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A P. H. tegnapi vezércikke Európaszerte az elsőrendű külpolitikai szenzáció
erejével hatott. Az osztrák-magyar birodalom területi integritása ellen irányuló szerződés természetszerűen minden európai
kis és nagy államot érdekel. A tiszavirágéletű szenzáció azonban huszonnégy óra
lefolyása alatt, hála istennek, minden illetékes tényező részéről cáfolatot nyert, a
mint az máskép el sem volt képzelhető.
Mert az ilyen nagyhorderejű politikai okmányokat, ha azok egyáltalán léteznek,
bizonyára nem tartják olyan könnyen hozzáférhető helyeken, hogy akár a Novoje
Vremja, akár a Pesti Hirlap megszerezhetné. Ilyen nagy horderejű szerződés főíontosságu államtitok, amelyet hét pecsétes zár alatt őriznek. Könnyen érthető tehát, hogy sem a Novoje Vremja, sem a
Pesti Hirlap nem is nevezte meg, mert meg
sem nevezhette azt a forrást, amelynek utján hozzájutott ehhez a nagyfontosságú
okmányhoz. S ha tényleg hozzájutották
volna, bizonyára facsimilét készittették
volná róla, mert kézzel fogható hitele mel
lett csakis és csakis ez bizonyíthatott vol
na. Annyi idő alatt, mig azt lemásolták, le
is fotografálhatták volna. Sőt sokkal ke
vesebb idő alatt. Hiszen mikor a P . H.
mindenben és mindenütt panamát keresett
és látott, sokkal, hasonlíthatatlanul sokkal
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kisebb jelentőségű szerződésekről és levelekről közölt facsimilét. El sem 'hihető tehát, hogy erről a szerb-román szerződésről, amelynek hitelességét szóval annyira
erősíti, elmulasztotta volna a leghitelesebb j
másolatot fényképezés utján előállítani.
Lidércnyomás alól Szabadította meg
a magyar közvéleményt ugy Tisza István
gróf, mint Berchtold külügyminiszter, mikor siettek ennek a szerződésnek a létezését megcáfolni. S ezeket az energikus cáfolatokat most már csak az nem hiszi el,
aki nem akarja. Aki mindenképen nem
akarjd. Mert sajnos, ilyenek is vannak.
Sokkal kevesebben azonban, mint az ellenzék akarná. Az ellenzék voltaképen azt
szeretné, ha ez a veszedelmes szerződés
valóban léteznék, mert ettől a Tisza-kormány bukását remélné.
Dehát ez a szerződés nem létezik. Ha
pedig csakugyan létezett volna, az csak
erősítette volna a Tisza-kormány pozicióját. Erősítette volna elsősorban azért, mert
minden vonalon igazolta volna a Tiszakormány minden eddigi ténykedését. Az
ellenzék erőhatalommal való letörését, a
katonai kérdés megoldását, az ujabb létszámemelést, szóval mindent-mindent, a
mit Tisza eddig véghezvitt. De az ilyen
szerződés igazolná Berchtold albán-politikáját is és azt a tengernyi anyagi áldozatot, melyet az önálló, független Albánia
megteremtéséért hoztunk. Hiszen ha a

Utolsó utazás.
Irta: Octave Mirbeau.
Föl és alá jártam a perronon, várva a
vénát indulásának percét. Azt a reménytelen
szomorúságot és gyötrelmes félelmet éreztem, mely a pályaudvaron elutazás előtt
mindig összeszorítja a szivemet' . . .
Hogy elűzzem a komor képeket, melyek,
mint rendesen ily percekiben, most is kialakultak lelki szemeim előtt, az utasok ízgomózgó alakjaira irányítottam figyelmemet.
Egy harmadosztályú kocsi előtt megálltam. Érdekelt az a három szürke ember,
-ki sietve érkezett e kocsi elé. Egy öreg hölgy,
fekete ruhában. Kopott kendő boritotta keskeny hátát, mélyet időről-időre görcsös köhögési roham rázkódtatott meg. Mellette egy
férfi és egy fiatal asszony. A férfi arckifejezése egy aljas emberé. Az asszony sovány, kiaszott: fakó szemének hideg tekintete mintha folytonosan számlákon és irodakonyveken siklana végig. Hamuszínű arcát
számtalan ránc vénitette és még csúnyábbá
tették a kiálló állkapcsok.
— Ah kedves gyermekeim — sóhajtotta
az öreg hölgy. — Nem vagyok jól — nagyon rosszul vagyok!
— .Ugyan kérem! — biztatta a íérfi.
—'Gsak képzelődés . . . Az ön állapota nem
rossz . . . javult.
— Ugy van, — tette hozzá az asszony.

Kiadóhivatal

Kárász-utca t .

Telefon-szám: 385.

Péntek, január 9,

Hl. évfolyam 7. szám

Szeged, 19(4.
Nincs szerződés.

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN

szerb-román veszedelem csakugyan bekövetkeznék, kizárva egyáltalán nincs is,
egy hálára kötelezett, harcias, minden pillanatban harcolni kész nemzetnek a szerbség és görögség közé való beékelése épen
nem utolsó rendű külpolitikái alkotás. Ne
feledjük el jnég, hogy egy szerb-román támadás esetén, Görögország sem maradna
nyugton régebbi, bár nem régi keletű szerződés alapján.
Sokszor megesik, hogy az ember nem
oda talál, ahová céloz. Amivel kormányt
akartak buktatni, azzal csak megerősítették a kormánynak a helyzetét. Minden
ujabban fölmerülő kül- és belpolitikai esemény csak ennek a kormánynak a szükségszerűsége mellett bizonyít. Gondoljunk
csak arra a hátborzongató lehetőségre,
hogy Tisza István nem törte volná le az
ellenzéket és a katonai kérdés még ma sem
volna megoldva. Hogy állottunk volna a
balkáni háború veszedelmei közepette és
hogy állanánk ma a még mindig háborgó
külpolitikai tengerben? Magános, összeroncsolt sziklaként, melyet elborítanak az
ellenséges hullámok.
Akkor holtbizonyosan megvolna a
most lecáfolt szerb-román szerződés. Vájjon akkor ujjonganának-e ott tul a rácson,
az ellenzéki vizeken?
Ha itt állanánk rosszul vagy legalább is hiányosan fölszerelt és csekély
létszámú hadsereggel, ugyan mihez kezde-

— De persze. — te mindig csak sopánkodol.
— Nem is lett volna szükséges, hogy
már ma utazzam . . . kezdte újra az öreg
hölgy, mély sóhajjal, melyet hirtelen megszakított egy köhögési rohatn. — Ah istenem! Érzem, hogy baj fog érni . . .
— De miféle baj? Egy kis meghűlés az
egész. Semmi egyéb . . .
— Nem. nem . . . nem is lett volna
szükséges, liögy utazzam . . . de ti nem akartátok, hogy nálatok maradjak — terhetekre
estem . . .
— Ugyan...
—' Falusi levegőre, üdülésre van szüksége, szakította félbe feleségét a férfi. —
Hiszen különben nem kellett volna elutaznia.
.— Ah, ha legalább egy kis meleg levest
ettem volna, mielőtt elmentein, oly nagyon
gyöngének érzem magam.
— Ez csak a te hibád — válaszolta epésen az asszony. — Nem készültél el — lekéstünk volna a vonatról.
— Persze! — szólt a férfi. — Nem értünk rá.
Az öreg hölgy sírt. Vörös, dagadt szemhéjai alól könnycseppek gördültek le halvány
arcán.
— Istenem, istenem! Nem tudom mi
lelte a fejemet . . . Minden kavarog a fejemben . . . Sejtem: ez nem fog jó véget érni . . . H a meg kellene hálnom, az úton —
egészen egyedül!

— D e . . . Ugyan ne beszélj butaságokat, mama! Szállj be, adieu!
— Isten veled leányom!
A kalauz fölemelte az öreg hölgyet és
letette a sarokba, mint valami csomagot.
"— Adieu, a viszontlátásra!
— I'sten veletek . . . Isten áldjon meg,
gyermekeim.
Az ajtó becsapódott. Az ablakon át láttam, hogy a magányos öreg asszony az arca
elé csapja a kezeit és zokogásba tör k i . . .
Csöngettek. A fülke felé siettem, melyet
már az előbb elfoglaltam.
Az a jelenet fölizgatott, megrendített.
Nem akartam többé gondolni rá, könyvet vettem élő. Ám a könyv sorai és szemem között
újra és újra fölmerült az öreg hölgy fájdalmasan vonagló, halotthalvány arca . . . És
azután a másik kettőt láttam — könyörtelen
szemeiket . . . Majd távozó alakjaikat: az
asszony vállvonogatását — ellenszenves hátát — gyűlöltem . . .
Versaiíiesben, hol negyedóráig állt a vonat. kiszálltam és a részvétteljes érdeklődés
az öreg hölgy kocsija elé vezetett. Ép az
imént elájult. Idegen emberek sürgősködtek
körülötte. Egy kis meleg levest hozattam számára a pályaudvar vendéglőjéből. Magához
tért és hálálkodott.
— Köszönöm, köszönöm! — ismételgette. — Most mér jobban vagyok, most már
jól vagyok!
És valóban ugy tetszett nekem, mintha
halvány pir borítaná arcát, mintha vére gyor-
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nánlc? Peűis, pedig ha Tísxa István nem
vágja szét merész elhatározással és merész kézzel az obstrukció gordiusi csomóját, ma minden, de minden máskép volna,
csakhogy a mi kárunkra és — ellenségeink javára.
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Kísérleti lélektani előadások.
— Stern Wüliam Budapesten. —

(Saját tudósítónktól.) A Vossísche Zeitung közli, hogy megbízható helyről szerzett
értesülése szerint a trónörökös zaberni táviratainak a szövege, amelyet több lap közölt,
nem felel meg az igazi szövegnek.
Mikor a trónörökös értesült arról, hogy
a lapok a zaberni események tekintetében
való állásfoglalásáért mennyit támadják, azt
mondta, hogy az ő álláspontja az, hogy a
tiszteket meg kell védeni inzultusok ellen, de
azért nem gondolkozik ugy, hogy ez törvénytelen eszközökkel is történhetik.
A trónörökös valósággal fölháborodott a
miatt, hogy 'teljesen magántermészetű nyilatkozatának meghamisításával még be nem
fejezett eljárásba való beavatkozással akarják megvádolni és azt állítják róla, hogy
önkényuralom mellett van és liogy véleménye szerint lehet valaki, — hogy ki, az teljesen mindegy, — akinek nem kel'l tiszteletben tartani a törvényeket.
Berlinből jelentik még: Ma délutánra
várták az Ítéletet Forstner hadnagy és
Schadt hadnagy ügyében. A hangulat természetesen a végsőkig feszült. Egy rendőri
készenlét tartja vissza a kíváncsi tömeget a
törvényszék épületétől és a tárgyalóteremben is rendőrök voltak, hogy kivezessék azokat, akik engedelem nélkül akartak a terembe bemenni.
iMa délélőtt hallgatták ki az utolsó tanukat, Uhde őrnagyot és egy zaberni fodrászt.
Vallomásuk teljesen érdektélen volt. A vádló
kérte, hogy Redzer ezredest hét napi, Forstner hadnagyot három napi elzárásra büntessék, becsületsértés miatt. A védő pedig
fölmentő ítéletet kért1. ítélethirdetésre ma
•nem került sor, hanem szombaton délelőtt
hirdetik ki ez ügyben az ítéletet.

(Saját tudósítónktól.) A Fővárosi Pedagógiai Szeminárium meghívására három estén át előadást fog tartami' a gyermektanulmányozás és kísérleti lélektan terén világhírű boroszlói egyetemi tanár: Stern William,
I >i i i :
A nagyközönség ismeri a gyermektanulmányozás fogalmát a Magyar Gyermektanulmányi Társaság értékes és gyakorlati jelentőségű munkásságából. Ami e mozgalmakban a nagyközönséget különösen illeti és
érdeklődésére számot tarthat, az e tudományos munkásságban rejlő igéret a gyakorlati
nevelésügy újjászületésére. A tudós egyetemi tanár kutatásaiban is azok a tudományos
eredmények és gyakorlati alkalmazások fogják lelkesíteni közönségünket, amelyek a régi
pedagógiai bajok és oktatásügyi visszaélések
megszüntetésére szolgálnak.
A gyermektanulmányozás iránt érdeklődők tudják, hogy az e téren folyó tudományos kutatás az a gyökér, melyen át a nevelés- és oktatásügy jövendőbeli reformjai
az élet nedvét magukba szívják. A mai oktatási rendszerben gyermekeik testi s lelki
elhasználását tehetetlenül néző szülők innét
várják a régi rendszer igazságainak vagy tévedéseinek tudományos igazolását vagy elvetését. De végleges leszámolást.
Stern William egyik igen aktuális gyermeklélektani problémáról fog beszélni, mely
ma a világ pszichológusait erősen foglalkoztatja: a gyermeki intelligencia kérdéséről.
Ismertetni fogja a tehetségek fajait, a tehetség és intelligencia egymáshoz való viszonyát. A gyermeki intelligenciavizsgálatoknak
gyakorlati alkalmazása mindig tágabb területű lesz. Az iskolában például a tanulók értelmiségi osztályozásálhoz adja meg a legmegbízhatóbb módot, az eddigi esetleges,
sokszor egészen hibás megállapítások helyett. (Pedagógusaink ma még oly kevéssé
pszichológusok és mennyi kárát vallja ennek a gyermek!) Továbbá a gyermekbiróságoknál ezek az intelligenciamérések a beszámithatóság fokát döntik el exakt módon.
Az intelligencia mérésére minden tudományos kritikát elbíró, biztos módszerek van-

sabb keringésbe jött volna. A tekintete sem
volt már oly merev . . .
Visszasiettem fülkémbe. Kényelmesen elhelyezkedtem és szivarra gyújtottam. Az
öreg asszony még sem olyan beteg, mint
gondoltam. Gyöngeség — semmi egyéb!
Most el fog aludni — é s — édes istenem! elvégre — ezek az anyósok! . . .
Eközben elérkezett az éjszaka. Már nem
gondoltam az öreg hölgyre és kellemesen pihentem puha párnáimon: mély álomba ringatott a teljes gyorsasággal tovairamodó vonat dübörgésének egyhangú ritmusa.
Csak utazásom célján, Rennesben ébredtem föl.
Még álomittasan botorkáltam Végig a
perronon, anélkül, hogy ügyelnék bármire,
ami körülöttem történik . . . Láttam ide s
tova siető árnyalatokat, közeledve, ködbe
veszve, — megannyi álomkép, távoli, idegen
világból . . .
Hirtelen egy rohanó emberbe ütköztem.
Vasúti hivatalnok volt, ki az egyik kocsi felé sietett. Az ablakból integettek, kiabáltak:
— Orvost, gyorsan orvost!
A kocsi előtt néhány ember állt, élén-

