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Szeged, 1913.
A trónbeszéd.*)
Meleg köszönettel és őszinte megelégedéssel fogadom Hűséges ragaszkodásuknak
imént elhangzott biztosítását.
A balkáni háborús bonyodalmak, amelyeknek kitörése az önök ifigyeimét az országos bizottságok legutolsó ülésezése aih
kalmáival foglalkoztatta, a második Balkonháború befejeztével lezárultak.
Kormányom törekvése a válság folyamán odairányult, hogy a monarchia politikai és gazdasági1 érdekeit károsodástól megóvja és hogy ia közel Keléten a lehetőségig
megállapodott helyzet kialakulását .mozdítsa elő.
|
Figyelemmel arra a nagy jelentőségre,
amellyel az Adria-tenger, mint tengeri kereskedelmiünknek egyetlen kivezető útja, a
monarchiára nézve bír, kormányom
különös
gondot fordított az albán-kérdés
megoldá, .
" '»ér* -ifeseTn
sqra.
,
i _
Teljes
egyetértésben
a
szövetséges
olasz kormánnyal a londoni nagyköveti értekezleten javaslatba hoétuk a független albán fejedelemség megalkotását és ehez sikerült megnyernünk a többi hatalom hozzájárulását és támogatását.
Viszonyunk az összes hatalmakkal tartósan barátságos.
A szövetség, amely népeink üdvére évtizedek óta fűz bennünket a
német birodalomhoz és Olaszországhoz, komoly időbeni újólag az európai béke szilárd
bástyájának bizonyult.
ö Felségének, a német császárnak engem Igen megörvendeztető legutóbbi itteni
látogatása a köztünk és a német birodalom
közt fönnálló szoros barát! kötelékről ujabb
tanúságot tett.
Hadi kormányzatom félévi rendes költségvetése normális keretek közt mozog.
A fokozott hadikészenlét az elmúlt télen tetémes kiadásokat okozott. Ezek mint
több követelések terjesztetnek önök elé. Fígyélembévételüket az önök isimért hazafias'
áldozatkészségébe ajánlom.
Fegyveres erőm a balkáni komoly események következményeként ráhárult fáradságteljes föladatot, nehéz viszonyok közt a
legodaadóbb kötelességtudással,
legteljesebb
megelégedésre oldotta meg.
A hadsereg, a haditengerészet és a két
honvédség kipróbált harc képességére 'támaszkodva Kormányom részére lehetővé
*) A király a magyar delegáció elnökének hódoló beszédéire mondatta el.
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II. évfolyam 270. szám
vált, hogy a maga elé kitűzött céloknak békés eszközökkel szerezzen
érvényt.
Bosznia és Hercegovina kulturális és
gazdasági fejlődésében a szomszédos országok háborús állapota elleniére zavar nem állott be. A vasutépitésekről szóló 'törvénynek
a bosnyák-hercegovinai tartománygyülés által való elfogadása, amely törvény hivatva
van biztosítani e két ország számára a politikai és gazdásági okokból sürgősen szükséges forgalmi összeköttetéseket, tanúsága annak az érettségnek, amellyel ez a népképviseleti testület a monarchia nagy érdékeit fölfogja.
Föladatuk megoldásánál belátásukra és
hazafias buzgalmukra számítva, szívből üdvözlöm önöket.
sasa.........aaiB...........................

A nyomor réme.
A ködös, hideg november, a közelgő
té' nemcsak az állami és társadalmi politika minden hivatásos tényezőjén dk, de
minden érző emberndk emlékezetébe idézi
minden idők legnehezebb szociális problémáját: ia munkanélküliséget. Télen kevesebb a munka és nagyobb a nyomor, mert
az ember éknek melegre, jobb táplálékra,
jobb ruhára vain szükségük. Ilyenkor a
szegénység m é g ijesztőbb, az éhség és
hajléktalanság még kínzóbb, minit m á s időszakokban.
Ez a z esztendő még nehezebbé teszi
ezt a problémát. A rossz gazdasági viszonyok redukálják az emberek
szükségleteit, még jobban gyöngítik az üzleti forgalmat. A rossz pénzviszonyok, a kölcsönök megszerzésének nehézségei mindenhol, igy Szegeden i's redukálták az állami
és községi beruházásokat, amelyek jobb
időkben legjobb ellenszerei a munkanélküliségnek.
Ez a nehéz probléma természetesen
elsősorban é s legsúlyosabban a proletariátust érinti, b á r nagy gondja az állatni
ügyek intézőinek és az érző, gondolkozó
társadalom minden tagjának. Teljesen értjük tehát, hogy a proletariátus politikai és
szakmabeli szervezetei most a n a g y munkahiányon keseregnek és a proletárok nyomorus ágával foglalkoznak, keresik a segitséget é s a z orvosszereket. A m a g y a r országi szakszervezeti tanács decemberre
rendkivüli szakszervezeti kongresszusra
hivja össze a szakszervezeti küldötteket,
amely kizárólag 'a munkanélküliség (kérdésiével foglalkozik. Teljesen jogosnak, helyesnek, sőt szükségesnek tartjuk a . p r o letárságnak ezlt a mozgalmát 'akkor, ha ez
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Csütörtök, november 20.
a kongresszus a kérdéssel komolyan foglalkozik és segítő eszközöket és orvosszereket komolyan vitatja meg és komolyan keresi. Szóval, ha nem olyan politikai izgatásra használja föl ezt az ügyet,
mely eziidő szerint nemcsak nem segit a
bajokon, hanem azokat még jobban elmérgesitá. Most, amikor a tömegnyomoruság
olyan fenyegető, nem lehet másról szó,
mint arról: miként lehet ezeket az akut
bajokat lehetőleg gyorsan és
hatásosan
enyhiteni. Ehhez természetesen arra van
szükség, hogy a munkásszervezetek keressék a békés érintkezést a
kormánnyal,
esetleg a törvényhozással, a városi hatóságokkal, a munkaadó szervezőtekkel .és a
polgári társadalom egyéb szervezeteivel.
A viliágért se azt akarjuk evvel mondani, hogy a prolietárság mondjon le a
maga világnézeteiről, mely nem palliativ
eszközökben, hanem gyökeres átalakulásban, intézményeikben keresi a szociális
problémáik megoldásának eszközeit. Még
azt se kívánjuk tőlük: hogy a szociális nyomorúságot ne használják általában izgatási anyagul és fegyverül a magúik programjuk mellett és a mai társadalmi rend
ellen. Mi ezidőszerint azonban u g y véljük,
gondolják meg, hogy ma, az adott helyzetben mivel szolgálják jobban a proletariátus céljait és érdekeit? Avval-e, ha a
didergő, éhező, nyomorgó munkások rongyait fegyvernek nézik a maguk pillanatnyi érdekeik előbbrevitelére vagy pedig
akkor, ha avval a kérdéssel foglalkoznak:
mint lehet ezt a sok nyomorgó, éhező, fázó embert hajlékhoz, élelemhez, ruhához
! juttatni. Ez nehéz gondja a közügyek minden intézőjének, minden érző, emberiesen
gondolkodó embernek, de legnagyobb
gondja azoknak kell, hogy legyen, akik a
proletárság politikai és gazdasági mozgalmait vezetik.
Most a tél küszöbén kivételesen súlyos gazdasági viszonyok és kivételesen
nagy munkanélküliség és proletárnyomoruság közepette e kérdéssel kapcsolatban
igazán .nem lelhetne másról szó, mint a
mennél gyorsabb, mennél intenzivebb közvetetten segitségrőil. Hiszen gazdagabb,
haladottabb viszonyokban vannak
már
olyan állami és városigazgatási intézmények, melyek állandóan
intézményesen
foglalkoznak a munkanélküliség enyhítésével. Ám a szociális haladás eszközeinek
a megvitatását i's későbbi, boldogabb, nyugodtabb időkre kell halasztani. Most igazán nem lehet másról szó, mint az akut
bajoknak tehető legnagyobb fokú enyhítéséről. Ezt érezni kell minden érző embernek, de érezni kell elsősorban a munkásság vezetőinek.
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Ötszáz kanyaróbeteg
*
Szegeden.

egy, azután a második és harmadik fiúosztályban egy-egy. Mind a három beteg lázas volt már akkor, amikor az iskolába
elküldték őket. Igy jöttünk rá, hogy a ka— Bezárt iskolák. — A tiszti főorvos
nyaró terjedését nagymértékben elősegíszigorú intézkedése. —
tik a szülők is, akik lázasan küldik gyermekeiket az iskolába, holott akkor, ami(Saját tudósitónktól.)
Jelentettük már,
kor a gyermeken lázas depressziót tapaszhogy néhány hét óta a kanyaróbetegség j'ártalnak, orvosi 'kellene hivatni. Nehogy
vány-szerüen terjed Szegeden. A közigazgaolyan esetek, amilyenek a Szent Györgytéri iskolában történtek, isimét előfordultási bizottság hétfőn tartott ülésén jelentetjanak, a legradikálisabb intézkedések fote Faragó Ödön dr. tiszti 'főorvos, hogy a
ganatosítása vált szükségessé. Elsősorváros belső területén a kanyaró, a tanyák
ban is alkalmas úton-módon fölhívjuk a
között bedig a basihagym'áz lépett fői és
szülőket, hogy kellő gondossággá! és óvamind a két járvány nap-nap után egyre több
tossággal járjanak el a gyermekükkel
szemben, vagyis, ha iá legkisebb lázas államegbetegedést okoz. A kanyaró miatt több
potot észlelik rajtuk, forduljanak orvoselemi iskolát kellett bezáratni, radikálisabb
ihoz. Kiadtuk továbbá az utasítást az iskointézkedéseket azonban a járvány terjedésélák igazgatóságának, hogy minden növennek megakadályozására csak tegnap tett a
dék, aki csak egy napig is maradt otthon
város főorvosi hivatala. Most már ugyanis
és másnap iskolába jön, csakis orvosi bizonyítvánnyal. amely azt igazolja, hogy
valósággal dühöng a kanyaró, az iskolák fateljesen egészséges, jelenhet meg a tantelain belül tegnap iis három megbetegedés törremben. Végül ujabban bezárattuk a Szent
tént egyszerre. Érdekes, hogy a főorvosi hiGyörgy-téri iskolának azt a három osztávatal különöseni a szülőket okolja azért,
lyát, ahol a legutóbbi kanyaró megbetegehogy a gyermekek között a kanyaró fokodések történtek.
zatosan 'térjed; Alább közöljük munkatárA tiszti (főorvos nyilatkozata tehát fokosunknak a tiszti főorvossal folytatott beszél- zottabb óvatosságra inti a 'szülőket. Amíg a
getését, amelyből kitűnik, hogy a gondatlan város belső területén a kanyaró pusziit, ladés kevésbé elővigyázatos szülők miként se- dig a tanyák között a hasihagymáz terjed
gitlk elő a kanyaró terjedését. Faragó Ödön csaknem ugyanolyan mértékben. A bajt nödr. tiszti főorvos a dühöngő kanyaró jár- veld itt még az a körülmény is, hogy .a lavánnyal kapcsolatban a következőket mon- kosság fölötte indolens az amúgy is bevés
dotta munkatársunknak:
számú orvossal szemben, akiket egészen
— A kanyarójárvány — sajnos — mellőznek. A tanyai nép csak a végső esetterjed, eddig azt hiszem, ötszáz kanyaró ben ifordiull az orvosihoz, emiatt aztán alig
beteg van Szegeden, de lehet, hogy Itöbb lehet 'megakadályozni a járvány továbbterjeis. Pontosan mlég nem tudtuk 'megállapítani. Már a 'közigazgatási bizottság ülésén dését. Mindenesetre nagy baj az is, hogy
bejelentettem, Ihogy több iskolát kellett be- nem igen van orvos a tanyákon. Legutóbb
záratnom a járvány miatt. Legutóbb a két külterületi orvosi állásra hirdetett páSzent György-téri élemi iskolának három lyázatot a város immár másodízben, de nem
osztályát zár adtam be egyszerre,
mert akadt egyetlen pályázó sem. Ha az orvosokonstatáltak, hogy bent, az iskola falain
belül történtek a megbetegedések. Az ele- kat jobb dotációban részesítenék, azt Ihiszmi iskola első leányosztályában történt szük, akadna jelentkező.

Megértés.
Irta: Kutasi Ödön.
— Semmi! — válaszolta Bagi és rámosolygott Idusra.
— Maga félreértett!
— Ó, dehogy.
— De igen.
— Nem, nem! — tiltakozott a fin és
megfogva a puha leánykezet, a forró arcához vonta. Csak reflekszként játszott arcomon Iduska hideg vonása.
— Ne, Ede, ne értsen félre. Én már is
arra gondolok, hogy magának el kell menni!
— É d e s ! . , . — sóhajtotta Bagi.
Kint, az ámbituson léptek hangzottak.
Idus arca felderült. Hangja keresetlenül nyugodt lett.
— Talán nem is tudja, milyen kedves
szomszédunk van?
— Nem! Nem tudhatom.
— Bemutassam?
— Be! Aki kedves Iduiskám előtt, iaiz
érdekel engemet is.
-— No jő! Akkor jöjjön. Menjünk ki,
olyan hüivös ez a szoba. Igaz-e?
— Az! t— hagyta rá Bagi és udvariasan
nyitott ajtót Idusnak.
— Isten hozta Varga ur! Eljött hozzánk? .

— A monarchiának ennyibe került a
háború. —
(Saját tudósitónktól.) A közös hadügyminisztériium a delegációk elé terjesztett jelentéseiben most számol el azokról a kiadásokról, amelyek a jelentés szavai szerint a
bizonytalan politikai helyzet által előidézett
különös katonai intézkedések folytán keletkeztek. E rendkívüli kiadások összege 406
millió korona. Ennyibe került tehát nekünk
a balkáni háború, ennek a 'kiadásnak utólagos törvényhozási elintézését kéri a hadügyiminiszter a delegációktól;
iA 406 millióból 203 millió korona keltett
a lesapatállömjáiiyoki tnésafegas ffetem-íjósiei,
esapa táth-ely-ezósak, hadianyagok és készletek,
lovaik, ruhák, ifölszerelési tárgyak és egyebek beszerzésére. A Boszniában, és Hercz-egovináhaín tevő oparancsnokságak és csapatok
rendfciivüli és felemelt szükséglete néhány
ezer korona Ihiján 40 millió volt. A csapatok
és a bebivott legénység élelmezési többlete,
pótlovak beszerzése, valamint a felemelt 'létszámmal járó rendes kiadósok többlete 76
millió korona volt.
A iküilöniböző készletek és anyagok beszerzésére ifardiitott 203 millió korona egy 'része, mint a hadsereg felszerelési leltára, továbbra is mint vagyon szerepel, a 116 millió
korona azonban, amelyet a felemelt l é t s z á m
ellátására kellett költeind, elveszettnek tekinthető.
iAz egész összegből Magyarországot 115
millió korona terheli. lEz 'összeg felhasználásának és elszámolásának végső határidejéül
a hadügyminiszter 1914. december 31-ét kéri
megállapítani.
A haditengerészet a íhalkán válságból kifolyólag eszközölt különleges katonai intézkedéseik folytán 40 millió koronát költött el
törvényhozási ifellbataLmazás nélkül. Ebből
Magyarországot 14 millió korona terheli.

