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Szeged, S9l3

II. évfolyam 283. szám,

Horvátországban.
S'kerlecz Iván báró volt királyi biztos és Horvát-, Szlavón- (és Dalmátországok újonnan kinevezett bánja tehát megérkezett Zágrábba. A pályaudvaron
—
mint megirták ia lapok — ünnepélyesen
fogadták az uj bánt. A zágrábi községtanács élén Juszkó Wolpácz, Zágráb város
polgármester üdvözlő beszédet intézett
hozzá és örömét fejezte ki a bán kinevezése és az alkotmányos állapotok visszaállítása felett. Ez a szives ós ünnepélyes
fogadtatás nagyon
figyelemreméltó
és
szimptomatikus jelentés, mert hosszú idő
óta most történik először, hogy Zágráb
városa ünnepélyes és szíves fogadtatásban
részesiti a z uj bánt. A báni bevonulások
eddig rendszerint egy haragos és tüntető
tömeg barátságtalan sorfala között szoktak lefolyni.
A horvátországi államvasuti tisztviselők körében ismeretlen forrásból jiyugtafanitó hirek keltek forgalomba a szolgálati pragmatika megváltoztatásáról.
Ennek következtében Bacsinszky dr. zágrábi
üzletvezető köriratot intézett a vasúti
tisztviselőkhöz, melyben teljesen megnyugtatfa őket, hogy az uj pragmatika
sem anyagi helyzetükben, sem a szolgálati
viszonyaikban nem fogja őket semmiképen
sem érinteni. >

Hét év után
Irta: Henri

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN
egész évre . K 28"— félévre . . K 14.—
negyedévre K T— egy hónapra K 2 40
Fxyes szánt ára 19 fillér.

Barbusse.

Ez mind nagyon érdekes, amit most elmeséltetek, — szólott Leandre. — Ezek a
kis történetek, amelyeknek ti voltatok a hősei. részint igazak, részint pedig szellemesek voltak és én nagyon örültem hogy hallottam ezeket tőletek — bár az emberek imár
nem1 nagyon szeretik a szerelmi és vadászhistóriáikat, imivei a legtöbb férfi lejárattá
azokat.
De hát . . . de hát . . . el kell, hogy
mondjam az e n y é m e t . . . Az ér szerény véleményem folytán nem egészen igy áll a dolog' a szerelemmel; a ti raffinált következtetéseitek, a ti pszihológiátok nem egyeznék
az enyémímel. Az egész soklkaí egyszerűbb,
barátaim, sokkal egyszerűbb. Az igazi tragédiák nem ilyen bonyolultak, rejtélyesek,
hanem egészen közönségesek, olyanok, amelyekről nem: is akarjuk hinni, ha halljuk,
hógy — tragédiák.
Igy például — mert az é:r. estiem nem.
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Péntek, december 5

A horvát helységnevek tárgyában ki- portja, mely a szlavóniai hagyományok
adott kormányrendelet egyszerű végrehaj- révén a legerősebb támasza az Unió esztása a már 1907-ben, tehát a koalíciós méjének, erőben és befolyásban nagyon
kormány idejében meghozott és a király megnövekedett. Ez a csoport erőben és beáltal szentesitett horvát autonóm törvény- folyásban sókat nyert és vezető szerepet
nek. Ennek a törvénynek a végrehajtása játszik a koalícióban. Ez a csoport lesz hia beállott viszonyok következtében késett vatva az uj országgyűlésen a régi unioilyen sokáig és most tulajdonképen nem nista pártot fölváltani.
történt egyéb, mint ennek ;a törvénynek
A régi unionista párt, Tomasich volt
végrehajtása.
bán p á r t j a föloszlott és hivatalosan nem
Horvátország most választásokra ké- vesz részt >ai választásokon. Egyes kivászül és a választások eredményéről ma lóbb tagjai azonban — mint pártonkívüli
vesznek
már annyit bízvást lehet állítani, hogy a z jelöltek — a siker kilátásaival
részt
a
választási
küzdelemben
és
erősséországgyűlésbe azok a pártok lesznek túlnyomó többségben, amelyek szilárdan gei lesznek a kiegyezési politika híveinek.
megállanák az unió, a kiegyezés alapján.
Az unionista eszme nagy népszerűséA jogpárti orgánumok ugyan mértéktele- gét jellemzi, hogy a Radisevics dr. vezeténül izgatnak a kiegyezés ellen és főleg a se alatt álló p a r a s z t p á r t is erősen agrárius
horvát-szerb koalíciót támadják, amiért az tendenciával a kiegyezési politika hívének
unió alapjára állott. De a horvát-szerb vallja m a g á t . Ez a párt 29 jelölttel vesz
koalícióra ez az izgatás semmi hatással részt a küzdelemben, azonban a jelölteksincs. E g y pillanatra sem ingatta meg m a - nek csak igen kis része számithat győzegatartását. A koalíció sajtója ma még erő- lemre.
|
(
sebb hangon ir a kiegyezés és az alkotHorvátországnak csak egyetlen pártmányos kibontakozás mellett, mint eddig. ja: a jogpárt vallja m a g á t a kiegyezés elA jogpárt vádjait visszautasítja, csábításai lenségének. Ám ennek a pártnak egyébhidegen hagyják. Ez a magatartás egyben ként sem biztató választási kilátásait naazt is bizonyítja, hogy a (kiegyezés m a gyon meggyöngíti ,a párt két csoportja
népszerű Horvátországban és Skerlecz között való ellentét, melynek élessége a
Iván bárót, a z uj bánt, m a általános ro- meghiusult 'kiegyenlítési kísérletek után
konérzés és népszerűség veszi körül.
még fokozódott. A két csoport lapjai a
A horvát-szerb kialició eszéki cso- legélesebb harcot folytatják egymással.
szerelmi történet, hanem példa — nekem
nem lesz nehéz megmagyaráznom, ihogy
miért szenvedtem olyan nagyon Emma
miatt, az egész nagyon egyszerit és érthető.
Emmának egy igen derék leár.yt hívták, akit Senlisben ismertem meg, amikor
gyógyszerészthallgató voltam.. Ismertük egymást a szó legalaposabb értelmében: neki
drogériája volt a Fégeards-utea egyik sasa rokházában, amelynek alacsony teteje,
kicsiny ablakai voltak. A szakmánk tehát rokon volt; én segítettem neki gyakran az üzletben, csomagoltam az „ötért szódabikarbónát", ajánlottam a vevőknek a speciális kéjszitményeket, köziben kinéztem a kirakatban álló szines folyadékokkal tel: üvegeken
át az utcára és pirosnak és zöldnek láttam
az emibéreket, az utcát, minden .
Ha jól emlékszem, Emima nem volt szép.
'Közönséges arca volt, a haja sem fekete, sem
barna, sem szőke, sem \ Őrös nem volt, hanem valami különös sz'mke. zöld és kék szirtek között levő, az arcinak nem volt semmi
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különösebb érdekes kifejezése. Emma nagyon szeretett engemet és én bevadoui, boldog voltam, iha láttam estefele az ab'akomból, mint jön át a kocsiúton hozzám.
Mondottam, hogy nagyon derék leány
volt; tisztességesen, becsületesen szeretett.
Ugy nézett rám, ,ha jöttem, ha mentem, mint
az anya gyermekére, az arcán visszatükröződött a jóság, a gyöngédség és mindig
résztvevő pillantással nézett rám, még akkor is, ha boldog voltam. Gyakran, ha kicsiny szobámban ültünk, karjai közé vett és
magához szorított, hogv fölmelegítsen, mint
ahogyan a kis gyermeket szobás.
Elképzelhetitek, mennyire szenvedett, a
mikor 'elhagytam a várost és Elglacba utaztam, hogy berendezzem az üzletemet. Én is
szenvedtem, — természetesen nem annyira,
mint ő — de mégis szenvedtem. Szerencsémre volt még annyi eszem és nem beszéltem
rá arra, hogy eladja a boltját és kövessen
engemet.
Az elutazásom előtti napokban valóságoskönnyözönnel árasztott el. Fuidoklott a
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Mindezt összefoglalva, a 'horvát közvélemény túlnyomó része is, az országgyűlés előreláthatóan nagy többsége ia kiegyezés telkes hive. Szeretettel és bizalommal támogatja az uj bánt és a báni
kormányt hazafias és alkotmányos működésében. ,
,

Három világrész
mérkőzése fenyeget.
(Japán-amerikai háború fenyeget.
— Japán-ttotta a Panama-csatornában. — Tiz miliiő kinai katona.)
(Saját tudósítónktól.) Japán, amely egyszer .már 'megdöbbentette a világot csodás
erejével, második meglepetésre készül. Áim
amiig akikor a verhetetlennek hitt orosz kolosszussal bánt el, most az amerikai Unióval készül leszámolni. Ugyanakkor Kína, a
Világ legnagyobb birodalma is készül oly
arányú fegyverkezésre, amely tiz millió kínait fog katonailag
kiképezni.
A sárga fajnak évek óta hangoztatott
hatalmi reneszánsza ijesztő, de ma még
nyílt kérdés, csak egyetlen célját vélik tisztán látni azok, akik figyelik, imi készül távol
Keleten: a leszámolást az amerikai
Unióval.
Milyen lesz az európai hatalmak szerepe, imilyen eseményeket készít elő mindez
Európa számára, különösen Angliára
és
Oroszországra: ima csak találgatással nézhetünk e kérdések elé. Csupán egy tényt
kell előriebocsátanuu'k, Oroszország sietve
hagyja ott európai legfőbb érdekeltségének
terét, a Balkánt. Kijelentette: teljes rendet
elhajt a Balkánon, hogy minden figyelmével a
távol Kelet felől jövő események moraját
jó előre meghallhassa . . .
Olyan személyiség, aki régebb óta nemcsak teljes figyelemmel kiséri ezeket az
eseményeket, alaposan ismeri a távol Kelet
alakulásának minden mozzanatát. . katonai
készülődését, összeköttetései révén megbízható adatok birtokába került és az alábbiakban föltárta előttünk ennek a készülő világeseménynek <a képét.

DKCMAGYARORSZXQ
„Mexikó megállapodásra jutott
Japánnal. Japán pézzel1 ós más eszközökkel segíti
Mexikót az Unióval való konfliktus esetén."
Ezek és ebez has omló hirek láttak napvilágot legutóbb a világsajtó hasábjain. Ezek a
hirek egy készülő világesemény •utolsóelőtti
étapjait jelentik: Japánnak az Egyesület Államokkal való háborúját. Hogy e közeli háború valószínűségét megértsük, iki kall térnünk mindenekelőtt látszólag ide nem tartozó
eseményekre is, amelyek a most megnyílt
Panama-csatornán való uralom megszerzésére vonatkoztak. Még akkor, amidőn ,a Panama-csatorna kiépítése csak mint. terv volt
meg, ,az érdekelt hatalmak „elővigyázatból"
szerződéssel biztosították jogaikat, hogy egymást ellenőrizhessék.
A tengeri uráloimra féltékeny
Anglia
a Clayton-Bulwer-iféle szerződósben Amerika
kezét annyira megkötötte, hogy .az sem egyoldalin Ellenőrzést, s(em fönhatásiágot nem
.gyakorolhatott, háború esetén pedig mind a
két fél részére szabad átjárás
biztosíttatott.
Amerika ebbe sohasem tudott beletörődni s az 1901-iM Hay-Banneafort-szerződésibein
iki tudta vivni, hegy karhatalma jogot kapott .arra nézve, hogy ellenséges rombolókisérletekkel szemben a csatornát .megvédhesse. Az Unió által rendezett panamai lázadásnak is az volt a célja, hogy minél nagyobb befolyást biztosítson magának .a, csatorna érdekeméi.
Az Unió el is érte azt, hogy a csatorna
területe ma birtokában van, .meg is fogja erősíteni s lehetővé tette, hogy hajói könnyen
egyesülhessenek .a iGsendes-oceánon, .m-ig régebben kénytelenek voltak a 8000 angol mériföldnyi kerülő .utat megtenni — Dél-Amerika
körül!
Az Egyesült-Államok
most
hatalmas
imperialisztikm
politika terére lépett, amit
több sziget .megszerzésével már régebben élő,készített.
,Az Uniónak ez .a lázas 'előretörése Angliát és Japánt nem hagyta, közönyösen.
Anglia a Bermuda-szigeteken akar flotta-bázist építeni. De legérzékenyebben Japánt
érintette az Unió terjeszkedése. Japán a
Csöndes-óceán uralma nélkül nem fejlődhetik a földrajzi fekvése által megadott irányban.
Mindenekelőtt telepitésekkel igyekezett
tehát terjeszkedésének útját egyengetni. A
Csöndes-óceán összes szigeteit ellepték a japánok s az Egyesült-Államok felé húzódó

