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Európa diplomatáinak ismét egy balkáni kérdés okoz ugyancsak sok fejtörést.
Görögország és Törökország között igen
feszült volt mindezideig a viszony s ez a
feszültség nem enyhült a görög belpolitikai helyzet megváltozása, az uj kabinet
megalakítása folytán sem. A két letört és
fejlődő ország farkasszemnézése nem
hagyhat bennünket sem érdektelenül, hiszen egyetlen fegyvercsörrenés is, ha még
Görögország és Törökország között is
hangzik az el, ujabb balkáni, majd európai
háborút idézhet elő nagyon könnyen. S
ebben a görög-török ellentétből keletkező
háborúban a mi monarchiánkra igen kellemetlen és nehéz föladatok várnának.
Az aegei szigetek birtoklásáról van
szó. Mindkét ország a saját létérdekeit látja veszélyeztetve abban az esetben, ha a
Kis-Ázsia felé tendáló szigeteket elveszíti.
A nagyhatalmak minden valószínűség szerint Görögország érveit fogják respektálni, de Törökország nem fogja megoldottnak tekinteni az aegei kérdést még a nagyhatalmak döntése után sem. S miután jelenlegi megerősödésében bizhatik, nem fog
félni attól sem, hogy fegyverrel érvényesítse szerintünk nagyon is méltányos jogait.
Erre a jeladásra várnak Északon. Erre vár Bulgária, hogy visszaszerezze azt,
amit a második Balkán-háborúban elvesz-
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háborúban alig állott valamiből. Három
tett és erre vár Szerbia és Románia is,
középnagyságú hajó képezte a gerincét.
hogy fölhasználja a jelenleg legalkalma1911. augusztusában azonban megrendelt
sabb szituácit arra. hogy még nagyobbá
a török kormány egy angol gyárban oly
tegye önmagát. Ez az előrelátható komDreadnoughtot, mely nemzetközi viszonyplikáció alig hagyhatná mozdulatlanul a
latban is elsőrendű hadiértékkel bír. Ez a
monarchia fegyvereit is.
hajómonstrum csak a szomorú háború leA legutóbbi Balkán-háborúkban nem
zajlása után készült el s csak a mult év
tudta se Görögország, se Törökország tenszeptemberében bocsátották vizre „Reohpgeri hadereje eldönteni azt, hogy melyidie" nevet adva az első Dreadnoughtnak.
küket illeti meg az aegei tenger szigeteiEz év nyarán már minden valószínűnek birtoklása. Nem is fejlődhetett ki köség szerint két óriás páncolésa lesz a tözöttük oly harc, amely méltó lett volna a
modern tengeri hadi felszerelés tömeggyil- rök ármádiának, sőt megkezdődtek már
koló tendenciához. Se Görögországnak, se az előmunkálatok egy harmadik DreadTörökországnak nem voltak modern jellegű nought megépítésére is. Ez idő szerint azon
hadihajói és hajóágyui. Egyszerű csatá- munkálkodik a török hadvezetőség, hogy
rozások folytak a primitív, elavult hajók- a hatalmas páncélosok mennél erösebb és
kal — egyetlen Dreadnoughtjuk sem volt mennél hozzáértőbb, modernül kiképzett
—• s igy az aegei szigetek sorsa az eldön- legénységgel legyenek ellátva. Valószínűtetlen tengeri háborúskodás után is nyitva leg ez a fontos célzat is föltétlenül sikermaradt. A háború óta elmúlott néhány hó- rel fog járni.
Görögország tengeri hadereje a hánap s ezt az időt annyira föl tudta hasz
ború
idején jóval felülmulta Törökországét
nálni Törökország, hogy hadiereje, főleg
s
mindennek
dacára sem tudott felülkerea tengeri hadereje jóval nagyobb lett a
réginél. Egymásután érkeznek ujabb és kedni s nem volt képes az aegei szigetek
ujabb hirek a török hadsereg uj ágyúiról, birtoklását fegyveres uton magához rauj hajóiról és uj szervezetéről,
amelyek gadni. Görögország nem is fejlesztette tenmind a nagyhatalmak esetleges sértő ha- geri haderejét, hiszen Dreadnoughtja most
tározatait lesznek hivatva
megtorolni. sincs és nem is lesz egyhamar. GörögorUgyanilyen helyzet fog előállani a közel szág nem szereli föl a tengeri haderejét,
jövőben is, ha a nagyhatalmak döntése az mert bizik a nagyhatalmak „méltányosugy
aegei szigetek kérdésében
végérvényes s á g á é b a n . Ebben a bizodalmában,
látszik, nem is csalódik. De Törökország a
lesz.
A török tengeri haderő a legutóbbi saját fegyvereire appellál s attól várja

„Senzamani."
Irta: Maxim Gorkij.
A sziget mély csöndben alszik; a tenger
is alszik, mintha halott volna, — valami titokzatos erő ezt a különös formájú fekete
sziklát erős kezekkel a tengerbe hajította és
mégölt benne minden életet.
Decemberben ezek a halottiasan csendes, ickete éjszakák gyakoriak. Capri-szigeten; olyan rendkívül csendesek, hogy az
ember nem beszél másképen, mint suttogva
vagy fóíhalkan, mert attól fél, hogy a hangos szó valami lényt zavarna, amely a bársonykék éjszakai ég alatt szobornémán, barátságosan n é z . . .
Féílhalkan beszélt az a két ember is, akik
a köutvesztőben ültek a sziget partján. Az
egyik vámőr, sárgazsinóros, fekete kabátban
és puska a vállán; arra kell ügyelnie, hogy a
Parasztok és a halászok össze ne szedjék azt
a
sót, amely a sziklahasadékokban lerakódott. A másik halász; az arca sötét és ezüstus pofaszakálla a fülétől az orráig húzódik.
„az orra nagy és görbe, mint a papagáj
csőre.
A katona fiatal és ugy beszél, ahogy a
kora sugalmazza; az öreg boszusan és néha
haragosan válaszol.
— Ki szeret decemberben! Ez az az idő.
amikor már a gyereket szülik
— No! Ha az ember fiatal, nem vár éppen.

— De várnia kell.
— Te igy tettél, öreg?
— Én nem voltam katona, barátom; én
dolgoztam és végigszenvedtem mindazt, a
mi az élettel jár . . .
— Nem értem.
-— Majd megérted.
A parthoz közel a kék Szirius tükröződött vissza a habokból; ha az ember sokáig
néz, a vizén a komor foltra, akkor mellette
kerek parafadarabot lehet látni, olyan, mint
az emberfej és mozdulatlan.
—• Miért nem alszol?
Az öreg hátravetette viselt, az öregségtől megvörösödött kendőjét és köhécselve
válaszolt:
— Hálót vetettünk ki; nem látod a parafát?
— U — ugy . . .
— Három nappal ezelőtt elszakadt egv
háló . . .
— A delfinektől?
— Most, télen? Nem. Talán cápa, bója . . . Ki tudja.
)
Egy állat lábától elindul egy ködarab a
hegyről, zörögve gurul a száraz füvön le a
tengerbe és nagyot csobban a vizben. Ezt a
rövid zajt a hallgató éjszaka barátságosan
fogadta és gondosan különválasztotta, mintha még sokáig akarna rágondolni.
A* katona halkan nótát dúdolt: ..Miért
alusztok rosszul, ti öregek? Mondd csak Utnbertó! Mert fiatalon túlsókat költöttetek fehér borra?"

