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Világosság.
A politikai élet elvadultsága és a társadalmi élet sivársága közepette valósággal felemelő iaz a levélváltási, amely a kievi
vérvád ügyében Rothschild báró, a londoni Röthschild-ház feje és Merry del Val,
a vatikáni államtitkár között lefolyt. A fejedelmek levélváltása mindig érdekes és.
mindig fontos. D e különösen éredekes és
kiválóan fontos ennek a két fejedelemnek
a levélváltása. Mert mind a ikettöfe jedelem, Az egyik: azeuró pai pénzarisztokrácia fejedelme, a másiik; egyházfejedelem. Az egyik: az európai pénzarisztokrácia fejedelme, a másik: egyházfej edevilágrészre kiterjedő katbolikus egyháznak ia pápa után legfőbb méltósága, a pápának a (helyettese, mert államtitkárja. A
földrajzi távolság Róma és London között
még a mai modern közlekedési eszközök
mellett is elég számottevő, de m é g nagyobb az a távolság, amely Rotliscbildot
és M e r r y del Valt egymástól vallási tekintetben elválasztja. És íme a távolság közelséggé lesz, az ellentét összhanggá olvad
e két annyira különböző világfelfogás dacára a kievi vérvád kérdésében.
A köznapi eseményekből magasan kiemelkedő cselekedetet vitt véghez Rothschild, amikor a vérvád ügyében kérdést

Bánya mélyén eltemetve.
— Bernhardt Kellermann Der Tunell (Az
Alagút) eiimü regénye második könyvének
első fejezetéből. —
Mac már majdnem három év óta dolgozott a nyolcadik1 szinten és az Uncle Tom
bánya tárnáiban már annyit járt, hogy útja
a föld féil kerületével is felért, amikor a bányaszerencsétlenség történt, amelyre ima is
sokan, emlékeznék. Kétszázhetvenkét ember
vesztette életét, de Mac szerencséjének ez a
szerencsétlenség vetette meg alapját.
A pünkösd előtti harmadik éjszakán hajnali három órakor, az Uncle Tom 'legalsóbb
szintjében, felrobbant a bányalég.
Mac ép azzal foglalatoskodott, ihogy néhány megüresedett bányacsilét az akna feljárójától lovával a munkahelyre vomtattasson vissza s közben valami1 divatos kupiét
fütyült, méllyel akkoriban! Joihnson; „sailoon"jáhan a fonográf estéinkint recsegve-bőgve
előadott. 'Hirtelen a vasból való csillék zörgésén keresztül távoli menydörgést hallott
és még mindig fütyülve, önkénytelenül hátranézett: akkor látta, hogy a bányafák és
gerendák, akár gyufaszálak, megroppantak
és a hegy összeomlott. Lovát, a hűséges
Boneyt, minden erejével a gyeplőnél fogva
előre kezdte húzni és füllébe 'ordította: —
Hej, hej! Olt up, gitt up! Boney, mely hallotta iháta mögött a bányaiak ropogását,
megijedt és galoppozni próbált. Old Bonaparte, ahogyan Mac néha tréfásan nevezte,
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intézett a pápa államtitkárjához és ugyan- kifejtettek. Világosság, amelytől a sötétcsak ilyen magasain kiemelkedő a válasz, ségnek el kell múlnia.
De vájjon elhatnak-e ennek a világosamit Merry del Val adott. Adta pedig ezt
a választ a pápa államtitkárja, hogy az ő ságnak a fénysugarai a kievi vérvádat kosaját szavaival éljünk: „abban a remény- holok sötét lelkébe? Vájjon behatol-e ez a
ben, hogy ez a nyilatkozatom
az ön cél- világosság a kievi törvényszék sötét terjára hasznos lesz."
Hála illeti a kérdés mébe? Vájjon elbujnak-e ez elől a világosfeltevéseért Rothschildot és 'hála illeti ez- ; ság elől a kievi sötét vérvád baglyai? Vájjon? . . j
ért a feleletért Merry del Valt.
Reméljük, hogy igen. Ámbár nem
Mit is kérdezett Rothschild
Merry
del Váltói? Authentikus-e egyrészt IV. szabad elfelejtenünk, bogy OroszországInnocent pápa azon encyklikája, melyben ban még nagy, nagyon nagy a sötétség.
a zsidóság ellen emelt rituális gyilkossági A szellemi és erkölcsi sötétség egyaránt.
vádat alaptalan és gonosz koholmánynak Bármekkora legyen azonban ez a sötétség,
mondja és authentikusok-e Camganelli biztató, hogy minden éjszakának van hajLaurentius bíborosnak, a későbbi XIV. nala, még a legsötétebb novemberi éjszaKelemen pápának a jelentései,
amelyek kának is. Bármilyen sötét felhők t a k a r j á k
szintén gonosz koholmánynak mondják a is el a fényt árasztó napot, azért csak
rituális! gyilkosságot? És ia válasz? Az, megvirrad. A felbők mögül is átszűrődik
hogy ugy a z egyik, mint a másik kétséget annyi fény, bogy lássunk, amikor bekövetkeznek a világosság órái. Az oroszkizáróan authentikus.
országi
sötétségnek is el kell valaha oszolAmi különösen megkapó ebben a válaszban, az az, hogy a pápa államtitkárja nia. A kievi v é r v á d r a is teljes világosságot
kifejezetten
a kievi vérvád megdöntésére áraszt a londoni és római levélváltás. A
bizonyítja a kérdéses iratok hitelességét. gyilkosságot rituális jellegétől teljesen
íme a világosság, a legtisztább vilá- megfosztja ez a levélváltás, melyet Kilógosság, amely mellett csak az nem lát, aki nak fel kell jegyeznie az emberiség történenem akar. Világosság, amely a legéleseb- tének a lapjaira. Igy váiiík e g y egyszerű
ben rávilágit arra a gonosz, rosszakaratú levélváltás történelmi eseménnyé.
aknamunkára, amelyet az úgynevezett
London és Róma egyértelmüleg Kiev
„igazi oroszok" a kievi vérvád ügyében ellen nyilatkozik. Kiev — amit ugyan nem
.a kétségbeesett fioisihben szinte egyenesre
huz;ta ki sovány testét, a lábait gyorsan dobálta előre — aztán egyszerre csak eltűnt a
leomló kövek alatt. Mac, mint az őrült rohant előre, mert a 'hegyomlás nyomában volt.
Rettenetes volt! Rémülve látta, hogy a bányafák .és gerendák előtte is kezdtek már
összeroppanni é's a padmaly hajladozott.
Megállt, majd' néhányszor gyorsan megfordult saját tengelye körül, akár egy pergettyü,
tenyereit halántékaihoz szorította és egy
•meílékutra fordult. A tárna
toenydörögve
összeomlott, a deszkaoldalfal .ropogott és a
görgő szikláktól üldöztetve, fürgén, őrjöngve
futott Ma'c. Végül aztán már csak körben
szaladt, kezeit fejére szorította és kiabált.
Macnak valiamennyi tagja reszketett és
teljesen elerőtlenedett, Észrevette, ihogy a
lóistállóba jutott, ahová Boney is elfutott
volna, ha él nem temette volna az összedűlő
hegy. Le kellett üilniie, Imert térdei már nem
hir ták eil. Ült, ült, szinte elkábultan az ijedtségtől és vagy egy óra hosszat semmire sem
gondolt. Később lámpájával kezdett foglalkozni, -mely alilg egy kicsit pislogott és megvilágította vele környezetét. Teljesen körül
volt zárva omladékfcail és szénnel. Megkísérlette, hogy gondolkozzék arról, hogyan történt az egész, de semmi sem jutott eszébe.
Igy ült hosszú órákon keresztül. Kétségbeesésében és elhagyatottságában sirt, de
aztán összeszedte magát. Egy darab rágógu.mimít vett a szájába és életösztöne visszatért.
Vagy a bányalég, vagy a szénpor robbant fel — az az egy bizonyos volt előtte.

Boneyt agyonütötte a hegy és őt — nos öt
majd csak kiássák. Majd csak kimentik!
Mac kicsiny lámpája mellett a földön
kuporgott és várakozott. Várt néhány óráig,
akkor aztán fagyos, hideg félelem szállta
meg és ijedten felugrott. Fölvette a lámpát,
jobbra-balra nézett a tárnában, megvilágította -az omladékot, hogy nincsen-e valamerre szabad ut? Semmi! Nem maradd tehát
más hátra, mint várakozni. Megvizsgálta az
abrakos ládát, leült a földre és gondolatait
szabadjára bocsátotta. Bonevre gondolt,
majd atyjára és Fredre, a bátyjára, akik vele
együtt szálltak le az aknába, aztán meg
Johnson barjára. A fonográf nótájára. A
pockerjátszó-gépre Johnson baridban. És
gondolatban egész sor játszmát játszott végig: bedobott öt centet, megforgatta és 'eleresztette a kereket — és csodálatos, mindig
nyert, M l band, royal flus'h . . .
A képzeletbeli1 játékból valami sajátságos hang ébresztette föl. Valami ugy zúgott
és pattogott, mint a telefon zivatarkor. Mac
idegeit .megfeszülve hallgatózott. Akkor hallotta, hogv tulajdonképen semmit sem hallott. Csend volt. Az előbb csak a füle zúgott.
De ez a rettenetes csend' .elviselhetetlen volt.
Mutató ujjait füleibe dugta és felét rázta.
Köhögött és hangosan kiköpött. Mindezt
csak azért, hogy valami hangot halljon a
nagv csöndességben. Fejét a fainak támasztva ült és maga elé bámult a szalmára, mely
Boney 'számára volt odakészítve. Végül lefeküdt a szalmára és a reménytelenség kínos
érzetével elaludt.
Pár óra .mullva, — ugy tetszet* neki.
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akarunk most már hinni — esetleg dacolhat, esetleg elzárkózhati'k a Londonból és
Rómából áradó világosság elől, de ennek
a két kiváló embernek a levélváltását történelmi jellegétől meg nem foszthatja. Ezt
a két levelet bizonyos megindulás nélkül
érező embernek nem lehet elolvasnia. Nyomot hagyóan a szivekbe markol ez a két
levél. Ennek a két levélnek a z olvasására
valami fenséges érzés váltódik ki az ember lelkéből. Lélekemelő az igazságnak
ilyen két ellentétes világot összekötő és
ellentétet kiegyenlítő ereje. Valami felemelő bizalom árad ki e két levélből. Biztató bizalom az iránt, hogy bármilyen
ritus szerint is imádják a különböző felekezetek istenüket, amikor n a g y dolgokról
van szó, amikor nagy érdékek, az igazság
nagy érdekei forognak kockán, akkor a
becsületes emberek levetkőztetik a felekezeti előítéletet, a felekezeti elfogultságot,
hogy ne mondjuk gyűlölséget és közös
akarattal, félre nem m a g y a r á z h a t ó egyetértéssel sietnek a fenyegetett igazság védelmére.
Világosság, el fogsz érkezni,
meg kell érkezned!

inert

Törökország érdekében. Kunsmnuná*
polybót jelenítik: Az osztrák
és
magyar
nagykövet, meg az olasz nagykövet tegnap
megjelentek a nagyvezérnél és kormányaik
nevében biztosították, hogy Törökország
a
török-görög tárgyalás még el nem
intézett
kérdéseiben számíthat támogatásukra. E nyilatkozatok szerint Ausztria és Magyarország
meg Olaszország Aténben megfelelő diplomáciai lépést tesz a legközelebbi időben.

hogy ennyi telt el, — nedvesség 'következtében fölébredt. A lámpa kialudt s midőn
néhány lépést tett, lábaival vizbem lubickolt.
Éhes volt. Az abrakos ládából kivett egy
maroknyi zabot és rágcsálni kezdte. Felmászott a keresztgerendára, ott leült, összezsugorodott, nézte az áthatatlan sötétséget
és a zabot szemenkint rágta meg. Amellett
erősen, fülelt, de sem kopogást, sem hangokat
nem hallott, csupán a viz csurgása és csörgése hangzott.
A sötétség borzasztó volt. Egy idő múlva leugrott a gerendáról, fogát csikorgatta,
haját tépte és mint az őrült előre szaladt.
Beleütközött a falba, fejével kétszer-háromnekirobant és észveszetten verte öklével a
sziklát. Kétségbeesett őrjöngése nem tartott
sokáig, aztán visszaíapogatózGtt ia gerendára
és tovább rágicsálta a zabot, mialatt ikönyei
•szabadon folytaik.
Órákon át ült igy. Semmi sem mozgott.
Róla ,megfeledkeztek!
Mac üldögélt, zabot rágicsált és gondolkozott. Kicsiny feje dolgozni kezdett. Hidegvére visszatért. Ennek a 'rettenetes órának meg kellett mutatnia, hogy mi rejlik
Mactian! És lelki ereje mutatkozott is!
Hirtelen megint a földre ugrott, és öklét
megrázta a levegőben. „Ha csak a balsted
foots nem jönnek értem", kiabálta, „magam
fogom magamat kiásni!"
Azonban Mac nem kezdte mindjárt .az
omladékot tűnni. Újra felült a keresztfára és
sokáig és megfontoltan gondolkozott. Fejében megrajzolta magának ia sziint fekvését
a lóistálló körül. A déli tárnán át 'lehetetlen
volt ia menekülés! 'Ha egyáltalán lehetőség
volt a, kimenetelre, ugy az csak a Merry Autó
telepen át, ahol Patterson, nevü pajtása dolgozott, volt. lehetséges. Ennek a telepnek a
vájási kezdete hetven, nyolcvan, kilencven lépésnyi távolságban volt az istállótól. Ezt
Mac egész bizonyosan tudta. A Merry Aunt
szene már a hegy nyomása következtében is
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Leszállt a kamatláb.
— Szegedi szakvélemény a javulásról. —
(Saját tudósitónktól.)
Ismét szállt a
kaimat!áb és csodák csodája, ezúttal nem
fölfelé, hanem lefelé. A két év óta tartó pénzügyi krízis és az 'ennek nyomában járó kereskedelmi és ipari pangás által elcsüggedt
hangulatot tegnap váratlanul olyan örvendetes hir ébresztette uj reményre, melyet
ujjongva fogadnak nemcsak Magyarországon', hanem az egész világban. A német
birodalmi bank tegnapi ülésén — mint ma
röviden megírtuk — elhatározta, ihogy tekintettel a pénzügyi Ihelyzet biztató javulására leszállítja, a kamatlábát az eddigi 6 százalékról 5 és fél százalékra.

nek az állami', megyei és városi közmunkák
és .építkezések. Felényire csökkent a kereskedők forgalma és az iparosok keresete.
Mindenütt redukálják az alkalmazottak és
munkások számát, ugy, hogy a kenyér és
exisztenicia nélkül maradt munkanélküliek
szerencsétlen tábora egyre növekszik és, természetesen egyre nő ennek következtében a
kivándorlóik száma is. Az általános és mind
ijesztőbb mérveket öltő kereset s munkahiány
folytán pedig egyre jobban csökken ugy az
állami, mint a városi és fogyasztási adóbevétel. És míg a középosztály végső anyagi
'lerombolása fenyeget a városokban, a falvakban éhinség és nyomor réme fenyeget.
Ezek a sötét, d'e egyáltalában nem túlzott képek igazolják, hogy valóban itt a
tizenkettedik óra, hogy a trésorokba, nagybankok, hadlkiinostáraík kasszáiba visszavonult tőke megmozduljon és újra megkezdje
produktív körforgását a kereskedelem, ipar
és gazdasági munka uj életre, uj alkotásokra
ébresztő utján. Hogy ez ta vágy, ez a vigasztaló ábránd végre-valahára talán mégis testet ölt, annak első örvendetes szimptomája
a német birodalmi bank kamatláb leszállítása, melyet fellélegezve vesz hir ül a pénzügyi Szahara sivatagján oly rég tikkadva
járó dolgozó polgárság.