Varga még az utcaajtóból is visszakö— Igen! Eljöttem üdvözölni önöket.
— A vőlegényem! — mutatta be Idus a szönt a kalapjával.
— Isten v e l e . . . Eljöjjön ám!
komolyra vált arcú Bagit.
Aztán a merengő Bagihoz szólt:
— Bagi vagyok . . .
— Menjünk a kertbe!
Idus rosszallólag bólongatta meg a fe— Menjünk.
jét.
Elindultak és szónélkül haladtak.
— Ede, nem szabad olyan komolynak
A kertben egy pad állt. Leültek rá. 'Bagi
lenni.
Bagi nőm felelt. Elővett egy paraifás szo- még mindig szótalan volt. Idus, anélkül,
pókájiu cigarettát lés rágyújtott. Az illatos hogy a fin arcába nézett 1volna, ismét megfüst terjengve vonult át az ámbituson. Las- szomorodott. Tüzelő arcát a kezére nyugtatsan úszott', mint a nyári bárányfelhő. 'Bagi ta iés mereven nézett a fö'ldré. A szeme szögletében egy piciny, ragyogó csöpp jelent
elnézte a füst közömbös hülláfnzását.
— Sokat beszéltünk már önről, Ede! — meg.
Bagi észrevette.
fordult Idus a vőlegénye felé, — hogy innen
— Iduska, maga sir?
is onnan is halllani a nagy természet-szere— Ó, dehogy, — mosolygott la lányka
tetét.
és olyan volt a mosolya, mint eső utáni a
— Igen?
— Valóban; — mondottá udvariasan játszi szivárvány. — Maga félreértett! PeVarga ügyvéd, erről már gyakran esett szó dig ne gondoljon rosszat! Minden csak az
közöttünk. Szép is a természet ragyogó, illendőség kedvéért történik.
pompás színeivel.
— Elhiszem, de -mikor ezen rövid idő
— Szép, — hagyta rá Bagi és szinte alatt minden- gondolatát az enyémnek szeretmagának mondta, — az egyhangú, néma nék mondani, iákkor csak érthető fájdalmat
csöndje megenyhíti a fájdalmakat. Rajongó- okoz -minden pillanat, amire mások lefoglalják.
ja vagyok a puszta egyszerűségnek.
— Nem tehetek másként. A falu nagyon
— Engedelmet kedves Iduska, — nyújsokat
ad az ilyenre. No, más sem kellene,
totta a kezét Varga, — sürgős a dolgom,
csak meghallanák, hogy mennyire lefoglal la
csak benéztem, mint méltóztatnak lenni.
vőlegényem, bizony mindjárt szóba venné— Jól, ugy-e Ede?
nek. Varga ügyvéd ur nagy 'becsületben áll
— Ó, i g e n ! . . . Nagyon jól.

Tisztelettel
meggyőződhetnek arról, hogy dúsan -
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Berchtold gróf ekszpozéja.
— A monarchia és a balkáni államok viszonya. —
(Saját tudósítónktól)
A 'közös ügyek
tárgyalására kiküldött országos bizottság
külügyi albizottsága szerdán délután három órakor tartotta ülését, aimelyen Berchtold Lipót gróf közös külügyminiszter elmondotta ekszpozéját. A külügyi albizottság ülésén Berchtold grófon kivül megjelentek: Krobatin
és Bilinszki
közös
miniszterek és Haus Antal tengernagy. A
magyar kormány részéről Tisza István
gróf miniszterelnök, Teleszky János pénzügyminiszter,- Hazai Samu báró honvédéimi .miniszter, továbbá Burián báró a király személye körüli miniszter.
A külügyi albizottság ülésén Berzeviczy Albert elnökölt, aki az ülés megnyitása után fölkérte Berchtold gróf közös
külügyminisztert, hogy terjessze elő ekszpozéját.
Berchtold gróf beszéde elején visszapilantást vetett a lefoilyt balkáni válságra,
azután a következő szenzációs kijelentéseket tette. Amidőn — kezdte — Törökország és a n é g y szövetséges balkáni állam
között m á j u s harmincadikán
megtörtént
békekötés után a szövetségesek között ellentétek merültek föl, a második balkániháború következett. Románia alkalmat t a lált a szentpétervári értekezleten támogatásunk dacára részben kielégítetlen aspirációinak teljes érvényesítésére.
Hogy
egyébként a háború eredménye nyugtalanságot hagyott vissza, eléggé tudva
v o l t Igaz ugyan, bogy Ausztria-Magyarország fáradozásával a román diplomácia
támogatása mellett sikerült egy nagyobb
válságon enyhíteni. Bulgária is kiállotta a
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sorscsapásokat, amelyek óriási
áldozatkészsége és vitéz hadserege magatartása
dacára érték. Ami a Balkán uj beosztását illeti, ezzel nem mindenütt jár együtt
a nemzeti fölszabadulás s amit a lakosság elérhetettt, a z a balkáni béke eredménye ugyanaz, mint a londoni értekezleté,
összefoglalva a -dolgokat, megállapítani
kívánom, hogy -a jnost már lefolyt válság
történelmi szükségszerűség
gyanánt
tekintendő, amellyel szembeszállani
nyilván
nem lehetett a föladatunk. Mig Törökország európai birtokállományát niagyrészben természetes, néprajzi határai közé szorította, addig az uj államok keresztül nőtték határaikat és egy erősen fejlődő gazdasági kulturának néznek elébe az uj területen. A nagyhatalmak
egymás között való viszonya váratlan nagy
teherbírásról
tett tanúságot. Ez az ellenálló képesség
nem csekély mértékben tulaj donitható az
európai erők egyensulyozottságánuk, amit
meg nem ingattak. Az európai csoportok
szilárdsága b elgázolást nyert anélkül,
hogy a konflagráció veszélyét idézte volna -elő. Ez a szilárdság abban a tántoríthatatlan és loyális támogatásban keresendő, amelyben kipróbált szövetségeseink:
Németország és Olaszország részéről élveztünk. A német-angol viszony javulásának ránk nézve is tetemes előnyökkel kellett járni s viszonyunk korrekt és barátságos miaradt. Franciaországot emiitette
ezután a külügyminiszter, ahol sokszor érnék támadások bennünket, de ezek nem
olyanok, bogy súlyt kellene tulajdonitani
nékik, mert hiszen Franciaországgal a Balkánon közös érdekeink nincsenek.
Ezután áttért Berchtold gróf a balkáni államokra. Kijelenti, hogy Romániának a szerb-bolgár háború kapcsán való
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programjának teljes keresztülvitelét a
monarchia is meleg rokonszenvvel kisérte. Ami a többi Balkán-államot illeti, rajta
leszünk, hogy barátságos viszonyban
éljünk velük mind ipari, mind
kereskedelmi
téren, hogy gazdasági szükségletünkkel
számoljunk és hogy fedezhessük azokat -a
kiadásokat, amelyek a háború folyamán amonarehiát érték. El vagyunk készülve a r ra, hogy a gazdasági kérdéseknek az őket
megillető figyelmet szenteljük abban a törekvésben, hogy a tekintetbe jövő szükségleteket saját közgazdaságunkkal
belső kapcsolatban lássuk el. Szerbiával szemben a
jő viszony előkészítésében
gazdasági
téren a barátságos szomszédi viszony zálogát látjuk. E r r e irányítva törekvésünket,
kifejezést adhatunk ama
reményünknek,
hogy a balkáni államok átalakulásával
uj
korszak virrad ránk is, a sűrűbb és élénkebb gazdasági forgalmunk és a bizalomteljes viszonynak a korszaka. Ennek a fejlődésnek ázzál szolgálunk, hogy emeljük
politikai konszolidációnkat s katonai harcképességünket és nem tévesztjük szem elől,
hogy csupán együttes, áldozatkész működésűnk lehet az, lamely a hatalmi tekintélyt a veszély órájában az önmagunkhoz
való bizalmat é s zavartaLan béke áldását
biztosíthatja.
Az ekszpozé elhangzása után Berzeviczy elnök köszönetét fejezte ki Berchtold grófnak, m a j d javasolta, hogy a külügyi albizottság pénteken délelőtt tíz óraikor üljön össze ismét, hogy addig a delegált tagoknak álkalmuk és idejük legyen a
külügyi ekszpozé áttanulmányozására. A
bizottság az elnök előterjesztését egyhangúlag elfogadta és ezzel az -ülés négy órakor véget ért.
Beavatott körökben a Berchtold gróf áh

Idus még a kertajtóból is rámosolygott keserűség s mire Bagilhoz ért, zokogásba
a falu előtt, ötét még egy -menyasszony sem
Edére, aim-iért elengedte. De ahogy -becsa- tört ki- és- a fiu vállára borul-t.
bánthatja meg.
Bagi megértette Idus fájdalmát. Tudta,
— Jó, tegyen ugy édesem, amint a leg- pódott utána az ajtó, egyszeribe borúsra
ihogy
ez volt a búcsúzás, a régi reményiek
jobbnak látja, hisz a maga aranyos kis esze Vált a fiu arca. Nem értette, miért vtan nasokkal okosabb tanácsot adhat, mint én, a gyobb ereje a falusi szókásnak, mint a sze- utolsó sugara. Nem neheztelt hát Idusra, hahóbortos 'gondolataimtól izgatva.
retetnék. Vagy talán Idus nem i's szereti őt? nem magához vonta odaadó nagy szeretet1
Idus a fin vállára borult és ábrándozva De igen, hisz oly kedves, -oly figyelmes -más- tel, bámuló rajongással.
— Iduska, édes kis angyalom, szántsa
különben.
tekintett föl az arcába.
Ba-gi már-már hinni kezdte, hogy itt, a Jó! a könnyeit . . .
— Milyen jó itt! Hogy megnyugszik a
Idus fölemelte a fejét. Szemei égtek a
falun a szokás, az udvariasság -olyan hatalháborgó lelkem . . .
sós
gyöugycsöpp-ek
alatt, d-e azért a szivből
maga körül, hogy még a
Igy lültek mozdulatlanul, boldog egy- mas korlátokat von.
1
jövő
bocsánatkérés
sugárzott -ki belőle.
szerelem
se
törheti
át,
amiik-or
váratlan
jelemást bámulással, amikor nagy robajjal beBájos egyszerűséggel csak annyit kérnetnek l-ett a tanuja.
nyitott Idus Öcscse .a 'kert ajtaján.
Az őszike, ez \a bájos kis virág, magas dezett a fiútól, mialatt angyali jóságtól su— Idus, IdUs, itt van Varga bácsi . . .
A leány fölpattant -és kedvesen hivta szárán ide-oda biimbálódz'va -egy kis rést ha- gárzó arcát a fiúéhoz nyomta:
— Nem 'értett félre Ede? N e m ? . . .
gyott az udvarra, ahonnan erősen szökellő
Bagi-t.
— Nem, nem értettem félre.
fény vetődött a padon ülő Bagi Edére. Aka— Jöjjön édes Ede. menjünk hozzá.
— Maga aranyos, jó f i u ! . . . — mondta
Bagi mozdulatlan maradt. Az arca el- ratlanul is ia fénysugár felé tekintett és 'ekIdus
és ódatartotta bársonyos, piros kis ajkor
-győződött
meg
arról,
h-ogy
a
szeretet
a
halványult, a tekintetét pedig a földre nyugkát.
tatta és a lábát idegesen mozgatta ide-oda. falun még -erősebb, -mint' egyebütt.
Bagi megcsókolta s -ezzel a csókkal elVarga ügyvéd épp akkor csókolt kezet
— Csak tessék egyediül -menni. Én -itt
jegyezte
I-dát igazi szer-elmének. 'Beszélhetmegvárom nyugodtan, türelemmel. Legalább Idusnak és kérő, könyörgő tekintettel bámult tek aztán a múlttól, nem adott rá. Mondhataddig is imagá-val foglalkozom, ha másként a leány ar-cába-. Ida megingatta a fejét, az- ták neki, Ihogy Varga ügyvéd a szegénys-ége
tán a földre nézett. Majd hirtelenül kivonta
nem, hát gondolatban.
kezét a nagy, erős férfikézből és megfordult -miatt nem vette -el Idust és hogy -most egy
— De megharagszik!?
nagyon gazdag leányt kért meg; Bagi tud— N-em, dehogy haragszom í m e g ! . . . a kert felé.
ta. érezte, hogy a nagyobb kincs mégis az
— Isten áldja Varga ur!
Adja ide a pici kezét.
övé.
— Isten vele Iduska! — mondta az
A leány engedte, hogy Bagi megfogja
A nőben azt birja, amit -más nem becsült
ügyvéd -és gondolkozva nyúlt a kapu kilmés az. ajkához vigye.
meg:
az érzékeny, ábrándos szivet.
— Igy, aranyom, most már -menjen, te- \ cse után.
A leány torkát mardosta a z elfojtott
gyen eléget a falusi szokásniak.
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tal szerdán délután előadott 'külügyi ekszpozét a 'következő ,miegjegyzésekkel kísérik:
Berchtold gróf mai ekszpozé]ának higgadt
hangja és á z eseményeken való tárgyilagos
szemlélje önkénytelenül is fölidézi azon kritikának a kritikáját, amelyek a lefolyt eseménydús esztendő folyamán a monarchia
külpolitikája felől a monarchia mindkét államában elhangzottak. Annak idején, amikor
Berchtold gróf a delegációban' a Balkánon
mutatkozó felhőkről beszélt; melyekét akkor
még senki sem látott, a kritikusok azt hitték, hogy ez csak a hadügyi költségvetések
könnyebb ki eszközlésére szolgáló eszköz.
Csakhamar kiderült azonban, hogy Berchtold gróf nagyon is jól volt informálva, a
mikor ímeg itt volt a baj, akkor azt vetették
a szemére külügyi politikánk vezetőjének,
hogy 'máért ném léptünk föl erélyesebben.
Talán m a már fölösleges ezéket az egymásba ütköző okokat -Ős okozatokat nyomon követni és feszegetni, de egyet meg szabad állapítani: ha a monarchia külpolitikájának
kritikusai nem vitték volna a dolgokat oda,
hogy Bulgária és Szerbia abban a bizonyosságban cselekedhettek, hogy írni non támadjuk őket hátba, ha ez a bizonyosságuk nem
lett volna, a balkáni háború nem törhetett
volna ki, de igy is jobb az eredmény ránk
nézve, mert hoztunk u'gyan áldozatokat
pénzben határainknak esetleges megvédésére, de meg lettünk óva a háború borzalmaitól. Legjobban a delegációhoz intézett imái
királyi válasz azon passzusa világit ja meg a
helyzetet, amely azt mondja, hogy
békés
eszközökkel elértük céljainkat. Ez alkotja az
ekszpozé legegyszerűbb, de egyúttal legékesebben szóló kommentárját.
Bécsből jelentik: Pénteken délelőtt a
külügyi albizottság ujabb ülésén indul meg
az általános vita Berchtold gróf külügyi
ekszpozéja fölött. Ebben' a vitában már az
ellenzék is részt fciván venni s az első szóinoka Károlyi Mihály gróf lesz, aki előre kijelentette, hogy beszédében támadni fogja a
hármas-szövetséget.