— Ez nem illik ám — dörmögött az
öreg boszusan.
„Miért alusztok rosszul, ti öregek?
Mondd meg hát nekem, Bertinó! Mert annak
idején nem eléggé szerettetek, contadino?"
— Takaros dal, ugy-e, Pascal?
— Majd megtudod te is, ha hatvan éves
leszel . . . Minek kérdezed hát?
Sokáig hallgattak mind a ketten, mint
az éjszaka. Az öreg pipát vett elő a zsebéből! egy kőhöz ütve, kiüritette és a száraz
hangra ügyelve igy szólt:
— Ti fiatalok könnyen nevettek! De azért nem tudom, hogy tudtok-c ugy szeretni,
mint ahogy hajdanában szerettek . . .
— Bah! Ismert dolog . . . Az ember
mindig egyformán szeret, gondolom.
— Gondolod. Csakhogy azt tudni kell.
Itt, a hegy mögött, laknak Senzamaniék. —
kérdezd meg tőlük nagyapjuk. Carlo történetét; hasznát veszed a feleségednél.
— Hogy kérdeznék Idegen embereket?
Ha tudod a történetet . . .
Láthatatlanul röpül valahol egy éjjeli
madár. Oiyan különös zaj hallatszott, mintha valaki gyapot-kendőt húzna végig gyorsau száraz köveken. A sötétség a földön sűrűbb, nedvesehb, melegebb lesz. Az ég magasabbra emelkedik és a csillagok egyre világosabban csillognak a tejút ezüst ködében.
— A régi időben a nőt jobban megbecsülték.
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méltányos jogainak érvényesítését még a lis katonáktól. Mexikó egyik külvárosában a
nagyhatalmak határozatával szemben is. fölkelők egy polgár feleségét férjének szemláttára gyalázták meg. Mikor a férj felháboHa az aegei szigetek sorsa ilyen uton fog rodásában fegyvert ragadott, egyszerűen leeldöntést nyerni, akkor Törökország esé- gyilkolták. A Mexikó közelében levő Amekalyei jóval nagyobbak a Balkán-szláv álla- ameka helységben a fölkelők arra kényszerimokénál. Igazolják ezt az elmúlt háború tettek egy földmivost, hogy nézze végig, a
tanulságai is, amikor is Törökország ten- mint három leánya ellen követtek el merényletet. Ezek nem kivételes esetek, hanem
a
geri hadseregének képességei mindig fölül- forradalom mindennapi eseményei. Láttam,
múlták a szövetségesek tengeri erejét. Hi- amikor a fölkelők megtámadtak egy vonaszen a „Hamidie" a világtörténelem lap- tot, amely a szövetség hadsereghez tartozó
jain örökítette meg nevét. Ha a tengeren tiszteket s ezek feleségeit szállította. A tiszteket lemészárolták, az asszonyokat pedig
döntötték volna el a balkáni államok egy- magukkal vitték.
más sorsát, ákkor Törökország nem ju- ta»bbababbbbbaembbbaaaaa««abaaabaaabíbwmrs6»»hii»éba»
tott volna arra a sorsra, amely igy jutott
Csökkentek
osztályrészéül. Törökország tragédiája az
volt, hogy a szárazon döntöttek a sorsa a javadalmi hivatal bevételei.
fölött.
— Beszámoló a múlt évről. —
A letört ország most ujabb háborús
(Saját tudósítónktól.) Pénteken délután
felhőket rajzol a világpolitika egére, de eznégy
órákor Balogh Károly pénzügyi tanáúttal az aegei szigetek kérdését tolja előtérbe, hogy a tengeren számolhasson le csos elnökléséyel a ja vadaim i b'zottság ülést
tartott, amelyen a javadaimi hiva;al mult
azokkal, akik megnyomorították.
évi forgalmáról számoltak be. Mintegy egy
millió hétszázezer korona volt a javadalmi
Mexikó rémnapjai. Az American P/ess hivatal összes bevétele az 19l.3-ik évben, köA&sociatiGU kiküldött haditudósítója jelentést küldött lapjának. Havannából, ahova rülbelül ötvenezer koronával kevesebb, mint
Verakruziból utazott, a mexikói fölkelők és az 1912-ik évben. A városi javadalmakból
a szövetségi csapatok borzalmas kegyetlenke- eredő jövedelmek emelkedtek ugyan, de jedéséről, aminek a haditudósító közvetetten lentékeny summával több csökkenés mutatszemtanúja volt.
kozott az állami fogyasztási adóknál.
— A vasútvonal mentén — irja a hadiAz iilés további részében a nitilt évi
tudósító — a táviróoszlopokon mindenfelé ártatlan farmerek holttestei függnek. A szeren- bortermésről adott pontos statisztikát az előcsétlen áldozatok gyilkosai a fölkelők voltak. adó tanácsos. Eszerint az 19l3őki bortermés
Ezek a vadállatok, akiik azért öltek, bogy majdnem négyszer akkora voh, mint az
áldozataik kínszenvedésében gyönyörködje- 1912-iki. Az 1912. évi rossz bortermés nagynek, ugyanazok a fölkelők, akik a nép védőiként oltalmozóiként tüntették föl magukat. részben hozzájárult ahoz, hogy a javadalmi
Szemtanuja voltam, amint a farmereket csa- hivatal bevétele csökkent. De éppen, mert a
ládjaikkal — nőikíkel és gyermekekkel — mult évi bortermés nagymértékben emelkedő
olyan pincehelyiségbe préselték be, amely- volt, remélhető, hogy a jövő évben ismét
nek semmiféle szellőztető készüléke sem volt.
A következmény az lett, hogy a szánalomra- helyreáll az egyen smy a javadaimi hivatal
méltó emberek néhány nap múlva megfulad- bevételeiben. Az ülés lefolyásáról az 'alábbi
tak. Sok száz esetben a hadviselő felek ér- részletekben számolunk be:
dektelen embereket mészároltak le. Egyetlen
Az ülés megnyitása után Balogh Károly
fiatal leány sem volt biztosságban a bestiá- előadó beszámolt a javadalmi hivatal 1913.
— U — ugy? Azt nem tudtam.
— Az emberek gyakrabban viseltek háborút . . .
— És akkor sok özvegy maradt hátra?
— Akkor kalózok és katonák jöttek és
minden öt évben uj kormány volt Nápolyban. Az asszonyokat zárva tartották.
— Az most sem lenne rossz . . .
— Ugy lopták őket, mint a tyúkokat . . .
— Noha inkább a rókához hasonlítottak . . .
Az öreg elakadt, rágyújtott a pipájára.
Kis láng lobbant föl és bevilágította sötét,
görbe orrát. Nyomban utána édeskés füstnek
fehér felhője lógott a mozdulatlan levegőben.
— Hát aztán? — kérdezte a katona álmosan.
A tenger aranyporra! volt behintve és
az égről visszavert, alig észrevehető fény
némi életet öntött a fekete, néma pusztaságba és valami átlátszó, finom ragyogást öntött el rajta. Mintha ezernyi íoszforeszkáló
szem kandikálna a tengerből . . .
— Hallgatlak — szakította meg a katona az öreg sértődött csöndjét, aki azután
lassan és félhalkan egy történetet mondott el.
— Száz év előtt, ott a hegyen, ahol komor fenyőfák állnak, laktak a görög Jekellaniék; a púpos, öreg, varázsló csempész és
a fia, Aristido, a vadász. Akkor még voltak
kecskék a szigeten. Caprin akkor a Gagliari
család volt a leggazdagabb. Most az öregapjuk „Senzamaue" csúfnevét viselik. A szőlő fele az ő birtokukban volt — a pincéjük

száma njyolcra é£ a hordók száma ezernél

is többre rúgott. Három férfitestvér volt. A
történet a középsőről, „Carlone"-ról szól, a
kit óriási magasságú menydörgésszerii hangja miatt hivtak igy. A szive választottja egy
szegény leány lett, Giulia, egy kovács gyermeke, nagyon tisztességes teremtés. Erős
emberek ritkán okosak. A házasság előtt
akadályok állottak és elepedtek a vágyakozásban. A görög fia azonban, akinek Giulia
szintén tetszett, nem volt álmodozó. Sokáig
versengett a szerelméért, de nem volt szerencséje és elhatározta, hogy a leányt gyalázni fogja, abban a föltevésben, hogy Carlone Gagliari becstelen nőt nem vesz el és
akkor majd neki jut a leány. Akkoriban szigorúbban gondolkodtak, mint most . . .
— Oh, most is . . .
— Egyszer, amikor a leányka hullott
galyat szedegetett, a görög fia a szőlőjük felső falánál levő ösvényen, mintegy véletlenül
odazuhant a leány lába elé. A leány, mint
jó keresztény föléje hajolt, hogy meggyőződjék róla, megsebesiilt-e? A .fájdalomtól
nyögve, könyörgött a férfi:
— Giulia, kérlek, ne hívj embereket! Ha
féltékeny kedvesed meglát engem igy nálad, agyonver . . . Hagyjál pihenni kissé,
rögtön megyek . . .
— Fejét a leány ölébe hajtotta és ugy
tett, mintha elalélt volna: Giulia azonban
ijedten segítségért kiáltott. Amikor ezután
emberek jöttek, hirtelen fölugrott egészségesen és megszégyenülten bizonygatta a szerelmét és becsületes szándékait és esküdözött, hogv a leány szégyenét házassággal jóváteszi. Röviden: ugy állította be a dolgot,
mintha Giulia gyöngédségétől elbágyasztva
elaludt volna annak ölében. Az együgyii
szomszédok hittek neki, noha a leány dühös

