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A nép barátja.
Galíciának legtekintélyesebb
politikai pártja a lengyel párt. Ez a lengyel párt
azonban nagyon különbözik a mi néppártunktól. Programja demokratikus és szabadelvű. Galíciának nagy elmaradottsága,
a lengyel nép nagy Ínsége és elégedetlensége, a galíciai nagybirtok és nagyipar, kíméletlen önző, kizsákmányoló uralma tette
azt a pártot oly nagygyá. Miután ez a
párt Galiciában a legnagyobb, a kormány
e párt tagjai közül választotta a kabinet
lengyel Landsmann-miniszterét,
aki a
kormányban Galícia érdekeit van hivatva
képviselni: Dlugosz minisztert.
Am a lengyel néppárt és a néppárti
miniszter nem sokat segített a lengyel nép
Ínségén és elégedetlenségén. A parlament
most fölemelte a szeszadót. Husz millióval nagyobb bevételt várnak tőle, ennyivel többet kell a szegény pálinkafogyasztóknak kiizzadniok. A pénz a tisztviselők
fizetésrendésére kell, de a nép lázong és
elégedetlenkedik, hogy miért tőle, a szegény fogyasztóktól veszik el ezt is, miikor
őket a szeszgyártó földbirtokosak és nagyiparosok nyúzzák. Ezeknek milliókat ajándékoz az állam szeszkontingens
alakjában és nekik kell ezeket a milliókat is kiizzadni.
Galiciában most a tartománygyülés
választójogi reformja van napirenden. A
néppárt meg akarja szüntetni a nagybir-

Feofan, a vándor.
— Egy betiltott darabból. —
Nagyban készültek a szentpétervári
AlexaiKler-sziiiiházban Leonid
Andrejew
drámájának, a „Ne ölj"-nek előadására.
Annál nagyobb meglepetést keltett, hogy
röviddél a főpróba előtt megtiltották a
darab szinrehozását. A cenzúra azt kifogásolta, hogy a címszereplő Feofan rendkivűli hasonlít Rasputinra, aki az orosz
udvari körökben is nagyon befolyásos
személyiség.
Nagyon jellemző ez az orosz cenzúra
félfogátsára, amely mindenben és mindenkiben az orosz nagyságok ki gúny olását látja.
Hü fordításban közöljük itt a legkifogósoltabb részt. Egy jelenetet az első
felvonásból.
Az elátkozott házban történik és igazán olyan naiv jelenet, hogy méltán kelt
csodálkozást a cenzúra beavatkozása.
(Feofan betámolyog, mögötte Jakow, nevető arccal.)
Feofan: Béke veletek, testvérek! Hé, hát
hová üljek le? Hiszen ez a szék összetörik
alattam!
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tok választójogi privilégiumát. Ott is a demokratikus választójogtól várják a népnyomor enyhítését. A lengyel néppárt
most a kormánynak
kellemetlenkedik.
Síürgkh ellen fordul, sőt saját bizalmas
embere és minisztere, Dlugosz ellen. A
galíciaiak magatartása nagyon megnehezítette a kormány helyzetét.
A forrongó elégedetlenség hatása
alatt a lengyel néppárt nagy végrehajtóbizottsága szombaton Zsesovban
(Rzeszov) ülést tartott, hogy leszámoljon a
kormánnyal és Dlugosz miniszterrel.
Az ülésen a párt összes bizalmiférfiai részt vettek. Ott volt maga Dlugosz
miniszter és ott volt a párt valamennyi
képviselő tagja. Az elégedetlenséget
a
párt lelke, szellemi vezére, Stapinszky, a
hires néptribun szította, ö vezette a támadást. ö szórta a kellemetlen vádakat a
kormány és Dlugosz ellen.
Ekkor azonban váratlan
jelenetek
következtek. Mindenekelőtt az egyik bizottsági tag, Kendzior udvari tanácsos
leleplezte Stapinszkyt, hogy ő nem az a
hajthatatlan elvszilárd népbarát, akinek
hirdeti magát, ö megfelelő bérért hajlandó egyes személyárulásra. Íme Zalesky
szalonjában aláirt egy okmányt, melyben
kötelezi magát, hogy hajlandó a középbirtokosak számára egy külön választói
kúriát megszavazni. A kerületi tanács intézménye ellen a legnagyobb a galíciai nép
panasza. Stapinszky arra is kötelezte maJakow (nevetve): Ide ülj, a padra. De
vigyázz, le ne nyomd nagyon, mert Kulabuchow képes érte a törvényhez vinni. Jó
estét hvanowna Margaréta!
Margaréta: Jó estét, Jasa.
Waszili: Minek hoztad ezt az embert,
Jakow. Nem közénk való.
Jakow: Nagyon kedves, jó fiu.
Waszili: Itt nincs pálinka, hallod-e, Feofan! Hiába fáradtál.
Jakow: Pálinka? Hoztunk magunkkal.
(Feofan zsebéből kihúz egy megkezdett
üveg pálinkát.)
Feofan: Egy bűnös ajándéka. Nekem
nem is kell pálinka . . . én már úgyis részeg vagyok . . . Woronin, a fűszeres
traktált meg . . . hol is no . . . igen . . . egy
korcsmában . . . hol is . . . i g e n . . . a szárnyas piacnál. Ujjé, Woronin majd fölpukkadt . . . ugy szuszogott, mint egy disznó.
Aztán gondoltam, hogy elmegyek a fürdőbe,
de aztán meggondoltam, úgyis meleg van.
(Dühösen.) Aki verekedni akar, csak jöjjön . . . ide jöjjön!
Waszili:
Senki sem akar veled verekedni. Eredj aludni, ez a legjobb verekedés
neked. (Jakowhoz.) Szép majmot hoztál
ide, még ránézni is förtelem.
Feofan: Majd alszom, ha akarok, de ki
fog akkor a lelketekre beszélni? Woroninnak addig soroltam föl a bűneit, amig az
izzadság ki nem ütött rajta. Másoknak kellett odajönni és kérni, mig megkegyelmez-
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gát, hogy az intézmény fentartását, sőt
állandósítását is segiti.
De ez még csak izelitő volt. A gyűlés
szenzációja ezután következett.
Fölállt
Dlugosz miniszter és leleplezte Stapinszkyt, mint korrupt, megvesztegethető proviziós és borravalós lovagot. Kijelentette,
hogy ő maga 109,000 koronával vesztegette meg a lengyel néptribunt. Báró Popper galíciai nagyiparos 25,000 (koronával
hallgattatta el, a galiciai helytartó 30,000
koronát adott neki választási
célokra.
Stürgkh miniszterelnöktől pedig
40,000
koronát zsarolt ki lapjának céljaira. Mikor
ezért egyizben Stapinszkynek szemrehányást tett, ő vállvonogatva igy válaszolt:
I fia nem volna lapf.hk, nem tudnék Bij linszlkytől (az akkori osztrák pénzügymi1 nisztertől) két milliót céljainkra kipré' selni. Dlugosz miniszter ehhez még hozzátette, hogy ő kész vádjaiért a parlamentben, a sajtóban, a bíróság előtt, bárhol
helyt állani.
Már most mi lett ez irtózatos leleplezésnek a hatása? Stapinszkynek az egész
pártgyülés túlnyomó többsége
bizalmat
szavazott.
Ellenben Dlugosz minisztert, a
ki leleplezte Stapinszkyt, szinte egyhanggulag, 65 szavazattal 3 ellen a lengyel
néppárti klub tagjai közül kizárta.
íme, ilyen állapotok uralkodnak Galiciában. A nép bizalmi embere félmillió
koronát zsarol. Megvesztegetteti magát a
kormánytól, miniszterektől, helytartótól,
tem neki. Ha én elkezdek egv bűnös lelkére
beszélni, egyhamar el nem engedem. Pudolfkban egy kereskedő vérebeket uszított
rám, a püspöknél bepanaszolt, a rendőrségnél följelentett. És mit tehetett nekem a
rendőrség? . . . Semmit. Itt vannak az Írás a i m ! . . . Én csak azt teszem, ami i l l i k . . .
Talán ti akartok nekem prédikálni? . . . Hohó . . . majd én beszélek a fejetekkel . . .
(Elővesz egy csomó irást.) Itt vannak az irataim!
Waszili: írásai mindenkinek vannak. Az
nem jogosit föl, hogy emberekbe belekapaszkodj.
Feofan: Nem is adod rosszul. Tudd
meg. hogy ha én valakibe belekapaszkodom,
azt ki nem engedem egyhamar. Mikor az a
birka látta, hogy a rendőrségnek nincsen
hatalma fölöttem, elkezdett itatni. Ha, ha,
mennél többet ittam, annál rosszabb volt ránézve . . . 'Végigkergettem az egész házon . . . mind a három emeleten . . .
Én
előttem nem áll meg egy bűnös sem . . .
Legalább három métermázsa nehéz vagvok.
Waszili: Ne ordits annyira. Minek csapod ezt a nagy lármát. Valóságos trombitás
vagy.
Feofan: Jól mondod. Ha én elkezdek
trombitálni . . . (Nevet magában) jó kedvem
van, hál' Istennek.
Jakow: Igyál egy pohárral. Waszili!
Waszili:
Hová beszélsz! Iszom-e én
egyáltalában?
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nagyiparostól, vállalkozóktól.; Lapját a
kormánytól szubvencionáltatja. De mikor
már nem tud eleget zsarolni, a kormány
ellen fordul. Mikor aztán a kormány leleplezi ezt a manővert, nem a panamista
pártvezért dobják ki, hanem a — minisztert.
A nép, a szegény galiciai nép pedig
tovább lázong az inség, a szeszadó, a kontingens miatt — a kormány ellen, ellenben tovább is vakon bizik vezérében: Stapinszkyban. A kormány előbb tömte és fizette Stapinszkyt és most hiába leplezi le.

A magyar közgazdasági
temetőből.
— A váiság áldozatai. —
(Saját tudósítónktól.) A karácsonyi vásár itt van s ez után elmúlik ez a gyászifekete esztendő. Az évi mérleg, — milyen fájdalmasan hangzik ez általában . . . Számtalan fizetésképtelenség, megingathatatlannak vélt cégek összeroppanása, a csődök
egész sorozata jelzi a modern európai élet
tragédiáját. Soha gazdasági krízis ennyi áldozatot nem követett és Európában sehol nem
okozott alym krízist a külpolitikai, vihar ds
helyzet, mint minálunk. Az ország közgazdasága az ipari és kereskedelmi vállalkozás temetőjének a képét mutatja:
A csődök száma volt:
1911-ben 509,
1912-ben 742, 1913-ban 980. A három év
alatt 340 pénzintézet vált fizetésképtelenné.
A fizetésképtelenségek száma: 1911-ben kerekszámban 2000, 1912-ben kerekszámban
2800, 1913-ban kerekszámban 3100 volt.
Az ujabb alapitástík csökkenése, uj alapítások tőkeértéke a háromnegyed'évben:
1912-ben
444.749,174 korona, 1913tóari
158.388,936; a csökkenés tehát 286.460,280
korona, vagyis 64százalék. Az ipari alapitások tőkeértéke 1912-ben 181 millió 874,200,
1913-ban 81.201,030 korona, vagyis a csökkenés 92.834,400, azaz 51 százalék.
De ez a kép még korántsem hü tükre a
pusztulásnak. A még fönnálló vállalkozást
és az esetleg ujabban keletkező vállalkozók
Jakow: No, mert, hogy épen olyan hideg
van. Már be is töltöttem neked.
Waszili: Igazán nem tudom . . . Nem
innál, kedves Margarétám? Igyál talán szivecském!
Margaréta: Nem ihatom, tudod, Waszili, galambocskám, nekem nem szabad inni.
Feofan: Pálinkát isztok, bűnösök . . . a
sátán örömére.
(Waszili kiissza a poharat, Jakow is
iszik.)
Jakow: Hallgass, Feofan! Nem értesz az
üzlethez. Egy hónapja hallgatom már a szamárságaidat és egy értelmes mondatot nem
hallottam tőled. Énekelned kell egy kicsit.
Ugy minden szavad élénkebb lesz. A siralmas beszéd nem áll jól neked. Ugy hangzik,
mint egy láncravert kutya ugatása. Ugatni
mindenki tud!
Waszili: Mint egy török trombitás.
Feofan: Ugyan mit jár a szájatok. Ti
még nem hallottatok engem beszélni. Igazán
szívből beszélni.
Jakow: Mikor tudsz te igazán beszélni?
Feofan: Mikor jó hetem van. Akkor
kellene csak hallanod.
Jakow: Máskor nem tudsz?
Feofan: De máskor is. De ha a gép
nincs jól kenve, akkor nem tudok jól beszélni, akkor nagyon jó szivem van. Túlságosan
szeretem a bűnösöket. Igen a bűnös. Ki hatna
más a lelkemre, mint a bűnös. (Siránkozva.)
Ezer igazságost adok egy bűnösért. Mit csináljak egy becsületes emberrel? Bűnösöket
adjál nekem és térdenállva fogom megköszönni . . .