— Szerencsétlenség történt? — kérdeztem egyiküket.
— Nem, — felelte a derék ember. —
Csak egy asszony . . . aki meghalt a vonatban . . egy öreg asszony.
És a következő percben mindnyájan
összedugták a fejeiket, mert ime, lehozták a
halottat és ők minden áron látni akarták.
Azután elhaladt mellettem is a két vasúti szolga, aki a holttestet vitte. Egyikük a
hóna alatt markolta meg, a másik a lábait
fogta. Ráismertem az öreg hölgy fekete kopott kendőjére és viaszsárga arcára. Már
egészen merev és hideg volt.
— Hirtelen halál vagy bűntett? — kérdezte mellettem valaki.
— Bűntett, — szóltam. — Gyilkosság...
Igazi gyilkosság. Én tudom.
Fogaim egymáshoz ütődtek a borzadó
iszonyattól. És halkan — oly hangon, mely
nyilván megdöbbentette a köröttem állókat,
— ismételtem, félig öntudatlanul, azokat a
kegyetlen szavakat:
— Ugyan mi baj érhetne? Nevetséges!
Egy kis meghűlés. Mindig sopánkodoh

A trónörökös táviratai.
— A zaberni eset fejleménye. —
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nak. Ez a mérés kétféle a gyakorlatban í abszolút mértéket fölállító és relatív értéke:
megállapító. Az abszolút módszer — Binet
nek, a Sorbonne tanárának munkája — mit'
den kor szellemi fejlődésének megfelelő normát állapítja meg a hattól tizennégy éve
korig. Ennek haszna a kisegítő iskolába uta
landók pontos kijelölésénél látható. A magúi
kora normáján alul állók ugyanis odakerül
nek és nekik megfelelő más tanitási eljárás
ban részesülnek.
A relatív mérték egy bizonyos csoporl
nak egymáshoz viszonyított értelmiségét ál
lapítja meg. Próbaszövegek szolgálnak err'
a célra, melyek a kombinativ képességet vizsgálják, vagy a megtartó, számoló stb. készséget. Ilyen vizsgálatokat a Gyermektanulmányi Társaság nálunk nagyszámban végzett tanulókon.
Stern William másik jelentős tárgya 11
nemek pszichikai különbözőségéről szóló kutatásainak összefoglalása lesz. A nemek általános lelki -típusa ugyanis igen korán kei"
kifejlődni és a gondolkozás és érzés, az érdeklődés és akarat különböző módjában mutatkozik, valamint abban, hogy a testi é>
szellemi fejlődési periódusok nem esnek őszsze a íiu- és leánygyermeknél. Mutatkozik
a lelki fejlődés különböző tempójában is, a
mennyiben a lányok gyorsabban fej-lödnekA lányok szellemi élete homogénebb, ritka *
feltűnő tehetség, de ép oly ritka az igen csekély tehetségű; a fiuké heterogénebb, nagyobb ellentéteket mutat. A fiuk testi-lelik1
fejlődése egyenletesebb, a lányoké szabálytalanabb. Hogy ezek alapján a nemek együttes tanítása ajánlatos-e, vagy nem, tudományos szempontból, egyelőre eldöntetlen.
Stern harmadik előadása az emlékezés
röl, a gyermeki vallomásokról és a gyermeklélek szuggesztibihtásáról (sugalmazhatóságáról) fog szólni. Éveken át foglalkozat1
ezzel a kérdéssel és nyomában egész AuS'
sage-írodalom (a gyermekvallomások kísérleti irodalma) támadt. Ezek a kutatások lélektani jelentőségükön kivuT kritikái a bíft
sági gyermekkihallgatásoknak. Stern megállapította kutatásai nyomán, hogy a gyerriK
keknék csak 50—60 százaléka tud a látat'
tárgyakról és eseményekről beszámolni. *
téves és fantáziás adatok túlsúlyban vannakA gyermek igen hajlik szuggesztióra. Hét
éves korig a gyermekek 50 százalékú*
7—18-ig 27 százaléka szuggerálható. Más a
bemondások megbízhatósága a spontán bé*
számolásnál, minit a kikérdezésnél.
Feltűnést keltett Stemnek ezelőtt kileik
évvel Keller Helénről, a siketnéma-vak lányról, mint lélektani pedagógiai és> '•nyelvelméleti problémáról irt miivé. Értékes és elterjedt „Az intelligencia-vizsgálatok lélektani módszere és ennek alkalmazása tamilokon" cimü könyve és a differenciális pszichológia módszeréről szóló alapvető munkája is.
Domokosné Löllbach Emma.
.mi*
Cáfol a londoni román követség
Londonból jelentik: Az idevaló román kövesség a Reuter-ügynökség utján megcáfolja 3
Pesti Hirlap közleményét, azt tnondvá11,
hogy ez csupán pártmanőver, amelynek
a célja, hogy lehetetlenné tegye Tisza
és a magyarországi románok közeledésé^Románia és Szerbia csak ideiglenes szerte'
dést kötöttek és pedig bolgár támadás eSr
tere. Ez a támadás junius végén csakúgy31*
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A DMKE ügyei.
I. (Sajá tudósítónktól.) ö t napja már,
hogy lezajlott a DMKE legutolsó viharos
közgyűlése. Annak, ha most mi — látszólag
régi aktuálitás kapcsán — foglalkozni fogunk a sokat hányatott1 egyesület ügyeivel,
az a látszata lehet, mintha erőnek erejével
ráncigálnák elő a kritikai méltatásra váró
események és intézetek közül a DMKE-t és
annak legutóbbi közgyűlését. Az események
közvétlen- közelében szándékosan jártunk igy
el. Várni kívántunk addig, mig a szenvedélyek minden részen elültek; búzunk benne,
hogy higgadtabb megfontolásra talál igy kritikai szavunk, melynek kizárólagos célja: a
(
DMKE-t megmenteni eredeti és alapszabályiszerü hivatásának.

volna. Miért nem szabadságoltátok egy évsen ad egy-egy olyan választ, hogy a közre? Végleges nyugdíjaztatásáról akkor is lepontban is vannak hibák.
hetett volna dönteni. De akkor sem ugy, hogy
A főtitkár nyugdíjazását sem tekinthet- 4000 koronát kapjon, évi 2800 korona nyugjük végleg elintézettnek. Sokan elégedetlenek í díjjal a méltányosság legszélsőbb határáig
a közgyűlésnek erre vonatkozó határozatá- ki van elégítve minden igénye. Megint más:
val és a szeriintük igazságosabb döntést a a főtitkárt föltéilenül nyugdíjazni kellett, a
belügyminisztertől akarják provokálni. Érde- DMKE érdeke megkívánta, hogy ügye végre
kesek azok az indokok, amelyek egy-egy vé- végleges elintézéshez jusson; az évi 1200 kolemény mögött meghúzódnak. Egy a DMKE- rona különbözetet megéri az, hogy botrányok
nek egyáltalán riincs joga a kulturcélokra , és személyi kérdések helyett a jövőben azösszekoldult pénzből bőkezűen nyugdijat í tán fokozott figyelem jut az egyesület kulmegszavazni, de ha már megteszi takarékos- turális céljainak.
(
nak és számitónak kell lennie. Más: a
Így csatáznak egymással a közgyűlés
DMKE-t Gallovich teremtette meg, vagyoután is az.érvék és indokok. És minden érnát ő gyűjtötte és ha egészségét közben a
deklődés afelé irányul, hogy mit mond majd
munka és a viszályok megemésztették, megérdemli, hogy gondoskodjunk róla. Felelet: a belügyminiszter.
Hogyne, ha tényleg munkaképtelenné lett

Aki figyelmes szemlélője lehetett az elENVER BEY MUNKÁBAN.
nöki tanács és az igazgátóság legutóbbi üléUj
háború
élőit.
sének és az egyesület rendkívüli közgyűléséKonstantinápolyból jelentik: A kétszáz
nek, azit* csöppet sem fogja meglepni az a (Törökország fegyverkezik Görögország tábornok között, akiket Enver bey hadügyhíresztelés, hogy a DMKE még mindig ho- ellen. — Mozgósítják a török vezéreket. miniszter nyugdíjazott és akik többnyire az
- Egy sereg nyugdíjazás. — Kavarodás
mályos és ki nem bogozott múltjának teljes
Enver beyjel szemben álló katonai liga tagaz albán trón körül)
földerítésére kormánybiztos
fog megbizajai, ott van Siikri basa is, Drinápoly egykori
'tást nyerni. Sajnos, nem vagyunk abban a
(Sajíij tudósítónktól.) Huszonnégy óra hős védője. Enver bey a haditanácsot, amelyhelyzetben, hogy bevilágíthassunk ebbe a alatt Törökország és Görögország között ben a legöregebb tábornokok voltak, föloszmúltba. Újságírónak adatik erre alkalom. De
annyira kiélesedett a helyzet, liogy az uj há- latta és maga vette át a vezérkari főnökséget.
ügy, ahogy láttuk az eseményeket, azt gonHelyettese Hakki basa lesz, aki régebben
doljuk, hogy főbenjáró biint aligha követett ború most már elkerülhetetlennek látszik. Bécsben volt katonai attasé.
iitt el valaki. Kisebb és nagyobb szabályta- Tegnap még békés lehetőségeket lehetett kiPárisból jelentik: A Malin jelenti Konlanságot azonban; olyan pé'ldás pontossággal1 olvasni a Balkán legfrissebb eseményeiről érstantinápolyból:
Enver bey hadügyminiszter
halmoztak egymásra, mintha azért alakult kezett táviratokból, tegnapról mára azonban kijelentette, hogy a tis-Jtek
nyugdíjazását
volna az egész egyesület.
I ugy fordult a kocka, hogy még a tél folya- nem kell politikai okoknak
tulajdonítani.
j mán talán hetek, de nem lehetetlen, hogy Tisztán és egyedül a hadsereg harcképesséÉrdemes 'lett volna íilinre tenni az igazge volt erre döntő. A nyugalmazott tisztek
gatósági ülésnek azt a néhány percét, mely napok múlva kitör a háború Törökország és vegyesen ó-török és uj-törökök.
alatt Turóczy Mihály dr. kinos tárgyilagos- Görögország között. Törökország olyan látömeges nyugdíjazás.
sággal elreferálta a főszámvevői fizetés auto- zasan készülődik, mintha már holnap meginmatikus emelkedésének tragikomikus törté- dítaná az öldöklő hadjáratot, csapatokat
K onsLmtinápályból .Jelentik.: A /tisztek
között,
akiket nyugdíjaztak, vannak a követnetét. Figyelemmel és meglepődéssel hall- gyűjt, hogy minden pillanatban készen állkező
tábornagyok:
Zeki basa, Ibrahim basa,
gatták. Utána csend és határozatlanság. Az jon, sőt Mi-filmé görög erődöt a napokban
Abdtullaih basa, Adbimied Hamidi, Mmnir, Enemberek maguk: elé és (egymásra néztek. akarja elfoglalni. Közben Siikri basa, Driná- ver basa, Izonael Fazil, Fetlú, Jav-er, AráiMindenki a másiktól várta, hogy szóljon va- poly hős védője, vaskézzel dolgozik a szét- méul Fevzi, Sefket Tcdkhiut és Hasszán
lamit. És amikor senkisem szólt és elősietett züllött török, sereg reorganizálásán s az ő Taxim. Összesen h a r mii 11 oh ár om hadosztálytábornokot, negyven dandár-tábornokot, két
a főszámvevő, hogy kinos ügyében magyakeze működik közre az idősebb és konzer- vezérkari ezreidiest, hetvenihat egyszerű ezrerázattal szolgáljon, az emberek lelkében a
vativebb török főtisztek nyugdíjazásánál is. dest helyeztek nyugalomba. Az illető irádék
képzelődést és közéleti gyávaságot hirtelen
Mialatt Törökország köszörüli a kard- ,már megjelenték. Egyúttal az u j kinevezéföllobbanó nagyMküség váltotta föl. Inteseikre és 'előléptetésekre vonatkozó irádék is
gettek a főszámvevőnek, nem akarták meg- ját, Albániában is teljes« zavar és rendetlen- •megjelleniek. Mahmud Mivktar basa táborhallgatni, tudómására adták, hogy fölösle- ség dul, belső harcok között forong a nép, nok, berlini nagykövetet, a harmadik kadDsavid
ges beszélnie.
amelynek még nincs fejedelme. Ma sem le- seregifelügyelőség parancsnokává,
basa dandártábornokot a negyedik, Ozmán
Ez a nemes nagylelkűség mindenképen het tudni még határozottan, ki veszi a kezé- basa tábornagyot az első ós Zekki tábornokot
indokolatlan, érthetetlen és helyén nem való be az albán nép fölött való uralmat. A Bal- a második badtseregfelügyelőség parancsnovolt. Hisszük, hogy a főszámvevő nem szo- kán lázas és izgalmas eseményeiről az alábbi kává nevezték ki. Egy dan dórtábornökot és
harminc ezredest had osztály tábornokká nerult rá, állítjuk, hogy az egyesületnek ártott. távirataink számolnak be részletesen.
veztek ki. Köztük Bronsard von Schellendorf
A főszámvevő ügye igy a jövő nyilt kérdéséLondonból jelentik: A Daily Mail jelenti német ezredest a harmadak hadosztály panek maradt meg, pedig a cirkvenicai üdülő- Konstantinápolyból: Törökország nagy csa- rancsnokává. Limán von Sanders táboraiházzal és a főtitkár nyugdíjazásával együtt patokat gyűjt össze Trácúában és Krs-Ázsiá- kot a kons-ttantiiiáipoljú eteő hadtest paranc-sezt az ügyet is az irattárba kellett volna jut- ban, hogy bármely pillanatban megkezdhes- ' nokává nevezték ki. Enver basa hadügyi tii| niszter a vezérkari főnök funkcióit is átvetatni. Igy ez a személyi kérdés bőséges se a hadmüveleteket Görögország ellen.
szi. Vezérkari .főnökihelyettes, mint már mosanyagot szolgáltathat még , ahoz, hogy a
Londonból jelentik: A Daily Mail jelen- tan jelentik, egy német tiszt lett. A vezérDMKE-röl botrányaival kapcsolatban emlé- tése szerint Törökország negyvenezer em- kar másodiik főnökhelyetiesévé Izmai1 Hakki
kezzenek meg, különös tekintettel arra, hogy bert vont össze Aivalinál a kis-ázsiai tenger- •ezredest, a szultán unokaöccsét és volt bécsi
a DMKE központja és budapesti osztálya ál- parton, hogy esetleg megszállja MitiUnét. katonai attasét nevezték ki. — Konstantinápolyból Jelentik: Muktár Mahmud basa tádásos jó barátságban vannak egymással és Minden jel arra vall, hogy
Törökország bornok berlini nagykövet a hadügyiminisztei e E a i a K u l t budapesti osztály
hogy
az újból
a behT"
" JUV1 Hmegalakult
budapesti osztaiy nagyszabású akciót tervez Görögország el- riumhól távirati parancsot kapott, hogy hag
1ÍSZter
ladéktalanul Konstantinápolyim
utazzék és
íölosz; ^"
^napokkal ezelőtt kelt 1 len és a pénzszükség inkább a gyors cselekfoglalja el u j hivatalát.
a 0 leirat
á r a hónapok múlva is szive- vésre, mint a kubozásra készteti.
•
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KAVARODÁS ALBÁNIÁBAN.
Szkutarlból jelentik: lzzet basa tervezett
puccsának Ilire, mind Szkutariban, mind pedig egész Észak-Albániában nagy izgalmat
keltéit. Egész Észak-Albánia lakossága el
van tökélve, hogy fegyverrel áll ellent minden kalandornak, aki magához akarja ragadni Albánia trónját és hogy harcolni fog az or~
szág jövőjéért.
Berlinből jelentik: A Lokalanzeiger inja:
Idevaló jól értesült helyen azt hiszik, hogy
lzzet basa jelöltsége epizódszerü fog maradni. Rámutattak arra, hogy Wied herceg csak
késznek nyilatkozott arra, hogy elfogadja a
jelöltséget, ha fölajánlják néki, de sem a
trónt1 hivatalosan föl nem ajánlották neki,
sem pedig ő nem fogadta még el hivatalosan.
Mind Wied hercegnek, mind Albániának
szabad keze van tehát.
Konstantinápolyból jelentik: lzzet basa
azokat a híreszteléseket, amelyek az albán
eseményekkel kapcsolatban neki különböző
szerepet tulajdonítanak, határozottan megcáfolja. Kijelenti, hogy európai utat tesz, de
tisztán magán okból, Albániába pedig el se
megy.
Berlinből jelentik: Rómából jelentik, hogy
lzzet basa valószínűen albán hadügyminiszter lesz. ö maga kijelentette, hogy katona
és nem politikus. A Vossische Zeitung azt
irja, hogy lzzet basa születésére albán, de
teljesen eltörökösödött és már nem is érti az
albán nyelvet. Harminc évvel ezelőtt a kaszszeli huszároknál szolgált, onnan került a
török vezérkarba és 1897-ben irányító befolyása volt a görög hadjáratban.
Bécsből jelentik: Albániai osztrák és
magyar követnek Löwcnthal dr. lovag kontantinápolyi nagykövetségi tanácsost szemelték ki. Szolgálattételre beosztják mellé
Berger Egon báró külügyminisztériumi osztálytanácsost.
Parisból jelentik: Konstantinápolyból jelentik: lzzet basa pénteken vagy szombaton
Bécsbe megy és onnan a többi európai fővárosba.