Mára érkezett iaz örvendetes hír Szegedre, és érthető örömmel fogadták mindenütt a rég tartó depresszió után. megkönynyebbülést jelentő hirt. Természetesen optimista hangulat és rózsás remények lobbanták fel mindjárt. Voltak, akik tudni vélték,
hogy a német birodalmi bank példáját hamar
követni fogja az Osztrák-Magyar Bank is és
mihamar ahb megujulnák a hitelforrások rég
elzárt zsilipjei.
Pénzügyi kérdésekben nehéz ugyan jósolni vagy kombinálni. Annyi azonban bizonyos, hogy a mostani elviselhetetlen helyA szegedi pénzügyi világ egyik szakzetből való kibontakozásnak elérkezett a leg- avatott vezérférfia a német birodalmi bank
főbb ideje, Eddiig csak a gyengén megalapo- kamatlábleszállitásának a magyar piacra
zott ülreális kereskedőket, vállalkozókat sö- várható hatásáról ezeket mondotta munkapörte el a válság pusztító viharja, de most társunknak :
— Kétségtelenül örvendetes és jelentős
már annyira kiapadt minden, hitelforrás és
pénzszerzési lehetőség, hogy sokáig már a esemény, h-ogy a német birodalmi bank már
legerősebb, legreálisabb vállalatok sem bir- most leszámította félszázatokkal a. kamatlábat, holott általában csak november 1-ére
ják az ellenállást. A pénzhiány miatt hóna- várták ezt pénzügyi körökben. Bizonyos,
pok óta redukálódták vagy teljesen szünetel- ihogy ennék (hatását kellemesen fogjuk érezni

törékeny, laza volt. Ez nagyon fontos körülmény volt.
•Éjfél után egy órakor még felkiáltott
Pattersonboz: „Hé, Pat, Hikkins mondja,
ihogy ml csak sarat szálitumik!"
Pat verejtékes arca megjelent a lámpa
fénykörében és Pat dühösen ordított: „Hikkins shalt go tó. the devll, .mondd meg .neki
ezt, Mac! To heti, Mac! Merry Aunt tényleg
nem más;, mint sár, a hegynyomás imegőrT
lőtte. De azért Hikkins fogja be a száját,
Mac, mondd meg ezt neki! Inkább ügyeljenek ők arra, hogy a vájntokat erősebben aládúcolják!"
Hatnak mindig az volt a főgondja, hogy
a telep uj és erős bányafáva'l tömören legyen
alátámasztva, mert folyton attól tartott,
hogy a hegy egyszer agyonnyomja. A telep
meredek volt, kétszázötven méter magas és
belőle sikló vasút vezetett föl a hetedik
szintre.
Mac megolvasta lépéseit s mikor hetvenig olvasott, jéghideg borzongás futotta át,
mikor pedig nyolcvanötig számolt1 és sziklába ütközött, hangosan felujongott.
Hideg energiával, erős idegekkel azonnal hozzáfogott a munkához. Egy óra alatt,
— miközben térdig állt a vízben. — meglehetős nagy fülkét vágott az omladékban.
Azonban 'kimerült és a rossz levegőben, hányinger fogta el. Pihennie kellett. Kis szünet
.után tovább dolgozott. Lassan és megfontolva. Az egyes köveket, iminden oldalról
végig kellett tapogatnia, hogy megbizonyosodjék arról, nem fenyegeti-e a beomlás veszélye, lazán függő, tömböket közéjük tolt
apró kövekkel és kőékekkel kellett alátámasztania, a z istállóból deszkát és gerendát
cipelt elő s a szikladarabokat aládúcolta.
Igy dolgozott Mac óráikon keresztül, nyögve,
miközben kurtán és forrón lélekzett. Akkor
halálosan kifáradva elaludt. Mikor felébredt,
erősen figyelt s hogy nem hallott semmi .
neszt : megint nekilátott a munkának.
I

Ásott, egyre ásott. Mac ilymódon több
napon át ásott, s az egész mégis mindössze
csak négy méter volt! Később százszor is
azt álmodta, ihogy ás, ás és a kőtörmelék
között előre túrja m a g á t . . .
Egyszerre érezte, Ihogy közel van a
csatlakozó telepvájat torkolatához. Tisztán
éreztette azt vele a finom, szénpor, mely a
lecsúszott kőszén után maradt ott hátra. Mac
teletömte zsebeit zabbal és belépett a vájatba. A legtöbb támasztó gerenda helyén állt,
a hegy csak kevés .szenet nyomott be a vájatba és Mac ujjongott s reszketett az örömtől, imikor észrevette, hogy a szén könnyen
tolódik el a z útból, — hiszen ötvenkét méternyi ut állott előtte. Most azonban már csak
hason csúszva mehetett tovább. Egyik támasztó gerendától a másikig csúszva; haladt
előre a fekete telepen,, előre, felfelé! Vissza
már nem térhetett, mert hisz maga temette
be maga mögött az utat. Hirtelen egy csizmát érintett meg a keze s a durva, kopott
bőréről ráismert Patterson csizmájára. Old
Pat feküdt ott, a törmelék alá temetve és a z
iszonyat annyira megbénította Mac tagjait,
ihogy hosszú ideig tehetetlenül feküdt a helyén. E kinteljes órára soha életében nem
mert többé visszagondolni. Mikor újbóli magához tért, lassan feljebb csúszott. Ez a telep
rendes körülmények között .egy fél óra alatt
könnyen vOlt bejárható. De mivel Mac kimerült és .gyönge volt, mivel a szenet némely
helyen tonnaszámra kellett útjából eltakaritarai és élőbb mindig meg kellett vizsgálnia,
hogy a gerendák álltnak-e imég, azért csak
nagyon lassan jutott előre és az ut sokáig
tartott. Izzadva, összetörve elérte a sikló
vasutat. Ez a sikló vasút a nyolcad,ik szintről egyenesen felvezetett a hetedik szintre.
Mac lefeküdt ailudhi. Felébredve lassan
fölfelé kúszott a sinek mentén.
Végre .aztán fent volt. A tárna szabad
volt!
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a magyar hiteléletben is, mert hiszen 'tudvalevő, hogy Németországgal élénk üzleti öszszeköttetésben vagyunk. Az azonban túlzott
optimizmus szerintem, hogy a német birodalmi bank példáját követni fogja az Osztrák-Magyar Bank e hó 30-ára összehívott
főtanácsülése. Tudomásom szerint ezen az
ülésen a bankráta szóba sem ikerül. Remélhető azonban,, hogy január, vagy
február
hóban az Osztrák-Magyar
Bank is le fogja
szállítani fél százalékkal
a mostam
kamatlábat és ennek hatását m á r intenzivebben
fogják érezni a m a g y a r pénzintézetek és a
(hiteilkereső közönség.
— Egyelőre a magánhitel
mobilizálására
lesz jótékony és üdvös hatással a német j
'bank-kamatláb leszállítása. És tekintettel »

Védő és orvosszakértő
konfliktusa a bíróság előtt.

arra, hogy nálunk a kereslet nagyrészét a
magánhitel bonyolítja le, bizonyos, hogy jelentékeny megkönnyebbülés lesz észlelhető a
magyar piacon is, amelyet a jövő év első
felében, mikor az Osztrák-Magyar Bank is
valószinüleg leszállítja a bankrátát, hamar
fog követni az általános javulás és a krízis
lidércnyomásától
való megszabadulás. És ha
egyhamar nem is várhatjuk iazt, hogy a bankok két év előtti düs arany esője ismét megered, de biztosan remélhetjük, hogy mihamarabb elkövetkezik az, hogy minden tisztes,
méltányos, produktív célra szükséges reális
hiteligényeiket ki lehet elégíteni. Az ilyen kívánatos irányban mielőbb bekövetkező javulásnak első örvendetes tünete a német birodalmi bank kaimatlábleszáffitása.

(Saját tudósítónktól.)
Kedden délelőtt
tárgyalta a szegedi Ítélőtábla Biró Vilmos
'táblabíró elnöklésével azt a rágalmazás! pert,
amélyet Gyuritza Sándor dr. törvényszéki
orvos feljelentésére, az igazságügyminiszter
felhatalmazása folytán a királyi' ügyészség
indított Eisner Manó dir., szegedi ügyvéd 'ellen. A tanács előadója Orosz Pál, -szavazóbirája Csizinszky Ágost táblabírák voltak; a
főügyészséget Harsányi Elemér berendelt
királyi' ügyész képviselte, a vád'lött ügyvédet
Gráber László dr. pancsovai ügyvéd, a neves
kriminálista védte.
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A sajtó és az esküdtszék
reformja.
— Ankét a minisztériumban. —
(Saját
tudósítónktól.)
A képviselőház
igaziságügyi blzot^síága 1 már ma í délután
megkezdette a sajtójog uj szabályozásáról
szóló törvényjavaslat 'tárgyalását. Mivel a.
bizottság ugy állapította meg a munkaprogram ját, hogy naponkiéi ülést tart, kétségtelen, hogy két-három nap alatt befejezik ,az
előkészítő tárgyalást és a bizottsági jelentés'
m á r inoveimber 4-ém a képviselőház elé kerül.
Ebben az esetben november 8-án, de legkésőbb november 10-éh már a képviselőház plénuma tárgyalja a javaslatot, amelyből ily
módom még a delegációk ülésszaka előtt,
azaz november közepén m á r törvény lesz.
Az igazságiigyiminiszter a® u j s a j tótörvényjavaslat bizottsági tárgyalása előtt meg
akarja hallgatni azoknak a véleményét, akiket a javaslat legközvetlenebbül érdekel -és
érint. Meghívta tehát m á r a az Otthon Arók
és hírlapírók körét, hogy velük a javaslat tervezetét megvitassa. A tanácskozásról, mely
délelőtt tizenegy órakor volt az igaaságiíigyíniinisizteriuimban, a következőket jelenti tudósi tónk :
Á tanácskozáson az egytóíüvö igaZiságügyminiszteren kivül megjelentek Vadász és
Tőry államtitkárok, Bernolák Nándor dr., az
igazságügy,minisztériumba beosztott Ítélőtáblai ibáró, Hegedűs K á l m á n országgyűlési képviselő, a javaslat parlamenti előadója. Az
Otthon részéről ott voltak Rákosi Jenő, Kenedi Géza, Kozma Andor, Kóbor Tamás és
Hervay Frigyes. A m a i napon általánosságban megvitatták magát a javaslatot és egyes
szakaszait.
A miniszter holnap meghallgatja a Budapesti Üjságirók
Egyesületé-nek
véleményét, azután pedig tanácskozásra h í v j a a
Pázmány-egyesületet
és a Szakírók
Egyesület-ét is.
Aradról jelentik: Az aradii ügyvédi kamara választmányi ülésén foglalkozott az u j
sajtótörvényről
szóló kormányjavaslattal ós
elhatározta, hogy (föliratot intéz az igazságügy miniszterhez.
A fölirat több szempontból bírálja a törvényjavaslatot. A k a m a r a s a j n á l a t á t fejezi
ki, (hogy az igazságügyiminiszter a j avaslat
elkészítése előtt nem küldte le a tervezetet az
ügyvédi k a m a r á n á k és helyteleníti, hogy
sajtópörökben az esküdtszék hatásköre csökkent. A k a m a r a helyeselné, ha a közönséges
bűntényeket ismét szakbiróság hatáskörébe
utalná. A k a m a r a attól tart, hogy az esküdtbíróság elnökének az esküdtek tanácskozásán

