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A kolera szövetségese.
A kolerának, m a g y a r földre ú j r a ellátogatott rémnek mi a legjobb és legtöbb
hasznot h a j t ó szövetségese? A nyomor, a
szegénység, ,a testi elsatnyulás mellett a
butaság természetesen. Bizonyosan nem
véletlen az, 'hogy a Balkánról érkező fekete halál egy egész ország átugrásával
épen Bereg v á r m e g y e észaiki részéhen, a
Verhovinán tudta megvetni a lábát. Szórványos esetek imitt-amott is előfordultak,
a legtöbb helyen izolálták őket. Tuliajdonképeni járványról csaík itt lehet beszélni a
Verhovinán, ahol egyik faluról a másikra
csap át a ragály és az egyes eseteket láncolatos összefüggésben t a r t j a a L a t o r c a
hullámaiban tovább lopódzkodó halál. A
beregi közigazgatásról el kell
ismerni,
hogy ebben a z esetben hivatása m a g a s l a tán állott. Gulácsy István alispánnak sem
éjjele, sem n a p p a l a azóta, hogy az első
gyanús esetek mutatkoztak, rendkívüli
energiával személyesen vezeti a védelmi
intézkedéseiket. És ha a j á r v á n y t eddig
nem sikerült lefülelni, annak a z oka ugyanaz, ami okozta, hogy a 'balkáni kolera egész
M a g y a r o r s z á g átugrásával épen észaiki
Beregben ütötte föl legfélelmetesebben a
fejét. A kolera szövetségesei: a nyomor, a
szegénység, a testi elsatnyulás és a buta-

ság sehol sem olyan hatalmasak, (mint itt:
az embert, disznót, tyúkot, tehenet magába
záró kis faházak és a romlott kukoricakenyér világában.
Egy beregi úriember mesélte nekünk
a következőket:
— Végig a Latorca mentén katonák
állnak, éjjel-nappal őrzi a megfertőzött vizet. A faluban ikidobolták, hogy aki a Latorca vizét issza, az halált iszik. Mégis
lépten-nyomon megtörténik, hogy az emberek vizet lopnak a halál folyójából és
másnapra, h a r m a d n a p r a egy-két s z á m m a l
ú j r a nő a szomorú statisztika. A szigorú
közigazgatási intézkedések természetesen
sok embernek az exiszteneiáját sértik. A
Latorcában sok hal van, egész családok
éltek a halászatból. Ezeknek a kenyerüket
vette el az a tilalom, mely elzárta a viztől
őket. Ezeknek az embereknek nem fér a
fejükbe, h o g y miért nem szabad m o s t m á r
halászni, amikor eddig szabad v o l t ? Mi
történt a Latorcával, holott ők nem látnak r a j t a semmi változást? A piszkos szürke hullámok csak olyan egyhangú hömpölygéssel törnek elő a hegyi /kanyarulatokból, mint eddig, miért m o n d j á k azt,
hogy ebben a vizben a halál lakik? A kolera miatt zár alá vett községekben nagyon
sok n a p s z á m o s ember 'lakik, 'alkjik eddig
Munkácson s a délebbi falukban keresték
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Péntek, szeptember 12
meg a m a g u k és családjuk kenyerét. Most
ezéket nem engedik át a falu h a t á r á n . „Az
urak nem akarják, hogy keressünk, az urak
éhen akarnak veszíteni bennünket!"
—
m o n d j á k ezek az emberek.
Amikor a beregi úriember meséjét
hallottuk, a harmincas évek n a g y koleraj á r v á n y á n a k borzalmai jutottak eszünkbe,
amiket Jókai mesteri leirásai olyan közel
hoznak hozzánk. A n é p akkor sem bizott
az ,,urak"-ban és minden b a j á é r t , minden
szenvedéséért az urakat 'tette felelőssekké.
Jókai megírta, faluról-falura, hogy terjedt
a hire annak, hogy az urak megmérgezték
a kutakat, abból lesz a „ m i r i g y " és amikor
valahol elcsíptek egy doktort, aki a veszélyeztetett falvakba n a g y pléh-dobozokban hozta a Vismuth-porokat, diadalmaskodtak, hogy ime: m á r m e g is fogtak egy
méregkeverőt! Egész vidékek lázadtak föl
kétségbeesésükben és sehogy sem lehetett
velük elhitetni, hogy a kolera e g y f o r m á n
veszedelmes szegénynek és gazdagnak.
A verhovinai békés, csöndes nép természetesen messze van attól, h o g y lázongjon s annál is okosabb már, semhogy fölüljön holmi mérgezési meséknek. Ám azért
kétkedve, bizalmatlankodva hallgatja
az
urak intézését é s indolenciájával! és nemtörődmségével m a g a segíti elő legjobban a
j á r v á n y terjedését. Ennek a szegény, h á -
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Paulette nagynéni.
Irta t Paul Bonhomme.
„De néz drága keresztfiam . . . azt a
szegény árva -leányi feleségül kell venned!
Én kívánom,-én* parancsolom!"
„De mondtam már kedves bácsi, hogy
nem akarok házasodni!"
„Nem akarsz?! No akkor jól van. Akkor megyek, mert még goromba találok
lenni!"
A derék öreg Qhoquart nagybácsi dühösen megragadta botját és kalapját, majd
unokaöcscsére csapva a szobaajtót, távozott.
Mert hát a boszusága nagyon természetes is volt. Már évek óta számítgatja ott
a vidéken, Toulouseban, hogy öcscse elveszi azt a szegény árva Paulettet, emiatt is
jött föl Parisba, Ihogy a lelkére beszéljen —
de hiába.
Amig a szállodájáig ért, egyre szidta
m'agában azt az átkozott rossz fiút, aki mindenáron nagybátyja — már mint a Ghoquart
— szomorú sorsára akart jutni, agglegény
akart maradni. De beszéljen az ember egy
ilyen élni vágyó legénnyel.
Pedig egy esztendővel előbb, amikor

még lenn volt Toulouseban, ugy megtetszett
neki az a leány, Ihogy biztosra vette.
Ilyen 'haragos gondolatok közepette tünt
el Párisból a gondos nagybácsi. Edmond és
a nagybácsi ezután az eset után hónapokig
nem látták egymást, nem is hallottak egymásról semmit.
«

Annál jobban csodálkozott a mi Edmond
barátunk akkor, amidőn egy reggel a következő levelet kapta Toulouseből:
„Kedves öcsém!
Bizonyára haragudtál reám akkor, amidőn néhány (hónappal ezelőtt a te tulajdon
boldogságod érdekében fáradoztam. De hát
te voltál a hibás, mert elütöttél magad mellől egy olyan derék hajadont, aminő Paulette Mercier . . .
Az ő boldogságáról azonban ezek után
sem tudtam letenni és hogy igaz bánatomnak véget vessek, a neked szánt szerepet
magamra ruháztam. Örömmel
tudatlak,
hogy Paulettet feleségül vettem . . .
Ha csak egyszer az életben örömet
akarsz nekem szerezni, akkor a húsvéti ünnepekre feltétlenül jöjj le hozzám. Itt megismerheted uj nagynénédet a maga teljes
szépségében és szívjóságában s magad is

Iskola öltönyök,
felöltők,

fink é s "
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bizonyára helyeselni fogod, hogy őt családunkba 'vettem!"
Edmond a levél olvasása után legelőször
alaposan kinevette magát. Mégis csak furcsa, hogy az ötvenöt éves nagybácsi feleségül veszi azt a leányt, akit még néhány hónappal előbb unokaöcscsének ajánlott feleségül. Ilyesmi nem' történik minden nap.
Rövíid gondolkozás után elhatározta, hogy
leutazik. Néhány nap múlva becsomagolt s
útra kelt, hogy személyesen fejezze ki szerenesekivánataiit.
•

„A te vagy az, te csirkefogó . . . Na
látod ezt szeretem; mégis csak derék fiu
vagy te! . . ."
„Szót sem érdeme!, kedVes bácsikám.
Csak nem mulasztom el, hogy az uj nénémet
személyesen ne üdvözöljem."
„Nagyszerű! Derék! . . . Mindjárt látni
is fogod!"
Erre karon fogta Edmondot és bevezette Paul ette szobájába. Paulette előtt kissé
mereven, mosolygósan meghajolt.
„Üdvözlöm, kedves néni! . . .
„Jó napot, kedves unokaöcsém."
Edmondnak nagyon furcsán tünt föl,
hogy ezt a szép, nála sokkal fiatalabb nőt

NEUMANN M.

Kérjen árjegyzéket.

részére

cs. és kir. udvari és kamarai szállítónál
,

- ' ••?

JBlc

kaphatók Szeged y Kárász-utca 5.

2.

1913. szeptember 12.

DELMAGYARORSZAG

Andrássy és a függetlenségiek

| adat. Azután a másik, nem kevésbé fontos:
rom negyed részben írástudatlan népnek hobecsületes választási reform, körülbeiül abgyan lehetne megmagyarázni azt, hogy a
(Saját tudósítónktól.) Ma már a függet- ban a keretben, amely eddig is programomat
látható világban van egy láthatatlan, mikroszkopikus világ, melynek csak ezersze- ' lenségi párt vezető emberei sem titkolják képezte.
res nagyitóval .lehet megközeíliteni a rej- azt az erős: belső megrázkódtatást és nyug— Ki kellett válnom a függetlenségi
telmeit? Hogyan lehetne velülk megértetni, talanságot, mely bomlással fenyegeti az alig pártból azért, mert az egységes párt a perhogy a Latorca folyó vizének egyetlen egy néhány hónapja összeforrasztott független- szanál uniót — sokunk aggodalma ellenére
cseppjében ezer és ezer élőlény nyüzsög. ségi tábort. Napról-napra uj kilépések híre is — hangsúlyozta. Ez pedig a jövő zenéje.
Rendszerint csupa ártatlan és ártalmatlan kerüli forgalomba s ha eddig jórészt sikerült És én. nem a jövőt, hanem a mostani nehézmikroba, azonban most közéjük keveredett is titokban tartani az ingadozók névsorát, ségeknek megoldását helyezem előtérbe.
egyetlenegy bizonyos fajta vessző alakú mindenki él van készülve rá, hogy vasárMezőssy Béla példáját már most többen
bacitllus, amit a tudósok alakjáról kommá napra, mikor az Andrássy-párt alakuló gyűkövetni
fogják a párt tagjai közül. Kállay
bacillusnaik keresztelték el. Ez a kis lését tartja, egész csapattá növekszik a kiUbul
ugytíncsak
kijelentette, hogy kilép a
Mezőssy
láthatatlan, közönséges érzékekkel meg lépett képviselők száma. Tegnap
függetlenségi pártból, András'syhoz csatlakosem sejthető •individuum hozza a kolera- Béla jelentette be Károlyi Mihály grófnak,
hogy kiválik a pártból, amelyhez az egyesü- zik. Bizonyosra veszik Bottlik István és Gejárványok veszedelmét az emberiségre.
deon Aladár kilépését is. Abban a levélben,
Intelligens ember előtt ez mind köz- lés alkalmával is csak azzal a fontartással
amelyet Mezőssy Károlyihoz intézett, egyébhely, intelligens ember csendőr és katonai csatlakozott, hogy csak addig marad meg
ként
ugyanazt mondja el, mint fentebbi nyiőrizet nélkül is messzire elkerülné a halál tagjai között, mig Andrássy meg nem szerlatkozatában. Hirdeti a függetlenségi párt pofolyóját. Annak a szegény verhovinai pa- vezi a maga pártját. Mezőssy külön levélben
litikájának csődjét. Ha igy halad a jó uton,
rasztnak azonban hogyan lehetne ezt meg- is megokolja ezt az elhatározását, egy újnemsokára ugyanezt teszi az Andrássymagyarázni? A verhovinai orosz a szemé- ságíró előtt pedig ugyancsak hosszasabban
párttal.
És ez bizony csak annak a jele lenbe nevetne annak, aki a vizcseppben levő nyilatkozott kilépése okairól.
ne, hogy józan belátásra tért.
láthatatlan lényekről beszélne neki s ha
— Elhatározásomnak, — úgymond —
Más oldalról a következőket közlik veromlott (kukoricakenyérrel
megrakta
a az volt a fcoka, (hogy én 'első és égetően sürgyomrát, -bizony nem megy vízért a mesz- gős föladatnak tartom a parlamenti helyzet lünk: Az Andrássy-párt tagjainak névsora
szi fekvő kútra, hanem jótiszik a Latorca szanálását. Az ország gazdasági és pénzügyli — bár ezt a névsort hivatalosan még mindig titkolják — most már megállapítható.
vizéből.
válsága egymagában véve is eléggé megokolA névsorból kitűnik, hogy az uj hatvanhetes
ja, hogy a vigasztalan helyzetből a kibontapártban csaknem többségben vannak azok,
kozást múlhatatlanul keresnünk kell. Erre a
Berchtold gróf lemondása. Parisból
akik még néhány (héttel, sőt néhány nappal
jelentik: Ahhoz az ismételten fölmerült kir- célra az egységes függetlenségi és negyven- ezelőtt még a függetlenségi párt tagjai vol•hez, hogy Berchtold gróf lemond, ,a Temps nyolcas párt programja nem alkalmas. Tehát
,
megjegyzi, hogy a miniszter valóban elhatá- egy olyan posszibilis álláspontot kell talál- tak. Az Andrássy-párt tagjai ezek:
rozhatta lemondását azok aitáin a támadások nunk, amely számol egyrészt az ország közAndrássy Gyula gróf, Andrássy Qés
után, amelyeket <a külföldi sajtó politikája hangulatával, a nemzet erejével, másrészt pegróf,
Andrássy Sándor gróf, Barcsay P knellen intézett. Az utóbbi időben Berchtold
gróf nemcsak személyes befolyását
vesztette dig biztos alapot nyújt arra nézve is, hogy dor, Bottlik István, Bethlen. István gróf, F j 0 lel, hanem elégedetlenséget keltett ama poli- annak megvalósítása nem fog a törvényhozás gár Ferenc, Darányi Ignác, Désy Zo' [tán,
tikusoknál is, akik bosszú ideig bíztak politi- másik tényezőjénél akadályokba ütközni. Esz'terházy Móric gróf, Fráter Lóránt t Gál
kájában. Berchtold gróf .lemondásával együtt Kézen fekszik, 'hogy mit akarunk. Helyre ál- Sándor, Gedeon Aladár, Incze Don nokos,
a külügyminisztérium belső szervezetét
is lítani a parlamenti élet terén a jogfolytonosKáliay Ubul, Mezőssy Béla, Nehrefl j e c z k y
reformálni
fogják.
— Bécsből
jelentik:
ságot,
visszaadni
a
parlamentet
önmagának,
György,
Pallavieini György őrgró f, R a Berchtold gróf ma délelőtt kihallgatáson jeorvosolni azokat az égető sebeket, amelye- kovszky Béla, Okollicsányi-Zsedém ^ Ede,
lent m.S|g a király előtt.
ket a gazdasági válság ütött. Ez az első föl- Simonyi-Semadam Sándor, Semse y László
néninek kell szólítania. Ez a messaliance zavarba hozta. A jó nagybácsi kiakarta segiteni ebből a kinos zavarból:
„De . . . miért is nem csókoljátok meg
egymást? . . .
„Ebben igaza van a bácsinak" — válaszolta 'Edmond. Nem is késett megcsókolni
a szemrevaló nagynénit.
„Hát nem egy aranyos, drága nagynéni az én Paulettem?" — kérdezte a nagybácsi:
„Az a legtermészetesebb dolog a világon" — ihizelgett Edmond.
A derék fiu most alaposabban szemügyre vette a csinos nőt és csak most látta meg,
hogy sokkal szebb, mint volt akkor, amidőn
csak felületesen- tekintett végig rajta. Minthogy azonban ez alkalommal távolról sem az
a cél, hozta őt ide, hogy meghódítsa szép
nagynénjét, lehetőleg kerülte veszedelmesen
kacér, kedves pillantásait. Elvont dolgokról
kezdett beszélni s valahányszor szemeik találkoztak, Edmond mindannyiszor a nagybácsira sietett fordítani tekintetét.
Paulette nagynéni ugy látszik nem igen
szokhatott meg az önálló háztartás vezetésébe, gondolta Edmond, mert állandóan nagyon félszegül adta háziasszonyi utasításait
a cselédnek, az asztal körül is meglehetősen
ügyetlenül foglalatoskodott.
Vacsora után ismét a szalonba mentek;

Telefon
515.

diskuráltak egy darabig, majd Paulette azt
indítványozta, hogy unokaöcsesével duettben énekelni fog valamit. Edmond belement.
Mindkettőnek elég szép hangja volt. A nagybácsi boldogságában és elragadtatásában valósággal paradicsomban képzelte magát.
„Nagyszerű, gyerekek, nagyszerű, —
kiáltotta elragadtatásában. — Ezért,meg kell
csókolnotok egymást!"
„Ebben igaza van bácsi" — szólott Edmond.
A nagynéninek és az unökaöcscsnek
ilyen úton-módon igen sok alkalma volt csókolózni — felsőbb parancsra, — aminek természetes következménye az lett, — ilyenek
a fiatalok — hogy keresték az alkalmat a
csókolózásra, sőt Edmond a további csókolózások során teljesen feleslegesnek találta a
nagybácsi intését. — Nagyon megszerette
Paulettet.
A kedves néni egyedüli volt egy délután
a szobájában, 'éppen a virágait öntözte. Edmond belépett. Rövid együttlét után beszélni
kezdett, hogy hát mennyire megbánta azt,
hogy akkor elutasította a nagybácsi ajánlatát, hogy hát akkor még nem ismerte, hogyha akkor tudta volna . . .
Közben oly közel ért Pauletthez, hogy
bajusza érintette a haját. A nagybácsi oly
hirtelenül nyitott be ekkor, hogy Paulettenek
alig vált ideje kiosonni, a másik szobába.