utolsó negyedévi, majd az egész mult évi
forgalmáról. Október, november és december hónapokban befolyt állami fogyasztási és
boritaladóban 155420.10, városi fogyasztási
adópótlékban 44767.42, városi fogyasztási illetékben 28456.99, kövezetvámdij'ban 80023.54
és partjavadalmi díjban 2369.33, hidvánidijban 19589.94, helypénzdijban 39061.29, sulyés űrmérték díjban 2481.30, vágóhidi dijban
45628.60, föld- és vályogdijiban 618.93, csónakátkelési díjban 173.02, vámbírság dijban
52.06, tápéi révvámdijban 1068.38, zalogolási
költségekben 63.08, rendbontási
dijban
3054.55, szemledíjban 47.20, vízvezetéki díjban 29261.15, gőzfürdő dijban 16807.10, fübérdijban 571.75 korona. Az összes bevétele
volt a műit év utolsó negyedében 469785.29
korona, tehát 21387.52 koronával több, mint
az 1912-ik év utolsó negyedévében. Jelentékenyebb emelkedés a kövezetvám- és' vágóhidi dijaknál mutatkozott, inig nagyobb csökkenés, több mint hétezer korona, a hidvdmból eredő jövedelemben volt.
Az 1913. évben a javadalmi hivatal
összes forgalma a következő volt: összbevétel 1,732273.41 korona, tehát 49396.12 koronával kevesebb, mint az 1912. évben. A
csökkenés főleg az állami fogyasztási adókból származó jövedelemben
mutatkozott.
Különösen állami boritaladóból- folyt be lényegesen kevesebb, mint az előző évben, a
init a jelentés az 1912. év rossz termésviszonyaiinak tulajdonit. A csökkenéssel szemben a városi jövedelmekben voll emelkedés a
mult évben: összesen 26S08.17 korona. Különösen a vízvezetéki dijakban folyt be több,
de mintegy tízezer koronúnyi emelkedés volt
a helypcnzdijakban is, A javadalmi hivatalnak az állami adókból eredő jövedelme
513306.17 korona volt.
Ezután a mult évi bortermésről referált
az előadótanácsos.
A belvárosban, Alsóvároson. Felső városon, Rókusom és a tanyai -bormérők szőlőjében termett összesen 12288.22 hektoliter, a j
belterületi magánosok 9487.22, a szatyimaei
termelők 2764.45, az összeszékiek 723.07, a
balástyaiak 2043.36, a csengeleiek 328.39, a
gajgonyaiak 500.27, a fehértóiak 801.37, a feketeszéliek 3616.97, a székhát-baktóiak 89.95,
a mórahalmiak 3945.04. a domaszékiek
4720.28, a zákányiak 6721.24, a esorvaiak
volt. Senki sem ismerte a görög agyafürt
jellemét; elfeledték, hogy a leány segítségért
kiáltott. A leányka esküdözött, hogy a göiög
hazudik; de az meg értett hozzá, hogy meggyőzze az embereket arról: Giulia szégyenli
magát, nem meri megmondani az igazat,
mert fél Carlone súlyos öklétől, A férfinak
adtak igazat. A leány ugy viselkedett, ininfha őrült lenne. Miután megkötözték a kezeit, mert kővel támadt az emberekre,
mindnyájan a városba mentek. Carlone
meghallotta a kiáltozásait és fel-éje rohant.
Amikor megmondták neki, hogy mi történt,
a tömeg közepette térdre esett, de azután
fölugrott és balkezével a leány arcába csapott, mig jobb kezével a görögöt fojtogatta.
A szomszédok alig tudták kiszabadítani. _
— Buta fickó a te Carlomed. — dörmögött a katona.
— Becsületes érzés lakott a szivében.
Amint mondtam már, a dolog az istenfiu
születésének ünnepe előtt történt, télen. Ezeri
a napon ajándékoznak persze bor-, gabona-, bal- szárnyasfölöslegükből a szegényeknek legtöbbet . . . Ünnepkor Giulia sziklei, noha templomba se mentek, csak egy
ajándékot kaptak: kis kosarat fenyőágból és
abban volt Carlooe Gogliari — levágott keze; az a keze, amellyel Giuliát megverte. Az
öregek és Giulia rémülten rohantak hozzája; Carlone házuk kapuja előtt térdelt. A
karja véres rongygyal volt becsavarva és
ez a nagy ember ugv sirt, mint a gyer :
rnek.
— Mit tettél? — kérdezték tőle.
Igy felelt:
— Azt tettem, amit tennem kellett: az
az ember, aki a kedvesemet megsértette,
netn élhet tovább — agyonlőttem. Az a kéz,
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1512.53, az átokháziak 3003.44, a királyhal- vétetni, nincs vele baj, de ha mindenáron
miak 7854.16, a röszke-szentmihályte'lkiek szerepelni akar, akkor nagy bajokat idézhet
1124.40, a nagyszéksósiak 4030.40 hektoliter j föl. A szinügyi bizottságok a szinügy-gyábort termeltek; zárt pincetulajdonosoknál mol'itó egyletekből képződtek ki. Ép ezért a
11818.27 hektólitert találtak, adózva behoz- szinügyi bizottság nem lehet hatalmi tényetak 382 hektolitert, más adókörzetekben ter- ző. Egyszerű tanácskozó, véleményező tesmeltek 23876.40 hektolitert. A termelt bor tület és hasznosan csak akkor működhet, 'ha
mennyisége a mult évben 201661.72 hektoli- a közönség és színház érdekeit ellenőrző szélter volt, az előző évben 39690.51 hektoliter, sőségeket kiegyenlíti és ápolja a közönség
tehát a bortermés 16197121 hektoliterrel rokonszenves érdeklődését a színház irányákedvezőbb volt, mint 1912-ben.
ban.
»í8b
— A szinügyi bizottságok akkor kezdtek ellenszenvesekké válni a színigazgatók s
közönség előtt, amikor illetéktelen hatáskört
Nyilatkoznak
köveieltek maguknak, színházi és kávéházi
közvetítésére vállalkoztak, egyszóa szinügyi bizottság tagjai. pletykák
val gyulladásba jöttek, mint a vakbél.
(Saját tudósítónktól.)
A tanács, mint
— A színházat én Magyarország legmai számunkban megírtuk, a szinti gyí bizott- becsesebb kultúrintézményének tartom, ezért
ságot újból megalakította. Érthető, hogy a sürgettem 1889-ben, hogy a kultuszminisztérium hatáskörébe helyezzék át, ami meg is
közelmúlt eseményei után a közönség foko- történt
1907-ben. Nézetem szerint országos
zott érdeklődéissel tekint a bizottság műkö- ankét volna tartandó a kultuszminiszter eldése elé. A bizottságnak uj tagjai is vaunak nöklése alatt és meg kellene teremteni a viés igy szükségesnek találtuk több tagtól meg- déki szinügy kezelési rendszerért s ennek kekérdezni, hogy milyen programmal foglalják retében a szinügyi bizottságok hatásköre és
összealkotása szabályozandó lenne. Többek
el helyüket az uó bizottságban.
között, nézetem szerint, mindazon városok. Előre jelezzük, hogy Balassa Ármin dr. ban. ahol az állam segiti a színházat, a kulnyilatkozatával, amely nem annyira pro- tuszkormány kiküldöttje is helyet foglalna a
gram, mint vélemény a szinügyi bizottság szinügyi bizottságban.
és á vidéki színészet hivatásáról, külön foIIOLTZER EMIL:
gunk foglalkozni. De már most is le kell szö— Igen örülök, hogy a tanács választágeznünk azt a véleményünket', hogy éppen a sa folytán a is-ziinügyi bizottság tagjává letvidéki szülészetnek távolról sincs olyan kul- tem és így némileg módomban van a város
turális jelentősége és hatása, mint azt Balas- kulturális fejlődését szerény tehetségemhez
sa ur nyilatkozatában állítja, hogy a mo- mérten előmozdítani. Mert talán fölösleges
zik, mozi-szkeccsek és kinetofonok diadal- különösen hangsúlyoznom, hogy dacára a
mas előrenyomulása alig néhány évtized sok élcelődésnek én a szinügyi bizottságot
alatt minden bizonnyal át fogja alakítani nemcsak az adminisztratív ügyek ellenőrző
nemcsak a színházról és a színjátszásról va- közegének, hanem kultúrintézménynek is
ló primitív ideológiákat, hanem magát a szí- tartom. Szinügyi bizottsági tagsági minősénészet szervezetét is. A nyilatkozatok itt kö- gemben természetesen kizárólag a közönség
vetkeznek.
>
érdekeit fogom szem előtt tartani.
'

BALASSA ÁRMIN Dr.:

- — A szinügyi bizottság körülbelül olvan,
mmt a vakbél: h-a nem akarja magát észreamely, kedvesemét ütötte meg. engem sértett-meg, azt levágtam. Most kérlek, Giulia,
bocsáss meg; te és a hozzátartozóid • . .
.— Természetesen megbocsátottak neki;
de a mi törvényeink a semmirekelők védelmére is valók — két .esztendőt ült a börtönben Gagliari a görög miatt és a testvéreinek sokba került, amig ki tudták szabadítani a-fogságból . .. . Azután Carlone elvette
Giuliáját és öregségéig boldogan élt vele,
megalakult, velük a kezetlen család, a Senzamamiák -famíliája.
Az öreg hallgatott és erősebben szívta a
pipáját.
- - Nekem nem tetszik ez a történet —
vélekedik a katona. — A te Carlóned barbár
.és buta. .
ró. — Száz év múlva a te életed is ostobá' nak fog látszani,— mondta az öreg gondolkodva és nagy, fehér füstgomolyagot fujt a.
'Sötétbe: — ha egyáltalán tudni fogiák, hogy
éltél valaha a földön . . . .
Megint fölhangzott ugyanazon a helyen
a. hullám-csobogás, most erősebben és gyorsabban. Az öreg ledobta a kendőjét, gyorsan fölkelt és nemsokára eltűnt, mintha a
parton fehérre pöttyözött, ezüst pikkelyekkel
teleszórt fekete viz nyelte volna el.