zokogástól, alig tudott beszélni, amikor búA bizonytalanság kínzott, szükségét
csúzott tőlem.
éreztem annak, hogy írjak neki . . . És alig
— Szeretni foglak örökké. Várni fogok kezdtem csodálkozni azon. hogy válaszol, a
terád örökké. Egyedül maradok és várni fo- mikor sürgönyt kaptam, sürgönyt, tele gyöngok addig, amig visszajössz és boldog leszek, géd .szavakkal, amelyben hívott, hogy jöjha jönni fogsz.
jek azonnal, rögtön, tárt karokkal vár. 'Boldogan
fagunlk élni ismét, fölujitjuk emléÉn berendezkedtem Figlacban. Nem maradtam ott sokáig. Nem akarok beszélni ar- keinket . . . Vár ugy, .mint még soha.
rói, ihogy -.máért kellett onnan elmennemi,
Kissé haboztam tmég, de azután hatámiért szállottam harcba az egész várossal, roztam és .elutaztam Senlisbe. Megérkeztem
— amely .háborúság azután szárnyát szegte i és szorongó sziwel közeledtem a Fégeards•egész gyógyszerészeti karrieremnek. Nem utca félé. Itt valami különös érzés vett erőt
történt velem semmi különös dolog, hiszen rajtam . . . hátha nagyon megcsunyult, —
tudjátok, illetve, ha történt valami, arról kel- gondoltam — talán elhízott, vagy tulsovány
lene tudnotok.
j lett, hiszen ihét esztendő .hosszú idő. ÓvaNem szereztem sem vagyont, sem dicső- ! tosságból nem kerestem tehát föl azonnal,
séget. Nem szereztem tudományos érdeme- hanem lesbe állottam szemben azv üzletével
ket, nem tettem szert népszei iiségre, sőt és vártam.
ellenkezőleg, nemsokára már szerelmi kaVégre megpillantottam. Nem változott
landjaim is voltak, amint ez már szokás.
semmit, ép olyan csinos volt, mint régen.
A szerelmek közül egyik sem tartott so- Közeledtem' hozzá, boldogan siettem eléje,
káig és én csakhamar .rriegcsömörlöttem foly- mosolygó arccal.
ton változó barátnőimtől. Az utolsó viszoÉs ő . . . hm és ő . . . rám nézett.
nyom ipedig, amelyben, barátnőm egy igazi Én ómegái,lottani, ő nézett fáin .mereven és . . .
grófnő, egy igazi bolond grófnő vol , eszem- nem ismert meg.
be juttatta Emmát, aki azt mondta, hogy
Elfordította a fejét, elment anélkül, hogy,
várni fog rám addig, amig visszajövök.
sejtette volna, ki vagyok. És én, összetört
Eleinte küzdöttem az érzésem ellen, d e szivvél, mint az őrült futottam a pályaudvaazután megutálva mindenkit, elhagyottan rig és az ©liső vonattal elutaztam a városmindig többet gondoltam erre a derék lány- ból.
;
ra. ak.i igazán szeretett engem. Vájjon mi
Magyarázzátok ugy ezt a történetet,
•lett belőle? Hét esztendő telt el azóta, hogy ahogyan akarjátok; mondjátok, hogy hiheelhagytuk egymást és hat és tél, hogy nem tetlen, hogy lehetetlen . . . de én borzaszválaszoltam utolsó levelére. Biztosra vet- tóan és sokáig szenvedtem, kínzott valami
tem, hogy hü maradt íhozzám . . . ha csak féltékenység, a feledés, a halál féltékenynem halt ctneg azóta,
sége. I
t. ;
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Hawai szigetcsoporton a lakosság kétharmadrésze japáu, Mexikóban pedig különösen a.
.Magdolna-öböl betelepítésével okoznak fejtörést az Uniónak.
Nemrég 'i*émhinjekik|dl |áraj9|zto!t(ta| föl,
Unió a világsajtót, hogy ezek ,a telepesek
mind — japán katonák, akik teljes muníciójukat magúiknál rejtegetik.
Bármennyire is 'túlzottak © .hirek ©lvitázhaitatlan valóság, hogy ezek a telepesek előőrsei Japánnak, ,de egyben támaszai is az
amerikai latin államoknak, .amelyek az Unió
agresszív föllépése miatt keresik a Japánnal
való közeledést.
Anglia, amely szövetségese Japánnak —
India miatt — jószemmel nézi ezt az alakulást, amely egyrészt amerikai vetélytársa hatalmát fenyegeti, másrészt a sárgák települését a latin-Amerika felé tereli.
A világhatalmi érdekharc tehát a Csöndes-óceán vizeim Japán és az Unió között már
teljesen egymással szembekerült. Az Egyesült-Államok és Japán összeütközése elkerülhetetlen.
.
Anglia minidenesetre semleges marad —•
kezdetben, de viszont érdeke, hogy egyik fél
se váljék erőssé: ,az ő rovására.
Japán azonban .nem akarja elhamarkodni ezt a háborút, mert. nem .akar vesztesen
kikerülni /belőle. iLázatean igyekszikl, hogy
flottája mielőbb olyan, erős legyen, mint az
Unióé, .amely most egy harmaddal erőseibb a
japán flottánál. Viszont Japánnak életbevágó
érdeke, hogy ezt a háborút még az orosz
flotta újraépítésének befejezése előtt megvívja, nehogy az orosz re var.s — mely valószínű
— meggátolja céljában. De nagyon, fontos ránézve, hogy e háború előtt .Mexikónak az
Unióval való olyan háborúja ki ne törjön, a
mely ,az immár vele szövetséges' Mexikó vereségével végződjék.
Mert Japán arra számit, hogy háborúja
esetén Mexikó földrajzilag azt a szerepet fogja játszani, mint Korea az orosz-japán háborúban. Ez a magyarázata annak, hogy az
Unió — .amely .ösmeri J a p á n célját — mindent elkövet, hogy Közép-Amerikát
egészen
a csatornáig valami formában
fönhatósága
alá hajtsa.
Japán népesedés tekintetében már majdnem utolérte az Uniót, másfél milliónyi hadilétszámával azonban messze
túlszárnyalta.
Ezt a mindenképen nagy összeütközést
azonban ,a 'két fél flottája fogja eldönteni.
J a p á n itt is a r r a számit, hogy sikerülni fog
neki az amerikai flotta egyrészót elfognia,
mielőtt ,az Atlanti-óceánból jövő flottával
egyesülhetne s sikerülni fog neki a háború
.kitörésekor egy különítményt partraszáliita.ni, amely .a csatornát .megrongálja. De lehetséges, hogy ugyanekkor Mexikó partjain .nagyobb csapatokat szállít partra, mely a mexikói csapatokkal együtt kezdi .meg szárazföld i .operációt.
Japán egyizben már megmutatta, hogy
a meglepetésekben a legnagyobbra is képes...
„Hatályon k i v ü l . . . " A balkáni háburu

idején .a kormány rendeletet bocsátott ki a

katonaköteles emberek eltávozásának
megakadályozására. Útlevélért .a honvédelmi .mi-

niszterhez kellett folyamodni, akinek javaslata alapján a belügyminiszter döntött ós ha
adott is engedelmet az eltávozásra, ez az
engedelem csak rövid időre szólt. A hivatalos lap mai száma a következő jelentést teszi közzé:
,A m. kár. minisztérium a fegyveres' erő
kötelékébe tartozó ©gyének részére útlevelek kiadásának beszüntetése .iránt kiadott
7252—1!912. M. E. számú rendeletét hatályon
ki vül helyezi. Ezen rendelet közzététele nap
j á r lép életbe. Budapest, 1913. évi november 28-án. Tisza István gróf s. k., m. kir.
miniszterelnök.

Mától kezdve tehát az utle\'él kiadása
tekintetében a hatóságok a régi eljárásit követik.

1913. december 83.
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Politikai hirek.
(Az ellenzék nem megy be holnap a
HAzba. — Andrássy és Károlyi nyilatkozata.
— A horvát helyzet.)
(Saját tudósítónktól.) Azokon a helyeken, hol politikusok és álpolitikusok
szoktak megfordulni és -amelyeken imár
hónapök óta nem volt másról1 szo, mint
napijdentőségü taktikai kérdésekről, söszerződésekről, Margitszigetről, most közjogi viták folynak költségvetésről, indemnitás-ról, lapropriációról. Ma már kétségtelen ugyanis, hogy ami holnap -a Háziban
kezdődik, az nem költségvetési vita, hanem
félesztendős fölhatalmazás! javaslat tárgyalása, amelyre mindössze négy napot
engedelmez a házszabály. És ez az, amibe
az ellenzék nem akar megnyugodni.
— Azt látjuk, — mondják azon az
oldaton, — hogy a javaslát sem formájában, sem tartalmában nem rendes költségvetés. Ám egyszerű fölhatalmazás! javaslatnak sem tekinthetjük, mert egészen uj
tételeket is tartalmaz és mert arra a félévre, amelyre szót, utótag sem fog egyéb
intézkedés történni.
Ezzel szemben a kormánypárton azt
vitatják, -hogy a javaslatot csupán fölhatalmazásnak lehet tekinteni, amellyel áthidalják a félesztendős distanciát a most
lejáró és a jövő év juliusában kezdődő
költségvetési év között.
Tehát ha husz nap nem is, — amenynyit a költségvetés általános tárgyalására
enged a házszabály, — de négy nap mégis
rendelkezésére áll az ellenzéknek, hogy a
Ház ülésein véleményt mondjon a Icormánv gazdálkodásáról. Ezt" a lehetőséget
azonban még sem akarják az ellenzékiek
megragadni.
A képviselőház holnapi nyolc órás
iilécé^ék napirendiére tehát a hal hónapos
költségvetési javaslat
és a
saítóreform
tárorvnlás-a van (kitűzve. A holnapi nap folvamán még a sajtó reform tár? válására
rákerül a sor. mert hisz az ellenzék a
fölhatalmazás! törvényjavaslat tárgvalásában nern vesz részt. Tagadhatatlanul
voltak többen -az ellenzéki pártok tagjai
között, akik azt a fölfogást hangoztatták,
hogv az ellenzéknek részt kell venni. Azonban az a fölfogás jutott mégis többségre,
hogv az ellenzék ezúttal ne ^eeven részt
az indemnifási törvén vi avastat tár"uralásába n. hanem ezáltal is tüntessen az uj
házszabáfvdk érvénytelensége és el nem
fogadása ellen.

I

Andrássy GvuTa gróf a következő
nyilatkozatot tette ebben a kérdésben:
— A fölhatalmazás! javaslat tárvvaíására az ellenzék nem megy be a kénviseÍŐhdzha, Mi a Ház ülésein csak akkor jelenünk meg. ha valamely speciális veszéív
ellen kell védeni az országot, aminő például a kormánv saitóiavaslata. A fölhatalmazás! iavasfat normális szükségletnek
felel meg. Távolmaradásunkkal viszont azt
akarjuk dokumentálni, hogv a parlament-

53

Értesítés.
Telefon 1203. sz.

ben változatlanul rendkívül állapotok vannak és a többséget -és a kormányt az ellenzéktől1 elválasztó ellentétek nem csökkentek. Lesz elég alkalom arra, hogy az
ellenzék a kormány iránt való bizalmatlanságának kifejezést adjon.
Károlyi Mihály gróf csak ennyit mondott:
— A hathónapos fölhatalmazás! törvényjavas lat tárgyalásában az egyesült
függetlenségi és negyvennyolcas párt ezúttal nem vesz részt, mert nem tartja célszerűnek.
Munkapárti körökben az ellenzéki
vezérek nyilatkozatai szerint, melyek szerint az ellenzéki pártok félévi költségvetési fötlhatallmázás tárgyalásában
nem
vesznek részt, a sajtóvitában, — - sajtóvitájukban való részvételüket tekintve —
visszaesést jelent, a meddő iinparlamentáris passzivitásba és egyúttal kirívó jele az
ellenzék kapkodó tehetetlenségének a kormánnyal és (munkapárttal szemben. A kapkodó tehetetlenség jele az is, hogy ellenzéki delegátusok a külügyi albizottság
rendkívüli ülését szándékoznak kérni, hogy
azon Berchtold a monarchiának Oroszországhoz való viszonyáról bizalmasan nyilatkozzék. Irányadó körök fölfogása szerint erre a delegáció ügyrendjének egyetlen szakasza sem ad jogot, az ellenzíék
kérelme tehát eleve elutasittatnék.
Ez a magyar politikai helyzet •— a
holnapi napra. Előtérben különben most a
horvát helyzet van. Zágrábból jelentik,
hogy ma délelőtt fogadta a báni palotában Skerlecz Iván báró bán a hivatalnokok tisztelgő seregét Fodróczy Márk Aurél helyettes bán vezetésével. Az üdvözlő
beszédre a bán röviden válaszolt. Kérte
a hivatalnokokat, hogv támogassák őt
minden ereiükkel Horvátország rendjének
helyreállitásában, ieéri, hogy pártatlanul
fog kormányozni, egyben meeieérte, hoev
a hivatalnokok nyugdiitörvénvjavaslatát
és fizetésüknek szabályozásáról szóló javaslato* legközelebb előterjeszti. A bán
beszéde általános megnyugvást keltett. A
hivatalnokok után Holiac polgármester
vezetésével a zágrábi községi képviselőtestület küldöttsége tiszielvett a bárt előtt.
Eszékről jelentik: Skerlecz bánnál
ma megjelent a vukováni választókeriilet
küldöttsége, amely fölajánlotta neki -a kerület mandátumát. A bán kijelentette, hogy
a mostani választásokon politikai okokból
nem lép föl.
Zágrábból jelentik: Ma délelőtt tizenegy órakor fogadta Skerlecz Iván báró
bán a palota dísztermében az országos
kormány tisztviselői karának tisztelgését.
Megjelentek az autonóm 'kormánv mindhárom osztályának és egyéb hivataloknak
tisztviselői, valamint az összes báni tanácsosok. Skerlecz bánt a tí rembe lépésekor viharos ..Zsivió" kiáltásokkal fogadták.
A megjelentek nevében
Poszilovic
István és a hétszemélyes tábla elnöke üd-

vözölte a bánt és kérte, hasson oda, hogy
a közös tisztviselők és az autonóm tisztviselők között az anyagi javadalmazásban
való különbséget megszüntessék. A bán
köszönetet -mondott az üdvözlésért és biztosította -a küldöttséget, hogv minden méltányos ügynök meleg támogatója lesz.
-sbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbebbbbbbbbbbbbbbbbf

A kancellárt leszavazták.
— A zaberni botrány következménye. —
(Saját tudósítónktól.) Egv elzászi városkában, Zabemben, mint ismeretes, egv éretlen (hadnagy meggondolatlanságból durván
megsértette Elzász és Lotaringte népét, a
melv különben i's rendkivül nehezen tudta
-upgszoikni a német uralmat. Az eset miatt
veit az izgalom, mikor az ezredes a hadnagyot védelmébe vette s a minap a kaszárw a ellőtt tüntető zaberni po'gároka* eerv
"'ázad katonával behajtatta -a kasztom/? udvarába s .azután egv éjszakára a kaszárnya
-toicéiébe lecsukatta.
Az izgalom fölhábor©dá,s«á fokozódott. a
-miikor tegnap a hirodádimi .aryidéren Bethmann
Hollweg kancellár és Falkenhayn lha.dü«ryminiszter a zabemi hadnagy viselkedését
igen jelentéktelen1 szolgálati vétségnek, szinte tréfáinak nyilvánította, a zaberni ezredes
eljárását pedig nyíltan helyeselte. A kancellár és a hadűigymiiaiisizter azt hangoztatta,
hogy tisztelni kell a császár kabátját és j-aj
a polgároknak, aiki niem engedelmeskedik e
kbfbát viselioaének, mert, mn/nt 'a fkámcnCülár
magát kifeie®te: nemcsak a törvény kHl tisztelni, de a hatalmát is.
A németek, -akik ti a,gyen íAl tpdiák. to-v
a .császár kabátját nem a császár fizeti, haa nép, nem hajlandók eltűrni, hfvy a
XX. században odra föHáimadion R w i o r
kaTanj-a — a császár .kabátiának ajakiéban.
Mint. alábbi távirateink ié%n|H: a. binodalmi
"-viilés ma bizalmatlansáaot szavazott a i-nn"ettánmk.
Kimén a békélte érdiekébor r.a.o'-w.T) Srvw.a.p4lpla q németeknek ez a firpltehprrvfiásia, ert.
e nélkül Feainm.annwá.gbaín bizonyára, dif-ii
izgalmiat keltene a kametTá.r tegnemi bestede,
liogy a béke megzavarásától komolyam lehetne tartani.
A birodalmi -gyűlés bi zalmatlan.sági határozatának ia kancellár állására azokban
nem lesz befolyása, mert a, kancellár a birodalmi gyűlésnek nem felelős, csak a császárnak. A császár pedig egyetért a kancellárrali. iMi előtt a kancellár beszélt a (birodalmi
gyűlésben, a császárral értekezett. A német
közvéleményre nézve jellemző, hogy a
centrum-párt szónoka tegnap a birodalmi
gyűlésen a császár és a kancellár találkozásáról áigy nyilatkozott:
— Kz .a német birodalomra nézve fekete
nap volt!
A szabadelvű párt a tervezett bizahnatinusági ind'itvánvt a mai liléken mez is tette
Bethmmn-ffnlhvez birodalmi 'kancellár elten
— mint Berlinből! ielent'ik — és ezt a bízhlmatlansá,ad tnidtevánvt rendkívül riaev több-o rerrol el is fogadták. A helyzet a knrmdnvra
rendkívül nehéz. <mívell nem sikerült a kancellárnak a .mai vitában a birodalmi gvíi'ésnek
csökném teljesen egységes hangulatát megváltoztatni

BALOG.

