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Városi vigadó.
Megjelent egy rövidke hir .a sajtóban arról, hogy a tekintetes városi tanács
'föltette az okulárét éLs megvizsgálta a közgyűlési terem padjait, vájjon elég épek-e
még ama harminc év elmultával, melyet
megszületésük óta eddig, átéltek? Megvizsgálták és mivel állítólag faragásokat találtak rajtuk, a m e l y .faragásokat némi költői túlzással közvagyon rongálásának minősíthetne valamely szőrszálhasogató jogtanár, határozatképen kimondották, hogy
a faragásokat a fölolvasások közönsége
végzi, miért is ezentúl semmiféle tudományos és egyéb b o g a r a s fölolvasáshoz v a g y
előadáshoz a közgyűlési termet odaadni
nem fogják.
i
A gyanútlan olvasó, mikor idáig ér,
kiejti a lapot kezéből, mintha főbe koppantották volna. Hol is vagyunk tulaj donképen? A százesztendős kalendáriumban
olvasunk-e viccet a nagylétaiakról, akik a
torony gombjára kötötték a tehenet, avagy
a prócieuse Gobineau gróf könyvét forgatjuk, melyben furcsa kis renaissanoe-ötletek vannak a művészi formákat bolondul
szerető toszkániaiakról? Mindenképen ugy
érezzük magunkat, mintha egy kicsinyég
megbolondultunk volna, vagy — tisztességgel mondván — a nemes magisztrátus
körül lenne hasonló kalamitás. Jó ég! Micsoda határtalan mélysége a belátás szűkös fogyatékosságának és a közéleti föl-
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mese.

Száz éve múlt, hogy elszunnyadt a város
És monda lett már, hogy nagyrégen élt,
S a kékszemű hercegnők ablakán át
Eokka-dal pörgött és spinét zenélt.
Száz éve múlt, hogy nem nyitnak a menták,
Csak a csontkertek mély illata nő,
S a fehér pávák márványkútja
helyén
Fehéredik a márvány
temető.
Száz éve múlt, hogy itt járt a varázsló,
S egy este zengő ezüst sípba fújt,
Kilencszáz kis hercegnőt vitt el innen,
Azóta álmot flótázik a mult.
Száz éve múlt, hogy elszunnyadt a város
És úgy hangzik már, mint egy nagy mese:
Kilencszáz kis hercegnőt vitt el innen
A monda koldus, bús énekese.
EMÖD

TAMÁS.

Megértés.
Irta: Kutas! Ödön.
A helyiérdekű vasut mozdonya élesset
füttyentett s azután erős pöfékeléssel méltóságosan megállt. Bagi Ede fürgén lépett ki
egyik másodosztályú kocsiból. Odabent fül-
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adatok jneg nem értésének! H a m a r j á b a n
nem találunk szavakat, melyeikkel ezt a
brutális és kulturálatlan gondolatot eléggé kifejezően megbélyegezzük és nem találunk formát, mélybe a meglepetés, harag és komikum elegyes érzéseit kellően
pregnáns módon kiifejezzük.
A középületékben szegény városnak
nincsen a közöniség kiszolgálására alkalmas helyisége egynél több. Ez az egy a
városházán van. Az elmúlt v a s á r n a p is
ebben a helyiségben volt két gyönyörű előadás, délelőtt a gyermektanulmányi társaságé igen komöly szakpedagógusok részére, délután pedig a társadalomtudományokát kedvelő társaságé az
általános
szellemi életet élő, progresszív
tudományos képzettségű közönség részére. Mind
a kettőn égő lelki sóvársággal csüngöttdk
az előadóik ajkán, annyira ritka Szegeden
az igazán nagy stílusú, nyugateurópai látókörű, magáért a tudományért rajongó
ember, akinek o d a a d á s a és hevülése mindenkor a legragyogóbb példákat n y ú j t j a .
Az ember ldllke miegmámorosodik laz örömtől, mikor látja, hogy hosszú és f a n y a r
izü fcüzködés után sikerült végre itt is közönséget nevelni a társadalmi és tudományos kérdések iránt való, belső forrásokból fakadó érdeklődésnek. És ezt a gyönyörű föllendülést, mely m é g mindig csak
kezdete egy elkövetkezhető gazdag eredményű közéleti reneszánsznak, a k a r j a Véka alá rejteni Szeged város hatósága egy

érvekkel igen siralmasan megtámasztott,
szégyenletesnek mondható határozattal, a
melyről kétségtelenül hiányzik a
város
művészi érzékű, első tudományos fejének,
a ,polgármesternek (mint Ágoston Péijer
mondotta) a pátense. A városi hatóság
kétségtelenül ugy gondolkozik, hogy h a
m á r valakiben nem fér meg az
előadó
kedv, menjen el közönségével 'együtt a
régi gimnáziumiba, ahol patkányok
és
póttartalékosok társaságában igen kedélyesen és zavartalanul szórakozhatilk.
Eltekintve minden szatirikus vonatkozástól, meg kell jegyezni, hogy a legtöbb
nagyváros gondoskodásának t á r g y á t képezi jó előadói terem létesítése. Példa r á
Arad, melynek uj közművelődési palotájában hangversenyterem, _ előadói, bizottsági és mindenféle egyéb célokra szolgáló
terem bőségesen akad. Ilyen épületnek a
létesítése közérdek, mely elől elzárkózni
nem lehet. A városnak előbb, v a g y utóbb,
föl kell épitenie a városi Vigadót, egy a r á nyaiban és kiállításában impozáns épületet, mely minden komoly és közérdekű
mozgalomnak otthona legyen s a nép házának nyilvános jellegét viselje m a g á n .
Sürgősebb szükséglet ez, mint a második
városháza, mert a nép maga és a nép é r deke mindig előbb való a hivatailnoksereg
érdekeinél!
Addig pedig, amig a városi redout
fölépül, ki kell tárni a városháza kapuját
minden .előadás és minden közönség előtt.

ledt, nyomasztó volt a levegő s azontúl is
leverőleg hatott rá az éjjeli utazás. De amint
arcát megcsapta a szabad táj felől jövő 'hűvös levegő, egyszerre fölfrissült. Arcán pir
futott át s megállott a kis vasúti ház előtt,
hogy szétnézzen: vájjon várják-e?
Pillanatig átfutott agyán a gondolat,
hátha nem is jöttek elébe. De nem ért rá a
hosszú gondolkozásra, mert egy barátságos
ur megszólította:
— Isten hozott Ede! . . . Mégis szép.
hogy eljöttél.
Ba.gi megnézte az idegen urat és amint
arcán egy ismerős vonást fedezett föl, megdobbant a szive.
— Horváth úrhoz van szerencsém?
— Ahhoz bizony Ede. csak menjünk a
kocsira . . . Ugv is türelmetlenül vár már
I d u s ! . . . Ilyen nehezen lehet téged elcsalni?
— A kötelesség teljesítése sok kedves
perctől fosztja meg az e m b e r t ! . . .
— Kötelesség ide, kötelesség oda, a szívnek is van j o g a ! . . . Szegény Idus, mennyit
szomorkodik. Fáli neki a távolmaradásod!
Bagi Edének átsuhant a bensején egy
édes, merengésre késztő érzés. Ez a szó:
Idus, valami zengzetesen hangzott ki a falusi ur szavaiból. Mindjárt megértette, hogy
j szívesen látott vendég lesz.
A gyorsjárásu falusi lövak majdnem

röpítették a kocsit, mégis ugy tetszett Baginak, hogy egy csöppet sem haladnak. A
gondolat sebes szárnyán szeretett volna most
már Idushoz Jutni, hogy láthassa ragyogó
szemeit, hallhassa csengő szavát és majd azután, amikor már mindent elrendeztek, a
keblére ölelhesse, mint édes, kicsi feleségét.
Mert hát Bagi Ede látogatóba jött Horváth
Idusokhoz, akit egv felejthetetlen napon: a
tisztviselők bálján ismert meg. Azóta nem
tudott nyugodni, napról-napra a szolid lelkű, csöndes mosolyú Idusra gondolt. Még
attól siem riadt Vissza, hogv levélben kérje
meg Idus kezét. És irne, ugy látszik, nem
hiába irta meg a levelet, mert már meg is
érkezett Idusnak, a drága kis angyalnak hivő
szavára: jöjjön, szeretettel v á r o m . . .
— No Ede, itthon vagyunk! — szakitotfca félbe Horváth ur Bagi mélázó gondolatait. — Sok szépet hallottunk rólad, hát
nyitva is az ajtónk, lépi be rajta.
Bagi remegő kézzel nyomta meg a kilincset s egyszeribe kedves falusi ház udvarán találta magát. Az ámbitus deszkáján
cserepekben a magvar ház dísze, a ragyogó
színű, diszpompás muskátlik állottak. De a
virágok között a legbájosabb, a legédesebb
jelenség .mégis csak Iduska volt. Bagit szinte megbűvölte a bájossága. Most még szebb,
angyalibb volt az arca, mint a bálon.
Bagi szerény udvariassággal hajolt a
lányka keze fölé. A pici, puha kezecske ott
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Ha faragják a padokat, hát faragják; a | most ők maguk bebizonyították, (hogy mind- nek meg ott, ahol az „átkos közös ügyeket"
vandalizmus csirája ott lappang minden ez nemcsak lehetséges, de ők maguk is ké- tárgyalják, egyforma csalódásokkai fognak
visszatérni. Ez a bécsi kirándulás nem fog
emberi formájú ruházat alatt. De nem is pesek erre, ha érdekeik ,ugy kívánja.
áll meg ez a v á d ; csak kicsinyes rágalom
Ez az érdek hatalmasabb .tehát minden rajtuk .lendíteni. Ellenben biztosan meggazés rosszakarait foghatja rá a szegedi föl- frázisnál és elvnél. Itt a magyar parlament- dagodnak — egy tapasztalattal. Avval neveolvasásokra járó közönségre, mely na- ben még mindig evickélnék a kétféle állás- zetesen, hogy itt Budapesten, a parlamentgyobbrészt hölgyekből áll, hogy alacso- pont mögött, hol bemennek, hol kint marad- ben, nyugodt, normális tanácskozások kerenyabb színvonalon áll a közgyűlés publi- nak, hol nyugodtan tárgyalnak, hol botrá- tében talná még nyílik számukra babér j—
kumánál. Reméljük, hogy a hatóság maga nyokat rögtönöznék. De mihelyt Bécsről van de azonkívül hiába keresik a szereplést, az
siet a legközelebb adandó alkalommal ki- szó, ott egyszere megszűnik a kétlakiság, érvényesülést és legkevésbé — a hatalmat.
fejezésre juttatni ebben a
szerencsétlen megszűnik az álszemérem és minden elvet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
határozatban kifejezett elvvel szemben jó- és fentartást elhajítva, kifogástalan pártzan visszakozását.
közi udvariassággal kérik és foglalják el helyeiket — a delegációban.
ö k talán ,sók illúzióval és büszke re— Nem törlik el a nyugdíj-alapot. —
ményekkel készülnek erre a bécsi szerep(Saját tudósitónktól.) Kedden délután 4
(Saját tudósitónktól.) Szombaton az el- lésre, de mi azt hisszük, némileg kiábránórakor
a jogügyi és pénzügyi bizottságok
dulva
és
talán
alaposan
kijózanodva
fognak
lenzéki delegátusok megjelentek a magyar
delegáció előártekezlotén és résztvettek ab- onnan visszatérni. Bécs különös város, főleg Bokor Pál helyettes-pol g árprés ter elnökléséban a barátságos és bizalmas tanácskozás- abból a szemponaból, hogy miképen tudja vel ülést tartottak, amelyen folytatták a vában, melynek célja a delegáció elnökét és átformálni a vad kurucókat. Hisz ném oly rosi tisztviselők uj nyugdijszabályzatának a
tisztikarát, a bizottságok elnökeit, előadóit régen micsoda dagadó reményekké! és tárgyalását. Az első ülés alkalmával az álés tagjait eleve kijelölni, hogy a hivatalos büszke önérzettel vonult a koalíciós delegá- talános rész tárgyalásánál Rósa Izsó dr, azt
választás simán és akadálytalanul, előzetes ció Bécsbe. Akkor ők voltak a kizárólagos indítványozta, hogy a szabályrendelettől elmegegyezés alapján folyhasson' le. Evvel a urak a delegációban, élükön a bálvány- térőileg, .amely az, eddig 650,000 koronás
lépéssel tehát ujabb közeledés történt az el- döntő Barabással. És micsoda sima, békés nyugdijalap eltörlését kívánta, az alap tarlenzék részérői a munkapárttal szemben. Az udvaroncokká vedlettek rövid idő alatt. tassák fönn, sőt fejlessze tovább a város.
első akkor történt, mikor az ellenzéki pár- Láttuk őket azután a koalíció bukása után Minthogy azonban a bizottsági tagok a szatok elfogadták a munkapárt részéről felkí- is, amikor a munkapártot igyekeztek túl- bályzatot későn kapták kézihez és nem volt
nált delegációs helyeket, megnevezték je- licitálni abban, hogy a hadseregnek több elegendő idejük annak áttanulmányozására,
löltjeiket és a jelöltek boldogan tudomásul pénzt és több katonát kínáljanak és ráadá- Wimmer Fülöp javasolta, hogy az ülést havették, hogy a munkapárt .megválasztotta sul fölkínálják Luegeréknek — a Krisótffy- lasszák el. Igy (határoztak és Rósa Izsó dr.
indítványa fölött akkor nem is döntött a bitéle választójogot.
őket.
Ez a két lépés a békés pártközi megA nagy koalíciós nekibuzdulásnak és a zottság.
A ma tartott ülés legfontosabb határoállapodás minden ismérvét magán viseli. későbbi íölkinálkozásnak egyforma vége lett.
Evvel az ellenzéki pártok teljesen és nyil- Tört szárnyakkal és tört reményekkel tér- zata az, amely szerint az együttes bizottság
vánvalóan feladták mindazt, amit eddig ál- tek vissza. Most mindössze heten indul- a nyugdijalap föntarUását és továbbfejleszláspontjaikként vallottak, ö k azt mondták, nak a császárváros meghódítására. Már itt tését javasolja a közgyűlésnek. Javasolja tolehetetlen a többséggel
békésen együttmü- Budapesten megláttuk rajtuk, hogy milyen vábbá, hogy az özvegyek ellátási diját husz
ködniök, pártközi megállapodásokat létesite- simán, óvatosan. Már itt Budapesten leve- százalékkal emeljék föl. Kardinális módosíniök, véle parlamentáris uton érinitkezniök, tették a párduchősös kacagányt. De akár tások ezek, mert a város nyugdíjas tisztvia bizottságokban együtt tárgyalniok. Nos, kurucoknak, akár labancoknak öltözve jelen- selőinek a járandóságát már január elsejétől negyedmillió koronára emelik föl. De az
emelkedés itt még nem áll meg, hanem évpihent egy pillanatra Bagiéban s aztán ajká- tosat akartam mondani, de nem találok rá ről-évre nagyobb
lesz a nyugdijteher,
a
hoz emelte. Idus elpirult és zavarodottan, szavakat.
maximális összeg azonban, amit elér majd a
szinte önkénytelenül nyitott ajtót Baglnak.
Bagi ugy tett, mint aki eltalálta a más
városnak ez a kiadása: négyszázezer korona
— Tessék E d e ! . . .
gondolatát.
Bementek a falusias egyszerűséggel, de
— Azt akarja mondani ugy-e, hogy ha- lesz. Az együttes bizottság üléséről részÍzlésesen bútorozott szobába. Ott bent. hű- szontalan, hanyag fiu vagyok, aki még a letesen az alábbiakban számolunk be.
vös, lehangoló volt a levegő. Beszélgettek boldogság után is olyan lassan iparkodik.
közömbös, mindennapi dologról. Monoton,
— Ó, dehogy! — mondta mosolyogva
" Az ülés megnyitása után Bokor Pál elfáradt volt a beszélgetés. .Mindnyájan érez- a lányka, — hisz tudom, nem a közöny tarnök
fölkérte a bizottságot, hogy döntsön
ték. hogy itt valaki fölösleges, de azért tar- totta vissza.
tották a szigorú, erkölcsös szokást, a szü— Nem, nem a közöny, de mert féltem abban az elvi kérdésben, hogy a jövőben az
lők figyelték a lányukat. Iduska arcán is lát- attól a gondolattól, ha netalán Iduska ,nem uj uyugfdijszabályzattól eltérőleg eltöröljék-e
a nyugdijalapat, vagy sem.
szott az .erőltetett udvariasság és a közöm- fogadna szívesen . . .
Balogh Károly pénzügyi tanácsos fi nanbös beszélgetés hatása.
— Miért ne! Vártam, hisz megígérte . . . ciális .szempontokból szólt hozzá ,a .kérdésihez.
A véletlen gyakran nagy mester. Most,
Bagi boldognak érezte magát, de amiis remekelt, bár ugy is lehetett magyarázni kor Iduska babráló keze után nyúlt és az A törvény — úgymond — imperative ,rena .munkáját, mintha a szülőkkel megegye- annál határozottabban dobolt ujjaival az asz- deli el, hogy a városi hatóságok nyugdijalazett volna, mert amikor azokat kihívták, kiint talon., valami nagyon finom szálacska patta- pot létesítsenek. De hasznossági szeimp ont óikból ás szükséges fenntartani a nyugdijai apót,
is maradtak.
nását érezte a szive mélyén;
amely mindössze 656,526 korona mgyam, de
Ede és Idus, amint magukra .maradtak,
Erőtlenül, minden akarat nélkül nehe- ezt alkalmas imódon könnyen lehet szaporíbeletekinthettek egymás szeméhe s mindket- zült rá keze a lány kezére, arcán pedig áttani, aminthogy szaporitani is .fogják, (ha a
tőjük arcán halvány mosoly futott át.
suhant a fájdalom. Idus érezte a fiu nehezülő bizottság ,a nytuigdijiailap fönntartását javaEde megfogta a leány kezét. Megsimí- ujjait és önkénytelenül föltekintett, de amint
totta és hosszan bámult Idus arcába. A lány megpillantotta Ede arcát, ijedten , kiáltott solja. A ,mai nyugdijai apnak 46000 korona
jövedelme van, .aminek nagyrészét tőkésitósnem tudta kiállni a fiu tekintetét, lesütötte föl:
ne fordítják, a többit pedig a város nyughát a szemét. A kezét is kivonta Ede kezédíjas
embereinek fizetik ki. Kerek egymil—
Ede!
Ede!
—
és
fogta
a
fiu
mozduből és mélázva maga elé bámult.
1
lió koronát tesz kii ia,z ia,z összeg, .aímiit évenlatlan
kezét.
—
Mi
van
magával?
Magát
Megdobbant Bagi szive.
ként a városi tisztviselők illetményeire forbántja valami.
— Mi az Iduska? Miiért mélázott e'l?
dítanak. .Az u j szabályzat szerint pedig még
(Folytatása következik.)
— Ó, semmi, semmi! Csak -valami fon-