s z í n h á z ,

1914. január 9.

lassa Ármin dr., Becsey Károly dr., Csernovits Agenor, Ditrói Nándor dr., Gerle Imre
dr., Boltzer Eínil, Kovács János, Meák Gyula, Palócz László, Vajda Béla, Weiner Miksa, Wimmer Fülöp ós hivataliból Somogyi
•Szilveszter dr. főkapitány.
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Színházi műsor:
PÉNTEK: Az utolsó csók, sziámii Páratlan */»•
SZOMBAT: Katonadolog, operett. Páros 9/».
VASÁRNAP délután: Aranyeső, operett,
VASÁRNAP este: Sárga csikó, népszínmű. Páratlan '/»•

Megalakították
a sziniigyi-bizottságot.

(Saját tudósít ónktól.) A város t a Kársa
•ma délelőtt tartott ülésében ujiból megalakította a szinügyd bizottságot, még pedig bárom tag kivételével a régi tagokkal. A megalakítás előzményei nagyjában már ismeretesek a közönség előtt. Gaál Endre dr. a tanács határozatából Levélben felszólította a
spinügyi bizottság régi tagjait, hogy hajlandók-e újból mandátumot'vállalni a bizottságiban. A felszólításra három tag kivételével
•valamennyien részint írásiban, ró Kint szóval
kijelentették, hogy a tagságot eLfc^iadják,
ketten nem nyilatkoztak, de ezeket iis olybá
tekintette a tanács, mintha igenlő választ adtak volna.
Ezek voltak az előzményei a bízott-ág
régleges megalakításának. Konstatálnunk
keld, hogy a tanács mindennemű szimóly s
tekintetek kikapcsoláséival csupán az ügy érdemi részét tartva saeon előtt, hozta, meg határozatát s eziek után remélni akarjuk, hegy
a bizottság u j megalakításával egyrészt véget értek azok a botrányok, amelyek hónapokon keresztül (kavarogtak a szánügyek körül, másrészt a bizottság és elnökének -zinházi politikája is máts csapáson fog haladni,
Megnyílt a porosz tartománygyiilés. mint eddig.
Berlinből jelentik: Ma délben tizenkét óraA tanácsülésen Gaál Endre dr. terjeszkor kezdődött a porosz tartománygyülés má- tett elő részletes javaslatéi a szín ügyi bisodik ülésszaka. Mivel a császár nincs Ber- zottság újból való megalakítására. Kérte a
linben, helyette Bethmann-Hollweg
birodal- tanácsot, hogy mintán a közgyűlés a bizottmi kancellár olvasta föl a trónbeszédet a ki- ság tagjainak megválaszt Arát reá bízta, élrályi kastély fehértermében. A képviselőház [ jen ezzel a jogával. A bizottság régi tagjait
első ülése délután két órakor, a főrendiházé megkérdezte, hajlandók-e megbízatást váldélután három órakor kezdődött.
lalni a szánüigyi bizottságiban vagy som. Tizen nyilatkoztak, Balássa Ármin dr., Kovács
A bajor király látogatása Bécsben
János és JVimtncr Fülöp írásban, MeáJc
Bécsből jelentik: Lajos bajor király és fele- Gyula, Palócz László és Wciner Mik. a szósége, Mária Terézia királyné az idei tavasz- val jelentették ki, hogy hajlandók tagságot
sza! teszik első látogatásukat a bécsi udvarnál A királyi pár nagy kísérettel érkezik vállfáim a szánügyi bizottságban; Back BerBécsbe és itt tartózkodása idejére a Hofburg- nát, Szmollény Nándor és Ujj Józscíf dr. odaban szán meg.
nyilatkoztak, hogy a megbízást sajnálatukra
nem fogadhatják el. Becsey Károly dr. és
Csemoints AgeDor sem írásban, sem szóval
nem nyilatkoztak, ezeket teluít olyanoknak
tekintse a tanács — mondotta az előadó —
akik hallgatólagosan
hozzájárultak
Szegedi Kenderfonógyár mint
megválasztásukhoz. Javasolta ezután Gaál,
részvénytársaságnál
hogy a három lemondott hlzottrági tag helyére
LHtrói Nándor dr.-t, Boltzer Emilt ó?
4 db jókarban levő
Vajda Bélát válasszák meg. A tanács az
előterjesztéshez minden vita nélkül hozzája- j
rultv
Az újonnan megalakított szinügyi bizottság tagjai ezek szgnimt a következők: Ba- !

stráfkocsi

Ml

14-

Értesítés.
Telefon 1203. sz.

X f t p i t t ? M i i bárkinek

róiMizáfrn

\j

Dús választék kész díván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. - - Javitások Jótállással szaksze::
rflen és olcsón eszközöltelnck.
::