létét is lehetetlenné teszi a nagy elkedvetlenedés, az általános bizalmatlanság. A /belső
piac nem fogyasztóképes, az exportpiac
gyönge. És még Szerbia se annyira nem
kapcsolódik ezután velünk, mint ahogy eddig tette. Európa legtekintélyesebb közgazdasági lapja, a Londonban megjelenő „The
Economist", Szerbiából a következő hivatalos jelentést kapja:
Szerbiában az osztrák és magyar ajánlatokat elvből visszautasítják, még akkor is,
•ha a legolcsóbbak. Szerbia most pályázatot
hirdetett vasúti sínek szállítására és habár a
magyar ajánlatok a legolcsóbbak, mégis bizonyos, hogy a szállítást egy német cég fogja megkapni. A Balkán-államok sokáig a legjobb piaca voltak a magyar és osztrák exportnak. A háború befejezése óta más országok is /versenyeznek ezért a piáéért. Különösen Oroszország igyekszik kereskedelmi öszszeköttetéseket a Balkán-államokkal létesíteni. A legutóbb a román hadsereg részére való posztószállitást két orosz cég kapta meg.
Az orosz kereskedelmi minisztérium Szófiában kereskedelmi muzeumot és Várnában és
Ruszcsukban fiókokat állított föl. A belgrádi
kereskedelmi kamarát már értesítették, hogy
Belgrádban hasonító orosz intézmény létesíttetik. Németország is azon erőlködik, liogy
Szerbiába való kivitelét növelje és a legközelebb egy német kereskedelmi iroda fog Belgrádban megnyílni. Belgium egy kereskedelmi ügynökséget készül Belgrádban fölállítani, mig a hollandi exportőrök legutóbb min
takiállitást rendezték Belgrádban. A szerb
kereskedők a textilárukat most Olaszországból hozatják. Az olasz kereskedők a lehető
legolcsóbb árakkal igyekeznek a szerb piacot meghódítaná.
A magyar pénzügyminiszter által közzétett kimutatás az államháztartás bevételeinek és kiadásainak alakulásáról a folyó
év második negyedében 91.960,247 koronával kedvezőtlenebb a tavalyi második évnegyedi kimutatásnál. Az állami bevételek a
jelzett mérlegben 431.079,336 koronával szerepelnek s 692,796 koronával nagyobbak,
mint a mult év hasonló időszakában. A kiadások összege 561.260,644 korona, azaz
92.653,044 koronával több, mint a mult év
második negyedében. Az egész állampénztári kimutatás magán hordja a kedvezőtlen
gazdasági konjunktúrák bélyegét. A válságos
pénzügyi helyzet elsősorban az egyenes
adóknak közel három millióval való csökkenését eredményezte. Még nagyobb a viszszaesés a jogilletékeknél. Az e téren mutatkozó 4.764,388 korona kevesebb bevétel az
ingatlanforgalom és a parcellázási üzlet teljes pangására vezethető vissza.
A krízis tulajdonképeni áldozatai nemcsak a tönkrement vállalkozók, hanem a
hónapök óta leírhatatlan nyoinukasággal küzködő munkások. A munkásosztály még ki
sem heverte az előző válság csapásait, az
évekig tartó munkanélküliséget. Éhség, nyomorúság, betegség, gyakori halálozások tanyája lett a munkások otthona. Napról-napra kétségbeejtő jelenetek játszódnak le a
szervezetekben. Családapák kétségbeesett
terveket főznek, hogy megmeneküljenek a
kinzó éhhaláltól, a bűnesetek, az öngyilkosságok száma emelkedőben van. öngyilkosság volt: 1911-ben 298, 1912-ben 373, 1913ran 383, vagyis emelkedés van 1912-re 25
százalékos, 1913-ra 28.6 százalékos! A muncanélküliség olyan arányokat öltött, aminőröz hasonlót egész Európában nem találunk.
Békeszerződés Amerika és Németalföld közt. Washingtonból jelenük: Bryan
államtitkár és a, némétallfölldíil Ikövet toegy
egyeztek ama békeszerződés szövegére nézve,
amely az annak idején jelzett döntőbírósági
terv alapelveit tartalmazza. Ez az első ilyen
békeszerződés egy európai állammal.
Amerika a külföldiek ellen. Washingtonból jelentik: A képviselőház elhatározta,
hagy bevándorlási bilit alkot, mely a bevándorlóktól azt követeli, hogy egy nyelven irni
és olvasni tudjanak. Ezenkívül kimondja a
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bili, hogy mindéin külföldi, aki a bevándorlás után bárom éven belül vagyont rongál,
a szervezett államrend fölforgatását hirdeti
vagy köztisztviselők meggyilkolására izgat,
száműzendő. Ezt a rendelkezést elégségesnek tartják, hagy kizárja a választójog érdekében esetleg rendezendő anarchisztikus
vagy más pusztító módszereiket.

Huszonhét bizottságot alakit
a rendkívüli közgyűlés.
(Saját tudósítónktól.) Szerdán délután 4
órakor a város törvényhatósági bizottsága
rendkívüli közgyűlést tart, amelyen a szinügyi bizottságot kivéve, az összes szak- és
egyéb bizottságokat megalakítják. A közgyűlésen ezúttal már Lázár György dr. polgármester fog elnökölni, akit örvendetes
gyógyulása alkalmából meleg ovációkkal készülnek elhalmozni a városatyák. A bizottságok megalakitásán kívül fontosabb teendője a rendkivüli közgyűlésnek nem is igen
lesz.
Huszonhét bizottság tagjainak a megválasztása lesz a műsor legérdekesebb része.
Megválasztják: a közigazgatási bizottság öt,
a pénzügyi bízottság 24, a jogügyi bizottság
24, a népnevelési bizottság 24, az egészségügyi bizottság 20, a kórházi bizottság 6, a
gazdasági bizottság 24, a javadalmi bizottság 12, az útügyi bizottság 8, a közművelődési bizottság 24, a zenedei bizottság 12,
a Somogyi-könyvtár és muzeum-bizottság
12, az árvaházi bizottság 8, a nyugdijbizottság 8, a közkerti bizottság 12, a szervező
'bizottság 12, a műszaki bizottság 24, a
gyáripari bizottság 15 és a lótenyésztési bizottság 12 tagját, megválasztják továbbá a
központi választmány tagjait, az igazoló választmány öt városatya-tagját, az állandó
bíráló választmány ugyancsak öt városatya
tagját, a kijelölő választmány három tagját,
számonkérőszék két tagját, a középitészeti
tanácsba egy tagot és az iskolaszékbe egy
tagot.
JEgy érdekes fölebbezés is kerül a holnapi közgyűlés1 elé. Ismertettük már Joaehim
Ferencnek, a Parisban élő festőművésznek az
'esetét, aki kiállítást akart rendezni a kultúrpalotában s erre a célra annak egy termét
kérte átengedni. A tanács a kórelmet ridegen elutasította. A határozat ellen Jaaohixn
fölebbezett a közgyűléshez, amely remélhetőleg nem helyezkedik a tanács lehetetlen
álláspontjára és elrendeli a terem átengedését.
Ezenkívül a közgyűlés programján még
egy miniszteri leirat szerepel négy elhunyt
városi tisztviselő özvegyének kegy/dij-.kórvénye tárgyában. Torontálmegye köriratot intéz Szegedhez a polgári iskolák fejlesztése
érdekében. A tanácsi, valamint a polgármesteri előterjesztések között pedig a következő
ügyek szerepelnek: Az 1914. évi fősorozásra
vonatkozó előmunkálatok, az ujszagedi artézi kut átvétele, a szükségbarakok helyéneik
kijelölése, a rendőrök részére szükséges szőrmegallérokra 834 korona költség engedélyezése, a Braun Viktor-féle föld ujabb hasznosítása tárgyában, a Gazdasági ós IparbankináJ! elhelyezett tőke ügyében kelt 124796—918.
sz. B. M. rendelet, Kis Mária fürdőpénztárosnő felebbezése a 40442—913. sz. tan. vég/határozat ellen végkielégítése, ,a Szegedi Partfürdő r.-t. felebbezése, hídvám elengedése ügyében, az Orsz. gyermekvédő liga kórelme 588
korona 60 fillér segély iránt; Joaobim Ferenc
felebbezése tb. a kultúrpalota átengedése
ügyében; Talhauerné Vadász Jolán szabadságideje; Soós György őrsparancsnok szabadságideje tárgyában; szatymazi közvilágítás
költségeire kifizetett 11 korona 04 fillér; Lovászi ós társa címfestő részére kifizetett 16
korona; városi nyomda részére beszerzett
asztalokért kifizetett 30 korona; vágóhídi
gépház tetejének kijavítására igényelt 138
korona 45 fillérnek egyéb alap hiányában a
rendkivüli alapból történt kiutalása tárgyában.
> i
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Állatni kölcsönt kap Szeged.
— A miniszterelnök a
magyar városokért. —
(Saját tudósítónktól.) Amint ismeretes,
a magyar városok ősszel Nagyváradon kongresszusra gyűltek össze. A kongresszuson
sok érdekes dolgot meghánytak-vetettek, a
melyek közül mindenesetre a városok hitelügyének kérdése volt a legfontosabb. A magyar városok 'hitelügyének előadója Lukács
Ödön tanácsos volt, akinek gondosan összeállított elaboratuma országszerte érdeklődést keltett. Lukács Ödön tervezetének az
volt a lényege, hogy tekintettel a mai pénzügyi viszonyok nehézségeire, a kormány
jöjjön a városok támogatására, még pedig
oly módon, hogy az állami emisszió lényegét a városok legszükségesebb beruházásaihoz megkívántató összeggel emelje föl és
ezt az összeget bocsássa a városok rendelkezésére.
Tisza István gróf válaszától függött
most már minden. Ha a kormányelnök kedvezően intézi el a kérdést, akkor a városok
nyugodtan nézhetnek a jövő fejlődés elé. Ha
pedig a kormány megvonja a támogatását,
akkor a városok továbbra is drága és súlyos
kölcsönök segítségével fogják lebonyolítani
tudni hitelügyleteiket.
A kongresszus fölterjesztésére Tisza
István gróf most hosszabb leiratban válaszolt. Ez a válasz Szegedet különösen közelről érdekli, hiszen a városnak tudvalevőleg
ötvenhét millió kölcsönre van szüksége, hogy
a fokozatos beruházásait tető alá juttathassa. Egyelőre közel 6 millió kellene Szegednek, amint ezt a pénzügyi bizottság legutóbb
tartott ülésében Balogh Károly pénzügyi tanácsos előterjesztette és egyúttal javasolta,
hogy amennyiben, a kormány nem rendezné
hitelügyét, akkor a város kölcsönt keresne,
ha azonban az állam veszi kezébe a dolgot,
akkor fölösleges kölcsönök után érdeklődni.
Ami már most a miniszterelnök nyilatkozatát illeti, abból két fontos momentum
domborodik ki. Az egyik momentum nem rózsás színben tünteti föl a jövőt, amennyiben
— dacára a kamatlábleszállitásoknak — a
miniszterelnök kijelenti, hogy egyhamar
a
pénzpiac lényeges javulására nincs remény
és igy szükségesnek tartja, hogy a városok
még a legszükségesebb beruházásokra előirányzott 90 millió koronái kitevő hitelszükségletüket redukálják, amely mérsékelt öszszeg megszerzésére kilátásba helyezi a kormány közreműködését.
A miniszterelnök kifejezést ad annak,
hogy a kormány teljes mértékben átérzi a
várősök jelenlegi pénzügyi helyzetének nehézségeit. A kormány már hónapok óta intenzív munkát fejt ki oly irányban, hogy a
várito'icb nehéz bajaikból kisegítse. Az utolsó öt esztendő a l a t t i , a háhoru_szé1éig kv
élesedett külügyi krizis pénzügyi következményei és igen nagyarányú állami beruházási program kívánalmai terhelték meg a magyar állam háztartását. Az ágamnak egy
milliárdot meghaladó hiteligényekkel kellett
öt év alatt a piacon föllépnie és a nemzetközi pénzpiac helyzetének megromlása foly-

tán ezen szükséglet túlnyomó nagy részét
rövid lejáratú függő adósság utján volt
kénytelen fedezni.
A konzekvenciája pedig a nyilatkozatnak a következő:
Tekintve, hogy iXbizbő időkre még egyáltalában nincs kilátás, föltétlenül szükségesnek véli a miniszterelnök, hogy a városok alapos revízió alá vegyék a beruházási
programjukat s nagyon tetemesen leszállítsák a most kiszámított 448 millió korona öszszes szükségletet, illetőleg jobb időre halászszák a szükséglet egy részének kivitelét. Leszállitmdó volna az első évre kim ut ötott 90
millió korona is, mert hiszen ennek az öszszegnek beszerzéséhez is vajmi kevés re-

ménység fűzhető. Végül megjegyzi a miniszterelnök, hogy egyes városoknak,
—
köztük Szegednek is, — a pénzbeszerzés körül tett kísérletei igen jelentékenyen nehezítik a magyar kommunális hitelügy rendezését. Ezért nyomatékosan ajánlja a miniszterelnök, hogy ilyen izolált
pénzbeszerzési
akciótól az egyes vároisok tartózkodjanak s
az egész kérdést az ősszés városok nevében
egyöntetűen, kellő megfontolással s a kormánnyal egyetértőleg vezessék, 'E leirat folytán a kongresszus elnöksége egyidejűleg intézkedik, hogy mielőbb megállapítható legyen a városok elkerülhetetlenül szükséges
beruházásainak összege.

