska kérdőre vonta és nem vette tudomásul azt, amihez különben semmi
közé sem lenne, hogy talán m a j d mást is szerethet.
Jóska észrevette Vitus tópelődését és
most már megbánta, hogy kérdőre vonta a
gazdasszonyát. Igaz, ő csak béres volt Kozákoknál! A kívánatosan szép asszonynak
igy még az is jogában állt, hogy a fiatal legényt magába bolondítsa. Szegény feje, Jóska, ugy gondolta, a z a szeretet, a vérüknek az
a forró vágyódása, mely kettőjüket eddig
összekötötte, örökre tart.
Vitus dacosan nézett maga elé. Jóska
meg akarta békiteni. A kezét a kezébe vette. És ekkor egy könny csillánt meg a Vitus szemében.
— Rísz? . . . — kérdezte megdöbbenve
Jóska.
— Van miért!
—
— Te tudod!
— Én hát! . . . — pattant föl Kozákné
és egyszeribe a parancsoló gazdasszony lett.
—i Megvádoltál! . . . Aztán ugyani ki az?
Jósika szégyenkezve, halkan imoindta.

amiről közvetetten tudomásuk van, Tiszától mégis f ő b e n j á r ó bün volt, hogy efféle
véleményének adott kifejezést Károlyi Imrével szemben. Neki ellenkezően az
lett
volna a kötelessége, hogy minden hallott
pletykának e l m o n d á s á r a biztassa a tanút,
akivel beszélgetett. Végül főbűne az is Tiszának, hogy amikor m a g a is jelentkezett
tanúnak, nem m o n d o t t a el m i n d a z t , amit a
tanuktól hallott. F u r c s a logika és utálatosan m a g y a r h a j s z a akar ez lenni. De emberül és férfiasan megfelelt ma gróf Károlyi Imrének nyilatkozatában s e válaszszal, — azt hisszük, r— elpukkan a föl fujt
buborékszerü „politikai" játék.
A Tisza—PallaviciniViigyben
Károlyi
Imre gróf egy napilapnak e hónap 15-én táviratilag a következő nyilatkozatot küldte:
A Pesti Hirlap mai számában a Tifeza—
' Pallavicini ügygyei kapcsolatosan az én
neveim említését is olvasván, kijelentem,
ihogy Tisza István sem levélben, sem élő
szóval nem iparkodott engem arra rávenni,
hogy a Désy—Lukács-pörben
a valósággal
ellenkező vallomást tegyek. Károlyi Imre
gróf.
A nyilatkozatot csaklhalmar követte egy
másik, ezúttal Teleki Pál gróftól eredő hírlapi nyilatkozat, amelyben 1 Károlyi Imre grófhoz a következő kérdést intézte:
Kérdem Károlyi
Imre gráfot, Ihogy
Tisza István gróf, máidon vele a vallomás
ügyéről beszélt, kérte-e valamire és ha
igen;, mire?
Erre a kérdésre a d j a meg a választ Károlyi Imre gróf ma megjelent nyilatkozatában, mélyben többek közt ezt mondja:
— Beszélgetésünk során Tisza István,
a m a nézetének adott kifejezést, ihogy vallomás tárgyát csak az képezheti, amiről a tanúnak egyenes, pozitív, határozott
tudomása vem. Nem tartoznak tehát oda olyan idolgoik, melyeikről csakis hallomás utján értesült a itiatmi, mert ezek csupán szóin szédnek
Vitus gúnyosan végig mérte Jóskát és
hátat fordított neki.
Jóska arca lángba borult és a keze ökölbe szorult.
Mikor haza értek és Jóska kifogta a lovakat, összecsomagolta a holmiját.
Vacsoránál ültek. Vitus arcán meglátszott a boszuság, de Jóska sem ivolt nyugodt. A szemei vérben forogtak és a képe
tüzelt.
Kozáknak feltünit a fiatalok különös viselkedése. De inam szólt.
Egyszer csak megmozdult Jóska.
— Qazd'uram?!
— Mit akarsz?
— Kérésöm van ken'dlhöz.
— Mi az?
— Adja kend ki a bérömet. Elmögyök!
— Miért? — kérdezte Kozák, rosszat
sejtve.
— Hát c s a k ! . . . Elmögyök . . .
Kozák ránézett Vitusra. Egyszeribe
megértett mindent, amikor meglátta a felesége sápadt arcát.
— Miért? . . . — de ezt már az aszszonynak mondta. — Ezért? . . . ezért? . . .
És neki rontott Vitusnak. Ugy érezte,
meg tudná fojtani. De aztán megállapodott.
Gúnyosan végig nézte a feleségét.
— Ezért? . . .
És belecsapott Vitus arcába az összeszorított öklével.

tekintendők. A szóbanforgó pör,re vonaitikozóam ennélfogva én nem tartozom
Elek
Pálnak pusztán szóbeli állításaira biterjieszkedlni. Azt válaszoltam, hogy nézetéhez
nem csatlakozhatom, mert ezeket a szóbeli
állit,ásóikat — többféle oknál fogva — nem
tlelhet egyszerűen szóbeszédnek tekintenem.
Ez képezi -beszélgetésünk idevonatkozó részének tartalmát, ami az augusztus 15-én
közölt cáfolatommal .nyilvánvalóan a legesekélyeibb ellentétben sincs,. Károlyi Imire.
Tisza István gróf feleletével nem késett
és ma este az alábbi nyilatkozatot adta ki:
Ny üt levél Károlyi

Imréhez.

Kedves Imre! Miután megfeledkeztél
arról a tekintetről, amellyel mindenki
iránt tartozunk, akinek négyszemközti beszédét nyilvánosságra hoztuk és ,a Te egyoldalú visszaemlékezésed szerint közzétetted a Désy-perrel pacsolatban kiszakított
részét, anélkül, Ihogy a közzéteendő szöveget velem előzőleg tudattad volna. Ezért a
helyes tényállás egyetértő megállapítását
kellett volna telhetővé tenni s mivel nem
történt igy, kénytelen vagyok ezt a módszert alkalmazni, hogy a tényállást helyesen ismertessem.
— Már a Désy-per tárgyalása előtt
meglátogattál és távozófélben, mondtad nekem, hogy olyan részleteket tudtál meg,
amely ugy reám, mint a kormányra nézve igen kellemetlen. Pár nap múlva fölkerestelek, hogy megtudjam, mi az, amiről
szó van és minő álláspontot követsz.
Ugyanekkor hangsúlyoztam előtted, hogy
a Lukács László személye ellen indított
hajszát mennyire becsmérlem és az országra nézve mennyire károsnak tartom.
És Te sok tekintetben igazat adtál nekem
lés azt mondtad, hogy e hajsza tényleg káros lehet az országra nézve. Amint mondám, Te sok tekintetben igazat adtál nekem és meggondolás tárgyává tétted, hogy
elmaradsz a Désy-per tárgyalásáról, —
de erről az eszméről letettél, mert meggyőződtél róla, hogy nem volna ez helyes.
És én teljesen igazat adtam neked, mondván, hogy az én nézetem szerint is a tárgyaláson Hanuvallomást kell tenned.
Második kijelentésed az volt, hogy
csak a bíróság által hozzád intézett kérdésekre fogsz válaszolni s hogy se nem
beszélsz többet, mint amit közvetlenül
tudsz, se nem terjeszkedsz ki a hallomás
•után tudomásul vett dolgokra. S ebben isimiét igazat adtaim Neked'. Beszélgetésünk
során; fölmerült az a kérdés, hogy mit tudsz
csak mások előadása után és mit tudsz
közvetlenül. Különösen a Magyar Bank ismeretes dolgáról volt szó. És én itt figyelmeztettelek arra, hogy a tanúvallomásnál
egészen más, ha hallomás vagy közvetlen tudomás utján tudunk valamiről. Azzal
a határozott figyelmeztetéssel fordultam
Hozzád, hogy: Mi az, amit közvetlenül tudomásodra jutott? Beszélgetésünk után közölted, hogy vallani fogsz és én azt feleltem, hogy Neked azt kell vallanod, ami a
lényegnek megfelel s csaik azt jegyezd
meg, amit 'közvetlenül tudsz.
— Ebből megállapíthatja mindenki, —

Megnyílt Bernovies Gyula

bútor-és szö'nyegháza
Teljes lakás berendezési é s kárpitos

vállalata

Állandó

bútor kiállítás

S z e g e d , X á r á s z - u . 7.
Kizárólag elsőrendű árúk, a legverseny::
képesebb árakban.
::

1913. augusztus 20.

48. DELMAGYARORSZÁO " *
MI önösen ha hozzávesszük még, hogy Te \ gye magához, akár cselédnek -is. Eléggé csodálkoztunk, hogy Leblovitizék olyan gazdag
kerestél föl és hogy mi rokoni viszonyban emberek és a leányuk már szívesen fenne csevagyunk, — hogy helyesén jártam el.
léd is. Ha tudni akarják, Miskolcra szökött
Budapest, 1913. augusztus 19.
a Jolán, egy néniké,ichez. Az én anyá'm nem
beszélhetett a rendőrtiszt -úrral dob-utoai maTisza István gróf.
gyarsággal, mert az édesanyám, debreceni nő,
Ezzel a miniszterelnöki nyilatkozattal — akinek az apja egyike Debrecen, leggazdagabb
azt hiszik, — befejezést nyer a Károlyi—Ti- embereinek . . . .
És végül ide kell jegyeznünk, h-ogy a szisza-ügy.
'
gorú nővérnek nincs semmi kifogásra a Lola
bájainak leplezetfensége elten, -de a leplezetTudvalevőleg Tisza István grófnak Pal- len bájakról szükségesnek tartja ünnepélyelavicini Gyöngy őrgróffal is afférja támadt, sen kijetentenii, -holott abban senki se.m kételPallavieini támadása folytán. A Tisza—Pal- kedett, hogy azok olyan csodaszépek, miszelaviicini-ügyben a mai reggeli lapok arról ad- rint ha a Lola akarná,„tót most is egy milliótaik hirt, hogy az ügy ;ma délelőtt súlyos fel- mosné lehetne . . . De ő nleim akar.
tételekkel megyivandó kardpárbajjal nyer elintézést. Ez a híradás nem felelt meg a valóságnak, amennyiben a két fél segédei a tárgyalást még mem fejezték be, hanem ma folytatták. Harkányi János báró kereskedelem— Általános Szimpátia Skerlecz Iránt. —
ügyi miniszter, Tisza István gróf egyik segédje ima délelőtt .megjelent a miniszterelnöki
(Saját tudósítónktól.)
Zágrábi jelentés
palotában s hosszabb ideig tárgyalt Tisza szerint Skerlecz Iván báró királyi biztos az
István gróffal, majd a késő délutáni órákban éjszakát nyugodtan töltötté, nagyőri jól
a két fél megbízottai újra összeülték a Nem- aludt, hőmérséklete égés?, fériidés volt, érvezeti Kaszinóban és éjszaka fiz óráig tárgyal- rése is és közér'z-ése nagyon jó. Mindazáltal
tak, megállapodásra azonban nem tudtak jut- még höirihp is az irgalma s-ok közkórházáni. Mivel holnap, Szent István napján nem ban marad. Ma délelőtt Wickerhattser dr,
tárgyalnak, igy csütörtökön ülnek újra össze főorvos a kötést meg fogja újítani s Röntgena segédek.
sugárra! fogja megvizsgálni a királyi bfétös
v
Munkapárti körökben azt hiszik, hogy karját. Ez - csak túlzott ovatö&Sá-gí rendszaa Tiszat-rPallavjcini-aSért békésen sikerül bály, -mert kétségtelenül megállapították,
hogy a lóvék sem csontot, sem ideget, sem
megoldani.
,
pedig ütőeret nem sértett meg. A királyi biztos a rend provinciálisának, Thuróczy dr.nak szöbájában fekszik.

A királyi biztos tul van
minden veszélyen.

Az Elkins-leányok
és a pesti rendőrség.