VAJDA BÉLA:
— Az én nézetem röviden az, hogy az
egész szinpa-dot modernizálni kell, mert enél* kifl a szegedi színházban sem előadásokat,
sem tökéletes rendezést nem várhatunk. A
közönségnek, de magának a szinháznak is érdeke, hogy a szinpad berendezése teljesen
modem legyen: villanyerőre kell megcsinálni a kordinát, a sülyesztőke-t, több gondot
kell fordítani a világításra, annak tökéletesítésére. a reflektorokat pedig •— régen hangoztattam már ezt — nem oldalt, hanem felüt kN1 elhelyezni, mint ahogy minden modern színházban igy helyezik el a reflektorokart. A szinház második emeletén már régen
be lehetett volna rendezni egy kis fülkét, ahol
a reflektoroknak igen alkalmas helye volna.
Mindezek az újítások elengedhetetlenül szükségesek, ha azt akarjuk, hogv a szegedi közönségnek modern színháza legyen s azért
van a Rester Lloyd-alap, hogy ezeket a reformokat belőle meg is valósítsák. Ami már
most magát a színház vezetését illeti, e te
kintetben most még részletekbe nem bocsátkozom, csak megjegyzem, hogy
Almdssy
Endre kitűnő színész ügvan és a művészetét nagyrabecsülöm. de nem színigazgatónak
való. Egyéb, a színházra vonatkozó kérdé
sék h ez majd a szinügyi bizottság ülésen szólok bozzá.
WIMMER FÜLÖP:
— Az én programom az, amit a tanács
hoz intézett levelemben irtam, amikor feiszó-

litottak, hogy vállaljak tagságot a szinügyi
bizottságban. A programom igen rövid: ugy,
mint eddig, egyedül a szegedi sziniigy és a
szegedi közönség érdeke fog továbbra is vezetni működésemben.

A háborgó Balkán.
(A török-görög konfliktus. — Mi történik
Albániában?, — Egy előkelő albán nyilatkozata.)
(Saját tudósítónktól.) Az aegei szigetek miatt ki-tört konfliktus egyáltalán nem
enyhült és Görögország meg Törökország
között egyre feszültebb a helyzet. Diplomáciai körökben mégis abban reménykednek,
hogy Venizelosz görög miniszterelnök párisi
és londoni tárgyalásai alatt sikerülni fog valami kompromisszumos megoldást
találni.
Szombaton a hármas-szövetség lodoni nagykövetei átadják kormányaik válaszát Grey
angol külügyi államtitkárnak és a választ
tudatják a portával is. Konstantinápolyból
egyelőre semmiféle engedékenység jele nem
mutatkozik, mert a felülkerekedett ifju-török
irányzat tudni sem akar Chiosz és Mytilene
szigetek átengedéséről.
A Daily Mail jelen lése szerint a hármas-szövetség váratlanul megváltoztatta álláspontját az aegei szigetek kérdésében. Erre azok az aggasztó tünetek adtak okot, a
melyek Albániában mutatkoznak. Görögország állítólag Chiosz és Mytilene szigeteket
kívánja s ennek fejében hajlandó garantálni
a békét Dél-Albániában, a hárnias-szövetség
pedig a béke fentartása kedvéért többé nem
idegenkedik az angol javaslat
elfogadásától.
Rómából jelen-tik ez ügyben: A hármasszövetségi hatalmak még nem küldték el válaszukat Londonba az angol kormány javaslatára, mert előbb tisztázni kell Lemnos
és Samotrake szigetek birtokát. Ez a döntés
kétségtelenül Törökország javára fog esni,
ment ezek a szigetek nem választhatók külön
Imbros és Tenedos szigetektől..
Parisból jelentik: A reggeli lapok valonai jelentése szerint az ideiglenes albán kormány elnöke a nemzetközi ellenőrző bizottsággal egyetértésben elrendelte, hogy az albán kikötőkbe érkező minden hajót a legszigorúbban ellenőrizzenek és esetleges gyanús
egyéneket ne engedjenek partra szállani. A
fegyverek bevitelét megtiltották. Az albán
kikötőket rendőri -bizottságok ellenőrzik a
németalföldi csendőrtisztek vezetésével.
A minap-'Európaszerte feltűnést keltet;,
hogy Wied herceg, aki ép indulóban veit,
hogy Albánia fejedelmi trónját elfoglalja, a
légutolsó pillanatban lemondott az Albániába
való bevonulásáról, mert a török lzzet basa
i-s föllépett mint trónkövetelő és kiderült,
hogy neki is jelentékeny pártja van. Azóta
áz albániai dolgok fejleményeiről kevés
megbízható hirt kaptunk és igy iulajdonképen nértí is tudjuk, hogy mi történik-most
Albániában és hogy mi lesz ennek a diplomácia által alkotott országnak a sorsa a közel
jövőben?
Ebben a helyzetben mindenesetre érdekes az albán Wied-párt egyik vezérének, Ek-

els© kézből, nagy választékban csakis az
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rem Vlora bégnek a nyilatkozata, mely most
jeleni meg a berlini Vossische Zeitung-ban;
Előre bocsátva azt, hogy Ekrem bég ,a leggazdagabb ember az egész Albániában és
hogy a legelőkelőbb albán, családból származik, cikkét a következőkben ismertetjük:
— Bármily nagy volt. is Törökország veresége a Balkánon, az uj-törölk komiiité-párt
még sem. tud belenyugodni abba, hogy Albánia, melynek népe legnagyobb részben mohamedán, keresztény fejedelem uralma és az
európai hatalmiak védelme alá kerüljön. A
Görögországgal való bonyodalmak s az Égeitenger legfontosabb szigeteinek előrelátható
elvesztése miatt mos/t már a felelős állásban
levő urak közül is csatlakoztak némelyek az
uj-török koanité-párt fölfogásához és azt a
politikát vallják, hogy Albániát is föl kell
használnia Törökországnak arra, hogy vele.
nyomást gyakorolhasson balkáni ellenfeleire. Ez a legfőbb oka annak az uj-török iuitrikána.k, melyet néhány hónappal ezelőtt Albániában egész csöndben megkezditek. Az ujtörök komité-pár.t legelőször Szkutariban
igyekezett hiveket szerezni annak az eszméink, hogy Albániának -möbauncdlé® fejedelme
legyen. Azzal agitáltak az albán vezető-emberek között, hogy Albánia íészére a törökök
segítségéivel vissza lehet majd szerezni azokat az albán tériül eteket is, amelyekről a
londoni konferencia lemondott és hogy ez
esetben Albánia a török birodalomhoz tartozó autonóm fejedelemség lenne. Arra az esetre. ha az albán vezérek ebez hozzájárulnának, megígérték, hogy segítségükre néhány
ezer török katona he fog vonulni Albániába.
Az albánok azonban Sakutariban erre az
ajánlatra nem feleltek semmit.
Egy hónappal ezelőtt, amikor Wied hercegnek, az albán trónra való jelö'ósót a nagy
hatalmak proklamálták, Konstantinápolyban
az ott időző albán előkelőségeket az uj-török
párt kin,hiába hivták és ott aláírattak velük
egy nyilatkozatot, amely szerint Wied herceg jelöltségét nem pártolják, mert Albánia
részére mohamedán fejedelmet kivannak. A
ki a nyilatkozatot nem irta alá, azt a törók
kormány azonnal kiutasította. Törökország
területéről.
Bár Albániában az uj-török párt nem
talált követőkre, arról az ötletről, hogy Albánia belső ügyeibe beavatkozzék, nem tudott mégsem lemondani. Bekir őrnagy vezetése alatt katonai bizottságot küldtek Burazróba, hogy Esszad hasát részükre megnyerjék. Esszad azonban rendithetettem híve Wied hercegnek. Majd a valónai ideiglenes kormánnyal tárgyaltak, amely már szívesebben fogadta őket. Az albán ideiglenes
kormány ngyanis igen jó viszonyban \iau a
bolgárokkal, mert az albánoknak >a bolgároktól nem kell tartania. Viszont a törökök is
jó viszonyban vannak mos-t a bolgárokkal,
mert a törökök támogatják a macedon-bolgárokat, akik nem szeretik a szerb és görög
hódítókat. Mivel a Bekir őrnagy vezetése
alatt álló katonai bizottság bolgár ajánlattal érkezett Valonába, a provizorius kormány tárgyalni kezdett vele és nyugodtan
nézte, hogy a török tisztek puccsot készítem ölelő Albániában. Ennek a puccsnak azonban
nincs semmi komoly jelentősége és a törökök
oaésx akciója, már befejezettnek is tekinthető.
Albániában az egész mohamedán intelligencia egyetért abban, hogy Albániát- tel
jesyn függetlenítem kell Törökországtól és
hogy keresztény fejedelem uralma, alá kell
helyezni. Mindig ez volt az álláspontunk, a
meiyért áldozatokat is hoztunk. Nem hihető,
hogy ettől az állásponttól Albániátbon csak
egy komoly ember is eltérne.
Ujabb obstrukcló a Relchsratban,
Bécsből jelentik: A képviselőház mai üléséin a
cseh nemzeti szocialisták és a cseh agráriusok a tegnapi párthatározatnak megfelelően
meg akarják hiusitani a költségvetési provizórium létrejöttét, Mindjárt az ütés elegén
Klafác indítványt tett, hogy a ház első sorben az urakháza indítványát tűzze napirendre, amely azt kívánja, hogy a jövedelmi
adóról szóló törvény körül támadt ellenté-
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tek Megyenlitóse céljából az urakháza és a
képviselőház közös bizottsági ülést tartson.
A cseh agrárius Sínnek az indítványra névszeriint való szavazást kért és az elnök azt elrendelte. Ez után következett a technikai obstrukcló folytatása-. Valószínű, hogy a többség elveti az indítványt, de ez még nem jelenti az ohstrukeió letörését és ha a kormány
az ex-lex állapotnak határiidőre akar végeit
vetni, akkor Stürgkh kénytelen lesz a 14-dik
§-boz folyamodni, különösen ha a kormány
nem áll el a tar.tománygyülések egyhöblivásától. A boszniai vasútok dolgát is sürgősnek tartja a kormány s ez is sietteti a. 14.
§-al való kormányzást. A parlamenti helyzet ép olyan siralmas lett, ni'int volt a rutén obstrnkeió idején.