Royal nagy kávéházban
Minden vasárnap
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Az általam készített

rágásra kitűnően használható a valódi fogaktál
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továboá arany koronákat éa
levehető arany hidakat jutányos árak melleit
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.
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Nagy sztrájk a Ganz-gyárban. A székely góbé
(ötezer munkás letette a szerszászomorú története,

mot. — Véres események után. —
Feltételesen újra munkába álltak.)
(Saját tudósítónktól.) A Ganz-gyár ikő'bányai-uti telepén ma reggel ötezer munkás
letette a szerszámot s pillanat alatt megállottak az óriási gépek. Izgalmas, -drámai, sőt
véres események élődték meg és provokálták a mai sztrájkot. A minap Csaplár Sándort, aki egy sztrájk alatt munkát vállalt, a
villamoson inzultálta Oroszky János fiatal
vasmunkás. Csaplár a támadás pillanatában
revolvert fogott s Oroszky ra- lőtt, aki csakhamar belehalt sebébe. Csapiárt letartóztatták, de hamarosan szabadon engedték, mert
a nyomozó hatóság ugy találta, hogy önvédelemből jogosan- használta fegyverét. Szabadon járt-kelt már Csaplár, amikor tegnap
délután -elítemdtték áldozatát, Oroszky Jánost. A temetés forradalmi hangulata volt 's
ép a Ganz-gyári munkások szónoka tiltakozott a z -ellen, hogy O-roszky m-egö'lőfét
provokálólag a munkás-ok közé vigyék. Ám
alig tértek vissza a gyárba a temetésről a
munkások, kegyetlen meglepetés várt rájuk,
a műhelyben ott találták Csapiárt. Azt is
megtudták, hogv a sztrájktörő munkást
a
gyár tisztviselői autón vitték be a telepre.
Ma reggelig visszafojtott keserűséggel tanakodtak a munkások, mivel torolják meg -ezt a
provokálást, -Ma aztán valamennyi munkás
letette a szerszámot a kebányai-uti telepen
s kimondották, hogy sztrájktörővel s munkás társuk megölőjével együtt -dolgozni -nem'
hajlandók. A 'gyár vezetősége erre eltávolította a gyárból Csapláirt s tárgyalásokat kezdett a munkásokkal.
Az egyik bizalmilíérfi a következőkben
mondotta- el a- munkamegsziüntetés történetét:
— 'Bennünket .felháborított ,a.z a dolog,
hogy az igazgatóság ú j r a közénk h-ozta Csapiárt, a sztrájktörőt, aki -egyik elvtársiunkat
lelőtte. Hiába helyezték szabadlábra. iMi nem
akarunk vele lenni. -Ma reggel értekezletet
tartottunk és elhatároztuk, bogy Gsaplámak
távoznia kell, adidig nem diolg-ozunk. Keserű
mühelylfőnök azt válaszolta mefciinik, ihogy a
dolog el ilesz intézíve, Tóth László igazgató
pedii-g megígérte, hogy Csapiárt el fogja bocsátani. Amig ez megtörtént, abbahagytuk a
munkát. Egyúttal -azt követeltük, hogy a
többi sztrájktörőt, névszerinti Kaszeliket és
Grwbert is bocsássák el. Csaplár el is távozott a gyárból, nem is vették észre. Amikar
azonban Kaszelik eltávozott, gúnyosam vigyorgott. Erre néhányam meki estek és elverték. Persze nem súlyosan. Grnber zsebéből
amikor a lépcsőn lejött, hatlövetű
revolver
esett ki. Azonban nem bántották, egyik bizaílmi'fénfi kikisérte a gyárból. Most szünetel a
munka. Hat bizalma férfi, továbbá a központból a vas- és 'fémmunkások szövetségének
három kiküldötte tárgyal Kornfeld iMór báró
és Tóth László igazgatókkal. Reméljük, ihogy
rövidesen meglesz a béke.
Délután félkettőkor újra munkába állottak a munkások, de ez a munkába állás még
nem jelenti a békét és ma nem lehet tudni,
vájjon holnap nem tör-e ki újra a sztrájk.
Ugyanis a három sztrájktörőt a gyár igazgatósága tényleg elbocsátotta s ezzel u munkások egyik követelését teljesítette. Viszont
a 'munkások -azt követelik, hogy negyvenhat
munkást, akiket az igazgatóság ép a sztrájk
előtt elbocsátott, újra vegyék vissza közéjük. Az igazgatóság nem -teljesítette ezt a
•kívánságot, bár mereven nem zárkózott el
s a tárgyalást tovább folytatják.
Bútorszállításokat helyben é i vidékre, berak-
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— Négyszáz koronát loptak tőle. — A
tettes hat hónapi bőrtönt kapott. —
(Saját tudósítónktól.) Ma tárgyalta a szegedi -törvényszék harmadik tanácsa -azt az
érdekes bünügylet, almely az idén, április -hónapban történt Szögeden, Vancsó Gábor caikmadaras'i székely -góbéval, akit -az egyik Kossuth Lajos-sugáruti zmgszállóban -egy Fodor
Mária n-ervü nő kifosztott.
-Az eset ugy törtéint, -h-ogy Vancsó Gábor
messze Erdélyből, a Székelyföldről, a Hargitai havasok aljáról jött el Szegedre, megnézni a nagy magyar Alföldet, ;a nemzeti fővárost, — mint -ahogy Szeged-et nevezik —
és közben meglátogatta sógorát is, aki a
.szegedi Csillagbörtönben hűsölt. A csillagbörtönből kilövőt Vancsó koma, -efiraidlult a
-Kossuth Lajos-sugárúton szétnézni egy kicsit. Ahogy itt néz-e,födött, -az ©gyiik villamos
megállónál hozz-á szegődött egy ikisi barna
-ember, Márkus János 56 éves szegedi cipész,
aki fiatalabb borában szintén székely-bonban
űzte a mesterségét és -a ruházatáról mindjárt
felismerte a góbét, Vancsó nagyon szénen
volt kiöltözve, látszott rajta a jómód, -MiárIkus tehát érdemesnek tartotta a barátkozást
,megszólította:
— Hogy van földi? Mij-árat hozta értre,
ahol nagy a szögénység?
Vanceó igen megörült a találkozásnak.
Hát h-ogy az ördögbe is ne -örült volna, h-ogy
ő olyan nevezetes ember, másfélszáz kilométerre is földin akad, aki büszkén, vallja magát székelynek ilyen nagy városban. -Barátságosan -fogadta tehát Márkns osimerkedésót
-és székely tájszólással (felelt:
— Hát bez' dolgom lett erre, elintéztem
itteny is -marad-oik most egy kicsinyét.
Márkus mdudj-árt 'felajánlkozott, hogy
majd elkalauzolj,a a góbét. I-gy is történt és
együtt tértek be egy vendéglő,b© kicsit falatozni. A vendég,lőhen aztán előhozakodott
Márkus tulaj-dlo-nképeni szándélkával. Előadta, hogy ő nagyiban foglalkozik hamis pénzgy-árt-ásával és tekintve, hogy Vau-osó földije, (ald u-eki jó pénzért háromszor-a-nnyi hatmispénzt, még pedig olyan sikerült hamisítványt, amit meg sem lehet különböztetni az
igazi pénztől. Márkus még azt is elmondta,
hogy -a pénzgyártásba, felesége Fodor Mária
is bele van avatva, -aki a pénzt becseréli ési
vásárol vele. Már egy házat is vettek hamis
pénzen.
Vanesónak az ajánlat nagyon megtetszett. Megi'gérte Márkusnak, ihogy féltétlén
fog tőle ven,ni hamispénzt, -akikor azonban
nem volt nála pénz, ostak épen az utazáshoz
szükséges. Azzal váltaik tehát él, hogy tar
vassz-al visszajön Szegedre és akkor nagyobb
'összeget váisárol. Vapesó még az nap ,délután
el is utazott Szegedről, de a barátkozást továbbra is fen tartotta, levélileg és áprilisiban
tényleg megérkezett Szegeidre.
Márkus ékikor bepnutatta feleségének,
Fodor -Máriának -és azt mondotta, bogy neki
dolga van, maradjon együtt a feleségével, az
is elintézheti az üzletet. V-ancsó ennek még
jobban megörült, mert nagyon megtetszett
néki F-od-ar Mária, a-ki cigány származású hő
és mézes-mázos beszédével hamar levette lábáról a székely góbét.
i
Az üzlet te bunyóid tása véget betértek w-
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te Varacsó és Fodor Mária egyik Kossuth Lajos-sugáruti kiá zugszállóba, ahol szobát
béreltek. Van-csó először is bort hozatott és
neki láttak a -mulatozásnak. Fodor iMária aztán csakhamar teljesen leitatta Vancsót, -ugy,
hogy az még az asztal-nál elaludt, Másnap
.miikor felébredt, arra .a kellemetlen meglepetésre jutott, hogy 400 koronát
tartalmazó
pénztárcája eltűnt és a cigányasszonyn-ak is
nyomaveszett.
A székely -góbé szomorúan ment el a renid
őrségire, ahol jelentette az esetet. A detekti-