Az ellenzék a delegációban.

Negyedmillió korona
évenként a nyugdijasoknak.

Tisztelettel
meggyőződhetnek arról, hogy dúsan m
felszerelt raktárunkban k i z á r ó l a g s a j r t készítésű, elsőrendű bútorok,
m i n d e n versenyt felülmúló árban
— kedvező fizetési feltételek mellett
- is kerülnek eladásra

....
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ujabb 100,000 koronás megterhaltetéssieil áll
szemben a város a jövőben., amely teher évről-év,re csaik .növekedni fog. .Mégis, a nyugdíjalapot, ha, suílyos megterheltetés is, ifiemn
kel.l tartani. íMoat gond asikod .j.anak arról,
liogy a város háztartása később ne legyen j
zavarban az alap 'hiánya miatt.
Kiss Arnold aizt az eszmét veti iföl, ihogy
a vár,os óriási földbirtokából kellene kihasítania megfelelő .nagyságú földet, amelynek az
eladásaiból, vagy bérbaaiclásából aztán nyugdijalaipot teremtenének.
Bokor Pál elnök elsősorban tárgyalásra
teszi ki azt a kérdést: föntartassék-e a nyugdíjalap, vagy sem?
Wimmer Fülöp teljesen .amellett van,
hogy ,a .nyugdijalafpoit nemcsak fenn kell tartani, die fejleszteni is kell. Egy letűnt generációnak a bűnét hozza helyre a város, h a
a meglévő nyugdíj,alapot továbbfejleszti. A.
múltban ezt nem hogy fejlesztették volna,
die folyton használták, végiül majdnem egészen fölhasználták. Ö tehát ,a nyugdíjalap
fönntartását ós fejlesztését javasolja, és elfogadásra ajánlja az u j nyngöijszabályzatmak
azt a rendelkezését, amely az özvegyi ellátásokat husz százalékkal emelni kívánja.
Obláth Lipót az ellenkező álláspontot
vallja. A nyugdíjfizetés föltétlen kötelessége
a városnák, tehát ezt a (kiadást -is a költségvetésibe kell beleilleszteni. ,A nyugdijalap .intézménye elavult, ósdi, valahonnan ínég a
XVIII. századból maradt vissza s nem Imás,
mint a közigazgatásnak egyiik furcsa kinövése. Kéri a bizottságot, hogy járuljon hozzá a
nyugdíjalap eltörléséhez. Rainer Mór dir. a
nyugdíjalap fönntartása mellett érvel. Nyilassy Pál dr. szintén a nyugdíjalap fönntartását kívánja Rósa Izsó d;r.-n,ak a mu.lt ülésen tett indítványa értelmében. Weiner Miksa is csatlakozik Rósa Izsó idr. indítványéhoz. Cserő Ede dr. bár mellette van ,a nyugdíjalap fönntartásának, d.e el kell ismerni,
hogy a szabályzat intenciója modernebb,
igazságosabb és bölcsebb is. A szabályzat
•nem merte eltörölni teljesen ,a régi nyugdijaliapot, .mert a törvénynek az alap fönntartására van csak határozott rendelkezése. A törvényes alapra helyezkedve, elfogadja ,az alap
fönntartását célzó indítványt. Bodnár .Géza
dr. ugyanezen az állásponton van.
Ezután Dettre János űr. előadó reflektált az .elhangzott fölszólalás,okra. Jogi 'indokra hivatkozik és azt mondja, hogy a nyugdijalap eltörlését semmiféle törvénybeli rendelkezés nem .akadályozza, sőt a városi törvény
egyik szakaszából világosain kimagyarázható,
hogy a városok a nyugdijalap eltörlése mellett külön nyugdíjintézetet
létesítsenek,
öt
a tervezet eme részének a kidolgozásánál az
az intenció vezette, hogy amennyiben lehetséges* csináljon a város a
tisztviselőknek
nyugdíjintézetet.
Ezért javasolja a,z u j szabályzatban az alap eltörlését, die meg azért is,
mert reális nyugdíjalapja a városnak tulajdonképen nincs.
Elnök ezután elrendeli a szavazást. A
bizottság tizenöt szavazattal hattal szemlben
kimondotta, hogy az eddigi
nyugdijalapot
fönntartani és fejleszteni
kívánja.
Ezután a nyugdijszabályzat részletes
tárgyalására tért át a bizottság. ELnlök az
ülést hat órakor berekesztette és folytatását
péntek délután négy órára halasztotta.
Az ülésen részt-vettek: Bokor Pál elnök,
Dettre János dir. előadó, Taschler Endre főjegyző, Balogh Károly pénzügyi tanácsos^,
Tnróczy Mihály dr. főügyész, Somogyi Szil-
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veszter dr. főkapitány, Faragó ödön dir. tisz- í sy Pál dr., Obláth Lipót, Rainer Mór dir.,
ti főorvos, Pálfy József árvaszéki elnök, j Rósa Izsó dr., Szivessy Lehel dr., Vass KáSkuLtéty Sándor főkönyvvivő, 'Back Bernát, I .raly, Vajida Béla, Végtinan Ferenc dr., WeiBodnár Géza űr., Bokor Adolf, Gserő Ede dir., ner Miksa és Wimlmer Fülöp bizottsági t a
Dósy Béla, Kiss Arnold, Kószó István dir., gok. A jegyzőkönyvet Gera József dr. oszKőrössy József dr., Landesberg IMór* Nyilas- tályjegyző vezette.

A bécsi nagy napok.
(A delegációk munkája. — Miről beszélnek
a delegációban ? — Berchtold ismételten
tanácskozott Tisza gróffal. — Az ellenzék
szereplése.)
(Saját tudósítónktól.)
A delegációk
most kezdődő ülésszaka iránt szokatlanul
nagy érdeklődés mutatkozik a monarchiának mind ia két államában.
Egy esztendő telt el azóta, hogy a delegáció utoljára tanácskozott és ez alatt
az idő a'laitt közvetetten szomszédságunkban világtörténelmi
események mentek
végbe. A Balkánon a politikai helyzet teljesen átalakult é s a nemzetközi politika
sok kérdése tisztázódott. A külügyminiszternek .most kell beszámolnia politikájának eredményeiről és ezt a beszámolót
rendkívüli érdeklődéssel v á r j a mind 'az
osztrák, mind pedig a magyar
delegáció.
Ugy látszik, hogy az osztrák delegációban a bizalom tekintetében nehézségek is mutatkoznak, mert az osztrák delegáció szláv jai nem
hajlandók
arra,
hogy a külügyminiszternek
balkáni politikájáért bizalmat szavazzanak.
A magyar
delegációban azonban ez semmi nehézséget nem fog okozni, mert a külügyminiszter politikája minden tekintetben megfelel
nemcsak a monarchia és a hármasszövetség, hanem elsősorban Magyarország
érdekeinek.
'A m a g y a r delegátusok legnagyobb része m á r tegnap Bécsbe érkezett és ma réggé' óta Bécsben van Tisza István gróf miniszterelnök is. Itt hire jár, hogy Berchtold .gróf külügyminiszter két napon át Budapesten volt és tegnap érkezett vissza
Bécsbe. A mai nap során a 'külügyminiszter tanácskozott Tisza István gróf miniszterelnökkel.
A mai napon még ezek ia jelentések
érkeztek:
(A Ház elnöke Bécsben.)
Beöthy Pál, a képviselőház elnöke azért
érkezett .föl Bécsbe, hogy a palotaőrséggel
rendelkezzék, mert a palotaőrségről szóló
törvényt agy értelmezi, hogy az, őrséggel
csak a képviselőház elnöke rendelkezik. Az
elnök azonban csak addig marad ott és csak
addig tartja fönn magának az intézkedés jogát, mig a delegáció meg nem alakul és amig
elnökét meg nem választja. Mihelyt az elnököt .megválasztották, akkor átvitt hatáskörben a fennebb idézett ügyrendi szabályzat
értelmében a delegáció elnöke rendelkezik a
palotaőrséggel.

1913. évi december hó 15-én.