SZÍNHÁZ, művészet.
Színházi műsor:
SZOMBAT: Katonadolog, operett. Páros s/a.
VASÁRNAP délután: Aranyeső, operett.
VASÁRNAP este: Sárga csikó, népszínmű, Páratlan "/a.
* Müvész-estéty. A Szegedi Zsidó Nőegyesület szombat este tartja a Tisza-szálló
nagyterűiében jótékonycélu
müvész-estélyét. A fényesnek és r'endikivül érdekesnek
ígérkező műsor keretében közreműködnek a
következő elsőrangú fővárosi miivészek: Faragó Jenő a müvész-estély bevezetését konferálja, aki fővárosi hiríapszerkesztő, R.
Csombaszögi Frida, Hegedűs Gyula fővárosi
művészek szellemes előadása következik ez
után, majd pedig Hegedűs Gyuláné és Szász
József, a Vígszínház kitűnő művészei a tangó tánc frappáns bemutatásával szórakoztatják a közönséget1. A művészi előadást tánc
követi. Az estély kezdete kilenc órakor lesz.
* Ditrói pályázik a debreceni színházra.
A debreceni szinéfezet válsága
bizonyára
megoldást fog nyerni azzal a pályázattal,
melyet a tanács most no á'l ián fog íkiírrii a
színházra. Az előjelekből ítélve a pályázat
nem lesz meddő, mert akadnak miojd komoly
szinbázemherck, aikik a debreceni színházat
szívesem fogják egy kitűnő vállalkozás 'alapjául tekiuteni. Illetékes helyen tudnak arról,
hogy a színházra reflektál Ditrói Mór, a Vigszioház kitűnő igazgatója is, kinek pályázatával a debreceni színház igazgatói kérdése
eldőltnck tekinthető.
* A Vígszínház magyar darabjai. A
Vígszínház, mint már hirüi adtuik, az idén
Lengyel Menyhért, Hajó Sándor, Heltai Jenő, Gálx>r Andor és Porzsolt Kálmán uj darabjait készül bemutatni. Az előadásra váró
in agyar darabok
most megszaporodtak:
Nagy Endre a minap adta át a Vígszínház
igazgatóságának Hasis című uj hl romi el vonásos színmüvét Az iró uj darabját, amely
társadalmi dráma és egy magyar vidéki városban játszódik. Párásban irta.
* A virágzó kommünikék. A színházi
irodák rendesen adnak a darabokról kemmüniikéket. Rendesen nagyon dicsérik a legújabb, sorra következő mii Veket. És a kommünikék közül is a legeredetibb a debreceni színházé. Hogy ott mit produkálnak, —
na az páratlan. Az utolérhetetlen. Le is adjuk itt a legújabbat:
A bidermayer o\wreltc. (A színházi
iroda jelenti): Csütörtökön, az uj év első
napin ünnepének délutánján a szezon
kétségkívül egy érddkefi operettjét: a
Dudagyöngyét
játszák
a színházban
a szokott mérsékelt helyárak
mellett.
A szövegről non kell egyobet anondauuuk,
minthogy a budapesti Népopera már annyira ismert és kedvelt
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hásziszerzői 'írják/ A legvidámabb kaczen
jámeres derii csattan ki. a. mese minden fordulatából. Csupa üttet, humor
az
egész darab. Elég csak a brilliáns ope- rétté figuráikra hivátikozui. Ott van a karmester
főpincér, Oláh Gyuszi pazar
(alakítása, Oláh Gyuszit igazán meglehet
nézni, inert egyébként is szép fin hírében
áll. Nagyszerű lalak Kassai Károly/ mint.
Macska bácsi a hét. eladó lányával, RÖnai
Imre, mint aranyökör vendéglős, Míadas
István, mint főilakáj, a kis Bányai mint
bércig
pilkik< jjó. A hereeiginő szerepét
Juhász Margit, mint vendég énekli.
Hogy mai nem történik abba® a debreceni színháziban Is. Hogy mit nem írnak a
Szegedről elkerült, tényleg
rokonszenves
Oláh Gyuláról! Aztán a többiek, — egyik
mint Macska bácsi hót eladó lányával, másik mint aranyökör s a végiu egyik, mint
vendég. És a közönség! A közönség, mint «
bődiiileteik boklcg szemlélője . . .
* Sárga csikó. A színházi iroda jelenti :
A vasárnap szabnékeriilő Sárga csikó, Csepreglhy Ferenc pompás népszinműv? iránt,
olyan érdeklődés mutatkozik, mintha valami
divatos operett kerülne bemutatóra. Ferenczi
Frigyes a rendezésben színes lia fásokra törekszik, a szereplők jókedvvel végzik, a próbáikat, amelyeikből kialaikinl majd a legtökéletesebb előadás.
* A baba. A színházi iroda jelenti: A
jövő 1 léten eleveníti föl a szánkáz Audran®;:ik, a klasszikus zeneszerzőnek egyik legbájosabb operettjét, A babá-t, sok évek óta
nem került Szegedén színre. A címszerepet
Déri Rózsa játsza, partnere a kispap szerepében Hilbert J'anka lesz, aiki ezúttal játszik
elő-zör fíusaerepet.
* Katonadolog. A színházi iroda jelenti :
A mai Katonadolog operetóe 7-i'k előadása,
iránt már is szokatlan érdeklődés mutatkozik. Jabola Péter néptanító szerepét ezúttal
ismét Solymosi Sándor játssza, mig Muci kntyamosót Mi hó László adja. A többi a már
ismert elsőrangú szereposztás szereplői.
Tisza a király előtt. Bécsből jelentik:
Tisza István- gróf miniszterelnök ma reggel
bét óra huszonöt perckor Királyhidán át
Bécsbe érkezett. A miniszterelnök .kíséretében utazott titkárja, Latinovtís Endre. Tisza
István gróf, aki a Ban-kgassei Magyar Házban szállott meg. két napig szándékozik
Bécsben maradni. — Tisza István gróf miniszterelnök, ,áki a délelőtt folyamán hivatalos ügyeket intézett el, délelőtt tiz órakor
hagyta el a Magyar Házat, hogy az uralkodóház tagjainál kifejezze a magyar kormány
s ze r eh csehi vá n a t aif az uj esztendő alkalmából A király előtt tiz óra után jelent meg a
miniszterelnök ,s tolmácsolta a magyar kormány nevében szerencsekivánatart. A folyó
ügyekről is jelentést tett az uralkodónak Tisza gráf.
,
Növekszik a német befolyás. Berlinből
jelentik: -Mint a Taegliche Rundschaít-vaí illetékes helyen közlik, a német befolyás nö-.
vekszik Szerbiában. Mint ismeretes, nemrég
egy nagyállásu német postatisztviselö meirt
Szerbiába a postaszolgálat újjászervezésére,
Most német szakértők mennek Szerbiába.,
hogv porosz mintára rendezzek be a mezőgazdaságot, az állattenyésztést és az erdőgazdaságot. E nagy németbarát változásnak
az az oka. hogv Németország a bukaresti
béke rcviziófa ellen foglalt állást.
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Kavarodás

a gazdasági iskolák körül.
— A közoktatásügyi miniszter elfogadta
a közgyűlés határozatát, de a belügyminiszter még nem hagyta jóvá —

l-ig jelentést keli tennem, ma kérem a teSzakttuúíós gazdasági népiskolai üzem cél- kintetes Tanácsot, hogy a bizottság kiküldéjaira szükséges területek a gazdasági egye- sére vonatkozóan, tekintettel az ügy nagy
sület szakvéleményének meghallgatásával fontosságára és tekintettel a kultuszminiszter
már most véglegesen kijelöltessenek. Erre ur által kikötött határidőre, sürgősen, sorm
való tekintettél van szerencsém fölkérni a kívül intézkedni szíveskedjék. Jánossy,' kirátekintetes városi Tanácsot, hogy a gya- lyi tanfelügyelő.
korlati területek helyszíni kijelölésére
egy
A tanács legközelebbi üléteben megalabizottságot kiküldeni szíveskedjék. A bizottkítja
a terfiletkijelölő bizottság tagjait, dt>
ság tagjai lennének a gazdasági
egyesüld.
szakközegei, a városi mérnöki hivatal 'kikül- kérdjük szerettei, mi lenne akkor, ha a beldöttje és a királyi tanfelügyelő. Miután, a te- ügyminiszter, nem Ls sejtve a kultuszminiszrületek .kijelöléséről és a létesítendő gazda- ter leiratát, — elutasítja a közgyűlés hatásági népiskolák benépesítéséről a kultuszmirozatát?
JUIJ folyó
I U I J U évi
- V " .március
..... . . . —
niszter úrihoz legkésőbb
a » i i i < i i m i i i i a i i i i i i i i « > " l l l l i l > u , l i m l , " i " > " l l " " " > a " illlUiililálMUlUiiUUitUat