Elhangzott a trónbeszéd. •
— A király a delegátusokhoz. —
(Saját tudósítónktól.) Bécsben ma reggel tiz órakor a -magyar delegáció tagjai részint magyardiszfoen, részmit! frakkban öszszegyüiekeztek a Magyar Ház delegációs
termében, ho-gy meghallgassák Láng Lajosnak, a miagyar delegáció elnökének beszédét, melyet őfelségéhez a delegáció nevében
intézni fog. Windischgratz Lajos herceg Ihuszáríőbadnagyi formaruháiban- szintén megjelent a delegátusok sorában. A delegáció
föl vonulását nagy közönség nézte végig. A
mikor Lukács -László automobiljából kiszállt,
Szerdahelyi állatorvos kiugrott a várakozó
közönség sorából és hangosan tüntetett a volt
miniszterelnök ellem. A bécsi rendőrség azonnal letartóztatta és bekísérte Szerdahelyit.
A királyi triónbeszé'd rendkívül (békés
han-gu völt és minden mondatában, -tanúskodott arr-ól, hogy méltán Ferenc József uralkodót tekintik az -európai -béke első apostolanak. A balkáni uj alakulásra is kitért s
hangsúlyozta, h-ogy a monarchia a nagyihatalmakkal együtt intézkedett, nehogy bonyodalmak keletkezzenek. Teljes egyetértésiben,
a szövetséges olasz kormánnyal, — úgymond a király, — a lon-d-oni nagyköveti -értekezleten javaslatba ho-ztuk a független albán fejedelemség megalakulását és dh-e-z sikerült megnyernünk ,a -többi hatalom hozzájárulását és támogatását. Viszonyunk
az
összes hatalmakkal tartósan barátságos. A
szövetség, amely n-épeink üdvére évtizedek
óta fűz -bennünket a német birodalomhoz -és
Olaszországhoz, komoly időben újólag az
európai béke szilárd bástyájának bizonyult.
A király trónbeszóde mély hatást tett.
A KIRÁLYNÁL.
Délelőtt fél 11 -órakor a miagyar delegáció tagjai a Hofburgba vonultak, . -hoigy
őfelsége színe el-é álljanak. A fogadtatás a
titkos tanács-ősi teremben -történt.
Láng Lajos báró őfelsége elé lépett és
a következő beszédet intézte hozzája:
— Császári és apostoli királyi
Felség!
Legkegyelmesebb Urunk! Midőn Felséged
hívó szavára összegyülekeztünk, hogy -a törvény keretében ránk várakozó föl-a-dlatokait
megoldjuk, ,mindenekelőtt kifejezést óhajtunk -adin-i azon b. hódiolajtniak és tántoríthatatlan hűségnek, mellyel ezen o-rszágos -bizottság (miniden egyes tagj-a Felséged felként
személye iránt viseltetik.
Az alig arasznyi idő -alatt, -amely utolsó
tanácskozásiunk óta lefolyt, világrenditő események játszódták le déli határainkon.
A
véres háborút, amelyben a százados megpróibá-lta-tások ellenére még -minidig győzhetetlennek tartott -ozmán népet majdnem teljesen
kiszorították Európából egykori vazallusai,
nyomon követte egy -lehetőleg még véresebb
küzdelem, amelyben -a tegnap még szövetséges keresztény népek egymás ellen keltek emberirtó, kegyetlen harcra. És ugyanakkor az
imént onég -poriig alázott török birodalom.
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ség, -most a volt miniszterelnök ellen követett el1 Ízléstelen s botrányos merényletet. Erről a Neues Wiener Tagblatt a következőket
jelenti: Mikor ma -délelőtt Lukács Lás-z-ló volt
miniszter elnök Serényi
Béla föld-mi velésiügyi miniszterrel Tisza beszédének meghallgatására a delegáció épületébe akart -menni,
a banikgassei magyar ház előtt egy ember kis
csomagot dobott a két államférfiú gépkocsija
felé. A csomag azonban nem esett a kocsi
belsejébe, hanem oldalt esett a földre. A gépkocsiban -ülők nem is vették észre az esetet
és csak mikor a -gépkocsiból kiszálltak, tudták meg -az újságíróktól. Az-t az embert, aki
mintegy varázsütésre -uj élekre kelve, viissza- a csomagot feléjük -dobta, a rendőrök letarhódátotla a pad-isáh szent sírját, a törökök tóztatták. Arra -a -kérdésre, hogy ő -dobta-e a
véráztatta félelmetes erősségét és ezzel újra csomagot, i-gen-lően felelt és azt -mondta:
szilárd in megvetette lábát Európában. Ta— Igen, én dobtam kártyát és sót!
nácskozásaink'bam behatóan és lelkiismeretesen -kívánunk -foglalkozni .azzal a magatartásEzzel zsebébe nyúlt ós kivett egy marék
sal, melyet kormányuk e rendkívül esemé- konyhasót és egy épen arra .menő gépkocsi
nyek alatt tanúsított, .mert nemcsak jogiunk, felé -d-oibta. A rendőrségre vitték, a csomagot
d-e kötelességünk is megvizsgálni, hogy ez a
politika mennyiben felelt meg hazánk és a szintén a rendőrségre vitték, fölbontották és
irón érdekeinek ás különösen azon kétségte- kártyát és sót találtak benne. -Azt hiszik,
len nagy áldozatoknak, -amelyekkel a fegy- hogy a letartóztatott ember elmeíbajos.
veres béke ugy a, védőerőben résztvett polHO-GY TÖRTÉNT A MERÉNYLET?
gártársainkat, mint -egy általán az -onszáig igaz
dasági ere-jét megterhelte.
A Bankgasse és Padovastrasse sarkán,
állt Szerdahelyi Henrik, mik-o-r a eó-t és kárAz alkotmányos bírálatnak e pillanatban tyát Lukács László falé dobta. íNyomba-n ott
nem lehet elejébe vágnunk. Egyet -mindazál- termettek a -markos -bécsi detektívek. Ketten
tal- megelégedéssel és benső -örömmel kiván-eik
kiemelni ós ez az a -körülmény, hogy habár lefogták és bekísérték. Végig az utcán sót
-az általános európai helyzet gyakori feszült- hintett az állatorvos. Erre megkötözték. A tösége mellett nem is élvezhettük -a vég nélkü- meg egyre nőtt, a .rend felbomlott, a ik-ordo-n-t
lözött igazi béke áldásait, mégis -elkerültük áttörték. Utk-özben egy újságíró odalépett
a háború ember- és vagyo-npusztitó csapásait. Szerdahelyihez:
— M-it csinált megint, -maga szerencsétEz az örömünk annál teljesebb, -mert tudjuk
len?
és érezzük, hogy ezt, mint néhány évvel -ezeSzerdahelyi, a zömök, pirosarcu, villogó
lőtt elsősorban ismét felséged bölcsességének
szemű emberke izgatottan Ifalelt:
köszönhetjük.
—- M-eg akartam mutatni a világnak, -kii
Ugyancsak benső megelégedéssel adha- ez a Lukács László! Amikor tavaly itt (voltunk kifejezés-t ujabb tapasztalatok által -is tam, kiutasítottak . . . Aradról is el kellett
megerősített ama meggyőződésünknek, me- mennem . . . Pozsonyban voltam . . . A-z utollyet ez az -országos ibizottság ismételve han- só pereben, utolsó pénzemen jegyet váltva
goztatott, hogy a nagy magyar államférfi ál- jöttem -Bécsibe. [Elhatároztam, hogy valamit
tal kezdeményezett .és felséged áftal- -elejétől termi fogok . . .
fogva legmelegebben fölkarolt hármas-szövet
Itt a rendőrökhöz fordult, akik bekísérség eme nehéz, szinte válságos időiben is ugy
ték:
az európai béke, mint a monarchia tekinté— Lass mioh in Ruh', ich bin u-nsohullyének és nagyhatalmi állásának biztosítéka
-dig!
marad ós ugyanakkor lehetővé tette azt is,
— És németül folytatta:
hogy viszonyunk a többi európai országgal
— Csák tüntetni akartam Lukács László
is bensőbbé váljék.
ellen, Olvastam, hogy Lukács -delegátus -lett.
Az ©lőterijesztésekjet, -amjellyeklkel Eeisék Tudtam, -hogy a Magyar Házban tízkor gyüged kormánya az országos [bizottság ©lé já- lekezik a delegáció. Vettem egy csomag kárrni, azzal -a hazafias ibuizgal-ommal fogjuk tyát és egy kiló sót.
most is tanulmányozni, melyet minden alkaSzerdiahely.it a Landhausstrassén levő őrlommal tanúsítani igyekeztünk és amelynél szobába vitték, abon-nét a rendőrség központi
legfőbb törekvésünk mim-dig -oda irányiul, épületébe kerül hamarosan. A vizsgálat terhogy a monarchia és ezzel hazánk érdekében mészetesen folyik ellene.
hozandó, elkerülhetetlen áldozatok egyenAmikor az emberek, a delegátusok megsúlyban maradjanak a -nemzet teherviselő ké- tudták, hogy miről van szó, igy kiáltottak
pességével. Midőn hódolatteljes tisztelgésün- fel:
ket befejezzük, kifejezést kivárnunk adni -ama
— Bolond ember! Végleg be kell csukat-benső örömünknek, hogy Felséged minden ni! Ahová megy, botrányt csinál.
korral dacoló töretlen egészségben -üdvözöllAl-mult az izgalom és háromnegyed tizen
hetjük, -annál is inkább, -mert Felségednek ez egy órakor simán felvonulhattak a -delegátua tüneményes jóléte fokozott bizalommal sok a Burgba.
váltja ki belőlünk azt -az óhajt, -amely meleg
visszhangra talál minden igaz magyar emA horvát kérdést megoldották.
ber szivében: hogy az isteni Gondviselés onég
--beláthatatlan bosszú időre tartsa meg Felsé- Bécsből jelenti tudósítónk: Tisza István
gedet ebben a mai, bámulatos életerejében, gróf miniszterelnök ma délelőtt 9 órakor
h ü magyar nemzetének -boldogságára! Éljen a Hofburgban magánkihallgatáson
jelent
-a király!
meg a királynál. A miniszterelnök kihallA delegáció ta-gjai Láng Lajos beszédét gatása közel egy óra hosszat
tartott.
zugó éljenzéssd .fogadták.
Skerlecz Iván báró horvátországi királyi
Ezután a trónbeszéd hangzott el, melyet bizto-s tegnap este Pejacsevich Tódor gróf
lapunk vezető helyén egész
terjedelmében
horvát miniszterrel Bécsbe érkezett. Mind
közlünk.
a ketten Tisza István
miniszterelnökkel
MERÉNYLET LUKACS ELLEN.
hosszabb -tanácskozást folytattak a hor'Említettük, hogy amikor Lukács László vátországi) kibontakozásról. Ennek ;a taa trón-beszéd meghallgatására kocsizott, Szer
nácskozásnak egy részén jelen völt
Hédahelyi Henrik, akinek a nevét botrányos derváry Károly gróf, a nemzeti munkadolgokkal kapcsolatban jól isimeri -a közön
párt elnöke i-s. Mint a Neue Freie Pressze

.vek hamarosan elő ás kerítették -Márkust ós a
-feleségét, akik ellen megindult az eljárás.
A mai tárgyaláson mindketten a vád-lottaik padjára -kerültek. Megjelent a tárgyalásom Vamcsó is, akiből már közben- egész nagyvárosi ember lett és igen bizalmatlanul tekingetett az idegenekre: nyilván mem fog
ezentu-1 egy könnyen barátkozni. A tanuk
vallomása -után a biróság Márkust fölmentette a vád -alól, eLlenben feleségét hat hónapi
börtönre Ítélte lopáséit. Márkusáé védője -az
Ítélet ellen felebbezett.

6,
ma esti száma írja, Tisza audienciája szoros összefüggésben yan a horvát
kérdés
megoldásával. A horvát béke küszöbön
áll. M.a délután a közösügyök tárgyalására kiküldött külügyi albizottság tárgyalása előtt a miniszterelnök
tanácskozott
Skerlecz Iván báróval és Pejacsevich Tódor gróffal. A tárgyalás után Skerlecz báró kihallgatáson jelent meg a király előtt.
Teljesen beavatott forrásból kapjuk az értesítést, hogy december elején
megszűnik
a horvát királyi biztosság és Skerlecz báró bán lesz. Ugyanekkor ki fogják irni as
horvát
képviselőválasztásokat.
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Aki a csanádi püspök
földjeit parcellázta.
— Országos szélhámos a szegedi ügyészségen. —

H Í R E K .

(Saját tudósítónktól.) A szegedi ügyészségre ma egy nagystílű szélhámost szállítottak Makóról. A maik ói rendőrség ugyanis
kézrekeritette tegnap Sinka Endrét', aki t mér
hosszú idő óta országosan köröznek és aki
már nagyon sök szegény, hiszékeny embert
károsított meg azon a elmen, hogy földbérlő
szövetkezetet alakit s a bérelt1 földekre szerződést kötve, a léjprekerülő íöldmives emberektől előlegeket szedett föl, amiket természetesén a saját céljaira fordított. A pénz,
amit innen is, onnan fe kicsalt, a korcsimába
vándorolt. Az alkohol vitte a lejtőre a szerencsétlen embert, pedig Sinka Endre valamikor jómódú rendes ember volt, egy dunántúli községnek volt a jegyzője. Onnan
mintegy 4 évvel ezelőtt került Makóra, anert
az alkohol miatt ott kellett hagynia állását.
Itt mindenfélével megpróbálkozott, hogy
uj ekzisztenciát 1 teremtsen a maga számára.
Többek között pár évvel ezelőtt egy földbérlő szövetkezetet akart alapítani, a csanádi püspöki uradalom földjeit akarta kibérelni és bérbeadni, azonban a szövetkezet alapszabályait a miniszter nem hagyta jóvá, éppen az alapító megbizhatdtlan
személye
miatt.
Makóról előbb Sándorfalvára, azután
Tápé községbe tette át' működési helyét. Itt
sorba járkált az előbbi alapszabállyal s a hiszékeny embereknek, mint a földbérlő szövetkezet megbízottja, a csartádi püspöki uradalom földjeit kisebb-nagyobb
parcellákban
bérbe adta. A szegény emberektől működéséért különböző nagyságú közvetítési dijakat szedett föl.
Mikor már elég sok „üzletet" csinált,
Csongrádimegyében, visszaköltözött Csanádmegyébe. Előbb Püspökielére, később pedig
Földeákra vonult, ahol tovább folytatta előb- •
bi működését. Most is a jóvá nem hagyott
alapszabályok alapján működött és sok .földeáki kisgazdával bérleti blankettác Íratott I
alá s fölszedve ezektől is a közvetitési di- jat, eltűnt a láthatárról.
A kisgazdák várták a püspöki uradalom
értesítését, hogy imikor léphetnek be a bérletbe. Vártak, vártak, de természetesen semmi értesítést sem kaptak. Végre is elunták a
sok várakozást, gyanús i's volt a dolog és a ;
hatósághoz fordultak panaszukkal.
j
Először a püspökléleiek tették följelen'- •
tést a makói rendőrkapitányságon.. Alig- .
hogy a nyomozás .megindult, jelentkeztek a
többi károsultak is, sok-sok szegény 'munkásember. A rendőrség megállapitotta, hogy

a csaló több ezer koronával károsította meg
a szegény embereket és igen erélyesen nyomozni kezdett Sinka után.
Sinkát köröztették, azonban rátalálni
nem lehetett, medt hol egyik, hol a másik kórházba vétette föl magát s igy bujt el a figyelő
rendőrség elől. Utoljára Budapesten volt, a
hol azonban imár nyomában- voltak s ezért
hirtelen eltávozott a fővárosból s Mákóra
ment.
Tegnap délután a rendőrség elfogta a
veszedelmes s/zéliháimost s: kihallgatásia iaHkalmával tett beismerő vallomások és a .panaszok valódiságának Leigazolása után letartóztatta.
Makóról ma átkísérték a szegedi ügyészség fogházába Sinka Endrét, aki itt várja
bt, mig ügye tárgyalás alá kerül..
K»uig a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
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Mint a i arás uj műsDP.

IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézet jelentése szerint: Hösülyedés
várható,
elvétve csapadékhal. — Sür
gönyprognózis:
Hűvösebb,
elvétve csapadék. — Déli
hőmérséklet: 9.8 C volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatal
hc*i délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A
polgármester betegsége miatt nem fogad; a
akapitány 11—1 óráig fogmd.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzleévezetőségnél és a
munkdsbiztosité-pénetárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
m beteglátogatás
idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ: Est" nyolc árakor
Bölcs Náthán, szinmü.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 ómtól
este 11 óráig: Napóleon, 3 felvonásban. 190
színesen vetített és 16 mozgófénykép. Irta Pékár Gyula.
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
este 11 óráig:
fekete álarc". Bűnügyi dráma 3 felvonásban.
KORZÓ MOZI: A* előadások tartanak
délután 5 órától kmdve
este 11 órdia:
In hoc signo vinces. E jelben győzni fogsz.
Klasszikus filmtragédai 5 felvonásban.

Szocialista temetés

PénzfárnyitAs
U

délelőtt

délután 3 ó r á t ó l .

a „KORZÓ" MOZI

10-1-ig
u

helyiségében.

•SS,-..
Előadások ;

5,

7 és 9

órakor-

vasárnap d. <a. 2 - t ő l éjjel 1 2 ó r á i g .

H e l u á r a k : Páholyülés K 1.20,
::
= z s ö l y e K 1.—, l-ső
hely 8 0 f i l l é r , I M k hely 6 0 f i l l é r ,
I l l i k hely 3 0 f i l l é r . — Kedvezményes jegyfüzetek a pénztárnál
kaphatók.