(A megalakulás.)
A magyar delegáció ma délután megalakult Harkányi Frigyes báró korelnök elnöklésével. Minthogy az ellenzéki delegátusok csak holnap érkeznek ide, a megalakulás minden zavaró incidens nélkül ment
végbe.
Délután négy órakor kezdődött a megalakuló ülés. A bankgassei Magyar Ház elé
már négy óra előtt érkeztek a fogatok és
automobilok. Először Beöthy Pál érkezett,
majd Láng Lajos s a delegáció többi tagj;ai,
majdnem teljes számban. Egyetlen ellenzéki se jelent meg ma. A parlamenti őrök fényes uniformisban őrködtek és csakis igazolással lehetett bejutni az épületbe.
A közös miniszterek valamennyien .megjelentek. Először Tisza István gróf miniszterelnök beszélt. Mivel még nincs elnök, —
ugytmond, — ajánlom Harkányi Frigyes bárót korelnökké. Így történt. Amikor Harkányi elfoglalta az elnöki széket, akkor lépett
a terembe Windischgratz Lajos herceg, aki
mint főrendiházi délegált tag jelent meg.
Harkányi báró most korjegyzővé ajánlotta
Windisohgrátz herceget, aki azonban szó
nélkül kiment a teremből. Az incidens kinos
feltűnést keltett.
Megejtették ezután a választást.^ Elnökké Láng Lajost, alelnökké Zichy Ágoston
grófot választották.
Láng Lajos rövid elnöki megnyitót
mondott. Megköszönte a féléje fordul i bizalmat s kérte a delegáció tagjait, hogy holnap délelőtt 10 órakor jetenjenek meg a Magyar Házban, 11 órakor pedig a Burgban, hol
a király elmondja a trónbeszédét.
Délután 3 órakor ülés lesz, amikor
Berchtold Lipót gróf fogja elmondani külügyi expozéját.
(Az ellenzék a delegációban.)
Sok találgatásra és bizonyos izgalomra
is ad okot !a magyar ellenzéki delegátusoknak viselkedése. Foglalkoznak azokkal a
módokkal, amelyekkel a magyar ellenzéki
delegátusok által esetleg fölidézett botrányoknak véget lelhet vetni.
Mindenekelőtt .meg kell állapítani azt,
hogy a palotaőrség a delegáció ügyrendje
érteimében Bécsben alkalmazható. A delegáció ugyanis az országgyűlésnek a közös
ügyek tárgyalására kitűzött bizottsága, a
melynek házszabálya nincs, csupán ügyrendje. Az ügyrend negyvennyolcadik paragrafusa pedig igy szól:
— .Elérkezvén az ülés kitűzött ideje,
azt az elnök megnyitja, tartama alatt őrködik a csöndnek, a tanácskozási rendnek
és a bizottság arra 'vonatkozó szabályainak
megtartása fölött. E tekintetben a magyar
képviselőház
rendszabályainak
megfelelő
pontjait fogja szem előtt tartani.
Ebből következik, hogy a delegáció elnöke a magyar képviselőház rendszabályainak megfélelő intézkedéseit alkalmazhatja a
delegációban minden rendbontóval és minden rendbontással szemben. Ennék hangoztatása aZért1 szükséges, mert ma egy bécsi
lap, a Zeit azt a gondolatot veti föl, hogy a
palotaőrök a delegációban nem alkalmazhatók, mert ott főrendek ,is vannak és főrendek ellen, a képviselőházi palotaörséget al-
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kal-m-azni nem lelhet. Hogyha tehát egy főrend bontaná meg a rendet — irja az emiitett lap — azzal szemben a palotaőrség nem
léphet akcióba. A delegáció ügyrendjének
idézett szakasza miutatja, hogy ez merőben
téves fölfogás, tn-ert a rend föntartása szempontjából a képviselőház házszabályainaik
idevágó pontjai érvényesek teljes mértékben
és mindenkivel szemben.
(Miről szabad beszélni a delegációban?)
A magyar delegáció ellenzéki tagiai állítólag azzal a gondolattal foglalkoznak,
hogy a „panama-ügyeket" a magyar delegációban szóvá fogják tenni. Ez semmik-épen
nem lesz lehetséges, mert a törvény határozottan megtiltja. Az 1867:XII. törvénycikk
37. paragrafusa ugyanis igy szól:
E bizottságok (tudniillik a delegációk) hatásköréhez csak azon tárgyak tartozhatnak, amelyek a jelen határozatban,
mint közösek, határozottan a bizottságokhoz vannak utasítva. Ezeken tul a bizottságok nem terjeszkedhetnek s a magyar
országgyűlés és magyar kormányzat részére fönt'artott ügyekbe nem avatkozhatnak.
Ez a törvényes rendelkezés mutatja,
h-ogy a delegációban m-érn lesz lehetséges
semmiféle olyan ügyeknek a pertraktálása,
amelyek magyar belső ügyek és kizáróan
a magyar kormányzat és a magyar országgyűlés hatáskörébe valók s közös ügyeknek
nem minősithetők.
(Mit mond Beöthy?)
A -Saeber-ezálló 109. számú szobájában
fogadta ,a Délmagyarország bécsi tudósítóját
Beöthy Pál, -a képviselőház -elnöke,, aki részletesen nyilatkozott a delegációt megelőző
kérdésekről -bécsi szerepléséről.
— Az 1912. évi 67. törvénycikk. —
kezdte az elnök, — ugy rendelkezik, hogy a
képviselőház -elnöke köteles a képviselőház
és a ^bizottságok tanácskozásának rendjét és
szabad menetét biztosítani. Erre a célra a
törvény a parlamenti őrséget bocsátja az elnök rendelkezésére. A magyar képviselőháznak és elsősoriban az ellenzéknek, m-indiig az
volt ,az álláspontja, hogy a delegáció csupán
bizottsága a parlamentnek. Ennek az álláspontnak a honorálása a törvénynek az a
rendelkezése, amely a parlamenti őrségnek
a delegációs tárgyalásoknál való igénybevételét is szabályozza. Kétségtelen, h-ogy a
parlamenti őrség jogosult és köteles is a delegációs üléseknél is eljárni. A törvény az
őrséget az elnök közvetlen rendelkezése alá
helyezi és addig, amig a delegáció össze nem
ül, csak maga az elnök gondoskodlhatiik a
megalakulás rendijéről. A delegáció összeillése után a korelnök, a megalakulás után az
elnök gyakorolja azt a j-ogot, amelyet a törvény reájuk ru-ház. és ők rendelkezhetnek az
őrséggel is. De magát a megalakulást a kép-„
viselőház elnökségének kell biztosítani. Az
őrségnek közvetlenül az elnökség alá való
rendelése a képviselőház szuveréjiitását fejezi ki és ezt gyakorolja az elnök, amikor a
delegációk tanácskozásának rendjéről gondoskodik.
Eddig- tart Beöthy Pál nyilatkozata. A
képviselőház elnöke miindösze -ennyiben ikörvon-al-ozta álláspontját s a kérdésiben megnyilatkozott egyéb nézetekre fölöslegesnek -tartotta -reflektálni.
Délután alakultak ímeg az -albizottságok.
A háború holnap kezdődik.
A bosnyák vasút. Bécsből jelentik: A
Pol. Korr. ,a bosnyá.k-hercegovi-nai vasutak
építéséről budapesti tudósitást közöl és a
következőket mondja:
Magyarország komoly politikai és közgazdasági köreiben a legnagyobb imégelég-e-déssel dicsérik azt a törvényjavaslatot, a
-melyet Tisza István gróf miniszterelnök a
képviselőháznak e hónap 15-én tartott ülésén
a bosnyák-hercegovinai vasutak
kiépítéséről

dElmaqyarorszáq
benyújtott. Minden főn-tartás -nélkül elismerik -az építendő vasútvonalaknak nemcsak
Síztra-tégiai értékét a monarchiáinak a Rallkáneu elfoglalt politikai pozíciója tekintetében',
hanem -megfelelőiképen értékelik azt a nagy
közgazdasági hasznot is, amelyek a; kereskedelemnek, a forgalommak és; -iparinaik terén
Magyarország és Ausztria és az -annelktált
tartományok száimára mutatkoznak és azt
találják, hogy az annexió, ha e tartományok
és a monarchia két állama között nem létesitik a szorosabb vasúti összeköttetést, csonka maradt volna. Különösen elismeréssel
emelik ki azt a konkrét -paritásos szellemet,
amely -a javaslatot átlengi és -a legmelegebb
elismerés hangján -nyiiJ-atik óznak -azokról az
érdemekről, -amely-eket Beöthy László volt
keréskedlelemügyi miniszter, akit a tó-tünő
szakelőadók egész sora -támogatott, a törvény
j,avas-lat létrejövetele körül szerzett. -Ez azon
a közös miniszteri értekezleten történt meg,
amelyet körülbelül egy esztendővel ezelőtt
Bécsben tartottak és amely belenyúlt -a késő
éjszakába és amelyhez -annak idején különböző politikai kombinációkat fűztek. M,agyar
politikai -körökben remélik, liogy -a- javaslat a
melyet a november 8-án Budapesten -tartott
értekezletein ál-lapitottalk ímeg véglegesen, rövid- időn belül parlamenti elintézést nyer,
ugy, ho-gy az országok, amelyeket a javaslat
érint, mihamarabb élvezhetik -azt a hasznot,
amelyet a javaslat ny-ujt.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET.
Színházi műsor :1
SZERDA: Támlásszék 10. sz. Énekes bohózat. Páros '/».
CSÜTÖRTÖK: Bölcs Náthán.
Páratlan */«•
PÉNTEK: Az ördög, Páros 3/«.
* Lehár Budapesten. A Király Szinház
még ebben a hónapba-n bemutatja Lehár Ferenc A tökéletes asszony eimü u j operettjét.
A -darab utolsó -próbáit maga a -komponista
fogja vezetni. Lehár csütörtökön érkezik Budapestre és itt marad a bemutató napjáig. A
bemutatón ő maga fogj,a dirigálni az előadást.
* Huszonegy éven alul. Pennsylvánia
állaimban -nemsokára életbe lép egy törvény,
amely szerint a huszonegy éven, alul lévő
asszonyokat és leányokat nem s-zabad esti 9
órán tul semmiféle munkára alkalmazni. Az
u j törv-óny kiterjedi a szinésznőkre és a vauddeville színházak artistanőire is s mint egy
fiiad-elfiai távirat jelenti, a színésznők és a
színházak tulajdjomosai -mozgalmat indítottak
hogy megakadályozzák a törvény életbeléptetését.
* A Pcleskel nótárius szerzője, Gvadányi József gróf, 1-ovasgenerálLs, -a Peleskei
nótárius nagynevű ár-ója, 1783-tól 180il-ig lakott Szaikolcán és -lakóházát 1887-ben nagy
ünnepély keretábeta emliéktábpávaili (jelölték,
meg. Ebben a házban -dolgozott, itt irta -meg
majdnem valamennyi munkáját. Idővel más
.kezekbe került az ős-i -kúria, legutóbb pedig
az állam vetté meg bus-zezer koronáért. Az állam -most le -akarja romboltatni. iSzakoMn
-azonban erősen tiltakoznak e terv ellen. Mozgalom indult -meg -a vár-osi polgárság körében, hogy kártalanítsák az államot és ily
módon megmentsék a Gvadányi-ház pusztulását,
* Bölcs Náthán. Lessing klasszikus drámai költeménye, Bölcs Náthán, amelyet csütörtökön eleveni-t föl a színház, főleg Csiky
Lászlónak ad nagy teret sokat méltányolt
művészete érvényesítésére. Olyan parádés sze
repe ez, amely az idők folyamán csak tökéle-L
tesebbé teszi az alakítását, iA klasszikus darabok iránt érdekli őrlő közönség, eauttail is
élénk érdeklődést tanúsít a repríz iránt. Kitűnő szerephez jut még Csóder Irén, Gömöri
Vilma, Talián Anna, Krisztinkovics,
Turányi, Szirthmáry, Baráti.
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Enyhe ösz
Számítgatjuk .mieuuyi tüzelőt ós a! tüzelőn mennyi koronát takarítottunk meg eddig
•a-z enyhe ősz következtében. A fakereslk-edőkre tossz -idő jár, akárcsak -az ellenzéki politikusokra. Nem kell a porték-ájuk senkinek
j:em„ padiig k-inál, v,a kínálgat ják -nekem is,
.r.laked- is, mindnyájunknak. Fel akarnak bennünket t-üzelni, hogy segítsünk -nekik .megmenteni a veszem,dő hazát ós m-i nem sietünk
segítségükre, egyszerűen -azért, mert neim hiszünk nekik. Nem hisszük, hogy veszendőben -a. .haza. Elleniben ,a -faáru-s-ok -panasza jogosul,taibíb, -nefciik v-ain miiért -sár-ánikozniiok,
mert őket -a hosszura ny-uló enyh-e ősz csaknem leltükben támadja -meg. De ők-e-t sem
menthetjük meg, n-eim siethetünk nekik s-ettn
-segítségükre!, a legjogosabb önzésből Mert
a-mii n-eik-ik kár, az, ineikünk -egyenesen ha-szom.
Nem is polgári haszon, fáradságunk, törődésünk és munkánk jutalmak-ónt, hanem úgyszólván önként az ölünkbe hulló haszon, Még
a kihúzott sioirislj,egy hasznánál is tisztább -és
könnyebben -megnyert haszon, -mert mi-hidian
befektetés -nélkül! ik-apott hásjz-omi, hql-ott -a,
sorsjegyből csak ugy lelhet nyereségünk, ha
előbb veszünk sorsjegyet.
-Ezt
-az előnyét -tudjuk, érezzük az enyhe
ősznek -és mi városiak, -a fafceriesikedőköm kívül talán. mindnyájan örülünk, ho-gy a kályha szive méíg neim fog tüzet. Akarattal mond-taim, hogy m-i városiak örülünk ennek az
enyhe, -esőtlen -őszuelk. Mert, a falusiak —
ugy tudom — simáik e miatt az, időjárásm-iatt Sir.nlak, -miert a s-olk nyári esőtől fcőkemiéin-yire -áll-ottí öiss^e a tflöldljülk Is -qsiak az
őszi -esőktől vártáik ,annak eke alá váiló -puhulását, H a -nia-gyinehezen fel is hasítja az eke
éle azt a sziklaszilárd: földét, a sziklakemény
rögbe vetett -gabona n-etoi solk neimén-nyel -biztat. ,A bibliai -magvető sem remélt termést a
sziklára hullott magtól. -De más csapás is
j á r t a szántóvető uéprje :az őszli sízárajaság
nyomán. Borzasztóan elszaporodtak az egerek. Mintha egy-egy tábla, föld egy-egy -nagy
szitala-p v-olna, annyi -az egérlyuk. Millió meg
millió egér nyüzsög, futkároz, elbújik -meg
uj-ra előtűnik a mezőm. Cicáznak és- lakmároznak. Lakmároznak az elvetett gabonából,
mely nem a föld méhében találja -a -feltámadás reményével biztató temetőjét, hanem -az
egerek gyomrában. Ahelyett, hogy száriba
futna az elvetett gabonaszem, -hogy a forró
junius-i napon -kalásziba boruljon, még kiesirázós-a -előtt egerek tápláléka lesz belőle.
S h-a -mindezt -és ennek a következményeit
el,gondoljuk, vájjon van-e nekünk városiaknak olyan -igen -nagy okúink a-z örv-endezós-re?!
His-zen ugy járunk, mint az egyszeri emlber
-és elveszítjük a réven azt, -amit megnyertünk a vámon. Jó, ha még csuk azt! Miután agrikiulituir állam -lakói vagyunk, tudnunk és isimernünk kall az élelmi cikkek áralakulásának láncolatos összefüggését az
őszi és t-aivaszi vetéseik hozamával. P á r heti
örvendezésünkiet -majd -ugyancsak -drágám és
keservesen kell megfizetnünk. 83 -miiatt -az
enyhé, esőtlen ősz miatt majd drágább -lesz
a liszt, a -kenyér, -a tojás* a hus, szóval1 mánden-m-i-niden, ami testünk táplálására szükséges. S h-a még tekintetbe vesszük, h-ogy az
élelmi cikkek árai milyen -döntően -befolyásolják a-z -ipari cikkek árait, akkor igazán
nincs min -örvendeznünk. Ellenkezőleg,
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Elismerem, ihogy csodálatos viivimányiOik- a kisebbség bizonyosian obstriuikciéval akadákal tddcsekediietiik a technika terén az em- lyozná mag a kellő időiben való esőt s a*
berii elme, de a feltalálások torén kétséigiki- formahibákon való lovalgolás miatt, esetleg
viil (éta minden habozás, imiiiiiden gondolkodás ott volnának az időjárással, ahol .most vaniélllklül amnatk a felitaláilónaik nyújtanám .a gyunk. Elleniben nyugodtan rábíznám ezt a
haliért, aki a.z időjárás szabályozását találná kérdést a nép, ai mezei hadaik józan érzékér e,
fel. Aki kitalálná, hogy kellő időben essék akik bizonyára jobban tudnák, mikor rendelaz 'eső, akikor legyen jmelieig 'vaigy hideg, uii- jenek esőit vagy havat, borulatot vagy napIcor éppen szükséges. Igaz, ihogy akkor is ne- sütést. Mert a néplélek csodálatosan finom
héz volna ennék a sokfejű emhartöiniciginek mlivü alkotmány. Minidig biztosain érzi meg,
egyezségre Jutnia, de talán népszavazás. ut- •miikor, mire van szüksége. Nemcsak az időjáján el lehetne dönteni azt ás, miikor milyen rás tekintetében. Most osiak az időjárás .rrioalegyen az időjárás. Persze a parilíaimeintre tohasága miatt siránkozik. Semmiért másért,
.nem mernáin ibizni eninak az eldöntését, meri bár,mennyire szeretnék is (Károlyi iMihályék.