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatásban,
•sok mindenféle furcsaság tereim, de arra, a
Hút alább elmondunk, aligha volt még példa. A szegedi gazdasági iskolákról van szó.
A közgyűlés még a mult év októberében elhatározta, hogy nyolcvanezer korona hozzájárulással a külterületen 20, a belterületen
Vizben valami zöld port oldott fel s S
Pedig öt hold föld átengedésével három önJáger
Mari
ismét
manipulált.
órakor
beadta a betegnek. A beteget görálló gazdasági népiskolát állit föl: egyet Felcseik
fogták
él és hányni kezdett.
— Exhumált régi bűnsőtanyán, egyet Alsótcmyán és egyet Alsóvá—
Ez
jó
jel — suttogta, délre semmi bacselekménnyel zsarolt. —
roson. A közgyűlési határozatot annak rendja
se
lesz!
je és módja szerint a belügyminiszterhez kelEgy óra múlva ujabb adag zöldpor ol(Sajá tudósít ónktól.) Csütörtökön déllett volna fölterjeszteni, talán föl is terjeszben, két polgári rendőr kocsin ment ki d ö r - datot adott be a betegnek, aki ettől még r o s tették, de tény az, hogy a közgyűlés határo- zsára, hogy látogatást tegyen Jáger Mari- szabbul tett. Felkelt s ki akart menni. Az
zata miniszteri jóváhagyást mind a mai na- I nál. Kapitányi parancs volt a rendőröknél. ajtónál megroskadt, elesett. Mikorra fölpig nem nyert. Nem azért huzzuk ezt alá, Ez a parancs ugy szólt, hogy azonnal vi- emelték, halott volt.
P á r nap múlva az Érsek-utcában kuru'mintha olyan rettenetes dolog volna, hogy a gyék be a rendőrség bűnügyi osztályára a
Zsolt
Jáger Mari. Ide Szántó Pálné Varga
penzionált
öreg
rabasszonyt.
jóváhagyás októbertől januárig méig nem tör
Lídia
hívta, ö volt a beteg, öt is biztatta,
A
negyedik
dűlőben
vejénél,
Balogh
Pétént meg. Ismerünk ml sóikkal hosszabb terhogy meggyógyítja. Szántó ép a tanyán volt.
ter
kofánál
húzódott
meg
a
73
éves
öreg
kuminusokat, amióta nagyfontosságú akták .jóruzsló. Itt ábrándozott a múltról és itt szőtte semmit nem tudott a dologról. Jáger Mari
váhagyás reményében a miniszteri fiókban szálait ujabb terveinek.
délben adta be neki a zöld port és egy óra
istentudja mióta „elfekszenek." Csak azért
Gyanúsan neszelt föl a kocsi zörgésére múlva halott volt az asszony.
konstatáljuk, hogy a jóváhagyás még nem JAger-Mari. A kis padkán melegedett. Mikor
Junius elején névtelen levél hívta fel a
történt meg, mert egy igen szép 'közigazga- a polgári rendőrök beléptek, riadtan fordult rendőrség figyelmét a két gyanús esetre. Jáger Murit befogták. A DillSnkában exhumáltási c s o d a v i l á g fejlődik kí belőle. Anuak el- feléjük.
—
Mit
akarnak?
—
kérdé
remegő
hanták a halottakat, de scmimiféte mérges anyalenére, hogy a. belügyminiszter a közgyűlés
got nem találtak a feloszló hullákban, igy
gon.
határozatát, még nem hagyta jóvá, a kultusz— Velünk jön, Mari néni.
nem csak kuruzslás miatt ítélték el Jáger Marit
minisztertől leirat érkezett a várashoz, mely— Nincs ne'körn semmi dolgon,
s feltételes szabadságát visszavonva Mária
ben közli, hogy a Jóváhagyandó határoza- mék!
Nosztrára vitték el ujabb 3 évre.
tot" elfogadja és hozzájárul a gazdasági nép— Ha nem jön, visszük!
A nagy nyomorúság mostanában merész
— Hova visznek?
cselekedetre
késztette JAger Marit. Elhatáiskolák szervezéséhez. A dolog érdemi részét
a pa— Darvassy kapitány úrhoz. Ez
rozta, hogy tőkésiti a kuruzslások titkát. Noilletőleg pedig azt mondja a kultuszminiszvember utolján, egy szombati nap délutánter, hogy mielőtt az iskolák feltételeit min- rancs.
ján befogatott vejével s kocsin a Kistópart—
A
fekete
kapitányhoz?
Minek?
Mit
den irányban megállapítaná, a gazdasági
akar velem? Nem csináltam én semmit, nem utca 41. szátma alá vitette magát.
népiskolák gyakorlati területednek kijelölé- loptam, nem gyilkoltam, nem raboltam!
Mikor özvegy Ráez Mibályné meglátta,
sét. kívánja a várostól és kérdezi, alkalma— Majd megmondják odabent!
hogy ki lép be hozzá, majd sóbálvánnyá tett.
sak-e a szegedi talajviszonyok önálló gazdaJáger Mari könnyek közt búcsúzott el Remegő hangon fogadta a vén asszony köunokáitól.
Azt a jelenetet ismételte meg, amit szönését.
sági népiskoláik létesítésére. Végül jelentést
már
vagy
ötször elkövetett:
— Na hogy vagy? — kérdé lepihenve.
kér Jánossy Gyula tanfelügyelőtől arra vo— Csak vagyok!
—
Kedves
bogaraim,
nem
láttok
többet
natkozólag, hogy hány fiu és leány beiratko— De szép iitt minden, meglátszik a jó
életben!
zását lehet roméin i a gazdasági népiskolákmód!
A
városházánál
vették
le
a
kocsiról.
Haba,
Nem szólt Ráezné, Jáger Mari folytatta:
A* mar Ilire terjedt a szenzációnak, hogy Já— Bözzög kudus vagyok én, betévő falager Marit újra befogták . . .
A városra nézve igen örvendetes, hogy
tom
alig van!
Az ujabb befog atásmak nem emberölés,
a kultuszminiszter ennyire fölkarolja a gaz- nem is kunuzöl&s az oka, hanem zsarolás Já— Bizony baj az!
— Azér gyüttenn, hogy segíts!
dasági népiskolák ügyét. De a tanfelügyelő- ger Marii szakítva a régi rendszerrel, egy ré— Nekem sincs, szegény özvegy vagyok!
höz intézett átiratából — tekintve, hogy a gi „páciensének" az özvegyét zsarolta meg és
— Igen, de akkor jó volt ugy-o a segítakarta
ismételten
kiszipolyozni,
azzal
a
febelügyminiszter ebben a kérdésben még nem
ségem,
mii
döntött — érdekes dologra, (következtethe- nyegetéssel, hogy ha nem ad pénzt, ellene
—
Mögfizetteim
én a gyógyszerért!
vall és rabbá teszi.
tünk. Arra, hogy a kultuszminisztérium jó— Mög ám, de a többiért nem. ha nem
ÍMég 1909-ben történt az eset. Nem sokváhagyását kisürgették, mielőtt az igazi, vég- kal azután, hogy Jáger Mörit feltételes sza- segítesz rajtam, rabbá teszlek.
— Engem? Riadt meg az asszony. Hileges jóváhagyás megtörtént volna. Az em- badságra haza engedték Márila-Ncsztráról. A
szen
nem vagyok ón bűnös?
ber mosolyogni kénytelen, hogy milyen 'ked- bűbájos, kuruzsló asszony iránt nem rendült
—
Nem? Rikácsolt Jáger Mari. Hát a
ves furcsaságok adódnak elő a közigazgatás- ímeg a bizalom. Hazajövetele után többen felkendőt
ki tötte az urad szájára? Nem én vetban: annyi ez, mintha embereik előre inná- keresték orvosságért. Két ilyen kuruzslása tem le!
halálos végű lett.
nak a medve bőrére. Azt sem tudni még,
— Hát mit akar tőlem? — kérdé kétségiMuit évben, májusban a
Ráez Mihogy a belügyminiszter megengedi-e vagy hály KLstópart-utca 41. szám alatt lakó kis- beesetten a beteg asszony. Érezte Jáger Mari.
sem, hogy gazdasági iskolákra költsön a gazda felesége, Hegedűs Juliánná fordult hogy most már hatalimában van. Beszólt hát
tovább:
város, de a másik miniszter a határozathoz hozzá tanácsért.
— Beteg az uram, — mondotta — az or— Rosz a rabság, azután az ügyvédnek is
már hozzájárult, a városnál pedig nagyban
vosok kigyón taik belőle, ha Mari néni len- kell 4—500 pöngőt adni, én kevesebbel is beéfolynak az előkészületek, hogy a három is- ne szives kezelés alá venni!
rőm!
kola szeptember elsejére megnyíljék. A mi—- Jó pénzért!
Ráezné, csakhogy szabaduljon tőle, odaniszter leirata alkalmából Jánossy
Gyula
— Hát nem is kívánom én ingyen!
adott
neki 4 koronát.
—
Jáger Mari meglátogatta a beteg emtanfelügyelő pénteken a következő átiratot
—
Kevés!
bert. Megvizsgálta. Konstatálta a betegséget,
intézte a tanácshoz:
(Erre még 20 koronát adott át neki, meg
— Nagy baj, de lehet rajta segíteni!
Tekintetes Városi Tanács!
Harmadnap ismét meglátogatta Ráez egy darab szalonnát, mire Jáger Mari eltáHivatalos másolatiban örvendetes tudo- Mihályt. Májius 27-ikén reggel toppant, ille- vozott. A veje várta kocsival.
Január telkén délelőtt 11 órakor ismót
másul közlöm a kultuszminszter urnák a lé- tőleg topogott be a házhoz.
látogatást
akart tenni Rácznénál Jáger Ma— Hogy van a beteg?
tesítendő három szaktanitós gazdasági népri.
A
kis
cseléd
szaladt be és lelkendezve
— Nem valami jól!
iskola szervezésére vonatkozó, hozzám külmondotta:
—
Használt
a
prizhic?
dött rendeletét. A rendeletből kitűnik, hogy a
— Gyün a szalonnás sánta asszony!
— Valami kicsit!
kultuszminiszter ur a város áldozatkész
— Zárd be a kaput hajmar!
— No, majd most!
ajánlatát a szervezés alapjául elfogadta. A
Jáger Mari fél óra hosszáig verte a kiÚjra kúra aljá vette az embert Jáger
kultuszminiszter ur kívánja, hogy a három
lincset, majd botjával döngette a kaput.
Mari.
•-" .!'