(Saját tudósítónktól.) Nem egyszer láttunk már az utcán temetési menetet, melynek élén hossziu hajíonatu, kérges tenyerű
munká&lányok piirosszalagos koszorút vittek
és sem a menet előtt, sem utána egyházi személy nem mutatkozott. Az ember csodálkozva
áll -meg és nem tudja hamarjában megérteni,
hogy az idők változtalk-e, vagy az embereik
lettek mások? Talán minid a kettő? . .
lEgy.ik-iinásiLk esetnél aztán némi nyom ia
j mutatkozik. Szegény munkáscsalád tagja
fekszik a Szentmiihály lován, az asztalifia
üres, az egész ,háznál nem lehet összeszedni,
egyetlen ezüst koronát. Ennyiért padig .a
pap meg sem mozdul. Le k e l előtte szundi a
stólát csengő érőben, mert .másféle esdeklő
szót meg nem ért. A kárhozatna szánt holtait
tehát eltemeti valami .másféle .felekeziet papja: református, vagy unitárius tiszteletes, a
kiben töibb az iidíeiáliizmus és a szegénység
iránt való könyőriilet. De .megesik az is,
1
hogy papot egyáltalán neim hivmiak. Szociá-

1*13. toveaiber 20.
listák körében egyre jobban terjed a -vallásfelekezet papjai iránt való ellenszenv.
Sokan a munkásság tagjai közül már
életükben elrendelik, hogy temetésük pap néli
kül menjen végbe Ujabban például ilyenforma nyilatkozatokat töltenek iki a -munkások: „Öntudatom telj-es tisztaságával kérem, hogy az egyházi ceremónia,
halálom
esetén mellőztessék. -Fölhatalmazom a magyar-országi szociáldemokrata párt titkárságát, bogy .rendelkezésemmel ellaiikező esetbein teljes joggal rendelkezzék -a temetés alkalmával." Kelet, névaláírás, tanrak.
-Egy kiesit bizony szomorú dolog ez.
Mert a liberális gondo-lkozás erősödésének
agyiam miirad-m felvilágosodott emiber csak
örülni tud, az is igaz, bogy a modem erik-ö-lcsi élet -kódeksaét nem a papok, hanem a társa-dalom közimeggyőződése állítja össze, —
mégis tagadhatatlan, hogy a hit -támaszára
a nép alsóbb osztályának szükségük van. Azt
pedig naivság le.nine állítani, hogy munkásságunk már olyan értelmiségi fokom v.an, a
miikor műveltségének -mindent átfogó teljessége -a lélek -egyc-n-sulyát .biztosithatja.
Sajnos, -nincsen. Mert h a volna, mi lennénk az elsőik, akik a pozitív természettuidományos gondolkozás népszerű válását ün/ncpelnők. A ténydk azonban .azt -látszanák igazolni, hogy ezeket a jelenségeket .n-eirn a imayiikásság értelmi színvonalának emélkedés-e,
hanem a klérus tagjainak nem ritkán 1 visszaút,asi-tó, a következményeket eléggé mag nem
gondoló magatartása idézi elő. Ez pedig
egészségtelen -és igen sajnáLatos állapot.

1

DELMAQVAROR3EÁO
Berta. 4. Ünnepi beszéd, tartotta Tóth Istvándr. tanár. 5. Mozart: A ve ve r-um corp-us, előadta: Kakuszy Antal (I. heg.), Pollák Jenő
(II. h-eg.'), Wessel Oszkár (viola),
Kulisich
Pál (celio), zongorán: Kertész Laj-os. 6. NagyasszonyiLn/k halva, Torkos Lászlótól, szavalta
Dalia Gyul-a 7. Chopin: iGyászin-draló, zongorán előadta: Kovács Ibolyka.— A II. ker.
Madáeh-utcai állami polgári fiúiskola ErzsébeLgyászümnepségének sorrendje volt: 1.
Himinrasz, előadta az ifjúság énekkara 2. Éji
Látogatás, Ba-dió Antaltól, szavalta Utrata
Gyula IV. .oszt. tan. 3. Temetés, Sas Edétől,
szavalta Gönczi József IV. A) oszt. tanuló.
4. Klész Károly: Gyászének, -énekelte az ifjúság énekkara 4 szólamban. 5. Alkalmi beszéd;
mondotta. Kengyel János -tanár. 6. Szózat,
énekelte az ifjúság énekkara. — A Szegedi
Kereskedők Egyesülete -Deák Intern átrasának „Dugonics" önképzőköre lEnz-sébet királyné névnapja alkalmából gyászünnepélyt
tartott ,a. következő számokkal: 1. Himnusz,
énekelte az internátus énekkara -és kisérte az
internátus zenekara. 2. Emlékezés, tartotta
Gréczy István i f j . ©lmok. 3. É j i látogatás:
Ba dó Antaltól; -szavalta Földes László. 4. ,Lehullott ,a rezgőnyárfa" . . . játszotta az intézet zenekara. 5. „A -legjobb királyné" irta -és
felolvasta Mózes Jenő. 6. ,A gödöllői erdő"
Pésa Lajostól, szavalta Gréczy I-stván. 7. Szózat, énekelte az intézet énekkara, kísérte ,az
intézet zenekara.
— Nem ad kedvezményt a tanács a
m u n k á s o k n a k . A novemberi

közgyűlés

pro-

gramján a szegedi szervezett -miunkásságmak
egy érdekes kérelme szerepel -majd Szmollény Nándor törvényhatósági bizottsági tag
indítványa kapcsán. A Munkás Otthon vezetősége -néhány hét előtt -beadványt intézett
a tanácshoz, amelyben kedvezményes füridŐj egyeket ikért ,a munkások -részére valamelyik
- A Dugonics-Társaság felolvasó ülése. hétköznap .este 6 és 7 óra és vasárnap délNovember havi ülését a hó végén, hariminica- előtt 7 és 1 óra között. A kérelmet Varga
dikán fogja megtartani a Dugonics-Társa- Ferenc párttitkár azzal indokolta, hogy a
ság, amely a tél folyamán Intenzív munka- munkások csak este -járhatnak fürdőbe, .a
programot óhajt lebonyolítani. Ezt az ülést városi gőzfürdőit azonban, nyáron hét órakor,
már mind-en- valószinüség szerint
Lázár télen már délután öt órakor bezárják. Ad
Cjy'örgy dr. polgármester, a Társaságn-ák -ugyan a város kedvezményt a -közönségnek,
közszeretetben, ál'ló elnöke -fogja vezetni. Az de csak szerdán és szombaton, olyan időben,
ülés föl-olvasói Móra Ferenc, a kiváló iró, to- amikor ,a munkások -nem vehetik hasznát. A
vábbá Balanyi József dr. piarista tanár, mint tanács a munkások kórelmére kissé különös
vendég, végül Somlyódy István dr. és Domo- választ adott. A -kérelmet elutasította és ezt
kos László dr. rendes tagok lesznek.
azzal indokolta főképen, hogy a mrankások
esti
fürdése ,a -f-ürdő takarítását és .a szellőz— Erzsébet királyné emiékezete. Ma
volt Erzsébet királyné emlékezetének gyász- tetését akadályozná. Természetes, hogy ez az
iinmepe. Az évfordulót -ma is kegyelettel ül- indokolás elégedetlenséget keltett a munkásték meg az egész .országban. Szegeden a tem- ság körében-, -annál is inkább, mert hiszen a
plomokban istentiszte-Letet tartottak, a bn'ivárosi templomban .lefolyt misén a hatáság városi gőzfürdő olyan közegészségügyi -intagj-ai küldöttségilleg megjelentek. Az ,isko- tézmény, amit amikor csak lehetséges, mindlákban szünetelt az előadás és a diákok .gyász jobban hozzáférhetővé kell tenni .a közönségünnepségek keretében emlékeztek -meg az év- nek. Pusztán komfort-kérdés csak, hogy a
fordulóról:
városi gőzfürdőt télen -példáral már öt árakor
A városi fiu és női felsőkereskedelmi is- bezárják, holott a Wagner-.fürdő este nyolc
kola önképzőköre ma délel-őtt 11 órak-or nia-gy
és -diszes közönség jelenlétében Erzsébet ün- óráig is a közönség rendelkezésére ái-1. Kínepélyt rendezett az alábbi imras-orra-l: 1. Hul- vánatos, bogy a -közgyűlés, mojid lia az az
lassatok köninyet, énekelte a ivegyes-kar. 2. ügy elébe ikerül, ne áldozza föl a munkásMegnyitó beszédét /mondott Kováts
Józm? ság egészségügyi érdekeit holmi c.siip-csup
dr., az önképző/kör vezető tan-ára. 3. Gyász- komfort-kérdéseknek.
ének, énekelte a vegyesikar. 4. Ünnepi felolvasást tartott Nónay Márta -köz. oszt. tan-nlé.
— Gál Jenő dr. előadása Szegeden.
5. A gödöllői erdő, Pósa Lajostól, szavalta if.i.
Szabó Margit, .alsó ászt. tanraló. 6. Chopin: Rendkívüli érdeklődésre tartihat számot az az
Marehe ínnehre. Hegedűn játszotta Taschner eiöadás, melyet a Társadalomtudományi
Jenő felső oszt. tanuló, zongorán ki-sérte Ma- Társaság folyó hó 23-án, vasárnap délután
gán Lili alsó oszt. tamilé. 7. „Erzsébet". Vá- rendez. Gál J-enő dr. ügyvéd, az isimert főT-aidd Antaltól, előa-dta Dús Miklós köz. .oszt.
tanraló. 8. Erzsébet emlékezete. IMeLodnáma, városi kriiminálista -fogja megjegyzéseit .elszavalta Bokor Endre felsiő -o-szt. ta-uuló, zon- mondani az esküdtszéki és sajtóreformról.
gorán kísérte Solty -Erzsébet köz. oszt. tanra- Az érd-em-es társaság, mely a közvélemény
ló. 9. Himnusz, énekelte a vegyasikar. — A iegaktuálisabb -kérdéseinek ébrentartása teszegedi áll. felső .kereskedelmi iskola ünnep- kintetéiben- fáradhatatlannak
mutatkozik,
sége a következőkép Ifal-y-t le: 1. Himnusz,
csak
a
mina-p
hozt'a
Szegedre
Ágoston
Péelőadta, .az ifj. -dalos/kör. 2. Glóriás asszonyunk, Makai Emiltől, szavalta Szász Má- ter dr.-t és már a legközelebbi vasárnapon
tyás. 3. P. Mamsch: Szerenád, hegedűn elő- ismét nagy horderejű -problémák tudomáadta Bőhm Pál, zongorán kísérte Hegedűs nyos fejtegetéséről gondoskodik. Az előadás