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

„Á! Hát igy? Hát most megjf ogtalák, te
csirkefogó. Hát a nénidet csókod ,g a tod?"
„De kérem, kedves nagybác/
, , . én . . .
én megmondom . . . "
„Ugy hát most tetszik ne'ik ; d, most, amikor már az én feleségem leht? "
„Igen, bácsikám, nem tay radom, tetszik
nekem Paulette."
„Nos és ugyebár, m r j s t j s z e r e t n é l az én
helyemben lenni?"
Edmond zavarában 'nem tudott válaszolni. A nagybácsi rövid, Szün< jt után jóságos
hangon válaszolt a sr^ját kér désére:
„Hát tudod mit. fiam? T i/edd feleségül."
Az unokaöcscs nem Ibi'H -füleinék.
„De ön, nagybácsi?
Choquanf nagybácsi jóta edvüen veregette
meg a csodálkozó fiu vállát:
„Hát tudd m e g édes fia® n, hogy az egész
csak komédia volt. Én nemi vettem feleségül
Paulettet. Minden a te boád ogságodért történt."
„Hát valóban: igaz?"< k érdezte boldogan
Edmond.
y
„Természetes. Pa á m ' ö jöjj be."
Kisse Pirulva, s - ^ g y e i fll'ősen jött be a
szép leány. ^ A jó<- ^ g o s k e r e s z t a p a
pedig
oromtol sugárzó a- / c c a | t e t t e kezét a osókolozo fiatalok fejér ^
„Szép kis mr arikámba k erültetek!"

bútorok

első ké?.ből

csakis

^

Eggcsü

|f

Műasz'ialosolc Butoi -raktárában

(SzegeJ ( Tisza Lajos-kc >nít 19. szám
alatt, Kertész pékkel s z i k b e n ) kap-

hatók- esetleg részletfiz Ütésre is

1913. szeptember 10.
gróf, Springer Ferenc,
Szterényi József.
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Szereday

Aladár,

Várják még és bizonyosra veszik Somssicíh Tihamér gróií és Putnoky Móric csatlakozását is, akikkel együtt huszonhét képviselő tagija losz Andrássy Gyula gróf uj
pártjának. Az Andrássy-párt és a függetlenségi párt valóban barátságosnak induló viszonyáról az első hivatalos
megállapítás
szeptember 21-én fog elhangzani Jászberényben, ahol Apponyi
Albert beszámolót
tart.
•••mnniNiuiuiuiuiumuuiiiuuiiiuuiii

A délvidéki kolerafészek.
— Ujabb megbetegedések a déli vár
megyékben. — Hat halott. — Budapesten
is terjed a járvány. —

zett szerb poananatól szármalzik. Augusztus
30-án elhunyt Becziul VazuLmé nevü 78 éves
öreg asszony, akinek temetése .után hozzátartozói nagy halotti t o r t adtak. Megjelent ott
ta íailu apraja-nagyja, köztük többen olyanok, akik későbben kolerában megbetegedtek,
illetve meghaltak. Akik eddig megbetegedtek
mind ott voltak a halotti toron. Az egészségügyi .felügyelő a megfigyelés alapján mindazokat, akik jelen voltak ;a toron, a legszigorúbb fertőtlenítésnek v e t e t t e alá. Fábry Géza
főszolgabíró, Szilágyi F r i g y e s községi orvos
és Kolarszky Péter jegyző házíról-házra járnak és mindenütt f o g a n a t o s í t j á k intézkedéseiket. A zár alá helyezett u t c á k a t csendőrök
őrzik.
Ujvidékről jelentik: Bácsmegye alispánja elrendelte, hogy a v o n a t o n érkező koleragyaiuus betegek részére Bács, Bácsalmás, Titel, Cservenika, Kuila, Óbecse, Páiánka, Temerén és Zemta a vizsgáló állomások és csak
ezeken a helyeken lehet koleragyanus vasúti
utasokat leszállátani. A k a t o n a i kordonnal: körülzárt községekben sok ember munka nélkül
maradt. Ezeknek a k á r t a l a n í t á s á t a belügyminiszter .a főispáni h i v a t a l u t j á n kilátásba
helyezte.
Vukovárról jelentik: A kolera megdöbbentő mérvet öltött a Szerémséghen. VukováTOU, Boskán, Ujkarlóczán, P a z n á n , Krcsedinben több koleraeset fordult elő, „melynek következményeképpen a besikai hetivásárt m á r
egy hete betiltották és minthogy azóta is előfordultak esetek, Beska községet egészen lezárták, A községi képviselőtestület ülését is
elhalasztották .a járvány miatt.
Betiltották
a Szerémség leghíresebb vásárát, a vukovárit.
amely szeptember tizedikén kezdődött volna
ós .napokig tartana. A íSzerémségben egyetlen
vásárt se szabad megtartani, minden összejövetelt, színielőadást és vasárnapi táncmulatságot betiltottak.

(Saját'tudósítónktól.)
A csütörtökön kapott jelentések azt mutatják, hogy a fekete
rém föltartóztathatatlanul
terjed tovább ugy
a Délvidéken, mint a fővárosban. A déli vármegyék közül a kolera Torontál-, Temes-,
Krassószörény- és
Bácsbodrogmegyékbe
fészkelte, be magát a legerősebben. Temesvárról jelentik, hogy a mai napig Delibláton
kilenc koleragyanus megbetegedés fordult
elő. Tegnap négyen betegedtek meg. Mind
a négy uj eset nyomban halállal
végződött.
Blaia Zsivkó busz éves napszámosnő, Bacziul Vitomir földhiives, ennek két éves fia,
egy házban lakó unokája a legújabb áldozatok. Dragoly Zsófia földmiivesné, aki napokkal ezélőtt megbetegedett, sziutén kiszenvedett. A belügyminiszter járványorvost küldött Deliblátra, aki ma ellenőrizte az óvóintézkedéseket. Az alispán kérte a hadtestparaucsnok'ságot, hogy a fertőzött területekről
való katonáknak ne adjon szabadságot.
(Kolera
Budapesten.)
Báesmegyében pedig, mint az alábbi,
Budapestről jelentik: M a m á r hivataloZömborból kapott jelentésből kitűnik, egyenesen széthürcoljdk a kolerát a fertőzött be- san is megálllaipitották, hogy Budapestre betegek.- Csirszka Konrád koleragyanus bete- hurcolták az ázsiai kolerát. A fekete rém teget ma a hajnali órákban hozzátartozói, mi- llát egy millió ember között felütötte a fenap-nap után közölelőtt a rendőrhatóságnak bejelentették volna, jét. A Délmagyarország
Bezddnba vitték, mert, amint ő mondotta, ott te, hogy kiket találtak eddig a fővárosban ikoakar meghalni. A rendőrihatóság az egész leraigyaimisaknak. A szomorú névsor a követ1
útvonalat Bezdánig fertőtlenítette.
A járási kező: Füzesséry Kund ügyvéd, Arletta AngéNeuráth-testvér:
rendőrhatóság Bezdánba utazott és ott la eselédlleány és a három
Csirszka egész családját vesztegzár alá he- József, E d e ós Béla. A bakteriológiai vizsgályezte. A zombori főkapitány
falragaszok lat szerint Füzesséry Kund és Arletta Angéla
utján hívja föl a lakosságot, hogy az óvrend- betegségét mind a két esetben ázsiai kolera
szabályokat tartsa be. Tegnap óta Ószent- okozta. A ATwrafit-gyerekek bakteriológiai
tamás, Csurog, Peírócze, Kölpény és Óbe- vizsgálata még nem készült el, d e minden vacse községekben fordultak elő megbetegedé- lószínűség amellett szól, hogy ezek is kolerásek, A legjobban m e g van fertőzve a kolerá- sak, A legidősebb tudvalévően m á r meg is
tól Szenttamás, ahol tizenegy
megbetegedés halt.
történt. Szenttamást katonaság zárta körül,
A főorvosi hivatal valóságos nyomozást
azt a városrészt pedig, ahol a megbetegedé- indított, hogy a kolera fészkét kikutassa,
sek történtek, valósággal blokirozta. Óbecse mert az volt a véleménye, h o g y a koleraeseközségbe egy bosnyák ember hozta be a ko- tek egy helyről származnak. A nyomozás neon
lerát.
ás m a r a d t eredménytelen. A
NeuráthAiuk
a
Wesselényi-utca
46.
szám
alatt
laknak,
De
Törökbecséről
jelentik: Óbecse községben koleragyanus megbetegedés történt. A a kolerafertőzést nem itt kapták. A főorvos
bakteriológiai vizsgálat megállapította az helyettes megállapította, hogy a fiuk attól a
ázsiai kolerát. A hatóság a Tisza vizét elzá- gyümölcstől betegedtek mag, amelyet nagya p j u k n á l ettek uzsonnán. ,A n a g y a p j u k , Varratta, mert a fertőzés onnan eredt.
Lúgosról jelentik: Néramogyorós
köz- ga József, a Dobozi-utca 11. számú ház egy
ségben koleragyanus tünetek között megbe- élső emeleti kis lakásában lakik.
I t t aztán váratlanul szenzációs
nyomra
tegedett Korjalavits Milita 1 éves kisfiú és
akadt a kutatás. Kiderült, hogy Budapesten
Bogarovits Júlia 5 éves kislány. A kisleány
meghalt. Néramogyorós községben eddig tiz már napokkal ezelőtt volt kolera, miikor a közönség még nem .is sejtette. Az öreg Vargákolerás megbetegedés
fordult elő, amelyből
nak u g y a n i s volt agy Bischof Konrád inevfi
hat halállal
végződött.
Temesvárról jelentik: Poszvig L a j o s dir. lakótársa, öreg, iszákos ambar volt Bischof,
egészségügyi felügyelő, aki Delibáton ellen- aki az elmúlt napokban hirtelen meghalt. A
őrzi a kolera terjedése ellen tett intézkedése- halálesetről tudomást szerzett a főorvosi hiket, hosszas kutatás u t á n most kinyomozta, i vatal is és bér Gyulay Elemér egyetemi tahegy a .vész egy halotti torról egy úgyneve- ! nársegéd boncolása a koleragyanu dolgában