Kárpitos árűK bárKtttcK rftzktfizetftre i5
Dús választék kész díván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze::
rűen és olcsón eszközöltetnek.
::

::

kárpitos-üzlet

::

Kossut Lajos-sugárut 6. szám-
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ÖREG SZEGEDI UTCÁK,
de szépek,
.kedvesek, bolhókásak, álomszerben szívesek
vagytok! Az embernek önkénytelenül is szelíd denü ül a szemébe, ha végigsuhan tekintetével rajtatok. Ez az egész város, a maga
otromba terpeszikedésével, nenr nrüvészlelkek
gyönyörködtetésére készült; nyílegyenes utpái, különösen a paprikafüzéres alsóvárosi
házak közlött, fárasztóan egyhangúak s nnaltt
,mások. Csak a régi utcákban érdemes sétálni.
Kérem, ne nevessenek ki, ha ide írom,
hogy Szeged legszebb utvonalának a Dugonics-utcát tartom s utána mindjárt a Ma.ros-uteát. Tessék arra sétálni, kora téli szürkületkor, mikor az árnyékok kezdenek nőni
s a házak ablakszemei'ből fátyolos, szűrődő
fény esik a goromba kövezetre. Az öreg ultcák hol jobbra, hol balra kanyarodnak, saját uri szeszélyük szerint, melyeket annak
idején nem zabolázott mieg a müvcszi formák ellensége, a szürke lénia. Ezek a kedlves, öreges, szigorú tekintetű házak ugy állanak ott, mint régi sírjukba szállott, emberek megkövesedett szellemei: bezárkózva-,
hangtalanul és egy kicsit rezignáltán, mintha rosszaiban, néznék a többi utca költekező
flancoiását. A gyalogjáró kikopott/ a sarkon
fferengő ,utcai látmpás . . . Néha megindul
egy ember és szöges cipellőjének kopogása
hosszan klipp-klappol a visszhangos zegzugok között . . ,
Mintha a Jósika Miklós híres regényének hangulatai ébrednének,föl. Mintha a világ rohanása megállt volna e k. t szépséges,antik város részlet fölött. A Dugonics-utcának ugyan már kivették a lelkét, mikor lerombolták belőle Dugonics András szülőházát, -— de a Maros-utca még ma is a régi,
a tizenkilencedik század elejéről való hangulatokat őrzi. Ott van -benne a fehérre meszelt kondignáeiós épület, a Fehnayer kékfestő háza, ott a Kábái Sándor bagolyvára,
meg a töpörödött kicsi nénémasszonynlak,
Farkas Mihálynénak uri rezidenciája. (Ugyan
megvan-e még a jó- lélek? Ha megvan, ugy
bizonyára a -hamut is már marnunak mondja . . .) A Haris-familia bizony kipusztult
már az utcából, pedig héj, de híres-nevezetes
kreolszinü rácok kerekedtek belőle annakidején! Egész külön kis társadalma volt ennek a tájnak. >
i
. Elmúlik az élet, csak az öreg, szép utcák \maradnak meg régi forjmájukban. -De
milyen kevés is van már belőle! Az Iskolautcát már ugyancsak kivették a valódi ábrázatából. Csák kevés jövő-merőnek tűnik
föl régi híressége, a Hungária-szá'iió, mely
valamikor a helyi előkelőség fényes találkozóhelye volt. Bizony proporcionális tömegelosztásával ma is szépséges szép ez az épület. És még kevesebb ember veszi észre a
kakasos bolttál szemben levő rég: házat, a
mely arról nevezetes, hogy emeletes létére
véggel van kiépitve az utcára, ugy, hogy
nyeregteteje keresztbe szeli az utca vonalát."
Ez is rarítás, mutogatni kéne. De mondom,
ezt a részt már kezdik kivenni a régi hangulatából. Ha még eltűnik belőle -a kétszáz
estzendős öreg gimnázium, bizony ei kéli azt
az utcát kerülni végképen.
Hanem emiatt a felső része, ott még itt
létetlen a régi időik emléke. A kiskörút!g,
vagy tán a kereskedelmi iskoláig húzódott

a vár, azontúl kezdődött a régi város, mel-y
megmaradt épen, élő emlékül -a huszadik század késői nemzedék-ének. Híre jár, -hogy nemsokára föl fogják már tölteni a Maros-utcát
is. Milyen kár lesz, teremtő ég! Ahhoz a
darab nyilvános muzeuimhoz igazán nem kellene ínyulni. Nem is kívánja senki, a lakói
legkevésbé. Azok szeretik ilyen formájában
is, amint van. És talán szereti még néhány
magam-fajta bolond, a'kli kora téli szürkületkor beleálmodja m'agát elmúlt idők bűbájos
ködébe és ragyogásába.
v

mfrou-ürámájiát, amelyet a Magyar Szinház
is megszerzett előadásra, Münchenben fogják előadni a jövő hónapban és végül dramatizálták Dcsztojevsziky A démonok cimü
forradalmi -regényét is, amelyet a- moszkvai
iMü vósz-s ziinházba.n már előadtak és ta-vaszszal egyik berlini szinházbani fognak 'bemutatná.
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színház, művészet.
Színházi műsor:
PÉNTEK: A nevető férj, operett, Bemutató, páratlan 3/a.
SZOMBAT: A nevető férj, operett, páros / a .
VASÁRNAP délután: Hercegkisasszony
operett.
VASÁRNAP este:
Hercegkisasszony,
operett.
iHÉTFÖ dióin tán-: Támlásszék
10. sz.

kamaraénekes

1913. december hé 15-én
tartja egyetlen HANGVERSENYÉT
S z e g e d e n , a Tisza-szálló, nagyter-

mében este fél 9 órakor a következő
MŰSORRAL:

1

bohózat.

* Panaszok egy vidéki direktor ellen.
Az Országos Szinészegyesület
tanácsa
most tartotta december hónapi rendes ülését
Sebestyén Qéza elnöklete alatt, aki a beteg
Ditrói't helyettesítette. A vidéki tanácsosok
közül Erdélyi Miklós, Qáíhy Kálmán, Fodor
Oszkár, Kiss Árpád és Szabó Samu jelentek
meg. Mészáros Kálimén irodaigazgató jelentési tett a tanácsülésnek arról, hogy a vidéki 'színigazgatók legnagyobb része kötelezettségének elegét tett és kérte, hogy a
hátralékos színigazgatók ellen a miniszteri
rendelet értelmében a legszigorúbban járjon
el a tanács. Több panasz érkezett
Nagy
Dezső staggone-sz'inigazgató ellen, (évekkel
ezelőtt a szegedi színtársulatnak is volt a
tagja) aki az idén ősszel kezdte meg működését és azóta több irányban maradt el kötelezettségeinek teljesítésétől. Ugy az egyesület kiküldöttje, mint Festetich An-dor gróf
szinészeti felügyelő megállapították, hogy
Nagy Dezső a szinigazgatáshoz nem ért és
a társulat vezetésére alkalmatlan és ezért
sürgős fölterjesztést intézteik a kultuszminiszterbe z koncessziója bevonása iránt.
* Bíró Lajos uj darabja a Magyar
Szii házban. Alig hogy bemutatóra került
Biró Lajos saiumiüve, Az utolsó csók, -a- Vigszinházban, -a nép-szer,ü drámaíró máris u.i
színdarabbal lép a budapesti közönség elé. A
Magyar (Szinház igazgatósága ugyanis, mint
értesülünk, tegnap állapodott meg a Sárga
liliom és A rablókvvag szerzőjével -abban,
hogy 1913. cimü u j -darabját legközelebb bemutatja. Biró Lajos a minap fejezte be ezt
a -'darabot, amelynek os-eliekménye a legfrissebb aktualitása, bár a színlap
történelmi
szinmü-nck fogja nevezni. Az „1913" cselekménye ugyanis néhány hónappal ezelőtt történik, a második balkáni háború idején, és a
cseleikmériy helye a magyar és osztrák monarchia- egyiiik délvidéki városkája, ajbol a
.helyőrségen kivül több mezgósitott ezred táborozik. A legizgalmasabb háborús napokban
játszódik az uj Bíró-darab három fölvonása,
de szereplői nemcsak katonatisztek, hanem
civilek is. Főszerepeit Gombaszögi Fr-iida,
Csortos Gyula ós Törzs Jenő fogják játszani.
Az „19.13" a holnap este bemutatóra -kerülő
Hitesek után következő újdonsága lesz a
Magyar Szá-nházu-ak és valószínűen 'december
19-én lesz a-z első előadása.
* Dosztojevszky négy müve a színpadon.
A -nagy orosz regényírónak, Dosztojevszkynel< négy anüve körül nemsokára dráma formájában a .német közönség elé. A berlini
, Less ing-színház a
Karamazov-testvérek-re
készül, amelyet -két francia (Coupeau és
Croué) dramatizált; Az idióta ci-mli regényből M.e j deli Hjalmar svéd íré irt -drámát, a
roiely-ef Medúza -cinien a bécsi Vo-lkstheater
imutat be januárban; Birinszki Leó Raszkol-

I. LOEWE: a) Der seltene Beter;
b) Gutmann und Gutweö.
II. SCHUBERT: a) Litonel; b) Wohin;
c) Erikönig.
III. L I S Z T F E R E N C 2-ik balladája.
Zongorán játsza: Manelbord John.
IV. HERMANN: a)Salome; b) Der alte
Herr; c) Drei Wanderer.
V. Német népdalok: a) Phyllis und
die Mutter; b) Das zerbrochene
Ringlein; e) Hans und Liesel.

J e g y e k k a p h a t ó k : VÁRNAY L
h a n g v e r s e n y i r o d á j á b a n S z e g e d , Kárász-ufea 9. =
=
T e l e f o n : 81.

Feketesas- és Csekonics-u. sarok.

Uj tulajdonosok: &E0P0&D ős HERB8T.
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Egy évi fogházra ítélték
a bestiális kocsist.

vádlottat, akit nxár egyszer el is bocsátottak
a köztisztasági telep szolgálatából, később
azonban visszakönyörögte magát és javulást
— Egyházi József a járásbíróság előtt. — Ígért, A iló elpusztulása miatt 300 korona;
kára van a vállalatnak.
fi Saját tudósítónk tál.) Megírtuk
tegnapi
Ezután az ítéletre került & sor. fSamlyády
számuukban azt. a bestiális. állafkiinziást, amit István a. legszigorúbb büntetést alkalmazta a
Egyházi József, a köztisztasági telepnél al- bestiális kocsissal' szeaniben és egy évi fogkalmazott városi kocsis követett el. Egyházi
akiinek vasárnap délelőtt a husaáirlaktanyán ál akadt .doiliga, kocsijával behajtott az ut
közepén lévő isártenigerhe. Lova azonban nem Aliami z á l o g h á z a t
tárta sehogyse kihiu zni a kocsit a. sáriból, misürgessen a tanács.
re Egyházi diühíbe jött, a, lovat lütini-vernli
— Mit mond a pénzügyi tanácsos? —
kezdte az 'Ostornyéllel, m a j d mikor igy sem
biTta a. szegény pára kihúzni a kocsiit, Egyi(Saját tudósítónktól.)
Közöttük tegnap
házi elkapta a lónak kilógó nyelvét ás kitépazt a levelet, amelyben több szegedi polgár
te. Az állat megdöglött, Egyháziiit pedig a
városi zálogház létesítésének a tervét vetetrendőrség ©pőzetes (letartóztatásba) helyezte,
te ,föi, A levél szerint a városi zálogház humert a köztisztasági teilepTŐil azoninali el bománus. célokat szolgálna, amennyiben a kicsájtottáik ós igy foglalkozás és lakás nélkül
sebb hiteire szoruló szegény embeieket megmaradt. Idegen ingó vagyon rongálásáért invédené attól, hogy a magánzáiogházak, ibár
duilt iineg ellene az eljárás.
a törvény szerint joggal, de mégis az uzsoAz ügyet ima délelőtt tárgyalta Somlyó- rakamat fogalmához köze! járó százalékot
)
díj István járást)i,ró. A tárgyalásom a. vád- szedjenek.
lotton kívül kihallgatták Papp Ferenc tüzölA terv egyébként nem uj keletű. Régebtóparancsinokot, ,a köztisztasági vállalat ve- ben igen behatóan foglalkozott vele a vázetőjét, továbbá Vér István hoinvódhiuszárt ros tanácsa, még pedig néhai Lipcsey Ádámós Mészáras József kocsist, .akik szemtanúi nak az indítványa alapján. Lipcsey Ádám
•voltak az esetnek.
szintén, humánus alapon kívánta a városi zá-

Egyházi József a kihallgatás (alkalmával
azt vallotta, hogy a ló makacskodott, azért
ütötte, clle a nyelvét nem akarta kitépni, Dühös volt azonban azért, hogy a ló folytonosan lógatta a nyelvét. Hogy ennek okát
megtudja, megvizsgálta a záhlyát és ékkor
látta, hogy a ló nyelve nincsen leszorítva a
zahlya alá, lianem felcsúszott és ezért lógatja, Helyire akarta a nyelvét igazitani, de a
ló nem engedte .és többször' kicsúszott siko®
nyelve a kezéből. E r r e ő két kézzel markolta
meg, egyet rántott r a j t a és .csodálkozva látta, hogy a nyelv a kezében maradt.

logház létesítését, később azonban
Pillich
Kálmán is tett egy indítványt, amelyben a
városi zálogház tervét csak abban az esetben
tartotta megvalósításra érdemesnek, ha a
város tőkéi ezúton több profitot hoznának,
ö tehát mellőzte a humánus célt annak a
nem épen elfogadhatatlan indokolásnak az
alapján, hogy ha a városi zálogház népjóléti
intézmény volna, akkor a város befektetett
tőkéje is hamarosan rámenne az üzletre. A
tanács előtt tehát kétféle alternatíva állott.
Vagy népjóléti intézményt csinál, vagy üzleti alapra helyezkedik és azt tekinti, hogy ,a
befektetett tőke minél busásabb jövedelmet
hajtson. A tanács érdeklődött azoknál a városoknál, amelyek a városi zálogházat már
megcsinálták, hogy milyen eredményeket
értek el ezzel az intézménnyel. A válasz
eléggé kedvezőtlen volt. Pécs, Kecskemét és
Kassa próbálkoztak
városi zálogházzal,
azonban mind a három város elvesztette a
befektetett tőkét. A tanács tehát ilyen iforrnájában elejtette a tervet és ,az egész akciót
más irányba terelte. Azt mondotta, hogy miután az államnak már úgyis vannak zálogházai a fővárosban, könnyen megteheti, hogy
az intézményt kiterjeszti a vidéki városokra
is. Elhatározták, hogy fölírnak a kormányhoz állami zálogintézetnek
illetőleg fiókosztálynak Szegeden való fölállítása érdekében,
de a terv — csak terv maradt. Irattárba került s azóta nem is vették elő onnan.