* Hőttges Wally hangversenye elmarad
A január 13-ára tervezett hangverseny, mint
sajnálattal értesülünk Höttges Wal'ly asszony
közbejött betegsége miatt elmarad, őszintén
sajnálja ezt minden zenebarát, mert a berItini udvari opera énekesnőjének vendégszereplése olyan műélvezetet igért, melynek elmaradása határozott vesztesége a zenei életnek. Az eltnaradt hangversenynek már megváltott jegyei visszaválhatók a Várnay L.
cég Kárász-utcai üzletében, vagy érvényesithetők a Valdbauer-Kerpely vonósnégyes februári koncertjére.
* A „kávéházi Irodalom" sikere. Kaffehaus-litteratur — kávéházi irodalom: igy
nevezi Németország egyik legnagyobb és legelterjedtebb napilapjának színháza kritikusa
az uj magyar színpadi irodalmat. Fel se
tűnnék ez a gőgös és irigy Leszólás, hiszen
megszokta már a magyar szerző orra a pápaszemes német kritika mérges lehelietét, ha
nem ép akkor kapna nyilvánosságot, amikor az újságok egy-szerre több magyar darab
németországi sikeréről adnak hirt. A német
színházigazgatók kétségtelenül kevésbé szigorú bírálói a magyar színpadi müveknek,
mint a nagyképű kritikusok, mert jól tudják, hogy a lenézett kávéházi irodalommal
.közönséget lehet csábítani a színháziba és
pénzt, lehet keresni. Élő is ladöélk ^gyre-másra.
a tavalyi magyar darabokat és egymással
versengve készülnek az idei magyar színházi
uj donrágok bemutatására. A héten a frankfurti Schauspielhaus-hun volt sikere Nagy
Endre A miniszterelnök cimü komédiájának
és igen nagy sikerrel mutatta be az altoni
városi színház Molnár Ferenc
LMom-éd.
Mint ma érkezett német újságokban olvassuk, a berlini Les sing-színház is kiészül e magyar darab előadására, és ugyancsak most
hirdeti a hamburgi Deutsches
Schampielhaus, hogy minden más színpadot megelőzve, január 24-én adja Földes Tróné Halló! cimü vígjátékának első németnyelvű bemutatóját.
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voltosa
renden, ami magyar iigy lévén, a horvát kép- hogy Páriab* megyünk. Én már
majd egy évig Párisban, ahol tanulmányaiviselők ugy sem vehetnek részt benne.
mat folytatom. Apám, aki állami hivatalnok
(Tisza miniszterelnök:alkirály előtt. - A
A képviselőház a karácsonyi szünet után eközben természetesen állandóan segélyezett
BudapestCNaplólpolitikáJa. - A bán Bu- január 12-én tartja első ülését. Ennek az és most is útiköltségemet ő felezte. A másik
dapesten, - A képviselőház első ülése.) ülésnek napirendjére a sajtótörvény módo- két társamnak azonban, akik közül az egyik
szintén diák, a másik pedig riUanysotóreiű,
(Saját tudósítónktól.) Tisza István gróf sításáról szóló javaslat van kitűzve. Amint őszintén szólva nem volt elég útiköltsége.
miniszterelnök a mai napon Bécsbe érke- értsülünk, az ellenzék a legnagyobb erővel Taurn-SeverLnbe aztán engem is baleset ért.
zeit. A miniszterelnök bécsi utja voltaképen folytatja a sajtójavaslat ellen a harcot s az Utipod gyászomat és télikabátomat ellopták.
Szégyenszemre nem akartam már innen visz
a politikai élet megindulását jelenti. Vége a első szónok a hétfői ülésen Bakonyi Samu szafordulni és társaim biztatására elhatározszUneínek és a parlamentben is megkezdődik lesz. Egyébként a vita rendezése és a továb- tam, hogy potyán fogjuk megtenni az utat.
a munka. Tisza István gróf a holnapi nap dél- biak megtárgyalása végett az egyesült füg- Orsovánál felszállottunk éjszaika egyik szeelőttjén audiencián jelent meg őfelsége élőit, getlenségi pártkörben Károlyi Mihály gróf eJ- mélyvonat utolsó kocsijára. Én a kerékpár
hegy ,ugy a maga, mint a kormány nevében nöklésével ma délután megbeszélést tartot- tengely&n helyezkedtem el, az ©gyík társam
az üresen lévő fékező-bódéba ült, a másik petolmácsolja szerencsekivánatait. A miniszter- tak.
«» •'•iuiiaii ama** a* >ia>nt)i»ái« n tjut* * dig, szintén a kocsi alatt, a tengelyen heelnök a politikai helyzetről is jelentést tesz
lyeszkedett el.
őfelségének. Minden jel szerint már a hor- Bulgáriából Szegedig
— Igy utaztunk minden baj nélkül egévátországi békén kívül azt is jelentheti a
szen Temesvárig. Temesváron a diák-társam
a vonat alatt. rosszul lett és leszállott, nem tudom, hogy
magyar miniszterelnök, hogy a románokkai
mi lett vele, töbtiet neon láttam. Én is rosa— Három diák kalandja,
való béke is a legjobb utakon halad s igy
szul
éreztem magúm és a nagy hideg miatt
akik Párisba igyekeztek. —
•bizalommal tekinthetünk a normális helyzet
rettenetes szenvedéseket állottam ki. Sokszor
félé, illetve nagyon erősen bizhatunk az igazi
(Saját tudósítónktól.)
Pceemtoer 31-én, már arra gondoltam, hogy km-gvok a robogó
nemzeti munka folytatásában. Tisza István az Orsova felől érkeze személyvonat utolsó vonatról bármi is történik velem, de az életgróf a holnapi napon a királyi ház Bécsben kocsija alatt és tetején két fiatalembert vett ösztönöm mindennél erősebb volt. Később azidőző tagjainál is látogatás; tesz. Bécsi kö- észre a perronon posztoló rendőr. Az egyik, tán elvesztettem nz eszméletemet ós nem turökben nagy érdeklődéssel várják a magyar kis kabátban fiit ane-gl©pulva a -kocsi tenge- dok semmiről.
Elmondotta J eremie azt is, hogy Pártiminiszterelnök kihallgatását, illetve nyilat- lyén, a másik fiatalember pedig a fékező szából hívták haza katonának. Részt is vett
kozatát. A mai napon különben Hazai Samu mára 'készített házikóban kuksolt n kocsi tölíb ütközetben és fíonk-nÁÍ egy golyó megbáró honvédelmi miniszter is Bécsbe érke- tetején. A rendőr ügyelmecrtette a Vasa ti
sebesítette a lábán, ö maga irta le azokat u
zett.
helyeket, ahol a háborúban megfordult. Érmólyzetet a potya utasokra, akiket aztán fel
dekes,
hogy a "bolgárok, hogyan irják a hely
Félhivatalosan kiöntik vna, hogy illetékes szólitoltak, hogy hagyják el kényelmetlen ségnevekot. Az ő iráaa .szerint a következő
helyen közlik, miszerint a Budapesti Napló helyüket. Az egyik utas, ald a vonat tetején helyeken vett részt az ütközetekben: Tcihaés a nemzeti munkapárt közt fönnálló kap- jött, a jelekből tudomásul vette, hogy mit taidya, (Csataldzsn) Ronlair, Kanti, Gucsolat január 1-étől kezdve megszűnt. Ez a akarnak tőle, (magyarul ugyanis egyikük inordyina, Bouk, Soultan-topé. Szcrencségértá
hir érdemes a fölém!itésre, mert Pdlyi Ede sem értett egy szót seanl) és lekászolódott a hamarosan megsebesült ugy, hogy a háború
,földszintre." Mikor azonban leugrott a ko- többi borzalmaiban nem kellett rószrbvennie.
lapjáról van szó, illetve Pályi legújabb pálMiután a rendőrségem is meggyőződtek
fordulásáröl. Ugyanis Pályi Ede a nemzeti csiról, olyan szerencsét lenül esett, hogy a arról, hogy Jeremie Boris igazat mondott.
munkapártért ekszponálta magát, minden- lába kificamodott; talpra sem tudott állani Somogyi Szilveszter dr. főkapitány .megkönyörült a sokat hányatott ifjú szenvedésein
képen kereste vele a kapcsolatot és viharos •Ezután a vonat alatt utazót akarták kapa
citálni
a
leszállásra,
de
ez
nem
adott
életée
rendkívüli segélyképen 10 koronát ut iltfiik
támadásokban részesítette az ellenzéket, anki számára. Jeremie táviratozott apjának és
jelt
magáról.
Ugy
gubbasztott
a
kocsi
tengenak vezéreit. Ismeretes az az affér, amikor
lyen, mint egy alvó bagoly. Végül is két utiköltségot kért, mert tovább akarja folyPályi a parlamenti újságíró-karzatról az
vasutas ment oda és mivel többszöri felszó tatni útját Párisba. — Ezúttal nzonban már
nem a vonat alatt fog utazni, mert attól
ülésterembe ugróit és a botrányos jelenetet
lilásra sem mozdult meg az illető, hát egy
egyelőre elment a kedve.
csak fokozta jelenlétével és magaviseletével
szerűén leemelték a tengelyről. Akikor látták
Az is tudott dolog, hogy Justh Gyulát haza
csak, hogy a szerencsétlen ember valósággal
Az uj államtitkárok a kultuszminiszárulónak nevezte s Justh ezért a bíróság elé
odafagyott a kocsihoz. A nagy hidegben ka- tériumban. A közoktatásügyi minisztérium
állította s el is ítélték Pályi Edét. Az utóbbi
bát nélkül tett meg több száz kilÓLméter utat dísztermében ma délelőtt tizenegy órakor
napokban ismét gondolt merészet és nagyot
és ezért nem esett le, mert megfagyott vég- búcsúzott el Benedek Sándor, a közigazgas a nemzeti munkapárt ellen támadt. A kő
tagjaival görcsösen szorította a kocsi kereszt tási bíróság újonnan kinevezett másodelnöke
zönség nem igen vett erről tudomást, mi- vasát. Eszméletlen állapotban vették le és a minisztérium tisztikarától. Benedek ihoszvel kevesen olvassák a Budapesti Naplót s az előhívott mentők a közkórháziba szállítot- szabb beszédet intézett a minisztérium tisztviselőihez, amelyben hálásan megköszönte
akik meg olvassák, azok legföljebb mulat- ták.
azt
a támogatást, amelyben munkáját részenak, hogy íme, Pályi és a lapja már megint
sítették. Ezután Jankovich Béla vallás- és
politizál. Mondják, hogy Pályi Ede országközoktatásügyi miniszter az újonnan kinegyűlési képviselő akart lenni s válósággal
A másik utas, aki a vonat tetején jött, vezett államtitkárok, llosvay Lajos, Klekövetélte, hogy a munkapárt jelölje, viszont már másnap jobban lett, A nála talált útle- belsberg Kuno gróf és Madách Emánuel kíez nem történt meg, hiszen már nagyon, is vélből megállapították, bogy Patrityi Lázár- séretében a terembe lépett, bemutatta az uj
ismerik Pályi — elvhüségét. Pályi Edének az nak hívják, 19 éves galaci születésü. A rend- államtitkárokat a tisztviselői karnak és a
őrség táviratilag tudakozódott Patrityi elő- tisztviselők jóindulatu támogatását kérte a
a pályifordülása a legfényesebb bizonyíték ar élete után és mivel erre nézve nem kapott számukra. Az uj államtitkárok nevében llosra, hogy a kormány, illetve a nemzeti mun- kedvező felvilágosítást, Patrityit néhány vay Lajos beszélt, aki beszédében rámutakapárt a sajtó terén is igazi becsületességgel nappal ezelőtt, visszatoloncolták
hazájába. tott arra, hogy a közoktatásügy terén több
Sokkal
érdekesdbb
egyéniség
azonban
ennél, javítás szükséges.
halad a maga utján és csakis meggyőződésa
miái3ik
furcsa
utas,
aki
ma
szabadult
ki
telből lehetnek és maradnak hivei. Az csak elő— Ha csak az uj egyetemek szervezéséjesen gyógyultan a szegedi közöcódházlból. Az re, a testi nevelésre, a tanárképzésre, a könyös, ha Pályi és a Budapesti Napló nincs orrán és a két kezén még látszik a fagyás
semmi kapcsolatban a nemzeti munkapárt- nyoma, ettől eltekintve azonban semmi baja. zépiskolai tanterv átalakítására gondolok, —
mondotta, — máris oly sok mélyreható és
tal.
Tizenkilenc-húsz évesnek látszik; intelligens különböző vonatkozásaiban kényes teendőt
arcú fiatalember, ruházatán azonban rajta
Budapesti tjudósftótnk jelenti: Skerlecz van a kiállott sok vihar nyoma. Fekete nad- Játok, hogv ha a ti támogatástokra nem számítanék, mondhatom, hogy már előre csügIván báró horvát bán ma Budapestre érke- rágot, világosszürke nyári kabátot visel a gedést éreznék, még mielőtt a részleteket
zett. Első látogatása Josipovics Gézának fagyos bulgár; fekete nyakkendője, fekete megismerném, de hiszem, hogy elkedvetleneszólt. Josipovicscsal több aktuális kérdésről kalapja é<s — inge, meg gallérja van. (Ugy désre sem a közel jövőben, sem később nem
látszik a vonat alja nem alkalims tisztálko•beszélgetett, majd Tisza István miniszterel- dásra.) Magyarul egy szót sem tud; a fran- lesz okom. Végiil még a tisztviselői kar jónökhöz hajtatott. A bán értesítette a minisz- cia nyelvet töri egy kissé, de nagyszerűen indulatu támogatását kérte ugy a maga, mint
államtitkártársai részére.
terelnököt, hogy a horvát delegátusok e hó- beszéli a bulgárra.1 rokon szerb nyelvet. Élnap 12-ére a képviselőház megnyitására nem ményeiről a következő érdekes 'dolgokat mon
érkezhetnek Pestre, mert a fölirati vitában dotta el a Délmagyarország munkatársának:
kell résztvenniök. Ez a késedelem különben
— Jeremic Borisnak hivnalk, húsz éves
sem lényeges, mert a képviselőház megnyíl- egyetemá hallgató vagyok, iRratzigorében
takor a sajtójavaslat -tárgyalása van napi- születtem. Onnan indultam el december elején kért társaimmal együtt, awzal a eéülal,
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Védekezés a nők ellen.
/Az erősobi) nem adtíüg iifitvarLadkoclott a
gyöngébbel, addig kínálta föl neki a jogokat
/és előnyöket, hogy ma már igazán az erőseibb
nem az, mely védekezésre szorul. Amerikából érkezik a bire, ihogy milyen rossz dolga
Tan ott annak a szerencsétlen halandó nlak, a
ki egy szép Jeány termetén rajta felejti a
szemét. Egy kettőre bíróság elé citálják és
közei-köles elleni vétkezés elmén elítélik több
hónapi fogságbiin tetésre. Azit a jégenkopogóját, hát ennek már fele se tréfa! Isten óvjon
bennünket, szegény európaiakat, attól, hogy
legközelebbi tenni lmányiut.u nk on összehozzon
a sors Bürke Irón kisasszonnyal. A missz
ibodros szőke hajú, göidrös á.lilú, ennivaló teremtés, aki mellett méíg egyetlen férfi sem
tudott elhaladni ugy, hogy utána ne for.dub
jen. No, de rá is fizetett a rosfiz csillag alatt
született hailantdió erre a mulatságra! tA kisasszony kiözolgiá,'íratta valamennyit a nendőrségueik és börtönbe juttatta (feszes imádóit,
imint valami kacagó démon, aki malacokká
varázsolja szerelmes férfi alt . . .

rat, ördögi praktika! Régi világban az ilyen,
perszónákat seprővel kergették ki a városból, ma pedig itt ülnek a nyakunkon, "kifizettetik a kalapos-számláikat, ünnepeltetik,
eltartatják magukat s végül még azt is megkívánják tőlünk, hogy gyöngébb nemnek
szólitauk őket.
Fegyverre, kifosztott férfi-társadalom!
Követeljünk jogokat és törvény védelmet, követeljük, liogy a liiróság ne bennünket Ítéljen börtönbüntetésre, kik a csábitásnak ellenállani már természetes gyangieségünknel
fogva sem tudunk, hanem őket, a diadlalmasokat, a anegbaíbönázókat, a szivtelenelket,
kik büntetlenül kavarják fel lelki nyugalmunkat és tesznek lóvá bennünket, Ádám leszármazóit, a teremtés (koronáit! Tömörüljünk egyesületbe és küzdjünk a női zsarnok ság, a varázslatos hatalom, az igazságtalan
megaláz,ás ellen!
A maszkulinisták véd- és dacszövetségének
előkészítő bizottsága.