negatív eredménnyel végződött, ragaszkodott
a bakteriológiai
vizsgálathoz. Igy történt,
hogy a bakterológiai intézet kétségbe vonhatatkunul megállapitotta
Bischof
esetében a
kolerát. A Dobozi-utca 11. számú ház tehát
eddig négy embert fertőzött meg ázsiai kolerával. Természetes, hogy a házat valóságos
ostromzár alá vették, a betegekkel érintkezőket fertőtlenítették és szigorú vizsgálatnak
vetették alá.
A 'kolerás ház áldozatainak száma különben minden valószínűség szeriint ötre fog
emelkedni. Mára Varga is koleragyanus
tünetek között betegedett meg. A Szent iGel.lértIkórházban ápolják.
Hogy Arletta Angéla és Füzesséry K u n d
'hogyan fertőződtök, még .ne.m lehetett megállapítani. Füzesséry bizonyosan valamelyik
ügyvédi kliensével érintkezett.
A tiszti, .főorvosi hivatal lintézktedósére
ma bezártak három fővárosi iskolát, melyekb e 'a megbetegedett Neuráth-testvérek jártak.
A h á r o m iskola: a kertész-utcai polgári, a
nyár-utcai és a próféta-utcai elemi iskoláik.
A tantermeket fertőtlenítették s az előadásokat egyelőre
beszüntették.
A Szent Gellért-kórházban eddig összesen tizennyolc embert tartanak megfigyelés
álatt. 'Ezekből hét betegen megállapitotta
a,
bakteriológia az ázsiai kolerát. A többi esetben a vizsgálat még folyik s csak holnap lesz
befejezve.
Éjjel jelentik Budapestről, hogy ott csütörtökön ujabb koleragyanus
megbetegedés
történt. Németh Imre napszámos betegedett
meg erősen gyanús tünetek között a II. kerületi kapitányságon, ahova egy kihágás
ügyében idézték be. A kapitányság egész
épületét fertőtlenítették.
(Lázong a
Felvidék!)
Munkácsról jelentik: Beregvármegyében
rohamosan terjed a kolera. Szojván tegnap
este ismét 1 megbetegedés történt, mely h a lállal végződött. Borodtelek községben hét
ujabb megbetegedés volt és ebből öt halállal
végződött. Beregsárréten egy megbetegedés
történt. Ódávidházán a tegnapi négy eset ma
három ujabb megbetegedéssel
szaporodott.
Munkácson ma éjjel egy megbetegedés történt, az illető munkás Szolvárói
érkezett
Munkácsra. Blum Ödön dr. közegészségügyi
főfelügyelő ma újból Munkácsra érkezett és
Gidácsy István dr. vármegyei
alispánnal
együtt járta be a fertőzött, vidéket. A Felvidék lakossága lázongani kezd, mert a köznépben az a hit támadt,
hogy az
orvosok
megmérgezik
a betegeket. A nép fanatizmusa miatt a főfélügyelö és az alispán a csendőrklséret ellenére nagy veszedelemben forogtak, elhatározták, hogy nem mennek többé a falvakba. A felvidéki falvakat csendőrkordon veszi körül, hogy elzárja a városoktól.
T A monarchia és a románok. Bécsből
jelentik: Take Joneszku romáin belügyminiszter, oki tegm'ap hosszabb beszélgetést folytatott Berchtold gróffal, m a Olaszországba utazik és csak szabadságának leteltével, körülbelül egy hónap múlva tér vissza Bukarestbe. A miniszter közlése szerint
Majoreszku
román miniszteielnök, aki most Szinajában
időzik, körülbelül tiz map múlva -megkezd i
szabadságát 'és több heti tartózkodásra a Tan
tuuszba megy. Visszatérőben a miniszterelnök Béésben találkozni fog Berchtold gróffal és értekezni fog vele a
Balkán-háború
eredményeiről,
tekintettel Ausztria és Magyarország meg Románia viszonyára.
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szók őszinte és becsületes törekvéssel igyekeztek föladatuknak megfelelni. A játék igy
egységes szint öltött és friss gördüléssel
sietett előre; parázs hangulatot teremtett a •
legnagyobb választékban, frissen.
•
Színházi műsor:
nézőtéren, s a jókedvre hangolt közönség
Ruff cukorkaüzlet
minden szereplőt nyilt szinen zajosan megPÉNTEK: A mumus, vígjáték.
Kárász-utca Ungar-Mayer palota.
tapsolt.
Ilyen
eredménye
van
annak,
ha
-erő-SZOMBAT: Éva, operett,
teljes lendület van az előadásban: a közönVASÁRNAP délután: A farkas.
VASÁRNAP este: Luxemburg
grófja, ség egyénenkint adja vissza a színjátszóknak
azt, amit az összjáték teljessége vált ki be•operett.
lőle.
— A kártyabarlangoktól a börtönig. —
Kedvünk volna ezzel a megállapítással
A mumus.
igy egyetemlegesen elintézni a külön-külön
(Saját tudósítónktól.) Ma éjszaka tizen— Vígjáték négy f-atvomástan. Irta
kijáró egyéni bírálatot. De uj szinészek i-s
egy
óra óta, — jelenti budapesti tudósitónk,
Pauil Ga vauit. Bemutatták a szegedi
játszottak, kiknek értékük még kétséges. A
színháziban szeptember 11-én. —
darab lelke é-s tónusának irányítója Szohner — amikor az orientexpress 'a nyugati pályaOlga, ez az egész szívvel és egész fejjel ját- udvarra berobogott, a három SteinmannElsőrendű vigjátékiró cégnek valódi pá- szó művésznő, kinek szinpadi eszközei ép -oly testvér a rendőrség foglya. Az éjszaka nem
tenssel ellátott szállítmánya, csakis finom decensek, mint amennyire kifejezően fino- zaklatták őket kihallgatásokkal, elhelyezték
uraságoknak: ez A mumus, a szinház első mak. Körmendy Kálmán rosszul sikerült be- őket a detektivek szobájában, ma reggel óta
komoly bemutatójának darabja, ötletes és mutatkozása után ezzel a -szereplésével | pedig Kerny Géza rendőrkapitány folytatja
friss szinpadi termék, melyből csak ugy árad megmutatta, hogy intelligens és rutinos szí- a -kihallgatásokat. Elsőnek Steinmann Pált,
kifelé a benne összesűrített szellemesség, nész; játéka minden igényt kielégíthet, csak a Magyar Általános Hitelbank tisztviselőjét
mint szénsav a pezsgős- palackiból. Legna- helyesen kell foglalkoztatni. Épen ugy .meg- fogta vallatóra. A huszonegy éves fiatalemnagyo'bb érdeme kétségkívül ez. A má-s-odik' felelő volt Turányi Alajos, a hebegő fiatal ber, akit az izgalmak nagyon megviseltek,
pedig az a nemkevésbé lényeges tulajdon- szerelmes szerepében; játékát lelkes igyeke- töredelmes vallomást tett, később pedig, a
sága, ihogy teljességgel hiányzik belőle minzet jellemezte. Pálma kisasszony ellenben, mikor édesanyja megjelent a rendőrségen,
den útszéli cochonerie; a vidámságnak forrá- kinek keresztneve ismeretlen, csak fogyaté- görcsös zokogásba tört ki. Steinlnann Pál
sa boszorkányosan ügyes helyzeteiből és öt- kos szineket talált Lili alakjának megrajzo- elmondotta, h-ogy egy év óta van a Hitelbank
letgazdaságából foly, eszközei meglepően
lásához. Még nagyon a kezdétén van min- szolgálatában. Tehetségét főnökei felismerték
egyszerűek és meghatóan kedvesek.
denféle játéknak és abszolút hiányával az s igy gyorsan haladt előre. Félév óta igazA mumus egy temperamentumosán, minegyéni jellemző erőnek. Heltai Jenő, fíaróti gatói titkár s ebben az állásában nemcsak
den lében, kanál, már nem egészen fiatal
József, Szendrő, Krisztinkovich és Szatmáry főnökei elismerését nyerte ki, de hivatalnoknyárspolgár kisasszony, ki egész fa mii iáját sikerrel vettek részt az előadásban. Kállay társai előtt -is -mértékadó szerephez jutott.
terrorizálja élénkségévé]. A darab címe azon- Margitot kár szobaleány szerepekben lejában egészen véletlenül telik ki tőle, mert bi- ratra.
Steinmann Pál, bár korához képest nagy
zony Mumus kisasszony, kit a darabban
fizetést
huz-ott s jó! szituált szülei vannak,
A vigjáték rendezés-e szinszeriiségre töFrancoise-nak hivn-ak, egy hajszálnyival
rekvést árult el; a harmadik fölvonás szűkí- hamarosan beleszokott a bankfiuk uri késem több ennek a frissen pergő színjátéknak
tett szinpadja igen- kellemes meglepetést kel- nyelmébe. Részt vett mindenben, lóversenyeakármelyik más szereplőjénél. Nem is az ő tett. Szivesen jegyezzük föl a szegedi szín- zett, kártyázott, kalandjai voltak s a fiatalegyénisége van ebben a darabban megraj- háznak ezt a sikerült estéjét, mely annak a ember egész fizetés-ét ráköltötte egy éjszakai
zolva, hanem egy nagyzoló és emellett él- bizonyságául szolgálhat, hogy csak akarni mulatságra. Soká ezt a költséges életmódot
hetetlen, márló holnapra élő, szédületesen kell és minden mehetne ugy, mint a karika- nem biirta. Hogy segitsen magán, fölkereste
könnyelmű családnak fejvesztett kap'kodá'sa, csapás. Közönség szép számmal akadt és Herczeg Géza dr. fővárosi orvost, aki humellyel lehető magas színvonalra törekszik igen jól mulatott.
szonegy darab Hermes-részvényt
helyezett
jutni ama közmondáSszerü uborkaifán. Széletétbe
a
Hitelbanknál.
Az
orvosnak
Stein(d)
lesen folyó, frappáns miliő-rajz vonul el a
mann azután az Adria tengerhajózási társanéző szeme előtt és ennek a rajznak a mumus
ság részvényeinek közeli áremelkedéséről be* Szendreyé maradt a vásárhelyi színkör. szélt k, ennek 'eredmények-ént Herczeg -dr.
csak egy finomabb részlete, melyen az érA hódmezővásárhelyi városi taináos -legutóbbi huszonöt darab Adria-részvény
deklődés talán szive-sebben pihen meg.
vásárlására
Ebből a beállításból önként következik, ülésében ,a sziniigyi bizottság javaslatát elfo- adott megbizáét. Fedezet gyanánt az orvos
hogy csupa elsőrendű vígjátéki alak suhan a gadva kimondotta, hogy a (nyári. színkörben a Hermes-részvényeket hatezer koronára elszinen föl s- alá. A jeles család rohamlépé- a játszási engedélyt pályázat mellőzésével zálogosította, ugyanekkor pedig Máté Miksekben halad a csőd felé s minden reménye jövőre 'is a Szendrey -Miháily színtársulatának lós, a Hitelbank tisztviselője, aki Steinmannt
egy sz-erencsés házasság, melynek kapcsán adja. Tehát a színkör jövő szezonban- -is a az Adria-részvények áremelkedésére figyelSzen-dreyé lesz.
meztette. Huszonöt darab részvény vásárújból pénz áll a házhoz. Lili kisasszony, a
ház büszkesége, már-már hajlandó magát
* Az orosházai színház. Orosházáról ír- lásra kérte meg-.
áldozatul dobni a biztos jólét karjaiba, mi- ják: A .szabály-rendelet értelmében -a nyári
Az áremelkedés tényleg be is követkekor megszólal a naiv szerelem osengetyü- színi szezonnak biztosítása nyilvános pályá- zett. Herczegnek is, Máténak is ezerkétszáz
szava és Lilit egy igen tehetségesen hebegő, zat utján történik. A szároüigyi bizottság jó korona nyeresége lett s ekkor megkérték
de annál fiatalabb és mozgékonyabb ifjú ölé- előre gond-osikodíni óhajtván a jövő színi évad Steinmannt, hogy adja el a részvényeket.
be hullatja. Most a második leány kerül sor- biztosításáról, szombaton délután ülést tar- Steinmann Pál ezt meg is tette, de a pénzt
ra (ő a mumus) s a pénzeszsák-vőlegényje- tott s elhatározta, hoigy tíz vidéki színigazga- nem adta vissza megbízójának, hanem kárlölt-et egy-kettőre leveszi lábáról. Ámde itt is tót felhív a pályázatra. A felhívott színigaz- tyán, sipisták társaságában az utolsó fdlérig
idejében érkezik még a mentő szerelem s a gatók között van iSzendrey iMihály aradi, elvesztette.
család utoljára is két igen derék, de annál va- Erdélyi Miklós nagyváradi, Almássy Endre
Steinmann Pál azok közé a pesti fiatalgyontalanabb vővél egészül ki az élet további szegedi, Nádassy József soproni és Mariházy emberek közé tartozott, akiknek legkedvefölvonásaira.
Miklós kecskeméti színigazgató is. A pályá- sebb otthonuk a kávéház volt. Itt ismerkedett
össze a bankhivatalnok kártyás emberekkel
De mire való ezt a kis történetet elme- zati határidő lejárata szeptember 18.
sélni? Hiszen Paul Gavault akkor is -fényesen mulattatna, ha darabjában nem történik
vala semmi. Alakjai jól és élesen kirajzolt
figurák, melyek puszta létezésükkel hullámzó
i
mozgásra készteti a rekeszizmokat. EgyikCsütörtök és péntek:
Helyárak: Páholy 5 K,
másik figurából, igaz, nem kapunk egyebet
p á h o h s z é k H , I. hely
egyetlen odamázolt színfoltnál; — de ez a
Andrea Valenti nagyhatású
vigjáték levegőjének és mederjének szabad80, II. hely 60, III. hely
társadalmi drámája 5 felvosága. Amit a -modern szinpadi játék átlátszó
fogásaival négy ifölvonáson keresztül produ30, katonák és gyernásban. Teljes 2 órás darab!
kálni lehet, az mind benne van -ebben a daMOZI OZINHAZ.
mekek 20 f. fizetnek.
rabban. melv kiválóan alkalmas a közönség
••••••••••••••
Számozott
ülőhelyek!
leggondosabb szórakoztatására.
••••••••••••••
A sikerült vigjáték előadása meglepően
simult a darab szelleméhez. Annál -érdekesebb tapasztalat ez, mert épen a szegedi
színházban nem volt eddig szokás komolyan
venni a bemutatókat. A mai előadáson gondos előkészület és föltétlen komolyság látszott meg. Komolyság vígjátékban? Igen, épnen ez az! Ma nem komédiázták -el az egész
darabot, hanem pontosan ragaszkodtak a játék nívójához és a jó hatás n-em maradt el.
A siker titkát abban látjuk, Ihogv fiatal, de a
e aguk hivatását lelkesen megértő színját-
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Színházi cukorkák
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A bárom Steinmann.
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is, akik a fiút játékra invitálták. A PalermoHogy mily tekintélye volt a fiatal Steinkávéházban két notórius sipista a teli pénz- mannak, — Pál, volt a három testvér között
tárcás Steinmann Pállal elmentek a Hársfa- a legifjabb — arra legjobb bizonyíték az,
utcai Edison-szállóba, ott szobát béreltek és hogy kollégáit is sikerült hazárdjátékra csáelkezdtek játszani. Velük tartott Steinmann bítania. Kálmán Richárd hitelbanki tisztvisekollégája, Herczeg Jenő iis. A könnyelmű lő ezerötszáz, Ring Béla hatszáz, Schulhof
Steinmann alsóst akart játszani, de kávéházi i Artlhur kétezer, Német Ernő ezerötszáz, Szaismerősei1 bakkarát proponáltak. Elő is kerül- barfí Kornél és Hartmann Mór ötszáz-ötszáz
tek a francia kártyák s az egész éjszakán és Juhász Jenő pedig kétszáz koronával káát tartó játék vége az lett, hogy Steinmann rosodtak. Steinmann a játékra kapott pénzt
Pál egy fillér nélkül hagyta el az Edisont.
sohasem adta vissza, csak a nyereséggel száA kártya ördöge most már hatalmas- molt el, az ehhez szükséges pénzt hol ujabb
kodott Steinmann Pálon is. A fiatalember szélhámosságok utján, ho! pedig uzsorakölKelemen Géza dr. orvost birta rá a tőzsdejá- csönökből teremtette elő.
tékra, ez közúti részvények
vételére át is
adott ötezer koronát, de a pénzt Steinmann
Pál ismét elkártyázta, a két sipista aznap
A ravasz Pálnak azután áldozatul estek
háromezer koronát nyert tőle kártyán, öt- testvérei, Bódog és Ottó is. Steinmann Pál
száz koronát nyereség cimén átadott Kele- ugyanis a Kelementől kapott 51300 koronát
men doktornak, a többi pénzt pedig a rákö- a Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bankvetkező napon vesztette el. Ezután jötték ban helyezte el jetétképen, a letétjegyet meg
rendre a többi szélhámosságok. Kelemen dr. is mutatta az orvosnak, de még aznap kiujabb hatezer korona fedezetet adott, majd vette a pénzt a bankból. Hogy azonban az
egy Róth dr. nevű orvostól is négyezer ko- orvos előtt leplezze a szélhámosságot, Ottó
ronát csalt ki. Mindez a sok pénz kártyán, bátyja Íróasztaláról ellopott egy letéti blanlóversenyen, könnyüvérii hölgyeken
úszott kettát, ezt lebélyegezte, kitöltötte s ráliamisiel. A fiatalembert guhimitalpas fiakker röpí- totta az igazgatók eredéii aláírását. Igy siketette ki nap-nap után a túrira. Steinmann Pál rült neki Kelemen Gézát hónapokig áltatni s.
százasokkal játszott a ringben s volt eset. csak amikor ez erélyesebb eszközökkel fehogy egy nap hatezer koronát nyert, a má- nyegetődzött, vallotta be bűnét Ottónak és
sik napon pedig tízezret veszített.
Ezután Bódognak, akik, hogy öcscsüket
megmentjött Mitzger Tivadar dr. kártyabarlangja: a sék, Kelemen dr.-t megnyugtatták, hogy a
Hungária-kártyakör.
Itt Steinmann adta a pénze a bankban fekszik s, fedezetül váltát és
bankot ezrekkel és mindez nem volt feltűnő, kötelezvényt is adtak neki. Az összeharácsolt
mert Steinmannt 1 . szerették hivatalában s ott pénzből Bódognak és Ottónak semmi sem
tudtak is nagyúri passzióiról.
jutott.