A képviselőház ülése.

után elfogadásira ajánlotta a j avaslatot.
Vio Antal arra .hivatkozik, hogy a fiumei kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére az ország csaknem valamennyi kereskedelmi és iparkamarája fölirt a kormány
hoz, hogy figyelmeztesse a kormányokat
azokra a veszedelmeikre, amelyekikeil ez a
törvényjavaslat Fiume város kereskedelmét
fenyegeti. Nekünk, akiknek a legszükségesebb beruházásokra sínes eléig pénzünk, szabad-e százmilliókat ajándékoznunk egy idegen vasútra? A földrajzi helyzet olyan, hogy
azzal a pénzzel, amit a bosnyák vasutakra
fordítunk, velünk szemben ellenséges érdieket
szogálunk.

(Tisza István beszéde. — M gszavazták a
bosnyák vasutakat.)
(Saját tudósítónktól.) A karácsony békéjének csöndje és nyugalma már ma kiterjesztette védő szárnyait a magyar képviselőház kupolás palotája fölé. Az ellenzék
nincs itt és a magára maradt munkapárt a
bosnyák vasutakat és még egy javastatot tárgyalt az állami számvevőszéknél
rendszeresítendő állásokról. A miniszterelnök felszólalása után megszavazták a búsnyák vasutak
költségvetését.
Tegnap délben, mint megírtuk, még ugy
volt, hogy ma a sajtójavaslat tárgyalását
folytatják, ez irányban már meg is egyezett
Tisza István gróf miniszterelnök
Beöthy
Pál házelnökkei. Egyszerre csak már jóval
tul a déli órákon jobbról is, balról is sugdosni kezdtek s hevenyészett tanácskozásba
gyűltek össze. Csakhamar kiderült, hogy
bizalmas tanácskozás folyt az ellenzéki delegátusok és a munkapárt elnöksége közölt
arról, hogy nem lehetne-e szerdán és csütörtökön végezni a delegációban. Az ellenzék
ebbe belement és föltételül azt kötötte ki,
hogy ma a Ház ne tárgyalja a sajtó javaslatot, hanem hagyja azt újév utánra. Miután
ebbe a munkapárt elnöksége beleegyezett,
megállapodtak. Tehát nincs másról szó, mint
kölcsönös előzékenységről, szivességtevésről. Ám a pipadohánynak is nagy jelentősége
van, ha azok kínálják meg vele egymást,
akik nemrég még halálos gyűlölséggel állottak szembe egymással.

(Sándor Pál beszéde.)
Sándor Pál ugy látja, hogy a bosnyák
vasutak ügyét elsiették. Nagyon sajnálja,
hogy az ellenzék ennek a rendkívül fontos
kérdésnek tárgyalásánál ninos jelen. Ezt nem
tulajdoníthatja másnak, mint hogy az ellenzék maga sem tudja, hogy mit tesz/amikor
.nincs jelen, mert .az ellenzék számára hálásabb téma nem is képzelhető, mint ennek a
törvényjavaslatnak a támadása. Nagyon hibáztatja, hogy ily fontos javaslat előkészítésénél a legfontosabb közgazdasági tényezőket még csak meg sem hallgatják, hanem a
minisztérium maga végez mindent, mellőzvé
mindazokat, akiknek ezen a téren gyakorlati ismereteik vannak. Az u j va.sutépitéssel
megadjuk Ausztriának azt a kedvezést, hogy
közvetetlenül bejuthat Boszniába a saját vonalain és az a kedvezményes helyzet, amelyet eddig a magyar államvasait élvezett
Boszniában, megszűnik. Az u j dalmát vasút
következtében Spalató lesz a .monarchia legnagyobb kikötője, amely mellett Fiume és
Trieszt eltörpül. Igy vesznek kárba azok a
százmilliók, amelyeket Fiúménál a tengerbe
dobtunk. .Hiába épitettünk nagy gyárakat
Fiúméban, azok többé nem lőhetnek versenyképesek. A déli vasút államosítása, is napiMár most a munkaprogram a követke- rendre kerül, a kereskedelmi miniszternek
zőkép főst: szerdán és csütörtökön tehát a legyen gondja rá, hogy a magyar kormánydelegációban lesz ülés. de lesz a képviselő- nak befolyása a déli vasút tarifájára megháznak is még egy ülése ezen a héten. Ek- maradjon az ország határain tul is az egész
tengerpartig. Ha a kormány arra törekszik,
kor harmadszori olvasásban is elintézik a hogy az ország pénzügyileg tönkre ne menmost tárgyalás alatt levő javaslatokat, az- jen, akkor legyen gondja ezekre a dolgokra
után a Házat elnapolják, hir szerint január is. Nagyon sajnálja, hogy a törvényjavaslatot szinte máról-holnapra tárgyal tatja a kortizenkettedikéig.
mány, a nélkül, hogy a közvélemény a javasIgen gyönge érdeklődés mellett nyitotta latot megismerhetné és tanulmányozhatná.
meg ma az ülést BeÖlhyJJál elnök. Az elien- Hogy nem tagja a munkapártnak, ai\naik
» LtVv dadsorai teljesen üresek~vüiVtt\ fe . L, ^ y j i k oka az is, hogy
törvényjamunkapártból is csak kevesen, alig 40—50-enf'
vaslatokat szinfé ' á nyilvánosság kizárásávoltak jelen.
val
készítenek el. A most föladott poziciókat
A napirend első pontja a bosnyák vassoha többé vissza nem szerezhetjük.
útokról szóló törvényjavaslat volt.
Dobieczhy Sándor elismeri, hogy Fiúmé(Fiúméért.)
r a nézve aggodalmat kelthet a javaslat, de
iSzabó János előadó ismertette a javasla- Fiume helyzete olyan, hogy nagyon nehezen
tot, elmondotta, hogy az egyes vonalakon lehet ezt a kikötőt támogatni. iMivel a noviminő nyomtávolságú vasutak épülnek ós az- biháicsi vonal kiépítése biztosítva van, Fiu-

KarácsppiésUiévivásáraz^ntfYal-9rofféríában
Aki összes, a drogériában beszerezhető áruit nálam veszi meg, annak két koronán felüli bevásárlásnál tiz százalék engedményt adok!

Széchényi-tér 6.

Karácsonyi és Újévi vásár az Angyal-drogériában.
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ane város érdekeinek megóvásáról a tehetőségig gondoskodott a kormány. A kérdés nagy
jelentőségére való tekintettel a szóló behatóbb kritikát kiván gyakorolná a javaslat fölött-.
Sándor P á l : Tényeket mondtam!
Tisza István: Azt mondotta a képviselő
ur, hogy a novi-bihácsi vonal kiépítése és
kapcsolata a dalmát valutáikkal előny ösóbb
Fiúméra, mint Spalatóra.
Sándor Pál: Nézze meg a jegyzeteket!
Tisza István: Ebben teljesen egyetértünk. D-e viszont azt is mon'dta, hogy a sziszeki vonalat örök időkre átadtuk az osztrákoknak.
iSándor Pál.: Igenis lekötöttük magunkat!
Tisza István: A Máv. helyi díjszabása
érvényesül ezen a vonalon is. És hogy örök
időikre kötöttük volna le ,magunkat, h a megnézte volna az egyezményt Sándor Pál, megtudhatta volna, hogy csak öt évig marad az
érvényben, feltéve, ha 1917-ben létre jö;n a
kiegyezés. Abban is egyetért Sándor Pállal,
hogy a vasúti hálózat kiépítése rontja Magyarország helyzetét Ausztriával szemiben,
viszont a természetes fejlődést meg nem állíthatjuk. Rövidlátó politika volna, h a a geográfiai hely zet ellenére monopol kun okat és
privilégiumokat tartani fenn.
Azokból a nagy előnyökből, amelyek ezzel a vasúttal járnak, -Magyarországnak is
ki kell vennie azt a részt, amely geográfiai
helyzeténél fogva megilleti. Stratégiai szempontból pedig egyenesen Ikötelességün/k a javaslatot elfogadni. (Helyeslés.)
A Ház ezzel a vitát, berekesztette és a
javallatot Vio módosításával áiltalámofiságban elfogadta.
A részletes tárgyalás során Sándor Pál
volt az első felszólaló. Több hozzászólás után
aztán részletekben is elfogadták a javaslatot,
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színház, művészet.

alkalommal a rn. kir. hornvédzenekaron kivül
Fiedler Walter tanár, a jeles gordonkaművész is közreműködik. Előadásra -kerül:
Szinházi műsor:
Mozart, Bach, Fiohtuer és Wagner egy-egy
SZERDA: Nagy Terus vendégifölléptével zenemüve. A hangversenyre jegyek naponkint este 6 és 7 óra között az Otthon titkári
Aranyember, színmű. Páros s/o.
CSÜTÖRTÖK: Nagy Terussal Az ördög, irodájában előre válthatók. Az összes helyek
számozva vannak. A hangverseny pontban 6
vígjáték. Páratlan 3la.
PÉNTEK: Dolláikirálynő, operett. Pá- órakor kezdődik. A Hauser Rezső Sándor
igazgató vezetése alatt mükö-dő rendezőros Va.
r
bizottság
ez aHkalomma-1 is mindent elkövet,
SZOMBAT: Dollárkirálynő, operett. Pá23
hegy a hangverseny a közönség igényeit kiratlan / elégítse,
amire különben Fiehtner -Sándor, a
VASÁRNAP délután: A titok, szinmü.
honvédzenekar
lélkes, képzett és fáradhatatVASÁRNAP este: Dollárkirálynő,
ope3
lan
karmestere
teljes mértékben biztosítékot
rett. Páros /a.
nyújt.

* Nagy Terus vendégjátéka. Az uj
földesúr bájos lányalakjának, Eliznek ábrázolásával kezdte meg néhány -estére terjedő
vendégjátékát • Nagy Terus, a szegedi színháznak éveken át kényeztetett, kedves emlékű naivája. Nagy Terus ennek a színháznak a neveltje, ehhez fűződnek első sikerei,
itt esett át a kezdés lámpalázain és ennek a
színháznak a közönsége tüntette ki azzal a
megértő szeretettel, mely őt a művészi céh
föl szabadított büszkeségévé avatta. Közénk
ugy jár vissza, mint a hir utján elindult gyermek a szülői házba. Most, hogy a Magyar
Szinház kitűnő gárdájában alkalma van kiváló példák közvetlen szemléletéből 'merítenie, játéka bár teljesebb és kifejezőbb lett,
belső értékére nézve megmaradt ugyanannak
az intim, jó illatú művészetnek, ami azelőtt
is volt. Nagy Terus leányalakjainak különös,
megkapó bájuk van, amit egyénisége sugároz
(A miniszterelnök
beszéde.)
Tisza István gróf miniszterelnök felelni ki belőlük. Az uj földesúr kitűnő keretet .ad
kiván Sándor Pál erős, temperamentumos szelíd pajzánságu, finoman színezett alakíkritikájára. Sándor Pál három kifogást ho- tásának. Sajnáljuk azonban, hogy a művezott fel. Az első az, hogy Ausztria rosszhisze- zetés nem látszott elég gondot fordítani arműséggel károsítja meg Magyarországot a ra, hogy a vendéget minden formájában bekiegyezési törvények végrehajtásában. Ezt
ilyen formában állítani nem tehet. Viszont mutassa. Nagy Terus már Szegedről való
fájdalommal ő is elismeri, bogy vannak súr- távozása alkalmával is több volt az -egyszerű
lódások a miatt, hogy az osztrák kormány a naivánál; fejlődési fokát körülbelül a Josétte
gondjaira hizotrt érdekek védelmezésében tűi- kisasszony fejezte akkor ki fregnánsan. A mai
men! a kölcsönös loyalitásnak azon -a hatá- színháznak az-on'ban nincsen müsor-a; kényrán, amellyel tartoznék egy idegen állaim
iránt, amellyel állandó kapcsolatban él és a telen sokszorosan lejátszott darabok keretémellyel egy uralkodó személy alatt van. Elis- be állítani be az ilyen színjátszót és nem
meri, ha fordulnak is elő súrlódások, melye- azt adni, ami a vendég szempontjából előket elkerülne ő is szívesen, azért nem állit- nyös lenne, hanem azt, amit lekét. Igy kerülható az, hogy Ausztria törvényes kötelezett- nek -elő untalan Az aranyember, Az ördög
ségeit ki játsza, de fel seim tehető a magyar
kormányról, hogy ezeket elnézze s igy ezál- és a Kaméliás hölgy cimü, bármilyen jó,
tal törvényes kötelezettségének meg ne fe- mégis elkopott, öreg bútorok. A keddi előlelne.
adás közönsége tetszéssel fogadta Nagy Te/A bajok eredetét- abban kell kereisni, rus alakítását és szívből jövő melegséggel
hogy az 1907. évben kötött kiegyezés a vasúti tapsolta meg annak művészi szépségeit.
megállapodásokat rontotta és olyan stipulációkat, amelyek Magyarországra előnyösek
* A szinügyi-bizottság. Kaptuk és szóvoltaik, törölt. Ezen- az állapoton nem tehet szerint közöljük a kö.vetíkező sorokat: Tiszsegíteni. A most jelentkező bajok folyomá- telt Szerkesztőség!
A „Dél magy arország"
nyai csak ennek a kiegyezésnek, de ezelk nem
mai
száma
szerint
akciót
indítottam a szinvonhatók kapcsolatba -a bosnyák törvényjaügyi bizottság ujjá alakítására. A szinügyi
vaslattal.
bizottságról egyetlen úrral beszéltem pár
percig, néhány nap előtt, ajkft atneté hizptt-.
' "éázedélcTO. a klnal köztársaságban^ sági tagság elfogadására kértem s aki evNankingból jetentik:- Qvrwjsziin
tábornok
szombaton Loredóba ment. Azóta néhány vel kapcsolatban szóba hozta a szimigy.it is.
katona fosztogatni igyekezett, amit azonban- -Más akcióról neon tudok. A város tanácsa a
a rendőrség megakadályozott. A városban közgyűlés októberi határozata után nem tarnagy a nyugtalanság, mert a kormánycsapa- totta szükségesnek a bizottság .megalakítátok a város közelében vannak ugyan, de nem sát, mert a. tagok megbízatása ez év végén
tudni, hogyan fognak viselkedni.
különben is lejár. A tanács a bizottság váAngol mérnökök fogsága Mexikóban. lasztását titkos szavazással ejti meg, aminél
a londoni Daily Mail jelenti
Mexikóból. összes ténykedésem, hogy a volt tagok névhogy egy forradalmár elfogott .két angol sorát bemutatom. Tisztelettel: Gaál) Endre
mérnököt és a hegyek között fogva tartja dr.
őket. A forradalmárok tizenkétezer
márka
* Az Otthon szimfonikus hangversenye.
váltságdijat követelnek a. két mérnökért.
A
Szegedi
Tisztviselők Otthona december
Husz angol és amerikai ember ment a he20-án,
szombaton,
rendezi harmadik szimfogyek közé, hogy a forradalmárokkal tárgyaljon.
nikus hangversenyét ebben az idényben. Ez
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Karácsonyi
A budapesti énekesnő
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Csodásan szép karácsonyi
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helyárak
gyermekeknek.