Való jélenléte nem csupán arra fog szorítkozni, hogy az elnök jogi tudásával és nagy teAz ügy előzményei ismeretesek. A Szekintélyével teljesen (befolyásolja az esküdte- gedi Gazdasági 'és Iparbank negyedmilliós
ket, amikor azt látja, hogy az ő jogi megsikkasztási bűnügyében az elmúlt év májugyőződésétől eltérő határozatokat akarnak
hozni és mindig (fog módot találni ujabb ma- sában, letartóztatták Jutkovics Géza szegedi
gyarázatokra és kioktatásra, mindaddig, a fakereskedőt, akinek a családja Eisner Manó
mig az esküdtek az ő á k a r a t a szerint való ha- dr.-it kérte fel a vádlott védelmének 'ellátásátározatot neim hoznak. Igy az esküdtszékből ra. A büntető ügy annak idején országos íeüegyszerű egyes birói rendszer lesz. lA fontos
tünést keltett, n a g y völt a z elkeseredés a
büntettet peidig a törvényhozás azért emeli
ki az egyes hirő hatásköréből és azért vitte vádlottak ellen és a védő hiába igyekezett
társas bíróság -elé, mert nagyobb biztossá- Jutíkovicsot, akli nagybeteg volt, szabadlábra
got .nyiujt a birói elfogultság ellen. Az esküdt- helyeztetni. Amikor a hátgerincsorvadásban
bíróság tekintélyét a közönség előtt is le- és látóidegbénulásban szenvedő
szerenr o n t j a az a körülmény, hogy az esküdteknek
csétlen
a
fogházban
egyik
szemére
csak az elnök felügyeletével szabad tanácskozni és határoznia. A sajtóperek azért ke- egészen megvakult, Eisner d!r. kérelmet
rültek az esküdtbíróság hatáskörébe, mert aa terjesztett elő a vizsgálóbírónál aziránt,
esküdtbíróság intézménye a sajtószabadság hogy Jutkovics vizsgálati fogságát orkiegészítő része. Ez az elv a javaslat követ- vosi kezelés mellett az állami szemkórházkeztében veszédéimezteti a sajtószabadságot.
ban tölthesse. A vizsgálóbíró e kérelem foíyA fölterjesztés azzal végződik, bogy ha
az esküdtszéki intézmény rossz, akkor el kell táin elrendelte, hogy Berger Mór dr. és Gyutörölni, de az államhatalomnak nem szabad ritza Sándor db. törvényszéki orvosszakéregy intézményt lejáratnii.
> tők mondjanak véleményt arról, hogy iindo1 kolt-e a védőnek ez a kérelme?
A Budapesti Újságírók
Egyesületének
A törvényszéki orvosok véleménye az
volt,
hogy a vizsgálati fogság ugyan nem
választmánya ma délután rendkivüli ülést
árt
a
fogoly állapotának, de Berger Mór dr.
tartott, amelyen Márkus Miksa elnökölt. Somégis, annyiban eltért Gyuritza vélemény,ékan jelentek meg, tekintettel az ülés fontostőíl, hogy feltétlenül kivánatosaibbniak jelezte
ságára. Az elnök előterjesztette, hogy az igaz- -a gyógyintézeti kezelést. A vádtanács ezen
ságügyminiszter meghívta az ujságiró-egye- vélemény alapján a védő kérelmét elutasísületet, bogy az elnök és három választmá- totta. Eisner dr. végül Hollós József dr. és
nyi kiküldött a holnapi ankéton jelenjen meg Leitner Viillmos dr. ellenőrző orvosszakértők
s tárgyalja, le a tervbe vett reformokat. Töb- meghallgatását kérte, akik a törvényszéki
orvosokkal merev ellentétben azt adták elő,
ben felszólaltak és azt vitatták, vájjon az
hogy Jutkovics súlyos szemidegsorvadáshan
egyesület küldj önre ki a holnapi ankétre és hátgerincsorvadásbam szenved és a vizsmegbizottakat? Végül is a g y határoztak, gálati fogság a betegség lefolyását nagyban
bogy az egyesületnek nincs módjában a hol- súlyosítja. Ezen vélemény után a királyi
szabadlábra
napi ankéton az álláspontját kifejteni s -mi- ítélőtábla Jutfcavicsot azonnal
vel e tárgyban szombaton fog ülést tartani az helyezte.
Annak a z izgalmas harcnak, amely a
újságírók egyesülete, kéri a minisztert, hogy
szerencsétlen tabetikus szabadsága köriül
balassza el a holnapi ankétot.
folyt, egyik epizódjaiként történt az, hogy
A mai határozatot holnap az elnök és bá- néhány nappal a királyi tábla határozata
rom kiküldött Választmányi tag fogja átadni előtt, Jutkovics — magához kéretvén védőjét
— a vizsgálóbíró szobájában, térden fetrengaz ígazságügymdniíszternek.
ve és sirógÖTCSök között panaszolta el EisA nemzeti munkapárt csütörtökön, októ- ner dr.-nak, hogy 'Gyuritza azt mondta neki:
ber 30-án délután hat órakor értekezletet „Minek erőszakoskodinak maga m e g a védőtart, amelyen a z igazságügyi bizottság által je, magának szemidiegsorvadása van, úgyis
már letárgyalt törvényjavaslatokat, ezek ímeg kell vakulnia, várja be türelemben- a
között a z esküétbir óságokra vonatkozót
is, végét, minek magának a szabadság?" A védő
tárgyalná fogják.
csillapító szavakká! igyekezett megnyugtatni
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a félig eszméletlen terheltet, majd' amikor ez
mindig csak azt hajtogatta, hogíy nem hihet
a vigasztaló szavaknak, mert neki Gyuriitzá
megmondta az igazat, indulatosain odavetette: „Hazudik az oirvosszaikértő, h a azt mondja, hogy ímeg keli magának vakulnia, tudja,
hogy Leiteer mást mond, Gyuritza nincs
magához jóindulattal." Az izgalmas jelenetnek, amely könyökét csalt a jelenlévők szemébe, a vizsgálóbíró helyettese vetett véget, aki a foglyot felkísértette a cellájába.
Eisner dr. .másnap beadványban kérte a
vizsgálóbírót, ihogy Gyuritza szakértőt mozdítsák el ebben az ügyben a megbizárástól,
mert orvosi esküjével szemben a beteghez
kíméletlen és kegyetlen volt, kötelességét
sértve, gondatlanul s terhelt állapotát kedvezőtJeníüt és súlyosan befolyásolta és elfogultságáról is bizonyságot adott, arrai őt a
súlyos és felelősségteljes tiszt betöltésére lallkalimutlamná teszi.
A királyi törvényszék február 18-án tárgyalta ezt a z ügyet és Eisner Manó dr.-t
a hazudik szó használatáért becsületsértés
miatt 100 korona, .a fentirt megjegyzések
miatt rágalmazás vétsége ciimén 400 korona
fő- és.i 100 korona mellék-pénzbüntetésbe
itélte a btk. 92. §-ánák alkalmazásával. A
tárgyaláson, Hubacsek Béla, Sághy Ferenc,
Túri Ferenc egybehangzóan vallották, hogy
Jutlkovi.es valóban meim iis azokat panaszolta
ej a védőjének, amiket a védő a beadványában. elmondott és hogy a megrenditő jelenet
során Eisner dr. mély megiinidultságában, és
vigasztalásul
állította Gyuritza szavairól,
hogy hazugság.
A törvényszék Ítélete ellen az ügyész
súlyosbításért, mert nem fogházbüntetés
szabatott ki>, a védő és vádlott a bűnösség
kimondása miatt felebbezéssel éltek és ezek
kapcsán tárgyalta a tábla ezt az ügyet rendkívül előkelő és nagyszámú ügyvédközönség
jelenlétében.
Az ügy anyagát Orosz Pál táblabíró
széles alapokon és rendkívüli alapossággal (
ismertette, majd Harsányi ügyész vitatta,
hogy az itélet tulenyhe, mert nincs semmi
enyhitő körülmény a vádlott ügyvéd mellett.
Az ügyész beszéde után Gráber László dr.
mondott védőbeszédet nem is annyira a vádlott, mint inkább a védő jogiköre és kötelesség-tél jesitése mellett. Igazi szabatottsággal,
mély részletességgel vitatta a vád tarthatatlanságát és fejtegette, hogy hová fog vezetni
az, ha a: védőt elitélni lehet azért, amit a hivatalos titoktartás és az ügyvédi, védői hivatás. immunitása mellett a védettje érdekében jóíhiszeimimel elkövet. Egyenesen jogszolgáltatási kérdésnek minős itettie és a védelem,
szabadsága kérdésének azt az eljárást, a
mely e pörben vád tárgya és felmentést kér.
A királyi Ítélőtábla hosszas tanácskozás
után, hozta meg Ítéletét, a,mely szerint, Eisner
Manó dr.-t a becsületsértés vádja alól felmentette, mert azt az adott körülmények között bűncselekménynek nem találja, de a
.rágalmazás vétségében a bűnösséget meghagyja, csupán. ,a nagyszámú és nyomatékos,
enyhitő körülményeik behatóbb méltatásával
a kiszabott 500 korona pénzbüntetést szállította le 200 korona fő- és 60 korona mellékpénzbüütctésre. A büntetés végrehajtását ,az
itélet indokolása szerint azért nem függesztette fel a királyi Ítélőtábla, mert a vádlott
magas intelligenciájú, jogtudor ember, akinél, belátása folytán,, javulásról nem lehet
lehet szó, a cselekményért értelmileg is helyt
állván.

dfilmaQyarorszÁq
• Az itélet ellen az ügyész a felmentő rész
miatt, a vádlott és védője az elitéltetés miatt
semmiségi panaszt jelentettek be, Igy hát
ebben, az érdekes ügyben a királyi Coria
fogja az utolsó szót kimondani.
j

SZÍNHÁZ, művészet.
Színházi
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adó a dobogóra lépett, zsúfolásig megtelt a
nagyterem minden zuga. Feltűnő volt, hogy
az akadémikusok tüntetően bojkottálták Richepin előadását; mindössze négy halhatatlan érzett vágyat a tangÖ himnuszának meghallgatására. Megvigasztalhatta azonban Richepin-t az a körülmény, hogy ez a négy kíváncsi ur a négy — legöregebb akadémikus
volt, akik a hallottakon felbuzdulva még a
kipirult arcú mondainebnél is lelkesebben
tapsoltak kollégájuknak.

Eredeti angol teasütemények,

SZERDA: A hónapos szoba, énekes, víg- dessert bonbonok, svejci tejcsokoládék.
játék. Páratlan '/a.
í
CSÜTÖRTÖK :A titok, szinmü. (Beanuta j
R u f f cukorkaüzlet
tó.) Páros s/3.
1
Kárász-utca Ungar-Mayer palota.
PÉNTEK: A titok, szinmü. Páratlan V»- j
SZOMBAT délután: A császár
katonái,
dráma.
(SZOMBAT este: A titok, szinmü. Pá- j
ros 'la.
VASARNAP délután: Boszorkányvár, j
operett.
VASÁRNAP este: A cigánprimás jubiláris előadása. Páratlan "/»•
* Flesch Károly hegedűművész hangversenye. Jelentettük néhány nappal ezelőtt,
hogy november hó folyamán nagyarányú
hangverseny-ciklus veszi kezdetét. Az első
koncertet Flesch Károly hegedűművész adja,
aki a legragyogóbb tehetségek egyike és ezúttal először lép föl Magyarországon. A szegedi este annyiva! lesz érdekesebb a fővárosinál, hogy egy nappal megelőzi azt. November 10-én lép föl Szegeden a hirneves hegedűs, ezt követőleg 11-én, a fővárosi közönség
fogja élvezni játékát s a következő napokban
már útban, lesz Amerika felé, ahol hangverseny-körutat rendez. A rendkivül élvezetesnek Ígérkező estély a Korző-mozgószinházban lesz, ahol közel ezer ember fér be a színházi nézőtér mintájára épített terembe. Ez
az oka, hogy a helyárak tetemesen, olcsóbbak lettek, mint ahogyan eddig meg voltak
állapítva s ágy a közönség legszélesebb rétegei is hozzájuthatnak az igazán előkelő
színvonalú élvezethez. A november tizediki
hangverseny előkelő hegedűsét Dienzl Oszkár fogja zongorán kisérni.
* A titok. A színházi iroda jelenti: Henri
Bemstein legújabb drámája, -amit csütörtökön mutat ibe a szegedi szinház, egy évvel ezelőtt került színre a, párisi Bauffes Párisién,5
színházban s imég most is műsoron van. Első sikerei után nagy rohamot kellett Bernstei.nn.ak saját hazájában, kiállani a. Az Utánam cimü darabja, melynek a büszke Comedie Francaise is megnyitotta kapuit, arra
adott alkalmat egy royalista és antiszemita
csoportnak, hogy tüntessen a szerző ellen, a
i kit erre a francia irodalom 'és művészet legragyogóbb revü iképvíilselői lünnejpeltek. A
titok jellegzetességei ugyanazok, mint minden Bernstein-,darabnak: énekes, izgalmas, a
drámai lölépitése bámulatos. Nem is a szerelem a cselekmény főmozgatója és nemcsak
ebből az érzésből, szenvedélyből fakadnak a
dráma konfliktusai. Mintha csak azt a tételt
akarta volna Bernstein .megcáfolni, hogy szerelem nélkül nincs érdekes színdarab. Emellett .a darab legjelemtősdbb két alakija nő,
akik szemben állanak egymással, egyifelül a
ki irigykedésével, asszonyi iféltékenykedéssel
mindenfelé csak bánatot okoz s ellentéteként
a másik, a szerény, egyszerű, .jólelkű teremtés, aki kénytelen amazzal felvenni a harcot.
Ezt a két asszonyt Gömöri Vilma és Szahner
Olga játszák. A Iférfiszereplők: Baráti, Körmendy és Turámyi.
* A tangó és a francia Akadémia.
Párisból írják: Megtörtént az a várva-várt,
nevezett ülése a francia Akadémhiának,
a
melyen nem kisebb nagyság, mint Richepin
értekezett a — tangóról. Már órákkal az ülés
megnyitása előtt elegáns közönség tolongott
1
a balhatatlanok kapuja előtt s mire az elő-
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Fekete, szines kemény és
puha kalapok, Habig, Borzalinó legnagyobb válazstékban. Ingek, nyakkendők,
"űernyők botok, gallérok,
kézelők a legdivatosabb
kivitelben kaphatók. — Javítások jutányosán eszközöltetnek.