; ... : • - !

Hogy sikertelen volt a kopogtatás, mérgesen
eltávozott.
Smka Péter né, a szomszédasszony látt a
a dolgot. Mikor már fél óra hosszat sikertelenül kopogtatott. • Jáger Ma ni; a veje odaállt á kocsival, zsálmíit vett Le és úgy segítette fel anyósát.
Jáger Marit késő estig vallatták. Valószínű, hogy szabadon bocsátják, de ez az
ügy fóltétlenül a szegedi törvényszék elé kerül majd s az itél JágeT Mari legújabb esetében.

Jön!

Huszonöt év.
Irta: Szathmáry Árpád.

Pénteken, 9,

szomba-

ton, 10, vasárnap 11-én
MŰSOR:
1. Monteany lejtőin, színes, természetes.
2. Megyek borotválkozni
humoros.
3. P a l i farmer
humoros.

kalapja,

5 ÖRÖKRE
6.

Dráma három felvonásban.

7

Oroszlán-idomitás
beszélő film.

A bangó.

(A néger ébredése),
beszélő film.

(IV.) A háziasszony igen kedves modorú
nő volt, egy szomszéd falubeli tanitó lánya.
Már javaidejóben lehetett, 'körülbelül 35—40
éves, de többnek látszott, inivel igen egyszerüen volt öltözve. Már délfelé járt az idő,
de mert nem volt elkészülve vendéglátásra,
bocsánatot kért tőlünk és kért, hogy legyünk
türelemmel, míg ő az ebéddel elkészül. Mi
öten benn maradtunk és n gazda jóizü kisüstönfőtt pálinkája mellett igen jól elbeszélgettünk, ugy annyira jól, hogy egy óra felé.
mikor a cseléd teriteni jött, mi már ugyancsak énekeltünk a gazdával egyetemben, kivel akkor már tegeződtünk és per te bátyáimnak szólítottuk. Az ebéd fölséges volt! Kakas paprikás galuskával és sonkás tészta. Étvágyban hiány nem volt, a háziasszony gyönyörködött is bennünk s látszott rajta, hogy
igen jól gsett neki a mi étvágyunk; Főztjét
nem igen vetettük meg, hanoin még a tálat
is kitöröltük. Jó uj bor mellett folyt az ebéd;
étel után a gazdának is kezdett melegedni a
fiile és büszkén tudtunkra adta, hogy neki
vannak idősebb éis jobb borai.
— Elő csak vele, — mondogattuk bátran és otthonosan; mert akkor már teljesen
otthon éreztük magiunkat. Az ó bor megtetto
hatását, a jókedv tetőpontra hágott s a nagy
éneklésre és szavallásokra a szomszédból is
átverőd tok, nők, férfiak. Szép számmal voltunk már ugy 4 óra után, inikor kétségbeesve rohan be és borzasztó patáliát csap,
hogy ind van ia színiapokkial? A közönség
nem tudja, hogy ma előadás van; pedig akkor este adtuk volna először A parasztkisasszonyt! A házignzga gorombán lehordta,
hogy mer ilyen kedves uri emberekkel ilyen
hangon beszélni s nekünk megtiltotta, hogy
egy Jépést is tegyünk a házból. Pedig ép fel
akartunk állani az asztaltól, hogy kötelességünknek eleget tegyünk ós széthondjuk a
szinlapokat, ami majdnem minid nálunk volt
ínég. örömmel siettünk a házigazda óhajának eleget tenni ós ülve maradtunk, annál
is inkább, mert már igen nehezedi tudtiunk
volna felemelkedni ülőhelyünkről. A direktor iszonyú haragra lobbant, elcsapással s
egyéb ilyen csekélységekikel fenyegetőzött.
De ahogy közrefogták s bohoztáik neki a maradék kakas-paprikásból és sonkás tésztából,
haragja azonnal alább szállott, sőt nem telt
bele egy óra, velünk énekelt s mire besötétedett, teljesen utolért bennünket a borfogyasztásban, majd el is hagyott ugy annyií ra, hogy a gazda kocsisát folyton szolgabíró
urnák titulálta.
A hangulat egyre emelkedettebb volt. Mi
énekeltünk, a kocsis behozta az istállóból a
hosszú citeráját s azon játszott. A vendégsereg táncra perdült. De most jött a hadkl-el
hadd. Kilenc óra lehetett, mikor a direktor
felesége és a primadonna berohantak és kétségbeesve elmondták, hogy mindenütt kerestek bennünket s nem akadtak ránk, a közönség már a színházba gyűlt, már 3 forint volt
is a, kasszába, aui.it az előrelátó dircktorné
gondosan zsebrcivágva elszaladt felkeresni
bennünket. Éppen hozták a vacsorát. A jó
marha paprikás és savanyu uborka láttára
ugy a direktemé, mint a primadonna megfeledkeztek kötelességükről s minxiha csak őik
is meglettek volna invitálva, leültek .s hozzáláttak a vacsorához, mintha mi sem törtéut
volna. Gsokonay mondja: „csapot papot mindent felejtett" a kis csapat s előadás helyett
élveztük anpak a derék magyar paraszt*
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tatek lovagolni, egész életemen át. Biztos vagazdának a vendégszeretetét majdnem éjiégyok benne, hogy ti is igy éreztek ebben az
h
í
r
e
K
iig. Hogy hogy jutottunk el a háztél, azt mai
órában. Életem két legboldogabb évét töltötnapig sem tudtam meg senkitől; csak akkor
tem el köztetek. Ifjúságom száll ma sirba.
néztem nagyot, mikor reggel, — lehetett már
Elszakith-atamk ugyan tőletek, de szivem és
vagy 1Q óra,..— a nagy vendéglő istálló jászogondolatvilágom köztetek marad. Ha maid
r
lába ébredtem fel. A szén a tart óba feküdt'
egyszer a király hív. titeket és rohamot fújLiberó barátom,, mág K. Dezsőt és K. Gyulát
AZ IDŐJÁRÁS: A meteo- nak, jusson eszetekbe az, akinek legforróbb
nagy nehezen tudtuk felkölteni a játszó terológiai intézet
jelentése vágya volt, hogy a katonának e legboldogabb
remben felállítandó színpadon. Mindkettő
tf
/
A
I
szerint:
Változékony,
sze- pillanatát a. ti oldalotokon érje meg. Az a
ott aludt egy darab szőnyegen; de egyik se
és belső kötelék azonban, amely veleles idő
tudott .beszámolni arról, hogyan jutottak oda
z L l I
várható, átmenet i- szoros
tek
ezredem
fiai, elválaszthatatlanul összeMásnap, a szolgabíró felhivatta a direktort
M.
|
leg höemdkedéssel és he- köt, csak akkor fog elszakadtni, ha majd ütött
és bejelentette neki, .hogy mivel a tegnapi
ly enkint csapadékkal (eső- az óra, amikor indulnom kell a nagy hadelőadás nem volt megtartva, a társulat alvel ixtgy hóval.) — Sür- sereghez odafönn. Hurrá! régi, forrón szeigazgató botrányos részegsége miatt, sőt 3
•forint.jegy aráival a diréktorné eltűnt, azt se göny prognózis: Változékony, szeles, enyhébb, retett ezredem. Vilmos trónörökös.
mondván a közönségnek: befellegzett, — meg sok helyütt csapadék. — Déli hőmérséklet:
— 2381 ügyvéd. Ennyi tagja volt, mint
vonja az engedélyt a további játszástól A
a Jogtudományi Közlöny írja 1913. decemdirektor tudatta velünk a lesújtó hjrt. s. mi 0.8 Celzivs.
ber
31-én a budapesti ügyvédi kamarának.
A VÁROSHAZÁN
valamennyi hivatalszomorúan bár, de hozzá akartunk fogni a