Száz kém szövetsége.
(Az elárult olaszok. — Franciaországnak
kellettek a titkok! — A legnagyobb kémszervezet munkáiból.)

ról, hogy egyik vagy másiik tiszt nincs Rómában, a tolvajlkulcsoik segítségével belopózott a lakásba é s ugyancsak a tolvajkuloscsal kinyitotta a titkokat tartalmazó szektényéket. Lemásolta, vagy lefotogmfálta a
kiszemelt írásokat, az eredetit pedig érintetlenül a helyén hagyta. Ejt maga Petriglia vallotta meg ilyenformán.

(Saját tudósítónktól.) Az elmúlt hét végén részletes tudósítást közöltünk arról a
nagyszabású kémkedésről, amelyet OlaszorA TITKOS IRÁS.
szágban fedeztek föil s amelyet az olasz hadRendíkiwüli fejtörést okozott a via-igálóvezetőség — teljes joggal — a franciáknak bi,rónak, valamint a nyomozásban résztvevő
tulajdonit. Ennek a kémkedésnek a hullámai 'katoniatiisztekinelk .az, hogy a Menozzinál és
mind nagyobb területeket borítanak el ,és Petrdgi'iánál talált leveleik és más följieigyzések érthetetlen sifferekben voltak írva. Egyet
ma már alapos az a föltevés, hogy Olaszor- len szót sem sikerült megérteniük, bár a legszágban olyan kémszövetségnek
jöttek a jelesebb i,rássK.aikértőknieik és a.z e táron leglenyomára, amilyenhez foghatók még soha se- leményesehlb deleik ti veiknek :is .od aad ták a,z
egyes levelek másolatát. iA levelek egyetlenhol sem sikerült leleplezni.
Az eset természetesen rendkívüli föl- egy betűt sem tartalmazniaik, hanem csakis
' számjegyet. Szakadatlan egymásutánban kötűnést és neim kisebb szomorúságot keltett vetkeztek a szánlak, de oly ren i Iszerteiteniil,
Itáliában, nem kis mértékben azért, mert ép hogy lehetetlenség volt egyetlenegy szót is
Franciaország részéről éri az olaszokat ez az kibetűzni.
.A sifferek .magyarázatával is Petriglia
alattomos támadás, ahonnan ilyesmit nem
vártak. Hogy a kémek Franciaország érde- szolgált, aki, ugy látszik, teljesen megbánta
kében működtek, egészen kétségtelen, mind- a cseűiökedetét. Vallomásából kiderült, hogy
•a genfi kémiroda az elgondolható legravaazáltal az olasz sajtó egyik-másik orgánu- szabb módon levelezett kémkedlp ügynökeivel.
mában szeretné ezt a valóságot elpalástolni Olyan titkos irást alkalmaztuk, amelyet soés már olyanféle célzásokat tesznek, hogy a ha senki meg nem fejthetett volna, Petriglia
kémek fölbuj'tóíia nem Franciaország volt, •a következőikben ismertette ezt a zseniális titkos irást.
hanem Ausztria.
A genfi irodától kapott egy hatalmas
A szenzációsan nagyszabású kémkedésfrancia és olasz szótárt. Ennek a szótárnak
ről ma az alább következő részleteket kiözili egy másik .azonos példánya ott maradt a
vélünk: római tudósítónk:
genfi irodában. Most már ha Petriglia. levelet irt Genfbe, először rendesen nneigfogialAZ ELLOPOTT TITOK.
mazta a levelet. Azután elővette a: sízőtárit ós
A minap fölfedezett kémkedés ügyében sorra menve ia levél egyes, szavain, .'mindmost már nemcsak a katonaság, hanem a egyik szót megkereste az olasz szótárban. IMápolgári biróság, valamint a rendőrség ré- kor megtalálta, először fölirta azt a számot,
amely a szótár .megfelelő oldialán Volt, azután
széről is folytatják a nyomozást. Nagyon
elősegíti a vizsgálat sikerét az, hogy , ugy pedig odaírta szintéin számmal, hogy hanyaMenozzi, mint Petriglia, a keffőbünös töre- dilk sorban található az illető szó. Ha például
delmes és mindenre kiterjedő vallomást tett. az a szó fordul elő, hogy generále, akkor ez
E nélkül részint sokkal tovább kellett volna a két szám jelezte .a szót: 387 ós 16. íMerPaz
kutatni, részint pedig aligha lett volna a ku- illető szótáriban a 327. oldíal 16. sorában oltatás olyan eredményes, mint a mennyit már vasható a generále szó.
most kiderített.
SZÁZ BŰNÖS.
Az. egyik legnagyobb probléma .az volt,
mikép juthatott Petriglia őrmester olyant
Ezzel, a vallomásával óriás szolgálatot
„fontos katonai iratokhoz, amelyeket csak tett Petriglia az olasz .'hadseregnek. A föbülegnagyobb rangú katonatisztekre biznak, a
nös Menozzi, ugyanis egyáltalában neim
kik a fontos írásokat gondosan elzárva tarakart vallani a sifferes levelekre vonatkotoznak megőrizni. Megtalálták példáiul Petzóan, mig Petriglia föílvilágositása révén
ngüánál olyan katonai iratok másolatát, a
most már kibetűzhették a Menozzinál talált
mely iratok,at Broglio vezérkari őrnagy, va- és Genfből érkezekt rendkívül fontos levelelamirh Ceffi ezredes szekrényében
tartottak. ' ket. E levelekből megállapították, hogy a
Abból, hogy ezeknek az Írásoknak a másokémkedés ügyébe Olaszországban és rélata is az árulókhoz került, már-már gyaszint külföldön tartózkodó mintegy száz emnúba fogták az olasz hadseregnek ezt a íkét
ber van bele keverve. Szenzációs eredménye
éidemes és öreg tisztjét. Petriglia azonban
a nyomozásnak .az, hogy ennek a száz emmegvallotta, mikép jutott a z illető irások
bernek a neve már mind az olasz rendőrség
birtokába.
birtokában van és valamennyi ellen folyik is
lAz őrnagy és az ezredes a Makao-'kamár a vizsgálat. Annyit máris megállapítotszárnyában laknak, ugyanott, ahová az irotak, Ihogy a kémkedésben részt vett száz emdákba naip-nap után bejár Petriglia is. Meg- ber köziül legalább kilencven szoros összetudta, hogy bizonyos irások a két tisztnél köttetésben van a hadsereggel, legtöbben a
vannak és hogy ezeket az Írásokat .megszekatonaság szállitói.
rezhesse, türelmes leselkedés árán lenyomaNagyon érdékés részlet az is, hogy a,
tokat készített a két tiszt lakása minden ajmikor már Menozzi börtönben ült és a vizstajának a zárjáról, azután tolvajkulcsoklat
gálat a 'legnagyobb energiával folyt, .még
készített és amikor biztos tudomása volt ar- mindig érkeztek számára Genfből a levelek,
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Néhány nap alatt három ajánlott és három
egyszerű levelet foglaltak le a római fopostán, amelyek mind Menozzinak szóltak s a
melyekben ujabb és ujabb megbízások voltak
arra nézve, hogy milyen hadititkokat szerezzen meg a veszedelmes kém.
TROOGHI EMILIO.
Rómában a tegnapi napon lkét ujabb házkutatás volt: íkét nyomdatulajdonost vetlek
alapos 'gyanúba. Ugyancsak több házkutatást
tartanaik Parisban, Nizzában és
Genfben,
mert ugy a francia, mint 'főképen a genfi hatóságok a legnagyobb 'készséggel isegiiiteiniefk
az claszoiknaik ,a kémeik fölkutatásában.
Hogy mennyire. tezérteágazó voilit iez a,
kémkedés, .mutatja az olasz Trocchi Emilio
elfogatása, akit az afrikai Bengáziban fogtak el. Ez a,z ember, aki maga is katona volt,
mint kereskedő járta be Olasziarszág u j gyarmatait, amint azonban leleplezték, neim üzletkötés, lianem kémkedés volt a célja. •Szemügyre kellett vennie mindem u j erősséget, a
csapatok elhelyezésének módiját, egyszóval
mindazt, arai az .olasz haderőnek 'Afrikában
való térfoglalását ós elhelyezkedését illette, i
E-z a kémkedés természet szerint csakis'
Franciaország javára történhetett. Kidier.ülT,
hogy Trocchi és Petrigliia iskolatársak és
igen jóbarátok voltak.
»Btte«»(IBI5*.li

Miért ment a trónörökös
az angol fővárosba?
— Közeledés az ántánthoz. —
(Saját tudósítónktól.) Ferenc Ferdinánd
trónörökös londoni látogatásának .motívumairól ezerféle találgatás, híradás kering a
lapokban. Egyes orgánumok arról beszélnek, hogy Ferenc Ferdinánd a Canadian Pacific botránya miatt ment Angliába, eltörölni azt a kinos hatást, amelyet a Canadian
hivatalnokai ellen tanúsított szigorúság támasztott. A monarchia nagy pénzszűkségben vau és mert egyebütt nem kap, Angliában akar pénzt szerezni. Ez persze nagyon
is fantasztikus ,föltevés.
Autentilku'salbb forrásból valók azok a hinek, amelyek szerint az utazásnak egyetlen
célja: lehetővé tenni a monarchia közeledését a hármas ántánthoz. Ez a föltevés bizonyos idegességet keltett Berlinben és ugy
látszik, a kérdés körül megint éles polémiák
lesznek a német és az osztrák sajtóban. Az
Information-fxgynöksélk megjegyzi, hogy ez
az idegesség nem épen jogosult. Az utazás
politikai jelentőségét csak később lehet majd
megállapítani, de a monarchiának mindenesetre több joga van idegeskedni Németország viselkedése miatt. A monarchia most
már egyáltalán nem hajlandó arra, hogy a
berlini körök gyámsága alá helyezze magát.
Már sokszor esett szó arról, hogy a
monarchia szeretne megszabadulni a hárraas'szövetsógtő'l é's csatlakozni az ántánthoz, de ez meddő kívánság, mert hiszen a
monarchia létét veszélyeztetné ilyen lépés.
Sokan tudni vélik, hogy a monarchia legalább szabadabb mozgást akar a hármasszövetségen belül é's a balkáni háború tanulságai után lehetőleg függetleníteni akarja
magát a német befolyástól. A Reichspost és
a Neue Freie Presse ezt a szabadabb mozgást annál is szükségesebbnek tartják, mert
a monarchia túlságos ragaszkodása Németországihoz, bizonyos pénzügyi bojkottól eredményezett a hármas áutánt hatalmainál, különösen Franciaországban. A monarchiának
fegyverkezése miatt száz milliókra van szüksége, ezt a pénzt csak az ántánt bojkottjának
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megszüntetésével szerezheti meg és a jól informált klerikális lapok ebben szimatolják
Ferenc Ferdinánd londoni utjának igazi motívumát.
E hiirektoel szemben sokkal fontosabb
az, ihogy Angliában rendkívül szimpatikusam
fogadták a monarchia leendő uralkodóját' s
ott nem annyira találgatják a jövetel okát,
mint konstatálják, hogy a monarchia az antantot mem mint ellenfelet, hanem mint békés
társat tekinti, akiknek együtt a föladatukká
válhat az európai béke föntartása.
Londonból jelentik még: Mivel Hohenberg Zsófia hercegnő az angol udvari etikett
szerint nem állítható egy sorba a királyi személyiségekkel, Ferenc Ferdinánd királyi herceg annak idején lemondott a koronázó ünnepségen való részvételről. György király
most a trónörökös pár látogatásának idejére. kifejezettem érvényén kivül helyezte a
szokásos udvari ceremóniát és az olasz és a
német udvar mintájára elrendelte, hogy Hoherfcerg Zsófia hercegnőt a st.-jamesi udvarban királyi hercegnőt megillető tisztelettel vegyék körül.
esar.RSKxa

Elég volt az életből!
— Öngyilkos lett egy biztosítási ügynök. —
(Saját tudósitónktól.) Somogyi Szii.1,vesztei- dir. rendőrfőkapitány tegnap délben/ a következő levelet kapta:
Tekintetes főkapitány ur!
Miután súlyos betegségem miatt, ,a.
mit Kecskeméten baleset folytán, szereztem
— elnyomorodtam, niam .akarván tovább a
társadalom terhére lenni, elhatároztam,
hegy eldobom magamtól ezt ia rongy életet, a Tiszába ölöm magamat.
Nincs senkim ,a világon, tremesénmegyei vagyak. Ha holttestein olőlkerii], kérem valahol a Tisza p a r t j á n eltemetni. Értékeim nincsenek, betegségiem minident felemésztett.
Tisztelettel:
Kovács Gábor
biztosító ügynök.
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A /főkapitány a levél vétele után .azonnal
intézkedett, bogy ha lehetséges még, megakadályozza az öngyilkosságot. Értesítette Kovács levelének tartalmáról Szabó József felsővárosi rendőrbiztast, mert az volt mindjárt
a gyanúja, hogy az öngyilkos-jelölt ,a felső
Tisza-parton veti magát a vízibe. A rendőrbiztos több rendőrt küldött ki a Tiiszapartru,
hogy kerítsék elő Kovácsot ós ha rátalálnak,
állítsák elő az ügyeleteshez. /A rendőrök a
délután folyamán egész Tápéig elkalandoztak, de sehol se akadtak Kovács nyomára.
Nem is akadhattak rá, mert ugy látszik,
hogy Kovács mindjárt a levél feladása után,
vagyis még tegnapelőtt végzett magával; Délután 3 órakor ugyanis két 'pénzügyőr jelentette az .ügyeletes rendőrtisztvisialőnelk, hogy
Tápén jártak és a Tisza p a r t j á n egy esőimé
iratot és egy sétapálcát találtaik. Valószínű,
hogy a gazdájuk öngyilkos lett. A rendőrtisztviselő felbontotta az iratcsomót és több
kitőltetten biztosítási kötvényt talált benne,
továbbá egy igazolványt, ameiljyet Kovács
Gábor ügynök névre állítottak ki Budapesten. Az iratok között egy .néhánysoros levél
ds volt, a következő tantálammal:
Evangélikus, református vallású, 42
éves, trenesénmegyei születésű .(makói) ügy,nők vagyok. Elég volt az
életből. Kovács Gábor.
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Az iratok között még egy levelet találtak, amely Szőke Antal, rókusi tanítónak
volt címezve. Szőke Kovácsnak régi, ismerőse volt és neki is bejelentette a szerencsétlen emíber, hogy megválik a,z élettől.
lA rendőrség a „hagyaték" átvétele után
megtett minden intézkedést, hogyha Kovács
holttestére .akadinaik, azonnal vigyék be a
közikórház halottas kamrájába, ahonnian el
fogják temetni. iA rendőrség értesítette az
esetről a .makói rendőrséget, mert Kovács
legutóbb Makón tartózkodott, ahol a Gizella
Biztosító Társaságnak volt az ügynöke.
Kovács néhány évvel ezelőtt több hónapig tartózkodott Szegedien. Egyik szegedi biztositónak volt a bivatalncika. Szegedre! később Temesvárra ment, majd később Kecskemétre. De hogy mi vo.lt a kecskeméti szerencsétlenség, amelynek következtében nyomorék lett, arról nem /tud semmit seim .a
rendőrség. Nincs .kizárva azonban .az sem,
hogy Kovács meggondolta a dolgot és nem.
lett öngyilkos, bár .a hátrahagyott iratai, az
ellenkezőt, tanúsítják. Mindazonáltal mig
holtteste elő nem kerül, addig biztosat nem
lehet tudni.
Makói összeköttetései .révén sek .ösimarőse ós barátja volt Kovácsnak; .szerencsétlen
elhatározása bizonyára nagy részvétet fog
kelteni.
eaBaaiBaaaaanBBaaaaaaaBaaaaGeaaaaaasistiiiaEiaaaaaaasas

Kolischer és Rakovszky. A Neues
Wiener Journal irja: Kolischer Kelemen, aki
temérdek pőréin kivül arról ismeretes, hogy
a kán címen kiivül perzsa áltáboraagyi és
perzsa osztályfőnöki titulust visel. Andrássy
Gyula grófihoz, az alikotmánypárt elnökéihez
nyílt levelet intézett, melyben
Rakovszky
Béta császári és királyi kamarást, volt követségi tanácsost, az alkotmánypárt tagját
súlyos sértésekkel illeti, és különféle büntetendő cselekményekkel
gyanúsítja meg. Végű' intézkedésre /kéri föl Andrássy Gyula
grófot, hogy Rakovszkyt
a sértésekért biróság elé állítsa.
Államcsíny készülődik Mexikóban. Newyork Herald jelenti Mexikóból, hogy egy
államcsínyt közvetettemül közelállónak tartanak. iBl lehet készülni arra, hogy Blakuet
tábornok, aki a tábornokok támogatását bírta, Huertát letartóztatja, hogy a rend helyreálljon. A Times jelenti Verák,ruzból, hogy a
st.-louis-saltdlloi vonalon a mexikói forradalmárok a levegőbe röpítettek egy katonavonatot. A robbanás ,alkalmával tizenöt katona
meghalt, harminc többé-ke vésbé jetentéke;nyen megsebesült. Ez imár a harmadik ilyenf a j t a merénylet az utóbbi betekben ezen. a
vidéken.