H á z v e s e f g ti c i n e k

ajánlkozik intelligens 35 éves úrinő magános úrhoz, kinek hűséges gondozója lenne.
Mindenhez ért, kitűnően főz, vidékre is elmegy, fizetés megegyezés szerint.

Házvezetőnő

e lap kiadóhivatalába
Helyben.

1913. októbar 39.

A delegációk munkája.
_ November 19-én a király trónbeszédat
mond. —
(Saját tudósitónktól.)
Bécsbői jelentük
nekünk, hogy a delegációk összehívása ügyéhen már ímegitönténf ,a döntés. Mint a Frem
denblatt mai száma közli, a delegációt november 18-ra összehívták. A külügyminiszterhez és a két miniszterelnökhöz intézett
legfelsőbb királyt kéz inaitokat a budapesti és
a bécsi hivatalos lap holnap október 29-én
fogja közölni.
A delegációk e szerint november 18-án
megalakulnak. Régi szokás szerint a delegátusok már másnap, november 19-én :a király
elé járulnak, aki ez alkalommal trómbeszédet
mond. A magyar delegáció 19-én* délelőtt
tizenegy órakor, az osztrák delegáció pedlig
tizeinikét órakor járul a király elé. A delegáció tagjai Budapesten, jelennek meg őfelsége
előtt.
A külügyi albizottság alkalmasint november 20-ikán tartja első ülését, amelyen
Berchtold gróf elő fogja adni a külügyi helyzetre vonatkozó expozéját.
Bizonyos, hogy
ez alkalommal igen nagy vita lesz az osztrák
delegációban, amelynek szláv nemzetiségű
tagjai korántsem értenék egyet Berchtold1
gróf balkáni politikájával.
De kétségtelenül nagy vita llesz a magyar delegációiban is, ha — ami igen valószínű — az ellenzék is részt vesz a delegációban. Az ellenzék erre nézve még in,em hozott ugyan formális határozatot, de csaknem
általános az ellenzék körében, az a vélemény,
hogy a delegációba be kell menni, mert ha
ott tárgyalják az ellenzék sérelmeit, ezeket
a panaszokat az egész Európa meg fogja
hallani.
Az ellenzéken kivül bevonulnak a delegációba a — palotaőrök is* A mult ősszel a
kormány rendőröket vitt fel Bécsbe; az osztrákok azonban rossz néven vették, ho;gy az
ő fővárosukban a magyar rendőrség szerepelt. Ha most a rendőrség helyett a katonai
szervezetű palotaőrség fog funkcionálni, ez
ellen már nem lehet kifogásuk.
A külügyi vita után a hadügyi költségek
megvitatása is hosszadalmas lesz ugy a magyar, mint az osztrák delegációban1, mert
már ez alkalommal napirendre fognak kerülni az ujabb reformmal kapcsolatos összes
kérdések.
Mindent egybevetve: a delegációk most
összehívott uj ülésszaka alalmasint egyike
lesz a leghosszabb és legizgalmasabb ülésszakoknak.
Gr«y a home-ruleról. Londonból jelentik: Grey államtitkár tegnap Berwáckben beszédet mondott, amelynek főtárgya a hamerule volt.
— Az ellenpárt, úgymond az államtitkár, appellál hozzánk, hogy e kérdést kölcsönös megegyezés alatpján rendezzük. Ezt a felszólítást nem kívánjuk ignorálni, de másrészt
a dolgot bujtogató hanggal és polgárháborús fenyegetéssel nem lehet előmozdítani. A
kérdés az, mi az ulszteriak célja. Az alsóházat végleg me,g kell szabadítani attól, hogy
folyton helyi ír-kérdésekkel bíbelődjék.
Rendzavarás az olasz
választáson.
A római Tribuna jelenti Palermóból : Kalataftmiiben, ahol Nasi-t választották meg,, komoly rendzavarás volt. A tüntető
tömeg
agyonlőtt egy rendőrbiztost. Trapaniból egy
zászlóaljat vezényeltek Kalaitafimibe a rend
helyireáilMtására.
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Nem lesz pénzügyőri
felügyelőség Szegeden.
— A pénzügyminiszter válasza. —
(Saját tudósitónktól.) Érdekes leirat érkezett kedden a város tanácsához a pénzügyminisztertől. A tanács1 már régebb idő óta
m,api rendén tartotta azt a kérdést, hogy Szeged, mint pénzügyi kerület, miért tartozik a
nagybecskeröki pénz ü gy őrség
felügyelete
alá. Koczor János adóügyi tanácsos néhány
hét előtt -az egyik tanácsülésen szóvá tette
ezt ,a kérdést és azt indítványozta, irjon föl
a tanács a város nevében a pénzügyniinisztertiez, hogy állítson föl Szegeden pénzügyőri felügyelőséget, mert legalább is különös,
liogy ilyen nagy város pén-zügyőrileg egy
hasonllithatatlanül kisebb vidéki város felügyelete -alá tartozzék. A tanács- fölterjesztésének azonban semmi foganatja nem lett.
A pénzügyminiszter most érkezett válaszában tudomására hozza a tanácsnak, hogy
pénzügyőrségi felügyelet Szegeden való létesítését ezidőszerint kilátásba nem helyezheti. A -megokolás pedig ugy szól, hogy Szegeden nincsen- olyan kifejlett gyáripar, Ivogy
itt külön- felügyelet szervezése válna szükségessé. Nincs s-e cukorgyárunk, se nagy
szeszgyárunk, tehát a leirat szerint — a kérelem nem indokolt. A pénzügyminiszter
válasza egyébként igy szól:

A Hnatyuk-tárgyalást
ismét elnapolták.

5.
— Szeged város tanácsa felterjesztést intézett a im. kir. pénzügyminisztéfliiiilnhoz az
iránt, Ihogy Szegeden pénzügyőri (fel,ügyelői
ál lom Ás szervóz-tessék.
lE beadványra értesíti a pén zügyigazgatóság, hogy a m. kir. pénzügyimíniszteriiu-m az
1913. évi október 4-én küldött leiratában kifejezésre juttatott álláspont szerint ily állomásnak -Szegeden leendő létesítését egyelőre
nem helyezheti kilátásba.
A pénzügyőri felügyelői állások ugyanis
ott szervezhetnek, ahol a pénzügyőri ellenőrzés legpontosabb tárgyait képező és j övedé
ki felügyeletet igénylő üzemeik és -gyárak
(szesz-, sör-, ecet- és cukorgyárak) -csoportosulnak, vagy -aihol -a k-özellben külföldi határvonal fekszik. A pénzügyőri felügyelők működési köre -pedig az érintett szolgálati szempontokra való tekintettel majdnem évenként
rendszeresen változik.
Minthogy a szegedi pénzügyigazgatóság
hatáskörébe utált Csongrádmegye egész területén fomtosabb jövedéki felügyelet alatt álló ipariüzem csak igen kevés van, a pénzügyőri felügyelői állomásnak Szegeden v-aló szervezése egyáltalában nem lenne indokolt.

kus hatást tesz ,az emberre, ha arra gondol,
hogy ennék a nőnek kegyeiért történt az
egész -családi komédia. A törvényszéki folyosón Hnatyukkal karöltve jelent meg, ez— Az ügyész súlyosbítja a vádat. —
zel a ténnyel is igazolni akarva, hogy teljes
(Saját tudósitónktól.) -Hnatyuk Ignácnak,
a béke közöttük.
-a. ifelesógnyiuzó makói-péknek ügye foglalkozKilenc iára után Hirsch Fülöp, a csábító
tatta ma ismét a szegedi törvényszék harhalkereskedő
is megjelent. Igen f u r a kinézémadik büntető tanácsát. Hnatyuk mester,
sű -ember. Alacsony termetű, pápaszemes, na-mint annak idején a ,lapok megírták, külögyon mozgékony. Dühös pillantásokat vetett
nös módon bőszült a meg feleségének hűtlenHn-a tyúkék felé, de a közeledést nem tartotségét. 'Megtudta, h-ogy az asszonynak Hirsch
ta tanácsosnak. Igen büszkén mesélte, hogy
Fülöp, makói külkereskedővel, viszonya van
őt tanúnak hívják, meg egyben „szakértőés hogy tetten érje a feleséigét, január negyenek" is és 28 korona napidíja 1-esz. Arról
dikén azt mondotta, hogy Szegedre utazik.
azonban óvatosan hallgatott, hogy neim csak
-Fel is szállott a vonatra, de a vasúti hídtaütt és szakértő, hanem sértett is egy szenál leugrott és hazaszaladt lakására, ahol az
mélyben.
ágy alá bujt. Nem is kellett itt neki sokáig
A tárgyalást .délelőtt 10 órakor nyitotta
várakozni. Csakhamar megjelent, felesége a
meg
Rigó Endre dr. elnök. A vádat Ho„halember"-rel és a következményekből meg
tudta Hnatyuk, hogy sejtése nem csalt, mert ránszky Miklós alügyész képviselte. Alig
kezdte meg Hnatyuk vallomását, az ügyész
az asszony tényleg hűtlen.
Hnatyuk egy ideiig türelmesen .szoron- zárt tárgyalás elrendelését kérte. A bíróság
gott az ágy alatt, de végre is annyira -felhá- helyt adott az ügyész kérelmének és a tárborodott a tapasztaltakon, hogy kiugrott az gyalás anyagára való tekintettel a zárt tárágy alól, Hirschhez egy vasailót vágott, fe- gyalást elrendelte. Elsőnek a tanuk közül
leségét pedig összekötözte és valósággal meg- Hnatyuknét hallgatta ki a bíróság, majd a
akarta nyúzni. Egy késsel a homlokáról a többi tanúvallomások következtek. Több,
bőrt lehúzta. Ezért került a vádlottak pad- mint tiz tanút idézett be a törvényszék, akik
jára ikét rendbeli súlyos testisértés vétségé- türelmetlenül üldögéltek a folyosón.
A tanúik kihallgatása után az ügyész a
vel vádolva.
Ügyét először szeptember 16-án tárgyal- tárgyalás elnapolását kérte, mert véleménye
ta a szegedi törvényszék. Közben Hnatyuk- szerint súlyosabb bűncselekményről van szó,
nak borzalmas brutalitása, dacára sikerült mint amilyent -a vádirat inkriminált. Valókibékülni feleségével, aki liiusz nap alatt .gyó- színű .ugyanis szerinte, hogy iFuszkó Rozál
gyult fel sérüléséből. Hnatyuk valószínűleg sérülése 20 napon tui gyógyult és igy súa büntetéstől való félelmében 'békült ki az lyos testisértés büntette forog fenn. A védő
asszonnyal, aki az első tárgyaláson nem is je- ellenezte a tárgyalás elnapolását, mert szelent meg, nehogy az ura ellen kelljen valla- rinte a tanúvallomások során egyáltalán nem
ni. Az első tárgyalást ezért napolták cl. Hna- tünt ki, hogy a sémilések tovább gyógyultak,
tyuk már akkor szerette volna, ha a tárgya- sőt a sértettek nem is kérték a vádlott meglást megtartják, de védője nem volt, aki ide- büntetését. A bíróság azonban ennek dacára
jében előterjesztést tehetett v-oLna, A mai elnapolta a tárgyalást november 26-ára és a
tárgyaláson ügyvéddel jelent meg ,a vádlott makói közikórháztól be fogja szerezni az irapék: Rózsa Andor dr. szegedi ügyvédet .vá- tokat a gyógyulás időtartamának megállapílasztotta védőjének. A tárgyalásra ezúttal el- tása végett.
jött felesége, Fuszkó Rozál is, akin -még most
Hnatyuk Ignác nagyon sizomoruan táis látszanak a sérülések nyomai. ,Az asszony vozott a teremből a tárgyalás elnapolása
valószínűleg idősebb lehet, mint -az -ura, mert után. A Délmagyarország munkatársának a
haja már őszül, arca ráncos és szinte komi- következőket mondta ügyére vonatkozólag:

1913. okótber 29.

dcgmaüyaror9zxq
— Nem tudom kérem, hogy mihez kezd- ? 0 0 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® !
jek? Már kilenc hónapja húzódik az ügyem
és azóta nem birok állást kapni. A lapok teletülkölték a világot esetemmel és most kenyér nélkül állok tél előtt, mert .sehol sem
mernek alkalmazni. Mindenki azt hiszi, hogy
egy valóságos vadállat vagyok.
— Maikóról m á r elköltöztem. Most SzaIgazgató: VAS SÁNDOR.
badkán lakom, feleségemmel együtt, akivel
ki bókültem, mert látom, hogy nem ő volt a.
Telefonszám: 11-85.
hibás. Szabadkán sincs nmost állásom, de
messzebb nem mehetek, m i g ügyem be nem
fejeződik, mert nem telne az ideutazásra.
Már azon gondolkodom, hogy
megmagyarositom a nevemet, i g y talán kenyérhez jutok,
de azt sem lehet, amig ügyem el nines intézve. Nem bánom m á r akármi is történjék,
s
de legalább vége legyen az ügynek, mert ismét dolgozni szeretnék.
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Szerdán:

Készülnek
a patriárka temetésére.