vvv

F O G

A

S

•éik&i.

Az általam készített
fáfásra kitűnően használható s valódi fogaktól
tel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továboá arany koronákat és
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javitást 4 óra alatt készítek.
H A R T A Á G O S T O N fogtechnika*
kígyó-utca 1. sz- SZEGED.
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A tanítók is panaszkodnak.
— Levél a szerkesztőhöz. —

(Saját tudósítónktól) Megdöbbenést keltett az a ma reggeli híradásunk, mely Pálfy
József dr. árvaszéki elnöknek a közigazgatási bizottságban a tanitó kar magatartása
ellen elmondott panaszait tartalmazta. Sokan kétkedve olvasták a különös közleményt, mások megerősítették azt a véleményt, hogy igenis, Szeged város tanítói karának morális fölfogása évről-évre több
animózitást enged meg a város hatóságával
szemben, ami a tanítói kar éltafánafs elkeseredéséfie vezethető vissza.
Ma levelet kaptunk ebben a tárgyban
egy helybeli tanítótól; közreadjuk azt annál
inkább, mert nyugodt és meggyőződést sugárzó hangja azt a benyomást keltik, hogy
a tanítóságnak mindénképen több oka van a
panaszba, mint azoknak, akik a tanítóságát
vádolják.
Az érdekes levelet itt közöljük:
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
őszinte megdöbbenéssel olvastam a Délmagyarország ma reggeli .számában Pálfy
József dr. árvaszéki elnök urnák erős kritik á j á t a tanyai tanitők eljárásáról. Egy pillanatig sem aikarom kétségbe vonni, hogy a
választási epizódok úgy folytak le, amint
azokat Pálfy József dr. személyes tapasztalatai alapján megrajzolta, — és pedig azért
nem, mert azoknál a jeleneteknél nem voltam jelen. De ami a tanítóságnak azt a törekvését illeti, hogy kézzel-lábbal, talán a
szokottnál hevesebb erőkifejtéssel törekedett
jelöltjeinek megválasztatását biztositan,i, ennek a jelenségnek magyarázatát minden tanító igen jól tudja ós épen azért némi fölvilágositással szeretnék e tekintetben a nyilvánosságinak szolgálni.
A szegedi tanítóságnak az a része, mely
Szeged város pénztárából kapja szegényes
kenyerét, elhagyatottságra, a hatóságnak
való kiszolgáltatottságra és mostoha bánásmódra nézve az utcaseprőkkel egyenlő sorban levőnek érzi .magát. Ez a tanítói kar,
mély eddig csak kötelességeket ismert és
azokat mindenkor tapasztalt melP.őztetése, sőt
•gyakori kijátsizatása ellenére is lelkiismeretesen teljesítette, a város hatóságától soha
támogatásban nem részesült, ellenben ahol
csak lehetett, ott a hatóság kifizette a tanítókat apró pénzzel; Ígéreteit neim tartotta he.
közgyüilésileg már megállapított fizetési több
leteiket hosszas időn át visszatartotta ós mindent elkövetett arra, hogy a tanítóság megélhetési viszonyainak javulása az elviselhetetlen óhajtássá váljék. Ha valami pana
szunk van, hiába fordulunk a hatósághoz.
Vannak közöttünk évek hosszú sora éta reménykedő pályatársak, akik ideiglenes alkalmaztatásuk megszűnését a várvavárt beválasztástól várják; — ezek hiába fordulnak az iskolaszékhez, mert a protekció, pajtáskodás ós rokonság Ihareos seregedvei szemben az igazság és jogszerűség nem jut szóhoz. Egyetlen reménységünk a közgyűlés,
mely sorsunkon segíthet. Ezért életkérdés
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számunkra, hogy legyen ott a közgyűlésen
szószólónk, aki a hatósággal szemben .meg
tudja védeni igazságos jogainkat. Ezért
megváltás reánk nézve, h o g y h a iskolánkat
államosítják, mert az álltam gondoskodása
nekünk a menyországot jelenti Szeged városnál átélt hosszai szenvedéseink után . . .
.Nem akarok itt általánosságban vádaskodni, hiszen semmiféle hatóságról sem merném azt állítani, hogy elvi ellensége a nehéz munkát végző tisztviselő, vagy tanítói
testületnek. De mivelünk, alázatos ós meggörnyedt rabszolgákkal szemben a hatóságot
egy ember képviseli és tanitótáreaim nagyon
jól tudják, hogy ki az az egy ember, aki
nekünk soha jóakarónk nem volt, inert örökké ellenünk dolgozott. Nemrégiben dolgom
levén a kultuszminisztériumban, ott az illető
referens ur a legnagyobb csodálkozással említette előttem, hogy más város kiulturtanácsnokai mindig azért jelemnek meg a kultuszmi niszteriuimban, hogy a tanitóságuk számár a valamit kicsikarjanak a kormánytól, de
Szeged város hatóságának egyik tagja azért
szokott megjelenni, hogy a városi közgyűlés
által már megszavazott fizetésjavitás jóváhagyását
megakadályozza.
Nem kell ehhez bővebb magyarázat!
A tanítóság mindenesetre csak elítélheti
azt a kartársát, aki a Pálfy József dr. által
vezetett választási aktusnál féltett kalappal
jelent meg, vagy aki kötelességét elhanyagolja, vagy a polgárokat a jó izlóshe ütköző
•módon igyekszik befolyásolni. De ilyen szórványos jelenségek alapján ne tessék mindjárt a tanítóságokat elitélni! A városi tanítóság sokkal több jogon tudna vádlóként felilépni a hatósággal szemben ós ha kifejezést
adna amnaik a tengernyi keserűségnek és
bánatnak, mellőzésnek és elutasításnak, mely
osztályrészéül jutott, bizonyosra vehető, hogy
a közvélemény egészen másként ítélne a most
némán tűrő ós gály arab-sorsban tengődő tanítóság morális sülyedése felől!
Egy

tanitó.

Egyes híradás szerint a polgármester is
•elitélően nyilatkozott a tanyai tanítókról. Állítólag olyasmit mondott volna, hogy amióta
a tanyai tanitókat állami tisztviselőkké tették, nem ismernek nagyobb urat maguknál,
túlbecsülik magukat s uralkodni akarnak a
környezetükön.
Erre vonatkozóan Lázár György dr.
polgármester most következőleg nyilatkozik:
— A lapok nem jól adták vissza a közigazgatási bizottság tegnapi ülésén az alsótanyai tanítókról tett kijelentésemet. Én a
külterületi lakossággal állandó érintkezésben
állok s a külterületet az utak megszemlélése,
valamint a lakossággal való érintkezés céljából vasár- és ünnepnaponkint meglátogatom. E látogatások alkalmával való nyilatkozatokból sajnosan tapasztalhatom, hogy az
a régi kellemes viszony, mely egyrészt a
külterületi lakosság, másrészt a külterületi
tanítóság között hagyományosan fönnállóit,
megszűnt, vagy legalább bensőségében megfogyatkozott. Ezen elhidegülés kezdete (tapasztalatom szerint összeesik azon időponttal, amikor a külterületi iskolák államosit-

tattak s a tanitókat állami tisztviselőknek jelentették ki. Ezen nyilatkozatra az egyes tekintélyes gazdák és külterületi alkalmazottak részéről való nyilatkozatokon tul más
adatom s különösen egyéni tapasztalatom
nincs; de azért kell lenni valaminek a dologban, amire a tanfelügyelő ur figyelmét én
is fölhívom.