Tisztelettel é d e s í t e m a nagyrabecslilt hölgyközön-

séget, hogy kézimunka-üzletet létesítettem, aho
kizárólag
csak
a legfinomabb

kézimunkák

szerezhetők be
é s amelyek ízlés,

minta és összeállítás tekintetében a legkényesebb igényeket is kielégítik. — Mintáimat
csakis eredeti iparművészeti tervezések alapján készítik és állítják össze. Megrendeléseket el fogadok

ruhákra, blousokra, teritékekre, bonne-femmeokra stb. meglepő olcsó á r a k mellett.

Azigen tisztelt h ö l g y k ö z ö n s é g szives pártfogását kér

Sehaffer Karolina
SZEGED,
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IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézőt
30*
rint: Lényegtelen
hőváltozás és elvétve
csapadék
várható. —
Sürgönyprognózis: Enyhe, elvétve csapadék, — Déli hőmérséklet:

7.2 Celsius volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
himéab
hí*i délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A
polgármester betegsége miatt
fogad; a
főhespitány 11—1 óráig fogod.
A VÁROSHÁZA
bizottsági
termében
délután 6 órakor az Országos Cserkész Őrszem Szövetsége helyi bizottsága ülést tart.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzlet vezetőségnél és a
munkásbiztosité-pmetdrnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatás)
idő délután 1—3 óráig tar*.
VÁROSI SZÍNHÁZ: Est" nyolc érakor
Támlásszék, bohózat.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
este 11 óráig: A vörös álom, bűnügyi dráma
3 fölvonásban. „Ne sirj anyám," Dráma 2
felvonásban. A főszerepet Susanne Grandais
játsza.
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
este 11 óráig:
fekete álarc". Bűnügyi dráma 3 felvonásban,
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
délután 5 órától heedve este 11 óráig:
In hoc signo vinces. E jelben győzni fogsz.
Klasszikus fUmtragédai 5 felvonásban.

Tilos hozomra játszani.
(Saját tudósítónktól.) No, azért nem kell
megijedni Gróf Hozom továbbra is játszhatik. Nyugodtan' mehet a kaszinóba, megihatja feketéjét, elszívhatja havannáját, kezeibe
veheti a blattot és hozomra is elverheti a
birtokát, ha ugyan édesapja, .az öreig Hozom
gróf már el nietm verte. A tilost jelző tábla
csak a polgári Hozamokra vonatkozik és azok
közül is osak a szabadkaikra, merthogy az ő
kaszinójuk hozta a tilalmat. Szabadkán is
van ugyanis Nemzeti Kaszinó, íha nem is a
grófok, de az uri intelligencia számára, a
mely a vidéken ép oly ékszkluziv, mint Pesten a grófok. ÍEzek az uri intelligensek leülnek játszani, alsóst, huszonegyest, rámsilit,
ferblit, vagy bakkarát (az erkölcsös vidék ös
bakkaráziik már) és nyernek vagy veszítenek.
Ha nyernek, szívesen besöprik a nyereséget,
ha veszítenek, nem sziivesen fizetnek, 'Már
tudniillik azok, akiknek van írniből fizetni. A
kiknek nincs, azok fölállítanak és bemondják:
— Hozom!
Aztán vagy hozzák, vagy nem hozzák a
kártyaadósságot. A kaszinói szabályok: a hozást ipják elő és aki ad valamit a kaszinói
becsületre, az hoz is. IMegpumlpollja a családját, mgterheli a birtokát, .előleget vesz föl,
kölcsönt szerez vagy sikkaszt, de hoz, unert
első a becsület. Vannak azután, akik főbelövik magukat. Az életűiket adják .kártyaadósság fejében. Büszkén halnak meg, a teringettét, nem veszítik el a becsületüket.
Szabadkán ezentúl máskép lesz. A választmány kimondta, hogy nincs hitel. Be leshet mondani a ikvárt-ász-kólát, be tehet mqjldiánd a huszonegyet/ flé hozom-ot nem lehet
•bemondani, mert a szabadkai bozoin'-i ef<xrhíéíékL^
.Veszik. a dolgukat. Aká F a
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határozat ellen vét, azt könyörtelenül kitiltják a kártyateremből. Az mehet az olvasószobába, büntetésből Ijöngészheti a kis képes
harsonákat, amelyek nem állanak harminckét lapból, de kártyázni nem kártyázhat. H a
játszani akar, sikk asszon előbb 'és ne utólag.
A sikkasztott pénzzel bemehet a ikártyaszoihába.
De tréfa ide, tréfa oda, a szabadkai Nemzeti Kaszinó határozata határozottan üdvös.
Bizonyos, hogy a reform következtében .kevesebb letörés, sikkasztás
és öngyilkosság
lesz Szabadkán, mint eddig volt. A szabadkai kaszinótag, ha nincsen pénze, nem játszik hitelbe, hanem iszik majd vagy — utolsó esetben — olvas az ujságszobában.
— Lemond a berlini nagykövet. Szögyért Marich László berlini osztrák-magyar
nagykövet, akiről többször jelentették, hogy
nyugalomba vonul, 'most — 'miint Bécsből
irják — fölajánlótia őfelségének lemondását,
de a király nem fogadta el. Valószínű azonban, hogy Sző gyén Marich .rövidesen mégis
csak visszavonul, ímert a nagykövet egészségi állapota erősen .megrendült.
— Bécs város egy cseh képviselő ellen.
Bécsből jelentik: Bécs város tanácsa mai
ülésében foglalkozott Stranszki dr. képviselőnek a reidhsrátlh egyik legutóbbi ülésén tett
kijelentésével, amelyben ezt a kifejezést
használta: az elhülyült Bécs. Weiszkirchner
dr. polgármester jelentést tett erről és kijelentette, hogy a városi tanács, amely 'mindenkor síkra szállott Bécs érdekében, a legenergikusabban visszautasítja ezt a kijelentést. Ezután a következő határozati javaslatot fogadták el:
Bécs város tanácsa fölháborodó,s-sat tiltakozik ama hallatlan gyalázkodás ellen, a
melyben. Stranszki dtr„ ,a. német és a keresztény lakosság ellen való gyűlöletének
kifejezést adott. A 'városi tanács, a nélkül,
hogy a szónak személyének jelentőséget tulajdonitana, amire nem is érdemes, e kijelentésben csaik .amaz érzelmek kifejezését
látja, amelyekkel egy morvaországi cseh
képviselő a Bécsben élvezett vendégbarátságért fizet. A városi tanácsot semimi sem
fogja visszatartani attól, hogy Bécs város
német jellegét továbbra is teljes határozottsággal meg n.e tartsa és cseh .befolyásokkal szemben meg n,e védelmezze.
A határozati javaslatot egyhangúan elfogadták.
— Melyik a miniszter? Galgőcröl jelentik: A honvédelmi miniszter a mult héteO'
Galgóoon járt. Tiszteletére bankettet rendeztek. Az ebéden megjelentek a vidéki notabilitások, katonák és civilek, vegyesen. A bankettet Emszt József vendéglős állította ki. iA
mikor az urak .bevonultak az ebédlőterembe,
a d'erék vendéglős nagy on kíváncsi volt, hogy
melyik a miniszter. Odasompolygott egy joviális külsejű öreg civil úrhoz ós a következeket kérdezte:
— Uraságod volna szíves megmondani;
melyik a miniszter?
Az öreg elmosolyodott:
— Hát fiain, én volnék.
A korcsmáros meglepődött. Végignézte
az öreg urat és hitetlenül rázta a fejét:
— Novemberben vagyunk kérem, nem.
áprilisban. A honvédelmi miniszter nem járhat civilben!
Csák aztán, hitte el, hogy a, .mosolygó
öreg urat a főhelyre ültették és kegyelimes
urnák szólították.
— A Vörös-Kereszt Ügyésze. A traeyar
szent korona országai Vörös-Kereszt Egyesületének Szeged városi választmánya, november 15-én ülést tartott és Szmollény Nándor főtitkár indítványára egyhangúlag Ró-

zsa Andor dr. .ügyvédet választotta meg az
egyesület ügyészének.
— Költöztetik a halottakat . . . Porladó emberi csontokat temettek tegnap a belvárosi temetőbe. A iSzent Demeter templomi
bontásánál és ia fogadalmi templom alapozásánál talált emiberi maradványokat költöztették uj sírba díszes egyházi szertartás közepette. Hatalmas, fekete koporsóba kerültek
együvé a hamvak, a koporsón ez .a fölirás
volt látható: „A fogadalmi templom alapjának ásása alkalmával az ott létezett ősi temetőföldben talált csontmaradványok.
Beszentelve 1913. november 17." iA szertartási
Jászai Géza címzetes püspök végezte fényes
papi segédlettel. A csontokat a belvárosi temető diiszikriptájába.n helyezték el, valószínű
azonban, hogy innen elköltöztetik majd a
hamvakat. Most van szó ugyanis egy központi temető létesítéséről s ha ez meglesz,
akikor oda temetik el újból a Demeter-templom alatt fölfedezett emberi maradványokat.
— Bécsből elhelyezett magyar ezredek
Bécsből jelentik: A tavasszal nagyarányú
helyőrségi változások lesznek a hadseregben. Igy a 37. gyalogezred, amely 1910. óta
Bécsiben, van, Zágrábba kerül. Az ezred egy
zászlóalja és második számú gépfegyverosztálya pedig Bitekbe jön. A magyar ezredek közül Bécsbe mennek föl a 44. szümu
gyalogezred, amely jelenleg Budaipesten állomásozik. Ez az ezred Kaposvárról egészíti
ki imagát. Úgyszintén Bécsbe vezényelték a
29. gyalogezredet is, amely jelenleg Temes-

várott van.