Ü3
a

— November 5-én lesz. —
(Saját tudósitónktól.)
Gasteini jelentés
szerint a patriárka eltemetésére vonatkozóan
a mai napig nem történhetett intézkedés,
mert nem tudták, hogy mikor érkezik Karfócára a holttest. A pátriárkái, hivatal ma aztán
közli, hogy a temetés a jövő hét szerdáján
lesz, november 5-én;
A patriárkátus irodájában' a
pátriárkái
szck betöltésére vonatkozóan azt az értesülést adták ki, hogy a holttest megtalálása
erre semmiféle befolyással nincs. A félévig
tartó holttányilvánítási eljárás tárgytalanná
vái: ugyan, de az interregnum esetleg egykét évig is eltarthat.
Ma délelőtt tiz órakor megérkezett
Gasteinba a görög-keleti egyház bizottsága,
melyet a holttest aguoszkáiására és átvételére küldtek ki: Zubkovics
püspök; Csincs dr. archiöiakonus és Csámpáig dr. udvari titkár, akik nyomban kihajtattak Dorfgasteimba. A beszentelés ma délelőtt nem
Történhetett meg, mert reggel megkezdte a
boncolást a hafgasteiini járásorvos és eltartott délutánig. Ekkor következett az agnoszkálási eljárás, amely simán folyt le, mert
kétségtelen bizonyítékok szólnak amellett,
hogy a talált holttest valóban Bogdanovics
pátriárkáé.
Bécsből jelentik: Most jutott nyilvánoss á g r a Bogdanovics patriárka több levele, a
melyeket Misics dr.-hoz irt, aki neki jó bar á t j a volt.
A két egyházfő egész a legutóbbi időig
levelezett egymással és a p a t r i á r k a utolsó levelében azt i r j a , hogy a gasteini kura nagyon
jót tesz neki és értesiti Misics dr.-t, hogy Gasteinból való visszatértében Bécsben is fog
tartózkodni. Kéri IMisics dr.-t, hogy v á r j a a
bécsi pályaudvaron.
Az érsek v á r t a is a pátriárkát, aki azonban nem jött, Bogdanovics' nem érkezett meg
másnap sem. Misics nyugtalankodni kezdett
és kérdezősködött GasteinJban. E k k o r t u d t a
meg csak, hogy a p a t r i á r k a két nappal előbb
eltűnt, de eltűnését titokban tartották.
Uigy látszik, hogy a p a t r i á r k a ezt az
utolsó levelet köz vetetlenül halála előtt irta,
A levelek egyike sem mutat arra, hogy a
patriárka búskomor lett volna, v a g y elméje [
elborult avagy bogy öngyilkosságra gondolt.
Itt emiitjük meg, hogy a múlt heti leltározás során Joanovich miniszteri tanácsos,
a patriárka dolgozószobájában teljesen rendben találta az okiratokat és az aktákat. Körülbelül négyszázezer korona készpénzt találtak pénztárában. A idályai metropóliai uradalom fundus instruktusa is a legjobb karban van. Megállapították, bogy a p a t r i á r k a
alig öt esztendős tevékenysége alatt hatszázezer koronával gyarapította a klérus nyugdij
alapját és a püspöki zsinati alapot.
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Az uj spanyol kormány. Madridból
jelentik: A kabinet összetételében változás
állott he. Vedillo márki veszi át az igazságügyi, Ugarte a földmivelésügyi táncát. A
miniszterek tegnap este m á r letették az esküt. — Dato miniszterelnök Romanonesz volt
miniszterelnökkel folytatott beszélgetésében
kijelentette, bogy az uj kormány követni fogja az előbbi kormány nemzetközi
politikáját
és annak irányelvéitől a legcsekélyebb mértékben sem fog eltérni.

— zsölye K 1.—, l-ső
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(Saját tudósitónktól.)
A Lemle
József
kontra Nagy Zoltán afférhoz egy u j a b b részlet járul, amelyben a biró és Lemle József né
nevelőnője: Wolper Lili a szereplők. Az ügy
a járásbíróság mai tárgyalása szerint a következő:
Lennie Józsefné junius 30-án elutazott
Szegedről, egyik rokonához Oszkármajorba,
Tiszaszőlős mellé. Onnan levelet irt Nagy
Zoltán bírónak. De a levélhez egy másikat is
csatolt, Wolper Lili számára. Kérte az aszszony, hogy a biró lehetőleg személyesen
juttassa el a nevelőnőnek az ő számára küldött üzenetet. Ugy is történt. Nagy értesítette Wolpert, bogy levél érkezett a számára és
jöjjön ki a szegedi korzóra. A Leány kiment
és Nagy Zoltántól átvette a levelet. M a j d elolvasás u t á n megmondta a bírónak, hogy
Lamléné azt irja, miszerint ha szüksége van
neki — Wolper Lilinek — pénzre, ugy az
összeget majd átadja a biró ur.

A biróság fölmentette Wolper Lilit az ellene emelt vád alól. A védő az ítéletben megnyugodott, de az ügyészi megbizott Ifölebbezett.

vasárnap d . q . 2-től éjjel 1 2 óráig.
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Nagy—Lemle-ügyhöz.

0

Pénztárngitás délelőtt 11 ó r a k o r

Előadások :

— Részlet a

— Tehát mennyi az összeg? — kérdezte
! Nagy Zoltán.
— Huszonnégy korona, — mondotta a
j nevelőnő. — Tizenhat korona jár a f r a n c i a
! társaikadásért és nyolc korona kézimunkáért.
•Nagy a jelzett összeget szó nélkül ki is
j fizette.
j
Ez az eset junius legvégén történt. Há
. rom hónap múlva, — szeptember 29-én, — a
í mikor -a Lemle—-Nagy-affér fegyelmi följem i leütés alá került, Nagy Zoltán biró főijeién. tést tett Wolper Lili ellen ós csalással vádola | ta tmeg. Azt mondotta, hogy a leány „néki
a[ • j nem j á r t összeget -csalt ki a levél alapján."
Az érdekes s a személyek miatt feltűnő
I
esetet m a t á r g y a l t a Gömöry Andor járásbiró.
i
; Beidézték többek között Lemle Józseínét is,
I
, aki azonban lényegtelen vallomást tett.
j¥
A vádlott védője: Holló iSamu dr. beszéi
j dében kiemelte, hogy a levelet Leinlénó még
l í í júniusban irta, ellenben Nagy Zoltán még is
| csak hónapok múlva, szeptember végén tett
\ följelentést Wolper Lili ellen, — amiből a r r a
S I lehet következtetni, liogy Nagy Zoltánnak
f m á s -célja volt az egész ügygyel, még pedig,
j liogy diszkvalifikálja
Wolper Lilinek azt a
| vallomását, amelyet a Nagy—Lemle
ügyben
a fegyelmi vizsgálat során tett. Ebben a leá n y azt vallotta, miszerint Nagy Zoltán biró
és Lemle Józsefné az ő lakásán szoktak találkozni.

•
a „KORZÓ" mOZI

Biró és nevelőnő pere.

3 0 fillér. —

Kedvez-

ményes jegyíüzefek a pénztárnál
kaphatók.

® ® s ® b s b b b b ® ® b b e b ®

A portugál Összeesküvés. Lisszabon
ból jelentik: A Limosiro-börtóniben a politikai foglyok termiének pa-dl-óia alatt fegyvereket és muníciót talált a felügyelőség. Ezzel
kapcsolatban számos házkutatás történt és
uj irányban indult meg a nyomozás.
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k a l e n d á r i u m .
AZ IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai
intézet
jelentése
szerint: Enyhe idő várható, ny ugaton elvétve esővel
Sürgönyprognózis:
Enyhe,
nyugaton elvétve
csapadék.
Déli hőmérséklet:
14.5. C.

A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatal
botn délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A
polgármester betegsége miatt nem fogad; a
főkapitány 11—1 óráig fogmd.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél
és a
mimkásbiztositó-pénstárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a
beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ:
Este nyolc órakor
A hónapos szoba, énekes bohózat.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
kezdve este 11 óráig: A makrancos
hölgy,
vígjáték 2 felvonásban,
VASS-M0Z1:
Délután 5 órától
kezdve
este 11 óráig: A régi padnál, dráma 3 felvonásban.
EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától este
11 óráig: Görög istenek és hősök, szinmü 4
felvonásban.
KORZÓ MOZI: Az előadások
tartanak
délután 5 órától este 11 óráig: A fenség, nordisk dráma 3 fölvonásban.

Levelek az élet mögül.
A tizenkettedik
gyerek ifölbillentette a
család boldogság-mérlegét. Tizenegy gyerekkel csak elboldogult volna valahogy Boros
András, de jött a tizenkettedik és végighúzta
az apja minden számítását, A kereset ós a
megspórolt pénz is tizenegy részre osztottan
még megállott valahogy, de a tizenkettedik
gyerek beleütött az a p j a k á r t y a v á r á b a és feldöntötte. Megölték. Az apa és az anya, akik
tizenegy gyerekkel éltek máig, közös akarattal étették halálra a fölöslegesnek ítélt tizenkettediket. A gyermekgyilkosságot a törvény vasszi,gorral üldözi. Boros A n d r á s és
hitestársa tehát kétségtelenül: bűnhődni ifog.
Am fölöttük Ítélkezni birák fognak, hirák,
akiket otthon nem tizenkét éhes száj vár és
akiknek nem tizenkét, p á r cipőt kell egyszerre venni karácsonyra. Mert a birák nagy ritkán mennek tul a cselédszaporitásban az:
egyes számon. És Boros A n d r á s m á r a tizenegy pár cipőnél tartott, amikor azt mondta:
elég. De a sors közl>eszólt és kinevette az ő
űzegény-emher-pan aszait. És Boros A n d r á s
megjavította a sorsot. Ezért kell bűnhődnie.
Boldog idők, amikor a gyereket még istenáldásnak nevezték. Ma: istenverése. Ma nin
csen egyetlen valamirevaló ember, akii meg
ne rémülne arra a magasztos gondolatra,
hogy: közeledik a — második gyereke ós
őrüléshöz közeledik az, akinél a h a r m a d i k
kisért. Ahol a tizenkettedikig várnak, m i g
gyermekölésre vetemednek, a mai .borzasztó
viszonyok között m é g lehet mondani: keresztényi szeretet és türelem lakozik. Nem, nem
mentséget keresek Boros Andráséknak. A
gyilkosság mindig bün marad. Soha semmi
sem lesz lemoshatatlanabb a kiontott embervérnél. És Boros -Andrásék keressenek önmaguknak védelmet tettük számára. Én csa-k
sajnálni tudom azt a derék embert, azt a
rettenetes erejű igásbarmot, aki még tizenegy gyerekkel is tudta húzni az i g á j á t . És
tudom, hogy az emberséges birák könnyel a
szemükben, vagy legalább is a: szivükben
fognak felettük törvényt mondani, mert ha
arra gondolnak, hogy nekik kellene tizenkét
csámcsogó szájat betömni, tizenkét öltözet ruhát venni egyszerre, megdermedne a szavuk,
amellyel kimondják Boros Andrásék fölött