vasárnap délután öt órakor a városháza közgyűlési ter-mlében lesz. A hely kérdése anyujával érdekesebb., mert épen .a n-apokban
járta be a sajtót az a mindenképen visszatetszést keltő híradás, Ihogy a város hatósága jövőben nem íogj'a a közgyűlési termet fölolvasások céljaira átengedni. Erre a
hirre ma rácáfolt Bokor Pál polgármesterhelyettes, ki a- Társa dalom tudományi Társaságnak nála megjelent vezetőinek a legnagyobb készséggel bocsátotta rendelkezésre a közgyűlési tenmet.
— A cserkész-őrszem bizottságárak
értekezlete. Ma délután 6 órakor az Országos
Cserkész Őrszem helyi bizottsága értekezletet tartott a városháza bizottsági termiéiben.
Az ülést Szele Róbert dr. elnök /nyitotta meg;
üdvözölte az értekezletet és -felkérte Ditrói
Nándor dr. ügyvezető elnököt, hogy előterjesztéseit tegye rnege. Ditrói beszámolt a bizottság eddigi anuinkájáról. Jelezte, lrogy -a.
bizottság két intézet kiküldötteinek -kivételével -megala-kralt, Az ügy kezdeményezéséhez
szükséges összeget gyűjtés útiján, az egyes
pénzintézetektől ós a várostól szerzik -meg,
amelytől helyiséget is kérnek. SzeLe Bábért
dr. az anyagi kérdés megoldására vonatkozólag indítványozta, hogy a kormány és a
város segítségét kell igénybe venni, nehogy
a kezdeményezés munkálatai emiatt akadályoztassanak. Az -ügyvezető .elnök ezmtáu
folytatta előterjesztését, amely szeriint az id-er
programul a télen korcsolyázás, hetenként I
—2 órai menetelés, az első segélynyújtás és
a tűzoltás megtanulása van kitüzrve. M a j d a
csapatok kiképzőinek megállapitására 'került
a sor; ezeknek a kijelölését a tisztikar -fogja
megejteni. Ezután az értekezlet véget ért.
— Nem telik több papra. A rö»zkeieknek nagy -most az ő 'elkeseredésük. A miult
évben, szép templomot építettek Rösszkén a
város költségén, mert Röszikének néni volt
temploma s a papok csak havonként egyszer misézték sátor a'latt. A halottakat pedig beszentelés 'végett mindig Szegedre kellett szállítani. Nagyon- örültek hát a röszr
keiek, amikor fölépült a templom, de egyszerre csak azt v-ettélk észre, hogy a templomhoz nincs pap. Sőt ahogy a templom
elkészült, az alsóvárosi barátok, akik addig
legalább havonkmt misét tartottak, /minden
egyházi funkciót megtagadtak. Azt akarták
ezzel elérni, hogy a város a röszkeiek .részére egy küMpláni állást szervezzen. A város azonban ugy látszik, .már megelégelte a
kegyuraságával járó kiadásokat és kijelentette, hogy ne/m telik papra, elég szép volt
tőle, hogy föl-épittette a templomot, gondozzák az dstenházát most azok, ak-ik azelőtt a
szabad' ég alatt is beérték dicsérni az Urat.
A város és a ferencrendi barátok közt támadt ellentéteket ,persze most a röszkeiek
•sinylik, akiknek hiába áll a templomuk, ha
nincs benne pap. Elkeseredésükben- szerdán
délelőtt bejöttek Szegedre deputációzni. Fölkeresték Rózsa Vince törvényhatósági -bizottsági tag vezetésével Bokor Pál helyettespolgármestert, majd Gaál En-dire dr. tanácsost, akiket azzal fenyegették meg, hogy
ha a papok továbbra is ilyen közönyösen veszik a röszkeiek hitéletét és nem törődnek
-vele, hogy pap nélkül zárva áll a templom,
.még arra is -képesek, hogy elhagyják a hitüket. A helyettes-polgármester és a tanácsos
határozott Ígéretet nem tettek -még ezek
után s-em, -mindössze annyit mondtak, hogy
/majd1 a röszkei plébánia , átszervezésével
•kapcsolatban tárgyalják a küldöttség kérel-
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mét is. Addig (bizony zárva kell maradnia a
hosszú tornyú röszkei templomnak. A röszkeiek, amint a küldöttség mondotta, még a
templom kulcsait is visszaküldik a városnak,
-ha nem kapnak hamarosan papot. Ugy gondoljuk, -rossz helyen -fenyegetőztek.
— A boldogtalan herceg. Berlinből
jelentik: fiüvatialosaro természetesen -megcáfolják azt a h-irt, hogy Eitel Frigyes herceg
elválik -feleségétől, azonban váló az, hogy
ez a házasság sohasem volt boldog, az utóbbi időben pedig különös nézeteltérésnek kellett lennie a házasfelek között. Zsófia Sarolta
hercegnő az utóbbi -időben: nagyon sokat volt
atyjánál; az -o-ldenburgi;udvariban és ha Berlinben- volt is, az udvari ünnepségeken soha sem lehetett látni. Mint a Zeit levelezője
udvari körökből értesül, Eitel Frigyes herceg nemrégen kijelentette a császárnak,
hogy minden körülmények között elválik. A
császár azonban erre -azt -felelte, hogy amíg
él, soha sem fog beleegyezni a válásba. Ha
a herceg -ugy gondolja, hogy nem tud többé
feleségével élni, van rá mód, hogy lehéiően
keveset lássák
egymást.
— Tilos a bejárat 1 Temesvárról jelentik: A csamédi püspöki palota -tőszomszédságában van Friedmann Manó háza, melynek
nincs külön' (bejárata, han-etm egy, ia püspöki
palotához tartozó ajtón és folyosón keresztül
lehet csak a házba bejutni. (Mivel a kétségtelenül ,a püspöki palotához tartozó kapuhoz
és annak használatához Friedmann bizonyos
jogokat füzötit, bíróság elé k-erül-t az ügy,
mely Ítéletében a püspöknek ítélte oda a kaput és annak használatától F riedmamnékat
eltiltotta. Friedmannék e tilalom el-Lshére is
használták a kapubejáratot s ezért a püspök
jo-gi képviselője ú j r a pönt indított F.i-i.ed-mjaii nék -ellen. Ebben a pörben tegnap hozott Ítéletet a járásbiróság. Az ítélet eltiltja Fríödmanín-éket a kapun ós folyosón -való átjárásitól
és azok használatától, egyiben, kimondja,
hogy a használat minden egyes napjáért kétszáz korona pénzbüntetés fizetendő.
— Beszél a Nobel-dij nyertese. Irodalmi k-örökben világszerte a legnagyobb
meglepetést keltette, hogy a Nobel-dijat az
•idén Rabindranath Taigore indiai költőnek
ítélték o d a A -rengeteg -dij jelöltjeinek sorában mindenkit emlegettek, csak épen -az idegenszerű nevű költőt mem, -aki most váratlanul és hirtelenül az egész világ irotdialffni
érdeklődésének -középpontjába jutott. Egy angol lapban nyilatkozik -a Nobel-dij kitüntetett írója és ezeket mondja:
— örömöm és meglepetésem egy-képen
nagy volt. Egyáltalában nem voltam -bizonyos benine, -hogy a könyv miféle hatás-t kelt
majd -Angliában. Munkáimat magiam fordiitottam le angolra Akkor kezdtem bele, a
mikor épen felgyógyultam egy -betegségből ^
ós nem volt erőm ah-oz, hogy eredetit alk-ossak. De fordítás közben ugyanazok az érzések
támadtak -bennem, mint akkoráiban, amikor
az eredeti verseket megirtam. Bgy-éíbfeón-t -nagyon nehéz -dolog, hogy a legmélyebb ideákat és tapasztalatokat ugy fejezzük ki, hogy
mások is megértsék, mit lát és érez -a kö-ltő.
Én semmit sem tudok. Filozófiai
tanulmányokat nem folytattam.
Valamilyen
vallásos
miszticizmus légkörében nőttem fel.
Nincs
rendszerem. -Ép ezért -aizt hittem, hogy énekeimet nem érthetik meg azok, akiknek meghatározott hitvallásuk van.
— A cárevics autóbalesete. Pétervátról
jelem-tik: Az orosz trónörököst, a kilencéves
Alexej nagyherceget Livádia közelében autóbaleset érte. A trónörökös Deredenkó matróz kíséretében autókirán-diulást tett a környékre s autójuk a -keskeny liegyii uton őszszeütközött egy szembejövő autóval. Alexej
nagyherceget és Deredenkót a heves össze-
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tüközós -kivetette -a:z autóból, de -egyiküknék
sem esett -baja. A soifőr nem oka. -a iba-lesetn-ek, amely az udvar köréhen -niagy izgalmat
keltett. A trónörökös állapota az iszapfürdők
rendszeres használata következtében teljesem
megjavult.
— Kulturmozgaímak Torontálban. A
Torontálmegyei Közművelődési Egy-esület
évek óta igen tevékeny működést f-e-j-t ki a
kultúra müv-elése ós- terjesztése terén. Az
egy-esület -által lótes-it-ett és N-agy-becsikerekien
fentartott Líceum felnőttek részére rendez
előadásokat -és felolvasásokat, de eZeinlki-vüJ.
nagy g-ondot f-o-rdit -a -gyermekek -nevelésének
és tanáltásánák élőmoizdiiitá(sára is. Külön
gyermektanulmányi szakosztálya van, amely
előre megállapított terv szerint Ifejt ki működést a jövő generáció tudásénak fejlesztésé
érdekében. -Az egyesület -gyermektanulmányi
szakosztálya -rendes őszi közgyűlésen foglalkozott a mostani .iskolaévre szóló munkaterv
megállapításával. -Az ülésen G,réz-ló János
király-i tanfelügyelő elnökölt. A -titkári jelentés tudomásul vétele után áttértek -a munkaterv
-megállapítására. Elhatározták -a
'gyermekmunkák -további gyűjtését -és sziikebhkörü bizottságot küldték ki ©gy -reaifeze-res terv kidolgozására. Nyilvános órtakezletek tartását a szak-osztály nem tartja oéiaae:rünék, elleniben fontosságot -tulajdan.it .a szülői értekezleteknek. Elhatározták, hogy minden iskola a mag-a k-öréiben tartson ilyeneket, A mesemondó délutánok eszméje igen
jól bevált, -ezért elhatározták, hogy ezeket
továbbra is fentartják. .Elhatározták -miég végül, -h-ogy azon esetben, ha a Déltmaigy-ar országi tanítóegyesület a nyári -nagygyjülóst
Nagyliecskerekein tartja, -a szakosztály gyermektanulmányi kiállítást rendez. -Ez-zel -kapcsolatban emiitjük. meg, hogy tegnap tartotta az egyesület Szabad Lice-u-ma idei máisodik -felolvasó esíélyét, amelyen Jankó Agos- j
ton udvari tanácsos, alispán és Vinczehidy
Ernő d-r. megyei fő-jegyző és in-agyszámn előkelő közönség jelent -meg. Perl Mihály ifeiső
kereskedelmi iskolai tanár tartott" igen érdekes előadást.

- Felolvasás a Munkásotthonban.
' Pénteken est-e pont 8 órakor a Mikszáth
Kálmánwtcai Munkás-Ottbohlban
Nyisztor
György budapesti szakszervezeti vezető -ember előadást tart Miért szervezkedik a munkásosztály? -oiimmel. Belépődíj nincs.
— Köszönet a varosnak. Gulácsy József, houvédszázados, néhai Nóvák József,
Szeged város volt tiszti főügyészének -a veje,
szardián levelet intézett a városhoz, amelyben köszönetét fejezi -ki azért az impozáns
-részvétért, amit a temetés alkalmából tanúsított vol-t főügyésze iránt. Egyiben ötszáz koronát adott át a hatóságnak -azzal, hogy azt
jótékony célra fordítsa.
— Zimonyból eltoloncolt szerb költő.
Botrányos eset -történt a minap a zimanyi
határállomáson. ,A határrendőrség feltartóztatta, majd visszatoloncolta Belgrádba -a
Balkán egyiik leg-j-eliesebb költőjét, Nusics
Braniszlavot, aki elnöke -a szerb ujságíróegyesüleíneik és tagja a szerb -nemzeti védőegyesületnek. A belgrádi újságírók -nagy elkeseredéssel és felháborodással tárgyaljaik
Nusics -esetét. Nusács ©lmonidtatta a;z egyik
magyarországi barátjánalk irt 1 -levélében,
hogy a határrendőrök nem akarták tudatni
vele: miért meim eresztik -be Magyarországba.
Később azonban megtudta, hogy azért áll-ták
az útját, mert tagja a szerb -nemzeti védőegye
süketnek. Az eset annál sajnálatosabb, mert
Nusics több -izben tet-t tanúságot arról, ihogy
barátja ós tisztelője a magyar nemzetnek. Ő
volt az elnöke annak a bizottságnak is-, -mely
olyan nagy szeretettel és ünnepséggel fogadta Belgrádban a magyar ellenzéki képviselőket és újságírókat. Kívánatos v-o-lna, -hogy
megfelelő elégtételt kapjon a kellemetlenségért.
— Az esküvő mozija. A filmgyárosok
versenye napról-napra nagyobb lesz; mindegyik igy-ekszijk olyan filmet a piera hozni,

-amellyel a másik céget. .Jefőzi" ós nem sajnálják a milliós befektetést egy felvételre,
mert az sd-ker esetén bőven -megtérül. A közérdekű -és nagy tömegeiket vonzó felvételeken
kívül igyekeznék a mozit -mindenütt használhatóvá tenni. Vannak már olyan gépek, amelyekkel villanyfény nélkül iskoláikban, kisebb
vendéglőkben is lehet előadást rendezni, sőt
magánosok is -nagyobb költség nélkül odlahaza elmulathatnak az önmaguk vetítette moziban. Természetesen ehez olyan filmek kellenek, amelyek, különösen éndlakláik az -illetőket,
valamilyen kellemes emlék megörökítése,
életüknek valamilyen jelentós eseménye. Igy
juthatott iaz egyik párisi filmgyár arra a gondolatra, hogy a házasodóknak ajánlatot tesz,
örökitesísék meg a filmen életük eme fontos
-perceit, A -gyár a jegyespároknak a következő (körlevelet küldötte széjjel:
„A házassági mozi. A jegyespárok figyelmébe! Akarja-e ön, hogy életének legboldogabb napjáról kedves és eleven emléke
legyen! Hla igen, készítessen- az esküvői
szertartásról fi-lmfelvételt és -akikor öreg
korában is gyönyörködhetik önmagában 6?
feleségében, mint fiatal bizailamnml teld •
párbani"
A felhívásnak alighanem lesz -is sikere
és a filmipar n j teret is fog hódítani; ezután
az esküvőiül nem -mennek majd a fényképészhez, hanem egyszerűen elhivatják a mozioperatőrt.
— Három rabló. Győrből jelentik: Komáromy István százados házába az elmúlt éjszaka három álarcos rabló tört be. A rablók
kiszimatolták, bo-gy a százados és a -felesége
elutaztak s -a háziban nem maradt senki, csaik.
két nőcseléd meg a százados Margit nevű 20
esztendős leánya. A rablók az utcára -nyiló
ablakon keresztül bemásztak az ebédlőbe. A
leány észrevette a betörőket, elővette atyja
revolverét s közéjük lőtt. A rablók ijedten
menekültek. A bátor leány utánuk küldött né
hán-y golyót, iinire a betörők -elillantak. A
rendőrség keresi őket.
— Ég egy hajó ! A Daily Mail a Wigth
szigetről táviratot kapott egy nagy óceánjáró gőzös égéséről. Éjjel egy -óraikor vették
észre az égő -hajót mintegy tizenöt -mérföld,
távolságra. Az egész hajó teljesen lángban
áll. (Egy angol cirkáló nagy gyorsasággal közeledett -az égő hajóhoz ós -ráirányította fényszóróját. A mentőállomásról gyorsan segítséget küldtek. íSoutbauitonból egy nagy Lloyd-
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készit villany vlllágitásl és
légszeszberendezéseket a
l e g o l c s ó b b a n és szaks z e r i i e n . Csillárraktára a
legnagyobb az alföldön. SZEGED, Kőlcsey-utca 4.
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gőzöst telefonom. hívtak segítségül. Az éjszaka tiszta, a tenger nyugodt. Az égő hajó a
nagy óceánjáró gőzösök utvonalába esik. Később jelentik, hogy oninden oldalról nagy gőzösök mennek az égő hajó segítségére.
— A pléhszám r.em imponál. Kolozsvárról jelentik: Vasárnap este a monostora
főtéren véleményeltérés támadt egy oláh
baka és egy monostori -Legény között, A véLeményeditérésnek bicskaszávai történt folytatása. A szórakozásinak Sándor István -gyailogosrendőr vetett véget, aki rendre intette a
mérfcőzőket He se a baka, se a -legény nem
voltak olyan fából faragva, hogy eltűrjenek
efféle inzultusokat, ezért közös, erővel a
rendőrre támadtak A rendőr kardot rántott
és megsebesítette a garázda legényeket.
A
verekedés zajára a szomszéd' korcsmából több
legény és baka sietett a harctérre és egy
káplár felszólítására nekirohantak a rendőrnek:
— A pléhszám nem imponál, — mondatta
a -hadfi.
Ezzel sjzuro-nytámadást vezényelt a rendőr ellen, aki szorongattatásában a tömeg közé lőtt és két embert meg seb esitett. Ez azonban csaik olaj volt a t-üzre. Moldován Péter,
a vitéz káplár megszúrta -a. rendőrt, akii iazonkan kardjával két helyen megvágta. A túlerő már-imár legyűrte a rendőrt, kinek azonban a monostori őrszobából három társa segítségül sietett Igy ás esiak hosszabb csata,
után sikerült a hősködő legény-eket szétszórni és a -megsebesült Moklovánt -letartóztatni.
— A légi jact. Londonból üviralozzák,
hogy a londoni lapok nemyorki hírt közölnek, amely szeriint egy amerikai ember uj
aeroplánt talált föl. Az u j találmány egy
hetvennégy -lábnyi szél-as légi j-a-ct, -amelynek
tizenkét szárnya van és amely harmincnegyven utast- vehet fül, A föltaláló a jöivő
tavasszal át akarja vele repülni az Atlantióceánt.
— Rablógyilkosig a pálvaudvaron.
Tegnap -este nyolc óra után, amikor a becs-—
krakkói gyorsvonat k-erasztülb-aladt az itteni
állomáson, Sigmann eszkomptőrrel egy ismeretlen fiatalember közölte, hogy a Mendelssohn szállító cég irodájában, mely a pályaudvaron v-an, egy ur várja. Az es-zkomptőr
egy zsák nikkelpénzt, amelyet a kezében tartott, átadott egy ismerősének s bement az
irodába. Az előszobában, a fiatalember megtámadta és leütötte. Négy helyen sebesült meg
s az orvosok azt hiszik, hogy sebeiből nem is
fog felépül ni. Sigma.nntó]
húsz-harmincezer
körönét vittek el az ismeretlen tettesek, akiknek eddig semmi ny-oima. Egyelőre elfogták
ugyan a Mendelssohn cég egy hivatalnokát,
akit bűnrészességgel gyanúsítanak, bizonyíték azoniban nincs ellene.
— Akár s z o k n y a

nélkül. Mary

Adam-

sont, aki szép huszonkét éves newyorki leány, Costello biró harminc napi börtönbüntetésre ítélte, -mivel egész a térdéig hárított,
szoknyát viselt és áttört harisnyáit nem -rejtette -el semmiféle alsószokmyia.. -A -biró azért
büntette meg ilyen szigorúan, mert arra, -az
intésre, hogy h a ezután is hasátott szoknyában akar járni, viseljen mellette alsószoknyát
is, azt felelte, hogy az öltözködéséhez -senkinek semmi köze és ha ugy tetszik neki, Legközelebb nemcsak alsószoknya nélkül, hanem
szokaxyátknul fog megjelenni az -utoáin.
— öngyilkos főraktáros. Lovászi Lukács
hatvan-nyolcéves, szabad-kai vasúti főraktárnak év-ek óta tartó idegbaja .miatt revolverrel Csongrádon főbalőtte .magát. A szerencsétlen azonnal meghalt. Az Öngyilkos tegnap
szüliővárpsába, Csongrádra utazott és kiváltotta a születési bizonyítványát. Ezt és a
Máv.-hpz v-aló tartozásának írásbeli ib.izany.itékait zsebretette.
tnpaa^RIBUIHBHBHWIt&lflHraglIISISffi&l&B

RUFF cukorkaüzlet,
Kárász-utca,

Ungár—fflayer palota.