— Zsidó presbiter.
Nagyszalontáról
jelentik: A felsőderuai reformátusok erősen
készülődnek a presbitenválasztásra. Van jelölt ibőveu, mert az a természete a magyar
reformátusnak, hogy ibieume szeret ülni az
egyház tanácsban. A dernai aszfalthánya
.munkásai hogy hogy nem, szembekerültek a
papjukkal és elhatározták, hogy megválasztják Faragó Miksa bányaigazgatót, aki nemcsak, hogy zsidó, hanem Fried József szalontai rabbi fia. Amikor furcsa elhatározásuk
okát kérdezték, igy feleltek a bölcs magyarok:
— Pappal szeftniben még a kálvinista sem
ellenzék. lEzért kell nekünk zsidó. A zsidó
igazi ellenzék.
iA hiba az, hogy a választást mindenképpen meg fogják semmisíteni, hacsak Faragó
Miksa meg nem gondolja magát ós ki nem
tér.
— Menetrend változás. A villamosvasút
igazgatósága ma bejelentette a szegedi rendőrségen, hogy a Gedó—vágóhídi vonalon a
téli menetrendet léptette életbe. E szerint
egészen mároius hónapig nem mint eddig;
hét, hanem négy kocsi ifog közlekedni s az
eddigi hét perces várakozási idő helyett tizenkét percnyi időközökben közlekednek a
kocsik. Miután a szerződésileg kötelezett kocsiforgalimat ez még .mindig kétszeresen feliülannija, a bejelentést a hatóság tudomásul vette.
— Az clsö zsoltár. Van egyfalú a hunyadi hegyek közt, amelynek Boica a neve,
Hunyadrnegye hegyei közt búvik meg. Valamikor nagyiközség volt, mert a hegy bőven
adta az aranyat az erdélyi fejedelmeknek
meg a nagyuraknak. Akkor még magyarok
lakták. De elfogyott az arany és elfogyott a
magyar is. Berajzott az oláh, templomot, iskolát épített és u.gy tapad a földhöz, mint a
pióca. A régi magy ar bányaimmnkások közül
ott felejtődött egynéhány. Fele katolikus, fele pedig református. Nqrnet, illeive szász is
maradt ott egy templomaira való, A katolikusoknak , állított iskolát éa templomot 4
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kincstár, a luteránusakniak a gazdag szászok, — holmiainkkal, vagy azok nélkül .is el akacsak a reformátusok lelkét nem gondozza runk jutni az állomásig és összeesni ,a nyo
senki. .El is kezdődött az oláhosodás, azonban inunkon." Borzalmas orkánok megakadályozták e terv kerasztülvibelét. A három ember
még idejekorán ,meg,áld itotita ,a ibrádii reformá- ereje elfogyott. [Március 29-én egy utolsó betus pap Bar de Sándor, alki megszervezte Bcá- vezetéssel 'végződik a napló: „Mégis .mindvécán ,a.z egyházközséget. A szervezésben sokan gig kiitartunk; természetesen egyre .gyengébsegítségére voltaik a buzgó magyar papnalk bek leszünk ós a halál már nem lehet mesizés érdekes, bogy a szászok önként fölajánlot- sze." Az „aktaszerü leírás" tehát épenséggcl
ták iskolájukat az u j egyházközségnek .az nem n y ú j t pozitívumot az öngyilkosságra.
— Az oklevelet temessék mellém. Meg.istentisztelet céljára. A református egyház
ható ésetet közöl egy győri tudósítás. A
hí vei már vasárnap elénekelh ették ,a,z első gyömre gyei Gön.yiin szombat délután iiaíánzsoltárt s ezzel uj gát. emelkedik az oláh ten- tékon. lőtte 'magát Trjmmel Ilona óvónő.
ger áradása elé.
Azonnal meghalt. Az életunt fiatal leány, a
ki apátlan-anyátlan árva s akit a magára— Ujabb kolera-esetek. Szabadkáról hagyottság kergetett öngyilkosságba, rövid
jelentik: A bácsmegyei Szond
községben levelet hagyott hátra, amelyben, a következő
Áczin An'drás kolerabeteg meghalt. A jár- rendelkezést irja: A nálam levő okmányovány kórháziba szombaton három uj béleget kat s az oklevelemet kérem velem eltemetni.
szállítottak be. Vasárnap három ujabb meg- Szegénynek az -oklevele volt az egyetlen kinbetegedés és három haláleset történt. Hét- cse, az egyetlen barátja, támogatója ós értefőn nem volt sem ujabb .megbetegedés, sem küzdője. Hétfőn temették a boldogtalan tehaláleset, üunacséb községiben nincs ujabb remtést s végrendelete szerint koporsójába
megbetegedés. Az á hit, hogy Palánkán ís helyezték okmányait'.
volt koleraeset, nem bizonyult valónak.
— Orosz történet. Péíervárott a minap
Cservenkán Cifra Ferenc halállal végződött az orosz testőrség egyik zászlósa agyonmegbetegedése óta három ujabb megbetege- lőtt egy énekesnőt, akivel viszonya volt. A
dés történt. Az egyik beteg vasárnap délután zászlós azután öngyilkos lett. A tragédia hőmeghalt. Eddig csak a cukorgyárban volt a se az .alig huszonkét éves testőr zászlós, Staal
kolera fészke/ a legújabb beteg azonban — •báró, közeli rokona annak a néhai
Staal
bár szintén cukorgyári munkás — már egy György bárónak, aki régebben sokáig Konhét óta nem volt a gyárban. Sátoraljaújhely- stantinápolyban és Londonban orosz nagyről jelentik: A tokaji járás 'főszolgabírója kő vet volt s nagy szerepet játszott a polititegnap jelentést küldött az alispáni hivatal- kában. A fiatal zászlósnak viszonya volt E.
nak, hogy ott egy hatvannyolc éves napszá- P. Jemeljanov sanzone t tériekesnövei, aki nem
mos koleragyanus tünetek között megbete- vette nagyon komolyan a fiatalemberrel való
idétt. Az alispán, azonnal, a legszigorúbb szereümeskedést. Néhány nappal ezelőtt a
óvóid,tézkedés megtételét rendelte. — A bel- leány néhány barátját vidám lakomára hivtu
ügyiminisztéríuim közlése szerint a bácsbod- meg lakására. Lakoma közben jelentkezett a
rogtnegyei Cservenkán egy kolerás megbe- zászlók, akit a leány egy mellékszobában
tegedés fordult elő.
fog,adott. Alig néhány szót váltottak egy— öngyilkos lett-e Scott kapitány? mássál, aimikor a fiatalember revolvert ránTragikusan megható köny.v kerül nemsokára tott és egy lövéssel leterítette a leányt, aki
a világ olvasóközönsége elé; egy könyv, meily nyomban meghalt. Staal báró ezután a ebédnek ,a címlapját öt erőteljes .férfi fényképe, lőbe ment, ahol a lakoma folyt s a meggyil•díszíti. És ez ia;z öt (férfi már halott: Scott kolt leány testvérének elmondotta, hogy mit
kapitány és társai. (A napokba In egy hátiét télt. (Mielőtt a lakomázok a meglepetéstől
újságíró beszélgetett Amiinidscm-na\i, a í'é'i magukhoz tértek volna, a fiatal báró halánsark ci iadadímats felfedezőjével és .e beszél,getéfe • tékon lőtte magát s holtan roskadt össze. A
kapcsán híre terjedt annak ás, hogy Scott ka- szenvedelmében gyilkossá és öngyilkossá
pitány ,a fölött való elkeseredésében, bogy lett fiatal báró apja ugyanabban a kerületAmiindsen megelőzte a déli sárikon, öngyil- ben, ahol a rémes eset történt, a rendőrség
kos lett. Erre vonatkozóan most ,a,ztán a lip- vezetője.
csei Broekliaus-cég érdtekesien nyila tik oziM:
— Egy őrmester karriérje. Vendégjárás
— A verzió „aktaszer,ü leíráson" alapul. volt a miult héten Oroszvárott, Lányai EleEgyéb autentikus leírás azcmlbain a Slcott- mér gróf kastélyában. Ernő, hes&eni nagy,féle déJsarki expedíció szomorú végéről Ineun herceg a feleségével és ,a. szászmiüniingoni
áll rendelkezésünkre, mint Scott naplója, a hercegi pár öt napot töltöttek Lónyai grófék
.nagyherceg távozásaikor
mely útitársaink tnidósitásaival egyeteimbon,' hirtclkán. Ernő
tizennégy napon belüil mag fog jelenlni kiadá- Plach Fülöpnek, a vendéglátó grófi pár titsomban. E napló, ,a sia.rkkiutatáis e liegtmegrá- kár,án,ak ,a hesseind Fülöp-rend második osztázóbb dokumentuma szerint, egészem máéként lyú lovagkeresztjét adományozta-. Igen érdederül ki a tényállás. Az .angol kutatók 1912. kes, hogy a .kitüntetett Plach Fülöp még tajan.uá.r lG-án találtak rá Amumdsen lobogójá- valy a győri 19. .gyalogezred számvivő őrmesra és január 18-ám a sátorra, körülbelül bá- tere volt s most tábornokoknak dukáló kitünrom kilométerre a déli sarktól. Természetes, tetést kapott. A Fülöp-rendnek hét osztálya
hogy a marsuknak emberfelettii megerőlteté- van és a .második osztályát Németországban
sei után, lesújtó csalódásként hatott rájuk és igen magas rangú emberek, a katonák közt
az .elkésettség kinzó tudata megrázó kifeje- csak tábornokok szokták kapni. Az exkluzív
zésre talál Scott naplójában. Bizonyos, hogy rendjel tehát nagyon okosan, demokratikus
ez a tudat hénitó hatással volt az Öt -ember kirándulást tett, amikor a mellére került
kitartására. Ámde a napló egyetlen, szava Plach Fülöpnek, ak,i hat-hét év óta a tizesem sejteti még csak a gondolatát seim an- dik titkára az oroszvári grófi párnak.
nak, hogy megbántott önérzetük miatt most
— Hamisjátékosok a tengeren. Az
már a halálba menjenek! iMéig elég erejűik Atlanti tengeren közlekedő személyszállító
volt és önifentartási ösztönük is elég erős volt gőzösökön a szigorú tilalom ellenére ismét
ahoz, hogy kellő energiáival tudjanak vissza virágzik a szerencsejáték, amint a miinap
fordulni. Csak az a szörnyű tudat, ihogy egy Londonba érkezett Kaiserin Auguszta Viktóa többit is magával r á n t h a t j a a pusztulásba, ria hajó utasai állatjaik. Az utasok elbeszéha ereje felmondja a szolgálatot és hogy . ő lése szerint ugyanis hamisjátékosok Newmaga akadályozó terűévé válhat a többinek, yorkból jövet a hajón több amerikai milliovitte rá Scott,et arra, hogy gyógyszerfiészle- most nagyabb összeg erejéig fosztottak ki.
tének mérgeit kiossza társai között. („Hogy Stern amerikai utastól a hamisjátékosok timindenki tudja, begy szükség esetén mit kell zenötezer koronát nyertek el s sok más utas
térni i.e,") Azután, az utolsó három folytatta a is hasonló összeg erejéig károsodott. Az utaküzdelmet puszta életükért, a küzdelmet, a sokat óvták a játéktól, de azok ennek ellenmelyet már két hónapja folytattak, arnig - ére folytatták a játékot a kétes személyekkel.
husz .kilométerrel a mentőállomás előtt, - Egy kolorádói Aiken nevű bányatulajdonos;
egyszerűen összeestek. De még a biztos balét egy izben nyíltan föllépett az egyiik hamiselőtt is azt .irja Scott a naplójába: .Elhatá- játékos ellen s kijelentette, hogy arculütá,
roztak, hogy természetes halállal haliunk meg hja még egyszer mutatkozik a dohányzóban,
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Bűnügyi dráma 3 fölvonásban. A Skandinavisk
filmgyár fölvétele. Előrdják a legelső stockholmi
színházak művészei. :-:

Dráma 2 fölvonásban. A
Gaumont párisi filmgyárának újdonsága. A főszerepet S U S A N N E
G R A N D A 1 S játsza

Előadások Vs6 1/48 és 9 órakor.
Vasárnap, 2 órától folytatólag.

Szerdán

és

csütörtökön

Din siaoer!

Bünügyl dráma

3 fel-

vonásban. — A DANSK
kopenhágai

filmgyár

felvétele. A főszereplő:

Lilly

Beck.

Előadások Vs6 1/48 és 9
Vasárnap, 2

órától

órakor.
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ahol a játék rendszerint folyt. Azóta a hamis- tné .félájultan, némán tűrte a szerecsen durjátékos nem volt többé látható. Az egyik vaságait s nem felelt, mert a -rémülettől nem
utasnak kabinjából tizenötezer korona érté- tudott felelni a kérdésre még akikor sem, amikű értéktárgya tűnt el. A nyomozás -azonban kor ,a kést mellének szegezte a -rabló. A kis
eredménytelenül végződött.
gyermek, aki addig némán bámult a szere— Ki a szöggel 1 Nagyszerű operációt cs-enre, megrémült és torkaszakadtából sírni
végeztek legutclbb New-Orleansba-n. Egy 4 kezdett. A rablót idegessé, sőt -bőszültté tette
esztendős leánygyermek le-nyelt -egy elég a gyermeksir-ás s mi-vei -másképen neim tudta
elhallgattatni, feléje fimduílt, h-ogy agyon1-,
nagy acél-szöget. A szög, amely a gyermeg tüdej-éÖé (fészlkéit-e be magát, rövide- szúrja. lEr-re már D-ienesné is megm-ozdtu-lt, desen halált okozott volna s igy gyors operá- -csak azért, hogy iha-lik fél-sikoltással ájultan
cióra vélt szükség. Dr. Linch, a város egyik -eeisen össze. A fiúcska még jobban sírt, ami. X-sugár specialistája, a gyermek torkán kor édesanyját elesni l-átt-a. A rabié is megkeskeny gulmmicsövet vezetett le, amelynek szeppent erre -a jelenetre s miivel a szomszéd^
a Végéiben- egy -erős elektromágnes volt el- ból előjöttek e,gyesek, hogy megtudják, -miért
helyezve. Az orvos a gu-mmicső helyzetét az sir - oly rémesein Dieneisék gyermek-e, j clbbX. sugarak s-egits-égéveíl állandóan megfigyel- naik tartotta sietve elmenekülni. Amíikerra a
te és sikerült ,a szög fejéihez vinni. Az elek- szomszédok berohant,ak Dienesiélkih-ez, el is
tromágnest most működésibe ho-zta és a se- menekült a -rabló anélkül, liogy vérengzési
vitt volna véghez, vagy rabolt volna valomit.
gítségével kiemelte a szöget.
A szomszédok feloldották Dien-esné kötelékét
— Leszúrtak egy műkedvelőt. Bicskén s azután magához téri tették az ájult -asszonyt
vasárnap este műkedvelői előadás volt, utána Ekkorra hazaérkezett Dienes is, aki megtudmúlatás késő éjszakáig. Ifigy hazafelé tartó va, -mi történt, fölfegyverkezett és többrrlmatársaság a templomárok h-i-dja alatt holttes- gával a v-alkmerő szeriecs-ein. üldözésére indult.
tet talált: a színjáték egyik szereplőjét, Szé- Bá-r órákon át iker-eisték ugy D-ienes és a
les József bádogiossegédét. Föllármázták a szoimszédclk, minit a rendőrök, nem sikerült
csendőrséget, amely aztán ímeigiálllapitotta, -a gonosz-tévőt ezid-eig kézrek-eriteni.
-hogy Széles .késő éjjel Nagy János kéményseprős egeddel és egy másik -barátjával ment,
— In hoc slgno vincas ! (E jelben győzni
lia-zafelé s -a templom közelében ©gy kap-u fogsz!) A Quo vadiis? óta nem volt o-lyan
alól hároiin ismeretlen legény botokkal, bics- klasszikus -tárgyú film, amely -akkora föltűkákkal rájuk támadt. N-a-gy Jánoson egy 11 nést keltett volna, -minit a szerdán ós csüt-örcen timéteres sebet ej tetteik, Szélest
pedig tökö-n a Korzóin-a.gyim.ozgóba.n s-zinre-kerülő
agyonszurkálták, azután: -a hid alá dobták. A I-n hoc s,i,gno v-imoes! A h at alma,s tragédia
három legényt már el is fogták és beszállíoly-a-n zsenialitással va-n megrendezve, hogy
tották a székesfehérvári ügyészségre.
ebben a tekintetben sokban tulszáry-alja a
— Temetés esendőrfedezettel. Lévai Quo Vadiisf-t iis. Különösen a tömegjeleneIstván ercsi-i csősz szombat est-e agyonlőtte teik vannak kiváló -ötletességgel megörökitve.
magát. A fa-hi plébánosa. Farkas József nem Igy amikor a leghevesebb ütközet alatt a felakarta rendes módon eltemetni az öngyil- hőik mögül laingy-alok jelennek m-eg ós tudtára
kost, hanem -a temető árkába akart sírhelyet adják Konstamtinius csiász-árnak, hogy csakis
adni n-elki. Lévai családja erősen fölháboro- ,a. kereszt j-egyié-ben -győzhet. A női főszer-epet
dott emiatt, az öngyilkos bátyja pedig meg- Maria Jac-obini játsz-a, -akiinek a művészetét
üzen-tette a plébános nak, hogy leszúrja, ha egy uj, fölkelő naphoz ibaso-nlitják az olasz
az öesesét annak rendije és -módja szerint el la-pok. Játékában -mindvégig m-eg tudja tarnem temetteti. A plébános csendőrökét állít- tani a kla-sszikius stílus nemesis-égét -és kotatott a temető halottasházába, ahol Lévai- molyságát, még szerelmi jeleneteiben is mélföl volt ravatalozva, de még igy sem -merte ,a tóságos -tud leminii. -A nagyszabású, klasszikus
szertartást -megkezdeni, mert a gyászoló kö- ifitindlránna másik főszerepét Costamagna aszzönség -ellenséges magatartással fogadta. szony játsza. Az érzéki-es, romlott erkölcsű
Visszafordult és -a kálplán-ját küldte -el, aki Go-nstaintiát ritka .művészi tökéllyel alakit ja.
szintén- csak csendőrfedez-et mellett szentel- Costamagna. asszonyról szólván, egy tipikus,
hette be a halottat.
-de annál szomorúbb
filmszerencsétlenséget
— Meggyilkolt öregasszony. Déváról regisztrálunk. A torinói „Sav-oia"-gyár, a
jelentik: Kegyetlen rablógyilkosság történt -mely az lm hoc sign-o vinces! eimü hatalMarosnémeti községben. Egy szegény öreg- ma-s filmdrámát készítette, egy imod-ern d-ráasszonyt, a 72 éves Karába Miklósnét reg- m-a kidolgozásán -fáradozott, amiöly-ben a
gelre ágyában megfojtva találták. A -nyomo- föntemlitett Cost-aim-agna asszony egy állatzás megállapitotta, hogy a gyilkosok ketten szclii-ditőnőt -alakit. Ezen ifölvótel-ek egyikén
voltak és h-ogy az öregasszonyt álmában foj- törfbént, ili-ogy egy tigris hirtelen saeszély-étották m-eg. A tettesek 156 korona készpénzt, hen ráugrott a szerencsétlen művésznőre. -Az
ruhaneműt és ágyneműt vittek el. A tette- áilla-tszeliditő természetesen rögtön odaugrott,
seket a csendőrség Karába J-uon petr-ozsényi d-e a fenevad -elközben már szétmarcangolta
bányamunkás és ennek felesége személyében Costamagn-a asszony arcát.
elfogta, de letartóztatták a meggyilkolt fér— Egy veszedelmes ember. A drezdai
jéi is, mert az a gyanú, h-ogy szintén része -rendőrség néhány -nappal ezelőtt egy kassza
van a bün elkövetésében.
betörés alkalmából letartóztatott egy embert,
— Néger rabló egy magyar családnál. akiről most kiderült, hogy egyike a legveszeA Cleveland J ben megjelenő Szabadság ci-rnü delmesebb betörőknek. Az illető a Banck álnevet használta, igazi -neve azonban Korén
lap irja a következő történetet:
Garybam egymást -érik ia. gonosztevők Ferenc, trieszti születésű s mint lata-kossebűntettei. Majdín-em rablógyilkosságmak esett géd -sokat utazott külföldön. Mindenütt, ahol
áldozatiul egy magyar asszony, Dienes IMáté- megfordult, a legvakmerőbb lopásokat és be,né és alig egyéves kis gyermeke is-, a|knik-nél töréseket követte el. A betöréseken kívül emegy eddig ismeretlen szerecsen járt rablása berölés is terheli Mk-iásmerietét. 1908. évi jaszáiwMk-ka-1. Dhmets -Máté, ákámek fuvafroza, nuárban ugyanis agyonszúrta Meixner bécsi
szállító üzlet-e van, -a-z 1230 Aclams Streeten korcsmárost, amiért öt évi fegyházat ült.
lakik család,jáv-al'. Október 28-án este Dienes Még -abban -az évben októberben megszökött
nem volt -otthon. -Ezt az -alkalmat választot- a fegyházból, miután az asztallábával celláta egy szerecsen gonosztevő arra, hogy beha- jának vas-ros'télyát kifeszítette. Egy mezőőrt,
toljon Dienes házába s ott a-z egyedül -lévő akinek segítségével uj-na elfogták, hatalmas
háziasszonyt, megkötözve, a házban őrzött kődarabbal leütött. Az emberölésen -ki-vül
pénzt és értéktárgyakát elrabolja. Be -is nyi- trieszti és -laibaohi betörés-akért is felelősségtott a könyhába, -hol Dien-esné épen egy éves- ire vonták. Cell-atársa a bírósági tárgyaláson
fiacskáját altatgatt-a. A gyilkos tekintetű sze- ellene vallott, -mire a cellában meg akarta fojrecsen hosszú konyhakést rántott elő és oda- tani s alig tórták kiszabadítani ma-rkaa közül.
lépve a rémülettől sikoltani se tudó édesanyá- Miután büntetését leülte, besorozták katonához, kiragadta k arjai közül a gyermeket -és nak, de onnan hamarosan megszökött. Ko-renaz egyik sarokba dobta, majd visszafordult mél -e-lfogatásakiOT a legmodernebb gyártmáD-ien-esinéhez s megkötözve őt, fölszólította a myu -betörős-zerszáirn-ok egész tömegét találpénz meg a-z ért-éktárgyjak átadására. Dfenes- ták.