Royal nagy kávéházban
Minden vasá nap

Itt az /ideje, hagy a veszélyeztetett férfitársadalom érdekéiben megindítsuk a mentő
akció előkészületeit! A feministák, ádáz ólfenségeink, épen most szövetkeznek el lenünk Kérdelek titeket, t-i mellőzött, rnbszolga-sorsiban tengődő
sorstársaim,
meddig
akarjátok még húzni a roboitos élet igáját,
meddig lesztek még kifosztottak, gálya/padhoz kötöttek, nyomorult somiban tengődök 1
Avagy nem . veszitek-e észre, hogy mialatt
mi Itt görnyedünk az irodában, a műhelyben
a kaszárnyaárlstomban, adidiig ők, az élet
javaiban dúskálóik, csipkés és illatos selymekbe takarják jól ápolt testűiket ás nevetgélve ülnek délutáni teájukhoz, hogy legújabb megaláztatásunk módját kieszeljék?
Mi kilógatjuk a nyelviünket, mig ők megmosolyogják szenvedéseinket és bürtönbe csukatnak azért, mert merészeltünk egy .szempillantással feléjük közeledni . . . Ezt nom
tűrhetjük tovább, ez ellen tenni kell; tömöritljiünk teliát a női társadalom ellen, szegény, elmellőzött, kijátszott, szenvedő férfitársaim!
Nem veszitek-e észre, hogy évezredek
óta folytonos aknaimiunka készül ellenetek,
mely leigázás tokát készíti elő? Neon azért
jelenitek-e meg a k'iváigott nyakak, a pókhálós harisnyák, a felhasított szoknyák és a
divatnak ezerféle csel/fogásai, (hogy a szép
agent provocateu r-őknek áldozatul essünk,
hogy engedjük elhiivöltetni, megfogatni, oérnaszállal összekötöztetni magunkat, mikor
aztán hajunktól megfosztott Sámsonok módjára Deiiláuk egyszerűen rabláncra füz bennünket, anint a pinesikutyát? Kérdem tőletek, tisztelt sorstársaim, szánandó testvéreim a közös bajban: nem közveszélyes-e egy
mosolygós, fehérbőrű, simaarcú szörnyeteg,
aki orozva toppan elétek az utcán, a színházban, a bálteremben s bármilyen határozottsággal utasítjátok vissza még a gondolatot is, hogy a tizedik parancsolat fölséges
rendelése ellen vétsetek, — mondom — nem
közveszélyes-e egy ilyen szabadon járó kísértés, aki egyetlen közömbös pillantásával úgy
meg tud babonáini. hogy (képes lennél őt
azonnal öledbe ültetni, vagy fojobúhjától a
sarkáig végigceókölni ? Bübájosság ez, szegény testvéreim, Iwszorkéuytiág, rosszaka-
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loggal. Amint a vatikáni körökből kiszivárványodva, cdaknem ruhátlanul hevertek a gott, a pápa a kérvényeket figyelmen kivül
csupasz földön a piszokban s körülöttük a fogja hagyni, mert a húsvét napjának kitomalacok sivalkodtak. Rettenetes büz elvisel- lásával és pontos dátumhoz való rögzítésével
hetetlenné tette a szűk odu levegőjét. Az nem oldódik meg a kérdés. A katholikua valasszonyt már nem találták ott; még dél- lás ugyanis világvallás, melynek a földket
előtt sikerült elmenekülnie anyjához.
rekség minden zugában vannak követői, a
A gyermekek az orvosi vizsgálat sze- kik szintén kérhetnék a húsvétnak a maguk
AZ IDŐJÁRÁS: A meteohogy alig lehet időjárásához való illesztését, ami viszont a
rológiai intézet
jelentése rint annyira elsatnyultak,
őket
megmenteni
az
életnek.
Nagy Istvánt a más égöv alatt lakóknak sérelmére esnék. A
fofo
8
szerint: Túlnyomóan
szákórház elmebajos osztályán helyezték él. húsvét tehát marad a régiben.
v f : I
rag és éjjeli hideg idő var- Megállapították róla, hogy
veszedelmes
— Megalakul a feministák egyeslllete.
k r
|
ható. —
Sürgönyprognó- örült. A hajlékban két töltött revolvert, két
Vasárnap délután öt órakor alakul meg a •
zis: Száraz, éjjeli fagy. — töltött vadászfegyvert és sók. töltényt talál- szegedi feministák egyesülete, melynek első
tak.
Déli hőmérséklet: 2.2 C.
lépéseit a legnagyobb érdeklődés előzi meg.
A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal
Az alakuló közgyűlésen, mely a városi szék— A királynál. Bécsből jelentik: A király épiilet közgyűlési termében lesz. választják
ban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi- ma Scthönbruimihan
kihallgatáson fogadta
vatal. A polgármester betegsége miatt nem Daruváry Gáza kabinet irodai osztályfőnö- meg az egyesület első tisztikarát. Érdekes
fölolvasást is tervez az első összejövetelre
fogad. A főkapitány fogad 11—2 óráig.
köt, bojnai, Roroevics Savetazár tábornokot, a vezetőség, melynek tagjai: Jóny Lászlókassai 6. hadtest parancsnokát, Némethy né, Kárász József né és Turcsányi Imréné lelA TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
Károly
dr. belügyi államtitkárt és Teleki kesen toborozzák össze a feminizmus híüzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénzPál grófot,
veit.
tárnál délelőtt 8—2 óráig van ,hivatal
— A királyi hercegnő husz neve.
— Elegáns téli emberek a Korzón.
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN Megírtuk, bogy u prezuuntiv trónörökös újVasárnap
délben voltam a tanuja a követdélelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivata- szülött leányát tegnap a hetzendorfi kastélykorzón
los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek ban megkeresztelték. Az újszülött, mint a kezőknek: Egy fiatalember jött a
hivatalos lap mai száma jelenti, a következő szembe egy uiú Icán nyal. A fiatal emberen
látogatása délután 2 árától 3 óráig.
KÉPKIÁLLÍTÁS
a régi csongrádi pa- neveket kapta: Adélhedd, Mária Jozefa, jól szabott, fekete posztó téli kabát volt, MrSzixta, Antónia, Roberta, Ottonai, Zita, Gar- sony gallérral. Uj divatú kemény 'kalapot és
lotában. Nyitva délelőtt f) órától, délután <> lotte, Lujza, Immaik ulatn, Pia,
Terézia,
Kezén
óráig.
Bealtrix,
Franciska, Izabella, Henrietta, nagyon kifényesített cipőt viselt.
glasszé
keztyü
volt
és
inge
vakított
a
tisztaA'KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatás) Maximii iania, Genovéva, Ignáeia, Markai sz
d'Aviano.
ságtól. Annikor a fiateiemher a leányhoz ért,
idő délután 1—3 óráig tar!.
— A Szabadoktatási Bizottság tag- aia-gyot köszönt:
VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor
gyüjtése. A mult hónap folyamán megalakult
-— Kezeit csókolom Pösze!
Az Utolsó csók, szinmü.
Irta Bíró Lajos.
Szegedi Szabadoktatási Bizottság taggyüjA Pösze visszaszólt:
UR4N14
SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
tői Jánossy Gyula tanfelügyelő, ügyvezető
— Jó napot Béla! JJcvá sáöt ugy. Olyan
kezdve este 11 óráig: ,.A tangó
királynő-:, elnök vezetésével a napokban gyűlést tarelegáns,
hogy nem is akar szóba állmi a szetottak
a
belvárosi
elemi
iskolában,
melyen
szinmü 3 felvonásban. Hamui Weise a főszebeszámoltak gyűjtőmunkájuk eddigi ered- gény emberrel.
repben.
ményéről. Ámbár a megalakulás Óta még
A Bélának szólított fiatalember, röviden
VASS-MOZI:
Délután 5 óratol kezdve csak rövid idő telt el s az ünnepek tája sem
B.,
szélesen
elmosolyodott, megállt és lassan
kezdve este 11 óráig: „A piros papucs", két volt a legalkalmasabb a taggyiijtésre, mégis
kezdte
kigombolni
télikabátját Alól sötétfelvonásban. „A bankóhamisitó",
detektiv- elég szép sikerről adhattak számot az egybe- kék, ízléses ruha volt rajta, felső szivar zsegyűltek, noha a gyiijttőivek egy része még
dráma 3 felvonásban.
nem érkezett vissza a bizottsághoz. Alapító bében órával. Mikor a télikabátját kigomKORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
tagul eddig a következők léptek be: Kelemen bolta, diadalmasan végig nézett ruháján és
délután 5 órától kezdve este 11 ómig: Béla dr. nyugalmazott főispán, országgyűlé- egy mozdulattal a felső szivar zsebéből kiA beszélő film bemutatása. A drága diák, 4 si képviselő, Hegedűs Béla földbirtokos, a rántotta óráját, az ezüst láncnál fogva:
Csongrádi Takarékpénztár és a Szegedi Kenfelvonásban.
— Féltizenkettő van csak még, — szólott
derfonógyár Részvénytársaság. De városunk
pénzintézetei
és
vállalatai
közül
ujaba
leányhoz,
— tényleg sétálhatunk még egy
Ass agyonsanyargatott család
ban is többen kijelentették, bogy a bizott- órát. Ezzel megindultak.
(Saját tiulásiíónkíól.) Tegnap reggel ságot, melynek programja népnevelési fölA Klauzál-téren egy ujabb ismerős jött.
adatok egész sorát öleli föl, szives készségmegjelent a székesfehérvári rendőrségen Gál
Városi
bundát viselt, gallérján szilkszin
munkájában
József né' íöklmivesasszony és elpanaszolta, gel fogják nagyfontosságú
hogy, Csákberényi Nagy István öreghegyi anyagilag is támogatni. Rendes tagul mü- prémmel. Fején cilinder díszelgett és láibát,
gazdálkodó a féleségét és hat kiskorú gyer- veit közönségünk sorából mintegy másfél- finom, keskeny orrú franoia cipő takarta.
mekét agyonsanyargatja. Elmondta, hogy százán jelentkeztek, ugy, hogy a folytatóla- Pösze kisasszony ismét kiabált:
egy szűk, kicsiny szobában, ahol hat-nyoic gos gyűjtés várható eredményeként a Sza— Jó Károly, maga milyen elegáns, meg
malacát eteti, zárda tartja családját s éhez- badoktatási Bizottság rendes és pártoló tagse
(ismertem!
Hová siet? Szóba sem áll a
teti, üti-veri őket. Kérte Simon Sándor rend- jainak száma pár hét múlva a néhány százat
szegény
emiberrek
meg
fogja
haladni.
A
bizottság
vezetősége
őrfőkapitányt, hogy vegye oltalmába a megKároly vagy csak röviden K. megállott,
gyötört családot, mert attól tart, hogy veje, ez alkalommal újból azzal a kéréssel fordul
a
hivatalok,
pénzintézetek
és
vállalatok
tiszaki nem ép elméjű ember s már több izben
kinyitotta kabátját fölényesen végignézte
volt orvosi megfigyelés alatt, kiirtja család- telt vezetőihez, hogy hathatós támagatásuk- élesre vasalt csikós nadrágját és vadonatúj
ját. Ezt abból is következteti, mert több fegy- kal továbbra is legyenek segítségére a tag- zsakettjét; kihúzta zsebéből arany óráját,
vert szerzett magának és hajlékát ugy el- gyüjtés munkájában. Mert kitűzött kulturális
céljait egy sok tagot számláló, erős, min- megnézte hány óra, fél szemmel végignézte
sáncolta, hogy alig megközelíthető.
den illetékes tényező áltál erkölcsileg és B. urat, aztán nyájasan mondotta:
Siitnon rendőrfőkapitány két rendőrt kül- anyagilag egyaránt fölkarolt, életképes sza— Féltizenkettő mult hét perccel, sétáldött ki az öregasszonnyal, hogy meggyőző- badofetatói szervezettel lesz csak módjában
hatunk egy órát . . .
dést szerezzen annak állításairól. Mikor megvalósítani.
Nagy István meglátta anyósát, a rendörök
A másik saroknál imár B. hajladozott,
— Az állandó husv tidő. Tudvalevő élénk bucsut vett és elvált P. kisasszonytól
társaságában, kiállt az ajtóba, két revolvert
szegezett a rendőrökre s lelövéssel fenye- dolog, hogy a húsvét nincs kalienidárami dágette okét, ha közelebb mernek jönni. A rend- tumhoz kötve s a tavaszi napéjegyenlőséget és K. úrtól. De tiz lépés után visszafordult
örök kénytelenek voltak az őrjöngő elől visz- követő első holdtölte szabja meg, hogy me- és egy kirakat tükrében nagyon megcsodállyik vasárnapra essék. A kereskedői világ, ta magát. Bizonyára azt gondolta hogy ..az
szav onulni.
Délután azután a rendőrség nagy appa- melynek a húsvét mindig üzletet jelent, ember gazdagságra szert tehet; de az elejamssal vonult ki Nagy István hajlékához. kénytelen, előbb beszerezni áruit a huisyéti gáncda vele születik."
(h. i.)
a tiz
főnyi rendőrcsapat a hajlék kö- ünnepekre. Rendesen tavaszi kelmét, más
— Az uj angol hedihaj- k gyorsasága.
zelébe ért. Nagy István, aki ugy látszik sej- efféle újdonságot szereznek be, amely abban Egy minapi párisi hir alapján megírtuk,
az
esetben,
ha
a
húsvét
hideg,
hűvös,
a
nyatette mi készül ellene, kocsira kapott. Maga
hogy a midit napokiban néhány angol ihumelle tette két gyermekét és ellenkező kukon marad, mert húsvét után megcsappan szonyoloezer tonnás cirkáló-hajónak sikerült
irányba elhajtatott. A rendőrök üldözőbe a vásárló kedve a közönségnek. A korai hús- óránk int harmincnyolc csomó (körülbelül
vették es sikerült is hosszas hajsza után a vét időjárása megbízhatatlan, a kereskedők- hetven kilométer) utat megtenni, holott a ter
kocsit föltartoztatni és a revolverrel és ka- nek fellát érdekük volna, ha a pápa egy ké- vezett gyorsaságnak óránkint csak huszonszával
védekező embert
ártafmatlamá sőbbi, de pontos dátumhoz kötné, mely nem nyolc csomónak kellett volna lenni. Ennek
tenné ki őket csalódásnak. A vatikáni udtenni.
a remi kívüli gyorsaságnak elérésére a hajóA rendőrség emberei azután visszamen- varhoz a viliig mindén résziéből érkeznek be- gépek nek lietvenütezer lóerőt kell kifejteniük
adványok,
melyek
a
húsvét
rendezését
kétek- a hajlékhoz és benyitottak a lakásba.
A Quen Mary-tipusu eiikálóhajókról van
Visszariasztó kép tárult eléjük. Az apró rik. A pápa egy bizottságra bízta az ügy szó, amely fajtáilnól már hárommal rendlelgyermekek siralmas állapotban, bőrig leso- megvizsgálását, mely most foglalkozik a do-
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kezik az angol hadfi flotta. A negyedik, a
Tiger, a Legközelebbi napokban keríti tengerre. Ebben a dologban mindenki, akinek. a
hajóépitésről fogalma mn, valami titok-szerűt fog látni. Aki tudja, hogy mennyi nehézséggel jár, hogy egy meghatározott tonnatartalmú és megbatározott sebe&ségro épített hajónak gyorsaságát a megállapított sebességnek csak egy parányi részével is fokozzák, az. tudni fogja azt is, hogy ha egy
bajónak sikerül sebességét egy csomóval fokozni, ez oly eredmény, amely majdnem csodaszámba megy. Mit gondoljunk az angol
hajóépítőkről, akiknek sikerült tiz csomóval
fokozni a gyorsaságot? Nyilvánvaló, hogy
egy uj találmánnyal állunk szemben, melynek titkát féltékenyen őrzi a brit tengerészeti hivatal és amely óriás fensőbbségét biztosit az angol haditengerészetnek. Angliának
már most négy cirkáló-hajóból álló hajóhadosztálya lesz, amely rengeteg ágyukkal lesz
fölszerélve és e mellett képes lesz arra is,
hogy csodával határos gyorsasággal a tenger
bármelyik pontján megjelenjen.
— Nagy íüz a Gaumont-cíg bécsi
telepén. Bécsből jelentik: A üaumont-cég
Mária Hilferstrassze 59. szám alatti helyiségében ma reggel kilenc órakor egy munkásnő vigyázatlansága miatt a filmek tisztogatása alkalmával a benzin fölrobbant. A filmek azonnal lobbot vetettek és a gőz hihetetlen gyorsasággal harapódzott el, ugy,
hogy a láng csakhamar egészen a ház tetejéig csapott föl. A tűzoltóság azonnal nagy
apparátussal kivonult. Alighogy a tűzoltók az
égő házba behatoltak, két teljesen megszenesedát holttestre akadtak. Megállapítottak,
hogy az Ausztriai biztosító-társaság két hivatalnoknője járt szerencsétlenül, akik az
épület első emeletén a biztositó-társaság hivatalában voltak elfoglalva és minden valószínűség szerint menekülés közben estek a
lángoknak áldozatul. Kívülük még két veszedelmesen megsebesült embert hoztak ki az
égő házból. Egy asztalosnak, aki a gyárban
dolgozott, nyoma veszett. Valószínű, hogy ő
is a lángoknak lett a martaléka. Tizenegy
órára a tüzet sikerült elfojtani.
— A kizárt diák boszuja. Debiecenből
jelentik: A Hungária-kávéháziban tegnap este kinos jeleneteik játszódtak le. Az egyik
asztalnál ült nagyobb társaságban Szaics
Ernő gazdasági akadémiai tanár, vele szemben pedig Grulácsy László akadémiai hallgató. A fiatalember állandóan szemmel tart ott a
Szaicsot, aki hirtelen fölállott asztalától is a
kávéház folyosójára ment. Gulácsy követte
a tanárt s midőn közeliébe ért, rákiáltott:
— Te gazember, spicli, nesze!
A következő percben többször a tanár
arcába vágott. A botrány helyére
rendőrt
hívtak, aki a diákot bekísérte. A rendőrségen
Gulácsy előadta, hogy a gazdasági intézetből
kizárták s ennek oka az inzultált tanár volt.
Nem tudott más uton elégtételt szerezni s
ezért kereste az alkallmat, hogy bosziut álljon rajta. A rendőrség Gulácsy ellen közbotrány okozásáért az eljárást megindított a.
— Ezer gyerek kanyaróoan. Nagyváradról irják: Biharpüspökiben, Nagyvárad tőszomszédságában nemrég járványszeriien lépett fel a kanyaró. A vármegye alispánja jelentést kért a központi járás orvosától, aki ma érkezett előterjesztésében megdöbbentő képet rajzol a községek egészségi
állapotáról. Az orvos azt jelenti, hogy a járvány nemcsak Püspöikdben grasszál, hanem
a szomszédos Hegyíközikovácai községben is.
A betegséget Nagyváradról hurcolták be a
falukba s igen nagy terület meg van fertőzve. Nagyváradon főiképp a hegyi városrészekben betegedték meg Kanyaróban a gyermekek, annyira, hogy az olaszi elemi leányiskolában a kis növendékek 50 százaléka fekszik betegen. A két faluban minden házra ki
van ragasztva a piros cédula s be kellett zárni az iskolákat és kisdodóvókat. A járásorvos bejelenti, hogy már eddig mintegy tiz
községben fordult elő kanyaró s a járványt
nem lehet /megállítani, előrelátható, hogy a
központi járás egész területén kitör az epidémia, melynek már közel ezer betege van.
óvói ntéekedéseket a tömeges megbetegedés I