Horvátországban
győzött a munkapárt.
(Saját tudósítónktól.)
Végre normális
viszonyok következnek be Horvátországban
is. A mai általános választás eredménye a
legfényesebb bizonyság arra, hogy Skerlecz
Iván báró missziója eredményes lesz. A rnai
napon a kormány olyan nagy többséget kapott, hogy abból következtetve, igazán eredményes munkásságot fejthet ki.
Éjszakáig 80 kerület eredményét ismerjük és ebből a kormány 58 mandátumot kapott és 22 ellenzéki képviselőt választottak
meg ezzei szemben. Még nyolc kerület eredménye kétséges, de ezekből legkevesebb három a kormánypárté.
A mai, általános választásról a következő jelentéseket kaptuk;
Aránylag elég simán történtek a választások. Komolyabb összeütközésről sehonnan sincs hir, csupán az éjjel történt
Zágrábban jelentősebb összeveszés a Frankpárt és az ellentábor hivei közt. A frankisták
összerombolták a nemzeti színházzal szemközt levő kávéház egész berendezését.
Déli 12 óráig tizennyolc választókerületből jött meg az eredmény. Ezek mind
oiyan területek, amelyekben a horvát-szerb
koalició nagyon erős. A megválasztottak között vannak: Podrinszky Miklós dr. volt osztályfőnök, Medakovics dr., az országgyűlés
volt elnöke, Pribicsevics, Lukanics, Larkovics és a koalició más vezetői. Az eddigi
eredményekből következtetve föltehető, hogy
a koalició több mint ötven mandátum fölött
fog rendelkezni.
Zágrábban a választók részvétele igen
élénk. Bár a II. és III. választókerületekben
a harc igen heves volt, zavargás még sem
volt, kivéve a III. kerületben néhány jelentéktelen jogpárti tüntetést.
Az első zágrábi kerületben
Surmin
György dr. (koalició) és Pevec Ferenc (nemzeti haladópárt), valamint Milobar Ferenc
dr. Frank-párti jelölt között folyt (a (küzdelem. Surmin dr.-nak azonban már délelőtt
11 óraikor nagy előnye volt, amit nem lehetett behozni. A harmadik zágrábi kerületben
Starcsevies Milo dr. visszalépett, de nem
Hrusztics Frank-párti jelölt javára, hanem
híveihez intézett azzal a felszólítással, hogy
a szavazásitól tartózkodjanak. A legtöbb szavazata Holjec polgármesternek (pártonkivüii) lett. A zágrábi második kerületben Kulmer Frigyes báró koalíciós jelölt jött be elsőnek.
Gracacban Miscsevics (koalició), Korenioában Pribicsevics Szvetozár (koalíciói), Vojnicsban Mugcsevics Vázó (koalició), Pizarovinában Kufrin József (StaircsevicsHpárti),
Ivanecben Apacic Cézár Starcsevies-párti),
Udbinában, ahol Devics Gábriel unión ista
jelölt visszalépett, Obradovics Majo koalícióst, Djakovárban Rybar dr. koalícióst választották meg.
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Az eszményi nivó
hátrányairól.
Irta: Maiina Gyula főmérnök.
(2.) Szembeszökő, hogy a város árvédelmi
helyzete nyomatékosan követeli, hogy az eszményi nivó céljaira előirányzott százezreknek legalább egy részét inkább a Tisza felöli
védvonal átalakítására és kellő kiegészítésére fordítsák, mint az eszményi nivó meddő
céljaira.
Az eszményi nivó nem segiti a várost
mély fekvéséből kiemelni, hanem annak bajait tetemesen fokozza.
Szeged város természetes' helyifekvése
tudvalevőleg nem csupán azért kedvezőtlen,
mert a Tisza áradásaitól kell oltalmazni, hanem azért is, mert a város területe több helyen olyan mély, hogy a csapadékvizek ott
megsekkendmek ós pocsolyákat is képezve a
város közegészségét fenyegetik. 'Mi sem természetesebb, mint az, hogy a város ú j r a építéseikor, ezeket a mélyedéseket és gödröket
megszüntetni, a rajtok volt pocsolyákat kiszárítani sürgős feladatot képezett.
(Kétségtelen, ihogy ezzel a kérdéssel akkor is foglalkoztak és hogy az akikor még
is elmaradt, legélénkebben tauiusitja azt,
hogy az eszményi nívót nem azok megszüntetésére fundálták ki. Mindnyájan igen jól
tudjuk, hogy a mélyedések feltöltésiét, a. pocsolyák kiszárítását — a város — csak inam
régiben kezdette meg és Ihogy az eszményi
nivó kezdetén eszközölt feltöltések mindenütt csupán az utcák és a sugárutak területére szorítkoztak, amely feltöltések homlokegyenest ellenkező szolgálatot tesznek, mint
a mélyediések és a pocsolyák feltöltése. — Ez
utóbbiakat u. i. azért töltik fel, hogy azokat
Kiszárítsák, hogy megakadályozzák a csapadékvizeknek azokon való megrekedését; az
ilyen feltöltéseknek legalább egyforma magasisiáguafcmak, vagy annál magasabbaknak
kell leniniök. Ezzel szemben az eszményi nivó
szerint nem a mély telkeket emelik ki a gödörből, hanem ellenkezőleg a telkeket és 'Udvarokat még mesterségesen körül! sáncolják
és azokon a csapadék vizeket szabad lefolyásukban, erőszakosan megakadályozzák, megrekesztik. Az eszményi nivó tehát ott is, ahol
nem volt mesterséges gödröket alkot.
A csapadékvizeknek ez a mesterséges
megrekesztése mily hátránnyal járt, azt —
alább — a talajvizek tárgyalása során fogjuk ismertetni, itt csupán azt emeljük ki,
liogy az eszményi niivé a. pocsolyákkal járó
bajokat még az által is lényegesen fokozta,
mert nem egy helyen a város szennyvizeit
összegyűjtő csatornákat — az eszményi nivó
kedvéért — magasabbra építették, a velük
szomszédos házak pincéinél ós udvarainál,
minek következtében nagyobb esőzések alkalmával a csatornák sok udvart, pinieét, —
sőt egész teret is — piszkos vizükkel elárasztják ós a csatornákban összegyűjtött piszkot
ós szennyet oda ürítik ki.
Kiáltóan bizonyítja tehát mindez azt,
hogy az eszményi nivó távolról sem segíti
a várost, a gödörhői kiemelni, hanem ezzel
ellenkezőleg, ijesztő mértékben fokozza az,
mindazokat a hátrányokat és bajokat, amelyek a város kedvezőtlen fókvéséből erednek.
III.
Az eszményi nivó la talajvizek
néző
pontjából is felette káros és hátrányos.
Említettük már, liogy legújabban az eszményi nivó mellett azzal kardoskodnak, hogy
a talajvizek kigőzölgésének a megakadályozása végett szükséges. Szerintük a város

mélyebb pontjainál a talajvíz alig egy méter
mélyen van, ott tehát az eszményi nivé a.
fedőréteg miatt volna mellőzhetien, inert szerintük minél vastagabb az, annál hatásosabb.
Eltekintve attól, hogy az eszményi nivó
csupán az utcák feltöltését jelenti, tehát az
a talajvíznek a fedőkérgét egyediül az utcákon, egyebütt nem növelné, meg kell állapítanunk, hogy a talajvíz korántsem a kigőzölgése révén ártalmas a közegészségre.
Tudjuk u. i., hogy a talajvíz nein más,
mint a talajba beszivárgott közönséges —
viz. — Azt is tudjuk, hogy a talaj a rajta átszivárgó vizet megtisztítja. A csatorna
szennyvizeit a földön átbocsájtva szűrik
meg. Egy méteres földrétegen átszűrt piszkos
szemnyviz úgyszólván minden parányi lénytől —• mikroorganistól — megtisztul; fel kell
tehát tételeznünk azt, hogy az egy méternyire vagy annál mélyebben fekvő talajvíz
is tiszta, bacillus mentes, a talaj víznek a kigőzöl,gése tehát nem lehet káros, mert az

csakis a pára tartalmát szaporítja a levegőnek. Azt pedig a tengermellékeiről már mindenki tudja, hogy a pára dus Levegő nem
ártalmas, hanem nagyon is kedvez az egészségnek.
A
mikroorganismus
életfolyamatját
ugyan nem túlságosan ismerem, azt azonban elképzelni sem birom, hogy azokat még
párában is magával hiroiá ragadni a viz; tehát hogy még a beszennyezett viz kigőzölgése is ártalmas lehetne. Semmi értelme sincs
tehát annak, bogy egy méter mélyen vagy
mélyebben a föld alatt lévő — tehát már
megszűrt tiszta talajvizeknek a kigőzölgését
ártalmasnak tartsuk és hogy az ebből netalántán elképzelhető (de nem létező) — bajok
elhárításaira százezreket, milliókat adjunk,
ne mondjuk — dobjunk ki!
H a már a talajvizeket — a nivó védelmére felhozták — lássuk csak, honnan erednek és mi bajt Okozhatnak hát azok.
(Folytatása következik.)

Mi az igazság
Frank József ügyében?

tott Bapkó és Posztós detektív egy polgári
ruhás rendőrrel. A detektívek ahogy meglátták sógoromat, rátámadtak és azt mondták, hogy azonnal öltözködjék fel és kövesse
őket a rendőrségre. Én természetesen azonnal sógorom védelmére keltein és azt mondtam, mit akarnak tőle; majd én is elmegyek
vele. A detektivek azt mondták, hogy semmi
közöm a doiloghoz ón maradjak otthon. Ezután elvitték magukkal Horvát Ignácot.
— Mikor a sógorom eltávozott a detektívek,kel, ón azonnal felöltözködtem feleségemmel és anyósommal együtt elsiettem Horvát
lakására és értesítettem a történtekről anyósát és feleségét, akivel épen hétfőn akart
törvényesen egybekelni, mert ő Egerbe való
és iratai szombaton érkeztek mag. Ezután mi
öten felmentünk a városiházára az ügyeletes
rendőrtiszthez, hogy kiszabadítsuk Horvátot.
Gróf Dezső volt az ügyeletes, akinek elő
akartam adni panaszunkat. Ott volt a szobájában Tóth Ferenc detektív is, áki mikor
engem meglátott, azonnal rám támadt és kitolt a szobából. Gróf is azt mondta: „takarodjanak ki innen, nincs itt semmi keresni
valójuk." Mikor a folyosóra értem, Tóth utánam kiabált: „ismerem én magát, csirkás,
zsebvágó." Erre én is dühös lettem ós azt
mondtam, hogy válogassa meg szavait, mert
megemlegeti, ha ilyen hangon beszél velem.
Erre ő azt mondta, hogy mert megfenyegettem, én is ott maradhatok. Ekkor már odaértünk a városháza hátsó 'kapujához, amely
,a Feketetsas-uteára .nyílik. Én a kapun ki
akartam menni, de Tóth rángatná kezdett befelé. Egyszerre három-négy polgári ruhás
rendőr jött oda, akik befelé cipeltek. Feleségem és anyósom, akik kint álltak már az
utcán, kifelé húztak és igy valóságos dulakodás keletkezett, aminek az lett a vége,
hogy végül mégis bevittek; a kalapom és az
egyik cipőm azonban elveszett.

(Saját tudósítónktól.) Megírtuk mai számunkban, hogy a detektívek vasárnap este
betörők utáni hajszában, bevitték a rendőrségre Horvát Ignác, Zákány-utca 53. szám
alatti lakást, aki épen hétfőn akarta megtartani esküvőjét, Kalmár Veron mosónő leányával. Horvát jövendőbeli
sógorának
Frank József szegedi vásári kereskedőnek a
,liákjásán tartózkodott, amikor a ,detektivek
rátaláltak és a városházára vitték. Frank
József utána ment, bogy kiszabadítsa sógorát, erre őt is a rendőrségen tartották másnap reggelig.
!Fir.ank József ma 'délelőtt megjelent a
szerkesztőségünkben ós a következőkben ismertette vélt sérelmét:
— Lengyel-utca 32. szám alatt lévő házban lakom feleségemmel és anyósommal, Kalmár Erzsébettel együtt. Én rendes adófizető
polgár vagyok. Vagyonom is van. Két évvel
ezelőtt adta ki az árvaszék 3600 korona anyai,
jussomat. Másfél óv előtt nősültem. Rövidáru kereskedéssel foglalkozom és a Tisza
Lajos-köruton szoktam árulni, de gyakran
utazom vidéki vásárokra is. Horvát Ignác a
sógorom. Kalmár Veronnak a leányát veszi
el, aki az anyósomnak ,a nővére. 'Horvát
már régóta együtt él feleségem unokanővérével és Budapesten laktak, ahol a sógorom
hat évig egyfolytában Biliczky szénlkereskedőné.1 volt alkalmazásba,ni Mult hónap 20-án
jött le Szegedre és azóta feleségével együtt
Kalmár Veroonál lakott, aki elég jómódban
van, 3000 koronája van a takarékban. Horvát azonban itt is foglalkozás után nézett.
Vásárolt 160 korona á r a karácsonyfát és
kijárt a Széchenyi-téren lévő piacra árusítani.
— Vasárnap este 8 órakor eljött hozzám
és mi azt mondottuk, hogy aludjon ottan,
mert hajnalban már a piacra keltett volna
mennie ós a karácsonyifák nálunk voltak elhelyezve. Fél kilenckor le is feküdtünk mindnyájan aludni. Alig feküdtünk azonban le,
9 órakor dörömböltek az ajtómon és beállí-

Bútorokat
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és mindennemű lakásberendezési

az újonnan
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biitopápubázában szenezhefünh be.
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— Másnap reggelig bentartoftaik, amikor is Temesváry Géza dr. alkapitány 30
korona pénzbírságra ítélt és sógoromat 8
napi fogházra ítélte csavargásért. Hiába bizonyította az anyása, liogy rendes foglalkozása van ós ha nem is volna, alkkor is ő tisz-
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teisségcsen eltartaná. Ezután engem iliaza engedtek, ellenben kalapomat és cipőmet nem
adták vissza, ugy, hogy a hideg téli időben
fedetlen fővel, félig mezítláb kellett az utcákon végig mennem.
— Amikor haza értem, feleségemet, aki
áldott állapotban van, az ágyban fekve, betegen találtam. Sírva panaszolta el, hogy az
este egyik detektív hasba rúgta ós ennek nyomát vörös és kék foltok mutatják. Én ekkor elhivattam Erlitz dr. kerületi tiszti orvost, hogy a sérülésről látleletet vegyen föl
és Lipkay Kálmán ügyvéd utján a följelentést megtettem a rendőrség elllen.

1

h í r e
Szegedi

kalendárium,

AZ IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet
jelentése
a j t 0Hf |
szerint: Fagypont
körüli
w y
i
hőmérséklet és helyenkint
W
1
csapadék (eső vagy hó)
várható. —
Sürgönyprognózis: Fagy pontkörüli hőmérséklet, elvétve csapadék. — Déli hőmérséklet: 3 C volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatal
Megkérdeztük erre vonatkozólag Erlitz.
ban
délelőtt
8
órától
délután
2
óráig
van
hidr.-t, akti a következőket mondta:
— Megjelentem Frank József lakásán és vatal. A polgármester betegsége miatt nem
feleségét ágyban fekve találtaim. Az áldott fogad. A főkapitány fogad 11—1 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
állapotban lévő asszony arról panaszkodott,
üzletvezetőségnél
és
a
nmnkásbiztos
itó-pénzhogy hasbarugták a rendőrségen ós kérte,
tárnál
délelőtt
8—2
óráig
van
hivatal.
hogy sérüléséről látleletet vegyek fel. Én látAZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
leletet azonban nem vettem fel, mert .csak
délelőtt
8
órától,
délután
2 óráig van hivataegy vörös folt látszott hasán, amely nem
los
óra.
Állandó
ügyeletes
szolgálat. Betegek
határozottan külső sérülés jele. Azt mondlátogatás
délután
2
órától
3
óráig.
tam neki, hu belsősérülós -történt, annak a
A
KÖZKÓRHÁZBAN:
a
beteglátogatási
következménye abortus lesz és ha vannak
tanúi, .majd abban az esetben tegyen felje- idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor
lentést, ha az abortus tényleg megtörténik.
„Az
aranyember", szinmü. Nagy Terű.s venÉn azonban semmi külső sérülést megállapídégfölléptével.
tani nem tudok.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
Eddig szól Frank József panasza, mely- este 11 óráig: „Diák-szerelem", dráma, 3 felnek egész terjedelmében helyt adtunk a köz- vonásban.
érdek szempontjából, meg azért is, hogy a
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
rendőrségnek az ilyen vádakkal szemben al- este 11 óráig: „Jack" Alfonz Daudet világkalmat adjunk, hogy a nyilvánosság ellőtt hírű regénye után 4 részben,
tisztázza az ügyet. Holnapi számunkban köKORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
zölni fogjuk Frank József esetét más meg- délután 5 órától kezdve este 11 óráig:
világításban.
Girardi a filmen. Egy vig filmoperett keretében 52 parádés szerepét játsza el,
EDISON-MOZI: Az előadások
tartanak,
délután 5 órától kezdve este 11 óráig:
Royal nagy kávéházban
„Páris éjjeli életéből." Dráma 4 felvonásban.
Minden

vasárnap

NAGY T O M B O L A
értékes n y e r e m é n y i á r j j a k k a l .
Naponta czigányzene.