Akármilyen ügyesen ds védekezett azaníhan [Egyházi, a tanuk vallomásából kiderült,
hogy hazudott és hogy bestiális ember, aki
a rábízott állatokkal mindég kegyetlenül
bánt. Vér István azt vallotta, hogy látta az
egész gaztettet. iA iló nyugodtan, viselkedett,
csak nem bírta kihúzni a legnagyobb erőfeszítés mellett sem a kocsit .a sárból. Egyházi
folyton verte ia kimerült állatot és egyszerre
csak meglátta, hogy <a ló kimerülttségábíein.
már a nyelvét is lógatja. Erre dühösen kiáltotta:
— (Még a nyelved is lógatod:!
És ezzel neki ugrott, két kezével elkapta
a iló nyelvét és kirántotta. Aztán még akkor
iis, mikor ia ló már össze esett, ,a kezében vitte
a nyelvet és .mutogatta. Hasonlóképen vallott
Mészáros József kocsis, aki szintén jelen
volt az -esetnél. A kocsis, mint „szakértő" azt
A Délmagyarország munkatársa ma dél,is megjegyezte, hagy nagyon nehéz dolog
előtt
fölkereste Balogh Károly pénzügyi talehetett kitépni
.a ló nyelvét, nem is
t u d j a elképzelni, hogy Egyiházi, mint birta nácsost, (hogy mondjon véleményt erről az
érdekes tervről. A tanácsos ur a következőazt megtenni.
Papp Ferenc tüzoitóparanesnolk volt a ket volt szíves kijelenteni nekünk:
következő tanu. Papp elmondotta, hogy dur— Tény, hogy a városi zálogház léteva, 'bestiális természetű embernek ismeri a
sítésének eszméje nem u j keletű, maga a

BtttorVásárlóH
Telefon

515.

házra, száz korona pénzbüntetésre, továbbá
300 korona kár megtérítésére ítélte. Előzetes
letartóztatását fentartotta. Az ítélet ipdokoláisábau kiimonidta a bíróság, hagy ilyen kegyetlenség megtorlására, méltó példát kell
statuálni. A vádlott az ítélet ellen, fellebbezett.

:

polgármester uir foglalkozott vele m á r akkor, amikor mint polgár,mester halyettes,,
pénzügyi előadó volt. Én azt tartom, hagy
a terv, bármiilyen szépnek is látszik, olyan,
iamiely ha (megvalósulna, ónsiillyal nehezedne a városra és könnyen 'lehet, hagy
még a befektetett tőikét ás elveszítenénk. A
zálogházat uigy-e bár, — eltekintve egy
pár fiatalembertől, aiki .a gyűrűjét, óráját,
szóval ékszert visz zálogba, ha megszorul
— mondám, ezektől eltekintve, leginkább
szegény emberek veszik igénybe, akiknek
nincs ékszerük, hanem ha megszorulnak, a
matyójukat, rossz ruhát, ócska but-ort, vagy
párnát 'zálogosítanak el. Ezeket aztán ha a
város nyakán hagyják, alig-alig lehet értékesitmi és igy még ia kifizetett kölcsön sem
térülne vissza. A zálogba adott tárgyaknak
küliön. .magazinok kellenek, aztán kezelők,
akik a ruhákat megóvják a molytól, aztán
becsüsök ós más, .alkalmazottiak, ugy, hogy
az üzlet, ha humanitást akarnak szolgálni
vele, feltétlenül csődöt .mondana. .Közvagyonnak elveszni ;ugy-e bár nem szabad,
tehát nem kockáztathatunk kétszázezer
vagy félmillió koronát. Azt azonban indokoltan. kérhetnénk, hogy az állam nyisson
Szegeden fiőkzálogházat.

Szóval: megint az államihoz kellene fordulni, hogy a szegény emberek olcsóbb lkamat mellett jussanak egy kis összeghez, iha
'megszorulnak. Igy a erv keresztülvitelének
nem is volna akadálya, az államnak áll akkora tőke a rendelkezésére, bogy nem fizet
rá semimimiésetre sem s amellett igazán humánus célokat is szolgál a sajat zálog intézetével. Mint ahogy Budapesten prosperálnak az állami zálogházaik és lényeges differencia van aközött a százalék közö í, amit
Budapesten s amit Szegeden szednek. Mindenesetre nem ártana, iha a tanács ezt a kérdést napirenden tartaná és megpróbálkozna
egy állami zálogintézetet sürgerő fölterjesztéssel.

A francia kormány válság. Párisból
jelentik: A kombinációk .között, amelyekkel
a miniszterválságot meg akarják oldani, különösen kettő áll íhomlc'ktériben:. Az együk
szerint baloldali kormány alakúin a Caillaux
alatt, mely a Bartihout megbuktató többségre
támaszkodnék. A .másik Kombináció szerint
koalíciós minisztériumi volna alakítandó Pauíl
Deschanell, Paul Doumergue, vagy Jean Dupuy elnöksége alatt. Emlitiiik Delcassé nevét
is. — Poincaré elnök tegnap a szenátus és
a kamara elnökével és a baloldali kiváló
pártvezéreivel tanácskozott. Eddig még az
eíriök nem döntött Barthou miniszterelnök
utódjáról. Valószínű, hogy a válság megoldása elhúzódik a jövő hétig. A kombinációk
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homlokterében Deschanell áll, kevesebb eshetősége van Doumer-nak és Dvpuy szenátornak. Millerand már nem is jöri számításba. Poíncaré m'a délben ismét fogadta
Desdhamellt és hir szerint, fölajánlotta néki a
kabinetalakitást.

jhtázasság

váltóra.

#
(Saját tudósítónktól.) Jókai, ©gy bájos
.novellájában árja, hagy Brahma tanításai szerint, minden elköltözött léleknek, amelyik a
Paradicsomba .alkar jutná, előbb .a Dábao-fa
Nyissák meg a Dardanellákat I Pétervárról jelentik: A Novoje Vremja azt irja, alá keli állania. A Dábao-ifa mindéin levelére
hegy Oroszország annak ellenében, hogy ügy-egy biin va.n felírva, melyet a lélek élő
konstantinápolyi hadtestparancsnoknak egy korában elkövetett. A lélek a f a a:lá .áil, .a szenémet tábornokot neveztek ki, a Dardanellák lek istene, a Csáva megrázza a fát és a hanök
megnyitását fogja kérni. Ha Németország a szegény lélekre .hullainak. A I)ábao,fa levejó viszonyban akar maradni Oroszországgal,
ebben a kérdésben engednie keli'. — Berlin- lei ipedig szúrnak, mint a tü, csípnek, mint a
ből jelentik: A Taegliche Rundschau érte- skorpió, ráznak, mint a hideglelés.
sülése szerint Berlin és Pétervár között esz.Egy szegény lélek egyszer ott didergett a
mecsere .folyik a konstantinápolyi német ka- Paradicsom kapuja előtt. Kérdi tőle a® Indra,
tonai bizottság ügyében. A német kormány- aki .a. kontrolléri,át viszi:
nak az az álláspontja, hogy Németország,
— Voltál-e már a Dábao-fa iaáatt?
nem tett mást, mint teljesitette a vele barát— Még nem, uram. De vo'l't odalenn a fölságban élő Törökország kérését. Németország a hármas-ántánt képviselőit Konsi'antii- dön egy .feleségem, akivel harminc évig éltem
nápölyba utasitja. hogy a török kormánynak együtt.
adják elő kívánságaikat. Berlin és Péter Vár
— No, akkor bemehetsz. Megszenvedted
között ezért továíbb folyik a barátságos eszmecsere és föltehető, hogy az eszmecsere te már a magad penitenciáját odalenn a föleredménye kielégiő lesz. A Taegliche Rumd- időn.
sehau közit továbbá;, hogy Oroszország LieMeghallja ezt egy másik lélek, am. lyík
mann tábornoknak konstantinápolyi hadtest- az előbbi ímegett settenikediett.
parancsnokká történt kinevezéséhez való be— Óh, uram — magyarázza sebesen, —
leegyezését elhlhoz a föltételhez kötötte, hogy
Törökország katonai tekintetben bizonyos .akkor engem nxég inkább eressz be, Dábaofa kerülgetés nélkül, mert én harminc évig
kárpótlást adjon.
éltem odalenn a (feleségemmel ós miikor az
meghalt, ú j r a .megházasodtam.
— Elmégys® innen! Takarodsz! Riadt rá
k é s z í t v i l l a n y v i l l á g i t á s i ét
az Indr a. Azt hiszed, hogy B rah ma a hol onlégszeszberendezéseket
a
dók .számára csinálta a Paradicsomét . . •
l e g o l c s ó b b a n és s z a k szerűen.
legnagyobb
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Buffalóban történt, bogy egy tisztes szabómester elvett egy .leányt, ,akiit azelőtt .sohasem ismert, sohasem látott, U.gy történt a
dolog, hogy a szabó, aki .már nős volt és boldogtalanul élt a feleségével, egy fiatal leánynak megígérte, hogy a felesége halála után
négy hétre elveszi őt és ezen Ígéretével váltót Is adott.
A fiatal leány meghalt, mielőtt a szabó
Ígérete szerint elvebette volna s a váltót végdeletében, annak rendje ós módja szerint, egy
barátnőjére testálta. A barátnőnek .azonban
rövidesen kérője akadt, akihez hozzá is ment
A váltót tovább forgatta egy hajadonnak.
A múlt hónapban nagy gyász, vagy öröm
érte a derék szabót. .Meghalt a felesége, Négy
hét eltelt és a váltóbirtokos leány magjelent
a szabónál, hogy váltóbeli ikötelezettségének
tegyen eleget. A leány elég csinos volt, ennélfogva a szabó nem várta meg, míg a váltót
.megóvatoXják és peresitik, hanem egyszerűen
elvette a váltó .bemutatóját.
.Minden esetre nagyon szép cselekedet
volt. Méltó a spártai jellemű szabóhoz, aki
kötelezettségét igy teljesíti. És azt hiszem,
hogy e precedenstől kifolyólag
törvénybe
kellene a váltó ezen faját iktatni. Mert az
(ínég csak rendben van, hogy kiállllitclk egy
saját váltót, mondván:
— Ekkor és ekkor, ezen első váltónál fogva feleségül veszem a bemutatót.
De mi lesz akikor, amikor egy intózvényezett váltót fognak nekem prezentálni:
— Ekkor és ekkor vegye Ön feleségül
ezen első váltánál fogva Juliska
kisasszonyt,
vagy a bemutatót. Kiboosájtója: mondjuk a
háziuram. Címzett pedig én.
Nahát ez nem lesz igy jó.
Követelem, hogy a .képviselőház vegye
le napirendiről a sajtójavasLatot és helyébe
sürgősen tűzze ki a váltótörvény revízióját.
Az a becsületes szabómester .pediig nem
fogja 'kikerülni a Dálhao-fát. Ügy kell neki.
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Szegedi kalendárium•
AZ IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet
jelentése
szerint: Az időjárásban lényeges változás nem vár^ ^
ható. — Sürgöny prognózis:
Változás nem várható. —
Déli hőmérséklet: 6.4 C.
J VÁROSHAZÁN
valamennyi
hivatalban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hivatal. A polgármester betegsége miatt nem
fogad. A főkapitány fogad 11—1 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a m<U>.
üzletvezetőségnil és a munkdsbi»trMté>-pátmtárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal.
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivatalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása délután 2 órától I óráig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatást
hiÖ délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor
„A nevető férj", operett. Bennitató előadás.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
este U óráig: „Az őserdők vadjai", dráma 3
fel vonásban. „A cirkusz ördöge", art ista dráma 3 felvonásban.
VASS-MOZI:
Délután 5 órától ke*dv«
este 11 óráig: ,M akaró ff Péter, az aranycsináló", 4 részben.
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
délután 5 órától kezdve este 11 óráig:
„Miéi hercegnő", vígjáték 3 felvonásban. „A
fekete gyémánt", dráma 3 felvonásban.
EDISON-MOZI: Az előadások
tartanak
délután 5 órától kezdve este 11 óráia:
„A megkerült fiu", társadalmi dráma 3 felvonásban. „VÖrősbőrüek tanyája", dráma 3
felvonásban.