fog tartani. Több helyen havazás várható,
kiilön-ösen 11-től igen kritikus idők Ígérkeznek. Eső, hó, viharos szelek fognak átvonulni az ország több részén. November
hónapunk igen szeszélyes és kritikus lesz. Euró»
p a több részében nagyobb 'havazások és viA diákok tiltakoznak a (felemelt vizsga- harok várhatók. Novemberben egy-két szép
dijak ellen. Mert bizony az egyetemen fel- enyhe időre van kilátásunk, -de ez nem fog
emelték a vizsgadijakat. J a , minden drága, a hosszasan tartani, mert ismét hideg, szeles
vizsga is drágább. A kormánynak pediglen és csapadékos idők váltják fel. iE hónapunk
nincsen pénze az egyetemi tanár u r a k fize- tartós, télies, hideg időt igér. Decemberben
tésének felemelésére, máskép nem lehetett -nagy7 ködök ígérkeznek. Decembert átlag
megoldani a dolgot: fizessenek a jelölt urak véve csapadékos jellegűnek
számithatjaik.
többet a vizsgáztató professzornak. És a diá- Eső és hó váltakozik. Hideg, viharos szelek
kok tiltakoznak ez ellen a felemelés ellen. uralkodnak. December igen változónak ígérPedig rosszul teszik. Bosszul teszik, mert kezik. Itt számit-hatunk egy kis enyhe időre.
idáig, ha a proifess-zor urnák pénzre volt szük- Körülbelül 8—10 fok körül fog ingadozni a
sége: csak a bukási statisztika változott . . . hőmérő. Hosszú, tartós, hideg télre lehet száA bukási százalék együtt emelkedett a ka- mítani.
matlábbal . . . H a pedig a vizsgadíj nagyobb
lesz. Több lesz a professzor urak zsebébe hulNagy kérdés: beválik-e a jóslat.
ló vizsgapénz, feltétlenül javulni fog a ta— Lovak helyett emberek. Eleszik a
nulmányi statisztika. -Látjátok, fiuk, enny-it
pedig csak megér az a pár koronányi külön- zabot a lovaik elől a z emberek, olyan éhesek-.
bözet? . . .
Dr. Lesbius. A félelmetes éhinség áthelyeződött Magyarországra,
Budaipesten öt-hatszáz ember
— Szeged és a törvényjavaslatok. ajánlkozott, ihogy a betegsegélyzo pénztár
Szerdai közgyűlésén foglalkozik a város hurcolkodásánál lovak helyett ők húzzák a
törvényhatósági bizottsága Szivessy Lehel kocsikat. A gépekikel nem tudnak konkuráldr.-nalk az indítványával. Az indítványt egész ni -az emberek, tehát konkurálnak az állatokterjedelmében- ima ismertettük, cé'lja, hogy kai. Mintha egy ímegiratlan -apoikalipszisi bortiltakozzék ,a város az esküdtszéki reform- zalom jeelenetei elevendnének fel előttünk:
:iz ember meg az állat élet-halálharca a kejavaslat, a tervezett sajtótörvény és a -gyünyérért.
Mi ilesz a télen? K iad munkát és kelekezési-jog szabályozásáról szóló rendelet
nyeret az éhezőknek? Most még csak a lovak
(ellen. Kár, hogy ezekből az ügyekből is -pomunkáját kérik az emberek, de ha jön a tél,
litikai kérdést csinálnak (és kár, hogy ép
iz éhség vörös fátyolt von a szemekbe, az
Szivess-y dr. sietett ennek az indítványnak
élő -lova-k húsába fognak benyomulni a kések
beadásával. A szóban levő javaslatok ellen
a nyiilt utcákon — mert enni kell! Mi -lesz a
ugyanis nem lehet tiltakozni, hiszen, -az anytélen! Ma egyszerre az összes éhesek enni
nyit jelentene, hogy a tiltakozó helyetelaníitl,
akarnák!
hogy az esküdt széki intézmény -megjavittassék, a sajtó jogviszonyai
rendeztessenek.
— Szülök gondja. Még sütkérezünk az
Érdemi -részükben- pedig a törvényjavaslatok
őszi nap aranyos verőfényében, de azért ez a
végleg még kész sincsenek, hiszen a sajtóverőfény nem t u d j a elűzni sok sötét gonduntörvényről most ainkétioznalk Mi ellen tiltakat. Talán csak a gazdagoknak -nem okoz gonkozzék tehát a közgyűlés? M a j d megmondja
dot a tél, de legtöbbünknek bizony m á r most
a jogügyi- bizottság, amelyhez — eminenter
borsódzik ,a hátunk, pedig még nincs is hijogi kérdésről lévén szó — a- tanács utasitdeg. De m á r előre megvan a gond. Kell a
ta t-ni kivánja a z indítvány. De -az (is cs-alk akímelag ir-uh-a, f a 'és| szén,, lámpát üs korán
kor, ha is-meretes-sé lesz a szóban -forgó tör- kell g y ú j t a n i , ami -meg gázszámlánk nagyvényjavaslatok végleges szövege.
ságát emeli ijesztő módon. Szóval kiadásaink
— Ferenc Ferdinánd Vilmos császárnál. növekednek, de — jövedelmünk emelkedése
Berlinből jelentik: Ferenc F e r d i n á n d trón- nélkül. Valahogyan csak leküzdi kikii a maörökös szerdán este elutazik Bécsiből (Vilmos ga b a j á t , vaalíhonnan csak előkerül a nacsászár vadászataira Göndebe. Csütörtökön gyobb költség. „H-a nincsen -pénzünk, vereggelig marad vendége a. császárnak Pots- szünk hitelbe." Van azonban a gyermekes
damban s -délelőtt elutazik az egész vadász- házasoknak, a szülőknek még egy nagy gondtársaság. Szögyény-Marich
László gróf ber- j u k télen. iMát kezdjenek csemetéikkel, akiklini osztrák-magyar nagykövet és báró Ru- nek télen is csak ugy van szükségük valamimerskirch, a trónörökös főudvarmestere -is lyen szórakozásra ,mi-nt nyáron. Csakhogy
hivatalosak a vadászatra. A hercegek közül nyáron ott az utca, a liget, mely elég helyet
(Eiitel Frigyes, Joachi-m és Oszkár mennek és alkalmat nyújt, hogy-a-gyermekek játékos
Gördebe. Csütörtökön és pénteken lesznek az kedv-üket kielégítsék. Télen ugyancsak bajos
udvari vadászatok, pénteken este pedig Fe- volna különösen a kisebb, 6—10 éves gyermerenc Ferdinánd trónör|ök-ös visszautazik keiket kicsapni az utcára, vagy a parkokba.
Bécsbe.
Pedig minden szabadban űzött játék egyút— Teleszky a király előtt. Teleszky tal testgyakorlás. Vérkeringtető, izomfejleszJ á n o s 'dr. pénzügyminiszter m-a délután -két tő testgyakorlás. A -gyermekieknek téli időórakor titkára, Thaly Zsigmond dr. kisóreben ép ugy van szükségük testfejlesztő szatóben Bécsbe utazott. A pénzügyminiszter
holnap délelőtt kihallgatáson jelenik -meg a bad mozgásra, mint nyáron. Ilyen szabad moz
király előtt. Teleszky János -már a holnapi gásul kínálkozik mindenekelőtt a séta. De
nap folyamán visszatér Budapestre. A pénz- egyszer az időjárás, máskor meg m á s ok
ügyminiszter a képviselőház csütörtöki
ülé- folytán elmarad a -séta és a gyermekek valósén terjeszti be az 1914. j a n u á r 1-től junius
sággal ketrecéletet kénytelenek élni, még pe30-ig terjedő időre szóló állami
költségvetési
dig meglehetősen szűk -ketrecben. íMert hiszen
előirányzatot.
a legtöbb családnál egy-két szobánál többet
— Mit jósol Sziriusz ? Sziriusz, az isnem fűtenek rendszeresen. De ha nem is ma| mert időjós -ma .beküldte nekünk az időjárás
radna el a rendszeres séta, -gyermekek részé| változásáról szóló jelentését, amelyet itt isre ez, mivel jóformán csak láb-mozgatásból
j mertetünk.
áll nem elegendő, mivel nem fejleszti ará;
Október 27-től kissé csapadékosabbra válnyosan minden testrészüket. Már -pedig a
tozik, növekedő csapadékokkal. Ugy, hogy
már novemter 2, 3, 4, 5, 6-ik napjaiban or- gyermeki test fejlődésénél ép erre van szükszágos esőzéssé változik át, amely több napig ség. Hogy közelebbről is -megnevezzem a doi-

a börtönt. Mert Boros -András nagyot hibázott: a sorsot - akarta, megjavitani, pedig csak
a — természetet kellett és lett volna szabad
javítgatnia . . .

dbcmaoyarorszxg
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1913. október 30.

BetlŐ

got: a gyermeknek tervszerű
testfejlesztésre liinder Edének, .a Pesti Tükör volt tulajdovan
szüksége.
A
szülőket
nagy
gondtól
sza- nos főszerkesztőjének Liszt Ferene-tér 6.
fcen é» vidékre, berakg z á i m ó
b a d í t j a meg Csapó Ödön, az állami főgimná- szám alatti lakásén, és foganatosította a
t á r o z á s t azáraz raktár
l.sz
S z e g e d ) Jókai.utCa
zium kiváló képzettségű tornatanára, aki — vizsgálóbíró által elrendelt bűnügyi zárlatot.
helyiaégben ctzközOl
A detektívek a lakási h a t szobáját zár alá
T e l e f o n 34.
ma int értesülünk — november 3-ikii kezdettel vették. A bűnügyi 'zárlat természetesen, kitéli tornakurwust nyit 6—il4 éves firofk és leá- terjed Kenéz-Kurlándernek a bankoknál levő
nyok számára. Nem Osapó ödönnek és élet- értékpapírjaira é s így zárlat alá vették a
revaló -tervének akarunk e sorokkal reklámot volt főszerkesztőnek a Jelzálog Hitelbanknál
csinálni, de a szülőknek vélünk szolgálatot zálogban levő nagyváradi „Fekete S a s " •tenni, b a erre felhívjuk figyelmüket. Az em- részvényeit, továbbá a nagyváradi Magyar
Bankinál lévő részvényeit. Ugyancsak ima
alatt, november l - r e , évi 9 0 0 k o r o n á é r t <
lített korú gyermekek egész délelőtt az isko- délelőtt Miklós Gyula dr. ügyvéd a Magyar
lában ülnek, sőt minden nagyítás nélkül Érték és Iparbanlk képviseletében megjelent
mondhatjuk, görnyednek. A még nem szi- Kerny kapitányinál és bűnvádi
feljelentést
tett
Kurllánder-Kenéz.
dr.
ellen,
sikkasztás
lárd gerincoszlop a sok üléstől könnyen elfercímén.
A
följelentés
szerint
Kiirlánderélk
düli. lEnnek mintegy ellensúlyozója, reparálófelvettek olyan követeléseket, melyeket előja lesz azután a tervszerűen vezetett délutá- zetesen eladtak .már a bankinak. A följelenni torna, mely nem akrobata-mntatványok- tés kéri a volt főszerkesztő letartóztatását.
i
KELEMEN-UTCA
ból, vagy hátborzongató saltomortálékból fog
> :
— Rendőri krónika. Asztalos Pálné,
állani, hanem a teljesen veszélytelen, sőt or- született Mózes Rozál m a reggel félhétkor
vosilag különösen ajánlott svéd torna-mód- zsirszódát ivott iSzatymaz-utca 51. szám alatt
lévő lakásán. (Haldokolva szállították a köz: GL szer szerint fog történni.
lü 5
kórházba; válósizinü, bogy nem fog felgyó— U j ügyvéd. Ifjabb Regdon Sándor dr. gyulná. Kihallgatni nem lehetett. A férje, aki
•Marosvásárhelyen az ügyvédd vizsgát siker- fuvaros-vállalkozó, nem is sejti a.z öngyilkosW !
s á g okát. — Ábrahám Vince Kisfaludy-utca.
rel letette és irodáját Szegeden n y i t j a meg.
40. szám alatti lakos, másfél éves József nevü
— A király csókja. Bécsből jelentik: kis íia, véletlenségből zsirszóda oldatot ivott,
iE±
l g
Ferenc József királynak a román trónörökös szüleinek távollétében. A gyereket súlyos sé* BHfBi
párnál tett látogatása alkalmával kedves epi- rülésével .a mentők a közkórházija szállítotzód törtónt. A királynak bemutatták a trón- ták. A rendőrség megindította a vizsgálatot,
C •
örökös p á r gyermekeit mind, köztük a leg- hogy a szülőket terheli-e gondatlanság.
— Budapesti színházi lap. A Lux Terka
fiatalabbat, az 5 éves IUána hercegnőt is, akit
és Rév Béla szerkesztésében megjelenő Színegy asztalra tettek. Mikor a kis hercegnő házi Ú j s á g legújabb száma igen érdekes tarmeghallotta, bogy az előtte álló tábornok Fe- talommal jelent meg. tSzamaházy István veTisztelettel értesíteni a nagyrabecsült hölgyközönrenc József király, megkérdezte az uralkodó- zércikke Kiss Józsefről, Lux Terka regényéséget, hogy kézimunka-üzletet létesítettem, ahol
nek folytatása, Bérezik Á.rpád:, Rév Béla Írától:
szerezhekizárólag
sain kivül Farkas P á l Konventbiztosának .kri
tők be
csak
— Hát Vilmos csázár mikor jön?
és amebikáját hozza Lux Terka tollából. Számos fela legA király válasz helyett homlokon csókollyek Ízlés,
finomabb
vételt ad a hét újdonságairól, ingyen kottata a kis hercegnőt és szívből nevetett.
mellékletet és számos kedvezményt ny.ujt
minta és összeállítás tekintetében a legkényesebb Igényeket is kielégitik. — Mintáimat
— Újvidékről Bécsújhelyre repült előfizetőinek. Előfizetési á r a egész évre 8 K,
csakis eredeti iparművészeti tervezések alapján kéSonovszky főhadnagy ós Kavala lovag fő- fél évre 4 K, egynegyed évre 2 K 40 fillér.
szítik és állítják össze. Megrendeléseket el fogadok
hadnagy a Bub hadirepülőgépen Újvidékről Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI.,
r u h á k r a , blousokra, teritékekre, bonne-femBécsújhelyre .repültek. Hatszázötven kilomé- Királyi-u. 106. Mutatványszámot küld a kim e o k r a stb. meglepő olcsó á r a k mellett.
ternyi utat tettek meg a Duna folyásával adóhivatal.
Az igen tisztelt hölgyközönség szi ves pártfogását kér
szemközt hat és háromnegyed óra alatt. Erős
— Magyar vasúti személyforgalom.
ellenszéllel kellett megküzdeniük. Átlag kétII. Füzet. A magyar királyi államvasutak
ezerhatszáz méter magasságban tették meg a
igazgatóságától nyert értesítés szerint az üzeSZEGED,
bosszú utat. Bécsújhelyről Újvidékre csak 3
mükben levő Lonjavölgyi vasúton >és Somogy
ós fél óráig tartott az ut, de ekkor hátszél seSzéchenyl-tér 8., II. emelet.
vármegyei egyesült helyi érdekű vasutakon
gítette őket.
október 1-én u j személydijszabás lépett élet— A jéghegy. Londondói jelentik: A be, némileg felemelt menetdíj akkal. Ennek
Teutonic White Star .gőzös, amelyen négy- folytán a magyar vasúti személyforgalom
száz utas volt, Montreálból Bosztonba való 1912. évi julius hó 1-től érvényes II. dijszaú t j á b a n veszedelmes kalandon esett át. Egy bási füzeteiben foglalt ezen vasutak állománap sűrű ködben dróttalan távirat jelentette, saival való forgalomban jelenleg érvényben
minden vasárnap
hogy jéghegy van a közelben. Szerdán az el- levő közvetlen menetdijak 1914. j a n u á r 1-től
ső
tiszt csakugyan észre is vett egy jéghe- kezdődő érvénnyel szintén megfelelően felNAGY TOMBOLA
gyet nem messze .a hajótól. (A kormányos emeltetnek.
értékes n y e r e m é n y t á r g y a k k a l . •
ügyességének köszönhető, hogy a hajó elsik— A szorgalom ne ovábbja. A miNaponta czigányzene.
lott a jéghegy mellett ós kikerülte a vesze- nap a Nemzeti Színházhoz Tóth Imre cídelmet.
SZÍNHÁZI VACSORA!
mére csomag érkezett.
— A fényezett kávé. Ilyen is van. Sőt
Természetesen színdarab volt.
S a j á t t e r m é s ű kltünö heggiborok.
— ugy látszik — kiterjedt ipar a kávéfónyeA csomaghoz levél volt mellékelve, mely
Különlegesség: „ R o y a l Z ö l d i k e . "
ző ipar, mert a belügyminiszter idején való- szó szerint í g y hangzott:
nak találta azt megrendszabályozni. E g y ke„Nagyságos Igazgató Ur!
Tulajdonosok M a t e j k a : és Fliegel.
reskedő fényezett kávét hozott forgalomba s
'Eddig tizenhárom: drámát küldtem a
•ílZ 16 miatt terhére hozott büntető leletet a Nemzeti Szinházinak. A biráló bizottság mind
belügyminiszterhez megfiölehbezte. A belügy- a tizenhárom müvemlet visszautasította, A
miniszter az Ítéletet helybenhagyta s ki- kudarc azonban nem csüggesztett el munmondta, bogy a kávéfényezés
hamisításnak kámban. Megírtam a tizennegyedik drámátekintendő. A k á v é fénye u g y a n i s a kávé mat. M.ajd meglátom, liogy a biráló bizottjobb minőségét jelenti, a fénytelen kávé gyön ságnak lesz szive ezt is visszautasítani. Hát
uájjtadláa
gébb
minőségű, a fényezés segítségével tehát szorgalom ebben az országban már semmif?"
* « X M 1 .
gyöngébb minőségű kávét sóznak lelkiismeretlen embertík jobb minőségű gyanánt a ve- tmaaBasimaKmmamKmammKmaaMmmm
vők nyakába. J ó lesz téhát a kávófényesitésAz áftalam készített
sel felhagyni, tisztelt kávéfényező urak! A
f*«fara títünéen használható a valódi fogaktól miniszter szerint u g y a n n e m .képez hamisíM ntm iamarhetó, az eradeti fogakat tetjesen tást a kávéfényezés, h a a kávé mesterséges
fényére figyelmeztetik a vevőt, olyan vevő
pótolják. Késeitek továkoá arany koronákat éa azonban aligha akad, aki elfogadja az ilyen
tóvehetó arany hidakat jutányos árak meUett. kávét, pláne a jó kávé árában, h a pedig nem
e g y évre .
24.— kor.
Vidékiek 12 éra alatt lesznek Wetógitv*. Bár- fizetik meg a fényt, aligha lesz érdemes a káfélévre
12.„
vét kisubickolni.
milyen javítást 4 éra alatt készitek.
negyedévre
6.„
— Kenéz-Kurlündcr ügyei. Budapestről
B A R T A ÁGOSTON fogtechnika jelentik: Ma déldőtt Kerny kapitány vezetéegyhónapra
2.®„
Ki0é-tén t. sa. SZEGED.
sével ©égy detiekftiv jelent meg Kenéz-KurButorszAlHtá«okat hely-
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vadalmi biztos két hónapi szabadságot kérnek.
[Mindezeken kivül néhány -fontosabb városi ügy póttárgyként fog a k-özgyülés -elé
kerül-ni. Igy tárgyalják -majd a jövő évi költségelőirányzatot, a-,melyet -a pénzügyi bizott\ ság u g y általánosságban, mint a. részleteií -ben elfogadott rná-r. -Az-után péttárgyként sze
-repe-l a bejelentő hivatal ü g y e is, ha az ugyan
az erre vonatkozó inditvány kapusán a közgyűlés nem kívánja azonnal tárgyalni. -Az
u j nyugdiijsza¥ályzat is a póttárgyak között
szerepel.