SPORT.
•

A nagy

mérkőzés.

SzAk-Bácska.

Elérkeztünk végre a nagy meccs hetébe. Vasárnap lesz az annyi érdeklődéssel, az anynyi izgalommal várt találkozás a SzAK -és
a többs-z-örös -bajnok -Bácska csapatai között.
A sors véletlenje ugy hozta magával, hogy
a -bajnoki mérkőzés az, év -legnagyobb szegedi, sporteseményévé nőtte ki -magát. Minidkét -csapatra nézve óriási fontossága van a
mérkőzés kimenetelének, mert a vesztesnek
nem lesz már reménye a bajnokság első helyének elérésére. A készülődés min-d a két
részről nagy és nemcsak Szegeden-, d-e mindenütt. ahol' figyelemmel kisérik a futballsport-ot, kíváncsian várják a kerületükben
veretlen két csap-a-tnak titámi harcát. Szegeden a SzAK—SzTK meccsnél is nagyobb bullámokát vet a vasárnapi játék.
o A vasárnapi mérkőzés bírája. Ebben
a percben még nincs eldöntve, -h-ogy ki fogja vezetni a nagy meccset. Sugár egyéb
irányú elfoglaltsága mia-tt n-em vállalkozott,
más- biró személyéiben pedig nem tudtak
megegyezni a csapatok. Jellemző ez a .mérkőzés na-gy fontosságára. A szabály-ok értelmében sorsolásra kell bizn-i a döntést, ha
a csapatok kölcsönösen m-eg nerrt állapodnak. A szükséges intézkedések -már -megtétett-ek és ma-holnap megejtik á szövetség
biróbizottságábart a sorsolást, mely előreláthatólag Steinhiibel és fiavas között fog -lefolyni.
o Tréning. Má, szerdán délütátí fél három
órától kezdve -nagy tránin;giet tart a -SzAIK,
melyen Szűcs és esetleg Blum ki-vételével az
egés-z c-sa-pat résztvesz. A nevezie-ttak hivatali
elfoglaltság -miatt nem mehetnek -ki. lEliső
eset, hogy annyian találkozót adinak egy-másnak hétköznap .az uj-szegedii sporttelepen, lEz
is -mutatja eléggé, hogy milyen komolyain,
v-esizi a vörös-feiketók csapata -a vasárnapi
mérkőzést.
o Teacstély. A csütörtöki teaestély helyett
kivételesen ma szerda este t a r t j a a SZAK barátságos összejövetelét. A t-a-gak ezúton i®
•meghivatnak.
Bútor zillltázokat helyben és vidékre, berakározást száraz raktár
helyiségben eszközöl
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készít vlllanyvlllágftásl és
légszeszberendezéseket a
l e g o l c s ó b b a n és szaks z e r ű e n . Cslllárraktára a
legnagyobb az aifőldSn. SZEGED, Kfilcsey-utca 4.
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Az áhatam készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
let nem ismerhető, az eredeti fogakat
pótolják Készítek továboá arany koronákat éa
levehető arany hidakat jutányos árak mcHdt.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kietégfcve. Bármilyen javítást 4 óra alatt késsltek.
• A R T A Á G O S T O N foftediBifciif,
K^yó-mca 1. «. SZ£QfX>.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
Ctyilkos horgosi legények
— A szegedi ügyészségre

szállították őket. —

(Saját tudósítónktól.) Radics Mihály 20
esztendős "horgosi legény az utóibibi időben
hevesen udvarolgatott Horváth Erzsébetnek,
a falu egyik jómódú gazdálkodója csinos
leányának. A leánynak ugyanekkor egv másik udvarlója volt, Csóré Antal 23 esztendős
horgosi legény, a falu leghirhedtebb verekedője. Radics azonban jobban tetszett a leánynak és vetélytársát csakhamar kiütötte a
nyeregből. Csóré szintén nagyon szerelmes
volt a leányba, de ez nemrég kiadta a legény
útját és inkább Rádiósat tüntette ki kegyeivel.
Csóré Antal ezért boszut forralt Radics ellen és elhatározta, hogy ha máskép
nem, az életét oltja ki annak, aki az ő szerelmére rá merte vetni a 'szemét . . .
Vasárnap este Radics Mihálv a leány
Nagy-utcai lakásán tartózkodott. Este tizenegy óráig volt ott. Ekkor vette a kalapját,
elbúcsúzott a leánytól és a szüleitől és távozott. Alig lépett M a kapun, két lövés dördült el egymásután s utána véres fővel öszszeesett Radics Mihály. Csóré Antal tette
ezt a két lövést, de ezzel nem elégedett meg.
Egy Lepár István nevü barátjával, aki a bűntársa volt, odarohant a vérében fetrengő szerencsétlen Radicsra. ezt ketten lefogták és
Csóré hatalmas, éles bicskájával
kétszer
mellbe szúrta. A kés hegye a tüdőig hatolt a
testbe, a -tüdőt is megsértette, ügy, hogy Radics aligha marad életben.. Tegnap délelőtt
behozták a szegedi közkórházba.
Csóré Antalt és Lepár István a horgosi
csendőrök még vasárnap elfogták.
Vasba
verve szállították be délben a szegedi királyi
ügyészség fogházába, ahol egyelőre szándékos emberölés bűntettének kísérlete miatt
megindult ellenük az eljárás.
5 Súlyos ítélet után — fölmentéi.
Ernszt Sándor özvegy Napholcz
Ágastenné
becskerelki fürészgyáráBan. volt alkalmazva
é9 a vádirat szerint, 6000 koronát fondorlattal kicsalt és ezer koronát pedig elsikkasztott. A nagyhecskereki törvényszék 1913.
március 11-én ítélkezett ebben, az ügyben és
egyrendlbeli csalás és kétrendbeli sikkasztás
miatt fcét évi fegyházra Ítélte Ernszt Sándort, aki megfölebbezte az ítéletet. Az elsőfokú ítélet után a törvényszék szabadonbocsátotta az üzlevezetőt. A tábla ima tárgy alta
föLehtbezés folytán ezt az ügyet ós Balassa
Ármin dr. védelme után E m s z t Sándort fölmentette, ment metm látott bűncselekményt
ifenforogni. Szabó dr. főügyészhélyetteis semmiiségi panaszt jelentette be a; fölmenté®
miatt.

akkor nagy mértékben rovott volt. Attól a
perctől fogva, hogy közös hajlékba költöztek,
az asszonynak pokol volt az élete. Az u r a a
keresetéből egy fillért sem adott neki s mégis
azt követelte, hogy főzzön-süssön neki, flzesL
a házbért, szóval viselje a háztartás minden költségét. Hozzá még nap-nap után véresre verte az asszonyt s fenyegette, hogy elteszi láb alól s a régi szeretőjét ülteti az örö :
kébe. De nemcsak az asszonyt, hanem két kis
beteges gyermekét is ütötte-verte a hitvány
ember. Négy esztendeig tartott ez a kínszenvedés s ekkor az asszony elhatározta, hogy
alaposan végez az urával. Junius huszonegye
1
dákén éjjel, szokása szerint, részegen jött haza Reitgruber János s mi.után végiglkinozta
a feleségót s a gyermekeit, aludni tért. Mikor
aná,r mélyen aludt, áz ajsszomy kezétt-lábáit
összekötözte, azután beretvával elvágta a torkát. Végül még baltával is néhányat a fejére ütött az urának, aki meg is halt a sérülésekbe. Az esetet ina tárgyalta a budapesti
büntető törvényszék esküdt bírósága Mikovics elnöklésével. Hogy mennyit szenvedhetett ez az asszony, arra jellemző az a felelete, melyet az elnöknek adott arra, a kérdésre,
hogy nem sajnál ja-e az urát?
— Nem sajnálom, felelte határozott hangon, sőt örülök, hogy megszabadultam tőle.
A kihallgatott tanuk vallomása alapján
az esküdtek nem bűnösnek ítélték s így ia, bíróság fölmentette az asszonyt.

KÖZGAZDASÁG
x Kis javulás. Altalános tartózkodás jellemzi mostanában az értékpapír üzletet. A
spekuláció az üzleti tevékenységet a lehető
legszűkebb körre szorította össze, a tőzsdén, csak a hivatásos elem spekulál, a nagyközönség nemcsak, hogy üzletet nem köt,
hanem a börze eseményeivel sem törődik. A
mexikói helyzet bizonytalan volta és a pénzpiac kedvezőtlen hirei azonban ma a hivatásos eleimet is tétlenségre kárhoztatták. Ezért
a forgalom teljesen pangott az egész nap
folyamán. Általános üzleti csönd közepette
az árnivó valamivel javult, miivel jó hatással
volt, hogy a bécsi vaspiacon megszűntek az
eladások és helyükbe fedezővásárlók léptek,
ami a Prágai vas árát 20, a Skodáét 12, Alpesiét 8 koronával javította meg. A járadékés a készárupiacon egy kötés sem fordult
elő. A zárlat igen csöndes maradt.
•

Royal nagy kávéházban
Minden vasárnap

NAGY

értékes nyeremény t á r j j a k k a l .
Naponta czigányzene.

•

SZÍNHÁZI VACSORA!

§ Csődbe ment szegedi kereskedő. A
szegedi törvényszék csődbírósága mia délelőtt elrendelte a csődöt Mezei József utóda,
Fodor Miksa lisztkereskedő ellen,, akinek a
Széchenyi-tér 8. szám alatt levő házban
volt az üzlete. Fodor önmaga kérte meg a
csődöt, mert a rossz pénzviszonyok következtében nem birta tovább az üzletet fantartani. A passzíváik még nincsenek mégállapitva.
9 Fölmentett hitvéscryilkos, Mindenki
igaz részvéttel hallgatta Zugién azoikat a
szenvedéseket, melyeket Reitgruber Jánosménaik az urától négy esztendőn át e,l kellett,
viselnie. Annyi bizonyos, hogy ez az ember
vagy őrült volt, vagy gazember. Mert, normális embertől annyi hitványság ki nem télik,^ mint amennyivel Reitgruber János a feleségét gyötörte. Reitgruber Jánosiné, született Debreczeni Júlia Énszentkirályról került
Budapestre, ahol cselédnek szegődött el. Ekkor ismerkedett meg Reitgruber Jánossal, a
ki előbb kocsis, majd ,napszámos volt, 3>ebreczeni Júlia rövid ismeretség után a felesége,
lett a tprutális embemeik, akinek múltja már

TOMBOLA

Saját termésű kitűnő hegyiborok.
Különlegesség: „ R o y a l Zöldike."