Leégett az újvidéki városháza
— Veszedelemben az alpolgármester.
— Halálugrás a második emeletről. —
(Saját tudósítónktól.)
Csütörtökön délután négy órakor lángokba borult az újvidéki városháza.
A tüz olyan, rohamosan terjedt, hogy meglepte a hivátalokban
dolgozó
tisztviselőket, akik az irtózatos füstön és lángon keresztül csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudtak menekülni. Többen benszorultak a
szobájukban, igy maga az alpolgármester is,
akinek az élétét egy bátor tűzoltó
mentette
meg. Egy napidijast eszméletlen
állapotban
cipeltek ki a tűzoltók az egyik másodemeleti szobából, miközben
recsegett-ropogott
alattuk a gerenda. Többen az utcán kifeszített mentőponyvába
ugráltak bele s ugy
•mentették meg életüket a legborzalmasabb
haláltól. Az újvidéki tűzről az alábbi részletekben számolunk be:
Ma délután négy órakor az újvidéki városháza hirtelen kigyúl,adt. Rövid idő óta
ez már a második ilyen, eset, mintegy három
héttel ezelőtt szintén égni kezdett a városháza hatalmas, kétemeletes épülete, de ez a
tüz korántsem volt olyan veszedelmes és
katasztrófával fenyegető, mint a mai. Alig
néhány óra alatt sikerült lokalizálni, a mai
tüzesetbői kifolyólag azonban már nem lehetett megmenteni a városházát, amely csaknem teljes egészében rommá égett.
A tüz, amint a tűzoltóság megállapította,
a városháza földszintes részében lévő Unió
festékkereskedés
raktárában
keletkezett.
Hogy mi gyuladt meg és ki, vagy mi okozta
a tüzet, azt ezideig nem tudják. Délután négy
óra tájban óriási füstgomolyag tódult ki a
városháza pincehelyiségéből és néhány perccel később, amikor a veszedelmet észrevették, már több méter magasságú lángoszlopok nyaldosták körül a városháza falait. A
füst és láng az egész földszintet megtöltötte.
Irtózatos pánik támadt az emeleti helyiségükben dolgozó tisztviselők között, de különösen azok forogtak veszedelemben, akik a

második emeleten tartózkodtak. Ezek között
volt Profuma Béla alpolgármester is és
Schwaiger Mór aznap fölfogadott napidíjas,
akik menekülésre már nem is gondolhattak.
A többieknek még maradt annyi idejük, hogy
keresztültörjék magukat a rettenetes füstön.
A kétségbeesés legborzasztóbb pillanatait élte át a szobájában benszorult alpolgármester és a napidíjas.
A nagy pánik közepette a tűzoltóknak
éppen csak annyi idejük volt, hogy tolólétrájukat az alpolgármester szobájának ablakához támaszthatták. Ezen az alpolgái mester
leereszkedett, a napidijasnak pedig ezalatt
mentőponyvát feszitettek ki, hogy beleugorjék. Séhwaigernek azonban nem volt bátorsága hozzá. A következő percben az iszonyú izgalom hatása alatt elvesztette eszméletét és eltűnt a második emeleti ablakból.
Ekkor egy tűzoltó ihalálmegvető bátorsággal
az alpolgármester szobájának ablakából átugrott annak a szobának a párkányára, ahol
a napidíjas feküdt eszméletlenül. A tolólétrát
most odatámasztották s ezen a tűzoltó
Scihwaigerrel leereszkedett.
Késő 'éjjel jelentik Újvidékről, hogy a
városháza délután négy óra óta még mindig
ég, legnagyobb részben már le is égett. A
tűzoltók kétségbeesett munkát végeznek, de
nem tudnak megbirkózni a tűzzel.
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nélkül.

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

B A R T A Á G O S T O N fogtechnikus
Kigyó-utca 1. sz. SZEGED.

Megnyílt az első
leánygimnázium.
— A reménykedő Szeged és
a szerencsés Kolozsvár. —
(Saját tudósítónktól.) Szeged volt az első a vidéki városok sorában, amely a leánygimnázium érdekében kezdeményező lépéseket tett. Körülbelül két évvel ezelőtt kezdett
foglalkozni a tanács a leánygimnázium eszméjével, mert ugyanakkor merült föl a kultuszminisztériumban is az állami felsőbb
leányiskolák leánygimnáziumokká való fejlesztésének a terve. A tanács a mult év tavaszán egyik ülésében elhatározta, hogy föliratot terjeszt a kultuszminiszterhez, amelyben a szegedi állami felsőbb leányiskolának
leánygimnáziummá való fejlesztését kéri. A
fölirat el is ment, a kapott válaszban azonban nem volt köszönet. Azt írták ugyanis a
kultuszminisztériumból, hogy a szegedi tankerületben nem akadna annyi jelentkező, a
mennyiért külön leánygimnáziumot
fölállítani érdemes volna. Erre a tanács adatokkal
igazolta, hogy jelentkező nagyon is bőven
volna, mire a terv, legalább a látszat szerint, kedvezőbb útra terelődött.
Lázár Qyörgy dr. polgármester valahányszor városi ügyekiben Budapesten járt,
sohasem mulasztotta el a leánygimnázium
ügyének megsürgetését. A nyár elején aztán
rendkivül biztató Ígéretet kapott a polgármester. A kultuszminisztériumban állítólag
kijelentették 'előtte, hogy amint a felsőbb
leányiskolák leánygimnáziumokká való fejlesztésének ideje 'elérkezik, Szeged lesz az
első vidéki város, ahol megnyitják a leánygimnáziumot. A tavasszal még abban, a hitben volt a város, hogy ez év őszén megnyílik a leánygimnázium, később aztán megelégedett azzal az Ígérettel, hogy az uj intézetet 1914., de legkésőbb 1915. év őszén nyitják meg. Az okát ennek a halogatásnak abban kereste a tanács, hogy a leánygimnáziumok terve még nem jutott el a megérettség stádiumába.
Hogy mennyire eljutott, bizonyítja ezt
az a szerény kis cikk, amely tegnap jelent
meg az egyik kolozsvári lapban és a kolozsvári leánygimnázium
ünnepélyes
megnyitásáról közöl tudósítást. Íme:
Az állami felsőbb leányiskola ós ia vele
kapcsolatosan
létesített
leánygimnázium
évinyitó ünnepe tegnap délelőtt törtónt
meg. A növendékeik nyolc órakor, az igazgató és tanártestület ve zetésével templomiba
vonulták istentiszteletre s azután visszatértek az iLnézetbe, ahol Mársits Rozina igazgató üdvözölte a szülőket és növendékeiket
s 'megnyitotta az u j iskolai évet. Beszédében (komoly munkára és kitartásra h í v t a
fel a lányokat s buzdította őket, hogy igyekezaenak legjobb erejük szerint teljesíteni
kötelességeiket. Örömmel említette meg,
hogy a vallás- és közoktatásügyi
miniszter
ez év junius 25-én kelt 107.533. számú rendeletével, a közszükségnek és
közóhajnak
megfelelően, az iskolát
leánygimnáziummal bővítette ki s a leánygimnázium
V.
osztálya meg is nyilik 36 tanulóval.
Hálával emlékezett meg az iskola életéiben korszakot jelentő haladás ©lősegiitőlről:
Jankovich Béla miniszterről, Kolozsvár városáról, az egyetem bölcseleti, természettudományi ós orvosok karáról, a középi-kolaii
tanáregyesületről, a helyi s a budapesti lapokról, amelyek az intézet felállítását közvetve és közvetlenül mind elősegítették.
Szóval: Kolozsváron van már leánygimnázium. Szegedre nézve ez csak annyiban sajnálatos, hogy nem mi jutottunk hozzá először, noha Szegeden kétszer 36 jelentkező is akadna. Kolozsvár szerencséje azonban még nem jelenti azt, hogy a leánygimnáziumhoz fűzött reményeinkről végkép le
kell mondanunk. A
kultuszminisztérium
ugyanis nemcsak Kolozsváron, hanem azonkívül még négy-öt vidéki városban fejleszti
át a felsőbb leányiskolát leánygimnáziummá
s ezek között egy-két éven belül bizonyára
Szeged is föltétlenül sorra kerül.
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Koronák és fillérek.
— Levél a szerkesztőhöz. —
Budapest,

szeptember 11.

Balogh Károly városi tanácsos ur megállapitván, Ihogy Szeged város pénzügyi
helyzete éppenséggel nem rózsás, tervezetet
készített, amelyben megállapítja, hogy miként lehet fokozni a város jövedelmeit.
Tizenkét esztendőn keresztül sürgettem,
hogy Szeged város tanácsa helyesebb pénzügyi politikát követve fokozza a város jövedelmeit. Esztendőkön át hangoztattam, hogy
azok a szükségletek, amelyeket a város fejlődése kielégitendőnek tett s azok a berendezkedések, amelyek a városi kialakulás természetes következései, a mostani pénzügyi politikával fedezetlenül maradnak. Aimikor most
a város pénzügyi tanácsosa végre olyan javaslattal áll elő, amely a jövedelmek fokozását célozza, ezzel komolyan foglalkozni
szükséges.
Balogh Károly fedezetet keres milliós
szükségletek 'kielégítésére, azokra a nagy
beruházásokra és városi intézményekre, a
melyeknek fönntartása a városi pénztárt terhelni fogja. Százezrekről van, szó, amivel szaporítani kell a város bevételeit, hogy a költségvetés arányban álljon a fejlődéssel, az igényekkel és a városiassággal.
Százezreket kellene előteremteni s Balogh Károly koronák, meg fillérek után veti
ki pénzügyi vadászhálóját. A szegény embereket, a munkásosztályt óhajtja megadóztatni, az illetőségi, erkölcsi, tüzrendőri, orvosi, gyermektelenségi bizonyítványok ujabb
koronás illetékei, továbbá a mozgóképszínházakba járó közönség fillérei után esedezik
a városi pénzügyi politika.
Fölösleges ezzel a kívánsággal szemben
odaszegezni a modern szociális gondolkodás
fegyvereit. Lehetetlen, hogy a közgyűlés tűrje a kisemberek megzsarolását, amikor okmányokat jogosan követelnek a várostól. Hiszen Szegeden pótadót fizetnek az emberek;
micsoda gondolat ezután minden ellenszolgáltatásért pénzt követelni. A közigazgatási
kiskirályok rémuralmát Szeged város nem
követheti példaként.
A mozgófényképszinházakba járó 'közönség megadóztatása is igazságtalan. Az
adó a helyárak fölemelésével járna, holott
Balogh Károly is védte a színházi helyárak
emelésénél a közönség érdekeit. Ez a javasiat pénzügyileg aligha jelentene a városnak
komolyabb összeget, de a közönség megsarcolása ismét olyan városi politika eredménye volna, amely nincsen tisztában a modern városi közigazgatás kötelességeivel.
Ne koronákra és fillérekre vadásszon a
város tanácsa, hanem ezrekre, tízezrekre és
százezrekre. A város jövedelmeinek szaporítását más módon kell megtalálni s erre a
célra a pénzügyi tanácsos forduljon egyéb
jövedelmi források felé.
Ilyen jövedelmek volnának elsősorban a
javadalmi bírságpénzek, ha teljes egészükben jutnának a városi pénztárba. Természetesen kívánatos volna, hogy a bírságolásra
alkalmas följelentéseket a bizottság elnöke
eddigi buzgóságával szorgalmazza.
A városi szállításoknál alkalmazott mai
eljárás helyett uj rendszer volna alkalmazandó, aként, hogy a protekció ne érvényeA belvárosi, plébánia épülete, amely most
ingj en lakásul szolgál, hasznosítandó*

Ezekből a tételekből fedezhető volna az
az összeg, amelyet a tanácsos javaslatának
elvetése folytán fedezni kellene.
De a százezres jövedelmek jobb városi
földbirtokpolitika, hasznothajtó és jól vezetett városi üzemek létesítése esetén volnának
elérhetők. Tessék városi
takarékpénztárat,
városi zálogházat létesíteni, a színházat, a
gőzfürdőt jól bérbeadni. Gondoljanak a városi husárusitás és élelmiszer árusítás jövedelmeire. Ezzel még szociális föladatokat is
lőhetne szolgálni. Kísérelték volna meg a
városi kislakásos bérházak építését. Tették
volna meg mindazt, amit évek során át elmulasztottak. De pénzügyi politikát csinálni
aként, hogy a szegény nép filléreire utazzanak, igazán nemi méltó a városhoz.
Balassa

József.
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alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. * Bármilyen
Javítás hat óra alatt elkészül. 522

ABONYI MIHÁLY
kész férfiruha raktára és
- angol uriszabósága -

Szege', Széchenyi-tér 2.
Yan szerencsém szives tudomására hozni
a nagyérdemű közönségnek, hogy több
mint két év óta tulajdonomat képező HoLzer
ós Abonyi cég alatt vezetett angol uri szabóságomat és kész férfi- és gyermekruha
raktáramat a mai naptól fogva a saját nevem alatt fogom tovább vezetni.
Midőn ezen alkalomból az eddigi szives
támogatásért leghálásabb köszönetemet fejezem ki és kérem, hogy engemet a jövőben is szives jóindulatukkal támogatni szíveskedjenek, bátorkodom a nagyérdemű
vevőközönséget előre is biztosítani, hogy
ugy mint eddig, a legszolidabb elvekkel és
kifogástalan kiszolgálással arra fogok törekedni, hogy teljes megelégedésüket kiérdemeljem.
Ajánlom a most érkezett raglánok,
férfi- és fiuruhák megtekintését.
Kitűnő tisztelettel

A b o n y i Mihály.
(Szécheni-tér 2. szám.)

A szegedi kenderfonógyár
• • • részvénytársaság • • •
egy jó karban levő

nyitott hintót
keres megvételre.

Egy kínai család
viszontagságai Szegeden.
(Saját tudósitónktól.)
A Kiliatuzál-téren
ma délelőtt tíz óra után hatalmas népcsödűlet támadt a Kossutftustzobor előtt. Első pillanatra azt hihette volna az ember, hogy a szobor előtt hazafias szónoklatot tart valaki,
vagy baleset történt. Pedig csalk az csődítette össze a járó-kelőket, hogy egy iei-pLci, kis
kinaii asszonyka kínálgatta az áradt: színes
legyezőiket, 'karcsú csont figuráikat, alakitható papirosszeletkéket, niippaket és más hasonló árukat, amelyeket állítólag távol "keletről
importálnak ,be hozzánk, a menyek birodalmának élelmes fiai és ujabban élelmes asszonyai. 'Ezt nézte annyira a tömeg. A magát
nagyvárosinak nevezni szerető, térképen világot látott szegedi benszülöttek, emiatt „képez tok forgalmi akadályt" a Klauzál-téren.
Nagyon népszerű lett hamarosan a kis
villogó szemű, európaiasan pirositott arou kínai nő. Különösen a lába tetszett meg a férfiaknak.
— Milyen pinánké lába van, — szólalt
meg egy idősebb ur, érthető ellágyulással.
— Ja, Kdnáiban ez a divat, — adta meg
rá azonnal a feleletet egy monoklis magántudós. — Minél kisebb a Iáiba a kinaii nőnek,
annál előkelőbbnek és szebbnek tartják odahaza.
— Hát akikor Kínában az előkelőek, hogyan élinek nagy lábon? — kérdezte egy viccelődő nénike.
— lEgyszeriien, — replikázott a magántudós. — Saját lábadlkat a ruhatárban hagyják
és helyette műlábát, meg háborút viselnek.
Jó, hogy ekkor már a rendnek őre is oda
érkezett, mert m)áskűilön'ben valószínűleg hajba kapott volna a vicces nénike, meg a mindentudó magántudós. A rendőr azonban íle'Csillapitólag ihatott a kedélyekre, kivált amikor büszkén odalépett egy ősz b á j ú parasztbáesihoz, a vállára tette a kezét és nyomatékosan mondotta:
— Oszojjon!
Ennek a határozott kijelentésnek meg is
lett az eredménye. A rendőr láttára még több
ember igyült hamarosan össze. Végre is ugy
oldotta meg a nehéz kérdést ia rendőr, hogy
oda furakodott a kinai nőhöz és felszólította
barátságosan, hogy kövesse a rendőrségre. Az
asszony ebből a felszólításból egy szót sem
értett, de azért tipegő léptekkel sietett a
rendőr után, aki akkorákat lépett, hogy a
pioilábu nő, alig bírt szaladni utána.
Az igazi meglepetés azonban csak a rendőrségen következett be. Mikor a rendőr a kínai nővel fölért a folyosóra, Bokor rendőrbiztos szobája előtt ,már egy tkiiinaii ember
is álldogált, akiinek az asszony halk sikoltással borult a nyakába. Kiderült, csakhamar,
hogy az a férje, aki szintén ép hasonló módon került a rendőrségre. A férfi a hid előtt
árulta a portékákat és ott is olyan csődület
támadt, hogy a rendőrségre kelleti vinni a
forgalmi akadály okozóját.
A rendőrségen aztán faggatni .kezdték a
derék házaspárt, mire jeleikkel megmagyarázták, hogy hat kis gyerekükkel együtt tegnap
érkeztek Szegedre és itt árusítani akarják a
kinai portékájukat. A rendőrség meg is adta
erre az engedélyt, miután meggyőződött arról. hogy szabályos igazolványaik vannak a
kínaiaknak.
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kalendárium.