Péntek, szombat, vasárnap
A

Színmű

3 felvonásban.

A főszereplő:

9)
a k ö z ö n s é g kedvence, aki a képen
megörökített eleg á n s íangótáncával berlini 2 0 0 0 0
m á r k á s e l s ő tangódijat nyerte el.
Bftufófi föl-, esíe rendes f i e i i j M
Előadások d. u. fél 6-tól folytatólag.
Vasárnap ö. u. 2 órától folytatólag.
Jegyek előre válthatók az Uránia esti
pénztá ánál, vagy telefon utján niegrend lhetők.
Telefonszám
872
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mozgó szin
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Péntek, s z o m b a t , v a s á r n a p
A budapesti l e g e l s ő
mozgó-színházaknak e
lietl slágere. Az idény legszenzációsabb vigjátéka

1914. január
miatt ueim leltet tenni s a vMéfeeeés mbíben
merül iki, hogy a gyermekeket eLküiöuitiík.
— Szökött katonák. Véres katonadráma
játszódott le a minap Uomonnán,
flroma
Mihály kkgózsényi lakos tiz évig Ajm&n'Jkában volt, ahol családot alapított. A nyáron
hazajött Magyarországiba és mivel lmdbötelezettségéndk még nem tett eleget., vtááU-itásra jelentkezett, melyen be is sorozták. Erema most 80 éves koráiban a kassai 9. honvédezrednél szolgál. A Inatonai szolgálat nagyon nehezére esik és folyton írogatja haza
a keserves leveleiket, amelyben arra kéri a
hozzátartozóit, hogy kövessen/ők el miniden t
és szabadítsák ki a katonaságtól. Megtmidta
ezt két homonnai furfangos iparos-segéd, a
kik jell-entkéziek a| honvéd édesapjánál és
felajánlották, hogy előkelő katonai összeköttetéseik iévén kiszabadítják a fiáit a katonaság alól. Az öitig örömmel fogadta ezt az
ajánlatot ós átadott ötszáz koronát a két
iparos/segédnek, akik a pénzzel Ungvárra
utaztak ós a kapott ö&szeget elmulatták. A
mikor pénzük elfogyott, levélben ujabb 400
koronát kértek, amit a hiszékeny öreg gazda nagy keservesen el is küldött nékik. Ez
alatt az történt, hogy lírain át a 9. honvád
gyalogezredtől a huszárokhoz helyezték át.
A katona most már lemondott nz Időelőtti ki*
szabadulásnak még a reményéről As s ezért
hétfőn éjjel megszökött ezredétől. Hozzátartozói roppantul megörültek váratlan hazaérkezésének, mert azt hittélk, ihogy a két
iparosságért közbenjárásán ak
köszönhetik
katonafiuk szabadulását. A szüfkött katona
azonban bevallotta édesapjának, hogy megszökött ezredétől. Az apa erre fölvilágosította fiát azokról a végzetes következményekről, amelyekkel szökése járhat és igyekezett
őt szöp szóval rábírni, hogy menjen vissza
Homonnáxa és önként jelentkezzék. Az apa
is fia mellé szegődött kisérőnok. Alig indultak el, a katona hosszú honvédsz/ureinyával
hmbaszurta magát s mikor elesett, a szurony markolatig fúródott a beleibe. Be&zálLitottálk a homonnai közkórháziba, ahol most
a halállal vívódik. Közben a csendőrség is
kinyomozta a furfangos csalókat és eadk
egyikét, egy züllött kömi vessegédet, Un/gvárott letaidóztattáik, ahonnan
Ilomonnáju
szállították. — Sátoraljaújhelyről
jelentik:
Kedden este a honvédkaszárnyában Goldberger Lajos őrmester a legénységi szobák
látogatása alkalmával megállapította, hagy
egy Simkó .József nevű közlegény hiányzik.
Keresésére küldte az őrséget, amely csakhamar jelentette, -hogy SimJkó eltűnt a kaszárnyából és fegyverén kiivül tizennégy élestöltényt is magával vitt Az őrmester erre
maga mellé vette az őrséget és személyesen
indult el Simkó keresésére. Amikor ráakadtak, felszólította a legénység, adja meg magát. A katona erre lekapta válláról a fegyvert és gyors egymásutánban ötször az őrségre lőtt, de lövései nem találtak. A .szökött
katona ezután a köraeli kőbányák felé menekült. Az őrség erre a kaszárnyából kért telefonon utasítást, ahonnan azt. a parancsot
kapta, hogy ha Simkó tovább is támadóau
fog föllépni, le kell lőni. Simkót meg ás találták a menyasszonyánál, de csak holtan,
mert amikor megtudta, hogy jönnek érte,
agyonlőtte magát.
— öngyilkos cselédleány. Bencze Róza,
25 éves csalód leány, délután öt órakor a Wng
ner-féle fürdőírón, öngyilkossági szándékból
zsirszódát ivott. Belső sérülésével a közkórházija szállították. Állapota nem •veszélyes.
Tettének okául azt adja elő, hogy a helye,
ahová szolgálatba állott, nem megfelelő.
— Jelölés a nép eifenére. Aradról
jelentik: Az aradmegyei Szapáryliget községben biróválasztásra készültek. A lakosság
az Amerikából visszatért Bózsó István gazdát akarta megválasztani. A kandidáló bizottság azonban mást jelölt. A képviselőtestületi tagok bárom óra hosszáig voltak
együtt, de kijelentették az elnöklő szolgabírónak, hogv valamennyien tartózkodnak a
szavazástól. Az elnök emiatt a közgyűlést
föloszlatta. Az illetékes főszolgabíró kijelentette, hogy a legközelebbi választásra jeWlik
Bózsót is.
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doko'lt, hogy a város ezt a kérdést napirenden
TÖRVÉNYKEZÉS.
— Kiderített gyiikosság. Máramaros- tartsa és mihelyst alkalom adódik rá — ezszigetről jelentik: A® éltmiult év utolsó napjai uak egyikén özvegy Spilka Istvánná sírva úttal is a 'főváros közgyűlése — fölirat utján A jeggyürtt az erkölcs mentööve
panaszolta el a domlliói csendőrőns vezetője sürgesse meg a kormánynál.
í
(Saját tudóbitónktól.) Furcsa pömkkel
előtt, hogy keklvese: Vaszilievecz Vaszili, ki- (
(-) A debreceni viz és az egyetemi lepheti meg a világot az olyan ügyész, aki
vei tiz év óta vadházasságban él, több mint
kombinatív gondolkodású ember s azonkívül
két hónapja elment hazulról. Azóta seimmi épitkezés. Debreceni tudi sitónk irja: A bel- szívesen üldözi embertársait. Ilyen ügyész
ügyiminiszter
és
a
kultuszminiszter
leiratot
hir sincs róla és csupán egy véres kést, meg
indította azt a pórt is, amellyel a minap
egy véres kucsmát hagyott a lakáslban. Po- intézett a városihoz, melyben arról óitesitik, foglalkozott a berlini országos törvényszék.
hogy
az
egyetemi
építkezéseiket
esiak
akkor
povics csendőrörinester azonnal meginiditetA vádlott egy képes levriezőlap-kiadó és
ta a nyoanozást és néhány nap alatt több engedik megkezdeni, ha kimutatja a város, két piapirosikereskedő volt, akiket egy levehogy
a
vízvezeték
vize
nem
fertőzött,
mert
tanúvallomás alapján kiderítette, hegy az
lezőlap forgalomba bocsátása miatt fogtak
eltűnt Vaszdlieviczet vadházastársa: özvegy a lapok híred szerint a vízvezeték vize nem
tiszta.
A
belügyminiszter
jelentést
kér
a
váSpilkáné tette el láb alól. Az. asszony eleinte
pörbe.
osak azt hangoztatta, hogy kedvese eltűnt, rostól, egyben utasítja arra, hogy az egyeA nyáron megjelent egy napon az egyik
nem tudja, hová lett és hogy történt minden, tem területére külön vízvezetéket építsenek. kereskedő
boltjáíbarr két rendőr, bogy
mert a fajdalom elvette az eszét. Amikor A leirat nagy aggodalmát keltett, mert a kü- Heintzmann ügyész megbizáséiból lefoglalja
azonban a helyszínéire vezették, megtörve ro- lön vízvezeték megépítése legalább egy mil- valamennyi példányát egy levelezőlapnak, a
gyott össze ós zokogva vallotta meg, hogy ő lióba kerül.
melynek fölirása egy népdallal azt mondja,
« gyilkos. Az asszony vallomásával egy
hogy kirepültél az ablakon kis madárkám.
időben a Tarac folyó is kivetette a megA kereskedő megkérdezte a
rendőröktőt,
SP0RT.
gyilkolt embert. A hivatalos vizsgálat szánhogy miért f o g l a l j á k le a levelezőlapot?
dékos emberölést állapított meg és a gyil— Mert erkölcstelen, — mondta az egyik
kos asszonyt fiával együtt letartóztatták.
— És miért erkölcstelen ?
o Hol vagyunk m i ? Ezt a találós kérUüBd
Erre nem tudtak fellelni a rendőrök. Nedést veti föl legutóbbi számlábam a Fremdenkik az a megbizásuk, hogy a levelezőlapot
blatt, amelyet joggal tekinthetünk az osz- kobozzák el s ők eleget akarnak tenni megKÖZIGAZGATÁS
trák sport félhivatalos szócsövének. A kér- bízatásuknak. Ez ellen persze nem tehetett
dést a Nemzetközi Atlétikai Szövetség mega kereskedő.
A Dima—Tisza-csatorna ügye alakulása tette aktuálissá. A Sporthirlap semmit
Mi volt a kifogásolt erkölcm levelezőhétfői számiéiban megjelent a szövetség szer- lapon? Egy szolbábán az ablaknál állt egy
— Sürgesse meg a város. —
siró asszony pólyá-igyermekkel a karján, az
(Saját tudósítónktól.) A Duna-Tisza csa- vezeti szabályzata és hivatalos összetétele, a utcán pedig egy férfi látható, aki utimlhátorna rendkívüli fontosságú ügyében érdem- melyben -nagyító üveggel sem tudta a Frcim- ban siet, alkalmasint a vasútihoz.
A tárgyaláson .kijelentette a vádlottak
leges fordulat még mindig nem következett denblatt ,fölfedezni — Ausztriáit. Sem a bibe. Az oka ennek — amint egy ízben ezt mar zottságokban, sem a szavazatokban, amelyek védője, hogy ezt a képet csak a legerőszakolehet
erkölcstelennek
kifejtettük — főként az, lvogy az Alföld ér- közül 5—5 illeti meg Angliát és Németorszá- sabb kombinációval
mondani,
az
ügyész
azonban
megálliapitotta,
got,
4—4
Amerikát,
Svédországot
és
Franciadekeit városai egyáltalán nem sürgetik a dolhogy a kép. azért erkölcstelen, mert a gyergot, hónapok telnek el anélkül, hogy -a ható- országot, 3 Magyarországot és 1—1 Finnor- meket tartó nő kezén nincsen jegygyűrű, teságok, kereskedelmi és ipari érdekszövetsé- szágot és Délafrikát.
hát házasságon kiviül folytatott viszonyról
— Jó szerencse, — jegyzi még meg mé- van szó, amelynek következménye elől a férgek a Duna-Tisza csatorna érdekében bármit is elkövetnének. Szeged van rá predesz- labúsan a Framdenblatt — lvogy semmiféle fi megszökik.
.
kívánságunk
sincsen,