Lesz-e igazi Karácsony ?
(Saját tudósítónktól.) Télnek szép ünnepéit ,nem fenyegeti veszedelem. A sokat .ígérő
két piros szám ránk nevet a featondáriombóJ
ós bizonyosan megérkezik majd a Karácsony.
Megérkezik majd és félünk, mégsem lesz itt,
közöttünk. A dátum ;a szeműinknek, a harang
a fülünknek, az emlékezés a lelkünknek egyre mondogatni .fogja: itt a Karácsony, a csűrön méz ünnep és ,a Karácsony itt lesz valóban. De esak körülöttünk s nem bennünk.
Hallani fogjuk .a menyarszág kis pilótáinak
szárnyasubiogását, ám az angyalkák
nem
szállanak le iközibénik, elsiklanak fölöttünk,
mennek a miénknél boldogabb, szerencsésebb
t á j r a és magukkal viszik Karácsony tiikerünnepének minden örömét. Mert másutt gazdagabb emberek élnek.
.Ez a.z esztendő rossz volt. Háború zajában
született, omló vérrel keresztelték. A koldusság éve volt és talán még soha annyi könnyet
nem sajtolt ki a nyomor, mint ébben a tizenkét hónapban, amelynek .mindegyike keserves, elbírhatatlan .csapást hozott. (Előbb mozgósítást, azután áradást százfelé, majd jégverést, kolerát és mindennek tetejébe agyat
zaklató, ideget gyilkoló pénztelenséget. És
most azzal fenyeget a kinos esztendő, liogy elpusztítja a tulajdon meleg, gyönyörű poézieét is: a Karácsonyt.
Ne engedjük! Nem is engedhetjük. A Karácsony öröme mindannyiunknak édes, de
sok, nagyon sok felebarátunknak halálosan
komoly is. Ezek a felebarátaink a kereskedők ós .iparosok, őket is meggyötörte, kiful-
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lasztolta ez a szomorú év. Levegőre van szükségük, hogy meg ne fulladjanak. A Karácsonytól és kisebb részben az ujesztendőtől
várták a menekülést. Ha ez a reménységük
is elfagy: megrázkódik Magyarország
egész
gazdasági élete és nem tudjuk, .mikor épül
ú j r a .ez a sok, sok értékes exiszteneia, amely
már nem bír ki több csapást s amelyet rombadőléssel fenyeget a szomorú fösvény Karácsony.
Drága ünnep barangzenéje közelit hozr
zánk és mi ebbe a szent melódiába beLecsörgetjük a boltnak, a gyárnak, a .műhelynek a
zajcsszavu eimtárnyéját: emberek, jöjjetek és
vásároljatok. Vegyétek a sok szépséges portékát, oly olcsó az idén minden. Mert a kereskedő ez évben meghazudtolj ci ci nevét, nem
akar keresni, csak élni. Megélni a holnapot,
.amely talán szebb lesz, könnyebb lesz. Nem
akar élni sem, a tengődés, is jó m á r nietki addig, amikorra a nyomorúság vastag, fojtogató köde elvonul tőlünk.
Minden tarkára festett hintaló, olcsó ruh a és drága ékszer, a. tűlevelű f á r a aggatott
minden holmi .ebben .az évben kétszeres, sőt
háromszoros örömet okoz. Annak, aki kapja,
annak, ak,i ajándékozza, ,de a legnagyobb ós
— .ne féljünk megvallani — ,a legértékesebb
örömet annak, alti azt a holmit — eladta. Kereskedőinkre, .iparosainkra végzetes szerencsétlenség volna, h a az idén csak .a naptár
mutatná és semmi más, hogy a jóság és a szeretet ünnepe közeledik.
Legyen igazán Karácsony!
— A vásárcsarnok Ugye. A csütörtökön
délelőtt tartott tanácsülésen ismét szóba került a vásárcsarnok tervpályázs ánák vajúdó kérdése. Strasser Albert ugyanis beadványt intézett a tanácsihoz, amelyben .sajnálkozását fejezte ki azon, hogy a vásárcsarnok terve .miatt bonyodalmak .amadták közte és a város közt. Hivatkozik arra, ihogy a
vasárcsarnok tervpályázatánál az ő speciális
terveit vették alapul és erre való tekintettel
méltányos volna — úgymond, — ha a közgyűlés 15,000 koronát szavazna meg (fáradságos munkájáért. A differencia .Strasser és
a tanács között most már csak kilencezer
korona, ímert a tanács hajlandó volt Strasser
terveit a tervpályázat első dijával, négyezer
koronával honorálni méltányosságból. Strassei maga iis bevallotta, hogy hetvenezer koronát kérni >— .mint amennyit először igényelt, sőt pörrel is fenyegette a várost t—
kissé ,sok vollna és a pör alighanem a város
javára dőlne el. 'Minthogy most már Strasser is engedékenyebb, a tanács ona érkezett
beadványa alapján .hajlandó uj irányba terelni a tárgyalások menetét. Érintkezésbe
fog lépni (Strasserrel, hogy mennyiért engedné át a terveit kivitel céljából a városnak és .mennyiért vállalkozna a vásárcsarnok épitésénék művezetésére. A tanács Bokor Pál ihelyettes-polgánmiestert és Turóczy
Mihály dr. tiszti főügyészt bizta meg, hogy
szóbeli tárgyalásokat folytassanak Strasserrel, amelynek eredményéről aztán jelentést
tesznek valószínűleg még a decemberi közgyűlésnek. A tanács ugy akarja, hogy .még
a jövő év elején döntés legyen a vásárcsarnok ügyében.
Magyar Ipartermékek szállítása. A
magyar delegáció tengerészeti albizottságában Chorin Ferenc főrendiházi delegátus szóvátette,' 'hogy a .közös haditengerészetnél a
magyar ipar a szállitásokban nem részesül
olyan arányban, aatnely a kvóta szerint .meg-

illeti, Erre vonatkozóan egy nagykereskedő-

től érdekes .fölvilágosítást kaptunk, amelyből kitűnik, hogy a haditengerészet tárgyilagosan jár el a szállítások kiadásában és (ha
a magyar ipar még -sem érvényesülhet, az
a vasúti szállítási dijaknak tudható be. A
mostani tarifatételekkel a magvar ipari termék valóban nem tud versenyezni a z osztrák ipar termékeivel a nagy viteldij miatt.
A ihadseregszálllitásoik kedvezményes dijtA
teleit a magyar szállítók :s igénybe vehetőé
Azonban az úgynevezett katonai díjtételek
csakis Ihosszu vasúti vonalnál biztosítanak
előnyt. Nálunk a haditengerészetnek küldött
árut aránylag rövid távolságra szállítják a
magyar államvasutak, majd ecy darabos
Divaceia állomásig a déli vasút és onnan P ó lá'ig az osztrák államvasutak. Ilyen mádon
mindegyik vasúttársaság a maga révid vonalára külön-külön számítja a katonai díjtételt és ezáltal annak haszna
elenyészik.
Ausztriában viszont a száillitók rendszerint
égy hosszú vonalon szállítják áruikat és igy
a tarifakedvezmény révén jelentékeny megtakarítást érnek el. Ha lahets'ges volna, hogy
a magyar államvasutak, a déli vasút és az
osztrák államvasutak vonalára együttesen
számitanák a viteldijat, akikor a hadsereg-*
szállításoknak adott kedvezmény volna öly
nagy, hogy a magyar jpari áurk .fölvehetnék a versenyt az osztrák iparral. Hogy a
haditengerészet a szállítások kiadásánál
igazságosan jár el, azt bizonyltja az 'a tapasztalat, hogy ha a szállítók egyenlő árakat kínálnak,
a magyar ipart nem mellőzik.
— TanltógyUlés. Szombaton, december
6-án délelőtt 9 órakor tartja a Szegedi Tanítóegyesület alakuló ülését a városháza.közgyűlési termében. Az ülés tárgva az alakulás
kimondása, az alapszabályok miniszteri jóváhagyásáig ideiglenes tisztikar választása
s az alapszabályok letárgyalása lesz.
— Előadás az ó kor építészetéről.
A Mérnök- .és Épiíész-Egyesület szegedi osztálya december 8-án, hétfőn déiután 5 órakor a 'városháza közgyűlési leimében Tóbiás
László vetítésével népszerű műszaki előadást tart az ókor építőművészed
alkotásairól. Vendégeket szivesen látnak.
— Politizálnak a horvát diákok. A
'bécsi egyetem előadásait hallgató horvátországi szerb és ihorvát diákok, valamint az
ausztriai szlovén diákok nincsenek megelégedve a magyar kormány és a horvát-szerb
koalíció között létrejött kiegyezéssel, ihlanem
azt kívánják, hogy az 1868. évi XXX. törvénycikk ugy ímódosiittassék, hogy Horvátországnak önálló pénzügye legyen. Hogy a
további , magatartásukat megállapíthassák,
elhatározták, hogy értekezletet fognak tartani és fölkérték Supilo Ferencet, a fiumei Növi
Liszt szerkesztőjét, hogy menjen Bécsbe és
vegyen részt az értekezleten. Supilo a meghívást elfogadta és valószínűen holnapra
Bécsben lesz. Supilo környezetéből arról értesülünk, hogy a z ő bécsi utjának célja tulajdonkénen uj ellenzéki párt alakítása lesz,
amelynek tagjai horvátországi szerbek é s
horvátok lesznek. Ez az alakulás annyiban
érdekes, mert Horvátországban nincs olyan
horvát párt, amely a szerbekkel
akarna
együttműködni.
— A magyar beszédért. Ditról Nándor
őr. tanár nemes és a .gyakorlati életiben kiváló fontosságú eszmét •valósított meg: meg
alapította a magyar beszéd s előadás gyakorlati Iskoláját felnőttek és iskolai tanulók részére. Ennek a nálunk még ismeretlen, de
.nagyon is szükséges .gyakorlati tanfolyamnak szervezésére, azok a íbeszód-előadásbeLi
visszásságok, modorosságok késztették Bitiéi
tanárt, amelyeknek orvoslása, nyelvünk szépsége ós szeretete érdekében kívánatos. Főleg
ezeken Jesz hivatva segíteni a .gyakorlati tanfolyam, amelyet a közoktatási minLazter tegnapi leiratával engedélyezett. Az iskola kétirányú működést fog kifejteni: részint hivatásos előadókat nevel s egyben a sziniiskolákr a (is előkészít, részint pedig a tiszta beszéd„ bői, helyes előadásból, felolvasásból, szavalás*
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Ml n y ú j t gy-ak-odati oíktiltást. Szóval nagyon nyelvekre. Két év óta -magyar könyvek foriklvös anü'ködést fog kifejteni a magyar be- dáfására adta magát és -most elhatározta,
hogy Ady Endre -verseit fordítja -le d-atin
széd érdekében.
— Panasz a közkórház ellen. Kaptuk nyelvre. A könyvet, amely jövő tavaszán
már -piacra kerül, Diderich jenai -cég -adja, -ki
a következő sorokat: Igen tisztelt
Szerkesz- Tekintélyt -nem -ismer. Egy embert (Magyarortő Ur! Tekintetteil arra, hogy túlságos rekedt szágon sízivv-ef-lélekkel becsül. És az Tisza
vagyok, irá'slban vagyok kénytelen panaszo- István gróf. Bécsben van- egy kis -református
mat benyújtani. Én Mezőkovácshúzán dol- kör — fele magyar ember — azokkal nélia rágoztatn. Nyomdász vagyok ött Fein Sala- tér a magyar viszonyokra. A magyar politimonnál. Fülbajt kaptam és a makói kerületi ka Ürámyiiitósíát erős (kéziben (látja és Tiiajza
betegsegblyző pénztár igazgató-főorvosa, István arcképét :is magfesteti. Különben most
Hubert főorvos ur, betegségem gyógyítása az -a szándéka, hogy Tisza István képviselővégett a szegedi közkórházba utasított. Hét- házi beszédeit .latin nyelvre fordítja le.
főn, azaz december elsején, este ihat óra után
— A hamis tej. Aradról jelentik: Az
érkeztem Szegedre. Csomagjaimmal együtt
-aradi
piacon az .utóbbi időben rendkívül naigy
bementem a kórházba, előadtam a portásnak,
hogy -mii járatban vagyok, ö kiutasított ab- -mértékben hozták forgalomba a hamis tejet.
zal, hogy nincs hely, gondnok urnái akar- A rendőrség legutóbb nyolcvan elárusítótól
tam jelentkezni, ezt megakadályozta. Végül kobozta el a tejet. A ren-dőrbiró most kezdte
kedden reggel fölvettek, de ma kénytelen meg a büntetések kiszabását és ma -öt elárusítót öt-öt napi el-zárásra és száz-sz'áz
voltam súlyos fülbajom dacára a kórházat
korona
pénzbüntetésre iíélt. Két elárusítót
elhagyni, mert ott a betegeknek helyzete elötven-ötven
korona pénzbüntetésre it-élt el
viselhetetlen, mert ahelyett, hogy egészséges
azért,
mert
-lefölözött tejet hoztak forgalettem volina, még betegebb lettem, köhögök,
lomba.
rekedt vagyok. Tegnap reggel óta ma regge— Négy város víz alatt. Newyo/kból
lig nem fűtöttek, ugy, hogy szegény betegek
reszketnek a hidegtől
és lázonganak
az jelentik, hogy Dél-Texászban az árviz igen
állapot miatt. Ma reggel kértem a gondnok nagy kárt okozott. Négy városi teljesen elleurat emiatt, mire ő elutasított engem és kia- pett az áradat. Husz ember, akikét az árviz
bált velem. Ugyancsak vélem feküdt p"v teremben Gyákov György ókerészturi rendőf- meglepett, megfuladt. Igen nagy érdeméket
tóztos, Székely Sándor Föttámadás-utca 27. szerzett egy fiatal telefonos kisasszony, aki,
és Hoffmann háztulajdonos Kórház-utca 3., miikor az árviz már a telefon .középpont épüezek meg fogják erősíteni mindenben állí- letébe is behatolt, nagyon sok előfizetőt föltásaimat. Fölkérem Szerkesztő urat, hogy
ezen panaszomat szórói-szóra közzétenni csengetett és igy megmentette az életüket.
— A pusztai aviatikus. A pusztát, a
méltóztassék. Az igazat írtam, ezért a közleményért elvállalom a felelősséget. Szeged, végtelen síkságot gúzsba kötötte a. haladó
1913. december 4. Kohn Samu, nyomdász- idő. Vaslbili-ncset verteik -a kezére, s a vasút
dübörögv-e rohan keresztül rajta. A vasút elsegéd Mezőkovácsiházán,
— Btbé Lajos halála, A vidéki hiriap- vitte a pusztára idegen földök, idegen, messze
irásnák gyásza van. Hódmezővásárhelyen országok gondolatait és megváltozott lassanrövid betegeskedés után 49 éves korában el- kint a pusztai ember. Kezdi a messzeség a l j á t
hunyt Bibó Lajos, aki a vidéki urtágirókar- vizsgálni, azt a vo-nalat, ah-cil az ég .ráborul a
nak egyik 'legderekabb, legrégibb és hosszú földre. És beszél .nagy városokról:, -dübörgő,
működése alatt kiiváló érdemeket szerzett zajos, forgatagos életről. Aeélszörnyegetektagja volt. Nyolc nappal ezelőtt báleset ér- -ről, -amelyek ugy lapítják a vasat, mint a
te, valahogy megcsúszott és lába' törte. A gyerekek az ólmot. És ,a vasutou -vásáros emseb aztán inficiálödott és előidézte Bibó La- ber-ék jönnek a pusztára, akik -elviszik a terjos halálát. Az eilhunyt éveikig szerkesztette mést és bireket hoznak csodálatos -gépezeteka Vásárhely és Vidéké-i, a Vásárhelyi Napi- ről, rohanó koas-ibról, meg levegőben járó
lap-ot és az ő kiadásában jelent meg egy csodiamasinákró], melyek -ugy suhannak -el a
pompásan szerkesztett gyermeklap, amely városok fölött, minit a kőszáli sas. És a puszaz egész országban nagy népszerűségnek és tai -ember gondolík-ozá-sa. megváltozott. Hitte
olvasottságnak örvend. Bibó Lajosnak iro- is, nem is a csodákat, -de -később már igaznak
dalmi téren is szép síkerei voltak. Történel- vette mindazokat, amiket a város-okból ho-ztaik
egyszerre
mi tárgyú novellái <a fővárosi lapokban jelen- hirül nékii. A pusztai levegőben
tek mieg. Csütörtökön délután temették az megjelentek a repülőgépek. Zúgva, .kattogvaelhunyt újságírót Hódmezővásárhelyen a vá- húztak el a tanyák -fölött és eltűnteik a mes-zros egész közönségének impozáns részvéte- szeségben. A pusztai emberek -azóta egészen
bele vannak kábulva a csodákba és- egyébről
lével.
sem beszélnek, mint a repülő gépekről, -me— Ady Endre és Tisza István latin lyek gyorsabban szállauak, mint a fecske. A
fordítója. Ábrdndi István 67 éves őszbecsava- pusztai gyerekek, kik ,nem tudnak -a-z isk-oilarodott .magyar -ember régi alakja a nagyvá- hiány miatt hozzájutni .a betű-vetésihez, lelkeradi társadalomnak. Állandó tartózkodási he- sedve beszélnek -arról, hogy -a levegőt járni
lye ugyan Bécs, 10 év óta ott lakik, de igen is lehet. A kecskeméti határhoz tartozó Köngyakran, lerándul Nagyváradra. Ezelőtt, husz csög pusztán Mezei Pál tizenegy esz-teudős
évvel a vármegyei törvényhatósági életben kis -fiu sóikat gondolkozott azon, hogy hogyan
nagy szerepet játszott. Kálvin után ő a 1-eg- SzáLlhatna ő is. Hallott valamit fél-füllel a
nyakosább református. Annyira református szállóéira yőről és elbatárzta, hogy ő is repül.
az öreg ur, hogy esiak magaf-a j-tájiu emberrel Szerzett egy ócska ernyőt és fölmászott
a
állott szóiba. Nem történt még meg, hogy Áb- legmagasabb szénaboglyára. Ez ernyő azonrándii István leült volna olyan emberrel id- ban. kifordult s a ifiju — szegény — egyenesendogálni, aki ne lett volna református. De a fejére zuhant. A szerencsétlen, gyereket a
Ábránd! István jelentősége nem ebben állott, kecskeméti kórházba vitték, ahdl imár agonihanem abban, hogy annak liidején hét vár- zál. Víziói van-nuk és lázas álmában beszél
megyében ő tudta, összeeszkábálni a legszebb azokról a csodálatos gépmadarakról, melyek
latin rigmusokat. Volt egy nagy szenvedélye. zugva-bugva szántják keresztül a pusztai leFöltette magában, hogy a világirodalom leg- vegőt . . .
értékesebb dolgait le fogja latin nyelvre fordítani. Ezelőtt 15 évvel1 kezdte -meg a fordí— Kanyarójárvány Makón. Ugy látszik,
tásokat ós először Kálvin egy értekezését for- az Alföld- egyik nagyobb városát 'sem kerüli
fordította le latin nyelvre, -melyet -megkül- el a terjeszkedő kanyarójárvány. Szeged
dött X. Leó pápának is, hogy -olvassa el. Per- után most Makó város van soron. Diósszisze választ nem kapott a pápától és ia -köny- lágyi Sámuel dr. kerületi orvos, a kerületévet. szó nélkül visszaküldték neki. Azután be tartozó Szegedi-utcai állami elemi iskoláMoore Tamás Lalla Ronkját fordította, le ban 'tartott szerdán vizsgálatot. A 'vizsgáangolból lat-inra prózába. Akiit érdekel -a. for- latnak meglepő eredménye volt: egy oszdítás, « nagyváradi nyilvános -könyvtárban tályból harminc tanüló hiányzott kanyaró
meg is Síelheti. De Ábrán-dii István nemcsak betegség miatt, de a jelenvoitak között is
-latinra .fordít, hanem latinból németre, an- nagyon sok volt, akin a kanyaró tünetei látgolra, franciára. A tizenöt év -alatt -mintegy szottak -és akiknek jobb lett volna otthon ma150 teolagiaí munkát fordított le különböző radni és gyógykezelt-etni magukat. Három
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Dráma a Dzsungel mélyéből három felvonásban. A SOLA amerikai
filmgyár felvétele.