AZ IDŐJÁRÁS
ma ismét
hűvösebbre fordult.
Egész
reggel és délelőtt
hideg
őszi szél sivított végig az
utcákon, aminek
következtében annyira lehűlt a levegő,
hogy estére
már
ugyancsak előbújtak a szekrényekből a felöltők, A meteorológiai intézet jelentése szerint:
Főleg éjjel igen hűvös idő várható a szelek
enyhülésével és keleten némi csapadékkal. —
Sürgönyprognózis:
Hűvös, keleten isok helyütt csapadék. Déli hőmérséklet: 13.8 fok C.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban, délelőtt 8 órától délután 2 óráig tartanak
hivatalos órát. A polgármester 10—11 óráig,
a főkapitány pedig 11—1 óráig fogad.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél és a kerületi
munkásbiztositó-pénztárnál délelőtt 8—2 óráig van hivaA KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteglátogatási idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„A mumus",
vigjáték.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
este 11 óráig Emberek álarcok, bűnügyi dráma 3 felvonásban.
VASS MOZI: Délután 5 órától
kezdve
este 11 óráig: Titkos küldetés.
Dráma 2
felvonásban.
EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától este
11 óráig: Állat az emberben. 5 felvonásos, teljes 2 óráig tartó dráma.

A telefonszinház.
(Saját tudósítónktól.) A főváros 'legnépszerűbb szórakozóhelyevnek veszedelmes versenytársa lesz ihamarosani eigy egészen u j
színház: u telefonszinház. A nagyváradi szánház titkára, Halmay Lajos találta fel a hangos telefont, amely találmány értékesítésére művészek és- pénzemberek részvénytársaságot alapítottak Budapesten s a hangos telefonnal felépítik az első -telefonsz! nlházat.
Halmay Lajos hangos telefon találmánya lehetővé teszi, hogy akármely távolsághói a hangot, beszélgetést, fenét tökéletes erősen és tisztán halljuk, anélkül, hogy a kagylót fülünkhöz tartanánk. ,A találmány lényege tulajdonképpen az, hogy a légköri elektromosság (hatását teljesen megszünteti. Ez eddig leküzdhetetlen volt ós a beszélgetést roppant befolyásolta. A Jégköri elektromosság
behatásának leküzdését leginkább -azzal érte
el, hogy egyrészt a mikrofon, másrészt a telefon szerkezetét és kapcsolási módját megjavította. Hogy -ennek az u j rendszerű telefonnak segítségévei bármily távoli helyen is
tisztán hallhatjuk és élvezhetjük a színházi
előadást, arról már több kísérlettel igyőzte
meg az érdeklődőket a feltaláló. 'A zseniális
találmány, mellyel eredetileg -csak az interurbán telefon kérdését akarta megoldani, felköltötte a 'pénzemberek érdeklődését is. Kipróbálták és tökéletesnek találták a postaés távlrdaigazgatóságnál, ahol csak tisztán
financiális okoikból nem vették alkalmazásiba,
mert a -régi telefonkészülékeknek ujaikkal* való kicserélése rengeteg költséget igényelt
volna.
A kísérleteket figyelemmel kisérő budapesti technikusok azonban egy nagyobb budapesti pénzintézettel a r r a a megállapodásra jutottak most, hogy a Halmay Tél e hangos telefon alkalmazásával
telefonszinházat
létesitének, A Belváros egyik légólénkebh helyén épül*fel Jámbor és Bálint budapesti műépítészek terved szerint a gyönyörű monumentális Budapesti Telefonszinház. A tervek
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szeriint a szinház épületében hat tágas nagy
terem -lesz berendezve, ezekkel a felírásokkal:
Magyar kir. Operaház, Királyszinház,
Népopera, Nemzeti szinház, Vígszínház,
Magyar
szinház.
Egy korona lesz a belépődíj a telef-oinszinházba. Ezért az egy koronáért a közönség
mind az öt színházban tartott aznapi előadást végigballilgatlhialtja a termekben elhelyezett Halmay-fé-le hangos telefon utján. A
társaság ugyanis megállapodásra jutott Bánf f y -Miklós, gróf -operaházi in-tendással, Beöthy László, Tóth Imre, Faludi Miklós, Márkus
Deziső színházigazgatókkal, akik megengedték, hogy az. előadásoklat felvevő mikrophoint
felállítsák a színpadon. -Előre látható, ho-gy
az -olcsósága és változatos művészi műsora révén vonzó Telefon-Színház -legmépszeröbb szó
r-ak-ozóhelye lesz ia budapesti közönségnek, ép
u,gy, mint a mozgófénybépszinházak. OÉs biztosra vehető, -hogy budapesti mintára nemsokára Bécsben, Berliniben, Párisiban és -a kontinens nagy városaiban is létesül a TelefonSzd-nház, mely egy magyar feltaláló zsenialitásának lesz hirdetője.
A budapesti Telefen-szinbáz társaság
Halmay Lajossal- olyan: szerződést kötött,
/hogy ugy a budapesti, mint más városokban
-épitendő Telefonszinházak jövedelmének harminc -százaléka a feltalálót illeti, ugy, hogy
alapos a reménye a Szigligeti-szinház boldog
titkárának, hogy nemsokára irigyelt tő,kepén
.zes lesz és módjában- lesz többi régebbi praktikus találmányait is érték esi feni.
— Skerlecz Iván báró Budapesten.
Zágrábból jelentik: Hkerlecz Iván .báró 'királyi biztos a jövő hét elején Budapestre utazik, alh-ol Tisza István gróf miniszterelnök a
horvát politikusokkal folytatott tárgyalásairól jelentést fog tenni, -egyben egy,néhány politikusnak meghívását f o g j a javasolni a miniszterelnök.
— A munkásbiztositás államosítása,
Székesfehérvárról
jelen,tik: A székesfehérvári ipartestület ország-os mozgalmat indított a munkásbiztositó
pénztárak
államosítása érdekében. Körlevélben hivta föl az ország összes ipartestületeit csatlakozásra és
egy mo-nstreküld'öttségben való részvételre.
Az ország minden, részéből ötven ipartestület jelentette be csatlakozását a küldöttséghez, mely Tisza István gráf miniszterelnöknél és Harkányi János báró kereskedelmi miniszternél fog tisztelegni, kérve tőlük a munkásbiztositópénztárak államosítását. A küldöttség vezetésére Széchenyi Viktor gróf
főispánt kérték föl.
— Orosz-román nász. Frankfurtból jelentik, hogy a Frankfurter Zeitung pétervári
jelentés-e szerint a -román trónörökös még
szeptemberben Jaltába -fog érkezni, -ahol fia
Károly herceg előreláth atóan el jegyzi Olga
nagyhercegnőt, a cár idősebb leányát.
— Abdul Hatnid haldoklik. Konstantinápolyból jelentik, hogy Abdul Hamid exszuJtán suly-osan megbetegedett. Kezelőorvosainak kijelentése szerint halála hamarosan
bekövetkezik.
— Két audiencia a királynál. Bécsből
jelentik: A király ma délelőtt 11 órakor Krobatin hadügyminisztert egy óra hosszáig tartó kihallgatásán fogadta. — -Délben Hazai
Samu báró honvédelmi miniszter jelent -meg
a király előtt és megköszönte a neki ladományqzott Lipót-rend- nagykeresztjét. Hazai
Samu báró délután 4 óra 40 -perckor -Bécsből
Budapestre utazott.
— Glattfelder püspök Témesrékáson.
Glattfelder Gyula dr. megyéspüspök, mint
megírtuk, megkezdte őszi bérmautját a rékási esperes i kerületben. A püspök tegnap reggel fél kilenc órakor érkezett meg Temesrékásra, ahol mintegy ezer főnyi hivő várta
a voüat megérkezését. A vonat benobogását
diszlövésékkel jelezték, amelyek után Győry
Imre főszolgabíró szép szavakban fogadta a
főpapot. A 'templom közelében felállított kápolnában Köles zár János esperes plébános

1.
üdvözölte a püspököt. ,A templomba vonulván
-a dalárda az „Ecoe Saoerdos .magmus" üdvözlő dalt énekelte, ennek elhangzása után pedig a püspök misét mondott. A szentmise -befejeztével a püspök szent beszédet tartott a
templom -előtt a bérmálás szentségéről. A bérmálás befejezte után a püspök kiséretével
•együtt a plébániába vonul-t, ahol tisztelgéseket fogadott. -Délben fényes lakoma volt a
Hunlgári^sizjáílilodá'bajn,' laimlellyen , Ambrófay
Gyula gróf, Ottlik Péter nagybirtokosok, a
vidéki plébánosok és Temesrékás -előkelősége
vett rélszt. Kedden .reggel a püspök kocsin
Sztancsa falvám utazott kíséretével, ahol a
bér-máláson kívül fölszentelte az újonnan
épült templomot.
— Petrovics főszolgabíró ügye. Makóról jelentik: Petrovics Mihály dr. battonyai
főszolgabíró ügyével tegnap a csarádvármegy-e két testülete is foglalkozott. A közigazgatási bizottság, melyben Hervay István alis
pán ismertette a főbíróval szemben alkalmazott intézkedéseit és az állandó választmány,
mely az alispáni határozattal szemben további 4 hónapi szabadságidő
engedélyezését
javasolta a törvényhatósági közgyűlésnek, A
közigazgatási bizottságban Hervay alispán -a
következőkben ismertette az ügyet:
Petrovics Mihál y battonyai járási főszolgabíró ellen még a mtílt hóban fegyelmi eljárást indított az alispán. Ezen, intézkedés
ell-ein Petrovics főszolgabíró a közigazgatási
bizottsághoz felebibeziásisel ólt, azonban a felebbezés elutaeittatott. Az elutasító határozat
a főszolgahirómak jelenlegi tartózkodási 'helyére Franciaországba kézbesittetett,
de a
f-eleblbezési határidő még nem telt le. Időközben Petrovics Mihály szabadságideje lej-árt
s ujabb 4 havi szabadságidő engedélyezése
iránt fordult a törvényhatósági (bizottsághoz.
Kérelmének támogatására becsatolt francia
-orvos által kiállított bizonyitványit, amelyet
véleményezés végett az alispán a megyei tiszti főorvossal közölt. A megyei tiszti főorvos
véleménye szerint a becsatolt orvosi bizonyítvány nem szolgálhat alapul ujabbi
hosszú
szabadságolásnak. Petrovics Mihály főszolgahirót ezért az alispán hivatalos állásától is
felfüggesztette s felfüggesztése tartamára fizetése felének élvezésére szorította. Az állandó választmány ezzel sz-emben azt határozta,
hogy Petroviesnak a kért ujabb szabadságidőt engedélyezze a törvényhatóság annál is
inkább, mert betegségét -és Dél-Franciaországban tartózk-odásánák szükségét az osztrák-magyar
konzulátus orvosa
hivatalosan
bizonyítja s a vármegye hatóságainak semmi
-oka ezen hivatalos orvosi bizonyítvány szavahihetőségében kételkedni.
— Fegyelmi ügy egy ügyvéd ellen.
Szegedi kereskedő küldte be nekünk és a nehéz pénzügyi viszonyokra való hivatkozással
ikéri a-z itt következő fegyelmi följelentés
közlését: Tekintetes Ügyvédi Kamara! Frank
Ferancmé elleni ügyemben megtartott árverésien megvettem nevezett -adásom tulajdonát
képezett Tápéi-utea 46. számú házát 1750 koronáért. A vételárból első sorban a SzegedCsongrádi Takarékpénztár 1500 korona követelése s közvetlenül ez u t á n a-z én 3000 korona
követelésem elégítendő iki s harmadsorban
Putiss Osedomir 38 korona követelése. Miután mint árverési vevő megállapodás szeriint
a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár követelését átvállaltam, nem tartottam szükségesnek
a vételárat lefizetni, mert ;azt úgyis visszakaptam volna. Közben azonban Putics Péter
dr. ügyvéd a t y j a nevében visszárverést kórt
ellenem, jóllehet az egész ügy annyira sem
érdekelte, hogy sem árverésen nem jelent
ímeg, sem utóaján-Latot nem adott s a sorrendi tárgyaláson is csak külön hívásra jelent
meg. A visszárverést a tkvi hatóság a sorrendi tárgyalásig el nem rendelte. Mikor a szeptember hó 10-én tartott sorrendi tárgyaláson
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Putics Péter dr. ügyvédnek szemére hányták
indokolatlan, céltalan, s fölösleges költséget
okozó ténykedését, azt felelte a biróság előtt,
(hogy ezt azért tette, mert „egy ügyből kifolyólag nincs velem jóban" s mosolyogva átvette .aiz igy kiérdemelt 22 korona költséget s
a vásszárverési kórvényt visszavonta. Tekintettel arra, hogy Putics Péter .dr. ügyvéd saját bevallása szerint .csak azért jkért ellenem
visszárverést, hogy nekem költséget okozzon,
mert haragszik reám, ezen eljárása rniiatt ellene panaszt emelek s kérem a fegyelmi eljárást folyamatba tenni.
— A kis diák szökése. A Máv. szegedi
linternátusába hozta az édes a t y j a Kaiser József nyolcéves szabadkai fiút, aki most iratkozott ibe a második elemibe. A kis .diák
nem tudott megbarátkozni az egyenruhás
konviktusi élettel és visszakívánkozott Szabadkára, a .gyermekjátékai közé. Szombaton,
délelőtt megszökött az intézetből. Az internátus dgázgatója telefonion értesítette a
rendőrséget, amely .megtette az intézkedéseket a szökevény kiézrekeritésóne. A körtöltésen el fogták a kis Szepit, aikit .átadtak a
rókusi rendőrségnek. Egy rendőr aztán viszszakisérte a kouviktusba, .Gyalog akart a fiu
hazaszökni Szabadkára, mert — amint siránkozva mondta — inem smakkol neki az iskolás élet.
— Leütötte kapával, mert a bérét kérte.
Jacsó Sándor napszámos, .Bimbó-utca 3. sz.
alatti lak ós, fölfogadta vályogvetésd mumké1. a tokra Vásárhelyi István 25 éves napszámost
Török-utca 7. szám alatti lakost. Vásárhelyi
ma délután munkájának végzése után ;a bérét kérte Jacsótól, aki ,a fizetést megtagadta
azzal az indokolással, hogy Vásárhelyi nem
végezte el rendesen a dolgát. Vásárhelyi erre
•dühös lett és megfenyegette Jacsót, hogy leszúrja, ha nem fizet; erre Jacsó felkapott egy
kapát és .azzal ugy fejbe vágta Vásárhelyit,
hogy a szerencsétlen ember
eszméletlenül
esett összje. A mentők Vásárhelyit a jfcüz'kórházba szállították, Jacsó ellen pedig a
rendőrség megindította .az eljárást,
— Megint halottja van a repülésnek.
Parisból jelentik, hogy a lyoni ,aerodrom!ban
szerencsétlenül járt Chonnienne francia aviatikus. Siklórepüléssel le akart szállni, .gépe
azonban fölfordult és lezuhant. A tizenkilenc
éves pilótát holtan húzták ki .gépének romjai alól.
— Két gyilkosság egy napon. Érsekújvárról jelentik: Csendőrség hiányában .furcsa közbiztonsági állapotok vannak a közeli
Negyed községben. A falu fiatalsága tegnap
két korcsmában mulatott. Mikor a jókedv
magasra hágott, többen rátámadtaik a falu
legszebb legényére, Kosztánkó Lajosra. Kilenc késszurást ejtettek rajta. Haldokolva
szállították be .az itteni kórházba. Hasonilóan
járt a falu borbélya, Dékány János ós, akit
szintén életveszélyesen megsebesítettek a támadók, akiket a csendőrség nyomoz.