KÖZIGAZGATÁS
Közgyűlés előtt,
— Ujabb inditvány ok. — Kérelmek.
tárgyak. —

— Pót-

(Saját tudósitónktól.) Jeleztük -már, ho-gy
szerdán- -délután mégy órakor kezdődiilk a
törvényhatósági bizottság október havi rendes közgyűlése, amelynek a programján igen
s-oík inditvány -és kérelem szer-epei. Ezeknek
egyrészét m á r Ismertettük, -legújabban pedig a következő ügyek kerülitek belé a holnapi közgyűlés programjába.
Franki Antal ,a Zárdia-utca és SzentMiklós-utoa rendezésére vonatkozólag tesz
indítványt a közgyűlésnek. Hoffer Jenő a tanítóknak családi- pótlék megszavazását és az
összegnek a közgyűlés határozatáí-ó számított 'nyolc nap al-at-t történő kiutalását kérd
Indítványába a
Körmendy M á t y á s indítványozza, hogy a közgyűlés is írjon föl a kormányhoz a imunkásbiztosdtási törvény megváltoztatása érdekében és ezt a határozatát !
pártolás céljából küldje meg a többi törvényhatóságoknak.
A tanácsi előterjesztések között több
utcarendezés i s szerepel. A Vörösács- és
Rigó-utcákba légszeszlámpák feláll kását, a
Szent-László-utoába petróleum-lámpák fölállítását javasolja a. tanács. Az 1912. évi köv-ezési programra megszavazott 700.000 koronával -az októberi közgyűlésen szám-ol -el -a
tanács. Napirendre tűzték a záróra-szabályrendelet ügyét; a tanács jóváhagyás céljából
bemutatja az ad hoc bizottság javaslatát.
Az októberi közgyűlés határoz afölött is,
ho-gy az árva tár pénzét a jövő évben, melyik
-pénzintézetben! helyezzék el gyümölesözőieg.
A rendező pályaudvar vontató telepe részére
a im,agyar államvasutak igazgatósága tudvalevőleg megfelelő nagyságú terület átengedését Ikért-e a várostól1. A tanács beterjeszti
a mérnökség javaslatát, amely megállapítja-,
ho-gy mekkora területet engedhet á t a város
a vontató telep céljaira.
iA kérelmiek között igen érdekes a városi
szolgák pártolásra méltó beaicfványa. A szolgák ugyanis — miint m á r megírtuk — fizetésük huszonöt százalékának kiutalását kérik dráigasági pótlék éiim-én. A tanács a szolgák kérelmét elutasítani javasolja, ezt azzal
-indokolja,, Ihogy a beliiigymiiiLszteiü-Uiin úgyis
foglalkozik a szolgák
fizetésrendezósével,
másrészt -pedig, h-a a huszonöt százalék drágasági -pótlékot a Ikiöz-gyiülés megszavazza, a
város költségvetését mintegy 80,000 -koronával terheli meg. A városi szolgák ezzel szemben hivatkoznak a r r a , liogy a város miniden
alkalmazottjával, még -a rendőrökkel is méltányosan bánt el a közgyűlés a korrigált fizetésrendezési javaslat keretében, csak épen
ők, -a szolgák, -maradtak mostoha gyermekek,
pedig -az általános- -drágaság őket nyomja a
legjobban. Elb-ben kétségtelenül igazuk van és
remélhető is, -hogy a közgyűlés; nem f o g a
tanács ridegen elutasító állás-pontjára helyezkedina -a városi ez-olgákkal szemben.
Az ágostai -evan-gélilkus egyház vagyont-alanságára való hivatkozással az aszfaltjárda munkálatainál felmerült költségek elengedését kéri. A tanács a -kérelmet -pártoló
javaslattal terjeszti a közgyűlés elé. Be.nde
Antal nyugalmazott rendőrhiztos azt kéri
beadványában a közgyűléstől, hogy a nyugdiját ötszáz koronával emeljék -föl. IA tanács
a kérelem elutasítását javasolja. iA város napidíjas alkalmazottai "tűzifa beszerzésére előleget kérnek, a tanácsban a kérelem elutasítását a j á n l j a . Beiszner Jánosné négyszáz korona kegydijat kér a várostól. A tanács szerint el -kell utas,ita,n-i. Több városi tisztviselő
szabadság engedélyezése iránt nyújtott be folyamodványt a közgyűléshez. Kelemen [Kálmán árvaszéki ülnök, h á r o m hónapos szabadságot kér. -A városházán -azt beszélik, hogy
a-z árvaszéki ülnök kórelm-e nyugalomba vo- {
múlását jelenti. — Eisenstein J a k á b dr. -kór- \
házi főorvos öt hónapi, Árendás György építési felügyelő lkét hónapi, Simonyi
Károly
adótiszt h á r o m hón-alpii, László Kálmán alkapitány három hónapi és Almay 'Gyula ja-

Szerda, csütörtök

(—) Megsemmisített közgyűlési határozat. A belügyminiszter tudvalevőleg tördögh
József szegedi vásár,biztosit különféle szabálytalanságok miatt hivatalvesztésre i-t élte.
Eördögh ezután; ezerkétszáz
korona kegydijat kért a- várositól, amit a 'közgyűlés meg is
szavaz-o'tit. A -határozatot jóváhagyás végett
föiterjesztett-ék a belügyminiszterhez, akí
azonban most érkezett leiratával m-egsemmisi tette azt.

SPORT.
E. Fogazzaró iiághirti regénye
után 3 részben.
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Előadások V26 f/48 és 9 ó r a k o r .
V a s á r n a p , 2 órától folytatólag.

HI9ZGÓSZIN !ÁZ

o A SzAKBól. Vasárnapi nagy diadal
után rendkívül Lelkes, hangulatban lefolyt
szakosztályi ülés vollt tegnap -esté. Elhatározta ,a szakosztály, ho-gy a1 győzelem 'kivivőit emlékéremmel jutalmazza. Az összetartás ébrentartása érdekében, -rendszeresíti a
-csütörtök -esti- teaestélyékct. Jegyzőkönyvi
köszönetet szavazott a helybeli sajtónak lelkes és ért-ékes támogatásáért.
o Hapa gólja. Bizonyára mindenki örömmel értesül a iSzlAK tegn-api ülésén -megállapított körülményről 1 , -hogy a SziAK—iSzfflK
mérkőzésen Hapa gólja a OLOO-ik volt a SzAK
ez,idén adott góljaiból.
o Meisl Hugó a nagy meccsről. Az
osztrák szövetség kapitánya, Meisl Hugp a
magyar-osztrák mérkőzésről a
Fremdehblatt-ba cikket irt, -amelyet igy vezet be:
Magyarország
győz 'elkeseredett,
szerencsés küzdelem után í:3-ra. íElsŐ (félidő 3:1 Magyarország javára. Második félidő -2:1 -Ausztria javára. A-z osztrák csapat bizonyult álló,képsebbnek, Magyarország tiszta offside góllal -győzött. Több, miint 30.000 néző, köztük
Bárczy polgármester, Palányi Géza dr. volt
igazságügyi miniszter, sok -képviselő és »
kormánynak vezéralakjai. ,Az osztrák csapat,

Értesítés.
Van szerencsénk tisztelettel értesíteni a
t. c. közönséget, hogy Szegeden, a Klauzál-téren lévő