•

SZÍNHÁZI V A C S O R A !
Saját termésű kitűnő h e g y i b o r o k .
Különlegesség: „ R o y a l Z ö l d i k e . "

Tulajdonosok: Matejka és Filegel.

Az igen tisztelt hölgyközönség figyelmébe
ajánlom a most érkezett eredeti párisi

— A Katholikus Nővédö-EgyesQlet
karácsonyi ünnepsége. A Szegedi Katholikus
Növédő Egyesület ez alkalommal először
rendez karácsonyfa ünnepséget az ez évi január 6-án megnyílt Napközi Otthonában. Az
örömünnepet az egyesület elnöksége december 23-ára tűzte ki, amikor is a gyermekvédelmi intézmény apró kis növendékei részára hatalmas karácsonyfát állit föl, teleaggatva azt mindenféle kedves és hasznos
ajándékokkal. Az ünnepségre a Napközi Otthon gyermekei is szorgalmasan készülnek,
amennyiben abban ők is énekkel és kis versikék szavalásával részt vesznek. Az egyei sülét elnöksége ez uton fordul a nemesszivü
gyermekbarátokhoz,
kérve
őket,
hogy
amennyiben az intézményt látogató szegény
gyermekek öröméhez hozzájárulni szándékoznak, adományaikat a Korona-utca 18. sz.
i alatt levő Napközi Otthonba szíveskedjenek
elküldeni.
Ugyanaznap
az
egyesület
Leány-Otthonában is rendez karácsonyi
ünnepséget, a védelme alatt álló szegények
között pedig élelmiszereket és pénzadományokat oszt ki. Kétszázharminc szegényt fog
ez alkalommal az egyesület ily segélyben réi. szesiteni, hogy a nyomor okozta szenvedéseket legalább arra az időre enyhítse, amikor az egész keresztény világ a szeretet meleg ünnepét üli.

Baráisonm ds uirmI aiünflőKDlíat.
Richeiien- és Madeira-kiállitást rendezek lakásomon. — Bonne-femme
teriték-, t o i l l e t t e - és b l o u s o k b ő l ,
melyek

olcsón beszerezhetők vagy megrendelhetők.

Schaffer

Karolina

SZEGED,

Széchenyi-tér 8., II. emelet

20.

— Egy volt szegedi felügyelő nyugalomban. Varga György máv. felügyelő, a
temesvári üzletvezetőség- pályaíentartási . és
építkezési osztályának ' vezetője; >aM éveken
át a szegedi üzletvezetőséginél volt felügyelő,
jövő év március elsejével nyugalomba vonul. Ez alkalomból a kereskedelmi miniszter és a máv. igazgatósága részéről a legteljesebb- elismerésben és dicséretben részesült.
— Háziverseny. A Szegedi Tornaegyesület szombaton este 6 órakor tartja háziversenyét a női és férfi csapat részvételével
az állami főgimnázium tornatermében. A
verseny megtekintése dijtalan.
— Inger Szolimán hazajött. Inger Szolimán, a temesvári főhadnagyból lett. szóin ál i alkirály, aki mo»t kknpányi földesúr,
körülbelül két hónappal ezelőtt elutazott kastélyából anélkül, hogy otthon tudták volna,
hol tartózkodik. Az ©xotlkuis földesúr tegnap megjött hosszas távollét után Nagyváradra. Mint értesülünk, az egész időt Kon stan
tinápolyban töltötte s közben audüeneián. volt
V. Mohamed, török szultánnál. Egyik nagyváradi lap - munkatársa beszélgetett Inger
Szoliniánnal, aki a következőket mondta:
— Hat héttel ezelőtt utaztam el Konstantinápoly ba, hogy szokás szerint ott töltsem a nagy bajráin-iüiiinepéket. Csupán tiz
napot akartam a török fővárosban tölteni,
'de ottani barátaim tartóztattak ós igy a
konstantinápolyi
tartózkodásom
hosszú ra
nyúlt.
— Volt az emir ur a szultánnál?
—• Igen. Az illem ugy parancsolja, hogy
a szultán őfelségénél látogatást tegyen- az
ember és hódolattal üdvözölje. A szultán kihallgatáson fogadott, mindjárt oda érkezésiem
után. Természetesén ennek semmi különösebb
jelentősége nincs s az egész egy udvariassági .aktus. A szultán ismer. Nagyon jó színben van, igen kedves öreg ur. Szivesen fogadta az üdvözlést és néhány barátságos szóval tüntetett ki.
| — Nemcsak a szultán nyugodt most, hanem jó a hangulat egész
Törökországban.
Szinte megkönnyebbültek, hogy elvesztették
az európai birodalomnak azt a részét, arn'ely
csak bajt és terhet jelentett a török birodalomnak. Most erősen fognak hozzá az ország
belső konszolidációjához s remélhetőleg rövid idő alatt egy erős és jól megalapozott Törökországgal fog a mohamedán világ büszkélkedni.
— Hat uj kráter. Melbourneból jelentik :
A Pacifique gőzös, mely az Uj-Hebridákból
Noumeába érkezett, jelenti, hogy a szigetcsoporthoz tartozó Ambryn szigeten vulkánok törtek ki, melyek napokon át működésben voltak. E hónap 7-én a Mi/mm-he gyen
hat uj kráter képződött. A hegy valósággal
összedőlt. A misszió épülete nagy veszedelemben forgott. A lakosok csónakokban menekültek. Számos falut elpusztított a láva1
tömeg. Fehér ember nem vesztette életét, de
bensziilöttek igen sokan. Egy francia gőzös
500 embert mentett meg, többnyire öregeket
és gyermekeket, akiket a fiatalok magukra
hagytak. A sziget egy részét a Hüz elpusztította. A sziget hamuval van födve, A folyók
medrében láva hömpölyög.
— A Mona Liza Tolvaja. Perugia mázolóról, akiről kiderült, hogy ő lopta el altnak idején Párisban a Mona Lizát, ma Milánóból a következő részleteket jelentik: Perugia életének legnagyobb részét Milánóban
töltötte. Az idevaló újságírók megrohanták
volt munkaadóit és kérdéseikre egybehangzóan azt a választ kapták, hogy Perugia
mindig szorgalmas és használható munkás
volt. Tisztessége ellen azonban több kifő-
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Girardi
a

filmen

egy vlgfilmoperett keretében

WlMl B i t \M el.
A darabot irfák Emsf és
Hubert Marischka. Magyar
színre alkalmazta MÉREI A.
Zenéjét az eredeti GIRARDI
operettek felhasználásával
szerezte R. STOLZ.

A 12 tagra bővitett zenekar
az

eredeti

zeneszámokat

játsza.

Az 5 és 7 órai előadásra
katona-* diák- és gyermekjegyek félárban.

PénztArngltis
u

délelőtt

dtlutAn 3 órától.

10-1-lg
u

a „KORZÓ"

MOZI

helyiségében.

Előadások :

5,

és 9

7

a Pusztaszeri-utcai házakban az ócska dolgok
után fülig elpirul
— H á t kérem. Én azért az ócska pepita
nadrágért, almit a tekintetes úrral együtt- eladtak, forint húszat kaptam. Forintot, kellett volna adni a tekintetes urnák. H á t bevallom, hogy -megfeledkeztem róla. Tetszik
parancsolni a forintot?
— Nem.
— Nem? Hát akkor küldök valami ócskaságot. Hogy van a tekintetes ur? Nincs
magint valami nadrág. Az a pepita, az egy
jó szövet volt, kérem . . .
A házaló elment. És másnap küldött egy
óeskaságot.. Egy -alalbástroraoszlopos
régi
órát. Mintha azt a k a r n á mondani: hogy lej á r t az idő!

Sást lehet tenni. Utolsó munkaadójától kétszáz lirát sikkasztott és azzal Párisba utazott. A munkaadók valamennyien azt mondják, hogy nagyon különös jelleme volt. Napokig is dolgozott anélkül, hogy -egy szót is
szólt volna társaihoz. Egy este három kardot vett egy házalónál és kijelentette, h-ogy
a sportnak szenteli magát. Egy másik alkalommal mandolinozni tanult. Ha azonban
nem ment jól a játék, egyszerűen iföldhözvágta. A képzőművészet iránt mindig érdeklődött és különösen sokat beszék
Liönardo
da Vinciről. Mindig jelentősen hangoztatta
olasz voltát és hazafiságát. Kedden azzal
lepte meg (milánói barátait, hogy váratlanul
beállított hozzájuk. Délután három órakor
érkezett -és azonnal egy Badoni nevű volt
munkaadójához ment, akinél tiz évvel ezelőtt
a mesterségét tanulta. Kérdezték mi dolga
van Milánóban, mire azt felelte, hogy tovább
utazik Firenzébe, ahol fontos ügyet kell elintéznie. Azt hitték, hogy szerelmi ügyről
van szó. Egy munkástársa, akit a Secol-o
munkatársa megkérdezett, azt mondta, hogy
Perugia tavaly együtt élt vele Parisban.
Mindig nagyon őszinte volt hozzá és most
emlékszik rá vissza, hogy egy izben azt
mondta, hogy egy év múlva mint gazdag
ember 1 ér vissza hazájába. Akkor ez a kijelentése -nagvon rejtelmesen hangzott neki,
mert tudta, hogy Perugia nem sokat keres.
Hasonló célzást tett szüleihez irt leveleiben.
Anyja azonban határozottan kijelenti, hogy
ők ezt ugy értették, hogy megtakarított
pénzéből fog hazaküldeni kisebb-nagyobb
összeget.

— Nagy tüz Temesvórott. Temesvár
belváros -egyik legszűkebb utcájában könynyen végzetessé válható tüz volt tegnap délben. A belvárosi Rezső-utcában ki gyulád!
Mühle Vilmos virágkereskedő emeletes háza,
melynek közvetetten szomszédságában van
a hadtestparancsnokság épülete és alig száz
lépésnyire a régi szinház. A padlásról kicsapó lángokat a szomszédok vették -észre. Mire
a tűzoltók megérkeztek, a ház már lángban
állott. Szerencsére a katonaság mindjárt ott
termett és igy sikerült a tüzet másfél órai
kemény munka után lokalizálni. A kár tetemes. A szomszédos hadtest épületét az átcsapó lángok erősen megrongálták; az egyik
fal összeomlóban van. A tüzet állítólag
Miihte két elbocsátott alkalmazottja boszuból okozta. A két alkalmazott nyomtalanul
eltűnt. A vizsgálat megindult.
— Á házaló, aki huszonkét éve tarto— Munkások borzalmas halála. Ma
zik egy nadrág árával. Hihetetlenül hangzik reggel -egy munkásvonat németországi évadma nap ez a történet. Ép egy házaló legyen munkásokat szállított Krakóból
Tarmvba.
gavallér, akiről a kiözihi't is azt t a r t j a , hogy Az egyik harmadosztályú kocsiban vigyáa smu-cigság (megtestesülése. Ép ma legyen zatlanság következtébení fölrobbant egy
-gavallér, amikor a városok nyomora könyör- munkás benzines üvegje és a vonaton tűz
k-enyérre utal százakat.
támadt. Azonnal meghúzták a vészféket és a
A házailó mégis gavallér volt, -dacára a munkások gyorsan leugráltak a vonatról a
közhitnek és a köz 11 yomornak. E g y héttel ez- •sínpárra. Ép ebben a pillanatban robogott
előtt állított be egy ikébe ama Feketesas-iut- arra a lerakói gyorsvonat, amelynek lokoeai -palotáknak, ahol véletlenségből elfeled- motív ja a sínpáron levő öSszes
munkásokat
ték kiinni a konvencionális tilalmat: ,/Kőid,li- elgázotta. Nyolc munkás azőnnal
meghalt,
lás és házalás tilos!" (A kapu alatt föltette több súlyosan megsebesült. A munkásvonaszokásos és -mélabús kérdését az eladó por- ton hatszáz rutén munkás volt. A gyorsvotékára vonatkozólag. Egy emeleti folyosóról nat száz- kilométeres sebességgel közeledett.
egy erélyes h a n g kiáltotta le:
A lokomotív vezető kétszáz lépésről vette
— Handlé! Gyüjjüm fel. Nyiulbőr.
észre a veszedelmet, azonban már nem tudta
A nymlbőrért ezelőtt husz k r a j c á r t ad- a vonatot megállítani. Krakóban megvizstak. Ma tizenkettő az -ára. Sokáig alkudtak gálták a gyorsvonatot és a kerekeken leszatehát a szakácsnő és a házaló. A szakácsnő le- kított kezeket és agy velőrészeket találtak, a
m e n t tizenhatra, a házaló tizenkettőnél tar- kerekek mind tele voltak vérrel.
tott. Kritikus pont, a közeledésnek -még egy
— A világ a szabadelvű haladásnak, a
fokozata és kész a. vásár. Ebiben a pillanatban megjelenik a folyosón az emeleti lakás demokráciának harcos újságja. Ami a nép
úrnője. -A házaló hirtelen hátat fordít, ide- ügyét, a kulfcura érdekét szolgállfia, a Világ
gesen b a b r á l j a szakállát és olyan hangon, hasábjain minidig lelkes pártolásra talál. Cikmely sejtetni engedi, hogy most m á r nincs kei elsőrangú írók munkai, hírforrása, szelleme friss, élénk; információi megbízhatók,
több idő az álkuvásra, megkérdezi:
Tartalma
változatos, az olvasó minden igé— Akar tizenhármat? Ez az utolsó szanyét kielégíti. P r o g r a m j a : az általános, titvam!
kos, egyenlő választójog, az egyházi j a v a k
De m-ost (közbeszól az úriasszony.
államosítása és
— Mondja csak barátom. H á t még min- szekularizációj cly 8> közoktatás
1
a
nemzetiségi
kérdés
igazságos
megoldása.
dig nyerni akar? Emlékszik rá, miikor a
Pusztaszeri-utcán laktunk, egy földszintes .A Világ előfizetési á r a : egy évre 28 korona,
félévre 14 korona,, egy hónapra 2 korona 40
házban? Akkor is n y e r t . . .
S a házaló, aki még fekete hajijai kérde- fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budazősködött ezelőtt több, mint k é t é v t i z e d d e l pest, VI., Gyár-utca 4.