Artista dráma három felvonásban. A DEUTSCHE
K1NE GESELLSCHAFFT
legelső berlini fimgyár
újdonsága. Előadják:

Tpeumann fis Ulggo tapsén.
Előadások hétköznapokon Vs6, vasárnap 2 órától folytatólag.
Jegyek előre válthatók az Uránia esti
pénz á á ál, vagy telefon utján megrend lhetők. Telefon szám 872,

1913. december 89.
osztályt vizsgált ínég az orvos és mind a háromban ugyanazon jelenségeke: állapította
meg, ugy, hogy azonnal sürgős előterjesztést
tett a hatóságnál az iskolának 15 napra való
bezáratása érdekében és az alispán a polgármester előterjesztésére már el is rendelte az
iskola bezáratását.
— Rablótámadás Cirkvenicában. Fiúméból jelentik: Cirkvenicában a minap vakmerő rablótámadás történt. Corciak Sándort, a Szlávi'a-száMó tulajdonosát .a szálló
folyosóján egy ismeretlen ember megtámadta, összekötözte, elvette a pénzét és
Wertlheim-'kaisszájának kulcsát, azután bement az irodába és 3110 korona értékű pénzt
és ékszert kivett a kasszából. A tettes mindezt rövid egy-két perc alatt elvégezte és sikerült elmenekülnie. Egyelőre még nem
akadtak nyomára.
— Elfogott rablógyilkos, Déváról jelentik: A iinuilt ihéten Karaba Juon bányamunkás Marosnémeti községben betört egy öregasszonyhoz, megölte, kirabolta, azután elmenekült. A csendőrség megindította a nyomozást' és az elvötemiült gyilkost sikerült elfognia. Karaibának az volt a terve. Ihogy fe'gét fölkeresi és vele együtt Romániába
szökik. Azt ugyanis még nem tudta, Ihogy
feleségét is elfogták és vizsgálati fogságba
helyezték. Amikor Karaba derenyezdi lakásába belépett, a lesben álló csendőrök rajtaütöttek és beszállították Dévára az ügyészséghez.
— Hatszoros gyilkosság. Londonból
jelentik: Salt-Lake-Cityben egy mexikói ember összeveszett egy benszü'ötte! és a vita
folyamán lelőtte ellenfelét. Midőn Ihárom
rendőr a mexikóit le akarta tartóztatni, lelőtte a három rendőrt is és elmenekült.
Óriási1 tömeg kezdte üldözni a 'menekülőt,
aki hirtelen megfordult és még két lövést
tett. Mind a két lövés talált és két rendőrt
megölt. A mexikói végre a felbőszült tömeg
elől egy kénbányáb'a menekült. Az üidözők
megpróbálták kifüstölni. A mexikói azonban
jó ideig nem jött elő és igy valószínű, hogy
megfúlt a kén gőztől.
— Letartóztatás a szinpadon. Bécsből
jelentik: A bécsi rendőrségre nagyon sok
följelentés érkezett kereskedőktől és iparosoktól T. Olga színésznő ellen. A szinlésznő
a iföljelentőknél mintegy tizenötezer korona
adósságot csinált és nem akarta kifizetni. T.
Olga magyar származású, körülbelül két évig
lakott Bécsben. Körülbelül egy évvel ezelőtt
állítólag Budapestre utazott. Ekkor tette e)llene az első följelentést egv bécsi ügyvéd
egy udvari ékszerész megbizasából, akinél
a színésznő ékszert 'vásárolt, de nem fizette
ki. T. Olga a nyáron ismét Bécsbe ment és
az Iutim-szinlházban vendégszerepelt. Ott és
azóta más színpadokon többszór letartóztatták hitelezői följelentésére, d e sikerült neiklí
mindig kiszabadulnia a rendőrség kéziéből:
Miután a följelentések most ilyen nagy tömegben érkeztek, a bécsi rendőrség nyilt
színen tartóztatta le T. Olgát, aki éppen ítgy
egyfölvonásos főpróbáján vett rcszí. A rendőrök fölmentek a sziinoadra és fölszólították
a szinésznőt, íhogv kövessé őket. A rendőrségre vitték, ott kihallgatták és azután előzetes letartóztatásba
helyezték.
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kik mindaddig, miig ,a vonat a külvárost el ken kivül gazdag raktár áll a közönség rennem hagyta; azután könnyen elbánt velük. delkezésére a legspeciálisabb orvosi és egyéb
A haramia a san-franeisikói pályaudvar kö- műszerekben, optikai és fényképészeti cikkekzeiéibein ugrott le a kifosztott kocsiról. Nyo- ben, villamos készülékekben. Az u j üzlet vevőköre nagyarányuságánál fogva kiterjed
mára akadni nem tudlniak.
nemcsak
a messze vidékekre, hanem fölveszi
— Cigányfiú levele a miniszterhez.
Szombathelyről jelentik: Kertész Jóska rép- a versenyt bármelyik hasonló zsánerű budacelaki tizenhárom éves cigányfiú a honvé- pesti üzlettel is.
delmi minisztériumhoz nemrégiben kérvényt
— A gyilkos vívómester. Frankfurtbó
küldött, melyben hajósinasmak való fölvéte- jelentük: Az ügyészség elkészitette Hopf vílét kérte. A kérvény szószerint igy hang- vómester ellen a vádiratot. A tárgyalás vazik :
lószínűen januáriban lesz. Hopfot, mint annak
F o j aimodván y Tisztölt Nagyságos had- idején jelentettük, azzal vádolják, hogy harügyminisztérium, mint Kertész Jóska X. fo- madik ,félesége ellem aki időközben elvált
jamodöm mint szegény fin vagy,ok és Tanul- tőle, gyilkos merényletei kísérelt meg és
vádolni szeretnék s tehetségeim nincs liozá hát szé- azonkivüi ötrendbeli gyilkossággal
pen könyörgök A hadügyminisztériumnak ják. Hopf megmérgezte két első feleségét,
hatudinának rajtam segíteni atyám szegény egy törvényes és egy törvénytelen gyermeés nem igen tud tanutatni és sokam vagyunk kéi és anyját.
Testvérek 7 heten vagyunk és én sül etem
— Uj műsor az Edison-Mozgóban.
1900-bari elég erős vagyok és ép egéséges va- Péntek, szombat és vasárnap két rendikivül
gyok, könyörgök szépen a hadügyminiszté- érdekes és minden tekintetben éllsőrangu filrimmnak ha tudna segíteni rajtam szeretnék met mutatnák be az Edison-Mozgóban. Az
hajósnak vagyis sif jungénaik elmeni Sebe- egyik A megkerült fiu társadalmi dráma 3
nicoban dalmáeiában SSéipen kérem a hadügy- felvonásban. A másik A vöröshőriiek tanyája
minisztériumot hameigtudmá hogy köllök szintén 3 felvonásos dráma, a feketék és vömertmás nem alkarok Lenni csak tanulni szö- rösbornak harcából: lE remek műsor iránt oly
vetnék szépen kérem a iHadügyminisztériu- nagy érdeklődés nyilvánul, hogy valószínűmot segítsen rajtam mert szegény fiúnak ba- leg állandóan telt háznak fognak vetíteni.
jos az élet szeretném hogy ha minél előbb
— Az ördögűzés. Szarvasról jelentik :
biztosé tudnám magam tenni. Írni olvasni és Beke Ferenc szeghalmi gazdának megbeteszámolni tudok végeztem három elemit ma- gedett a felesége, a tehene pedig nem adott
ratam cim ikézcsokolo Kertész Jóska repce- tejet. Egy cigányasszony megjósolta, hogy
lak apáim neve Kertész józsef zenész tópart mindkettő elpusztul és csak régi ellenségük,
répoalaik vas megye ut posta.
Földesi Mártonná tudna segíteni, aki ki lukiA honvédelmi minisztériumból tegnap ja űzni az ördögöt a feleségéből és a tehénjött meg a válasz a cigányfiú kérvényére. bői. Beke elmtent Földesitié lakására és megFiatal korára való tekintettel elutasították a kérte, jöjjön el hozzá az ördögöt kiűzni. Fölkérését. Tálán most, hogy a szegény, de tö- desiné azonban ellenkezett, mire Beke a z
rekvő cigányfiú levelét nyilvánosságra hoz- asszonyt hajánál fogva clráncigálta házáták, fog akadni, aki .pártfogásába veszi — a ba, ahol miután ott is ellenkezett,
véresre
fiatal kora ellenére is — a tengerészeti pá- verte. A szomszédok szabadították ki Föild'elyára, vágyakozó gyereket.
sinét. A törvényszék Bekét egy hónapi fog— Tangó a Korzóban. Van-e aktuáli- házra itélte,
sabb kérdés ma a tangónál? Nincs. Mert a
— Mici hercegnő. Ezzel a cimmel kerü
tangó érdekli most a római pápát, a hiiboro- színire egy háromfölvonásos francia vígjáték,
sa;iva! együtt, II. Vilmost, a németiek rette- péntek, szombat és vasárnap a Korzó-nagygett uralkodóját, akik szigorú rendeletekben mozjgóbanu A darab az Osztrigás Mici folytatiltották meg ezt az erkölcstelennek bélyeg- tását képezi ós szereplőd a legkiválóbb f r a n zett táncot. Ha pedig az elérthetet len magas- cia művészeik, tárgya pedig állandó derültságban trónoló személyek is tudomást vesz- ségben t a r t j a a nézőt. Nem is annyira a szinek a Tangó hódi tó útjáról, sőt már akadá- nészek, mint inkább a helyzet, komikuma az,
lyokat is gördítenék eléje, akkor természetes- amely rendikivül kedvessé teszá Mici hernek találjuk, hogy mi, közönséges halandók cegnőt.
is kíváncsiakká leszünk, hogy mi is az, amit
— A lelkiismeret. Hétfőn, kedden és
a ipápa 'és az európai udvarok legtöbbje olyan
hevesen -ostoroz? (A pápa haragszik a Tan- szerdán világslágiert mutat be az Uránia. Vegóra, — dé .még nem látta, Vilmos császár títésre kerül A lelkiismeret, Zacconival a főpedig azért tiltja ezt a gyönyörű táncot, mert szerepben. A.z esti előadásokon számozott fe— rosszul látta. A német színészekből hiány- igyek érvényesek. Szebb, mint A nyomorulzik az a tiizes temperamentum, amely az
igazi tangó ellejtéséhez szükséges. Csak a tak.
— A cirkusz ördöge. A szezón legkitű'franciák képesek klasszikusan eljárni a
tangót, mint ahogy rövid idő alatt ők hódí- nőbb artistadrámájót mutatják be pénteken
tották .meg a világot az aipaostánccaiL A az Uránia-szinházban. A hárcqnfelvonásos arKorzó-nagymozgó igazgatósága alkalmat ad tistadráma nemcsak izgalmas cselekményé,a szegedi közönségnek, hogy fogalmat alkot- nél fogva, de pazar kiállítása miatt i® a filmhasson m aigának az igazi tangóról. lA lególső bőrze legdrágább filmje. Hihetetlen bravúros
párisi müvészpár lejti el a vásznon az u j tán- mutatványok egész sorozata vonul fel a fehér
cot, a zenekar pedig kellő kísérettel szolgál. vászonra Mindén idegszálunkat rezgésbe hoz
Pénteken, szombaton és vasárnap lesz a mű- aa egy-egy vakmerőbb mutatvány. A műsoron
sorba illesztve a tangó és a vasárnapi elő- szerepel még egy három felvonásos slágter,
adásra fölhívjuk a környékbeli intelligencia mely eredetiségével mindenkit meglep. —
Ugyancsak ipremiér lesz pénteken a Vassfigyelmét is.
iban is. Itt .Makk oror Péter cinrii négy felvo— Uj üzlet a Széchenyi-téren. Egy-két násos irodalmi filmé kerül bémutatóra. Egy
nap
óta nagy sereg érdeklődő álldogál1 a Szé- aranycsánáló érdekfeszítő története ez.
— Egy ember kirabolt egy vonatot.
.
Persze, Amerikában történt. (San-Franciskó- chenyi-téren egy u j üzlet, előtt, amély.nek a,
bóil jelentik, hogy a Southern Pacific-vasút kirakatában az elektro-teohnika legújabb vív
egy gyorsvonatán egy magányos álarcos hab- Hiányait találjuk en (miniatűr, kis .gyerekjáló megdézsmálta a postazsákokial. Hogy az tékok alakjában, die éppen olyan komolyan
Royal nagykávéházban
elrablott összeg milyen nagy lehet, még nem funkcionálnak, mint a hatalmas: villannyal
minden vasárnap
villamos
tudták megállapítani. A rabló több mint vagy gőzzel fűtött masináik. Kis
egy órán keresztül föltétlenül uralkodott a vasul futkározik körbe a kirakatban, szemaNAGY TOMBOLA
postakocsiin! Sarai-Jozé és San-Francisko kö- forok, jelző és más villamos,Ívlámpák tünértékes n y e r e m é n y t á r j j a k k a l . •
zött; a három hivatalnokot összekötözte s dökölnek, kis rotációs gépek katoginiak, egy
egész
kis
varázsszinbáz
tárul
elénik,
amely
Naponta czigányzene.
azok tehetetlenül hevertek a kocsi padióján,
a fejeik teleszórva kifosztott portazsákokkal. megérdemli mindenki érdeklődését, iAz üzlet
SZÍNHÁZI V A C S O R A !
A bandita nagy gonddal végezte munkáját, tulajdonosa Sandberg Henrik, a kitűnő hi.rü
Saját termésű kitűnő h e g y i b o r o k .
különösen az ajánlott küldeményeket^ méltat- szegedi keztyü és kötszer ikészitő, akinek
Különlegesség: „ R o y a l Z ö l d i k e . "
ta figyelemre, a többi holmival nem igen só- ilyen cikkeket árusító üzlete .a Kárász-utcáikat, törődött. A rabló Snn-Jozéban szállott föl ban van, most pedig egy dúsan fölszerelt
T u l a j d o n o s o k : Matejka é s Filegel.
a vasútra s puslkát fogva a postakocsi alkal- műszaki üzletet nyitott a. Széchenyi-tér 16.
mazottaira, mozdulatlanságot parancsolt ne- szám alatt. A csodálatos szerkezetű kis gépe-
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SPORT.