(Saját, tudósitónklöl.) -Ki ne emákeznlék
iSaegieldfan a szép Elkins Lalára és .nővérére, a
bájos Ilonkára. Szeged á-tm-euetii, nyári viliágában -jelentós szerepe volt a (kiét nővérnek,
akik a megboldogult Vigszlinpa.d Kabaréban
és iM-milán Ronge-baJn, fejtettek asizböntó táncokat, Taivaiy még együtt járták Szegedet és
együtt főzték az aranyiifjnlságat, idén azonban
kifiirkészhpt'etlen okok miatt fölibom-lott a társas cég és külön-külön jöttek idie sikereket
aratni.
Most azonban az Elíkims-iniővérek betékev eredtek valami leány-eltűnési ügybe és a
pesti rendőrséget alaposan kompromittálták.
A is'zép Lola, aki Szegeden ügyesen játszotta a
csacska és naiv bakfist, égy kd-csit elcsavarta
annak a rend öntfeztviselőnek -a fejét, lak-i a
vizsgálat megtartásával volt megbízva.. Az
- érdekes ügy részMei a kiöv.etkezők:
Eltűnt a napokban szülei lakásáról egy
pesti kisleány, Leblovitz Jolán-ka,, akit .a szülők gyanúja folytán .a Debrecenben vendégszereplő Elkins Lola lakásán kerestetett a
rendőrség. A primadonnánál történt Ibázku tatás nem járt eredménnyel főleg azért, mert a
rendőrtisztviselőt kissé elkápráztatta a táncosnő kellemes homály u fészkében az a kö'-idmény, hogy a hölgy teljes szépségének sugárzását mi sem akadályozta. Igy .a Pendőrség
nem, tudta megállapítani, hogy v á j jon ihol lehel a megszökött pesti kisleány. De most levélben nyilatkozott Elkins Lola nővére, Elkins Ilonka, akinek levele már azért is érdekes, mért nyomra -vezeti a -rendőrséget.
— Nem jól tudják a Leblovitz Jolán szülei, — irja az Elkiins-nővér, — Ihpgy Lola az,
aki barátságban volt leányukkal. Lola alig
van valamikor is odahaza és igy még soha
nem is beszélt a kisleánnyal, fcejbát nem is vihette magával Debrecenibe. Huiiem én voltam
az, aki sokat beszélgettem a kis Jolánnal,
mert a kislány sokszog bejött hozzám, amikor
ott laktunk, b-ogy megmutassa, milyen kék a
teste a sok veréstől. Az anyja ütötte-verte és
sokszor könyörgött -az anyámnak, h-0|gy ve-

A királyi kabinetiroda , rögtön a merénylet után érdeklődött á királyi bizfos állapotáról és sebesülésének mértékéről. Ma érkezett meg a király távirata, melyben sajnálkozását fejezi k-i a merényleten- és örömét
azöri-, -hogy a sebesülés csak kis mértékű és
végül kifejezi azt a reményét, h-ogy a királyi
biztos mihamarább fölépül. A táviratot a király maga irta alá.
Mindenünnen tömegesen érkeznek a
részvétet kifejező táviratok és levelek és
ezek mind elit élik a merényletet.
Kifejezték részvétüket Ausztria és Magyarország
vezető államférfiai és a közös -kormány tagjai.
,
Minden mértékadó politikai kör, mind a
kormánypártiak, -minid az ellenzékiek, a merényi-etet a Horvátországban és Szlavóniában
ma Uralkodó politikai viszonyoktól Heljesen
függetlennek tartják. A merénylő is elmondotta -kihallgatása alkalmával, hogy már
egy éve készült tettére, a -mostani politikaihelyzet tehát nem lelhet ok-a a merényletnek.
Nyilvánvaló különben, hogy a -merénylő nincs

tisztában a mai és <a volt horvát politikai
helyzettel és vallomásából kitűnik, hogy tettének okai zavarosak és éretlenek. Minden
oldalról -hangoztatják, hogy a merénylet nem
politikai jellegű és még az ellenzéki lapok is
elitélik a tettet és ,a -királyi biztos, személye
és politikai missziója ifárit váió szimpátiájukat fejezik ki.
Ma reggel a gyorsvonattal érkezett Zágrábba Skerlecz báró édesanyja és a nővére.
Az alacsony tenmetü, feket-eruhás bárónét a
pályaudvaron Havlicsek titkár fogadta^ s
nyomban megnyugtatta a királyi biztos állapotáról.
/'
:
—• Az első hir nagyon megriasztott,,—
mondott a báróné; -v de áftáft tiaöí táviratára S Úz -újságok közlésére -megnyugodtam.
A báróné egyenesen a kórházba hajtatott, -ahol az irgalmas rend tagjai nagy szeretettel és szinte tüntető előzékenységgel fogadták.
t
. . .
— Ébren van, — kérdezte a báróné, —
nem izgatom föl?
,.
ü
\
— Oh néni;
volt a válasz. — Oxcelléricíája várja -a bárónét. Skerlecz báróné egy
óráig tartózkodott a királyi biztosnál s a látogatás után a beteget Röntgen-eljárással
megvizsgálták.
A zágrábi lapok Hagy melegséggé! írnak
S'kériécZ báróról a merénylet aikalmabó I
Még a iegtulzóbb horvát üjságdk IS, .amelyek
eddig é'nges'ztéllhetetienül támadták a királyi
biztost, most a legnagyobb
felháborodással
itélik el a merénylőt. Politikailag nem jelent
semmit a merénylet, sőt a horvát politikusok
is ugy fogják föl, hogy inkább használ SkéYle-cz báró politikájának,
A Petriiii-utca 9. számú házban van a
rendőrség bűnügyi Osztálya. Spircsícs réndÖrigazg-ató és Walka kapitány vezetik a
nyomözáSt á merénylet dolgában. A tettes
mindent bevallott. A rendőrség még szükségesnek tartja, hogy a legszélesebb körben
kiterjessze a nyomozást, bár ugy látszik,
hogy a merénylőnek bűntársai nincsenek.
A merénylő Dojcsics Is-tván, egy huszonhárom év-es fiatalember, akit egy második
emeleti cellában helyeztek el. A merénylő
jókedvű, sokat evett, jóizüen aludt, csak az
bántotta, hogy cigarettát nem adtak neki.
Többször kihallgatták -tegnap este is és ma
délelőtt. Középtermetű, sovány ember, a feje,
az arca délszláv szabású, ,a borotváltságán,
ruházatán, biztos modorán -és föllépésén látszik, hogy Amerikában járt. Azután megkérdeztem tőle,
— Miért követte el tettét?
Mintha betanulta volna, gondolkodás
nélkül hadarta -el:
— Politikai okokból. Meg akartam ölni
a komisszáriust. -Azért jöttem haza. Valló-másomban mindent elmondottam, bűntársam
nincs.
— Tudja-e, -mi vár -magára?
— Tudom.
Nyugodtan, nemtörődömséggel beszél s
látszik rajta, hogy nincs tisztában a dolgokkal és azzal, hogy -mit is fett.

19-én kedden, és 20-án, szerdán

Amerikai kalandok. Látványos.
Próbaházasság. Humoros.

MOZI-SZÍNHÁZ.
••••••••••••••

Szerencsés szerencsétlenség.

H e l g á k : Páholy 5 K,
páhol szék 1K, I. hely
80 f-, II. hely 60 f.,
III. hely 30 f., katonák
és gyermekek 20fillért
fizetnek,

Dráma.

Nősember szenvedései. Humoros.

FEKETESAS- ÉS
GSEKONICS-UTGA
SARKÁN.

Duci bácsi házassága. Humoros.

Hipnotizált nő.
Dráma 3 felvonásban.

Hétköznapokon d.
u. 5, vasár- és
ünnepnapokon 3
órátólfolytatólag
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Iparosok és kereskedők
a vásárcsarnokért.
— Küldöttség megy a polgármesterhez. —
(Saját 'tudósítónktól.)
A szegedi vásárcsarnok ügye ugy látszik, kis időre megint
elaludt, mert azóta, hogy a. pályázatok körül
bonyodalmak támadtak, ugy, hogy most maga a tanács sem tudja még, kii építse a vásárcsarnokot és hogyan — nem hallatszik semmi hir felőle. Pedig közel háromnegyed esztendőn keresztül a legaktuálisabb gondja
volt a város tanácsának a vásárcsarnok mi
előbbi fölépítése, a sürgős, építkezések legsürgősebbjei közé iktatták és a milliós kölcsönért való hajsza is jóformán ezért és vele
együtt még inéhány terv megvalósításáért indult meg. A közönség jóhiszeműen elhitte,
hogy jövőre m á r kiemelkedik a hatalmas,
oszlopos csarnok a sík Rákóczi-térről, meg
szűnnek az átkos piaci mizériák s az egész
piacügy egyszeribe rendezetté lesz a vásárcsarnok fölállításával.
Jól is indult mindem addig, ameddig a
pályázatokat kiírták és a beérkezett müve
ket -fölülbírálták. Itt kezdődött aztán az a
gordimsi csomó kialakulni, amelyet olyan
hosszas rágódás után sem tudott megoldani
a tanács. Abszolút kiváló és a pályázati föltételeknek pedánsan megfelelő pályamunka
nem akadt, bár volt a felülbírált tervek között négy is, amelyek a zsűri szerint szépen
sikerültek. Igaz ugyan, 'hogy ugy .a második,
mint a harmadik dij nyertese budapesti cégek pályamüvei voltak, ezen azonban a kér
dés olyan megoldásával, amely a méltányos
igényéket kielégitette volna, könnyen keresztül- lőhetett volna siklani. De nem ez volt a
bibi. A tanács a zsűri javaslatára abban állapodott meg, hogy egy kombinált terv alapján valamelyik szegedi épitész-t bizz-a meg a
vásárcsarnok építésével, később azonban maga a tanács mondött le erről -a tervről és nem
volt bátorsága hozzá, hogy javaslatát a közgyűlés elé vigye. Nem voilt bátorsága -pedig
azért, mert nem tudott határozottan megállapodni az .építész személyében. Másrészt
fejtörést okozott a tanácsnak a z .is, nem volna-e célszerűbb, 'ha a díjazott és megvételre
ajánlott tervek alapján egy kombinatív terv
elkészítésére nyilvános pályázatot hirdetne
a város? Ebben rekedt meg az ügy és ma
is az a kérdés vár eldöntésre, hogy valakit,
valamelyik szegedi építészt bizzák-e meg a
vásárcsarnok fölépítésével, vagy ujabb nyilváhos árlejtés utján ítéljék oda a nagyszabású miunlkát.
A hosszas bizonytalanság hatása .azonban már is mutatkozni kezd. A közönségben
az a vélemény kezd kialakulni, hogy mesterségesen huzzák-halasztják
a
vásárcsarnok
kényes kérdését. E r r e vall legalább az a mozgalom, amely a szegedi kereskedők és iparosok között van kelétkezőben s amelynek az
a célja, hogy a város hatóságánál
kisürgesse
a vásárcsarnok mielőbbi fölépítését. A mozgalom kezdeményezőinek reális álláspontja
a'z, hogy sok olyan sürgősen tervbe vett építkezés van, mely sokkal inkább
elhalasztható,
mint a vásárcsarnok építése.
Véleményük
szerint még a zenepalota is háttérbe szorítható a vásárcsarnok mellett. A mozgalom
Mezetői elhatározták tehát, hogy a jövő héten
iparosokból és kereskedőkből
álló küldöttséget vezetnék Lázár György dr. polgármester
elé, akitől Ígéretet kérnek majd arra, hogy
niindenekelőtt
a vásárcsarnok
ügyét
fogja
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szorgalmazni
a tanácsban. 'Hogy a küldöttség biztató szavakat kap, az nagyon valószínű, sőt bizonyos, hogy azonban a vásárcsarnokot ennék ellenére élőbb épitik-e föl,
mint a zenepalotát, ez már kétséges.

A revízió kérdését
sürgetni lehet.
(A monarchia álláspontja. — Aláírja Bulgária a békét. — Uj
harcok előtt ?)
(Saját tudósítónktól.) Ma a drinápolyi és
a macedóniai kérdés a legfontosabb, mert
ezeknek a bolgárok követelése szellemében
való elintézése Európa kötelessége. Ha most
az általános kimerültség és az általános béke után való vágy folytán ezek -egyelőre függőben is maradnak, biztosra vehetjük, hogy
már rövid időn belül ez a két kérdés újra napirendre kerül. Különben a. hatalmak most is
élénk eszmecserét folytatnak erre vonatkozóan, jól tudva, hogy ennek a két kérdésnek
az elintézése nélkül a balkáni béke nem biztositható. Oroszország mindjobban 1 lankadó
bolgár barátsága sok helyen azt a benyomást
kelti, mintha Oroszország Nagyszerbia sorsát annyira a szivén hordaná, hogy ismételt
és határozott kijelentései dacára sem hajlandó oly lépésben részt,v-enni, amely által a bukaresti béke teremtette Nagyszerbia határai
módősithatók volnának. Bulgáriában egyre
mélyebb gyökeret ver az a meggyőződés,
hogy Ausztria és Magyarország
Bulgáriának
egyetlen igazi és őszinte barátja.
A Daily Telegraph jelenti Konstantinápolyból: Hir szerint Görögország és Törökország között megegyezés jött létre, amely
szerint -a görögök elhagyják a háború aiatt
elfoglalt területek égy részét. E területek legnagyobb része Szerbiának, Bulgáriának
és
Albániának jutna. Most Görögország a Bulgáriára eső részről amaz ürügy alatt, hogy
alattvalói Tráciában és Macedóniában nincsenek kellő biztonságban, lemond a porta
javára. A porta ezeket a városokat megszállja, sőt hir szerint Dedeagacsot már meg is
szállta. Ha ez a hir igaz, Ausztriára és Magyarországra, valamint Oroszországra
nézve
meg van a lehetősége annak, hogy energikusabban követeljék a bukaresti
békeszerződés
revízióját. A nyugati hatalmakra ez a kérdés
nagyon fontos, mert ha. Oroszország háborúval lép föl a porta ellen, -nemcsak a Bagdadvasutra, a perzsa öbölre stb.-re vonatkozó
szerződések volnának v-eszedelmeztetve, hanem Törökország ázsiai exiszten-ciája forogna -kockán;.
Szófiai jelentés szerint a miniszter tanács
elhatározta, hogy a bukaresti
békeszerződést
rdlifikdlja. Az -erre vonatkozó ukáz legközelebb megjelenik és a szobranje elé az őszi
ülésszakon kerül. A ratifikáció kicserélése Bukarestben lesz.
A Köinisehe Zeitung jelenti Szófiából azt
a nagyjelentőségű hint, hogy Bulgária minden
kimerültsége
ellenére sem hajlandó
lemondani hódításairól, hanem bjzik a nagyhatalmakban. Giimüldzsinánál,
ahol görögök, törökök és bolgárok állnak, nagy harcokat várnak.
A mai napon még -ez-ek a jelentések érkeztek :
Paris, augusztus 19. A Figaro
jelenti
Pétervárről: Az orosz kormánynak az a
szándéka, hogy ha Törökország továbbra is