lélek, vagy Nyomorullak oimii irodalmi filmekre, melyek Szegeden ,is szenzációs siikert
értek el. Az Uránia igazgatósága most ú j r a
| egy ilyen világhírű irodalmi filmet mutat be
.pénteken, Emberek, álarcok a címe Eramc
Hoffer csudaszép bűnügyi drámájának, melyet főképen Parisban vetítettek sokszor. A
mellett, 'hogy a dráma minden jelenete izgalmas és vailósággal .extázisba hozza a közönséget, irodalmi értéke is nagy. Miután az
ilyen szenzációs irodalmi filmeket rnagy közönség nézi végig, az igazgatóság kéri a közönséget, hogy pontosan az előadás előtt jelenjenek meg. Ingyen .ruhatár és ibüffé áll a
közönség rendelkezésére. Már most megemlítjük, hogy hétfőn az U rám ia-sz in ház ban rendes helyárakkal szimfonikus
hangversenyt
rendez a honvédzenékar.
Vetítésre kerül
Izisz fátyola és ezt kiséri a zenekar. Erre az
előadásra helyek lefoglalhatok és jegyiek előre válthatók az Uránia pénztáránál. Izisz fátyola operafilm csak egy napig látható.
— A részeges asszony. Abaujszántót ól
jelentik: Kiss Istvánné abaujiszántói gazda
felesége nagyon szerette aiz italt, amiért állandóan perpatvar volt náluk. A mult héten
az asszony ötven fillért kért kölcsön és azt'
mondta családjának, hogy többé vissza sem
jön. Tegnap egy mocsárban, ;a bokrok közt
megtalálták Kiss Istvánné holttestét, amikor
éppen a kutyák lakmároztak .rajta.
— Amerikai műsor. Egy nagy és uj
amerikai filmgyár a Kay-Bee egész müsoirt
küldött a Vass-mozgónak. Pénteken, szombaton ós vasárnap csupa amerikai képek láthatók a Vassban. Aa érdekes premier iránt már
is nagy az érdeklődés.
— Megölt ember a síneken. Éleidről
jelentik: Tegnap este Rév és Élesd állomások
közt az 513. sz. személyvonat mozdonyvezetője a síneken egy fekvő embert látott és bár
rögtön fékezett, a vonatot már nem tudta
megálLitami, ugy, hogy a .gép átgázolt rajta.
A vizsgálat megállapította,' hogy az illető
iSzkurt Demeter krajrikfalvai .lakos nem baleset, ,hanem bűntény áldozata. Az orvos szúrástól eredő sérüléseket talált rajta, melyek
arra vallanak, liogy megölték. Az ügyészség
folytatja a nyomozást a tettes kéznakerilésére.
— Müvészházasság. Buenosz-Ájreszből,
Délamerikából csütörtökön reggel hét órakor
táviratot .kapott Márkus Emília, a Nemzeti
Színház kiváló művésznője, amely mind aiz
ő számára, mind a budapesti közönség számára érdekes és meglepő szenzációt .adott hírül:
Pu lszky Bomol a, Márkus (Emília és néhai
Piulszky Károly leánya tegnap házasságra
•lépett Nizsinszki Viaszlavinnal, az orosz baliett Budapesten is jól ismert világhírű művészével. Márkus Emília, aki most Budapesten van, a következőket mondotta el a világszerte érdeklődóst keltő házasságról és előzményeiről tudósítónknak:
— Romola .leányom, hiszen már sokszor
irtak róla :az újságok, valóban kiváló tánctailentum volt. Régi vágya volt, hogy mint táncosnő a színpadra .lépjen s különösen akkor
vált erőssé az elhatározása, amikor .a;z orosz
iballet-mü veszettel megismerkedett. Monteikarlóban már ugy volt, hogy föl lis lép Nizsimzki-ve1 és Bolm-mal együtt. Itt azonban,
szegény, inrándulást szenvedett .ós ezért hat
hétig nem tudott táncolná. Londoniban, azonban már aninyira jobban iett, hogy Diaghilev
intendáns tudomására hozta, hogy a legközelebbi helyen fölléphet. Csakhogy ez ia .legközelebbi Ihely Buneosz-Ajresz volt. Augusztus
15-én indult el a társulat Romolával Southampontból az Avon nevű angol gőzössel. Romolától mindenünnen, ahol a hajó még Európában kikötött, Ikaptam értesítést, majd a
hajlóról a nyilt tengerről :is sízikratáviratot.
Egy távirat aztán, amely a nyilt tengerről
körülbelül az egyenlítő tájékáról érkezett,
igen nagy meglepetést hozott a számomra.
Arra kért benne Romola, hogy adjam beleegyezésemet ahhoz, hogy Nizsinszkivel
Buenosz-Ajreszben megesküdjék. Nekünk fogal-

— A vendég. Sátoraljaújhelyről jentik:
Petrovies Tamás szerbiai illetőségű ibodmogkereszturi pékmesterhez vasánap beállított
egy .földije .ós éjjeli szállást kért tőle. Petrovies szívesen fogadta, megvendégelte és
szállást ,is adott neki. Másnap korán reggel
a vendég eltávozott, .de Petrovies nagy ijedelmére elvitte ennek kétezer koronát tartalmazó pénztárcáját is. Petrovies utána rohant és még a vonatnál megtalálta. A vendég látva Petrovicsot, revolvert rántott és
azzal négyszer Petrovicsra lőtt. Az egyik golyó Petrovies karját f ú r t a keresztül, de Petrovies teljes erővel rávetette magát tolvaj
vendégére és átadta őt egy rendőrnek. A pénz
tárcát megtalálták nála a pénzzel. Petrovicsot
sérülésével a kórházba szállították, a tolvajt i munk se volt erről a készülő házasságról. Erpedig az ügyészség fogházába kisérték.
| re aztán elküldöttem a távirati beleegyezése— Irodalmi film az Urániában. Nagyon met Ruenosz-Árjeszbe, ahonnan ma .reggel 7
jól emlékszik még a közönség az Egy test két órakor ezt a táviratot kaptam:
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„Isten éltessen, ma volt esküvőnk,
Hiányoztatok. Csók Romolától."
íme ez a Romola házasságának a története.
— Emberből — szappan. Hirt adtunk
tegnap áriról a borzalmas gyilkosságról, a
mely Balmazújvároson Tar István gazdálkodó tanyáján történt. A feltűnést keltő ügyben a nyomozás még mindig folyik, mert a
kis Lakatos Imre rejtélyes halálának némely
•részlete még nincs teljesen tisztázva. Lakatos
Imre augusztus 24-én tűnt el a tanyáról, s az
esietet Tar István másnap bejelentette a csend
őrségnél. Kutatták is mindenfelé a fiút, de
nem találták. Pár nappal ezelőtt Tar István
szomszédjának, Kozák .Ferenc gazdálkodóinak
a cselédje, Tömöri Gábor a kukoricásban járt
amikor is a tengeritáblán ruhanemüelket és
emberi csontokat talált. A dolgot Tömöri gazdája elmondta Tarnak s arra kérte, hogy nézzen utána a dolognak, hátha az eltűnt kocsist
megölték .és a kutyák fölfalták.
— Nem sürgős a dolog, — felelte Tar —
majd megmondom .a csendőröknek holnap.
Az esetet ekkor a csendőrök .is megtudták
s a helyszínén tartott szemle alkalmával konstatálták, hogy a kukoricásban talált osontok
emberi test maradványai. A csontok meleltt
heverő .ruhában pedig Lakatos Imre tulajdonát ismerték föl. Balkányi Ede .dr. rendőrorvos megállapította, hogy a talált csontokat
lúgos vizben főzték ki, mert a csontokról a
.hártyaszerű anyag csak ily esetekben hiányzik. A csendőrök tovább nyomoztak s megtalálták a kukoricásban Lakatos koponyáját, a
mely több helyen be volt horpasztva, továbbá
a csizmáit. .Megállapitották, hogy a 'gyilkosság után Taráknál szappant főztek s az elhullott disznók hójával együtt került a fözeibe Lakatos földárabolt holtteste. A csendőrök
tudvalévően letartóztatták Tar- Istvánt és a
feleságét, akik tagadják tettüket. Arra nézve,
hogy mi .oka volt a gyilkosságra Tarnak, a
csendőrség azt állapította meg, hogy Lakatost a gazdája valami csekélység miatt megfedte. A flu visszafeleselt, miire Tar fejte
ütötte. Lakatos az ütéstől meghalt s Tar félelmében darabolta föl a tetemet ós megfőzte
szappannak.
— Agyonlőtte a feleségét. Makóról
jelentik: Régebben történt, hogy a biróság
Tamás István gazdálkodótól elválasztotta a
feleségét és nőtartásra ítélte. Tamás nem fizetett és ezért tegnap végrehajtották. Ez anynyira feldühösitette Tamást, hogy megjelent
felesége .lakásán és ott revolverből háromszor
rálőtt az asszonyra, akit haldokolva szállítottak te a kórházba
— Az eltűnt Róth. Az abbáziai csendőrség kettőzött buzgalommal k u t a t j a Róth
Lászlót, nem kevésbé a fiumeirendőrök. Nyomozás közben természetesen minden jelentkezőt, úgynevezett nyomravezetőt
meghallgatnak, bár az önkéntes nyomozók legtöbbször csak — akaratlanul .is — félrevezetik a
hatóságokat. Igy történt legutóbb is, azzal
a különbséggel, hogy jelen .esetben a nyomravezető tudatosan követett el hatóság előtti rágalmazást, Kalupka István ügynök régebben
vaskereskedő volt, die tönkrement. Csekély értékű vasáru-raktára maradt meg, ezt százezrekre tecsültette és ily módon — Ruttkai Jenő pénzügymök bevonásával — megalapította
a Vaskereskedelmi részvénytársaságot,
niely
.azonban seliogysem akart menni. Ruttkainak
közel négyszázezer koronájába került az eset
ós bűnvádi útra terelte az ügyet. Most is folyik a nyomozás Kalupka ellen és Ruttkai
mindent elkövet, hogy megbőszülj a, amiért
az egészségtelen Vaskereskedelmi társaságba
beugratta. Halálos ellenségek az egykori üzletfelek ós amikor csak tehetik, borsot törnek
egymás orra alá. A mult bét valamelyik papján .bizalmas névtelen feljelentés érkezett a
fiumei rendőrséghez. A névtelen feljelentő tudatta a nyomozó közegekkél, hogy Róth
László pékmestert, aki nászuton volt Abbáziában ós .nyomtalanul eltűnt, Kalupka István budapesti ügynök gyilkolta meg. Ki is
rabolta a pékmestert — í r j a a feljelentő —
és a pékmester ékszereit anyósa lakásán, Újpesten a Deák-utca huszadik számú
házban
rejtette el. A fiumei rendőrség a névtelen le-
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URÁNIA,
Péntek

Kizárólagos előadási joggal

Emberek álarcok
Szenzációs bünügyi dráma 3 felv.
Irta FRANZ HOFFER.
A Vitoscop német filmgyár felv.
Legelső berlini
adásában.

színészek

elő-

Előadások hétköznapokon d.u. 5, este
7 és 9 órakor, vasárnap 2 órától folyt

vetet baküldötte a budapesti főkapitányságra, hogy a gyilkos lakását kinyomozzák. A
.rendőrség azonban .megállapitotta, hogy a
névtelen levél tartalma nem felel meg a valóságnak. ,Mikor az eset Kalupkának tudorná- i
sára jutott, felkereste a deteíktivfőnököt és I
kérte, hogy mutassa meg neki a rágalmzaó l
levelet. .Kalupka első pillantásra felismerte
régi haragosának: Ruttkai Jenőnek Írását.
Természetesen feljelentést tett ellene, de hivatalból is folyik az eljárás Ruttkai ellen,
hatósági közegek
félrevezetéseért.
— Karlovác Vinkó jelentkezett. Bogdanovics Lucián karlócai patriárka megdöbbentő igasteini eltűnésének egyik legnagyobb rejtelmére ma a világosság derült.
Napok óta izgatja a nyomozó hatóságokat és
a közvéleményt az a névjegy, melyet ott találtak az Ache partján, azon a ponton, amelyről a pátriárka a patakba ugrott, v.a.gy a
melyről a halálba lökték. Vinkó Kcurlovac, ez
volt a névjegyein és az első megállapítások
szerint egy szerb diáké volt a névjegy, aki
segélyt akart kérni a pátriárkától. A salzburgi vizsgálóbiró tegnapelőtt elrendelte a névjegy tulajdonosának sürgős kinyomozását.
Ugy áll .a. (helyzet, hogy a névjegy rejtélyének
megoldásán ferdül meg legfőképpen az a kérdés, hogy mi okozta vagy ki okozta a patniárka halálát. A politikai 'gyilkosság vádja és
.gyamia ezen a névjegyen alapszik. Megállapították, hoigy az a Karlovac Vinkó, akinek
névjegyét az Ache partján megtalálták, él.
de nem. diák, hanem közjegyzői
alkalmazott.
Karter ne Vinkó a Hoar dalmát szigeten levő
Stanigraidból származónak mondta magát a
pátriárka ellőtt. Ma aztán életjelt adott Is magáról. Csakugyan S tarig ratdban él. a,hol Lissaban Sgbic közjegyzőnél van alkalmazná. A
salzburgi vizsgálóbíró most már tehát könynyeibben nyomozhat a rejtély ügyében.
— Bete«ek és orvosok figyelmébe.
Van szerenlesém a n. é. közönség és a t, orvos
urak tudomására hozni, hogy sikerült earv
előkelő, a legrésribh és elösmertebb, külföldi
Diabetikus
feukorhajos) gyógyszereket és
Diötetikus távszereket vvártó intézettel, öszszéköttetést szereznem. Ezen 'gyógyszerek elsősorban a. evkorhajos betegnek tanszerét, képezik; de cukor és más szén hvdratok hiánya
folytán, — tüdőbajos, gyomorbajos, lábadozó,
megfeszített munkát végző ervének erősítésé-4
re, tovább rí soványító kúrákhoz igen alkalmasok. Raktárra, veszek: lisztet, tésztanemüeket. teasüteményeket, cacaót. gyümölcs oonserveke-t és gyümölcsízeket. Bort és cognacot
Vágyóik bátor felbivni. az erre utalt u. é. közönség és t. orvos urak figyelmét már azért
is. hogy a szerek különféleségére való tekintettel, ufbaigazit ásaiikkal és megTondéléseiikkel támogatni jmél+ózitaissanak. Tisztelettel
Angyal drogéria, Széchenyi-tér 6.
— Ketten a halálba. Aradról jelentik.
Szenzációs szerelmi dráma játszódott .le esü-'
törtökön délután Aradon ,a „Hegyalja" szállodában. Kapreiz István, a Zsclénszky-uradalom' t'isztvisielőjé revolverből
agyonlőtte
Diassy Mihályné 31 éves úriasszony t. a Zselén szky .uradalom jószágigazgatójának
a feleségét, azután Kapreiz önmaga ellen, fordította a rovellvert és a szivébe lőtt.
— Fiu vagy leánv-ruhák, iskolai öltönyök, felöltők nagy választékban kaphatók
Neumann M. cs. és kir. udvari kamarai szállítónál Szeged.
Bútor z&lHtásokat helyben é s
tározást

vidékre, berakszáraz

raktár

helyiségben eszközöl

Ungár

Benő

szállító
Szeged, Jókai-utca l . s z ,

Dr. S z ő r i

Telefon 34.