Radó Ignác úrtól a mai napon átvettük
és azt kellő szakértelemmel fogjuk tovább
vezetni.
Minden törekvésünk oda fog irányulni,
hogy a legfokozottabb igéuyeket is a lehetőséghez képest kielégítsük.
Egyben felhívjuk Radó Ignác ur hitelezőit, hogy érdekeik megvédése céljából
bennünket azonnal felkeresni szíveskedjenek.
Magunkat a m. t. közönség nagyrabecsült pártfogásába ajánlva, maradtunk kiváló
tisztelettel
Szeged, 1913. október 28.
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és Dvetrích játéka emelkedett ki, óriás hatást nekik, hogy a házba rövid idő alatt bét leamelyből Merz, Cimera, Brandstatter, Bemer ány ment be és négy-öt fiatalember. A detett a közönségre.
tektívek azonnal behatoltak Szentpéteriók laA cikk következtetése a következőként
A város egyik legszebb
kásába és sikerült nekik leleplezni ,a házashangzik:
helyén és épületében, csiKlasszikus küzdelem volt, de nem nem- párt. Hét leányt találtak ottan, akiket bezetközi elsőiklasszisu játék! Nem a csapatok vittek a rendőrségre „mamájukkal" és „panosan berendezett
játéktudása döntötte el a gólokban dws mecs- pájukkal" együtt. A leányok közül kettőt a
cset, hanem a kapusok.
bútorozott szoba
közkórháziba szállítottak, kettőt pedig, akik
Meisl az elragadtatás hangján beszél
teljesen külön bejárattal
Zsák kapusról § neki tulajdonit ja a magyar nem szegedi illetőségűek, a kihágási biróság
csavargásért elitélt 15—15 napi elzárásra.
csapat győzelmét.
o A magyar-osztrák meccs második Szentpéteri és feleségé vizsgálati fogságfélidejét .megnyerte az osztrák csapat 2:1 ba került.
Cím a kiadóhivatalban.
arányiban. Ez a mérkőzés egyetlen szépséghibája, inert arra vall, hogy az osztrák csapat SSSSBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBEBBBSEISIfltSBSBBBBBBSBflBSBBBBB'
volt az állóképesebb. De csak színlegesen. A
meccs harmincezer nézője láthatta, hogy a2
osztrák csapatot egy könnyelműen átengedett negyedóra vitte a /frontba.
o Változás az FTC csapatéban. Payer
x Debrecen és 8 Duna-Tisza-csatorna. készáruvásáron szilárdan tartott volt az
fog ezentúl hallfot játszani a bajnokcsapat- Debrecenből jelenítik: A mérnök- és épitész- irány.
ban. Az FTC ezzel résziben /megoldotta a vál- egyesü'let debreceni 'szakosztálya vasárnap
sággal fenyegetett halfkérdést. Hátvédek dol ülést tartott, amelyen elhatározták, hogy
A budapesti értéktőzsde.
gában ugyanis jól áll a Ferencváros. Geiser indítványt nyújtanak be Debrecen törvényA mai előtőzsdén mindijárt megnyitáskor
és Szandovits alig gyöngébbek valamivel Pa- hatóságához, hogy kérelmezze
a város a az ultimóhalasztással foglalkoztak, amelyet
yernél. Szó van arról is, bogy Schlosser ját- kereskedelemügyi minisztertől a Duna—Tisza
csakhamar simán, gyorsan és a menetkörészék ezentúl centerhalfot. Ez a kombináció csatorna megépítésének
napirendre tűzését. hez képest változatlanul intéztek el. Utóbb
azonban al/igha fog (beválni, mert Schlosserre Egyben' terjessze elő a miniszternek azt a
szükség van a csatársorban. Tavasszal külön- kívánságát, hogy a csatorna tervét ugy dol- hozzáfogtak az üzlethez, amely ,kellemetlen
ben végleges megoldást nyer a centerhalf- gozzák ki, hogy a. csatorna Debrecent is csalódást okozott azoknak, akik a berlini kakérdés is. Feldmann Gyula, az NSC volt rep- érintse s egyben jelentse ki a város, hogy matláb tegnapi váratlan leszállítása nyorezentatív hátvédje fog játszani centerhalfot hajlandó résztvenni az érdekeltség 'megala- mán remélték, hogy most nálunk is föllendül az üzlet. Általános meglepetésre a maa bajnokcsapatban.
kításában'.
gyar bankot és a közútit nemcsak a mai fizeo Rekord bevétel. Harmincnyolcezer kox Értéktőzsde. A mai megnyitáskor a tett halasztódiijakkal olcsóbban, hanem azonrona volt a vasárnapi osztrák-magyar mér- proiongáoiót intézték el a börzén, amelynek fölül is még 3—4 koronával olcsóbban kínálkőzés összbevétele. Még a szövetség sem szá- lefolyása /igen könnyű és gyors volt. A ha- ták. Állítólag az buzdította IfÖl a Ibesszspekumított ennyire. Most azoniban kegyelmes volt lasztandó anyag mennyisége ugyanannyi lánsokat mai betörésükre, hogy a város hir
a reprezentatív meccshez az időjárás, ami -bő- volt, mint múltkor; a bankóik report tejében szerint az autóbuszjáratokat a /maga, kezeléséges magyarázata a népvándorlásnak.
változatlan díjtételeket számítottak.
sében rendezi. Ámde némi vásárlás nyomán
x Nincs forgalom. A gabonapiacon nagy az egyensúly csakhamar helyreállt és az áre Állami Kereskedelmi—Állami Gimnázium bajnoki d Ma igen érdekes ifjúsági érdeklődéssel kísérik a külföldi mezőgazda- veszteség nagyrészben megtérült, mert a bémérkőzés lesz a SzAK a pályán. A középisko- ság eseményeit és élénk kommentálással fo- csi piac és egy-két vasértéket kivéve, szilárd
lai bajnokságban eddig veretlen Kereskedel- gadnak minden egyes hírt. Igy ma is nagy magatartást tanúsított. Igaz, hogy az alpesi
mi-nek kemény ellenfele lesz a szintén jól sze érdeklődést keltett, hogy Argentinjában az hánya tegnapi /félévi jelentése igen kedvezőtreplő Gimnáziumi csapat, sőt utóbbi rend- időjárás nagyon kedvező ás már másfél hó- len. A nemzetközi, úgyszintén a heti értékek
szeres tróningjei és u j játékosokkal való /meg nap múlva megkezdődhet az aratás. Ameri- kisebb változás után tartottan zárultak. A
erősítése révén favoritként indul a küzdelem- kában a bevetett terület nagyobbodásár&l és készárupiac üzlettel,en, a salgótarjáni részbe. Biró Horváth Pál (SzAK) lesz. A bajno- az őszii buza kedvező állásáról kolportálnak vény keresett volt. A járadékpiac ina is sziki mérkőzés 20 filléres trén'ingj egy gyei meg- hírt. India szárazság miatt panaszkodik, az lárd és élénk volt, a magyar' koronajáradók
ausztráliai vetés kielégítő. Kanadában is na- egynegyed százalékkal emelkedett. Á zárlat
tekinthető.
gyobb a búzatermés, mint tavaly, ezért a ho- tartott, de csöndes.
zatal is megélénkült. Az orosz kivitel nem
Kötöttek: Magyar hitel 821.50—823. Lefelel meg a várakozásnak, inig a román tenszámitolóbank
509.50. Magyar bank 543.50—
geri terméséről kielégítő jelentés érkezik. A
545.50.
4
százalékos
koronajáradék 81.30—
gabonatőzsdén ma rekesztették be a/z októberi határidők forgalmát — minden emóció nél 81.35. Osztrák Magyar államvasút 695—697.
9 Kegyelmet Haverda Máriának! Ba- kül. A forgalom azonban a kulissz tartózko- Közúti vasút 632—635. Rimamurányi 685—
lassa Árimin dr., Haverda Mária védője, ma dása és a vidéki megbízások hiánya miatt 687.50. Hazai sorsjegy 107.75. Kereskedelmi
bank 37,15.
a budapesti ügyészségihez kegyelmi kérvényt ma annyira megcsappant, hogy több ízben
nyújtott be Haverda Mánia érdekében. Kéri, egyáltalán nem funkcionált a határidőpiac. KsaBasascasaristturaiasgíiaBtscatiietBiiaxtmiiaaaKaaceatiEFelelős szerkesztő : Pásztor József
hogy a kiszabott tizenkét évi fogházbüntetés Az állandó kis hozatal is bizonyítja, hogy
mind nehezebben lehet vaggon- és hajóáruKiadótulajdonos: Várnay L.
hátralevő részét őfelsége engedje el. A védő hoz jutni és a nagy szárazság miatt az egérkiülöm kérvényt is nyújtott be az 'igazságügy- okozta pusztítás nagy aggodalmat okoz. A
miniszterhez, melyben kéri, hogy páétolóan kontremin tehát imár azért is fedezi magát,
terjessze föl őfelségéhez a kegyeimii kér- ^ mert több virléken a szántó-vető munkát nem
Városi
szinház.
vényt. A kérvény ind/okolása az, hogy a bu- lehet lefejezni. Ámde csak kezdetben emel• <M>lMl>E,„(nv
kedett a;z árnivó, utóbb az üzlet pangásával
dapesti esküdtek hiányosan szövegezett fő- kisebb árlemorzsolódás volt tapasztalható. A
kérdés alapján /mondták ki felbuj'tásban bű- tengeri a kedvező terméseredmény hatása Folyószám 71.
nösnek Haverda Mániát, holott a bizonyítási alatt szintén gyengült, mert élénkebb árki- S z e g e d , 1913. október 29-*n
anyag legfeljebb a biinsegédi biinrészesség nálatra számit a fogyasztás. A legutolsó okA H Ó N A P O S SZOBA.
tényéteméit mutatta. Haverda Mária, aki ed- tóberi leszámoló árfolyamokat búzánál 10.60,
Vígjáték
3 felvonásban. Irta: Farkas I.
rozsnál 8.15, zabnál 7.45 és tengerinél 6.75 ko- i
dig három évet és hat hónapot töltött ki' rónában állapították meg.
büntetéséből, teljesen kitöltötte volna bünteSZEMÉLYEK:
tését, ha cselekményét helyesen
minősítették
Péter
A budapesti gabonatőzsde.
körmendi
Magda, a felesége
volna.
Szohner
A határidőpiacon minden különösebb in- Czóti, orsz. képviselő
Mihó
§ Bűnös házaspár az Dgyészségan. A cidens nélkül ma .délelőtt 11 órakor rekesz- Havranekné
Miklósi
Klári, a leánya
tették
be
az
októberi
határidők
forgalmát,
a
Tallián
szegcdi ügyészségi fogházba szállítottak ma
Dán Gyula
mely alkalommal a búzánál 21.20, a rozsnál Államtitkár
Turányi
délelőtt egy házaspárt, amelyet kerités bűn- 16.30, a tengerinél 13.60, a zabnál 14.90 koKriiztinkovich
Tóth Vendel
Szatmári
tettéért tartóztatott le a rendőrség. Szentpé- ronás leszámoló árfolyamokat állapítottak Szobaleány
Martinyi J.
teri Ferenc és (felesége a díszes házaspár. meg. Egyébként olyan minimális volt a for- John
Heltai
I.
Hölgy
Martinyi M.
Évek óta abból éltek, amit fiatal leányok ke- galom, hogy az áprilisi határidők jegyzései- II. Hölgy
Geszti
restek. A külső Kálvária-utca 2. szám alatt nél alig mutatkozott változás. Hir szerint kisebb vétel német ibuza és rozs kelt el ma a
ilévŐ .lakásukban valóságos ibüntanyát íren- prágai 'hetivásáron. Az árfolyamok a követdezt-ok be. 14—16 éves munkáslányokat csal- kezők :
tak oda és fiatalemberekkel hozták össze őket
Buza áprilisra 11.31. Rozs áprilisra 8.94. l r i o r | A l i i i i o 4 n l M ' '
a
a
Két detektív szombaton arra sétált éa feltűnt Tengeri májusra 6.27. Zab áprilisra 7.40. A KlaUUlllVaiai
l\áráSZ-U!Ca 9r

kiadó,

KOZGAZDASAG

TÖRVÉNYKEZÉS.

Hirdetéseket felvesz a

S.

qjElMAQYARORSZXO

1913. október 23.

3572/1913. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi
L X . t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróságnak
1918. évi Sp. IV. 1181/2 számú végzése következtében Dr. Szivessy Lehel ügyvéd által képviselt Keller A. szegedi cég javára 725 és 50
K. s jár. erejéig 1913. évi szept. hó 2-ik napján foganatosított kielégítési végrehajtás utj á n felülfoglalt és 2120 koronára becsült következő ingóságok u. m. házi bútorok és egy
zongora nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913-ik évi V. 3162/1. számú végzése folytán 725 és 50 kor. tökekövetelés, ennek és
pedig 675 kor. után 1913. évi junius hó 20.
napjától járó 5°/o kamatai 1/t°/o váltódij és
eddig összesen 13 kor. 30 fillérben bíróilag
már megállapított költségek erejéig, Szegeden
Korona utca 5 sz. alatt leendő megtartására
határidőül
1913 ÉVI NOVEMBER

HATÓSÁGILAG ENGEDÉLYEZETT

Meglettem!

mészárszék

j/Hkaimi vételük!

WIELL1S LAJOS.

emben
Egy nagy tétel cosztüm szövetet K 2 7 0
120 széles gyapjú szövet . . K 1 2 0 a marhahúsának a következük
Cozmonozi Qoldberger Kartonok K —-50
Leveshus . . 140 fillér
P a p r i k á s n a k 120 fillér
Cozmonozi Pargetok féláron!
Csont nélkül 140 fillér
Pongyolák
. . .
K 3-80
Pecsenyehus 160 fillér
Cloth eroplán kötények
K 2-50
S e r t é s h ú s szintén mérsé>
Cloth alsó szoknyák .
K 1-90
kelt napi á r a k o n kaphaté.
Diszes női ingek . .
K 1-90
Selyem női harisnyák .
K 1-30 föüzlet: Belváros, Csdjonics-u. 6.
Tiszta gyapjú válkendők
K 320
fióküzlet: Pcto/i-sugárút 27. ffi"

Szabott áralj!

Versenyárfikíz

ÁPBŰHIRDETÉSEK.

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l ,
üvegje 50 fillérért kapható Leinzin r Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi tér 5.
520

HÓ 4-IK

NAPJÁNAK
DÉLELŐTI11
ÓRÁJA
ki tűzetik és .ahhoz a venni szándékozók ezennel aly megjegyzéssel hivatnak meg, .hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén
becsáron alul .is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- ás felül foglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen á r
verés az 1881. évi LX. t.-c. 120.
értelmében
ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1913. évi október hó. 17.

Kajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
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de Mövetfüggenyök ktUft• ö s gonddal vegyileg tta>
Bttaínsk otetó Irak meJ.
kii éa rövid idő alatt

LUCZA JÓZSEF
krimefeet* éa vegyttatíténfi
pradon-ntea ^ ^ V a W j j ^ .
sarok,
lella-tér 3. tz., Bal
k>t».
Telefon
'ióküzlet: ZENT &
rotor,

D é l m a g y a r o r s z á g i fióktelep,
Szeged, Keíemen-u. 11. Telefon 833

Sebesztha,
ikir. bir. végrehajtó.

EGH2DIT9TÍUK

aaaHHfflöHaHHŐJSeiBítaHKtfSSeJESSEiS?

A VHJUI2T!

óriási választékban
érkeztek és nagyon
jutányos árak mellett
bocsájtatnak eladásra.

ES

FIA

szőnyegáruháza
Szeged, Kárász-utca.

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó g é p í r ó tanfolvaw*

MAY É S
Francia szabása fnzíK.
női díVatKiilönícgesscgeK
legnagyobb választékban

Pollák Testvéreknél,
Csekonics-utca
Széchcnyi-tér.
Telefonszám 854.
Telefonszán; 855
Szentes, Kossuth-utca.

_ _ _ _ _ _
mmmmmmmmmm^mmmmmm

RÓMA

köztisztasági gépek és eszközök gyára
BUDAPEST, V. KER.

ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.

Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoneák,
M2
A
Szemétgyüjtöszekrények. Hulladékkocslk és szemeteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisititék. Szl.
vattyuk. kétrányozógépek. Kátránymelegitö SstÖk,
mintakiáuitás.

•• •

Legmodernebb

yvitaben.

1913. október 29.

1 2 .d f i l m a q y a r o r s z Á q

VARNAY L.

h a, ng v e r s e n y i r o d á j a
b é r l e t e t n y i t az a l a n t i

versen
1. Hangverseny 1913. nov. 10.

Flesch Károly
hegedűművész

Dienzl

Oszkár zongoraművész
működésével.

közre-

3. Hangverseny 1914. jan. 12.

Höttges Vally
dalénekesnő, a berlini udvari opera tagja és

Wilhelmus Henry
zongoraművész

együttes estélye.

2. Hangverseny 1913. dec. 15.

4. Hangverseny 1914. febr. 14.

Heinemann S.

WaldbauerKerpely

k a m a r a é n e k e s daiestélye

/V\anelbord John zongoraművész közreműködésével.

vonósnégyes

estélye.

Páholy 6 személyre K 24. . Páholyűlés első sor 4.—, többi sor 3 . - .
zsöllye első sor 6 . - , 2-től 10-ik sorig 4 . - , támlásszék 1-től 8-ik
sorig 3 . - , 9-től 16-ik sorig 2.— .
Bérelni lehet november 5-ig, azontúl az eyyes árusítás is kezdetét
veszi, a következő árakon:
Páholy 6 személyre K 3 0 , páholyűlés, első sor K 5, többi sor K 4,
zsöllye első sor K 7, 2-től 10-ik sorig K 5 , fámlásszék 1-től 8-ik
sorig K 4, 9-től 16-ik sorig K 3 .

ci.

A h a n g v e r s e n y e k mindenkor a KORZÓ mozgószinházban, este fél 9 órakor tartatnak meg.

Sxr*

NYOMATOTT VARNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, k,aRÁSZ-UTCA 9.
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