Legjobb gyártmányok, legnagyobb
választék.
MiiaiiiBpiiiiHiiaiianBBHt
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Csütörtökön

Csak

két

előadás!

Tudományos előadás!

3 felvonásban, 1 9 0 színesen vetített és 16 mozgófényképben. Irta: Pékár Gyula. Felolvassa:
Donawell János felsőkereskedelmi iskolai tanár.

t v t
Előadások d. u 6 és este 9 órakor
Délután fél, — este rendes helyárak.
Jegyek előre válthatók az Uránia
esti pénztá ánál, vagy telefon u ján
megrendelhetők. Telefon: 8 7 2 . sz.

Szinházi műsor:
CSÜTÖRTÖK: Bölcs Náthán.
Páratlan v*.
PÉNTEK: Az ördög, Páros
SZOMBAT: Hercegkisasszony,
operett,
operett.
VASÁRNAP délután: Buksi, operett.
VASÁRNAP
este:
Hercegkisasszony,
Páratlan ®/a.
* Opera-stagglone. Egyik fővárosi esti
lap í r j a mai számában, ezt a Szegedet
is
-érintő hirt: -A jöivő színi szezónban- érdekes
terv kerül megvalósításra Hárotai vidéki
színigazgató, Komjáthy Ján-os a temesvárbudai színház u j direktora, Almássy lEndire,
szegedi és Szendrei -Mihály aradi színigazgató öttagú olasz operatársulatot szerződtet. Az
-olaszok a három városban a direktorok társulatával kiegészítve fognak operákat adni.
Igy a három vidéki város közönségének elsőrendű énekes előadásokban, lesz része.
* Nők színháza. A „Nők szinháza" a
szüffraz-sett-m-czgaloim eredménye. Az anigol
sz-üffrazsett-mozga-loim a sok erőszakos, büntető törvényekbe ütköző cselekmény elkövetése után most az agitáció egy szelildebib terére
tér át: a színházban fog propagandát csinálni iá nők választó jogának. A színház, amelyről szó van s almely néhány nap múlva uyilik meg Londonban, a „Színésznők 3í gá"-ján.a-k alkotása és az lesz .a legsajátosabb tuliad,donséga, hogy igazgatója, vezetősége és .művész-személyzetének legnagyobb része nőkből
fog állani. Az egy -néhány nélküLözhetetlen
férfi színészen kivül csak a kulisszatologatóik
és a kortina-hiwzók fognak az erőse-bb nemhez
tartozm-i. A „Nők szdmházá"-nak egyelőre nem
lesz saját müvészháza. A társulat vendégképen fog a Coremet-szinházban szerepelni. A
társulat -elsősorban Björnson: A keztyü eiimü
darabját játsza Ebiben a sz-immüL-em BjöraSCUÍ a skandináv nőmozgaiknat tárgyalja és
-ez a -darab na-gyban, hozzájárul a svéd és norvég nőmozgalom fejlődéséhez. Brieux
La
femme seule cimü dráimáiát is sorra veszi a
színház, amelynek működése és kifejlődés©
elé Angolorsizágbain: nagy érdeklődéssel tekintenek. A szervezési -munkálatokat 'Miss Inez
Bensusan, a „Nők ligájá"-nak vezető tagja ós
kiváló színésznője végzii.
*Magyar vidéki primadonna Amerikában
Egyik nagyváradi -primadonma ismét, egygy-el növeli azok számát, akik diadalmas pályafutásban folytatják a körösparti metropolisnak csúfolt városban kezdett karrierjükét.
Görög Olgáról van szó, akit tizennyolcezer
iko-roma gázsival szerződtet most Heltai Afpád, az amerikai magyar színtársulat igazgatója. Görög Olga a napokban fönjárt Budapesten, ahol Holtai először ideiglenesen
csak egyes vendégszereplésekre akarta szerződtetni, -de a későbbi tárgyalások folyamán
állan-dó koloratlur primadon-nán-ak foglalta l-e.
Görög Olga ,a-z évi 18.000 korona gázsin kivül az amerikai hajóút -teljes költségét s
tekintve, hogy a magyar társulat st-a-ggioner
szerűen -van szervezve, az ottani vonatok ingyen használata mellett teljes ellátást kap.
A társulat Newyonk, Ohioago, Philadelphia,
Cleveland, Boston, Biuffal-o és St-Louiise városokban játszik. A primadonna. az ajánlat
hallatára, csapot-papot ós szerződést felejtett
és már pakol j a toi-lettjeit a tengerentúli útr a Erdélyi Miklósihoz ugyan még egy évi
szerződés köti, de Görög Olga reméli, bogy
békás egyezséget köthet a direktorral,. Csütörtököm már utazik Nagyváradról és szombatom- este száll a Hamburg-iAimerika Linie
egyik hajójára és bét nap múlva már Amerikáiban énekel.
* A hercegkisasszony. Lehár Ferenc
-regényes -operettje,
A
hercegkisasszony
iránt olyan élénk érdeklődés nyilváaul, mint
uiég eddig luiudeu uj darabjának bemutató-
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ja előtt. A fötelevemitéssel gondos művészi
munkát végez a szinház s magia a szereplő
személyzet ia lelkesedéssel -készül az előadásra. A nagy feladatot igénylő zenekart kiegészítik erre az alkalomra. A zened rész betanítása Müller (Mátyásnak, a kitűnő karmesternek érdeme, aki hosszú hetek lelkiismeretes fáradozását viszi színpadra A beroegkisasszoaiy íreprázével.

KÖZIGAZGATÁS
(—) Pécs város húszmilliós kölcsönterve
Jelentettük, ihogv Pécs 'városa kötvénykibocsátás! jogot 'a'kar kérni a kormánytól. Pécsi
levelezőnk most azt írja. hogv a város husz
millió korona értékű kötvény kibocsátására
szeretne engedélyt kapná. A kölcsön utján
szerzenidő [milliókat legnagyobbrészt jövedelmező beruházásokra óhajtják fordítani. A
városi legsürgősebb adósságainak rendezéssé re most egv imffió korona kölcsönt vesz
fő! a (Pesti Hazai1 Első Takarékpénztártól.
Ezenkívül imég egy millióra volna nagy szükségük; ezt a pénzt a pécsi polgároktól óhbjtaná megszerezni a polgármester.

SPORT.
o SzAK—Bácska. Minél jobban közeledünk a nagy (mérkőzés napjához, annál nagvobb érdeklődés é s annál izgatóbb várakozás előzi meg a meccs mindeni fázisát. A
csapatok, a vezetőség, a lelkes sportbarátok. mind-minid1 készülnek m á r hetek óta speciell ezen találkozásra, mely feltétleniül eldönti a bajnokság 'elsőségének a kérdését. A
Bácskának már három hete nem volt mérkőzése. Azonban a csapat nem pihen, mert
amint jól értesült helyből (informálnak, a
Bácska legényei napról-napra különleges
tréninget .folytatnak, hogy megvédjék baiinckságukmak több éven át büszkén viselt .óimét. íMert jól tudják, /hogy legkeményebb
dió a SzAK részükre és ha beletörik a .foguk,
ugy ez évre elragadta tőlük a bajnokságot
a SzAK. Ebbe azonban nem egykönnyen
fognak belenyugodni. És mivel most a SzAK
is formájának tetőpontján ált, olyan titán!
küzdelem várható a két csapat közlött, aminőt eleddig a szép újszeged! sporttelep még
nem látott.
o A nagy mérkőzés bírája. Budapestről
értesítik lapunkat, hogy a SzAK—Bácsika,
'mérkőzésre delegálandó biró ma, csütörtök
este sorsod ja ki a Szövetség birábizottsá.ga. A.
biró személye iránt is érthetően óriási érdeklődés mutatkozik, mert egy ilyen nagyfontosságú meccsen nagy szerepe van a jő
túrónak. Ez a kérdés egyébként tudomásunk
szerint közmegelégedésre talál megoldást,
mert csakis elsőrangú birák nevei vannak
szóban.
o Békésen elintézett tollhare. A „Sport"
című lap ez évi április 7-én [megjelent számában Rózsika aláírással egy cikk jelent
meg, mely a SzAK vezetőségét és annak
munkásságát sértően bírálta. lE cikkre a
SziAK nevében Buday Gyula tornatanár akkori osztályvezető válaszolt a .Délnmgyarországban „Válasz a Sport durvaságaira" címmel s ebben erős kitételekkel illette Lugosi
Döme dr.-t, a Sport szerkesztőjét, azon feltevés alapján, hogy a cikket ő .irta. Dr. Lugosi
Buday tornatanár válaszát magára nézve
sértőnek találta s elégtételért a bírósághoz
fordult — Az ügy a napokban békés elintézést nyert. Ugyanis Lugosi Döme dr. azon
kijelentésére, hogy a „Rózsika" aláírással
megjelent cikket nem ő irta, Buday tornatanár beismerve azt, hogy válassza ezék szerint
téves intfonmAlás alapján íratott meg; ezért
sajnálkozását fejezte ki. Lugosi Döime dr.
feljelentését a mai napon visszavonta.
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x A pénzpiacról. A pénzviszonyok sem
a belföldön, sem a .külföldön nem. változtak
meg. A helyzet ínég Berlinben a legkedve§ Szervezkednek a szegedi ügyvéd- zőbb, ahol a unagánkiajnatláb
.átmenetileg
jelöltek. Az ügyvédjelöltek országos szövet- ú j r a csökkent és papírpénzt két százalékért
sége Budapestről fölhívást intézett a szegedi k inaltak. .A kereslet általában igen .csekély
ügyvédjelöltekhez, Ihogy alakítsák meg a szö- volt tegnap, mert ma Berlinben ünnep volt
és igy a .hitelt kereső közönség szükségletévetség szegedi osztályát, A '§ziegedi ügyvédnek a beszerzésére nem tett lépéseket, Lonjelöltek csütörtökön délután öt órakor ala- donban a cbeck 20.52-ig emelkedett, amit nakuló gyűlést! tartanuk az Ügyvédi Kamará- gyobb amerikai vásárlással hoztak .kapcsoban.
latira. Az angol magámnáta .a hivatalos -bankkamatláb határára emelkedett, die a bank stá§ Átszúrták a püspök autójának
pneumatikját. Glattfelder Gyula dr. csanádi tusa valamivel ja.vu.lt az ujabb 300.000 fontos
püspök május 26-án kíséretével Nagy.kikín- arany-import révén és igy a londoni pénzködán járt. iA főtéren az autója, melyet Her- rök bíznak abban, hogy a holnapra várt rámáim György soffőr vezetett, elütötte Pe- taömelés nem fog bekövetkezni.
czily Zisarkó kilencéves kisfiút. .Ez .a szerencsétlenség annyira felháboritotta a tömeget,
x Csak négy értékpapírból... Az érhogy Kernwein József, Hábel János, Kincses téktőzsde ma miniden impulzust nélkülözött.
•Antal, Mttics György, Venzum Vencel és Külföldről változatlan jíelentás érlkezett, a
Venzum Pál az autó elé .ugrattak és meg- külpolitikai (helyzet hoitponira jutott, ujabb
állásra kényszeritették. Horváth Gyula 18 esemény a belpolitikában még nincs, a börze
éves kárpitossegéd pedig egy bicskával át- a delegációs híreket akarja bevárni. Igy teszúrta az autó pneumatikját. A riagyk.ilki.n- hát nem csodía, hogy a forgalom még a tegdai törvényszék május 31-én. ítélkezett eb- napinál (is minimálisabb volt, mert a spekuben az ügyben. Horváthot fiatal korára való lánsok visszavonultak minden üzleti tevétekintettel dorgálásna ítélte, a többi vádlot- kenységtől. IA nagy üzleti .csöndnek :a lagtat fölmentette. Az ügyész fellebbezése foly- eklatánsabb bizonyítéka, liogy .az egész déltán ma került a szegedi tábla elé ez az ügy. előtt folyamán csak 'négy értékpapírból voltA tábla a törvényszék ítéletét akként változ- kötés, amire mór nagyon régien nem volt
tatta meg, hogy a felmentett vádlottakat 2—2 példa a tőzsde történetében. A nagyközönség
napi fogházra ítélte magánosok elleni erő- és a hivatásos elem nagyfokú tartózkodása
szakért.
még egyre tart, v-alami nagy eseménynek
keli
most már történnie, hogy a spekulánso•assaaaseeasjaaaaa
kat kizökkentse merev magatartásukból'. Az
árnivé ma egy kevéssé gyengült, a zártat
kedvetlen maradt.

TÖRVÉNYKEZÉS.

KOZGAZDASAG

x Nyugodt, de kicsi forgalom. A gabonapiacon ma ás élénken kommentálták az
argentínai termés redukált becsléseit, .miivel
Argentínában, az aratást a jövő Ihőnap elején
már megkezdik. A (mezőgazdasági helyzet
rosszabbodásáról szóló hirek esetleg a kontinentális piacok áralakulására is hatással lehetnek, aurai előnyösen befolyásolná a helybeli gabonatőzsde üzletmenetét is. Áimde ez
ma még nem látszott meg a határidőüzletben, ahol ali'g tudják már elviselni a nagy
üzlettelenség nyomasztó hatását. Az időjárás a belföld legnagyobb részén kedvezőre
fordult, ami a megnyitás után kisebb .gyöngülést okozott, de az áresés igen jelentéktelen, hiszen' ujabb 'eladók nem jelentkeznek,
mert a csekély árukínálat és a jelentéktelen:
hozatal miatt attól lelhet tartani, hogy a kontreminálás a mostani alacsony áraknái már
veszteséggel járna. A piacra került áru igen
könnyen helyezhető el, amiben .annak is része van, hogy a finom lisztkészletben nagy
redukció állott be és a fővárosi malmok a z
átvétel körül' még mindig nagy nehézségeket támasztanak. Ezért a tegnapi árnivó végül érvénybera maradt, bár a forgalom a legszűkebb korlátok közlőtt mozgott.
x Homoki szőlősgazdák országos tanácskozása. A Homoki Szőlősgazdák Országos Egyesülete december 14-ikén Gerliczy
Ferenc báró elnöklésével Szegeden a városháza közgyűlési, termében országos tanácskozást tart. A tanácskozáson a moiykárok és
a peronoszpóra elleni védekezés ügyét fogják megbeszélni. Szóba kerül a dalmát borbehozatal veszedeílime. Eszközöket fognak keresni a síkföldi boroknak bomokvidéki bor
cimen való forgalomba hozásának megakadályozására és a pinceszövetkezetek vidékenkint való szervezésére. Végül állást fognak foglalni a bor cukrozásának kérdésében.
Részvételi bejelentéseket december 8-ikái'g
fogadnak él. A jelentkezők kedvezlményes
vasúti utazásra jogosító igazolást' és kívánatra elszállásolási jegyet fs kapnak.