vonakodik Drinápolyt kiüríteni,
konstantinápolyi nagykövetét visszahivia és a diplomáciai viszonyt megszakítja
Törökországgal.
Szófia, augusztus 19. Egy nagy-hatalom
követe arra a kérdésre, teszin-ek-e valamit
a nagyhaitialmaik Bulgária javára, ágy nyilatkozott:
London, augusztus 19. A Daily Telegraph
jelenti iK-ooátantinápolybél: A 'hatalmak itteni nagykövetei utasítást kaptak, hogy intézzenek ruj intelmet a portához. A jegyzék
tartalmáról a nagykövetek még nam egyeatek
meg. Enver bég jelenleg ötvenezer emberrel
rendelkezik.
Szófia, augusztus 19. Románia -ma kezdi
elszállítani bolgár területről katonáit. A szófia—pl evna—várnai vonalon ma indult az első vonat. A szerbek a z orosz követ utján kijelentették, hogy hajlandók a vasúti közlekedést Nisen át megkezdeni. A bolgárok ebbe
beleegyeztek.
Cettinje, augusztus 19. Eekart német követ a nagyhatalmiak képviselőinek nevében
lépést tett- a .külügyminiszternél, hogy a vallási és nemzetiségi szabadságot biztosítsák az
uj-ominiau. meghódított montenegrói területien.
A külügyminiszter azt felelte, hogy -a montenegrói alkotmány a rvallás és a nemzetiség
sraalbaldteágát teljesein: biztosítja. .Egyébként
Montenegró ép más vallású állampolgáraival
szemben tanúsított toleranciái áva,1 tüntette ki
minidig maigát (Hivatalos közlés.)
Konstantinápoly,
augusztus 19. A porta
hivatalosan megcáfolja azt a hírt, hogy a török csapatok megszállották Dedeagacsot.
Valrma, augusztus- 19. A görög hatóságok
fegyvert osztan-ak ki az orthodox lakosság
körében, hogy az Albániáihoz csatolt terület
kiürítése iutám lázadást keltsenek. A görögök
-a forrongást majd ürügyül a k a r j á k felhasználni a beavatkozásira.

s

Páris, augusztus 19. Pichon külügyminisztert és Rifaat pasa török nagykövet között tegnap fontos tanácskozás volt. A francia külügyminisztériuimihoz közel álló Petit
Párisién jelenti, hogy Franciaország semmiesetre sem fog abba beleegyezni, hogy Törökország a Marica jobb partján megszállott
területeket birtokában tartsa, ami azonban
Drinápolyt illeti, diplomáciai akcióval a törököket onnan kiszorítani nem lehet és a hatalmak a nehézségeikre való tekintettel nem
vállalkozhatnak katonai beavatkozásra. A
francia kormány tisztában van önmagával,
hegy a végén, nem .fog kifogást tenni az ellen,
hogy a törökök Drinápolyban
maradjanak,
ha a diplomáciai eljárás nem vezet célra.
Belgrád, augusiztlus- 19. A Tribuna
egy
mlunikiatársa előtt Pasics miiniís-zterelnök Így
nyilatkozott Szerbia és Ausztria-Magyarország -jövő viszonyáról:
— Mihelyt Bukarestbe érkeztem, tárgyalásokba bocsátkoztam Fürstenberg
herceg
osztrák-magyar követtel, hogy mi módon, lehetnie tartós jó viszonyt létesíteni a két állaim
közlött. A 'bukaresti fáingyalósiokom még -nieim
jutottunk megegyezésre, most következnek a
diplotmiáeiaá 'szünidők, m a j d azután folytatjuk
a tataiácslkozásokat.
A hamburgi beszéd. Berlinből jelentik
A némtet császárnak Ferenc József
király
születésnapja alkalmából Hamburgban mondott beszéde diplomáciai
körökben
nagy
megelégedést keltett. E z -a beszéd bizonyságot tett arról, -amit különben <vártak is, hogy
az Ausztria és Magyarország balkáni politikája miatt támadt nézeteltérést áthidalták
és hogy a szövetség ily módon erösebb, mint
valaha. Itteni körökben föltételezik, hogy a
bécsi külügyminisztérium belátta, ihogy Bulgáriához való magatartásában helytelen útra
tért és hogy politikai irányát a külügyminisztérium ismét Németország Balkán-politikája
szerint fogja megszabni.
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hírek.
Szent István napja.
fiSaját tudósitómktól.) Szent látván -napját miniden évbe - (kegyeletes ünnepségek keretében üli nieig az egész ország. EboM az ünnepségből Szeged is klivteszli ia maga részét. A
rókiusi templomban hól-nap istentisztelet lesz,
a m-el,yen -a 'város hatósága is mugjélieniík; az
üzletek zánv-a lesznek és -rendes vasárnapi
munkaszünet -tart egész nap. (A középületeiket
-föll-oboigózzák.
Az ünnepélyes isten-tiisztelet -délelőtt, 10
órakor kezdődik a Szent Rókus templomiban.
A hatóság Lázár Gyöngy d-r. pol'gárimester
vezetése alatt jelenik meg -a. vános tisztikaréval, A gyülekezés (három-négyed 10 óraikor lesz
a városháza -közgyűlési termében. Az üzletek
zárására -vonatkozólag a következőkép (intézkedett a hatóság: Déli tizenkélt óráig megvan
eng-eidive a munka; -Borbély- és fodrász -iparnál a munka az üzleti hel'yiségthem. Biurigoinyiazuzó iparnál -az áru előállítása és saálliitása.
Gyorsár-u fu-v-arazása, felvétele -és kiszól g-áitatása. Magánosok által sütéshez vitt tésztauemiiek ikisiütése, azonban a sütő iparos legfeljebb egy erire vállalkozó munkását alku líni az,hat ja. Sertéáhfelalló-telepaknél a hizlaláshoz
szükséges anyagok szállítása.
Délelőtt tűz ómig meg van engedve: A
kisiparnál sürgősen rendelt javítási munkák.
-Minden, a napi élelmezés körete tartozó cikkek elárusitása és szálil-tása: zöldség, liszt,
cukor, kávé, tlhea, -csemege, num és az összes
husn-emüek. Tehát. ifiüs-zerüzletek, ílientes- és
laószárosüzletek 10 óráiig nyitva tarthatók.
Csak délelőtt. 9 -óráig ivan megengedve: Iparszerükig üzötit -ablaktisztitás.
A divatáru-, -cipő-, kalap-, rőfös-, könyv-,
papír- és vaskereskedéseket Szsn-t István napján egyáltalán nem szabad kinyitni.
Budapestről jelentik: A budai királyi
várpalotai Szent István-templom föiszenteiésének muai év-fordulóján megtartatták a szokásos bucsut, amelynek csupán, egyházi része
volt. Reggel nyolc órak-or csöndes misét
mondották. Kilenc -órakor ünnepi misét mondott Kanter Károly prelátus, udvari plébános. Délután öt órakor v-olt -a .szent jobb ünnepies kitétele, utána vaosernye és szentbeszéd. A budiapestii Szent István-inapi körmeneten az esztergomi káptalanit .az idén a következő főp-apok fogják képviselni: Kohl
Madárd és Waltér Gyula püspökök, továbbá
Klinda Teoíil dr., Magovics -Gyula, DedekCrcscens Lajos- és Molnár János prelátus-kanouokok. A vidékekről rendkívül sokan utaztak föl a fővárosba Szent István nupjara.
— Lapunk legközelebbi száma
István ünnepnapja miatt pénteken
jelenik meg.