József

ügyvédi irodáját
Takaréktár-utca 3. sz. alá helyezte át.

KÖZIGAZGATÁS
Szeged és a vidéki városok
pénzügyei.
— Készülődés a polgármesterek kongreszssusára. — Adatokat kémek a várostól. —•
(Saját tudósítónktól.)
Szeptember huszonhetedikén és huszonnyolcadikán minit ismeretes, .a vidéki városok polgármesterei kongresszusra gyűlnek össze Nagyváradon. A
kongresszus
programját a
.meghívással
együtt most küldték meg a polgármesternek.
Egyik kiemelkedő pontja lesz a kongresszusnak az az előadás, amelyet Lukács Ödön dir.
nagyváradi pénzügyi tanálcsos fog tartani a
vidéki városok pénzügyi és hitelviszonyairól.
Tegnap érkezett meg Szeged tanácsához Lukács Ödön dr.-nak az a levele, amelyben á r r a
kéri a város pénzügyi tanácsosát, hogy mindazokat az 'adatokat, amelyeik Szeged vagyoni és hitelviszonyaira vonatkoznak, 'küldje
meg. Az adatok összegyűjtését Bárdoss Béla
osztályjegyző végzi, aki holnap küldi el a
statisztikát Lukács Ödönnek.
Kétségtelen, hogy az a téma, amelyet Lukács Ödön dr. a kongresszuson szóvá fog tenni, ma a vidéki városok egyik legfontosabb
és legaktuálisabb kérdése. Szegeden1 is a város pénzügyei szerepelnek állandóan a köziigazgatási események homlokterében. De Szeged legalább még szerencsésnek mondhatja
magát a többi, anyagi gondokkal bajlódó vidéki városok között, hiszen legutóbb sikerült
elérnie azt, amivel eddig egyik vidéki város
sem dicsekedhetik. Kapott három millió kölcsönt olyan kedvező feltétetekkel, hogy normális viszonyok között se juthatott volna sok
kai olcsóbban hozzá. A három milliót azonban egyszerre fölfalják a sürgősen meg valósításra váró tervek, ngy, hogy megint csák
anyagi kérdések okoznak fejtörést a tanácsnak. Ezért kapkodnak aztán fühöz-fálhoz, moziadóhoz, városi bélyegiltetékhez, .pedig özeikből milliókat kihozni aligha tud a hatóság.
Más vidéki városok, köztük Szeged u t á n
a kgiiagyobbák, sőt 'kereskedelem és ipar tekintetében Szegedinél előbbvalók 'is, sokkal
inkább küzdenek anyagi zavarokkal, mint
Szeged. Óriási nehézségekbe ütközik hiteligényeik kielégítése.
Pozsony városnak például mindössze
1.400,000 koronára volt szüksége, s ezt az
aránylag csekély összeget négy
pénzintézet,
a Pozsonyi Első Takarékpénztár, a Merkúr, a
Leszámitolóbank és a Hitelbank
pozsonyi
fióktelepei közösen nyújtották. Kikötöttek
azonban — s ez legjellemzőbb — három havi
felmondási időt.
Nagyvárad várása is állandóan kölesönü gyek ben tárgyal, többször próbált szerencsét külföldi fezőrökkel, azonban hiába s jelenleg a Pesti Hazai Első
Takarékpénztárral
folynak tárgyalások hetedfélniHliós
kölcsön
folyósítása ügyében.
Pécs városát egy hollandi csoport boldogítja tizenkét millió koronás
Ígéretekkel,
pozitívum azonban elbben az ügyben még
nem történt, s pénzpiacunkon nem tartják komolynak a tárgyalásokat.
Debrecen nagyobb iberuházási kölcsön
felvételét tervezi s már nemsokára megkezdi
a tárgyalásokat. Szakkörök nézete szerint
hossui ,idő télik majd el, amig az ügyet nyélbe üthetik.
Győr városa kénytelen a tulajdonában
I levő értékpapírokra lombard kölcsönt keres-
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ni, hogy félmilliós
rezhesse.

sürgős szükségletét

besze-

(—) A közigazgatási tanfolyam megnyitása. A nagybecskereki községi közigazgatási tanfolyam 1913—14. évi tanévének ü n n e pélyes megnyitása tegnap délelőtt folyt le. A
róm. kath. plébánia-templomban 9 órakor ünnepélyes Veni Sanete volt, amelyen: részt1 vett
a tanfolyam előadói k a r a Jankó Ágoston alispán, tanfolyami igazgató vezetésével és az ez
évre beiratkozott összes hallgatók. A mise
u t á n a hallgatóság a vármegyeház nagytermében .gyülekezett, máig a tanári k a r Jankó
Ágoston alispán elinölklésóvel értekezletet tartott az alispáni kisteremben. Az értekezlet
után az alőadói k a r átvonult a nagytér,emlbe,
ahol névsorol vasás volt, m a j d Jankó Ágoston
buzdító beszédet intézett a hallgatókhoz, főbb
vonásokban kifejtve előttük jövendő pályájuk fontosságát és felelősségteljes voltát. A
tanfolyamon az előadások a mai nappal vették kezdetüket.
S P O R T .
o Payer Budipesten. A magyar bajnokcsapat, nak és a m a g y a r válogatott csapatnak
évek óta egyik főerőssége volt Payer Imre,
a félelmetes h i r ü hátvéd. Rumbolddal együtt
olyan védő p á r t alkottak, amelyhez liasonlát'ható jó sem a kontinensen, sem pedig
Anglia amatőrcsapataiban nem volt található. Az őszi szezon megindultával Payert családi ügyei szülővárosába, Győrbe szólították
és a bajnokcsapat néküle kezdte meg az őszi
szezont. Természetesen e g y h a m a r nem tudott
méltó helyettest találni és védelméből hiányzott a megszokott kiváló erő. Die Payer Imre
e héten m á r véglegesen visszatér
Budapestre
és újból elfoglalja régi hivatalát a Központi
Zálogházak igazgatóságánál. Természetesen
ismét a FTC-ban fog játszani és v a s á r n a p a
MAC fenomenális jobbszárnya m á r Payerrel t a l á l j a szemben magát.
o SzAK—FSC. Érdekes mérkőzést tart a
SzAK v a s á r n a p uj,szegedi sporttelepén. Az
Újvidéki AC lemondása f o l y t á n lehetővé vált
az, hogy egyrészt jóképességü fővárosi ellenfelet kapjon a SzAK, másrészt ,pedig módjában legyen kipróbálni azon csapatát, mely
h i v a t v a lesz a bajnoki mérkőzéseken a népszerű vörös-fekete színeket képviselni. Az
erőpróba iaunál biztosabb .Lesz, mert az ESC
jelenleg olyan formában lévő .csapatot állit
a SzAK ellen, amellyel a SzAK minden tudásának latbavetésével kell, hogy síkra szálljon. Az őszi fordulóban csaik egy bajnoki mérkőzése volt a vendégcsapatnak, melyben 2:1
a r á n y b a n legyőzte a m u l t hétfőn Szegeden
j á r t BTK-át. Ezen eredmény élénken dokum e n t á l j a a vendégcsapat jó f o r m á j á t , mert
amint láttuk, ,a BTK tartalékkal 'is spékelt
csapata és annak dacára, hogy végig csak 10
emberrel játszott Szegeden, milyen ellentállást fejtett ki a bajnok Győri lETO ellen. Előzőleg a SzAK megerősitett tartalékcsapata
mérkőzik a szegedi i f j ú s á g i válogatott csapatával. A mérkőzések kezdete dju. 2 ós fél 5
óra.

CSILLÁROK

legnagyobb választékban, gyári árakon
FONYÓ SOMA világítási vállalatánál KölCSOy-U-4,
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Bélmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
e g y évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egy hónapra

.
.
.

24.— kor.
12.— „
6.— „
2.— „

TÖRVÉNYKEZÉS.
§ Az uj főügyész hivatalában. Szász
István dr., a szegedi királyi Ítélőtábla u j
főügyésze m a foglalta el hivatalát. Ebből áz
alkalomból ma délelőtt a szegedi királyi
ügyészség tagjai Szapár József dr. vezetésével üdvözölték az u j főügyészt.
§ Marólúgot öntött az udvarlójára.
Hajós Imréné, szentesi asszonyt két évvel ezelőtt, 1911. december 24-én meglátogatta lakásán a f é r j e távollétében sógora, Beleznay
Andor, aki az asszonyt már régóta ostromolta szerelmével. Ekkor is igen kevesen kezdett
udvarolni, de az asszony hirtelen fölkapott
egy marólúggal telt ibögrét és azt az udvarló
arcába vágta, A férfi arcát a marólúg teljesen összeégette és mind a két szeme kifolyt.
Beleznay följelentésére súlyos tastiisértésért
lindüilt meg az eljárás 'Hajós Imréné ellen, a
kit a szegedi törvényszék h a t hónapi börtönre ítélt. Eölebbezés folytán ma került az ügy
a szegedi tábla elé, mely a tárgyalást
elnapolta, bizonyítékok kiegészítése végett.
§ Fegyházra és börtönre ítélt pénztáros.
Siófokról jelentik: Schulze Lajos kaposvári
városi tisztviselő a pénztárt három ízben
megdézsmálta, amiért a tolvaj fiatal embert
kilenc hónapra ítélték. Sebül ze ellen, kii most
üli le büntetését, a vizsgálat folyamán ujabb
terhelő adatok merültek föl. Beigazolást
nyert, 'hogy a rossz útra tévedt, uriiosaládból
való fiatalember még husz esetben
megcsalta
a várost 3463 korona erejéig. Ezt az ügyet
tegnap tárgyalta a királyi törvényszék és
Schulzét ujabb egy évi fegyházra, azonkívül
húszszor tiz korona pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén husz napi elzárásra ítélte.

KOZGAZDASAG
x A mai tőzsde. A gabonatőzsdén a
tegnapihoz hasonlóan ma is nyugodt volt a
hangulat. A kényszerlehoinyoliitás-oik mqgszün
tók és most má:r inkább a fedezések domináltak a börzén. Ezért aiz áresés megállapodott,
de az áremelkedés csak igen lassú tempóban
haladt előre. Ma m á r szó esett arról is, hogy
mivel jó á r u álig van forgalomban, a malmok mégis csak átvétel u t j á n juthatnak m a j d
üzánszáiruhoz. Az októberi búzát a malmok
•részére vásárolták ma H ez is támogatja a
fentebbi híresztelést. A forgalom ma nyugodtabb volt a tegnapinál és mivel az á r a k közben lismét csökkentek, a börzén türelmetlenül
v á r j á k a közeli napok áralakulását. Nagy az
érdeklődés a szombatom megjelenő hivatalos
iránt, amely a kalászosok cséplés! eredményét hozza majd, becslést ad a kapásnövénye.kről és szemléltető képet f o g az általános
mezőgazdasági helyzetről nyújtani.
x Óvatosság a tőzsdén. A prolongáció
gyors elintézése után nagyon nehézkesen indult meg az üzlet. A kuliföldi piacok jelentései nem nyújtották öszöntözést, a 'berlini magánikamatláb drágulása, a török-bolgár tárgyalás elhúzódása és a fővárosi kalierameigbetegedéselk fokozták a piac tartózkodását. A
nemzetközi piacon jóformán alig volt kötés,
a helyi piacon is csak körülbelül annyival
javultak az értékek, mint amennyit a halaszt á s fejében fizetett dijaik kitesznek. A ikészárupiacon alig volt változás. A zárlat 'bécsi
fedező vásárlás nyomán szilárd volt.
x A Frankfurter ZeFung a magyar
cukoriparról. A Frankfurter Zeitung Pénzügyi
hirek Magyarországról ciimen ismét behatóan
foglaLkoziik az aktuális m a g y a r közgazdasági
kérdésekkel. Legelőbb a m a g y a r sajtónak a
bolgár kölcsön elleni állásfoglalásáról, .majd
az állami hitelszükségletekről és á külkereskedelmi mérlegről 'emlékszik meg, végül a
m a g y a r cukoripar helyzetét vázolja a következőkben: A magyar cukorgyárak tudvalevőleg röviddel ezelőtt lényegesen leszállították az áraikat, hogy a folyton növekvő német,

1913. szeptember 12.
főleg a regeusburgi gyárból eredő cukorbehozatal ellen védekezzenek. A német import ennek dacára nem csökkent ós a regendbuirgi
gyárnak, amelynek olcsó viziut áll rendelkezésére, augusztus és szeptember hónapokra
jelentékeny kötései vannak. Egy •összeállítás
szerint a német cukorimport Magyarországra
julitus végéig 46,588 duplamázsát tett ki, ami
horribilis emelkedést jelent a mult év azonos
időszakában elért 7801 dplamázsávál szemben.
A cukorrépa 'beszáll litáisia különben az ország
számos helyén m á r megkezdődött, ugy, hogy
néhány cukorgyár már megkezdette az idei
kampányt. A Magyar Általános Hitelbank és
a Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank
által
együttesen alapított zombori cukorgyárat
az
álltalános gazdiasági helyzetre való tekintettel
ebben az évben még nem épitik meg. Sokat
beszélnek a cukorgyár osok körében az AinlgolOsztrák Bank érdekkörébe tartozó Vágvölgyi cukorgyárnak
éppen most publikált megiegéről, amely a tavalyi 288.410 korona nyereséggel szemben 80.219 korona nyereségáthozat dacára 335.805 korona veszteséget és
bárom millió
koronla
alaptőke
mellett
4.486.215 korona hitelezői számlát mutat ki.
— Az ipartestületek reformja. A kereskedelmi miniisztlériuimban komolyan foglalkoznak az ipartestületek reformjával, különösen az ipartestületek pénzkezelését és .ellenőrzését akarják szabályozni A kereskedelmi miniszter e tárgyban
szaktanácskozást
hiv össze és tekintettel arra, hogy az ipartörvény előkészítése ínég mindig kezdetleges stádiumban van, az ipartestületek
reformja meg fogja előzni az ipartörvény módosításáról szóló javaslatot.
A budap»stl gabonatőzsde.
A határiidőpiacan ma már sokkal nyugodtabb volt a forgalom, mint tegnap. Exiekueiós eladások m a sem fordultak elő éis 'mivel tegnap óta hűvös, csapadékos az időjárás, a megnyitásnál kissé szilárdabb volt az
irány. Ujabb vevők hiányában azonban és
mivel .a készáru piac helyzete ma sem szolgáltatott vásárlásra okot, átmenetileg olcsóbbodtak kissé az árak s forgalomban úgyszólván. megint ostak a Ikuldsz vett részt. Az
árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 11.71—72, októberre 11.03
—04. Rozs áprilisra 8.82—83, októberre 8.20—
21. Tengeri m á j u s r a 7.43—44. Zab áprilisra
7.96—97, októberre 7.65—66. A készáruvásáron
aránylag mérsékelt forgalomnál iáiig változott az irány.
A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsdén m i n d j á r t megnyitáskor
a médióhalasztással foglalkoztak, amelynek
igen fcöranyü elintézése után megindult az üzlet. Ámde a forgalom ma .igen szűk határok
közt folyt le, ímert külföldről egyenetlen jelentés érkezett, azonkívül a berlini magánkamatláb drágulása a spekulánsokat tartózkodásukban megerősítette. A nemzetközi piacon alig volt kötés, a helyi piacon, a papírok
körülbelül a halasztás .fejében fizetett dijak
erejéig javultak. A zárlat bécsi födözési vásárlás nyomán kissé javult. A készárupiacon
az osztrák ilógszeszrészvényt :a tegnapinál ú j ra 20 koronával olcsóbban kínálták.
Kötöttek: Magyar hitel 828—828.50. Jelzálogbank 426—426.50. M a g y a r bamk 565—
568. Alt. kőszén 1057—1058. Déli vasút 180,25.
Városi vasút 361.50—362.50. Közúti vasút 638
—639.50. R i m a m u r á n y i 705—706.50. M. vi'l.
497—499. Phőbus 130—131.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 630. M a g y a r hitel 827. Aingló bank 341.50. iBiankverein 599.
Uiniié bank 521.50. Landerbank 522.50. Osztrák
államvasút 705.50. Déli vasú 1254.50. Rimamur á n y i 705. Allpesi bányarészvény 921.50. Török sorsjegy 235.50. M á r k a készpénzért 118.12
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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Városi

Fájós fogára vegyen
mielőbb a híres Leinzinger-féla f o g c s e p p b ö i ,
üvegje 50 fillérért kapható Leinzin r Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi tér 5.
520

Folyószám 16.