1913. dac ember 5.
1. Játéktereik és uszodák. 2. Sporttanitók
vagyis trénerek. 3. Az iskolatornának sportszerű üzáse. 4. Az iskolák i f j ú s á g a a jól vezetett sportegyesületek g o n d j á r a bizandók,
ezzel1 szemben az iskolai sportegy es Lilétek
alakulása 'megakadályozandó. (Nálunk éppen
megfordítva történik). 5. Alkalmat k e l adni
az i f j ú s á g n a k a versenyzésre. (Nálunk drákói
szabályt hoztak ez ellen). 6. A tormát játékkal és sporttal kell kiegészíteni. 7. A versenyek rendszerbe foglal,andók. 8. A versenyzést a hadseregben ,is szervezni kell. .9. Nagy
sportklubok alakítandók, sportpályákkal és
trénerekkel. ,10, A sport az egyetemekre is
bevezetendő. 11. Meg kell nyerni ia® ország
vezető embereit ,a sportnak.
Ezt a tizenegy pontot a imaigyar sport, is
aláírhat ja. Sőt p r o g r a m j a .lehetne a Testnevelő Tanácsnak is.

(—) Bonyodalom a Buvár-tó miatt.
Az angol labdarúgás botránya.
A város tanácsa csütörtököm délelőtt tartott
ülésében tárgyalta azt a beadványt, amelyet
(Saját tudósítónktól.) Angliában teljesen
Ungár JBenő nyújtott be a városhoz s amely- üzleti alapon űzik a labdarúgást, A profesztbetn .kijelenti, hogy a tó feltöltését nem haj- szionátus részvénytársaságoknak nemcsak a
bevételeik nagyok, hanem a kiadásaik .is ás
landó elvállalna az eddigi föltételékkel. Bead- Így .gyakran a lét — nem lét kérdése is —
ványában a r r a hivatkozik, hogy a .munkabé- a kiesés kérdése. Ép ilyen fontos .persze, hogy
rek emelkedtek. A régi egységár helyett a tó milyen pozíciót foglalnak el a csapatok a 11köbméterenként való -feltöltéséért 1 ikonon a 14 gabajnoksághan, .mert a vezető csapatok nafillért kér arra. az esetre, h a az .iparvasutat a gyobb közönséget vonzanak s igy jövedelmezőbbek a mérkőzéseik.
körtöltés átvágásával vezetheti a tóhoz és 10
Most még a derekán tartanak a bajnokfillérrel többet ükkor, h a ezt a város nem en- ság (küzdelmeinek, semmit sem nyertek és
igtedi meg. H a pediig követelését a város nem semmit sem vesztették még a csapatok. De
teljesíti — m o n d j a a beadványában — akkor tavasszal, amikor megkezdődik a finis, m á r
a káráért a hatóságot vonja felelősségre .és nemcsak a pályákon dolgoznak — a részvény kártérítést követel amiatt is, hogy a sók huza- ' társasági igazgatók. A vége felé, amikor
nagy jelentőségű egy pont is, szokásos és
vona miatt m á s vállalkozáshoz nem foghatott megengedett dolog- a. pályaválasztó jog meghozzá. A tanács a beadvánnyal szemben a vásárlása. Eiz persze nem olcsó mulatság,
§ A kórházi főorvos pöre; Érdekes
visszautasítás
álláspontjára
helyezkedett. "mert van egyesület, amely 20.000 koronát is
ügyben Ítélkezett itna délelőtt a szegedi törU n g á r beadványát a munkálattól
való visz- kér érte. A legszebb a dologban az, hogy a vényszék felefoibviteli tariácsa. Boross József
szalépésnek tekinti és fölmenti minden köte- legtöbb esetben meg is k a p j a a tekintélyes dr.-t, a városi közikórlház igazgató-főorvosát
összeget, csak bogy az ellenfél pályáján játKálezettsége alól, amit a várossal szemben elvál- szék. A pályaválasztó jog megvásárlásától becsületsértésért jelentette fel Koncz
roly
voilt
kórházi
írnok.
Az
idén,
márdi'us
tait. A vállalkozó valószínűleg biróság elé azonban még messze vannak Angliában, most
16-ám ugyanis Boross dr. 'leszidta Konezot
viszi a dolgot.
még a sokkal olcsóbb vesztegetéssel
próbálés kidobta a kórház irodájából, mert az írnok
(—) Világítást 1 Franki Antal törvény- koznak meg egyes klubok.
a főorvos utasítását riem akarta teljesíteni.
Egyszerre két vesztegetési, ügyről rán- Októberben tárgyalfa ezt az ügyet
hatósági 'bizottsági t a g és társai a követkeSomző indítványt n y ú j t o t t á k be a idécemberi tották le a leplet Angliában. A West Broom- lyódy István járás-bíró, akii fölmentette
Bo
mérkőzés előtt (1:1 ross József dr.-t. Koncz felebbezése folytán
közgyűléshez: „A Szüléri-sugárutat m á r wlch Albion—Ewerton
négy évvel ezelőtt ellátták légszesz csőháló- i r á n y b a n végződött Birminghamban) egy az ü g y m a a törvényszék ifelebbviteü tazattal, hogy az világítást is szolgáltassom, de Fater Frigyes nevű ismert spoortiró több ezer
nácsa ólé került, riimely vétkesnek találta
a West becsülletsértésben |az igazgató-főorvost 'ás1
a l á m p á k a t m é g m a i n a p i g sem állították koronát ajánlott föl Permingtonnák.
föl. Ezen idő alatt az érdekelteik mindén, Broomwioh reprezentatív hátvédőjénok, ha
korona pénzbüntetésre
ítélte, de a noalakban szorgalmaztak, hogy a pislogó pet- Ewartonnal nyereti meg a meccset. P á t e r vella értelímébpu a büntetést fölfüggesztette.
róleum lámpák helyett a. mór oly régen ugyanis nagy összeggel fogadta az Ewerton
' - délet jogerős.
óhajtott Hégszeszvilágitáshoz jussanak, de a győzelmét, noha az angol parlament tör§ Fölmentették, mert védekezett. A
„város légszeszhálózatának kibővítésére vo- vényt hozott a football-fogadások ellen. Pen- szeg-adi törvényszék ©isküdltbirósága m a délnatkozó nagy tervezettel" való Ígéretekkel uington följelentette Pátert, akit azonnal el- előtt egy szándékos 'emberölés büntettétek
évről-évre halasztást és elodázást szenved a fogtak. P á t e r most a simetwieki börtönben , kísérletével vádolt földimives -ügyében Ítélkevégleges elintézés. Minthogy ezen hosszú út- elmélkedik az angol 'parlament szigorán. Nem zett, Doktor Imre csongrádi földmivies ült a,
vonal, amely Felsőváros nagykörúton kívüli a vesztegetés kísérletéért büntetik ugyani® vádlottak p a d j á n , aki 1911. szeptember 3-án
j
részének legforgalmasabb utcája, m á r egész meg, hanem a tiltott foofballfoigadiás miatt.
forgópisztollyal kétszer rálőtt Pusztai
Gerhosszában kövezve is van, .másrészt pedig tiBirminghamban
történt a másik veszte- gely földmivesre. Pusztai mellbevágta Dokzenkét mellékutcája
van, sőt a uemdörlakta- getési eset is, sokkal misztikusabb az előző- tori, aki e r r e előrántotta ,a, forgópisztolyált, és
mya is itt n y e r t elhelyezést, mindem tekintet- nél. ,A Birmingham egyik háitvódője, TFo- rálőtt a támadójára. Pusztait a mellén, és a
ben méltányos és indokolt azon tisztelettel- mack csapatkapitány ép billiárdozott a klu-b k a r j á n találták ,a golyók, súlyos sérülést szenjes kérelmünk, hogy m o n d j a ki a tekintetes társalgójában, amikor egy dizsentknén kéret- vedett. A biróság az esküdtek verdiktje alapKözgyűlés, hogy a Szilléri-sugárutat
lég- te magához, aki automobilon érkezett óda, ján fölmentette a vádlottat.
ueszvilágitással
kívánja
ellátni."
anélkül, hogy sejthették volna, merről jött, !
mert
.átláthatatlan köd feküdt Birmingham
(—) Megegyeztek. Az ujszegedi ártézikut
Bútor zállltásokat helyg ^ f l
U n g á r
utcáin.
A rejtelmes jövevény 1400 koronát
fúrásával tudvalevőlég Lapp Henrik budaken
és
vidékre,
berak°
szállító
pesti. céget hizta meg a tanács. A cég el is ajánlott föl Womaroknak a r r a az esetre, ha
ározást száraz raktár
döntetlenül
végződik
,a
Birminghami—
Szeged,
Jókai-utca
l.sz
készítette a kutat, dé .annak szolgáltató kéhelyiségben eszközöl
pessége nem felélt meg a szerződési föltéts- Grimbsy Town mérkőzése. Womaok íölháboTelefon 34.
Tek.hen kikötött mennyiségnek. Ezért a tanács rodással utasította vissza az ajánlatot, de
nem volt hajlandó a kikötött m u n k a d í j a i sem mire föllármázta a barátait, a jeles sportsmegfizetni. Hosszú alkudozás és pörrel való men e l t ű n t
Ez a két eset p a t t a n t k i ujabban Angliáfenyegetőzés .után a cég .most kijelentette,
ban.
hogy eflogadja a tanács által fölajánlott 4000
koronát. Ezzel aztán végleg lezárultak az
o A meglsmétlendő SzAK—TAC meces.
ujszegedi ártézi kut aktái.
Tegnap hírül hoztuk már, hogy a SzAK álegy évre .
24.— kor.
tal november 16-án megnyert döntőmérfkiő12.- *
félévre
z'ést a Szövetség megsemrniisi te/te és azt ha6.— w
negyedévre
tározata folytán december 7-én a SzAK pá2.- „
egyhónapra
lyán újból te kell játszani. Ebben a pillanatbari azonban még .kétséges a meccs megtartása. A TAC ugyanis sürgönyözött, h o g y
megfelebbezte a központi vidéki bizottság
határozatát és vasárnap
nem
mérkőzik.
acájpadlái
Csakhogy a Szövetség nem h a g y j a annyiban
aéikil.
dolgot. Utasította a TAC-cot a játékra és ha
nagy választékban!
nem jönne Szegedre, ugy minden konzekvenciát tulajdonítson magának. Eszerint a mai
Saját
gyártmányú
nap folyamán a TAC-tói beérkezendő ujabb
Az általam készített
értesüléstől függ, h o g y lesz-e meccs, 'vagy
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
sem? A SzAK mindenesetre nagyban készül.
naponta frissen sült
lel
nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
Ma megismétlik a szerdai tréninget, mert
tea-sütemények
pótolják. Készítek továóoá arany koronákat és
mindenáron meg a k a r j a Védeni a csapat a
szegedi osztály hegemóniáját. Bírót a bírólevehető arany hidakat jutányos árak mellett.
bizottság ddlegál.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Báro Tizenegy pont. Most jelent meg az
cukrásznál
milyen javítást 4 óra alatt készítek.
Amerikát bejárt német tanulmányi bizottság
K l a u z á l - t é r 1. szám. jelentése, amely tizenegy követelésiben csú- 3 A R T A Á G O S T O N fogtechnikus.
csosodik 'ki. E szarint a következő dolgok
Telefon: 291. ez. Telefon: 251. sz.
Kígyó-utca 1. az. &ZfiŰ£D.
szükségesek a német, s-port fejlesztéséhez:

TÖRVÉNYKEZÉS.