Szent
reggel

— Születésnapi ajándékok. A felség
tegnapi születésnapja alkalmából régi szokás
szerint többfelé sugárzott a királyi kegy. Hazai Samu báró altábornagy, honvédelmi miniszter az első osztályú vaiskörana-vTendet kapta, KrobatUt lovag tábornagy a Lipót-romi
nagykeresztjét, Georgi báré ós Jotiorek táborszerű agy ugyanezt a nagykeresztet,, Glaus
tengernagy pedig az első osztályú -vaskoronarend et, — Bocskor Mihály kolozsvári táblabírónak nyugalomba vonulása alkalmától a Lipót-rend lovagkeresztjét, Verőczy Antal szatmárnémeti járásbirónaik és Horvátkécsói Suskh Károly karáusebesi közjegyzőnek a Fe-
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— > ranylakodalom. Holnap déli tizeurenc József-rend tiszti- keresztjót, Kovács
fcót
órakor
tartják Pollák -Salamon ós felesége
Zsigmond budapesti nagyiparosnak -a Fearany
lakodalmukat
a zsidó hitközség d-is-zterrenc Józs-éf -ren-d lovagkeresztjét adományozm-ében. Az ötvenéves évforduló szép ünmeipséta a király.
— Személyi hírek. Uray Zoltán szegedi gón a hitközség ,is -képviselteti -magiát. Részt
államvasuti -üzletvezető szabadságra -utazott. veszn-ek az ünneplők gyermekei és Pollák
Távollétében Báner ödön 'helyettes üzletveze- Gyula és Manó, a Pollák Testvérekig
beltő ihelyethesiti. — Orkonyi Ede dr. Ikuria-L bi- tagjai és a kii terjedt, előkelő r-ak-onság. A kedró, a fiatalkorúak szegedi felügyelő hatóságá- ves családli ünnepség iránt nagy az érdeklődés
nak elnöke szabadságon v-an. ,A fiatalkornak
ügyeit távollétében Grün József -dr. táblabíró, városszerte,
helyettes elnök intézi.
— A „Duna" biztosító társaság hely— A Napközi Otthon köréböl. A Sze- beli vezér ügynökségének titkára, Poppe Kágedi Katolikus NővédŐHEgyesütst ezen szép roly tartalékos tüzénhaduagy visszatérve
hosszabb katonai -határszolgálatából1, isimét
és humánus intézménye megnyitása óta meg- átvette a vezérképviselet ügyeinek vezetését.
szakítás nélkül teljesiti fontos és kiváló fel— Halálozás. Megrendítő csapás érte
adatát a gyermekvédelem terén. Az intéz- Klauber Jakab verseci nagybirtokost és várményt napról-napra szép számban keresik föl megyei törvényhatósági bizottsági tagot, a
-azok a gyermekek, akiknek szüleit a minden- verseci munkapárt érdemes főemberét. Fenapi -kenyérért való muinka távol tartja a lesége, született Eisner Ilona Versecen megicsailád-i körtől1. A munkaidőre való tekintetből halt 52 -éves korában. A széles körökben gyászolt uriasfezonyt — akiben Eisner Ignác,
az egyesület elnöksége -ugy intézkedett, szegedi kereskedő testvérét gyászolja — héthogy a Napközi Otthon a nyári hónapokban főn temették el nagy és őszinte részvét melis nyitva álljon a szülői (fölügyeletet és gon- lett.
— Tuifhalál. Vasárnap esett meg a budozást nélkülöző gyermekek számár-a: A Napdapesti
versenytéren Ne-m egy zsoké zuhant
közi Otthonba -nemesak hosszabb, hanem rövil-e
a
gyilkos
paták közé, nem egy pehelykönydebb időre, esetleg egy-két napra is'fölvesznyü istállógyerek agyveleje locsesanit szét a
nek gyermekeket, h a azt, a munkás családok barriéren, a nagy tribün előtt — oda l-euln egy
ugy kívánják. A gondozás és felügyelet az | vesszőből font strandszék-rol lefordult ültéből
intézetben -teljesen ingyenes s csalk -az ellátás- egy ur. A java korabeli, elegánsan öltözött
férfiún mii.nd.en élesz-tési -kíisérLetet el,követért fizetnek a szülők napi 20 fillért. A szetek,
-hiába, egy-két perc miu-lva már elvitte a
gény szülők azonban ezen kötelezettség a-lól
hordágy. Vége, pont, az -asét el volt .intézis nyerhetnek -fölmentést. A Napközi Otthon
ve. Meg lehet állapítani, hqgy miinidien külöa-z egyesületnek a Korona-utca 18. sz. a, Lévő nösebb izgalom nélkül. Miikor a néhány nem
is erőteljes, inkább néhány -fojtott, diszkrét.
házában van elhelyezve s regg-eil 5 és föl óráOrvost! Orvost! kiáltás elhangzott a triihün-ről
tól este 7 óráiig ,van -nyd-tiva.
igazán csekély számú érdeklődő ment le, az
— Valótlan hir a hadtestparancsno I emlber-gyümü sem ,lett valami sürü akörül, aki
á voxásarói. A közös hadügyminiszteriumb
ott .feküdt a nedves (földön, s akiibe már nem
serény murikálatok folyn-ak jelenleg zárt aj- tudtak visszadörzsölni ,az elszálló életet. Két
tók mögött. A munkálatokat egy sereg tör- perc múlva lecsüngetlték a program első start
vényjavaslatnak -és -hadiseregszervezeti mó- ját s azontúl csak itt-ott ha lelhetett hallani
dosításnak előkészi-t-ése veszi igénybe. A ti- egy-két szót erről a tragikumról. I t t most
zedik ügyosztályban maist dolgozzák ki a nem következik az ilyen -napir-en-dretóséren
létszámemelés tervezetét, valamint az állo- -való sopánkodás. Erről a sablonról bátran -l-e
niányreorgan-izáló és szamélyváltozási jalehet már mondani. Ha van hely, ahol a túlvaslatokat. Kiszivárgott hírek szerint azonban
zott ,emóciómen,tesség, szinte az érzéketlenség
a legrövidebb időn belül a vezérkarban és a
és -gyors felejtés takarójával tóboritvia -tátábornokok testületében nagy, gyökeres válvozik egy halott, az bizonyára a turf. iMilyen
tozások lesznek. Amióta ugyanis Hötzendoríi
egészen más érzelmek, érdekek ós izgalmak
Konrád, ez a modern gondolkodású, n-agyláza, milyen m-ás bánatok -és önömök viharkoncepcióju katona ,a vezérkari -főnök, állanzása ifoglalja ott l-e aiz egész idegzetet! Egy
dóan cserélődik a tábornoki kar és a vezérhalál, egy igazi fi-zilkai halál aligha számitkar állománya, öregebb, nehézkes, meg nem
hat s az -első helyen tán nem is comimje ii.1 fau-t
felelő tisztek a nyugállományba kerülnek s
ilyen hirtelen halált -elkövetni. Ma -még meg
helyeiket a modern, ifjabb generáció tagjai
is Ítélhetik érte az emberit. Még azt is ráfoglalják el. Néhány lap -már pontos leirását
mondják, hogy azért szép -halál. És még arat
is tudni véli a közeli jövő font-osabb szeméis megjegyzi valaki: — Érthetetlen, nem is
lyi változásainak. Igy megírja némelyik lap
fimisihnél történt! . . .
azt is körülményesen és részletesen, -hogy
— Az árviz. Most a Balaton vidékéről
zweienstamimi Meixner Ottó altábornagy
megválik állásától. Egyik verzió szerint egyjön- a vészkiáltás. Zamárdiból siralmas tudószerűen nyugalomba megy, másik szerint
sítás étkezett arról, hogy milyen kegyetlen
egy -magasabb katonai állásba lép elő. A hir
pusztítást visz véghez a szakadatlan eső és
már első pillantásra is fölöttébb valószinüt- az árvíz. A szalkadó zápor ugy megduzzaszlennek látszik, hisz Meixner Ottó mindössze
totta a kisebb patakokat és a Balaton, vizét,
másfél éve parancsnokol a temesvári hadtest
hogy az ár a lapályosabb kerteket elöntötte,
fölött s gyors távozását valóban misem in- a síik területen -épült villákat is veszedelemdokolná. A Délmagyarország munkatársa ér- mel fenyegette s a Vigasztalan időjárásnak a
deklődött a temesvári hadtestparancsnoksá- lesújtó következménye az lesz, hogy a szőgon a távozás ügyének mibenléte -és a hírek lőtermés hetvenöt százaléka odavész s igy
valósága iránt. Itt a következő választ kapta: van a n-ép -a .gabona terméssel is. A behordás
— A hadtestparancsnok -u-r őexcellenciája is félbemaradt a legtöbb helyen, de ott, ahol
jelenleg Oravicán tartózkodik katonai- gya- a gazda olyan szerencsés volt, hogy szákorlatok ügyében és csak holnap este fog razon hordhatta össze a termést, a csépléshazatérni Temesvárra. Nekünk, de valószí- n é l j á r t rosszul, a megkezdett asztagok ösznűleg inéki sincs semmiféle tudomása a la- szeaztak. A nedves béhordott gabona és a
pokban megirt állitólagos távozásáról. Mi keresztekben még odakünn- -érő .gabona penem -cáfolhatunk, de -a hírforrás tájékozott- dig óriási tömegéi -a legutolsó -esőzéstől kiságára vonatkozólag egy megjegyzést tehe- csirázott. A köznép tehetetlenül nézi, hogy
tünk. Meixner Ottó altábornagy semmi esetre pusztul el szeme -előtt a termés, nincs fölsem léphet elő hadtestparancsnokká, egyál- szerelése, ponyvája, amivel védekezhetett
talán -elő sem léphet, miután már nyugállo- volna. A Balat-on vidékén is kétségbeejtően
mányba tétetett át. Colerus Geldern altábor- fenyegeti a népet a szűkölködés, az inség.
nagy temesvári hadtestparancsnoksága is Trencsénből is szomorú hírek jönnek. Az
tcibb, mint valószínűtlen. Ebből azután a kö- ! egyre áradó Vág vize magával sodorta a
zönség és az urak maguk véleményt alkot- I közelben levő gabonát. Nagybicse és Puicho
hatnak afelől: mit .higyjenék el a hadtestpa- 4, községeket veszély fenyegeti. Az ár hatalmas fákat, tutajokat és állatokat visz magárancsnok távozását jelző hirforrásinak.
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val. A hatóságok permanenciában vannak.
Szikszóról azt jelentik, Ihogy az egy hét óta
tartó esőzés a Hermádat annyira megduzzasztotta, hogy az ár Hidasnémetiig minden
partmenti községet elöntött s a Bársonyos
gátját is veszélyeztette. Putnoky
Sándor
•szikszói főszoilgabiró a nép és katonaság segítségévéi egy kilométer hosszú gátat emeltetett s ezzel a községet megmentette.
— Korniss Imre gróf katasztrófája.
Münchenből jelentik: Würzihurg közeliéiben,
Burgsirdben, Thüngen
bárónak, a német
uraklhiáza tagjának a birtokán néhány bét óta
nagy (vadászatok vannak. Előlkelő társaság
vesz r a j t u k részt, sokam az osztrák és magyar
főurak köziül. Tegnap vaddisznót hajtottak
a burgsAnidi erdőiben. Dél felé egy hatalmai?
kan kerriilit elibük.. Thüngen .báró, a házigazda, rálőtt a (bozótból .elő törő állatra, találta
is, a .golyó azonban nena ü t ö t t halálos sebet.
A vaddisznó ekkor nekirohant a báró közeiében álló társaságnak s a ifőuri vadászok egyikét, Korniss Imre gráfot leteperte s agyarával életveszedelmesen
megsebesítette. Meg is
öli, ha az .utolsó pillanatban egy második lövésed le nem terítik. A vadászatot természetesen nyomban lefújták. A súlyosan sebesült
grófot hordozható áigyou Bairgsirid-kastélyiba
vitték. Betegágyához .a tegelőtkielőhb imünohen'i orvos tanárokat (hívták el, akik nyomban
műtétet i® végeztek a szerencsétlen
fiatal
mágnáson. Korniss Imire fia Korniiss Enxil
gróf földbirtokosnak. Pozsonyban lakik s két
hete utazott Burgsii.ndbe, hogy Thüngen gróf
vadászatain résztvegyem. Korniss I m r e gróf
•most végezte a magyaróvári gazdasági akadémiát s az idén akarta átvenni apja birtokainak kezelését, H,uszonhétéves s tartalékos
t'üzérhadlnágy egyik pozsonyi ezredben. A fiatal mágnás szüleit táviratban értesítették a
katasztrófáról.
— A bécsi dráma Bécsből jelentik:
Eisenkolb kapitánynak s Janktuibo/icsnak, a
(merénylő tisztiszolgának állapota tegnap nagyon rosszra fordult. A katonai hatóság az
esettről (minden fölvilágosítást megtagad.
Most maár bizonyos, Ihogy Jamkubovies a merényletet azért követte el, mert az elrontott
vasárnapért boszut akart állni. A tisztiszolga
különben is állandóan panaszkodott, hogy
gazdát)a olyan szolgálatokra használja tfiöl,
amikre tiszitiiiszolgákat nem szoktak használni. Janíkiubovics úgyszólván mindenes cseléd
volt. Olyan napokon, amikor a kapitány vendéget kapott, egyáltalán n e m mehetett el otthonról,. a közeli korcsmából keltett ebédet
(hoznia, sót néha néki m a g á n a k kellett főzni.
Olyan napokon, amikor Eisenkolb a grófnőt
várta, a kapitány .rendkívül ideges, volt és
ingerlékeny. Gyakran megesett, hogy nem
volt megelégedve Jankubovics munkájával,
A tisztiszolga ezért többször kérte, hogy helyezzék vissza ezredéhez, de ezt nem sikerült elérnie. Igy aztán lassankint bizonyos
gyűlölet fejlődött ki benne Eisenkolb kapitány iránt és Bolza grófnő iránt ,is, mert őt
.is részesnek tartotta szolgálata megmehezitésében. Eisenkolb kapitány ma éjjel belehalt
sebeibe.
— Az eszperantisták kongresszusa.
A'adról jelentik: Néhány .napig most. bizon y á r a divatos lesz Aradon a kellemes hangzású eszperantó, amelynek egyébként is száma? hív© van. Holnap kezdődik a több n a p r a
terjedő .kongresszus, amelyre az ország minden részéiből nagyszámban fognak _ összeseregioni a világnyelv hivei. Az előjelek szerint a. kongresszus rendkívül népes 'és nagyszabású tesz. (A .lelkes aradi eszperantisták,
él iikön Végh Endrével, mindent elkövetnek
a siker érdekében. Leleményességüket és ötletességüket mii sem igazolja jobban, minthogy
az aradi kongresszus egyes részeit, a felvonulást és bankettet mozifelvételben
is megörökítik. Ezenkívül a Fehér Kereszt emeleti termiében igen sikerült eszperantó kiálliitálst rendeztek, amelyet már ma, a megnyitás n a p j á n
sokan látogattak, A kongressaisták n a g y ré-
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sze a (holnapi nap folyamán érkezik meg az
ország mindén részéiből. A kongresszus programija a következő: Augusztus 20-án délelőtt
fél 9 órakor a Hungária-kávéháziban reggeli
és (gyülekezés a felvonulásihoz a minoriták
templomában tartandó Istentiszteletre, Miisie
alatt a kóruson1 Ferenczy Károly és a Máv.
dalárda eszperantóul énekel egyházi dalokat,
m a j d Kausz Leó fáldozár eszperánltó nyialven mond prédikációt. Délelőtt 10 órakor a
városháza dísztermében: A kongresszus ünnepélyes megnyitása. A kongresszust vezető
bizottság megválasztása. A különböző városok és eszperantó egyesületek kiküldötteinek
üdvözlő beszédei. Az Eszperantó az ipar és
kereskedelem szolgálatában.
Szakelőadás,
t a r t j a : Szűcs Lajos (Szeged). Az eSiZperantú
nyelv használata mellett tett külföldi utazásairól előad: Rákóczy Imre (Kolozsvár.)
Délben 1 órakor lakoma a Fehér Keresztben,
Délután fél 4 órakor a Szabadságszobor megkoszorúzása, azután a Kultúrpalota megtekintése. Este 8 órakor a Fehér Kereszt nagytér méhen műsoros estély: La Espero, 'énekli
a Máv. dalárda. Énekszám (eszperantó), énekli: Oggolder Pálma. Por le telefonó, előadják:
Tsohech Rózsika ós Dezsény Dezső. Liszt: (Mag y a r Rapscdia, zongorán előadja: Tótíh
Vally. Ok'aza Aristo monológ, előadja: Kardos Béla. Eredeti eszperantó dalok, énekli:
Tóth lei. Találka (jelenet), előadják: Martini
Ilonka, Roibineik Lujza és Dézsény Dezső. Férjet keresek (monológ), fordította Szűcs Lajos, előadja: Nagy Jolánka (Szeged). S a j á t
költemény, szavalja: Jámbor Lajos (Petrozisény), Si ne povas legi (monológ), előadja:
Tóth lei. Aktuális kuplék, énekli Kardos Béla. A koldus, előadja: Lantos. Duett, éneklik:
Tóth nővérek, .zongorán kiséri Fodor Aladárné. A programok között és után a Máv. dalárda énekel magyar és eszperantó dalokat.
A műsor után tánc az emeleti 'nagyteremben.
Augusztus 21-én a városháza dísztermiéiben a
hivatalos program tárgyalása:
Giesswein
Sándor db, beszéde, Augusztus 22-én kirándulások, illetőleg a Kilencedik Espenamtista Világkongresszus résztvevőinek együttes elutazása Bernbe.
— Halál a vadászaton. Makóról jelentik- Végzetes katasztrófa borította gyászlba
Csanádmegye két uri családját: a Hász és
Sármezey családot, Hász Kálmánnak, a „Magyar Földhitelintézet" főtisztviselőjének egy
vadászaton történt váratlan elhunytával.
Hús: Ká.mÉn, aki Csanádmegye árvaszéki
elnökének, nász Sándornak a testve-bátyja,
nyári szabadságidejét élvezte Aradon. Tegn a p egy aradi uri társasággal kirándult Kralitz Lajos dr. aradi ügyvéd bánkuti birtokára
vadászni. Mig a társaság tagjai vadásztak
a birtokon, Hász, aki nem volt vadász ember
és csak a társaság kedvéért ment ki Bánkú tra, .a kastély p a r k j á b a n sétálgatott. A vadásztársaság délután tért vissza, a kastélyba,
hogy a fárasztó vadászat után ebédhez üljön.
Hász K á l m á n nem jött fel az ebédre és az
inasokat küldtek le a parkba, hagy 'ebédelni
h ivják. Elképzelhető volt a társaság rémülete, amikor az inasok jeem tették, hogy Hász
halva fekszik a park egyik padja mellett a
földön. A társaság tagjai azonnal orvosért
küldtek egy automobilt, de nem volt segítség. .A kiiérkező orvos megállapította, ihogy
szívszélhűdés ölte meg az alig 45 éves, egészséges embert. Sürgönyileg értesítették a tragédiáról Hász Kálmán feleségét és leányát,
akiik Sármezey Árpád széphalmi birtokán értesültek a lesújtó gyászhirről, A tragikus
eseit ugy Arad; minit Csanádinegyében általános részvétet keltett. Hász Kálmán holttestét
A r a d r a szállították és ott fogják eltemetni a
családi sírboltba.
— A szerelmes leány. A mozifilmeken
g y a k r a n látható, amint a von'at és az automobil versenyt száguld egy szép leányért..
Vagy a leány szökik a vonaton a szerelmesével 'és az a p a követi az autón, vagy megforditva. A film utolsó képe azután legtöbbször
a boldog kibékülést ábrázolja, Ilyen leányszöktetés játszódott le tegnapelőtt a déllvaisut
Abbázia—Mattuglle állomásán is, ameflynelk
azonban még ismeretten az eredménye. Egyelőre a rendőrséggel körözteti az apa a fcöny-
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nyelmü leányt. iMiint Fiunéból jelentik,
tegnapelőtt délután a miattiuglieii állomásion két.
elegáns fiatalember várta a Fiúmétól délután
öt órakor Trieszt felé elindult személy vonatot, Már megállott a vonat a pályaudvaron,
mikor a perromra lépett egy szép fiatal hölgy,
az urak csatlakoztak a fiatal leánykához és
a háromtagú társaság elhelyezkedett aiz egyik
fülkében. Aliig hagyhatta el a személyvonat a
pályaudvart, mikor automobil állott meig az.
állomás előtt. K é t ur szállott k i belőle, okik
iboszankodva vették tudomásul, hogy a személyvonatról lekéstek. A következő pereiben
a gépkocsi már a J o r d a n i ifelé vivő országúton rohant, hogy a vonatot elérje. A két ur
Holstein Alfonz berlini divatáru nagykereskedő és Lajos nevű cégtárs-testvére voltaik.
Volt is okuk a sietésre. Az előbbinek szép fiatal leánya, Olga .ugyanis a vonaton szökött
meg szerelmesével. A leány rövid albháziai tar
tózkodása alatt megismerkedett és betesizoretetit egy német építészbe, (de a házasságról az
apa hallani sem akart, Olga összebeszélt szerelmesével és ennek b a r á t j á v a l , valami ürügy
alatt szállóbeli lakásán m a r a d t és még a szülei sétálni mentiek, kihajtatott a mattiugltei
állomásra. Az apa azonban jókor gyaniut fogott és üldözésükre indult. De az automobil
pneumatikja szótpukkant a Jordialni fel© 'vivő országúton és mig a soffőr a b a j helyrehozatalával volt elfoglalva, a személyvonat m á r
messzi j á r t a szerelmesekkel, Az apa visszatért Abbáziába iés táviratókat küldetett a hatóságoknak, hogy ,a szökevény szerelmeseket
tartóztassák fői.
— Egy keresztényszociálista választás.
Nyitráról jelentik: A nylitrai kerületi munkásbizteeitó pénztár imég áprilisiban, választotta meg közgyűlési kiküldöttjeit. Általános
meglepetésre az egész vonalon a keresztényszociálisták jelöltjei győztek, igaz, hogy —
amint most bebizonyult — .a. tegíurfiangosalbb
visszaélések, igazolványhamisitásak és egyéb
(eszközök segítségéivel. A szociáldemokr atap á r t nem hagyta annyiban a dolgot és a választás ©radlmenyét petiieióval támadta meg az
általános nmnkásbiztositó h i v a t a l n á l Néhai
Grosmann Miksa, a Munikóshiztosltó Pénztár
volt aligazgatója éls egy miniszteri segéd titk á r ejtették meg a vizsgálatot, amelynek sor á n a ik eresz ténysizaoiáiistiáik egész serég viisizszaéléséit konstatálták. A választási igazolványokat név nélkül állították k i s igy inasokat is leszavaztalak. Volt olyan választó
is, aM a bizottság előtt akadálytalanul négyszer-ötször leszavazott. A munkaadók által
kiállított választási igazolványok nagy -észén
meghaimisitották
a munkaadók aláírását is.
iA keresztónyszociálisták vezetőjének, Zalka
Árminnak ezek miatt nyugdíjba (kellett mennie. Most érkezett le az állami munkásbiztositó hivatal határozata a nyitraii pénztárhoz, mely a megállapított
visszaélések alapján a választást megsemmisítette
és utasitotta a pénztárt az u j választások mielőbbi megej lésére.
— Képfestőből — rikkancs. Aradról
jetentik: Greén Nándor rendőrfőkapitány
előtt ma (délelőtt .megjelent Kovács Viílmosi
képi esté.
— Rikkancs akaróik lennii, hogy csiáládoannak kenyeret kereshessek, — (mondotta
Kovács a főkapitánynak.
.A szánalomraméltó ember ezután elmondotta, hoigy képkiállitást .akart rendezni Aradon s ezért szorgalmasan 'dolgozott, m á r huszonegy képet el is készített. Ekkor történt,
ihogy egy lap olyan támadást intézett ellene,
mely m i a t t tovább nem dolgozhatott. Kedélyét, munkakedvét
elvelte a hírlapi meghurcolás, de amellett még az étetfentartásához
szükséges szerény hitelét
is tönkre tette,
mert a festókkereskedő, a .képkeretező, a
szatócs, a pék, a hentes és a többi boltos,
akik eddig a képtárlat jövedelméből reméltek kielégítést nyerni, beszüntették
minden
hitelezést. Két n.ap óta haza sem mer menni,
hogy ne lássa nagy családja nyomorát. Végül kijelentette, hogy ma sem tudja, mit eszik
ő és a családja. Ezért még délig újságot akar
árulni az utcán, hogy egy-két koronát vihessen haza. A főkapitány legott két koronát vett
ki a zsebéből és 'a .kópf estének adta, aki hálál-
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kodva fogadta öl. Greén ezután dntéskedett,
hogy Kovács részére 'haladéktalanul állítsák
•k.í a rikkancs-igazolványt. Az igazolvánnyal
Kovács legott egy hétfői ú j s á g kiadóhivatalába sietett és több lappéldányt vett magáihoz, amiivei bejárta az utcákat. Hangosan kiáltotta a lap nevét s fürgén kínálta a járókelőknek az újságot. Délben már leszámolt a kiadóhivatalban első útjáról, amely 3 .korona 58
fillért jövedelmezett a képfesltő rikkancsnak.
— Öngyilkos lett a kórházban. A
nagykanizsai városi közkörházban tegnap éjszaka öngyilkos lett egy hetvenhárom esztendős beteg öregasszony, Horváth Jánosné. A
szegény asszony valaha jobb papokat látott,
de öregségére nagy nyomorba jutott. Férje
napszámba jár, de keresete még kenyérre
is kevés és a törődött öregasszony kénytelen volt szintén munkába állani, hogy a szűkös háztartásukhoz szükséges pénzt előteremthessek. A megerőltető murikát nem birta sokáig s néhány héttel ezelőtt kórházba
került. Kétségbeejtette, 'hogy férje egyedül
nem tud megküzdeni a nyomorával és a biztos éhhaiálinak van kitéve. Tegnap éjszaka
pillanatnyi elmezavarában elhagyta az ágyát
és egy darab spárgával a kórterem ajtajának
kilincsére akasztotta magát. Az öngyilkosságot ,az egyik ápolónő vette észre. Azonnal az
inspekciós orvosért futott. -Az orvos azonban már csak a beállott halált .konstatálta.
—• Szakál-forradaloni Londonban. A
londoni borbélyok szervezete legutóbb egyhangúlag elhatározta, hogy a Jboroit,Válás dlijszabását az egész vonalon lényegesen fölemeli, aminek tenrnésizetes következménye .az lett,
hogy a város férfi-népsége t a l p á r a állit, társadalmi utón szervezkedett és kimondotta,
hogy az eddigi díjszabás .fölemelésébe semmi
szín a l a t t nem egyezik bele és inkább kész
arra, .hogy borostás arccal jelenjék meg családja és társasága körében, semhogy egyetlen pennyvel is töbl>e:t fizessen a szakáiltatanítás műveletéért 'A mozgalommal! kapcsol altban propagandát csinálnak a londoni férfiak
körében, annak, hogy a szakálviselést ültessék vissza régi jogaiha,, ami tulajdonképpen
a régi szokásoknak és erkölcsöknek ejjiáéledése volna. Negyven esztendővel ezelőtt minden intelligens angol szakáit hordott, száz évvel ezelőtt pedig a hoisszu, hullámos szakái
iránti előszeretet oly nagy volt, hogy mindén
szakái után, amelynek hosszúsága a tiz centimétert meghaladta, évi h á r o m korona adót
fizettek .aiz államnak. Ezek a szép idők azonban m á r régen elmultaik és a modern angol
dandy m a m á r a világ miniden kincséért siem
mutatkoznék másképpen, mint tükörsimára
borotvált ábrázattal. H a igaiz a .tlörténelemku tatoknak az az állitásia, hogy a sziakáltalanság és' a borotválkozás időszaka a síiilyedés és visszafejlődés korszakát szokta megelőzni, ugy a miost kitörőiben lévő általános
szakái-forradalom annál nagyobb kilátással
indul meg, mivel a társadalom és a lakosság
készséggel sieit segélyére a s z t r á j k r a készülő
férfi-világnak. Egyébiránt nem szaíbald figyelmen kivül iliiagyni, ihogy az angol fiatalság
egy jelentékeny része önmaga borotválkozik,
kérdéses téliát, hogy ez a száimottévő kontingens csat lakozni fog-e a veszedieilmesmlak éppen n.em mondható sztrájkhoz.
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miszerrel. Tegnap érkezett meg a hadügyi
kormány válasza, illetve távirati intézkedése, hogy a zemplénmeigyei hadgyakorlatokat
•nem t a r t j á k meg. A hadtesthez gyakorlatra
behívott, "de még .be nem vonult tartalékosok a t visszarendelik, azokat pedig, akik már az
.intéakedíés előtt bevonultak, a napokban viszszaküldik.
— A német császár „kidobott" bérlője.
Annáik idején sokat Írtak a lapok Vilmos császár kafdüneni bérlőjéről, Sohstról, akiről a
mémíeit császár azt hirdette, hogy kidobta a
bérletből, m a j d meggondolta a dolgot s érdemrenddel kárpótolta, a meggondolatlan nyilatkozattal volt bérlőjének okozott kellemetlenségeket, Az .ameriikaii élelmesség motelt ebből is tőkét akar kovácsolni, számítva a r r a a
kíváncsiságra, amellyel a jenkik a német csá-.
szár kidobott és azután ondóval disiztiett bérlője i r á n t viseltetnek. Solhst legutóbb Wieslbadlanfbeu időzött s ott egy vállalkozó szerződést
ajánlott néki amerikai fölolvasó körútra. A
jámbor gazdaembert roppant meglqpte az
a j á n l a t s b á r rendkívül 1 inagy összeggel akarta az amerikai rábírni a szerződés aláírására,
Solhsit az ajánlatot visszautasította.
- Nyitva felejtette a gázcsapot. A
Báró Jósika-utca 22. szám alatt lévő házban
szerencsétlenség történt, Máté György festő
és tisztitóintézet tulajdonosnak a- lakásán.
Szilágyi Etel 18 éves sándorfal'val cselédleány, -nyitvaf elejtette tegnap .este a konyhában lévő gázcsapot és ma reggelre gazdája
m ái- eszméletlen állapotban talált, r á . Beszállították iá mentők a. közkórháziba, alhol magáihoz féri. Azt vallotta, hogy a. csapot nyiitva felejtette. Allapotia súlyos, de nem élet
veszélyes.