A budapesti gabonatőzsde.
A csikágói tőzsdére tegnap kissé kedvezőbb jelentések érkeztek ugyan Argentinából, de mivel ia tengerentúli piac lanybaságia
aránylag lényegtelen, a helybeli határidőpiaoon, —• .ahol -megint aibszolut üzlettelenség
észlelhető — nagyoíhbára .a tegnapi árnivóit
jegyzik ia búzát és a többi cikket. Különösebb impulzus hiányában teknikai müvelet,
fedező vásárlás avagy .lebonyolítás is esiak elvétve fordult elő, ugy, hogy az alábbi árfolyamok is linikáibb .csak nétvlegesek. Az árfolyamok a [körvetkezők:
Kötöttek: Buza áprilisra 11.33. Rozs áprilisra 8.73. Tengeri májusra 6.32. Zab áprilisra 7.32.
A készáruvásár iránya lényegtelenül
változott.
A budapesti értéktőzsde.
Ma még kevesebb üzlet volt az előtőzsdén,
mint az előző napon. A spekulánsokat tartózkodásukban: még jobban megerősítette,
hogy Berlinben ma nincs hivatalos üzlet, A
bécsi vaspiac szilárd megnyitás után elgyöngült, ami nálunk ;is megtette a hatását. Az
árnivó a haitáriídőpinicon elenyésző csekély
üzlet mellett lemorzsolódott. -A zárlat igen
csöndles, A készárupiacon a temesvári szeszrészvényt néhány .koronával olcsóbban kínálták. iA járadékpiac teljesen üzletfelén volt.
Kötöttek: Magyar hitel 816—816.75. Magyar bank 531—50. Közúti vasút 622-622.50.
Temesvári szesz 551—552.
Rimamurányi
637.25-639.75.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitei 623. Magyar hitel 817. Angló .bank 338. Baufcverein 512.
Unió bank 586.50. Landerírank 515. Osztrák
és Magyar államvasút 693.50. Déli vasul
249.25. Rimamurányi 635.50. Alpesi bánya
787. Török sorsjegy 234.50. Márka ! ászpénzórí
117.80. -Dohány 371. Prágai vasimi 2652. Skoda 792. Looníbárd 106. Az irányza' > megnyitáskor szilárd, később lanyhult.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
•uiniMm
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Ssegad, 1913. november 20-án

BÖLCS NÁTHÁN
Drámai költemény 5 felvonásban. Irta: Lessing Gotthold
Ephraim. — Németből forditdtta: Zichy Antal.
SZEMÉLYEK:
Szaladin, szultán
Szétlah, nővére
Náihán, jeruzsálemi gazdag zsidó
Recha, fogadott leánya
Daja keresztény nő
Templárius
Dervis
Patriarcha
Szerzetes barát

Körmendy
Qömöri
Csiky
Talián
Csáder
Turányi
B. Baróti
Szendrő
Szathmári

folyósítását megkezdettük.
1 évtől 3 5 évig terjedő előnyös töriesztéses kölcsön ket
folyósítunk. — Megbízásokat
kizárólag

földbirtokokra

fogadunk el.

Szegedi Altalános Bank
Rudolf-tér 5. szám.
Adófizetés iránti

hirdetmény.
Alulírott városi a d ó h i v a t a l e z e n n e l f ö l s z ó lítja m i n d a z o k a t , akik a v á r o s i a d ó f ő k ö n y v b e n
előirt é s az 1 9 0 9 . évi XI. t.-c. 2 6 . § - a é r t e l m é ben e s e d é k e s adó, valamint a Sövényházi é s
Martonosi
ármentesitő
társulati-dij é s
orsz.
g a z d . m u n k á s - é s c s e i é d p é n z t á r t illető h o z z á járulási dijtartozásnkat e h ó 1 5 - é i g b e n e m
fizették, h o g y azt járulékaival e g y ü t t , a j e l e n
h i r d e t m é n y közhirrétételétől s z á m í t o t t 8 n a p o n

belül, vagyis

e hó 23-áig
alulírott városi a d ó h i v a t a l n á l annál i s i n k á b b
f i z e s s é k b e , mert e l l e n k e z ő e s e t b e n e l l e n ü k a
a z á l o g o l á s i eljárás a z o n n a l m e g f o g indíttatni.
S z e g e d e n , 1 9 1 3 . évi n o v e m b e r h ó 1 6 - á n .

A városi adóhivatal.
m^mm^mmmmm^mmmnm
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liiieny A. gyógyszer, balzsaam
segítséget nyújt bármely betegség ellen
különösen a légzési szervek megbetege
déseinél, köhögés, elnyálkásodás, gégekatarihus, tüdőbaj, étvágytalanság, rossz
emésztés koleraszerli betegségeknél, gyomorgörcs esetén. Külsőleg az összes szájbetegségeknél, fogfájásnál, mint szájvíz,
égési sebeknél és kiütések ellen kitűnően
bevált. — 12 kis vagy 6 dupla vagy l nagy
speciálliveg 5 60 K. Nagyobb rendeléscKnél jelentékeny árengedmény.

~

vfiEL,
0 (ű;h men)

Thierry A. g y ó g y s z e r é s z e g y e dül valódi Centifólia-kenőcse.

vlegakaciályoxs megszüntet vérmérgezést
iájdalmas operációkat leggyakrabban f e
eslegessé tesz. Használatoa gyerekágyas
löknél, fájó emlők tejmeginditásnál, reicedés, emlőkeményedés ellen. Orbánc
feltört lábak, sebek, dagadt - v é g t a g o k
csontszú. fekélyek, ütés, szúrás, iövés, vágás
v. zúzódás által okozott sebeknél kitűnő
gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolítása
mint üveg, szálka, por, serét, tüske s t b , kinövések, karbunkulus, képződmények, valamint rák ellen, féreg, rothadás, körömgyűlés,
hólyag, égési sebek, hosszú betegségeknél
előforduló fölfekvésnél, vérkelésaknél, túlfolyásnál, valamint k i p i l t s esetén csecsemők(
nél stb. stb. kitűnő hatású.
Két tégely ára K 3 « 0
pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett k a p h a t ó .

í

t

ó

f
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Budapesten kapható TÖRÖK JÓZSEF gyógytárában v a l a m i n t az
ország legtöbb gyógytárában. Nagyban THALMAYER és SE1TZ,
Hochmeister utódai és RADANOvÍTS TESTVÉREK drogériákban
Budapesten. — Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk közvetlenül

Thierry A. „Őrangyal"-gyógyszertárából
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett)

Indulás:
Budapest felé: K. exp. 256. Sz. v.
Gy. v. 6®.
Sz. v. 430. G y . v. 959. Sz. v. 8 «
Sz. V. 51". Gy. v
323. Sz. V. 123. Sz. V. 235.
Temesvár felé: Sz. v. 926. Gy. v. 1156. Sz. v. 257
T. v. sz. sz. 119 (Nagykikindáig). Sz. v. 5*>. Gy. v. 6i£
Sz. v. 209. Sz. v. 425- K. exp. 301.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felé: Sz. v. 1®
Sz. v.451.Sz. v. 9«.Sz. v. 1146. Sz.v.12*1. Sz. v.229.Sz.v. 615
Arad felé: Sz. v. 3®. Motor 6*0. M. v. 1040. Gy.
m. 1234. Qy. m . J36. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. m. 633. M. v. 7® (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v.
1015. Sz. V. 207. Sz. V. 338. Sz. v. 615.
Érkezés:
Budapest felől : Sz. v. 1203 G y . v . 114L Sz. v. 221
Sz. v. 709. Qy. v. 600. Sz. v. lO®. Sz. v. ró. Gy. v. 135
Sz. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 2».
Temesvár felől: K. expr. 249. Sz. v. 1257. Qy. v. j
948. Sz. v. 736. Qy. v . 317. Sz. v. 1243. Sz. v. 452
Sz. v. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felől: Sz. v. 715
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. US (Csókáról). Sz. v. 255.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
Arad felől: Gy. m. 914. Sz. v. 1135. Motor 1259
Motor 340. Qy. m . 242. M. V. 626. Sz. v. 932. M. V. 5)9
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,

S z e g e d szab, kir. város adóhivatalától

ám

A Szeged állomáson

Prtgrada-

Indulás:
Nagyvárad felé: Gy. v. 1135. Sz. v. 320. Sz.v. 8<2
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 715
H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 8»o. (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár felé: Sz. v. 258. Q y .; y .
545. Sz. v. 619. Sz. V. 814. Sz. V. 1130. Sz. V. 312. Sz. V.
440. Sz. V. 653. Sz. V. 1020.
Zenta felé: Sz. v. 4®. v . v. 1 2 t o .
Szeged felé: Sz. v. 1222. Sz. v. 5jO. Sz. v. 820. Sz
v. lios. Sz. v. 300. Sz, v. 445.

Érkezés:
Nagyvárad felől: Gy. v. 5®. V. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 94£. M. v. 527 (Hódmezővásárhelyről). Sz.
V . 1045. Sz. V. 243. Sz. V. 422. M. V. 758. Sz. V. 1101
Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 355. Sz. v
725. Sz. V. 1048. Sz. v. 1203 Sz. V. 239. Sz. V. 512. Sz. V
753. G y . V. Í r ó Sz. V. 1217.
Zenta felől: V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged felől: Sz. v. 242. Sz. v. 802. Sz. v. 10S0.
Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 6».

Francia szabása ffizdK
női ditfatpiőaWgesstgek
legnagyo bbválasztékbanj

Pollák Testvéreknél,
Csekonics-utca
Széchenyi-fér.
Telefonszám 854.
Telefonszára 855
Szentes, Kossuth-utca.

áss s a s a i

Hirdetéseket felvesza
kiadóhivatal Kárász-utca 9*
aai

Délmagyarországi fióktelep,
Szeged, Kelemen-u. 11. Telefon 833

Közvetlen kocsik közlekednek:
Budapest nyugati p. u.—Oraova között. I—11
osztály. Budapestről indul 1015.
Budapest nyugati p. u.—Pancsova kőzött. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 1015. Pancsováról indul 30i.
Szeged—Békéscsaba között: I—111. osztály. Szegedről indul 631. Békéscsabáról indul 434.

Rövidítések magyarázata: A nagyobb szám az
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától reggeli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezésekevagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltükt
Sz. v.
személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M.v. ^ m o torvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. = kel ti expres
t«= tehervonat személyszállítással.

Tanulót
felvesz
Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

í Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam.

Í ...

.
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APRÓHIRDETÉSEK,
Csipkeés szövetfüggönyök különös gondal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő

és

vegytisztitónál

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

1913. november 20.

Szeged szab, kir. város adóhivatalától.
Hajhullás, hajkorpa

gyorsan elmúlik a Lein-

zinger-félt.
in aha jzin
s z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Qyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féie „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

Két budapesti üzlet áruit
»i

eg v e t t e m

Valódi Angol cosztiim kelmék K
Tiszta gyapjú szövetek 1 koronától
Cozmanozi pargetok féláron!
K
Tiszta gyapjú válkendők'.
Finom vég vásznak f é l á r o n ! !
K
R u h a bársonyok
. . . .
K
Parget és flanel pongyolák .
K
Női aljak igen szépek . .
K
K
Női diszes finom ingek . .
K
Női cloth finom alsók . .
K
Női nagy cloth kötények .
Női flor harisnyák 4 0 és 8 0 fillér
Női és leányka kesztyűk, trico áruk.
Paplanok f é l á r o n !

/ilkaimi vételek!

qHDMAQYAROROTO

270
2-ig
3-20
2'—
5-—
5-—
2-50
1-90
1-90
2-50

Szabott áralj!

Vwenyárfitiáz

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

Hitközségi adófizetés iránti

hirdetmény.

Szeged szab, kir. város tanácsától.

49243/1913. tan. szám.

Versenytárgyalási

hirdetmény.

Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja
mindazokat, akik a zsidó hitközségi és református egyházközségi adófőkönyvben előirt a d ó -

A Mars-téri laktanyában eszközlendő f.
évi javítási munkáknak vállalati uton leendő
biztosítása iránt f. évi november hó 2 2 ,
tartozásukat (az 1909. évi XI. t.-c. 26. §-a napján délelőtt 10 órakor az I. tanácsi ügyalapján) e hó 15-ig bc nem fizették, hogy osztályban (Városi bérház I. emelet) tanácsi
azt járulékaival együtt, a jelen hirdetmény közhirrétételétől számított 8 napon helűl, vagyis jóváhagyás és fentartás mellett zárt ajánlati
versenytárgyalás fog tartatni, illetve az ajánlatok ugyanezen helyen és időben felbontatni
e hó 2 3 - á i g
foguak.
az alulírott városi adóhivatalnál annál is inkább
A szabályszerűen kiállított zárt ajánlati
fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a
levelek
a vállalati összeg 5%-ártak mégfelelő
zálogolási eljárás azonnal meg fog indíttatni, a
bánatpénz tanácsi letétbe helyezését igazoló
Szeged, 1913. évi november hó 16-án.
letéti nyugtával látandók el s az árlejtés
A városi adóhivatal. napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató
hivatalba (Városháza íöldszint) nyújtandók be.
Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el
nem látott szabálytalan avagy utóajánlatok
figyelembe nem vétetnek.
A vállalati feltételek a fenti ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekinthetők s a
II
költségvetési űrlapok rendelkezésre állanak.
tltinden
Végül a hatóság fentartja azon jogot,
hogy
a beérkezett ajánlatok között, az ajáns z o m b a t o n és v a s á r n a p
lott árakra tekintet nélkül, szabadon választhasson.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1913.
nov hó 17-én tartott üléséből,
Bokor Pál
a legértékesebb

r

helyettes polgármester.

t á r g y a k k a l HÜS
Női

kiszolgálás.

Szabad

bemenet!

Naponta FarKas F. Emil elsőrendű cigányzenekara játszik.

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

NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, KARÁSZ-UTCA %