órakor.

vasArnap d. o. 2-től éjjel 12 óráig.

olcsó á r b a n , nagg választékban
H e l y á r a k ; Páholyülés k 1.20,
= zsőlye K 1 . - , l-»6
hely 80 fillér, Il ik hely 6 0 fillér,
lllih

hely

3 0 fillér.

—

Kedvez-

ményes ieyyfüzetek a pénztárnál
kaphatók.

qq 1 3 - 1 1 ,

Szeg ed

,

K

á

r

á

s z - u l c a .
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T U D O M Á N Y É S IRODALOM.
Kun József hagyatéka
(Saját tudósítónktól.) Egy- kiégett sziv
fájdalmas bucsuzása az élettől: ez van benne a nemrégen elhunyt szegedi poétának,
.Kun Józsefnek a posthumus kötetében. Nem
kiabáló, inkább szerény és fölötte csöndes
kis kötet, olyan, mint amilyen az írója volt,
mig testi alakjában itt közöttünk járt. Hiszen,
ami benne van, az utolsó néhány hangja egy
igazán értékes, szelidszavu léleknek és az
utolsó szavak hangsúlyából már hiányozni
szokott az életakarás büszke nyomatéka.
Kun József a magány tépelődéseinek és
várakozásainak volt lantosa. Olyan volt,
mint aki (hangtalanul suhan át ,az eleteuj,
szinte fél terhére lenni a világnak, de őt magát az egész emberiség mérhetetlen bánatának terhe nyomja. Ebben a kötetben mond'
ja:
örömre vágyóit
Nézd, a sötét bú merre gyászol.
Hol könny patikzilc, sóhaj szállong,
Ott megtalálod.
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A bemutatott vagyonmérleg szerint a Társasáig 36.000 korona alaptőkével rendelkezik.
Bejelentették a tudományos osztály részéről,
•hogy Szűcs Mihály rendes tagnak Szeged
mezőgazdasága cimü nagy müvét, melyet kiadásra Szeged város közönségének ajánlottak fél, a város a saját költségén fogja kiadni.

I 1 LEMLE
a

i

Pálfy Antal 400 koronás pályadíjára egy
történelmi tárgyú dolgozat érkezett he, melyről a bírálat azt állapította meg, hogy a
kitűzött díjra érdemes, mindamellett mai
alakjában kiadásra nem alkalmas. Felbontották a jeligés levettet, melyből -kitűnt, hogy
a díjnyertes -dolgozatnak szerzője Szmollény
Nándor. Tárgyalták ezenkívül az évi költségvetést és az osztályok programját. Mindkét osztályban üresedésben van egy-egy hely,
melyeket azonban egyelőre nem töltöttek be,
A közgyűlés az elnök éltetésével ért véget.

^

i

évben.

SZEGED,

•

KLAUZÁL-TÉR.

^

^

Megérkeztek a legújabb divatú, flgzi és téli Borsalinó
Habig, Oyukits és Pichler kemény és puha kalapok,
sapkák, szörtneárúk, legutolsó divatú nyakkendők,
keztyfik, férfi fehérnemSek, harisnyák stb. Minden
úri-divatcikk
Javítások,

nagy

választékban

szolid árak

mellett,

van raktáron.
elváHaltafnak.

TÖRVÉNYKEZÉS.
Uj beosztáH
a szegedi törvényszéken

s p o r t .

A magyar Stadion

— Két, büntető tanács lesz csak. —

— Készen már a tervek. —

(Saját tudósítónktól.)
Január elsejétől
-kezdve a szegedi törvényszékén uj rend lép
életbe.
Eddig három rendes büntető tanács működött a szegedi törvényszéken. Nemrégiben
egy negyedik kisegítő tanácsot is alakítottak, amely minden pénteken tárgyalt Elekes
Gyula -elnök-lésével. Január elsejétől kezdve
az u j rend szerint csak két büntető tanács
működik, a harmadik úgynevezett Rigó-tanács megszűnik. Az első büntető tanács elnöke marad Pókay Eleik, a másodiké Hevesy
Káinián. Ez a két tanács miüködik az esküdtszéki ciklusokban. Rigó Endre dír. lesz a vádtanács, illetőleg a fölebbviteli tanács elnöke.
A vád tan ács eddigi elnökét, Márton -József
dr.-t saját kérelmére beosztják az első büntető tanácsba. Az első büntető tanács tagjai
lesznek: Pókay Elek elnök, Márton József
dr. ós Nagy Zoltán. A második tanács tagjai: Hevesy Kálmán elnök, Schivaiger József dr. és Curry Richárd dr. A váditanács
tagjai Rigó Endre dr. elnök, Tóth Gyula dT.
és Hábermann Gusztáv. Oerhanser József
dr. mind a két büntető tanácsban működik.
Főtárgyalásokon és büntető fellebbviteli tárgyalásokon többször elnököl is.
A rendes büntető tanácsokon kiviül két
-kisegítő tanács is miüködik. A kisegítő tanácsokat a büntető és a fölebbviteli tanácsok
tagjaiból alakítják. És ami-g az első tanács
az esküdtszéki cikluson működik, addig a
második tanács rendes büntető ügyeket tárgyal. A fölebbviteli tanács tagjait is beosztották ifőtárgyalásokra.
Az első esküdtszéki ciklus január 19-én
kezdődik, az első tanács működésévé]. ,A második büntető és a fölebbviteli tanácsok tagjaiból az esküdtszéki ciklus idején büntető
tanácsokat alakítanak, amelyek a hat nap
alatt négyszer tárgyalnak. Március hetedikéig
négy esküdtszóki ciklust tartanak.

(Saját tudósítónktól.) A nemzetek köBánatra vágyolt
zött igen élénk vetélkedés folyik az olympiász rendezésének jogáért s boldog az az
Nézd, a vidámság merre lángol.
ország, amelynek csak reménysége is leHol az öröm gyújtott
világot,
het, hogy egykor megbízást kap a világOtt megtalálod.
sportünnep lebonyolítására.
Filozófiai és mégis költői nézése az élet
A legközelebbi olympiász helye Berlin
folyamának: ez van a Kun József pasztell- lesz s a németek már esztendőkkel ezelőtt
színű költészetében megörökitve. Milyen megoldották a Stadion kérdését. Általánokár* hogy ez a nemes, igazán tiszta lélek san tudott dolog, hogy ép azért kezdték meg
nem érhette meg az élettel való kibékülést! a Stadion építését oly korán, hogy ezzel biztosítsák maguknak a megbizatást.
Akkor Írhatta volna meg legragyogóbb soAz 1916. évi berlini olympíászt követő
rait. A mostaniakban még mindenütt ott ki1920. évit Magyarországnak szánta a Nemsért a lemondás fájdalma és a letaszitottság zetközi Olympiai Bizottság. Német-ország
keserű érzése. Ennek a hangulatnak is két- példáján indulva tehát nekünk is elsősorban
ségkívül vannak igen finom megérzései, arra kell törekednünk, hogy fölépítsük a Staigen nemes hangjai* de valahogy hiányzik diont, inert csak ezzel biztosithatjuk, hogy
belőle az élet teljességének nyugodt szép- valóban ránk bizzák az 1920. évi olympiai
játékok rendezését.
sége. Kun József mostoha sorsát panaszolta
Csöndben, minden reklám kerülésével
halálig és ezt irta bele verseibe. Most, ami- jelentős lépések történtek ebben az irányban.
kor tragikus vége igazolta lemondó filozó- Hajós Alfréd műépítész, egyike legrégibb és
fiáját, érezzük, hogy csupa igazság minden legnevesebb sportembereinknek, ki az athéni
olympiászon győzelemre juttatta a magyar
szava. Kár, hogy az élet nem cáfolt rá!
színeket az úszásban, elkészítette a .magyar
Utolsó kötetéhez, fnéiy Singer és Wolf- Stadion terveit. Hajós nagy munkájának bener kiadásában most jelént meg, Kiss József vezetéseül ellátogatott Berlinbe, Stockholmirt csodaszép előszót és benne van a költő ba, Rómába és tanulmányozta ott a Stadion
arcképe is. Nyugodt hangulatú, borongós berendezését és építésének stílusát. A Stadion terveit ma délben mutatta be Hajós a
versei szebbnél-szebbek. Szonettszerü, rímes Testnevelési
Tanács fővárosi helyiségésóhajok ezek; talán legteljesebb szépségű ben.
közöttük az, melynek cime: Májusi sétán.
A Stadion terve mellett százméteres
A kötet második részét idegen költőkből uszóházat és testnevelő-akadémia tervet is
való fordítások teszik:
Stefan George, készített a művész. A Stadion és akadémia
Nietzsche, Liüencron, Baudelaire, Rimbaud, terve, a belső berendezések, a sportbéli rész
megoldása elsőrangú munka, amely alkalVerhaeren és végül Wilde, kinek A readingi masint a szakkörök legnagyobb elismerés-ét
fegyház balladája cimü darabját a legszebb fogja kivívni.
fordításban adja. Ez a névsor jelzi a rokonA Stadion kérdése annyira aktuálissá
ságot is, mely költőnket a nagy szellemek- lett már, hogy a Test-nevelő Tanács ma délután tartott teljes ülésében a Stadion helyéhez kötötte,
nek a meghatározásával foglalkozott. Nehéz
A minden tekintetben igen értékes tar- kérdés, merít a legalkalmasabbnak a Vértalmú kötet ára 3 korona, kapható Várnay mezőt tartják a legtöbben, viszont ezt nehéz
lesz megkapni, mivel katonai tér.
L. könyvkereskedésében.
(*) A Dugotilcs-Térsaság közgyűlése.
Kedden- délután igen nagy érdeklődés mellett. tartotta meg évi rendes közgyűlését a
Dugonics-Társaság. A közgyűlésen Lázár
György dr. elnökölt, akit a Társaság lelkes
közfelkiáltással újból elnökévé választott,
valamint, a régi tisztikart .is újból mandátummá;] ruházta föl, Tömörkény István terjedelmes cs naigy gonddal megirt (főtitkári jelentése részletesen tájékoztatta a közgyűlést
az él.Mult esztendő irodalmi eseményei felőL

Alapíttatott 1765.

Ön ugy pazarolja a pénzét!?
mint aki a gyertyát mindkét végén égeti,
ha nem olyan villamos izzókörtéket használ, mely a legújabb módszer szerint készül,
hosszú élettartamúak é s nagyon g»zdasá
gosak. — Minden egyes izzókfirte saját
cégemmel van ellátva,

Í M

hm

i

ipr-paliii,

§ Ha a pék közbelép. Tavaly októbe
7-én reggel öt óra tájba,n nagy botrányt csapott a Szeged -állomás harmadik osztályú várótermében Farsang Mihály kisteleki géplakatos. Ittas állapotban mindenkibe belekötött
és összetörte az asztalon lévő kifliket. Király András rendőr a részeg géplakatost el
akarta távolítani a váróteremből, Kohn Fülöp nagylaki pék azon-bain megfogta a rendőr karját és visszatartotta. Az ügyészség a
géplakatos és a pék ellen vádat emelt hatóság elleni erőszak miatt. Ebben az ügyben
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URANIA
Szerdán

és

csütörtökön:

Előadasok Va6 1/48 és 9 órakor.
Vasárnap, 2 órától folytatólag.