— A meggyilkolt Tarnovsxka grófnő
Velencéből jelentik: Az a nő, akit Domlbrova
'közelében a vasúton meggyilkoltak, nem
TarnoVszika grófnő, hanem Tamovszka
unokahuga, akii színésznő volt, a kievi szili háznál.
— Az idei iskolai beiratások alkalmával felkérem a t. szülőket, hogy az iskola öltönyöket és felöltőket gyermekeik és s a j á t részükre mielőtt .bevásárlásokat eszközölnének,
raktáron lévő ú j o n n a n .beérkezett r u h á i m a t
megtekintenék. Neumann M. ós. ás fcir. udvari kamarai szállító, Szeged.
— Eltitkolt szeszadó. Nagyszabású adóvisszatérdtélsa ügyben nyomoz nupofc óta a
pozsonyi pénzügy igazgatóság. Fuch Gyula
pusztaienyedi földbirtokos évi ezerbáromszáz
hektoliter szeszkontingenst élvez laz államtól.
A gyáros egyik alkalmazottja a napokban
.feljelentést adott be a pénzügyigazgatósághoz. A feljelcntételben elmondja, hogy a szeszgyár, az évente -megengedett ezerháromszáz
hektoliternél sokkal többet termelt és hozott
forgalomba oly módon, hogy ezt a többletet
a megadóztatás alól egészen elvonták.
Tegnapelőtt válatlanul megjelent a szeszgyárban
a pozsonyi pénzügyigazgatóság három niagasrangu -tisztviselője. Vizsgálatot tartottak,
a személyzetet kihallgatták s végiül az összes
üzleti könyveket lefoglalták s magukkal vitték. A vizsgálat a legnagyobb titoklban folyik,
de hir szerint, m á r edidiig >ie 1 (elgázolást nyert,
hogy a visszaéléseket már évek óta űzték s
a kincstárt jelentékenyen
megkárosították.
Fucbs Gyula a m e g y e egyik leggazdagabb
embere, akit inemrégi ítélteik el tej hamisításért nagyobb pénzbüntetésre. Állítólag az. eltitkolt. szeszadó hatvanezer koronára rug.