sem
a
standard-proA
védő
ezzel
szemíben
azt
mondja,
hctgy
tinálva elsősorban, hogy a Duna-Tisza csailyen
mindennapos
eset
nem
Lnhet
<k
egy
grami,
sean
az
amatőr-szabályzat
dolgában,
tornáért, amely uj irányt adni a város keresnormális erkölcsű ember megbotráuk eztatá különben
megint
idegenbe
kellene
fordul
kedelmi forgalmának, minden követ megsár,a, sőt ellenkezően: épen nevelőhatássál
mozgasson és sikeres akciót fejtsen ki egye- nmük a saját ügyünk támogatásáért.
lehet fiatal leányokra, mert figyelmezteti
Jogosult az osztrák újság elkeseredése, őket arra a veszedelemre, amely házasságon
lőre legalább abban az irányban, bogy a kormány érdemleges tárgyalásokba kezdjen a noha egyben tévedett. Az osztrák szövetsé- kívüli viszonyblan érheti őket.
A törvényszék az ügyész álláspontját foget Fölvették a nemzetközi szövetségbe, csak
csatorna kiépítése dolgában.
gadta
el. Ha lett. volna jegygyűrű az anya
A kérdés tegnap fölszinre került a szé- a bizottságokból felejtették ki, mert nem kép kezén, akkor meg lett volna mentve az erkesfőváros közgyűlésén is, egy bizottsági tag viseltette magát az atlétika berlini világkon- kölcs, igy azck'ban erkölcstelen a kép. Ennek
interpellációja alakjában. Az interpelláló — gresszusán. Magára vessen tehát az osztrák a megállapításnak az alapján a törvényHavass Rezső dr. — megkérdezte Bárczy sport, ha ilyen kérdéseket kell fölvetnie, szék mind a három vádlottat elítélte, de
csak pénzbüntetésre. Most a fölreibviteli bíIstván polgármestert, mi az oka annak, hogy mint amilyen a Hol vágunk mi? A párisi róság tárgyalta a pört és megerősítette az
a főváros tanácsa évek óta semmit sem tesz vivókongresszus még furcsábban intézte el Ítéletet azzal a megokolással, hogy a kép
a Duna-Tisza csatorna ügyében. Bárczy Ist- a különben erős osztrák vívósportot. Miután házasságon kivül folytatott viszonyra céloz,
ván elmondotta, hogy e kérdésben érintke- ott sem képviseltették magukat az osztrákok, tehát§ erkölcstelen.
Fegyház helyett börtön. A szegedi
zésbe lépett a kereskedelemügyi miniszter- a jelenlevő cseheket vették föl a vívó szörel, aki kijelentette, hogy a fenforgó pénz- vetségbe az osztrákok helyett. Érthető azon- Ítélőtábla felebbviteli tanácsa ma érdekes indoku Ítéletet hozott. Fríttman Gáspár 51 éves
ügyi nehézségek miatt ma ez a kérdés nem ban az osztrákok elkeseredése, mert ujabban soltvadkerti illetőségű többszörösen büntetett
tagadhatatlanul
hatalmas
lépésekkel
törtet
aktuális, azonban a minisztériumban nem ejelőre az osztrák sport s igy méltán fájlhat az előéletű kuruzsfót a szegedi törvényszók
tették el ennek a csatornának megvalósítámájus 31-én csalásért és közegészség elleni
sát- Az iigy további tanulmányozás alatt áll a mellőzés, amely az osztrák sportélet politi- kihágásért egy évi börtönre ítélte. A tábla
ma helybenhagyta ezt az Ítéletet azzal az
ás dolgoznak a végleges terveken. Ha a pénz- kusainak a nemtörődömsége miatt sújtja.
indokolással, hogy fegyházra kelleti volna
o
A
Rapid
sztrájkja.
Az
olasz—osztrák
ügyi helyzet megjavul, a miniszter minden
reprezentatív
meccs
előjátékába
tartozott,
itélni a vádlottat, mert többszörösen büntetlehetőt megtesz a kérdés dűlőre juttatása érhogy az osztrák szövetség a Rapid játékosai ve volt, de mivel a királyi ügyész emiatt
dekében.
közül mellőzte Dietrich hátvédet és Bauer nem kért jogorvoslást, tehát meg kell hagyHavass Rezső megállapította, hogy a vá- jobbszélsőt, mert a játékjogukat (március 31- ni az egy évi börtönt. Véletlenül hát a vén
ig elvesztették. Ennek az alapján az a hir
uözt mmteruitt
laszt
mindenütt széles érdeklődéssel várták
várták. terjedt el az osztrák bajnokcsapatról (a ma- bűnös jó járt és fegyház helyett csak börtönbe került.
kószönaiot ,„„„.«
1.
Köszönetet
mond a.. polgármesternek
közben
gyar sajtóban is), (hogy megtorlásul a többi • ^ ^ b i a a b b b i s b f l a i g b m h b b v a a s i e g a
járásáért és látja a miniszter részéről a jóreprezentatív játékosét, Kuthant,
Grundlt,
akaratot, de mégis a minisztérium elodázza
Krzalt és Brandstettert sem engedi át az ,
Ön ugy pazarolta a pénzét!!
a kérdés megoldását.
A választ tudomásul osztrák szövetségnek, ami egyet, jelentett
4
mint aki a gyertyát mindkét végén e ^ t é
volna a Rapid sztrájkjával. Bécsiben is száveszd ' " - o —' ^w^ll l «
ha nem olyan v i l l a m o s I z i ó k ö r t é h e t haszmoltak
ezzel
a
lehetőséggel,
amely
azonban
de kijelenti, hogy magára nézve «
nál,mely a legújabb módszer szerint készfii,
nem
következett
el.
Ellenkezően,
a
Rapid
kérdést elintézettnek nem tekinti és minden
nemcsak átengedte a játékosait, de a,z elnökhossza élettartamúak é s nagyon gazdasáalkalmat meg fog ragudni arra, hogy a csa- sége maga fáradozott azon, hogy kiszemelt
gosak. — Minden cgves izzókötte s a l á t
torna ügyét napirenden tartsa.
játékosai szabadságot kapjanak az olasz útcégemmel van citálva.
»
A főváros közgyűlése a polgármester
ra. A Rapidiban volt agy párt, amely kenyértörésre akarta vinni a dolgot, de a-klub koválaszát tudomásul vette. A válasz bizony
nem sokat igér a Duna-Tisza csatorna ügyé- molyabb tagjai az e miatt üss® hívott gyűüii-ia, n a p - *
ben s ilyen körülmények között aligha re- lésben leszavazták a túlzó pártot. Az osztrák
csapat tehát csorbítatlan összeállifósibau fog
mélhető, hogy hamarosan érdemleges forittegjule&nj január 1,1-én Olaszországban,
dulat történnék. Éppen ezért kétszeresen in-
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Az általam készített
rágásra kitűnően használható s vakxii fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesed
pótolják. Készítek továÁoi arany koronákat és
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.
HA R T A Á G O S T O N f o g t e c h n i k a *
Kfer ó-utca 1.
S2XOFJ).

Hétfőn, januér12-én, és
Kedden, j a n u á r 13-án
az

urAnia
SZÍNHÁZBAN

HERVÉ ö r ö k s z é p operettje, három részben.

Kíséri: a

Előadások: p o n t o s a n
5, 7 és 9 órakor.

KÖZGAZDASÁG
Elkészül
a makó—budapesti telefonvonal
(Saját 1tudósítónktól.) A makó—budapesti direkt telefonvonal létesítése végett a
csamádmegyei s főképen a inaikéi gazdasági
érdekeltség az 1911. év óta folytat állandó
akciót.
A helyzet az, hogy a csanádmegyei interurbán telefonbeszélgetések most Aradon
és Szegeden át bonyolítható le. Ámde e három városnak és környékének nem elegendők a rendelkezésre álló direkt budapesti telefonvonalak és az aradi ipar és kereskedelmi
kamara jelentéséből tudjuk, hogy az aradi
felek kénytelenek órákig várni, amig egy-egy
budapesti telefonszámmal való beszélgetésüket lebonyolíthatják. Az emiitett három város
telefonhivatalai kénytelenek állandóan azt a
gyakorlatot folytatni, hogy egymástól „kölcsönkérik" a budapesti vonalakat, ha esetleg
valamelyiknek néhány percre szabad vonala van.
A szegedi, aradi, nagykikindai telefonigényeknek ilyen kombinált móden való kielégítése, sajnos, a makóiak rovására történik, mert a makói és egyéb csanádmegyei
községbeli lakosok gyakran csak ugv folytathatnak beszélgetést Pesrtél, ha dringend
dijakat fizetnek s még a sürgős beszélgetésekre is órákig kelt várakozniok.
Ezzek ellen a bajok ellen már többször
felszólaltak, de miwlezkleig siket fülekre találtak. Mindössze annyi változás történt,
hogy az 1912. évi királygyakoliatok alkalmával létesített arad—szegedi uj áramkört
nem bontották le s ennek segélyével u csanáxfonegyei érdekeltség valamivel könnytó'Vb
összeköttetésihez juthatott Arad és Szegfő
felé. Közben kiépült a nagykikinidai—-brnlapesti áramkör is s remélték, ihogy ezzel aztán a csanádmeí'-ei tetefonrnizériák is megszűnnek. Eb,bej., azonban csalódtak,
mert
ezek az intézkedések abszolúte nem csökkentették a makói interurbán teleí onzavarclkat.
Ismét nem volt más bátra, mint a panasz, melyet senki sem hallgatott meg.
A mult ói' végéin azután u,i fordulatot
vett az ügy.
Pollák Sándor a H agymarész vén ytársaság igazgatója érintkezésbe lérpett Ottenberg
Tivadar udvari tanácsossal, az aradi ipar és
kereskedelmi (kamara elnökével,
feMárta
előtte a való helyzetet, mely a,z előző panaszokból már ismeretes volt és kérte, hogy a
karaara járjon közbe a kormánynál a makóiak érdekében.
Az aradi ipar és kereskedelmi kamara
magáévá tette a c&amádmeigyei és makói kereskedők ügyét. Hosszú memorandumot terjesztett a kereskedelemügyi
miniszterhez.
Ki faj tette obion a memorandumbán mindazokat az okokat, melyek a budapest—makói
telefonvonal 'kiépítését úirgetik.
A kormány méltányolta a makói és csanádmegyei kereskedők kívánságát és leiratát
most. megküldötte, amely igy hangzik:
„A budapest—makói közvetlen távbeszélő összeköttetés létesítése ügyében 1913. évi
november bó 28-án kelit felterjesztésükre a
kereskedelemügyi miniszter ur arról értesiti
az érdekelteket, hogy a makói—'budapesti viszonylat távbeszélő forgalmának nehézségeiről tudomása van s a helyzet megjavítása
érdekében szükséges intézkedést tervibe is
vette oly kép, hogy Budapest—Hódmező vásárhely—Makó között uj távbeszélő összeköttetést. fog létesíttetni. E munka az 1914. óv
első feléről készült költrég előirányzatban
ne-m volt ugyaíi felvehető, gondoskodott azon
bán. bogy ezen vezeték költsége az 1914—
1915. költségvetési óv bernbázási bitele terhére beállittas-ók."
A budapest—makói telefonvonal ínég ez
óv második feléiben, de legkésőbb u jövő óv
felében tehát kiépül.

.V!