Szeged, 1913. szeptember 11-én

A MUMUS.
Vígjáték 4 felvonásban, Irta: Gavault Paul. Fordította:
Heltai Jenö.
SZEMÉLYEK:
Duvernet
Duvernetné
Henri gyermekei
Francoise
Lili
Conture
Contuerené
Napoleon, a fiók
Cerard
Chérance
La Perliere
Joseph
Heléne
Célésle

Heltai
Csáder
Krisztinkovich

Szohner §
Pálma
Virágháti
Virághátiné
Turányi
Körmendi
Szendrő
B. Baróty
Szathmári
Edvi gjs • ~>- £,
Kállay

#2

APRÓHIRDETÉSEK.

Gyomorbajosok

di-

csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged,
Hajhullás, hajkorpa

gyorsan elmúlik a Leinzinger-fét. „
inahajs z e s z " ártal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged.
Széchenyi-tér.
250

1.

G y e n g e nök, g y e r mekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n ar
vasbortól". Ára 2-40 filléa Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
205

Csipke-

NlllNIIINliINlilHIIiNiRN'liNlaFv

8IHIP4IIIÉ
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balzsama
TSrvényUeg védve.

Ezen b a l u . n i : 1. Otoltrhetlen g j ő g y ü . t i í u
tüJŐ él meUbetaseSgeknél, enyhíti • kataruet, megakadályozza a tttdSgyuladáet
a gyögynláat boz az llynemfl l e g m a k a c u b b
betegségeknél la a Kitűnő hatkan torokgyulladásnál, rekedtség és gégebetegségeknél. 3. Mindennemű lkat gyökeresen
megszüntet. 4. Gyógyít mindennemű tnkjbetegséget, gyómor, hátbántalmakat, gyo-

JÓZSEF

Wmsfwtí ét vsgytisztiténáj
Landon-ntca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994
Gizella-tér 3. sz., Baloghsalota.
Telefon 1053
Fióküzlet: ZENTA. Főtér.
Zenta és Vidéke Takarék
iban. HOHMEZOVALY. Szeaedi-u. &

f

Csak a zOld apáca védjeggyel valódi.

ta szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztíttatnak olcaó Irak meltett és rövid idö alatt

LUCZA
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bántalmaknál. 6. Enyhe hatáen hashajtó,
ezer, vértiszté, tisztítja a veséket, étvágygerjesztő éz előzegltl az emésztést. 7. H tttnően bevált fogfájásnál, lyukai fogak,
szájbüsnél, fogvlznek használva eróeltl a
fogbust, megszünteti a száj- vagy gyomortél eredő bűzt. 8 Giliszták eUen biztos
hatású. V. Külsőleg minden sebet, eebbelyet
orbáncot. lástól eredő bólyagot, keléit,
szemölcsöt, égési sebeket, fagyott testrésaeket, pörsenéseket, kiütéseket, fejfájást
súgást, szaggatást, csust és fttlbántalmakat
gyögytt. Minden hátnál kölönösen lníluansa, kolera ée máa j á r r S n y n i l késnél legyen

Vigyázzunk a zBId apácával ellátott védjegyre. — Ezen balzsamból lefekvés előtt egy vagy két kanál cukorral bevéve vagy anélkül úgyszólván e g é s z s é g e s virradást jelent. Minden hamisítás
utánzat é s más balzsamok hasonló védiegygyel való eladása büntetés terhe mellett törvényileg tiltva van.
12 Ide vagy 6 nagy, zagy 1 különleges családi üveg ára K S.60. Klteb
rendelés, mint 13 kis vagy 6 nagy üveg nem lesz szállítva. Nagyobb
rendeléseknél Jelentékeny árengedmény. Budapesten kapható- Tőrök
József gyógyszertárában s a legtöbb gyógytárban. Nagyban kapható
Thalmayer és Seltz. Kochmelster utódal, Radanrylts Testvérek drogériákban Budapesten, á b o l nincs lerakat, ott rendeljünk

UJ

Thierry

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

Szeged szab, kir. város tanácsától.
37151/1913.

Pályázati hirdetmény.
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Délmagyarországi fióktelep,
Szeged, Keiemen-u. 11. Telefon 833.

GEÍG

Cöéaz.tíaklt. u d v a r i szállító " B ü d a
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Szeged sz. kir.

felügyelete

város

alatt álló

BERLITZ TANRENDSZERŰ NYELVISKOLA.
3. évfolyam.

Igazgató: Jakab D.

A beiratások az 1913—14. tanévre
szeptember 1-én kezdődnek, a városi
kereskedelmi iskola volt helyiségében,
Jerney-ház (Széchenyi-tér, I. em.)
Gyakorlati kurzusok kezdők és
haladók számára német, francia, angol,
olasz nyelvekből. Külön kurzusok gyermekek, tanulók, felnőttek számára 7 csoportokban, hetenként 4-szer. Kezdők és
haladók külön.
Irodalmi kurzus a grenoblei egyetem, a párisi alliance fran^aise diplome
supérieur, a berlini és bécsi egyetemek
nyelvtanitói (tanári), a pesti nyelvmesteri
vizsg. bizottság programmja alapján.
Tanári kar: Palotay urnő, Albert István,
Bartsch Andor, dr. Ernyei Jenő, dr. Molnár
Izidor, dr. Schreiber, dr. Mischung Konrád.
Bővebb felvilágosítást szivesen nyújt az
igazgatóság. Beiratások d. u. 3—Vi8-ig naponként.
Telefonszám 734,
Sokszorosítások,

másolások,

Dr. Lázár György
polgármester.
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Szab. G r a e p e l cséplőgép
LEMEZT ö R E R O S T A .
Egyedül gyártja a feltaláló:

GRAEPEL HUGÓ
betéti társaság,
BUDAPEST, V., Vád-ut 4 0 - 4 6 . sz.
Árjegyzék és minta kívánatra ingyen éa
bérmentve.

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam

Néhai báró Wodiáner Mór alapítványának kamataiból 1913. év második felében
kiosztandó segélyekre pályázatot hirdetünk.
E segélyben vallás külömbség nélkül oly
kereskedők és iparosok részesülhetnek, kik
| állandóan Szegeden laknak, és önhibájukon
kivül szegenyedtek el, -Családosok és gyermekekkel biró özvegyek előnyben részesülnek.
A kérvényhez melléklendő a magyar
honosságot, életkort, személyi és családi viszonyokat, vagyontalanságot, és önhibán kivül történt elszegényedést, valamint azon
körülményt, igazoló hatosági bizonylatok, hogy
a folyamodónak Szeged város területén önálló
üzlete vagy műhelye van. Ezen bizonyítvány
a polgármesteri hivatalból kérelmezendő.
A mellékletekkel együtt bélyegmentes
kérvények Szeged szab. kir. város Tanácsához
címezve f. évi szeptember 30-ig nyújtandók
be a tanácsi iktatóba. Elkéset vagy kellően
fel nem szerelt kérvények nem vétetnek
figyelembe.
Szeged szab. kir. város tanácsától.
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Auer-fény világítási- é s
jókarbantartási vállalat.

KÁVÉHÁZ
BUDAPEST. KouuTh-lajos u. T0.

Szeged, Kossuth Lajos-sugáriit 1. szám.

AZ ELŐKELŐ KÖZÖNSÉG VALAMINf
KÜLFÖLDIEK ÉS VIDÉKIEK
•-T-—TALALKOZO-HE1YE.

C s i l l á r o k , gázfőzők é s
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::

ijieU-NAPPAL NVITVA.

HIDEG áí MELEG KONYHA,

Telefon 488.

Szeged szab. kir.város polgármesteri
6691/1913. eln. sz.

VASÚTI MENETREND

Szeged szab. kir. város törvényhatóságánál üresedésben levő s választás utján élethossziglenre betöltendő egy első osztályú adótiszti, és egy másadosszályú
adóíiszt,
valamint esetleg megüresedő még
egy
másodosztályú adótiszti állásra, továbbá ezen
állások betöltése íolytán esetleg megüresedendő s polgármesteri kinevezés utján egy évi
próbaszolgálat kikötése mellett betöltendő két
adóhivatali gyakornoki állásra pályázatot hirdetek, s felhívom mindazokat kik ezen állások egyikét elnyerni óhajtják, hogy minősítettségüket, valamint eddigi esetleges alkalmaztatásukat igazoló okmány'ik kai felszerelt
és saját kezűleg irt pályázati kérelmüket hivatalomhoz f. évi szeptember hó 21 -ik napjának d. e. 11 órájáig adják be, mert az elkésve érkezett pályázatok figyelembe vétetni
nem fognak.
Szeged, 1913. évi szeptember hó 6-án.
Bokor Pál,

A Szeged állomáson
Indulás:
Budapest f e l é :

K. exp. 2 5 Sz. v. 1 5 Qy. v. 605.
Sz. v. 430. G y . V. 959. Sz. v. 8 5
Sz. v. 507. Q y > v
327. Sz. V. 123. Sz. V. 235,
Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Gy. v . 1156. Sz. v. 275
T. v. sz. sz. 119 (Nagykikindáig). Sz. v. 5 5 Gy. v. 6J0
Sz. v. 209. Sz. v. 425. K. exp. 30j.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 155
Sz. v. 451. Sz. v. 949. Sz. v. 1 1 5 Sz. v. 229. Sz. v. 651
Arad f e l é : Sz. v. 3 5 Motor 6 5 M. v. 1 0 5 Q y .
m. 1234. Sz. v. 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig),
Gy. m. 633. m. V. 725 (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v
1015. Sz. v. 207. Sz. V. 338. Sz. V. 615.

Érkezés:
Budapest f e l ő l : Sz. v. 1203 Q y . v . 1 1 5 Sz. v. 2 5
Sz. v. 709. Qy. v. 600. Sz. v. 1029. Sz. v. 1 5 Gy. v. 135
Gy. v. 737. Sz. v. 52- k. expr. 255.
Temesvár felől: K. expr. 2 5 Sz. v. 1257. Qy. v.
909. Gy. V. 641. Qy. v . 239. Sz. V. 133. Qy. v . 635.
Sz. V. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ö l : Sz. v. 7>5
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
j
Arad felől : Gy. m. 9 5 Sz. v. 1135. Motor 12^ i
Motor 340. Gy. m. 242. m. V. 6 5 Sz. v. 9jü. M. v. 5]9
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1 2 5 Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. V. 1125. Sz. V. 3 1 6 . Sz. V. 502.

Indulás:
Nagyvárad f e l é : Gy. v. 1 1 5 Sz. v. 3 5 Sz. v. 8*2
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 715
H.-M-Vásárhelyig). V. v. 8 5 (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 258. Qy.; v .
545. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. 1130. Sz. v. 3 5 Sz. v.
440. Sz. v. 653. Sz. v. 1020.
Horgos és Zenta f e l é : Sz. v. 4 5 V. v. 1204.
Szeged felé: Sz. v. 1222. Sz. v. 5 5 Sz. v. 820. Sz.
V. 1 1 0 8 . Sz. V. 3 0 0 . Sz. V. 4 4 5 .

Érkezés:

hivatalától.

Pályázat.

Érvényes 1913. május 1-től.

A Szeged-Rókus állomáson,

Telefon 488.

polgármerter h.

Francia szabású ffizils
női áiVattflőaUgcsstiflí
legnagyobb választékban

Poilák Testvéreknél,
Csekonics-utca

Telefonszám 854.

Széchenyi-tér.

Telefonszám 85"

Szentes, Kossuth-utca

M g

Nagyvárad felől: Gy. v. 535. v. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 9j6. m. v. 527 (Hódmezővásárhelyről). Sz.
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 7 5 Sz. v. l i o i
Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 355. Sz. v
725. Sz. V. 1048. Sz.V. 1203 Sz. V. 239. Sz. v. 512. Sz. V
753. Gy. V. 112! Sz. V. 1217.
Zenta—Horgos f e l ő l : V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged felől: Sz. v. 242. Sz. v. 802. Sz. v. 1030.
Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 629.

Közvetlen kocsik közlekednek:
Budapest nyugati p. u.—Orsova között. I—II
osztály. Budapestről indul 1015.
Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 1 0 5 Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba között: I—III. osztály. Szegedről indul 631. Békéscsabáról indul 434.
Rőviditések magyarázata: A nagyobb sz m *z
órát, a kisebb a perceket jelenti. Esteli 6 órától :e <
geli 6 óráig ójjel van; ezen időszakba eső érkezésekevagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltükt
Sz. v. = személyvonat, Gy, v. = gyorsvonat, M. v . ^ m o orvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. Sí kel, ti expres
— tehervonat személyszállítással.

VersettyírnUz
Református-palota, gőzfürdővel szembert.

Alkalmi vételek!

Szabott árak! Hirdetéseket felvesz a
Batisztok métere
K —'50
Ruhavászon „
K —-56 kiadóhivatal Kárász-utca 9.
Goldb és Cosmanos Cretonok K —-50
140 széles Lüszterek . . .
K 1*60
Női costüm szövetek féláron!
K —.90
Trenadinok
K 1-60
Giszta selymek ruhára . .
K 380
Pongyolák legjobbak . .
K 1-50
Blúzok
Díszes női ingek
K 1-90
K 1-90
Clott női alsók
Keztyük, harisnyák, paplanok olcsó-

sága bámulatos!

^!l*5ZSÍ9Wl( bctegcK?
A vizgyógymód edi és gyógyít Idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, essz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdő külön férfi- és nöl
gyógyosztályiban. — Kipróbált kezelő és kezelőnő. — Gőz,-kéd- és zuhany-fürdőnket is
a nagyérdemű közönség figyelmébe a jial Jak
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