— Pénzírt vásárolt feleség. Győrből Bútorszállításokat hely- ( J j j g - « | | *
Bfítlő
jelentik: Molnár A n d r á s hatvanegy éves kaben
és
vidékre,
berakjára fölídmivest a napokban otthagyta a (feleszállitó
sége. Molnár nem sokat törődött a hűtlen asz- tarozást száraz raktár
Szeged, Jókai-utca 1. sz.
szonnyall, hanem hamarosan elindult u j aszhelyiségben eszközöl
^
Te|efon
szoriiyt keresni. Hetivásár lévén, kiment a
gyümölcspiacra, hogy ott u j asszonyt keressen. Négy nővel íis tárgyalt, mig végre sikerült, megállapodnia Nagy Istvánná dinnyés
ikolfával, ki hajlandó volt vele közös háztartásiba lépni. Ell is mentek nyomhan az asszony
lakására, ahol azonban .a ravasz nő kikötötte,
ihqgy osaik ugy kezdli meg Molnárral az együtélést, lia Molnár pénzt ad neki. A hatvanegylegnagyobb választékban, gyári árakon
éves embernek annyira megtetszett az aszFONYÓ SOMA világítási vállalatánál Kifcsef-U- 4.
szony, hogy rögtön á t a d t a neki nála levő öszsaes pénzét, hatszáz koronát. A pénzhői 100
fcorpiniát. m i n d j á r t elvásároltak, a többivel pedig Budapestre utaztak dinnyét venni. A pénz
természetesen az .asszonynál volt. A keleti páD e i l I k O S
s7tett)1"dohányt"
lyaudvaron azután az u j menyecske a pénzszivart, cigazel együtt, megugrott ® visszaszökött Győrbe.
rettát, ált. jövedéki és különlegességi
Molnár szintén vissz,autazotit Győrbe és felgyártmányokat árusit a DEN1KÓ részv.jéleintét-te Nagynét csalás miatt, .akit a rend
társ. főraktára Szeged, Kigyő-u. 6. sz.
•őrség letartóztatott.
(Fried-féle ház)
j

— Gyilkos és öngyilkos apa. A soinogymegyei- Merenyém megrenditő családi
dráma -történt, Berta Gábor gazdálkodó vas
villával leszúrta nevelt fiát, azután fölakasztotta. magát. Berta évekkel ezelőtt örökbe fogadta Puskás Jánost, Sz-ép egyetértésben éltek sokáig, de amikor a. ,nevelt fia asszonyt
hozott a házhoz, rosszra változott a. családi
— A lefújt nagygyakorlat. Miskolcról vjszony A két asszony, B e r t a és Puskás fejelenítik: Az észak-magyarországi VI. had- lesége, állandóan szították a gyűlölködést és
test, amely nyolc vármegyében állomásozik, szombat reggel gyilkoló szerszámot adott az
e hónap 21-én indult volna a nagygyakorlat- apa kezébe a harag. Szóváltással kezdődött a
r a A hadgyakorlatot Sziemidré község környé- szomöru családi dráma s egyszerre Berta in
kén; tartották volna meg. A kassai had test- dulat-osau n..fakadt:
parancsnokság tegnap értesítette az ezrede— Nem nézhetem ezt tovább. Majd veget
ket, hogy az idei nagygyakorlatot nem tart- vetek a dolognak!
ják meg, mivel az árvízkatasztrófa következAz -ina beváltotta fenyegetés ót, Szoba iátéiben a gyalkarlatozáisokra kiszemelt területek ba futott, honnan forgópisztollyal tért vissza;
viz alatt állnak és ágy a gyakori,átázások le- a pisztolyt örökbefogadott fiára fogta. A piszhetetlenné vannak téve. A nagy.gyákoriat le- toly azon', an csütörtököt mondott. Az öreg
f ú j á s á r ó l szóló értesítést a tegnap délutáni hirtelen zseb levágta a fegyvert és a közelben
napiparancs/bán tudatták a legénységgel. — álló va.•>'.••'lat kapta fel és a fia mellcbe szúrta.
Sátorai jav) h ely ről j elemtik: Zemiplénvár,me- oly élővel, liogy a villa tövig Puskás mellébe
gye közigazgatási bizottsága, távirati kérel- hatolt. Puskás hanyatt esett s eszméletét veszmet intézett, a honvédelmi miniiszteirhez, hogy tette. A közslégbeliek azonnal a szigetvári
a VI. hadtest Zemplénimegyé-ben tervezett kórháziba vitték Puskást, áh-ol a halállal vívó•hadgyakorlatát halassza, el, mert a várme- id i'k. Berta, kinek a gyilkosság erősen furdalgye viz alatt áll, az utak teljesein megron- ta lelkiismeretét, a padláson felakasztotta magálódtak és a hadsereget meni Láthatnák el élei gát. Mire észrevették, m á r halott volt.
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is végre lett baj-ttva. A tanácsülésen Maiaky
Mihály a Ferencvárosi Torna Clrab nevében
védte Brodiit. Háromnegyed óráig tartó beszédben keit J3ródí védelmére, akinek felmeno Ékszerészek—SzAK. Az (ífolsó pilla- tése ti-tk-os szavazást, provokált, A felmentés
natban mégis sikerült a SzAK-nak fővárosi mellett 11, az itélet fen tartása mellett 10 szaellenifélre szert tenni1. Igy Szent István- náp- vazat esett és igy Bródii hátralévő "büntetését
ján is visszhangzani fog az ujszegedi gyö- a tanács el-ögteindfa Ilyen körülményék könyörű pálya a -lelkes tapsoktól és a szeretet zött könnyű helyzete volt már Vida Henriikamaz impozáns ríyí 1 vánitásaító 1, melyek min- nek, aki Lamé fehérre -mosását vállalta magádig' kísérik .-ropst a. népszerű vörös-fekete in- ra, A tanácstagok it-t sem okoskodtak sokáig,
ges fiuk jáíékát: És érthető is, -mert talán mert 18 szóival 1 ellenében Lanét is felmensoha olyan kiváló föfrnáhan nem vólt a tették éö ezzel a páratlanul álló botránynak
SzAK, mint most. A fejlődéié Szembeszö- aktáit örökre lezárták. Az általános (felmenkő. Legyőzte az első klasszisiu TTC-éfy & tő bangul-at megmaradt kisebb bünlös ügyé
melytől tavaly súlyosan kikapott. Diadalmas- aéfc tárgyalásánál is.
kodott a jóképésségü Aradi TIE-en olyan imponáló gólaránnyal, amit eddig egy vidékf
csapat §em csinált utána. Ezek alapján látszólag könnyű dóifta lesz á SzAK-nak a harmadik osztályú ÉksZéf'éáz-ek ellen. Ámde a
be nf e n-t esek tudják, hogy az nórri úgy van.
Amikor egy harmadik -osztályú csapat fejőn
A JÓ ASSZONY. Egy fiatalemlbetr megvidékre, minden tudását latba veti, mert nem kérdezte Eötvös Károlyt, (hogy kit tart jó
bízik ugy erejében, miint egy elsőosztályu asszonynak?
fővárosi csapat, A mai mérkőzést különben
A vajda felelete igy hangzott:
is kis pikantéria fűszerezi. Az Ékszerészek
— -A jó asszony legyen olyan, mint a csia tavasz folyamán- játszották már Szegeden ga, olyan, mint a visszhang és olyan, mint a
az SzTK ellen. Eredményük 0:0 eldöntetlen toronyóra.
volt. Képzelhető, 'hogy az ismert versengés
U — Ez? nem fotóm, Mester..
hatása alatt, melyet a SzAK és az SzTK vívHam fotód1, hát -akkor elmondom másnak, mily lelkesen indulnak a SzAK-isták a kép. A jó asszony ne l-egyen olyan, mint »
küzdelembe, hogy helybeli riválisuknáL jobb csiga, ne legyen olyan, -mint -a visszhang és
eredményt érjenek 61 és, kedvelt színeiknek ne l-egyen olyan, mint a toronyóra.
ujabb diadalt szerezzenek. Á tnecps délután
— Most még ugy sem értem.
öl órakor kezdődik. Biró a jó n-évü tíífó Sán— Na, majd megmagyarázom. Legyen
dor (MTK) lesz.
olyan, min-t a cs-iga, vagyis legyen a házában.
fi Nem tiltakozik a MOTESz. Megírtuk, Ne legyen olyan, mint a csiga, vagyis ne forhogy -a Majgyar Országos Torna -Egyesületek dítsa fel a házat. Legyen olyan-, mint a visszSzövetségié a Berlinben 'holnap alakuló Nem-> hang, vagyis visszhangozza a férje vélemézetlköz.i Atlétikai Szövetségihez Berzeviczy A1 nyét, Ne Jégyen olyan, mint a visszhang, vabe,r-t -aláírásával tiltakozó iratot fog küldeni-, gyis ne legyen övé -az utolsó szó. Legyen
amelyben (kifejezésre juttatják, -hogy Magyar- olyan, -mint a toronyóra, vagyis pont-os. 18©
országon a Magyar -Atlétikai Szövetségem kí- legyen olyan, mint -a toronyóra, vagyis ne üsvül a MOTESz is (foglalkozik az atlétikával, sön és ha már -üt, ne ihallj-a az egész falu.
*
a kebelébe (tartozó egyesületeik is kultiválják
az atlétikát, miért is óvást emelnek az ellen,
TISZTA ZSEBKENDŐ. Egy külvárosi
bo-gy az al alku-lásban való részvétele -a vendéglőben történt. Az egyik vendég észreMOTESz-t nem hiivtá-k fel. Ez a tiltakozás a vette, hogy a pincér' a -zsebkendőjével törül
közölt, (formában semmiesetre sem fog ibeklö- meg e-gy tányért.
vetkezni. Maleczky Román, a MOTESz főtitA vendég riadtan förmed rá:
kára, -már korábban kikérte -e tekintetben a
—Hallja, pincér! -Mit csináil maga? A
MOTESz elnökének, Berzeviczy Albertinek zsebkendőjével törüli még -a -tányért?
véleményét, aki kijelentette, hogy a MASzr Mire a pincér flegmatikusán felelt:
MOTESz viszályát nem fogja a külföld' elé
—* Oh, nem tesz aemim-Lt, hiszen nem
vinni. Az alakuló értekezletre -meg nem hívott. MOTESz a meghívás elmaradása miatt tis-zta a zsebkendőm. *
ínég csak levélben sem protestál, elleniben legBOSSZÚ. Képzeld, a cselédem ma -itt haott érvényesíti jogait, -ha a Nemzetközi Atlétikai Szövetség határozatai
-bármilyen gyott, — mesél te egy hölgy a barátnőjének, —
irányban -is- mégkötni célozták független- -cse- felmondás nélkül ment el.
— Es mit irtai a könyvébe?
lekvését. iA Nemzetközi Atlétikai -Szövetség
— A legjobbat.
-alakuló ülését tehát nem fogják megzavarni
— Miért? Hogy lehettél ilyen nagylelkű?
magyar részről jövő -disszonáns hangok.
— Mert megtudtam a szakácsnőmtől hogy
o SzTK—ILSi válogatott. Ma a ló- az a bestia a legjobb barlátnőmihöz szegődött.
•
versenytéri pályán 'is tartanak mérkőzést.
A fővárosi játékosokkal megerösit-ett SzTK
A MAMA EMLÉKEI. Egy u-ritnö sétált a
az Ifjúsági Labdarugó Szövetség válogatottkorzón
kis leányával, a kis Irén-kével, aki najaival találkozik. A kék-fehérek győzelmét
gyon
kíváncsi
'természetű leányka és minden
várjuk, tekintettel arra, hogy az ILSz válogairánt
a
legnagyobb
érdeklődést mutatja. Betott Kecskeméten 3:0 góllal kikapott, -most
szélgetésük
közben
egyszerre csak azzal az
vasárnap pedig RákosszentmiJhályon 1:1 elin-diszkrét
kérdéssel
fordul a leányka mamádöntetlen ' eredményt ért el.
jához:
o A SzAK II. Zsombolyára utazik és ott
— Mondd csak mama, hogy volt az, amia ZsTE első csapatával összeméri erejét.\A ki- kor téged a papa eljegyzett? . . .
tűnő tartailékcsapiait Újvidéken olyan szenzá— Oh, gyermekem, félelte a, visszaemléciós eredményt ért el, (hogy nem leszünk -meg- kezés melegével a mamája — az gyönyörű dolepetve, ha Zsombolyáról is diadalmasan tér log volt . . . Egy erdőiben sétáltunk, felettünk
haza, A délután -fél -hiárotmkor in-diu-ló csapa- sötét felhők úsztak, villámlott és menydöctot Demé.ny Emil intéző vezeti.
gött és abban a fenséges viharban esküdnünk
o A Bródi—L»n«-botrány. Általános egymásnak örök hűséget.
Megszólal erre -kis tünődiés után- a kis
amnesztiát gyakoroltak tegnap -ai Magyar
Labdarugó Szövetségiben. A tanácsülés ün- leány:
nepélyes alkalma, ugy látszik, alkalom volt
— Azért tél hát a pa-pa annyira a zivatar-arra is, hogy az elmúlt labdarugó idény leg- tól.
nagyobb botrányát az örök feledés homályába
borítsa. (A lanyha érdeklődésre való .tekintet- (BIBI
tel a Bródi-Lane botránynak fel-abbezés formájában való felújítását most tartatták a Hiidessen
a
legcélszerűbbnek, ami-kor már a botránynak
szagban
markánsabb vonalai részben el is mosódtak, Délmagyaioi
résztón pedig a büntetésnek tekintélyes része
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TÖRVÉNYKEZÉS.
Per a Hortobágy ért.
m a g y a r tudom,

színház.