Jegyek előre válthatók az Uránia esti
pénz á á ál, vagy telefon utján megTelefonszám

ma Ítélkezett a szegedi törvényszók harmadik büntető tanácsa. Az ügyész Farsang ellen elejtette a vádat, mlert teljesein öntudatlan állapotban volt. Kohn ellen az ügyész
föntartotta a vádat, A biróság a péket is fölmentette, Az indokolás szerint a rendőr nem
az őrszobába, hanem a friss levegőre akarta
vezetni a géplakatost, Kohn Fülöp tehát nem
hivatalos működésiében akadályozta meg, aztán nem is szándékozott bántani a rendőrt,
hanem azt hitte dulakodás van közte ós Király között és szétakarta választani őket, azért lépett közbe.

KÖZGAZDASAG
x A Gazdasági és Iparbank csődválasztmánya. A Szegedi Gazdasági és Iparbanknak, — amely két hónappal ezelőtt
ment csődbe, — tegnap telt le a csődbejelentési határideje. Már megtartották a csődfelszámolási tárgyalást is Pottner Kálmán törvényszéki biró előtt. A bejelentett követelések egy millió koronát tesznek ki, de ezenfelül még sok hitelező külön kielégítési joggal bir. A csődválasztmányt hétfőn délelőtt
alakították meg, tagjai a következők lettek:
Rósa Izsó dr., Thuróczy Mihály dr., Szivessy Lehel dr., RoMenberg Pál dr és Cserő
Ede dr.

A nagysikerű DAM A R K film 3 felvonásban. A kopenhágai Kis Szinház
művészeinek e l ő adása.

rend lhetők.

1913. december 17.
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x Még egy Károlyi-birtok szabadul fel.
ismeretes, hogy Károlyi László gróf Csongrádmegvében levő hitbizományi birtokából
20,000 holdat megvásárolt a Földhitelbank
vezetése alatt álló konzorcium. Most. mint
értesülünk, Szentes városa tárgval Károlyi
Lászlóval egv kisebb 2000 ftoWos birtok megvásárlása ügyében. A birtok
Teherholóm
környékén terül el és nagv részét legelőnek
akarja fölhasználni Szentes városa. A város
ma tartott közgyűlésében a tanács előterjesztette propozicióit a birtokvétel ügyében.
Persze az üzlet véglegesitése előtt a földmivelésügyi miniszter jóváhagyását? kell kikérni, mert enélkül a hitbizományi biróság
nem is foglalkozhatik az ingatlanok elidegenítésére vonatkozó kérelemmel.
A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon reggel nagyabbára a
tegnapi árndvón indult az üzlet, később azonban az általános üzletteleniség következtében
lemorzsolódtak az árak. A forgalom annyira
stagnál, a vidék pedig annyira nem törődik
a gabonapiacon végbemenő eseményekkel,
hogy a gabonatőzsde közönsége mindinkább
valószínűnek tartja, hogy még hosszú hónapok fognak eltelni addig, amig a határidőpiacon ismét üzlet lesz. Az árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 11.32. Buza májusra 11.33
Rozs áprilisra 8.59. Tengeri májusra 6.54.
Zab áprilisra 6.44. A készáruvásáron inkább
lanyha volt az irány.

A budapesti értéktőzsde.
Külföldről kivétel nélkül lanyha jelentés (érkezett, amii nálunk annál inkább keltett reakciót, mert Bécsben a vaspiac kedvezőtlen hírei nyomán a vezető vasértékek újra hanyatlottak. Az üzlet forgalma igen szük
mederben ifolyt. A nemzetközi, úgyszintén a
helyi piac értékeinek az ára lemorzsolódott
A zánliat gyönge volt. A kószárupiaooin a
magyar villám,ossági részvény körülbelül 10
koronával emelkedett, ámit a székesfőváros
által megejtett becslés kedvező eredményének köszönhetett. A járadékpiac üzlettelen,
gyönge volt, a járadék 10—20 fillérrel olcsóbbodott.
Kötöttek: Magyar hitel 841.25—843. Jelzálogbank 438.25—439.25.
Leszámitolóbank
524.50—525. Hazai bank 288—288.50. Magyar
bánik 541.50—542.50. Magyar vili. 519—523. 4
százalékos koronajáradék 83.05—83.30. Városi
vasút 347.50—348. Közúti vasút 633—633.75.
Rimamurányi 541—542. Phőbus 89—93. Újlaki 264—269. Saligó 749—750.
A bécsi

börze.

Kötöttek: Osztrák ki tel rósz vény 633. Magyar hitel 841. Angló bank 339. Bainkverein
518,50. Unióbank 602. Landerbank 530.50. Osztrák államvasút 708.50. Rimamurányi 640.50.
Alpesi bánya 785. Májusi járadék 83.45. Magyar koroniajáradék 83.10. Török Sorsjegy
234. Márka készpénzért 117.67. Dohány 422.
Prágai vasmű 2595. Skoda 784.50. Lombárd
105. Az irányzat kedvtelen. A vasértékek ismét hanyatlottak, csak a keleti vasutak árfolyama emelkedett arra a hirre, hogy SzerMa engedett.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
llbhahbflhibbbbavaamilblealbibiilibbbiaasisbcirabk*

Déím&gyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre .
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JSrilliáns függök
előnyös árban, hogy még tőkebefektetésnek is alkalmas
1 pár Solltar (2 kő) 4'/4 karátos, remek
37 2
>>
>>
2%

2

szép,
>>

elsőrangú 3800 kor.
2 7 5 0 kor.
1950 kor.
1660 kor.

Jischer ékszerészeknél Szeged,
JCár

á s z - u t c a

2 . é s
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Ungár

Bútor zállitásokat helyben és vidékre, berakarozást száraz raktár
helyiségben eszkőzöl

Benő

Két budapesti üzlet áruit

szállító
Szeged, Jókaf-utca I. sz
Telefon 34.

11
M

megvettem!!

3898-1913. végr. szám.
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Valódi Angol cosztüm kelmék K 2'70
Tiszta gyapjú szövetek 1 koronától 2-ig
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 évi Cozmanozi pargetok féláron!
K 320
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré Tiszta gyapjú válkendők .
teszi, hogy a szegedi kir járásbíróság 1912. Finom vég vásznak féláron!!
évi V. 4147—5. számú végzése következté- Ruha bársonyok
. . . .
K 2-—
ben dr. Faragó József ügyvéd által képviselt Parget és flanel pongyolák .
K 5 —
özv. Csíkos Antalné javára 707 kor. s jár.
Női
aljak
igen
szépek
.
.
K 5 —
erejéig 1913. évi november hó 14-én fogaNői
finom
blusok
.
.
.
.
K
natosított kielégítési végrehajtás utján le250
foglalt és 610 kor. becsült következő ingó- Női diszes finom ingek . .
K 1-90
ságok u. m. különféle gazdasági eszközök, \ Női cloth finom alsók . .
K 1-90
melegágyak és egyebek nyilvánlos árverésen Női nagy cloth kötények .
K 2-50
eladatnak.
Női flor harisnyák 4 0 és 8 0 fillér
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbí- Női és leányka kesztyűk, trico áruk.
róság 1913. évi V. 4012/1 számú végzése folytán 707 kor. — fill. tőkekövetelés, ennek Paplanok féláron!
1911. évi december hó 11. napjától járó 5%
kamatai és eddig összesen 187 kor. 86 fillérben biróilag már megállapított, költségek
ertjéig Felsővárosi feketeföldek, Csiköa Jánosféle tanyán leendő eszközlésére

Árverési hirdetmény.

^ikaimi vételek!

VASS

ii m o z g ó s z i n h á z »

Előleges jelentés!
Péntek, szombat, vasárnap

—

•

szer- és diszmutárgyakból
álló üzletemet. Kérem kirakataim árait megtekinteni.

•
©t
hw

Bach Antal

BflBSaSBBBni
mneni

APRÓHIRDETÉSEK,
külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF

Mistikus dráma

hat felvonásban.

A f ő s z e r e p e t M a r i o Bonnard, a Sá-

tán alakitója

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

jatsza.

Szenzációs indiai f e l v é t e l !
Előadások hétköznapokon fél 6, negyed 8 és 9 órakor, vasárnap 2 órától.

§b

Minden

és v a s á r n a p
a legértékesebb

kelmefestő é s
vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék i
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.
250
Hajőszülés

ellen

csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger^ Gyula
gyógyszertárát
szertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

a®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

i'-mti

szombaton

6. szám alatt levő óra-, ék-

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

ZongoraÍGuitás

II

Széchényi-tér

Csipke-

végrehajtó

IS! SÍ I i ü l 1 fHi lllí 1J ü

11111111 I S I I 1111

Felosztatom

Szabott áraí[!

FARKAS,

•

•

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

kituzetik ós ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108.
Va értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet .ígérőnek szükség -esetén becsáron alul
is elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is .le- és folülfogl-altatták és azokra kielégítési 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 december hó 11-én.
k i r . bir.

a Bach-féle

Verscttyíríh

1914-IK ÉVI JAN. HÓ 3-IK NAPJÁNAK
DÉLUTÁNI 2 ÓPÁJA HATÁRIDŐÜL

i

f Kárász-utca 2.

mm TDQIllDPDlt lZ2=5=ii22=S*J
MUlllUI lüulUul UH Kárász-u. 10.

• ••

J"

(

ékszerészek S Z E G E D .

• • • • • • • • • • •

A közönség szives figyelmébe ajánljuk a világhires

tárgyakkal ! ! ! ! ! j
i
I
i

Női kiszolgálás.
Szabad
Naponta

bemenet!

Farkas F. Emil

rendű cigányzenekara

|

első-

Játszik. ,

ezüst, tulaezüst és arany tokban.

®EB®S®BB®B®E®a®S®aS®BS®S[
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DELMAGYARORSZAG

19Í3. december 17.
a m b b b b b h e a b h h h m h a b h b h h

Délmagyarországi fióktelep,

EGNYILTl!

Szeged, Keiemen-u. 11. Telefon 833

MEGH2DIT2TttM
avilág2t!

Megérkeztek!!

Szőrmék
óriási
a

választékban

legolcsóbb

szabott

cég alatt

árakon

elsőrendű szakértők vezetése mellett
újonnan és a legkényesebb igényeket
is kielégítően b e r e n d e z e t t ,

Orvosi

üzlet.

műszerek.

Betegápolási
Látszerészeti

cikkek.
és

képészeti

fény-

-

áruk,

valamint tanulók részére mechanikai, gőz-, villanygépek
Sokszorosítások,

másolások,

EGNYILTl!!

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam

Hirdetéseket f e l v e s z a
kiadóhivatal Kárász-utca 9,
Az 1913-ik'EVI

Széchenyi-tér.
Telefon 855.

Csekonics - utca.
Telefon 854.

Szeged szab, kir. város adóhivatalától.

30067—913. adóhiv. sz.

4sib3

Hirdetmény.
Az 1913. évi föld és ház utáni általános
jövedelmi pótadót kitüntető kivetési lajstrom az
1909. évi XI. t.-c. 4. §-a értelmében folyó évi
december 15-től bezárólag decembér hó 22-ik
napjáig a városibérházban levő városi adóhivatali helyiségben

Vénig gyula

8 napi közszemlére

S z e g e d , Jókai-utca.

kitétetki.

játék-, díszműáru és bőrái ú 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
Igényeket kielégítő legdúsabb választékú

-

Testvéreknél

és fizikai

tanszerekben

irógépjavitások.

Pollák

Felhivatnak tehát mindazok, akik általános
jövedelmi pótadójuk kivetésében meg nem nyugosznak, az emiitett t.-c. 13. §-a értelmében
felebbezésüket az adóiv kézbesítését követő 15
napon belül beadhatják.
Szegeden, 1913. évi december hó 13-án.

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

Mkal (IpíR specialista tíeszlídje!.

A városi adóhivatal.

raktáruk minden vételkötelezettség nélkül való megtekintésére. Vidéki megrendelések
a legpontosabban és leggyorsabban
eszközöltetnek. — A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, kiváló
tisztelettel

Gál Testvérek Utódai

Szeged, Klauzál-tér. Telefon 8 3 4

Telefon:

Kárász-utca 2. és 10.

10—65,

precíziós órákl

nagy választékban.
k a l m á r a l u x - és egyéb tárgyak a legmérsékeltebb áron kaphatók.

F réres 5 Ele

A világhírű

„ETERNA"

gyári

SYLVESTER-ESTÉLYRE és más tombolák al-

Telefon: 13—11.

VV

lerakata

kizárólag

SVEICZ &

cégünknél.

Ez órák nickel, acél, ezüst, arang és platina tokokban,
elegáns lapos formákban
Az

vannak

raktáron.

ETERNA-órákért ^10 évi jótállást adunk.

vv
£J
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NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN,

KARÁSZ-UTCA