1914. január 9.

x Az állami szubvenciók ügye. Tudva
levő, hogy 1915-ben lejár az 1907. évi M
törvénycikk érvénye, amely a hazai iparid
lesztéséről szól. Ennek a törvénycikknek
keretében van a 13., 14., 15. és 16. paragrafi
révén törvényes intézkedés a közszállitásoI
ról. A magyar iparnak fontos érdeke kapca
lódik tehát egybe a hazai ipar fejlesztési
ről és a közszáHitásokröl szóló törvény meí
újításával. A gazdasági tényezők akcióját'
gyáriparosok Indítják meg, akik a legközelebbi ülésükön megállapították, hogy a.
1915-ben lejáró iparfejlesztő törvény megui*
tása alkalmával micsoda kívánságuk van 1
hazai iparosoknak. A jelenleg érvényben lev'
törvény adó- és illetékkedvezményt és p é #
béli támogatást biztosit az olyan gyáraknak
amelyek uj iparágat honosítanak meg náluk
vagy pedig olyan iparcikket áílitanaik elő,5
melyet a hazai termelés teljesen nem- kép*5
fedezni és külföldről hozzák be hozzánk. A
mult tnulsága megérlelte nálunk azt a gon'
dolatot, hogy az állami szubvenció nem mi"'
den esetben célravezető. Azonkívül csalódás'
hozott az Országos Ipartanács intézményi
tő! várt nagy föladat teljesítése. Mindezek
olyan kérdések, amelyek a gazdasági közvéleményt már a legközelebbi időben foglalkoztatni fogják, hogy a leszürődő tanulságból
kialakuljanak a hazai ipar fejlesztésére szolgáló helyes intézkedések.
x Előkészü etek az Országos pénztár1
választásokra. Az Ors ágos Pénztár uj
gatósáeának választását tudvalevően, az állami hivatal'megsemmisítette és az uj váln^
tást február elsejére tűzte ki. A munkaadó
két versengő pártja közül a kisebbség a Vasművek és Gépgyárak Szövetsége körül, a
többség pedig a Gyáriparosok Szövetség
köré csoportosul. Mint értesülünk, az uj választásra való tekintettel most ismét met'
kísérlik a két párt között a béke megterel
ácsét. E hét végén a munkaadóik közös értekezletet tartanak, amelynek célja az, hoí?
a február elsejei választásra igyekezzenek a
munkaadók közös választólistúját összeállítani. Egyébként mind a két párt erősen szervezkedik, hogy amennyiben az egyezségi tárgyalások nem vezetnének eredményre, tömött harci sorokban vonulhassanak föl az áí
közgyűlésre.
x A Károlyi László féle birtokok fök
darabolása. Ismeretes, hogy Károlyi Lászl°
gróf csongrádmegyei 20.000 hoklas löklbirtokát megvette egy konzorcium, melynek élé"
a Földhitelbank r.-t. áll. Sok viszontagsál
után most régre eljutottak odáig, hogy a tavasszal hozzá lelhet fogni a birtok egy résznek a parcellázásához. Legelőbb a királyi1"'
gi, csersoentlászlói, újvárosi és usztatómaj'1"
ri birtoktesteket fogják parcelláoni. A Föl l '
hitelbanknak az a terve, hogy a birt;>kvásári
lások megkönnyítésére revötársulatokát fuf
létesíteni, amelyek egyetemleges alapon s í r
latolnak majd a tagjaik tartozáséért.
A budapesti gabonatőzsde.
A haitéridöpiacon reggel is, délelőtt
meglehetősen szilárd volt az októberi buZ"
iránya, mert a hidieg időjárás fedező vAsá*
lásra késztetett néhány heflyi spekulánst. A7'
árjavulás azonban aránylag lényegtelen
többi cikik is inór-ékelten változott), u*>rt
csak a kulisz vett részt az üzletben. Az o*'
tóherieknól a hosz is, a kant remin T- uagy^'
nyereségre vár, hegy bonyolitha- -a köfteré"-'
Az árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 11.38, októberre t 0 - ^
Hoz-s áprilisra 8.68, októberre 8.37. T e n g ^
májusra 6.55. Zab áprilisra 7.65. eflotóberi•
7.60. A kó»sáxttvásá.ron kissé szilárdirH>
irány,
'.
I
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A budapesti értéktőzsde.
A inai előtőzadiénék lefolyása Üzletfélen
volt. Az albán hirek ellentmondottak egymásnak, ami a tartózkodásit kiél'esitette, ezzel szeanben a spekulánsok bevárni óhajtottók, vájjon az angol bank ma leszálli.tja-e
a rátát és mennyivel. A forgalom hellyelközzel szünetelt. Átmenetileg kissé jobb árak
kerültek felszínre, végül az üzlet iránya
gyöngült. Ismét a közúti és a városi veszített
az árfolyamából. A készárnpiaoon alig volt
kötés. Legjobban a járadékpiac tartotta magát, a koronajáradék 10—15 fillérrel javult.
A zárlat tartózkodó vollt.
Kötöttek: Magyar hitel 839.25—840.50.
Osztrák hitel 634. Jelzálogbank 437. Leszámitolóbank 515.50. Magyar bank 532—533. 4 százalékos koronajáradék 713.25—715. Városi
vasút 335.75—337.25. Közúti vasút 622.75—
028.50. Rimamurányi 640—641. Cukor 2520.
Szászvárosi 395.
A bécsi bftrze.
Kötöttek: Osztrák hitel 634.50. Magyar
hitelrészvény 838. Angló bank 341.50. Unióbank" 602. Bankverem 517.50. Landesbank
530. Dohányrészvény 436. Alpesi bánya 795.
Rimamurányi 639. Prágai vasmű 2440. Skoda 768. Osztrák államvasút 714.50. Lombard
104.50. Déli vasút 245.25. Török sorsjegy 232.
Márka készpénzért 117.60. Az irány a politikai helyzet kedvezőbb megítélésére barátságosabb, tartott árfolyamokkal.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Vénig gyula
cipész és orihopéd,

S z e g e d , Jókai-utca.
Mérték utáni megrendelések a legjobb anyagból, kizárólagosan a láb
fekvése szerint jutányosán készülnek.
— A vadász urak figyelmét felhívom
vízhatlan cipőimre és csizmáimra.

4701/1918. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré
teszi, hogy a szegedi kir. jbiróságnak 1913.
évi Sp. IV. 281. számú végzése következtében
dr. Dallos Mór ügyvéd által képviselt Holczer
és Abonyi javára 28 K. s jár. erejéig 1913.
évi november hó 10-ik napján foganatosított
kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és
2120 kor. beesült következő ingóságok u. m
különféle házi bútorok nyilvános árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbiró
ság 1913-ik évi V. 3883. számú' végzése
folytán 28 kor. tőkekövetelés, ennek 1913
február hó 3-ik napjától járó 5 százalék ka
matai, másfél százalék váltódij, eddig összesen
49 kor. 90 fillérben bíróilag már megállapított
költségek erejéig Szegeden, Korona-u. 5 sz.
alatt leendő megtartására határidőül
1914-IK ÉVI JANUÁR HÓ 9-IK
NAPJÁNAK DÉLUTÁNI 4 ÓRÁJA
kitiizotik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, liogy az
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatiták ós azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. értelmében
ezek javára is elrendeltetik.
Szegeden, 1913. évi december hó 11-én.
i
Sebesztha,
kir. bir. végrehajtó.

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósáígi végrehajtó az 1881. LX.
t.-c. 102.
értelmében, ezennel közhírré teszi, hogy a. szegedi kiír. törvényszék 1913.
évi 31034. számú végzése következtében dr.
Kovács Antal ügyvéd által képviselt
Testvérek javára 50 korona s jár. erejéig
1913. évi november hó 30-án foganatosított
kielégítési végrehajtás utján feliülfoglalt ós
1526 koronára becsült következő ingóságok
u. m.: különféle házi bútorok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járáábirósáig 1913. évi V. 4204/1. számú végzése folytán 50 korona tőkekövetelés, ennek 1912. évi
szeptember hó 30-ik napjától járó 6% kamatai és eddig összesen 33 korona 30 fillérben
bíróilag .már megállapított költségek erejéig
Szegeden Tisza Lajos-körut 19. sz. alatt
DÉLELŐTTI

U

HÓ 10-IK
ÓRÁJA
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AZ UTOLSÓ CSÓK.

Szinmü három felvonásban. Irta: Biró Lajos.
SZEMÉLYEK:

NAPJÁNAK
HATÁRIDŐÜL

kitüzetik és alnboz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, iliogy az érintett
ingóságok az 1881. évi LX. t.oc. 107., 108.
értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alól is
elfognak adatni.

Szohner
Petheö
Baróii
Körmendy
Szendrö

Beauregard Claire
Nagy János
A herceg
A báró
Maitre d'hotel

Szeged szab, kir. város polgármesterétől.
133/1914 eln. sz.

Pályázat.
Szeged szab. kir. város törvényhatóságánál megüresedett főpénztárnoki állásra, valamint az ezen állás betöltése folytán esetleg megüresedő adópénztárnoki
állásra, továbbá az üresedésben levő 2500
kor. alapfizetésü osztályjegyzői, valamint
ezen
állás
betöltése
folytán esetleg megüresedő 2200 kor. alapfizetésü
osztályjegyzői állásra pályázatot hirdetek
s felhívom midazokat, kik ezen állások
valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy az
1883. évi 1. t.-czikkben előirt minősítettségüket, s esetleges eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal felszerelt és
saját kezűleg irt pályázati kérelmüket
hivatalomhoz f. évi január hó 24-ik napjának d. u. 1 órájáig adják be.
Szeged, 1914. évi január hó 7-én.
Dr. Lázár György,
polgármester.

Hirdetmény.
Alulírott kir. közjegyző ezennel köz-

A törökkanlzsai Járás főszolgabírójától.

hirré teszem, hogy a

8285—1913. szám.

budapesti szállító

Tárgy: Az oroszlámosi jegyzői
állás betöltése.

4187—1913. végr. szám.

JANUÁR

színház.

Elsőbbséget igénylők .ennek, az árverés *
megkezdéséig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és íelülfoglaltatták 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 javöra is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1913. évi december hó 17.
FARKAS,
kir. bir. végrehajtó.

i.

1914. ÉVI
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és Fia céghez

Pályázati hirdetmény.
Torontálvármegye törökkanizsai járásához tartozó Oroszlámos községben megüresedett községi jegyzői állásra ezennel
pályázatot hirdetek.
Az állás javadalmazása áll: a község
részéről szolgáltatandó 1032 kor. fizetés,
200 kor. utiátalány, 60 kor. fűtési átalány, 48 kor. ujoncozási átalány, természetbeni lakás, ehhez tartozó kerthasználat és az állami fizetés kiegészítésből.
Felhívom mindazokat, kik ezen állás
elnyerésére pályáznak, hogy: 1. képesitésüket, 2. eddigi alkalmaztatásukat igazoló, 3. illetőségi és erkölcsi bizonyítvánnyal, végül 4. szül. anyakönyvi kivonattal felszerelt, sajátkezüleg irt kérvényüket hozzám 1914. évi január hó 15-ig
nyújtsák be.
Elkésve érkező, vagy fenti felszerelést
nélkülöző kérvényeket figyelembe venni
nem fogok.
Törökkanizsán, 1913, dec. 28.
Főszolgabíró.

cég

Caro
által

elszálitott

és

& Jellinek
Perl

Mór

utóbbinál

beraktározott kb. 100 drb. k ü l ö n ö b ö z ö

nagyságú és áru eredeti perzsa-szőn y e g a cimzett által át nem vétetvén,
ezen szőnyegek a cimzett költségére és
veszélyére elárvereztetnek. Az árverés
közbenjöttöm mellett Perl Mór é s Fia

cég raktárában, Szegeden Feketesas
utca 17. sz. a. f. 1914. évi január hó
9-én (pénteken) d. u. 2V« órakor megkezdve és január hó 10-én (szombaton) r e g g e l 9 órakor folytatva,
,, . ,

_
. „ _ , „ CT(snuo
& h o g y a ^SZÓnye"
gek e g y e n k é n t lesznek elárverezve és a
i e etöbbet ígérőnek okvetlenül eladva,

akként

s

. , ...

tartat,k

me

Szegeden, 1914. évi január hó 8-án.
Dr. Sirsich György, s. k.
kir. közjegyző.
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APRÓHIRDETÉSEK,

Csipke-

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

külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF

kelmefestő és
vegytlsztltónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloehpalota.
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,
Széchenyl-tér.
250
Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

Minden

szombaton

és

vasárnap

Két budapesti üzlet áruit
m e g v e t t e m ! !
Valódi Angol cosztüm kelmék K 2'70
Tiszta gyapju szövetek 1 koronától 2-ig
Cozmanozi pargetok féláron!
K 3-20
Tiszta gyapju válkendők .
Finom vég vásznak féláron!!
Ruha b á r s o n y o k . . . .
Parget és flanel pongyolák .
Női aljak igen szépek . .
Női finom blusok . . . .
Női diszes finom ingek . .
Női cloth finom alsók . .
Női nagy cloth kötények .
Női flor harisnyák 40 és 80 fillér
Női és leányka kesztyűk, trico áruk.
paplanok féláron!

Alkalmi

vételek!

Szabott áraH!

VersettyáríMz
a legértékesebb

Szabad

Naponta Farkas F. Emil e l s ő rendű c i g á n y z e n e k a r a játszik.

Szélűéit Ifi. SZ.

fpr-w

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

Orvosi

műszerek.

Betegápolási
Láfszerészeti
képészeti

cikkek.
és

fény-

áruk,

valamint tanulók részére mechani-

%ongorafanitás

bemenet!
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Református-palota, gőzfürdővel szemben.

tárgyakkal!!!!!
Női kiszolgálás.

ln=á>T

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

kai, gőz-, villanygépek és fizikai
tanszerekben

EGNYILTÜ!
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