Szerdán

í\ fekete
gombolyag.
Dráma 3 felvonásban. — Színes
felvétel. Kiváló olasz színészek.

Előadások d. u. 2 órától folytatólag.

KoJalnBUNO

mozgószinház.

::

Szerdán

A két bohóc
Artista

dráma

3

felvonásban.

Előadások d. u. 2 órától folytatólag.

mozgószinház.
Szerdán

uE Cuíí 3 v i l r írni? S T

dominó.
Erkölcsdráma három felvonásban.

Előadások d. u. 2 órától folytatólag.

(Saját tudósitónktól.)
A debreceni régi
ház-, tétek- ós kaszáló-birtokosok pört midiitottak -a HortioJbíigyént Dobrecen városa ellen.
A délibábos pusztára ugyanis Debrecen város tulajdonjoga van tetekkönyviteg bekébelezve, amáit a debreceni gazdiák tévesnek tartanlak, imivél1 sraerkutiik őket illeti a Hortobágy és nem a várost. A -nagy pör m á r folyik.
A dlelbreoenii törvényszéken Czipott György
bíró tárgyalja. A gazdák Kertész István dr
és Nagy Kálmán dr. debreceni ügyvédeket
bízták meg képviseletükkel s részükre per
nyerés esetén harmincezer koronát biztosítottak honöráriiumul, A két ügy véd még j-undiushaín. benyújtotta -a keresetet, amelyre m-oSt
nyiiliatlkozott Debrecen város, mint -alperes.
Magoss György dr. városi tiszti ügyész
hatvannégy gépírásos oldalra terjedő vaskos
periratban felöleli a Hortobágy egész -történetét s -az laídiatck halmazával cáfolja -azit a
vádlati, miinthia a város élkonfisikálta v-olna a
gazdáktól a Hortobágyot. Jogi falsumnak minősíti azt a m-egállapitást, mintha a Hortobágy osztatlan' közös legelő lett volna. Mindig a város egész közönsége használhatta s
így mi s-e-m ilehet világosabb, miinth-ogy a Hortoíbá.gy a -városé is.
— Délibábot kergetnek a gazdák, amelyet
nem érhetnek el soha — mondja a perirat.
A mozgalomnak szeri-n-te -csak érzelmi forrásokból táplálkozó érvei vain-nak, de nincs komoly jogi1 -alapja.
iMinidez azonban a gazdákat nem ingatj a meg áltáspontjíukbna. -El vamnak szánva
-arra, hogy a pört végig viszik s készek ezért
bármilyen n a g y áldozatokra is, A két ügyvéd
már dolgozik, hogy Debrecen városának a
igazdiák nevében -megadja a -feleletet. Gyűjtik
-ők -is -az ok-iratok a-t, térképeket, régi megfakult, megsárgult leveleket a. gazdák érdekeinek szószólójául.

1913. augusztus 20.
a n a g y v á r a d i és szegedi törvényszék. A -mai
tárgyalásán azonban nem bizonyult be ellenük a h a m i s t-anuzás, mire a bíróság minid a
két vádlottat fölmentette.

Versenyártiliáz
Református-palota, gőzfürdővel szemben.

Alkalmi véfelnk!

Szabott árat;!

Batisztok métere
Ruhavászon „
Goldb és Cosmanos Cretonok
140 széles Lüszterek . . .

K —"50
K —-56
K —'50
K 1 '60

Női costfim szövetek féláron!
Grenadinok
Tiszta selymek ruhára . . .
Pongyolák legjobbak , . .
Blúzok
:
.
Diszes női ingek
Clott női alsók
Keztyük, harisnyák, paplanok
sásja

K —.90
K 1-60
K 3-80
K 150
K 1 '90
K 190
olcsé-

b á j M M ? £ i t x<3!
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Az általam készített
rágásra kitűnően használható a valódi tógáktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továboá arany koronákat és
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
\ Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár§ Röpirat, perújításért. A katonai bün- j
milyen javitást 4 óra alatt készítek.

tetőbiróság annak idején-, csalás
büntette
elmén, -három és félesztand'-ei sulyo-s börtönbüntetésre Ítélte Risztics György honvéd-fő-,
hadnagyot, aiki elítéltetése ót-a n-e-m szűnt
m-eg ártatlanságát hangoztatni. Risztics
a
börtönből terjedelmes -beadványt intézett a
ho-nvéidfőparancsinokihoz, előadta bizonyító- (
kait és kérte büntetése végrehajtásának sürgős ifeMügeszt-ését és ügyének
ujrafölvételét.
Másfél esztendő telit el azóta, -de ez ügyben
nem történt semmi. Pedig -meg kellett volna
indítani a z ujraí öl vételi eljárást, hiszen az is
le-hets-égös, -hogy ártatlan -ember szenved.
Risztics Olg-a, Bárányi István- és Tóth Vince
most röpiratban indítottak együttes akciót
Risztics György érdekében. Az a céljuk,
hogy kivívják a -pörujitást.
§ Hamis tanuzással vádolt korcsmárosné
ördögh A.ndrásné -k-onesmiárosnó és Csipak
Tamás cimbalmos -ültek m a a szegedi törvényszék máso/dtik tanácsa előtt a vádlottak padján. A v á d i r a t szerint ördögné szegedi korcsmájában 1908. júliusában -mulatozott iMagda
-Antal, akit Csipák T-amás cimbalmos szór-aIk-oz-t-atott. Amikor a mulatós vendég má.r n-aigy-om a fenekére nézett a pohárnak, a ikorcsmárosiné aláíratott véle -két. háromszáz-hláromszáz koronás váltót. A váltókat aztán tesz-ámitoiltatta az -egyik sze-gedi takarékpénztárban. Magda A n t a l t be-pörölt-e a váltókat 1-eszámitoiló pénzintézet és csak akkor tudita
meg, hogy mi történt. Csalás -miatt följelentette a korcsmárosnét A törvényszék -aiz-cm(ban .fölmentette Ör-dőgn-ét, mert -a cünbal-m-os
esküvel megerősített vallomása szerin-t. Magida minden kényszerítés nélkül aláirta -a nevét
a váltókra, sőt még a korcsmárosné pénzt is
-adott néki a mulatósra. ,A polgári pör során
kiderült, hogy hamisan vallott a -cimbalm-os.
A icigánymuzsiikns -azzal védekezett, hogy a
korcsmárosné kémyszeritette a hamis taniuvallomásra. ördögné közben eladta ,a korcsm á j á t és két iaben fogházbüntetésre iis ítélte

B Á R T A Á G O S T O N fogtechnikus
Kigyó-utca l. sz. SZEGED.

I
H o r v á t h lovardája.
Ma szerdán, augusztus 20-án
k é t ssa-tof

elit-előadás.
Husz idouiitoít

ló-

Hatvan elsőrangú ísg.

A cirkusz 500 ember befogadására képes, kényelmes
ülőhelyekkel. Csak fővárosi attrakciókból van a műsor
összeállítva.
Jegyek előre válthatók egész nap a cirkusz szalonkocsijában és este "a pénztárnál.
H o l i r ő f a b • Páholy 5 személyre 12 kor., 1

neiyaraK,

9zeméiyre

2 kor. 40«»., z&n-

szék számozott 2 kor. I. hely 1 kor. 60 flll., II.
hely 1 kor. 40 fül., III. hely 1 kor. 20 flll., IV. he y
1 kor., V. hely 80 flll., VI. hely 60 fül., karzat 40
fül. Katonák s 10 éven alóli gyermekeknek 30 filf.
Tiz éven alóli gyermekek szülőik kisereteben minden helyen felet fizetik, kivéve a zártszék és a
páholyt.
>

Első előadás kezdete d. u. 4 órakor.
Esteli előadás kezdete fél 9 órakor.
Nagyérdemű közönség! Vállalatunk Magyarországon
legelső helyen áll. Műsorunkon csakis teljesen elsőrendű
különlegességek vannak. Nem dolgozunk amerikai reklámmal, hanem meglepő, szenzációs mutatványaink
csakis elsőrangú művészek által lesznek bemutatva

P l e s z A.

Horváth J,

üzletvezető.

igazgató,

1913 augusztus-

20.

NEMÉNYINÉ

FOGMŰVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.

alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidéklek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. * Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 322
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x Az Osztrák-Magyar Bank és a váitóÓ V Í S O K . Az Osztrák-Magyar Bank több fiókjában és melléklhelyén a váltóóvás tekintetében a kereskedők érdekét sértő gyakorlatot
követnek. Mintegy két év óta a közös bank
fiókja a váltókat a lejárat 1 napján déli 12 óra
illáin már óvatoltatja. Régebben az volt szokás, hogy a váltóadós ellen csak másnap vették föl az óvást. Az uj rend súlyosan érinti
a Vidéki kereskedőket és iparosokat, nemcsak azért, mivel az Osztrák-Magyar Bank
e váratlan újításáról nem voltak tájékozva,
hanem a jelenlegi nelhéz viszonyok között
nincsenek abban a helyzetben sem, hogy kötelezettségüknek percre meg tudjanak felelni. Ezenkívül jöhet közbe más ok is, ami a
kereskedőt vagy iparost a pontosságban legjobb fizető szándéka mellett is megakadályozza. Ep erre a körülményre volt tekintettel a váltótörvény, amikor az óvás fölvételére 48 órát engedelmezett. A bank érdeke
a ikíméleti idő bevárásával nem szenved sérelmet, viszont a kereskedők és az iparosok
nagy összegre menő óvási-diíj fizetésétől .menekülnek meg. Ez ügyben egyébként az országbeli kereskedelmi s iparkamarák is mozgalmat kezdenek. Most a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara fölterjesztést intézett
.a 'kereskedelmi miniszterhez, közbenjárását
kérve ahoz, 'hogy méltánylást érdemlő esetben az Osztrák-Magyar Bank a lejámtot
követő két köznapon vétesse föl az óvást.
x Nyugodtabb! A tegnapi viharos mozgalom után ma ismét megcsappant a gabonatőzsde forgalma. Az idő kedvezőre fordult,
ú j r a felcsillantak a reményeik, hagy mégis
be lehet a kíntlevő gabonákat rövidesein hordani. Ausztriából is megnyugtató híreket kor
poltáltak, ezért végük szakadt a sürgős vételeknek, annál is inkább, mert Prágából is jó
időről hozott h í r t a távíró. A gabonaárak
több ízben ingadoztak, die alig néhány fillérrel csökkentek, mert a m a fizetésképtelenné
lett tőzsdeügynök még fennálló (pozíciójának
fedezésével igen könnyen lelhetett a picra kerülő árut elhelyezni. A hangulat a holnapi iin
nep előtt nyugodt m a r a d t
x Románia nem enged be magyar
élelmiszert. A román kormány nemrég már
megtiltotta tejnek s tejtermékeknek Magyarországról való behozatalát. Ezt a tilalmat
most kiterjesztette .bárminemű Magyarországból származó élelmiszerre, zöldségre és
gyümölcsre.
x Bizonytalanság. Budapesti tudósítónk
jeleníti: A német csásizáír tegnapi (beszédének
hatása alatt elég kedvezően ítélték meg ma
nálunk a helyzetet, ami az értéktőzsde kisebb árjaivulásában jutott kifejezésre. Ámde
ez a csekély árjavulás is csakhamar elenyészett és később a kedvező (hangulatot általános elgyengülés váltotta feli, m e r t Bécsben
kevésbé optimisztikusan ítélték meg a _ külpolitikai helyzetet. A tegnap 'megkezdődött
realizációk tovább folytatódtak, ia kontremiu
machinációja az ár mivé az egész vonalon lemorzsolódott. A renyhe üzletmenet miatt különösen a Rima, Magyar bank és a Közúti
részvény csökkent 2—3 koranávaL A készárupiacon úgyszólván abszolúte nem volt üzlet,
a tegnapi élénkségnek m á r nyomát sem láttuk. Kellemetlenül tűnt fel a Koronaijáradék
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áresése, amelyből kiis tételt .helyeztek csak él
a piacon. A zárlat tartózkodó, gyönge volt,
.mert híre járt Bécsben, hogy Törökország
olyan helyzetben ivan, hogy .a legmvidébb idő
alatt h a d a t üzenhet Bulgáriának.
x A biztosítótársaságok kölcsönüzleíei.
A nagy gazdasági és pénzügyi depresszió
hatását az üzleti tevékenységeik minden területén megérzik. A biztosító társaságok akvirálá'Si munkáját is megnehezítik a .rossz
'kereshetőségi viszonyok, de másrészről erősen fátlendítették a társaságoknál azt az üzletágat, mely tulaj donképen nem is tar tozik
az ő szorosabb üzleti körükbe: a pénzkölcsönzést. Óriási összegre rug, amit a biztosító társaságok a kötvényeikre
előlegül kölcsönöztek ügyfeleknek. Az erősen korlátozott hitelek és ihitelhiegvonáso'k következtében igen sokain vettek föl kölcsönöket biztosítási kötvényeikre, , mert ilyen módon
aránylag olcsó pénzhez jutottak. Nagyon sok
üzletember részére ez volt ujabb időben az
egyetlen pénzszerzési lehetőség. De a biztosító társaságok is szívesen élnek a .tőkebefektetésnek ezzel a módjával, éppen, ,ugy,
mint ,a jelzálogi kölcsönökkel is, melyek mind
rentáibilisabb és (kényelmesebb elhelyezést
biztosítanák a tőkéik számára, mint az állampapírok vásárlása. A fix-kamatozási értékek
árfolyamvesztesége laz elmúlt évben annyi
bajt okozott nekik, hogy érthető, ha cimletek
vásárlására való hajlandóság nagyon megcsappant a biztosító társaságok vezetőiben.
Epén, csak annyit vesznek ezekből a papírokból, amennyit a törvény előírásainál fogva kénytelenek vásárolni. De szivesebben
fektetik most a pénzüket kölcsönüzletekbe.
x Ismét eladtak egy Karolyi-uradalmat.
Károlyi Mihály gróf az utolsó időben több
nagy birtokát adt,a el. Legújabban eladásira
került a Károlyi-féle milliálytelki uradalom,
melyet Gudensz .báró temesmegyei nagybirtokom vásárolt meg tőle. Az u j földesúr a pusztát parcellázná szándékozik.
A budapesti gabonatőzsde.
A határidiőplacon ma .alaposan magicsappant a forgalom. A tegnapi élénkségnek már
a nyomát sem láttuk, -újra fölvette .a gabonatőzsde nyugalmas képét. Az irány fcisébb lebonyolításokra lanyhább volt,, mert nemicsalk
nálunk, hanem Ausztriában si kedvezőre fordult az időjárás, iami remélni engedi, hogy
(behordhatják .a ;m.óg kint lévő gabonát lés igy
az aggodalom eloszlott A buza és a meliékoikkek azonban csak néhány íiilérrél csökkentek, mert általános tartózkodás mellett várják ia prognozist és a .legközelebbi híreket.
Fölmondás 8000 métermázsa tengeri volt. Az
árfolyamok .a következők:
Buza áprilisra 1.1.96—97, októberre 11.45
—46. Rozs októberre 8.88—90. Tengeri májusr a 7.55—56, szeptemberre 8.19—20, augusztusra 8.31—82. Záb októberre 8.29—30. A ikészáruvásáron elkelit 30.000 mm. buza 2 és fél
fillérrel olcsóbb áron.