Tulajdonosok: Matejkaés Filegel.
•

í 1 l e m l e

i

S

halapoMMdluafflzIete

5

S

Alapíttatott 1 7 6 5 . évben.

m

|

s

5

SZEGED,

I

£

•

•

klauzAl-tér.
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Megérkeztek a legújabb divatú, őszi és téli Borsallnó,
Habig, Gyuklts és Pichler kemény és puha kalapok,
sapkák, szőrmeárúk, legutolsó divatú nyakkendők,
keztyük, térti fehérnemfiek, harisnyák stb. Minden
úri-divatcikk nagy választékban van raktáron.
Javítások, szolid á r a k

mellett,

elvállaltatnak-

x Hír a gabonapiacról. A batáridőpiacon
ma szilárd volt az irányzat. A javulás nem
járt ugyan az üzlet élénkülésével, mert megbízások ma sem érkeztek. Ámde az eső az
ország egy helyén sem volt kielégítő és igy
az idő még mindig kedvezőtlen a szántásra,
vetésre. A kuiissz telhát vásárolni kezdett,
báir nem adja föl a reményt, hogy kedvező
időnél hamarosan befejezhetik a mezőgazdasági munkát. A készáru javuló irányát a
börze az árukínálat redukciójával hozza
kapcsolatba, de a malmokat már a finom
liszt hiánya is vásárlásra készteti. A korpaüzlet, ahol eddig szívesen spekuláltak lefelé,
szintén szilárd irányt követ. Ausztriából is
a finom liszt hiányáról érkezett ma jelentés,
ama megnagyobbította a fedező szükségletet.
A galíciai malmok a rozslisztet is élénken
keresik, ez a hir a rozs árát is .megjavította.
A tengeri jól tartja az árát, mert az arbitrázs nagy tételekben fedezi magát. Effektive árut nem tudván vásárolni, amit a határidőipiaoon előre kontremináltak. A zaib is
javult. ,A finom zabból ugyanis nagy a hiány
és m-ivel, a csdh árukínálat megcsappant, a
kontremin kénytelen fedezni bianco-eladását. A hangulat általában igen szilárd.
A budapesíi gabonatőzsde.
Argentinálból ima reggel kedvezőtlenebb
mezőgazdasági jelentések érkeztek a tőzsdére; a malmok a még mindig jelentéktelen
árukínálat folytájn isméit nagyotfo árat fizettek a készbuzáért, ennélfogva a mai buzaüzlet iránya (amennyiben ilyenről a mostani üzlettelenségnél szó lehet), fedező-vásárlások következtében szilárdabb volt. A
buza szilárdsága a többi cikk irányát is javította.
Buza áprilisra 11.30. Rozs áprilisra 8.71.
Tengeri máj,usra 6.31. Zab áprilisra 7.34. A
ikésizáiriuvásáran mérsékelt ifarga,lommal 5 fillérrel szilárdabb az üzlet.
A budapesti értéktőzsde.
Buzdítás hiányában a mai előtőzsde teljesen üzlettelenül folyt le. Az árfolyamokat
nagyobbára csak névlegesen lehetett megállapítani. A spekulánsok a pénzpiac további
alakulását óhajtják bevárni és nem szívesen
kötnek uj üzletet. A határidőpiacon számottevő változás nem volt, végül a bécsi vaspiac javulásával egyetértésben az egész vonalon némi csekély javulás volt érezhető. A
készárupiac teljesen üzíettelen völt. A járadékpiac tartott. A zárlat tartott, de üzíettelen volt.
Kötöttek: Magyar hitel 816.50. Magyar
bank 532—532.25. Osztrák Magyar államvasút 693. Közinti vasút 622—622.50. Rimaimurány.i 638—640. Bur 232.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 623.50. Magyar
hitel 816. Ainigló-banik 338. BankVerein 511.75.
Unió-bank 587. Lauderbank 515. Osztrák államvasút 693. Déli vasút 249.75. Rlmia,murányi 640. Alpesi bánya 791. Török sorsjegy
232. Márka készpénzért 117.80. Lom/bárd 106.
Prágai vasmű 2649. Skoda 792.50.
Az irányzat a pénzviszonyok javulására szilárdult, ,a vasértékek és Skoda jelentékényen javultak.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egyhónapra
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.
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1Ö13. november 16.
Városi

színház.

Szeged szab, klr. város adóhivatalától

VASÚTI MENETREND

Adófizetés iránti

Érvényes 1913. október 1-től.

Folyószám 94.

Szeged, 1913. november 19-én

TÁMLÁSSZÉK 10. SZ.
Énekes bohózat 3 felv. előjátékkal. Irta: Haller Wolf.
For.: Komor Gyula. Zenéjét szerzette: Götze Walter.f
SZEMÉLYEK:
Várossy Vitus
Hermin. a felesége
Lotti, a leányuk
Edus
Richárd, aviatikus
Hedvig a felesége
Rudas, abbáziai szállodás
Juci, szobaleány
Medeve, az aviatikus kör elnöke
Szabó, rendőr
Lankás, színházi titkár
Bella

Heltai
Miklósi M.
Talián
Solymosi
Balázs
Antal
Sümegi
Edvi
Szathmári
Szendrő
Virágháti
Szebenyi

APRÓHIRDETÉSEK.

Csipke-

és szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
tittatnak olcsó árak
lett és rövid idö

LUCZA

11.

DÉIJMAGYARORSZAG

külötiszmelalatt

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt „
i n a h a js z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyl-tér.
2í0
Hajöszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle , „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

B u d a p e s t f e l ő l : Sz. v. 1203 Qy. v. 1HL Sz. v. 221
Sz. V. 722. Qy- V. 622. Sz. v. 1029. Sz. v. l " . Gy. v. 135
Sz. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 2®.
T e m e s v á r f e l ő l : K. expr. 2 « . Sz. v. 1257. Qy. v.
9 4 8 . Sz. V. 7 3 6
G y . V. 3 1 7 .
Sz. V. 1243. Sz. V. 4 5 2
Sz. V. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ő l : Sz. v. 7'5
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 1'8 (Csókáról). Sz. v. 255.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
Arad felől : Gy. m. 914. Sz. v. 1135. viotor 1259
Motor 340. QY. NL. 242. M. V. 626. Sz. v. 932. M. v. 5J9
Makóról). M. v. 7=9 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v,
837. Sz. v. 1125. Sz. v. 316. Sz. v. 502.

A Szeged-Rókus állomáson,

Két budapesti üzief áruit

megvettem!!
Valódi Angol cosztüm kelmék K 2 7 0
Tiszta gyapjú szövetek 1 koronától 2-ig
Cozmanozi pargetok féláron!
Tiszta gyapjú v á l k e n d ő k . . K 3-20
Finom vég vásznak f é l á r o n ! !
Ruha bársonyok
K
2'—
Parget és flanel pongyolák . . K 5 ' —
Nöi aljak igen szépek . . . K 5 ' —
Női finom blusok
K 2-50
Női diszes finom ingek . . . K 1-90
Női cloth finom a l s ó k . . . K
190
Női nagy cloth k ö t é n y e k . . K 2*50
Női flor harisnyák 4 0 és 8 0 fillér
Női és leányka kesztyűk, trico áruk.
Paplanok f é l á r o n !

Alkalmi vételek!

Indulás:
B u d a p e s t f e l é : K. exp. 256. Sz. v. tó. Gy, v. 6®.
Sz. v. 4j®. Gy. v. 959. Sz. v. 8 « . S z . ~ . 507. Qy. v
323. Sz. V. 123. Sz. V. 235.
T e m e s v á r f e l é : Sz. v. 926. Gy. v. 1156. Sz. v. 257
T. v. sz. sz. 1'9 (Nagykikindáig). Sz. v. 53°. Gy. v. 612
Sz. v. 209. Sz. v. 425. K. exp. 321Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 155
Sz. V. 451. Sz. V. 9 4 9 . Sz. V. 1146. Sz. V. 12*1. Sz. V. 229. Sz. V. 6 * 5
Arad f e l é : Sz. v. 322. Motor 6io. M. v. 1040. Gy.
m. 1234. Gy. m. 15«. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. m. 633. m. v . 725 (Makóig).
Szeged-Rókus f e l é : Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v.
1015. Sz. V. 207. Sz. V. 338. Sz. V. 615.

Érkezés:

JÓZSEF

kelmefestő és
vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.

A Szeged állomáson

Szabott áral(!

Vcrscnyárfih íz

Indulás:
N a g y v á r a d f e l é : Gy. v. 1135. Sz. v. 320. Sz.v. 8'2
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. V. 350 (Gyuláig). Sz. v. 7J5
H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 8°2. (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 258. Gy.; v .
545. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. 1130. Sz. v. 312. Sz. v.
440. Sz. v. 653. Sz. v. 1022.
Zenta f e l é : Sz. v. 400, V. v. 1200.
S z e g e d f e l é : Sz. v. 12*. Sz. v. 5j0. Sz. v. 820. Sz
v. lios. Sz. v. 300. Sz. v. 445.

Érkezés:
Nagyvárad f e l ő l : Gy. v. 5®. V. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 946. m. v. 522 (Hódmezővásárhelyfői). Sz.
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 1121
Ujdombovár—Szabadka f e l ő l : Sz. v. 3®. Sz. v.
725. Sz. v. 1048. Sz. v. 1203 Sz. v. 239. Sz. v. 512. Sz. v.
753. Gy. v. 11* Sz. v. 1217.
Zenta f e l ő l : V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged felől: Sz. v. 2 « . Sz. v. 802. Sz. v. 1030.
Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 6 * .

Budapest nyugati p. u.—Orsova között. 1 11
osztály. Budapestről indul 1015.
Budapest nyugati p. u.—Pancsova kőzött. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 1015. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba kőzött: 1—Ili. osztály. Szegedről indul 631. Békéscsabáról indul 434.

Rövidítések m a g y a r á z a t a : A nagyobb szám £.z
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától ie<geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezésekevagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltükt
Sz. v. «n személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v. ^ m o torvonat, V. v.r=vegyesvonat, K. expr. ~ kel ti expres
t = tehervonat személyszállítással.

cipész és orthopéd,

Jókai-utca.

Mérték utáni megrendelések a legjobb anyagból, kizárólagosan a láb
fekvése szerint jutányosán készülnek.
— A vadász urak figyelmét felhivom
vízhatlan cipőimre és csizmáimra.

RmeplHal tipsk specialista hfisslfOje!.

Alulírott városi adóhivatal ezennel fölszólítja mindazokat, akik a városi adófőkönyvben
előirt és az 1909. évi XI. t.-c. 26. §-a értelmében esedékes adó, valamint a Sövényházi és
Martonosi ármentesitő társulati-dij és orsz.
gazd. munkás- és cselédpénztárt illető hozzá-

járulási dijtartozásnkat e hó 15-éig be nem

fizették, hogy azt járulékaival együtt, a jelen
hirdetmény közhirrétételétöl számított 8 napon

belül, vagyis

e hó

23-áig

alulírott városi adóhivatalnál annál is inkább
fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a
a zálogolási eljárás azonnal meg fog indíttatni.
Szegeden, 1913. évi november hó 16-án.

A városi adóhivatal.
Szeged szab, kir. város tanácsától.

49243/1913. tan. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A Mars-téri laktanyában eszközlendő f.
évi javítási munkáknak vállalati uton leendő
biztosítása iránt f. évi november hó 2 2 .
napján délelőtt 10 órakor az I. tanácsi ügyosztályban (Városi bérház I. emelet) tanácsi
jóváhagyás és fentartás mellett zárt ajánlati
versenytárgyalás fog tartatni, illetve az ajánlatok ugyanezen helyen és időben felbontatni
foguak.
A szabályszerűen kiállított zárt ajánlati
levelek a vállalati összeg 5%-ának megfelelő
bánatpénz tanácsi letétbe helyezését igazoló
letéti nyugtával látandók el s az árlejtés
napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató
hivatalba (Városháza földszint) nyújtandók be.
Elkésve érkezett, keilő bánatpénzzel el
nem látott szabálytalan avagy utóajánlatok
figyelembe nem vétetnek.
A vállalati feltételek a fenti ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekinthetők s a
költségvetési űrlapok rendelkezésre állanak.
Végül a hatóság fen tartja azon jogot,
bogy a beérkezett ajánlatok között, az ajánlott árakra tekintet nélkül, szabadon választhasson.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1913.
nov. hó 17-én tartott üléséből,
Bokor Pál

Közvetlen kocsik közlekednek:

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

Szeged,

hirdetmény.

Tanulót
felvesz

helyettes polgármester-

1878 ó t a !
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Vigyázzunk « zöld (pácával ellátott v é d j a g y r t . — Ezen b a l z i á m ból lefekvéi etOtt egy vagy kót kanál c u k o r r a l b e v á v c vagy anélktil úgyszólván e g é s z s é g e i v l r r a d á i t jelent. Minden b e m l i l t á s
utánzat é s más balzsamok h a s o n l ó vádjegygytl valé eladása bOa-'
tetés terhe mellett törvényileg tiltva van.

19rendelél,
kii vagy
6 nagy,
ktUbnlagái
eealádl
ára K Nagyobb
áé».
mint
19 kii,ragy
ragy1é nagy
üreg mm
lmártg
iiálUtTi.
rindeléeeknél Jelentékeny árengedmény. BudapMton kapható TSruh
J ó n e f gyógyzzert árában s a legtöbb gyOgytároaa. Nagyban kaphaáó
Tbalmayor él gilti. Koohmelitír ntódal, Radenrrtte Teitrérik drogériákban Budipeltra. ábol nlnoi lórikat, ott riadoljáak
Thierry A. őrangyal-gyógyizertárából
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

Pregrada
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Délmagyarországi fióktelep,

g5ö

Szeged, Kelemen-u. 11. Telefon 833.

1913. november 12.

Í S 3

T

Szőrmék

A legközelebbi napokban"megnyiHk

óriási
a

választékban

legolcsóbb

szabott

árakon

cég alatt újonnan és legmodernebben berendezett, elsőrendű szakértők által vezetendő üzlet.

Orvosi

műszerek.

Betegápolási
Láíszerészeti
képészeti

cikkek.
és

fény-

áruk,

valamint tanulók részére mechanikai, gőz-, v i l l a n y g é p e k é s f i z i k a
fanszerekben.

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások,

• Pollák Testvéreknél

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam.

Zongoratanitás

Széchenyi-tér.

Hirdetéseket felvesza
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

Szegheő Gyuláné, lakik Zászló-utcza
7. sz. a. zongoraórákat a d : kezdőket,
haladókat gyakorol, akár saját lakásán, de óhajtásra házhoz is megy.

Csekonics-utca.

Telefon 8 5 5 .

Telefon 8 5 4 .

iessss

1913. D E C . 15-ÉN T A R T J A

EGYETLEN

HANGVERSENYÉT
HEINEMANN
SÁNDOR
KAMARAÉNEKES

MANELBORD
s JOHN :
Z O N G O R A M Ű V É S Z KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
JEGYEK KAPHATÓK VÁRNAY L. KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN SZEGED, KÁRÁSZUTCA 9. S Z Á M .
T E L E F O N a 81.

j
NYOMATOTT VARNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN,

tURÁSZ-UTCA ».