Délmagyarország

jViittilásra
ördögök

cukorkák,

Arvay Sándor és fia

eíő/izeíési ára Szegeden:
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icgzgazdasai
A budspesíi gabonatőzsde.
A határidőpiaeou néhány ffiMénml szilárdabb volt az irány, mert a kiulász a Iblidiegebb
•kilőjárás folytán visszavásárolt .néhány kötést a tegnap eladott (búzából. A jegyzések
különben u is inkább csak névlegesek, m e r t
üzlet egyáltalában nincs imosit a gabonatőzsdén . A stagnációbari része van annak is,
liogy mostanában a készáru és a külföldi
jegyzések sem ladnaik .okot ujabb üzletikötésre
v a g y árváltozásra. Az árfolyamok a következők:
.Búza áprilisra 11,50. Bozs áprilisira 8.78.
Tengeri m á j u s r a 6.47. Zab áprilisra 7.53. A
íkészáruvásáron változatlan volt az üzlet.
A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsde igen szilárd lefolyásai
volt. A megnyitás szilárdsága Newyorkra
kedvező volt. Az emelkedés azonban nem
volt tekintélyes, utóbb az árnivó lemorzsoMidott, mert a bócsii piac m a g a t a r t á s a
nem
elégített ki. Utóbb kedvező fordulat állott be,
mert ismét az angol bank kamatleszállitásáról kezdtek beszélni. Azonkívül a m a g y a r
hitelrészvény szenzációs áremelkedését kapcsolatba .hozták tőkefölíemélési tervekkel. A
.forgalom megélénkült, az árnivó a batáridőpiacon 3—4 koronával javult. A zárlat, igen
szilárd volt. A készámpiaoon a Komerzbankrészvény 6—8 koronával drágult. A járadékpáacon a .legtöbb járadék 10—20 fillérrel, drágábban volt keresett.
Kötöttek: Magyar kitel 823.75—827.50.
Osztrák kitel 630—632.25. Jelzálogbank 428—
428.50. Leszámitolóbainik 513. Agrárbank 500
—503. Magyar bank 525—527. Kereskedelmi
bank 3775—3784. 4 százalékos korona járadék
82.30—82.40. Osztrák Magyar államvasút
704.50—706. Közúti vasút 621.50—623. Rimam u r á n y i 645.50.—647. Merkúr 271—273. Temesvári szesz 550.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák kitel 620.50. M a g y a r
Ihite! 823. Angló-bank 339.75. Bankverein 518.
Unió-bank 595. iLanderhank 526.50. Osztrák
államvasút 705.50. Déli vasút 246. Rimamurámyl 645.50. Alpesi bányarészvény 816. M á j u s i
járadék 82.80. M a g y a r ikoronajáradék 82.40.
Török sorsjiegyieik 236. Márka készpénzért
117.70. Dókány 420. P r á g a i vasmű ,2722. Skoda
789. Lombár-d 104.50. Az irányzat szilárd mewyorki jelentésekre és jobb párisi zárlatra általában szikrád, a járadékok is javultak.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Alulírott birósági végrehajtó az 1881. LX.
t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közliirré teszi1, kogy a szegedi kir. törvényszék 1913.
évi 26762. számú végzése következtében Dr.
Szivessy Lehel ügyvéd által képviselt Gins
Bossi Nacb'folger j a v á r a 320 korona s jár. erejéig 1913. évi október hó 11-én foganatosított
kielégítési végrehajtás u t j á n Mülfoglalt és
2220 koronára becsült következő ingóságok u.
m.: különféle ,divat-áruk nyilvános árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913. évi V. 3543/1. számú végzése folytán 320 korona tőkekövetelés, ennek 6% kam a t a i és eddig összesen 83 korona 46 fillérben. bíróilag m á r megállapitott költségek erejéig Klauzál-tér 6. szám alatt leendő eszközlésére
1913. évi december hó 13-ik napjának
délelőtti 8 órája határidőül
kitüzetik és a'hlhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, ihogy az érintett
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.. 108. §-a
értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén beesáron alól is
elfognaik adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kiielégitési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908 :
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára is
elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1913. évi .november hó 15.
FARKAS.
kir. bár. végrehajtó.

Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország.
3611—1913. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi
L X . t.-e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. törvényszék 1913.
éri Sp. IV. 1531/3. számú végzése következtében dr. Kornis Béla ügyvéd által képviselt
Körössy Józsefné javára Buklin Frigyes ellen
120 kor. s jár. erejéig 1913. évi október hó
14-én foganatosított kielégítési végrehajtás
utján felülfoglalt és 207 kor. becsült következő ingóságok u. m. különféle gumi, autó felszerelés és szerszám nyilvánlos árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913. évi V. 2845/2 számú végzése folytán 120 kor. tőkekövetelés, ennek 1913. évi
május hó 1 napjától járó 5 % kamatai és eddig
összesen 138 kor. 50 fillérben bíróilag már
megállapitott költségek erejéig Boldogasszonysugarút 55 szám alatt kezdve és Alföldi-utca
39 szám alatt folytatva leendő eszközlésére
1913-IK ÉVI DEC. HÓ 19-IK NAPJÁNAK
DÉLELÖTTHIdl
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kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 188L évi LX. t.-c. 107., 108.
§-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén beesáron alul
is elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokr a .kielógitési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a. értelmében ezek javára is
elrendeltetik.
Szeged, 1913. évi november hó 29-én.
FARKAS,
kir. bir. végrehajtó

MA

NEVETŐ FÉRJ.
Operette 3 felvonásban. írták Brammer és Grönvald.
Magyar szinre alkalmazta: Mérei.
SZEMÉLYEK:
Bárdos Ottokár
Sarlott, a felesége
Brander, könyvkiadó
Etelka, a felesége
Asztalos, költő
Elvira néni
Dr. Rosensolt Sala
Böczögő Kakuk Istók
Jancsi
Manci
Mihály, erdész

Haltai
Antal
Virágháti
Déry
Solymoay
Miklósi
Mihó
Szathmári
Sümegi
Szebenyi
Szendrö

flllllllllllllllll
APRÓHIRDETÉSEK.

Csipke-

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

külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF

k e l m e f e s t ő és
vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.

Hajhullás,

hajkorpa

gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt, .
i n a h a js z e s z " ártal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
230
Hajőszülés

ellen

csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
yogyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
520

f

Szeged szab, kir. város adóhivatalától.
ad. 256—1913. adóhiv. szám.

Hirdetmény.
A földadókataszter kiigazításáról és a földadószázalékának megállapításáról szóló 1909. évi V.
t.-c. 6. §-a akként rendelkezik, hogy a földbirtokosok 1910. január 1-től kezdve kötelesek a
mivelési ágban beállott változást, a változás beáltától számított 30 nap alatt az erre rendelt
nyilvántartó hivatalnál bejelenteni, mert ezen
bejelentés elmulasztása esetén az illető földtulajdonos az 1885. évi XXII. t.-c. 7. §-a alapján
az 1883. évi 44. t.-c. 101. §-ában megszabott 2 koronától 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel
fog sújtatni.
Egyben felhivatnak Szeged város tulajdonát képező földek bérlői is, hogy amennyiben
bérföldjeik mivelési ágát megváltoztatnák, a
változást a földadó nyilvántartói hivatalnál
múlhatatlanul bejelentsék, mert annak elmulasztása folytán a város, mint földbirtokosra
kiszabandó esetleges pénzbüntetések a bejelentést elmulasztó bérlőkre hárittatik.
Amidőn a bejelentés elmulasztásával járó
következményekről a földbirtokos és földbérlő
közönséget ez uton értesitjük, egyben a jól felfogott érdekében felhívjuk, miszerint a mivelési
ágakban beállott állandó jellegű változásokat
a változást követő 30 nap alatt a városi adóhivatal földadónyilvántartói hivatalánál okvetlen
bejelentsék.
Szegeden, 1913. évi december hó 1-én.
Városi adóhivatal.

Tanulót
felvesz
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Magyar királyi államvasutak.

327961. szám.
1913.

Árverési hirdetmény.
A kézbesithetlen küldemények a vasúti
üzletszabályzat 81. §-a értelmében az alább
felsorolt állomások teheráruraktáraiban, délelőtt
9 órakor, a következő napokon fognak azonnali
készpénzfizetés mellett nyilvánosan eladatni:
Arad
állomás 1913. december 15-én.
Békéscsaba
»
„
»
22-én.
Brassó
„
„
„
29-én.
Bpestdunapartit.p.u. „
„
„
22-én.
Bpest nyugati p. u.
„
„
„
18-án.
Debréóen
„
„
„
16-án.
Eszék
,
„
,
16-án.
Fiume
„
„
„
20-án.
Győr
,
„
„
18-án.
Kassa
„
„
„
19-én.
Kolozsvár
„
„
„
23-án.
Losoncz
,
„
„
23-án.
Miskolcz
„
„
„
22-én.
Nagyszeben
„
»
»
29-én.
Nagyvárad
„
„
„
23-án.
Pápa
„
„
„
17-én.
Pécs
„
„
„
15-én.
Pozsony
„
»
»
18-án.
Sátoraljaújhely
„
„
„
29-én.
Szabadka
„
„
„
17-én.
Szatmár-Németi
„
„
„
18-án.
Szeged
„
„
„
15-én.
Szolnok
„
„
,,
19-én.
Temesvár-Józsefváros „
,
„
23-án.
Újvidék
„
„
„
30-án.
Zágráb
„
„
„
18-án.
Budapesten 1913. november hó.

Az i g a z g a t ó s á g .
Utánnyomás nem dijaztatik.

f r a n c i a s z a b i i n ffizíl;,
női diVaUsBlSalegcssfgrb
legnagyo bbválasztékban

Pollák

Testvéreknél,

Csekonlcs-ufca

(Telefonszám 854.

* r.b.
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Széchenyi-tér.

Telefonszál* 855

Szentes, Kossuth-utea.

Zongorátanitás
Síégheő Oyuláné, lakik Zászló-utcza
7i sz.*. zongoraórókat ad t kezdőket,
haladókat gyakorol, akár saját lakásAti, de óhajtásra házhoz is megy.

Magy kir. államvasutak üzletvezető gége Temesvár.
í 26802—913. sz. I.
i -

Pályázati hirdetmény
és részletes feltételek.

A magyar királyi államvasutak temesvári
üzletvezetősége a temesvári szertár, osztálymérnökség, műhely és fűtőház részére 1914.
évre — kedvező árak elérése esetén esetleg
1915. és 1916. évekre is — a vasúton érkező,
illetve onnét vasúton elküldendő darabáruknak
a szertár, osztálymérnökség, műhely, a fűtőház
telepére, illetve Temesvár—Józsefváros állomás
gyors- és teheráru raktárába fuvarszekéren való
szállítása biztosítása iránt ezennel nyilvános
pályázatot hirdet.
A fuvarozásra nézve az alábbi feltételek
mérvadók:
Vállalkozó tartozik a temesvári szertár,
osztálymérnökség, műhely és fűtőház részére,
Temesvár—Józsefváros állomásra vasúton érkezett darabárukat fuvarszekéren a szertár, osztálymérnökség, műhely, illetve fűtőház telepére
vitetni és ott a vasúti közegek által kijelölendő
helyekre lerakatni. Hasonlókép tartozik a szertár, osztály mérnökség, műhely, illetve fűtőház
által vasúton való továbbitás végett feladandó
darabárukért ugyancsak fuvarszekéren Temesvár-Józsefváros állomás gyors- és teheráru raktárába, esetleg nyilt rakodóira vitetni és ott a
vasúti közegek által kijelölt helyre rakatni.
Szállító anyagilag felelős az áruk darabszáma és sértetlenségeért. Azoknak a fuvarszekérre való felrakásától az osztálymérnökség,
műhely, szertár és fűtőház telepén, vagy a kijelölt rakhelyen való kirakásáig.
A törékeny áruk fuvarozásához csakis
rugóval ellátott fuvarszekér használható.
Az áruk kiváltását, illetve feladását vasúti
közegek végzik. Vállalkozó az áruk fel- és lerakását saját munkásaival tartozik eszközöltetni.
Megjegyezzük, hogy a rendszeres kezeléshez a
kocsison kivül egy munkás elegendő. Szórványosan előforduló oly esetekben, ha nehezebb
tárgy vitele szükséges, arról vállalkozó a suly
megjelölése mellett előzőleg oly célból értesíttetik, hogy módja legyen megfelelő számú
munkaerőről gondoskodni. — Vállalkozó a szertárfőnökségnek előző napon, d. u. 6 óráig történő rendelkezése szerint másnap a fuvarozást
a megjelölt időben megkezdeni és azt megszakítás nélkül, a munka teljes elvégzéséig folytatni tartozik.
Vállalkozó fuvarozása, illetve fuvarszekere
reggel 7 órától d. u. 6 óráig terjedő időben
felszólításra mindenkor rendelkezésre állani tartozik. — Egy év alatt, előre láthatólag, 15.000
métermázsa súlyú árú kerül fuvarozásra.
Vállalkozó azonban tartozik az ennél esetleg korlátlanul nagyobb mennyiséget is fuvarozni. Vállalkozó a könnyebb és gyorsabb
érintkezés érdekében tartozik telefont saját
helyiségében bevezetni és gondoskodni arról,
hogy a nap bármely szakában vele, esetleg
megbízottjával érintkezni lehessen.
Ajánlat olykép szerkesztendő, hogy külön
egységár teendő a 15.000 métermázsáig terjedő
és külön ár teendő az ezt esetleg meghaladó
súlyú áruk fuvarozásáért és pedig külön 1914.
évre és ettől függetlenül esetleg az 1915. és
1916. évekre is.
Az egységár métermázsánként teendő. Bánatpénz gyanánt a vállalati összeg 5°/0-a készpénzbeh vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban, folyó évi december hó 15-én déli
12 óráig teendő le a magyar királyi államvasutak temesvári üzletvezetőségének gyüjtőpénztárába.
Az ivenként egy koronás magyar okmánybélyeggel ellátott, magyar nyelven szerkesztett
ajánlatok keltezve és a lakás pontos megjelölése mellett aláírva, lepecsételve, 1913. december 16-án, déli 12 óráig a magy kir államvasutak temesvári üzletvezetőségének I. osztályánál
benyújtandók, illetve királyi postán oda küldendők, az ajánlatot tartalmazó borítékra a
címzésen kivül az alábbi irandó:

„Ajánlat 26802/913. számhoz. Darabárúk
fuvarozása iránt."

Az ajánlatban a bánatpénz letétele megemlítendő, az arról kiállított letétjegy azonban
az ajánlathoz nem csatolandó. Az ajánlattevő
ajánlatában kötelezően kijelenteni tartozik, hogy

a jelen feltételekben foglalt összes kikötéseket
elfogadja.
Mindegyik ajánlattevő, ajánlatával az afelett
hozandó határozatig, az az ajánlattevő pedig,
kinek ájánlata elfogadtatik, a szerződés megkötéséig kötelezettségében (szóban) maradni
tartozik.
A nyertes vállalkozó érdembe hozott keresete havonkint egyszer, az öszzsúly után folyósittatik.
A jelen ügyletből felmerülendő bélyeg- és
illeték költségeket a nyertes vállalkozó viseli.
Temesvár, 1913. évi november hó 27-én.

Az Qzletvezetőség.
Utánnyomás nem dijaztatik.

Két budapesti üzlet áruit

m eg vettem!!
Valódi Angol cosztüm kelmék K 2*70
Tiszta gyapjú szövetek 1 koronától 2-ig
Cozmanozi pargetok féláron!
Tiszta gyapjú válkendők. . K 3*20
Finom vég vásznak féláron!!
Ruha bársonyok
K 2-—
Parget és flanel pongyolák . . K 5 - —
Női aljak igen szépek . . . K 5 - —
Női finom blusok
K 250
Női diszes finom ingek . . . K 1 90
Női cloth finom alsók . . . K 1 90
Női nagy cloth kötények. . K 2-50
Női flor harisnyák 40 és 80 fillér
Női és leányka kesztyűk, trico áruk.
Paplanok féláron!

Alkalmi vételek!

Szabott árai;!

Verscnyáríház

Református-palota, gőzfürdővel szemben,

Az 1913-ikLVI

játék-, dlszműárú és bőráni különlegességekben a mai napon megkezdették.
••••••
M é l y tisztelettel meghívják Szeged
város és környéke nagyérdemű közönségét, ezen valóban fáradságot és
költséget nem kiméivé, a legkényesebb
igényeketkielégítölegdúsabb választékú

raktáruk minden vételkötelezettség nélkül való megtekintésére. Vidéki m e g r e n d e l é s e k

a legpontosabban és leggyorsabban
eszközöltetnek. — A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, kiváló
tisztelettel

Gál Testvérek Utódai
Szeged, Klauzál-tér. Telefon 8 3 4

nagy választékban.
SYLVESTER-ESTÉLYRE és más tombolák alk a l m á r a Jux- és egyéb tárgyak a legmérsékeltebb áron kaphatók.
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