11.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 625.50. Magyar
,bitel S22. Angié bank 336. TJuié bank 589. Lan
derbamk 510.50. Osztrák államvasút 704. Déli
vasul 249. Rimamurányi 705. Alpesi bányarészvény 925.50. Török sorsjegy 230. Márka
készpénzért 118.25. Lombard 129. Skódia 821.50.
Prágai vasmű 32,50. Az irányzat teljesen iizlcttelen.
Felelős szerkesztő : P á s z t o r J ó z s e f .
Kiadótulajdonoí: Várnay L.

VASÚTI MENETREND
Érvényes 1913. május 1-től.

A Szeged állomáson
Indulás:
Budapest f e l é : K. exp. 256. Sz. v. Irt Qy. v. 6<».
Sz. v . 421. Oy. V. 959. Sz. v . 840. Sz. v. 507. Qy. v
32't Sz. V. 123. Sz. V. 235,
Temesvár f e l é ; Sz. v. 926. Qy. v . 1156. Sz. v. 225
T. v. sz sz. 119 (Nagykikindáig). Sz. v. 54o, Qy. v. 612
Sz. v. 209. Sz. v. 425. K. exp. 301.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 155
Sz. V. 451. Sz. V. 949. Sz. V. 1146. Sz. v. 229. Sz. v. 651
Arad felé: Sz. v. 306. Motor 6'0. M. v. 1040. Qy.
m. 1234. Sz. v. 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Qy. m 633. M. v. 725 (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v
1015. Sz. V. 207. Sz. V. 338. Sz. V. 615.

Érkezés:
Budapest f e l ő l : Sz. v. 1203 Gy. v . 1141. Sz. v. 22'.
Sz. V. 709. O y . V. 600. Sz. V . 1029. Sz. V. 114. Qy. v , J35
Gy. v. 737. Sz. V. 537. K.expr. 255.
Temesvár felől: K. expr. 249. Sz. v. 1257. Qy. v .
909. Gy. V. 641. Gy. v. 239. s Z V. 133. Q ~ v . 635.
Sz. v. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felől: Sz. v. 7'5
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
Arad felől: Oy. m. 914. Sz. v. 1135. Motor 12»9
Motor 340. Qy. „í. 242. M. V. 626. Sz. v. 931. M. V. 5J9
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. v. 1125. Sz. V. 316. Sz. V. 502.

A Szeged-Rókus állomáson,
Indulás:
Nagyvárad felé: Oy. v. 1135. Sz. t. 32o. Sz.v. 812
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 7j5
H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 800. (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 258. Qy.; v .
545. Sz. V. 619. Sz. V. 814. Sz. V. 1130. Sz. V.~312. Sz". V.
440. Sz. V. 653. Sz. V. 1020.
Horgos és Zenta f e l é : Sz. v. 4<». V. v. 120*.
Szeged felé: Sz. v. 1222. Sz. v. 5rt Sz. v. 820. Sz.
V. 1108. Sz. V. 300. Sz. V . 445.

Érkezés:
A budapesti értéktőzsde.
Nagyvárad felől: Gy. v. 535. v. v. 740 (BékéscsaA m a i előtőzsde megnyitása barátságos báról.) Sz. v. 946. M. v. 527 (Hódmezővásárhelyről). Sz.
volt, inert a német császár tegnapi pohárkö- V. 1045. Sz. V. 243. Sz. V. 422. M. V. 758. Sz. v. 1101
Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 355. Sz. v
szöntőjének békés részletei igen j ó hatást tetteik. Ámde a jókedv csak rövid ideig tartott, 725. Sz. V. 1048. Sz. v. 1203 Sz. v. 239. Sz. V . 512. Sz. V
Gy. v. 1120 Sz. V. 1217.
mert Bécsben a helyzetet nem látják ez idő
szerint derűs színiben ós ma is folytatták a
Zenta—Horgos felől: V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged fe.ől: Sz. v. 242. Sz. v. 802. gz. v< ppo.
napok óta észlelhető realizálási műveleteket.
Nálunk a forgalom kezdetiben kissé megélén- Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 629.
kült, ide csakhamar teljésen megcsappant, az
Közvetlen kocsik közlekednek:
árnivó pedig a beszspekulánsok mákináoiója
következtében még a -tegnapinál is alacsanyáb
Budapest nyugati p. u.—Orsova között. I—II
nívóra ereszkedett. Nevezetesen a Magyar osztály. Budapestről indul 1015.
Bankot ós a Közúti, valamint a 'rimamurányi
Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szerészvényt kínáltak. A készárupi-acon a leg- ged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budaszerényebb ájrmozgalmat sem észleltük, ellen- pestről indul lOjS. Pancsováról indul 301.
ben kellemetlenül tűnt föl, hogy a magyar
Szeged—Békéscsaba között: I—Hl. osztály. Szekoronajáradék egy kis tételének elhelyezése gedről indul 63k Békéscsabáról indul 434.
10 fillérnyi árveszteséggel j á r t . A zárlat kedv
telen.
Rövidítések magyarázata: A nagyobb sz m ÍZ
Kötöttek: Magyar hitel 821.50—823.50. órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától ie
Leszámítoló bank 515.25—515.50. Magyar bank j geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezésekeindulásokat a percszámok aláhúzásával jelölttikt
546.50 -548.75. 4 százalékos koronajáradék vagy
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v. = m o 81.75—S1..S0. Városi vasút 355. Közúti vasút orvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. = kel ti expres
632—632,75. Rima-murányi 706.50—708. Sal= tehervonat személyszállítás* 1.
gótarjáni 769.

10.

1913. augusztus 15.

DÉLMAGYARORSZÁG

Versenytárgyalási hirdetmény.
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőöb 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-fé'e
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged,

«8 szővtrtfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztíttatnak olcsó Irak mellett és rövid idő alatt

LUCZA JÓZSEF

kslmefestő és vsgytieztiténál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér.
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szeaedi-u. &
Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fülérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
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A Szegeden építendő rn. kir. kender-és lentermelési szakintézet építési munkáinak, nevezetesen: föld, kömive?, elhelyező, kőfaragó, ács, müpalafedö, bádogos,
vas, vasbeton, terazzó, falburkoló, parketta, hézagmentes padló, asztalos, lakatos,
mázoló, üveges, különfélék, vászonredőny, esslingeni redőny, szobafestő, takaréktűzhely, mélyfúrású kut és gyárkémény munkáknak biztosítására nyilvános versenytárgyalást hirdetek a következő feltételek mellett:
1. A versen, tárgyaláson részt vehetnek mindazon hazai vállalkozók és iparosok, akiknek iparuk önálló üzésére hatósági engedélyük van. Mindazon vállalkozók
és iparosok, akik a m. kir. földmivelésügyi ministerium gazdasági műszaki hivata'a
által még ismeretlenek, tartoznak iparuk önálló üzésére vonatkozó jogosultságukat,
illetőleg képességüket az illetékes kereskedelmi és iparkamara utján igazolni.
2. Ajánlat ugy az összmunkára, mint az egyes munkanemekre, valamint egyes
munkacsoportokra is tehető, azonban az összmunka, vagy a csoportmunka ajánlattevők tűrni tartoznak, hogy ajánlataikból, azok végösszegének 50 u/o-áig egyes munkanemek esetleg kivehetők s más ajánlattevőknek odaitélhetők legyenek.
3. Ajánlat és ajánlati költségvetések csakis az eredeti űrlapokon állíthatók ki.
4. Az építési munkának a megajánlott egységárak alapján kiszámított ajánlati
végösszege az ajánlatban számokkal és betűkkel irandó ki.
5. Az ajánlathoz becsatolandó 250.000 koronáig az ajánlati összeg 5 °/o-ának
az azon felüli összeg után pedig 2 °/o-nak, u int bánatpénznek a m. kir. állampénztárnál vagy valamely m. kir. adóhivatalnál történt letételét igazoló pénztári nyugta,
vagy annak közjegyzőileg hitelesített másolata. Készpénz és értékpapírból álló biztosíték az ajánlathoz néni mellékelhető.
6. Lepecsételt, sértetlen borítékban elhelyezett és szabályszerűen bélyegeit
ajánlatok legkésőbb 1913. évi szeptember hó 5-én délelőtt fél 12 óráig a m. kir.
gazdasági műszaki hivatalhoz (Budapest V., Zoltán-utca 6 IV. em.) nyújtandók be,
hol azok ugy naznap 12 órakor nyilvánosan felbontatnak.
7. A fenti kikötéseknek meg nem felelő vagy elkésve érkezett, valamint távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
8. A in kir. földmivelésügyi minister fentartja magának azon jogot, hogy a
beérkezett ajánlatok közül, tekintet nélkül az ajánlott árakra, szabadon választhat,
esetleg valamennyit mellőzheti.
9. Az építkezés az odaítélés, illetve a munka átadása után azonnal megkezdendő, 1914. évi május hó 30-án tető alá hozandó, legkésőbb 1914. évi augusztus
hó l-re az összes külső-belső vakolások elkészítendők és 1914. évi november hó
30-ra teljesen befejezendő.
10. A tervek, szerződési tervezet, általános és részletes feltételek a gazdasági
műszaki hivatalban (Budapest, V., Zoltán-utca 6. IV. em.) és a szegedi m. kir. államépitészeti hivatalban, valamint a tervező Bobula János műépítésznél (Budapest.
Szív-u. 3 3 ) a hirdetés megjelenése napjától hétköznapokon a hivatalos órák alatt
bctekinthetők. Az ajánlati és költségv tési űrlapok a gazdasági műszaki hivatalban
vehetők át s ugyanott szerezhetők be szükség esetén a tervek másolati példányai
a másolási dijak ellenében.
Budapest, 1913. augusztus 11.

M. kir. földmivelésügyi minister.

A vi/gyógymód edz és gyógyít Idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, csnz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdő külön férfi- és női
gyógyosztalyában — Kipróbált kezelő és kezelőnő. - Gőz,-kád- >8 ruhany-fürdőnket Is
a nagyérdemű közönség figyelmébe njáal juk

Délmagyarországi fióktelep,

\ törökkanizsai járás főszolgabirájától

Szeged, Keiemen-u. 11. Telefon 833

5411/1918. szám
Tárgy: A deszki segédjegyzői

állás

Pályázati hirdetmény.
Az üresedésben lévő deszki segédjegyzői
állásra ezennel pályázatot hirdetek.
Az állás a következő javadalommal jár:
fizetés 1000 korona, lakbér 240 korona.
Felhivom mindazokat akik ezen állásra
pályáznak, hogy 1. képezettségüket, 2. erkölcsi magaviseletüket, 3. esetleg eddigi alkal
maztatásukat igazoló bizonyítványokkal és 4
születési anyakönyvi kivonattal felszerelt saját
kezűleg irt kérvényüket f. évi szeptember
hó l-ig hivatalomnál nyújtsák be.
Elkésve, vagy hiányosan felszerelt kérvényeket figyelembe nem veszek.
A szerb nyelv ismerete kívánatos.
Törökkanizsán, 1918. augusztus hó 13.
S z e n t e s , Kossuth-utca,

Dr. Mihálovics
főszolgabíró.