Ebből a számból 2177 esik magára Budaszínpad elbontásához, hogy még. az éjjel el- ban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi- pestre, 204 pedig a vidékre, egy év alatt az
megyünk máshová Találkozunk azonban a vatal. A polgármester betegsége miatt nem emelkedés 279, vagyis 16 százalék, mig az
mi kedves trágyás Bandi bátyánkkal, kinek fogad. A főkapitány fogad 11—2 óráig.
előző években az évi emelkedés 5—6 százaszomorkodva.mondjuk el.az esetet, az öreg
lék között mozgott. Az óriás szaporodás oka
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv. tudvalevően az a körülmény, bogy az 1912.
rögtön mindnyájunkat elvitt magához asszonyostul -s miután jól meg traktált, elment a üzletvczetőségnél és a munkásbiztositó pénz
évi VII. törvénycikk 2.
szakasza szerint
szomszédokhoz, kikkel előtte .való este oly jó tárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal.
mindazok, akik 1913. november elseje után
AZ ÁLLAMI GYERMEK MENHELYEN teszik le az ügyvédi vizsgálatot, az eddigi
• érákat töltöttünk ,s küldöttségileg fliegjelen• tek délután a, s z o l g a b í r ó n á l , kérve, hogy csak délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivata- három évi ügyvédjelölti gyakorlaton kívül
egy estét engedélyezzen nekünk, hogy ők lát- los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek két évi ügyvédhelyettesi gyakorlatot kötelesek igazolni. Kétségtelen, hogy hasonló mérhassál? a Paraí ztkisasszonyt, mi .meg, tisztestékű emelkedés a jövőben nem lesz. Tévedségesei) elmehettünk adósság hátrahagyásá- látogatása délután 2 órától 3 óráig.
KÉPKIÁLLÍTÁS
a régi csongrádi pa- nek azonban azok, akik azt hiszik, hogy
val. A szolgabíró engedett a.kérésnek, s látva a nagy .érdeklődést, még-ő maga is meg- lotában. Nyitva délelőtt 9 órától, délután 6 1913. végén a budapesti kamara elérte a legnagyobb taglétszámot. A legközelebbi néígérte, hogy eljön feleségestől. Hamarjába óráig.
hány évben még további, bár lassúbb emelmegcsináltuk a szín lapot és Főnixen lehúzKÖZKÓBHÁZBAN: a beteghitogatási kedés várható, mert az ügyvédi pályára vatuk; mert .nyomda nem volt. s nyakunkba vé- idő A
délután 1—3 óráig tart.
ló tódulás megnehezítését célzó törvényes
ve a várost, pardon: községet, elhordták a
VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor intézkedések teljes hatása csak néhány óv
szinlapot, nem felejtve elmondani mindenütt, „Katonadolog",
operett.
múlva lesz érezhető. Az ügyvédi rendtartás
hogy. bucsuelőadás is egyúttal, amért majd<A
TISZA-SZÁLLÓ
nagytermében a Sze- életbeléptetése, vagyis 1874. óta a budapesti
nem 7 forintot szedtünk össze. Este gyönyörű
ügyvédek száma 780-ról 2381-re, az egész
közönség volt, 32 forintos jövedelem. Már fél- gedi Zsidó Nőegyesület estélyt rendez.
éves színész voltam, de ilyen nagy közönség
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától ország ügyvédeinek száma 4245-röl 8645-re
emelkedett. Ha még megjegyezzük, hogy az
• előtt ínég nem játszottam. A diarab igen tetkirálynő", emelkedés az utolsó tiz óv alatt volt a legszett, kérték, hogy másnap ismételjük meg, kezdve este 11 óráig: ,A tangó
mait a szolgabíró nemcsak hogy megenge- sziámii 3 felvonásban. Hanni Weise a fősze- hatalmasabb Budapesten 1335-ről 2381-Te, az
egész országban 4922-ről 8645-re, akkor nyildett, de még hat előadásra adott engedélyt. repben.
Ott maradtunk tehát még egy hétig, terméVASS-MOZI:
Délután .3 órától kezdve vánvaló, hogy a törvényhozás igazán az
utolsó órában nyúlt azokhoz a reformokhoz,
szetesen még egyszer elbucsuztunk a szinlappapucskét melyeket az ügyvédi kar több mint tiz év
hordáisért s most
majdnem 10 forint jött kezdve este 11 óráig: „A piros
össze. Vigan vonultaink be Velencére, ne -tes- fel vonásban. „A bankóhamisitó",
detektiv- óta sürgetett.
sék megijedni, nem Olaszhonról van szó, ha
dráma 3 felvonósban.
— Házasodik a velszi herceg. György
•nem a Dunán túli Velence faluról, ahol majd
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak angol királyt az athéni koronázó-ünnepsénem 200 ház volt, A templomot és községlhá
délután 5 órától kezd,ve este 11 óráig: gen & velszi herceg fogja képviselni. A Daily
zát kivéve.
Uj beszélő filmek. „Örökre", dráma 3 felvo- Mail jelentése szerint az udvarhoz közelálló
körökben azt hiszik, hogy a velszi heroeg kinásban,
küldetésének más oka is van. mint amit hiEDISON MOZGÓ: Az előadások tarta- vatalosan mondanak. Hir szerint a velszi her
Royal nagykávéházban
nak délután 5 órától este 11 óráig: cegnek, aki most hnsz éves, alkalmait akarnak adni arra, hogy választhasson a görög
Becsület és Sport. (Futbal-film.)
Minden vasárnap
király legidősebb leánya, a tizennyolc éves
- Szakács Andor: a Magyarország Heléna hercegnő és a cár második leánya, a
NAGY TOMBOLA
szerkesztője. A Szegedről elszármazott újság- tizenhét éves Tatjána nagyhercegnő között,
értékes n y e r e m é n y t á r j g a k k a l . •
íróik Budapesten is mint vezető újságírók ér- aki szintén résztvesz az athéni koronázó-ünNaponta c z i g á n y z e n e .
vényesülnék s a legtöbben gyönyörű karriert nepen.
SZÍNHÁZI VACSORA!
futnak meg a nehéz hajszában. M-ost Szakács
— Munkában a szüffrazsettek. LonAndor érkezett be, még pedig mint a Ma- donból jelentik: A nőik szociálpolitikai egyeSaját termésű kltünö hegyiborok.
K ü l ö n l e g e s s é g : „Royal Zöldike."
gyarország felelős szerkesztője. Már Szege- sülete, a harcos nőmozgalom középpontja, eliden is bebizonyította Szakács, hogy bátor, határozta, hogy küldöttséggel járul György
Tulajdonosok: Matejkaés Fliegel.
igazságot 'kereső ember, éles tollú és mint király elé és kérni fogja, vessen véget a női
ember is vezető pozícióra való. Szegedről a politikai bűnösök kínzásának az angol börBudapesti Hírlaphoz került, miajd, mi vél tönökben és adja meg a nőknek a képviseJusth Gyula híve volt és a politikában is lőválasztó jogot. — Tegnap este Churchill
hangoztatni akarta véleményét, Az Est-hoz lord tengerészeti miniszter a Viktória pályakerült politikai rovatvezetőnek. Most pedig udvaron Londonba érkezett. Mikor a miMájpadlás
inától
kezdve a Magyarország felelős szer- niszter gépkocsijára föl akart szállni, egy
aáikU.
kesztője.
zsüffrazsett megragadta karját és igy kiál— Az érzelgős német trónörökös. tott rá:
A berlini Tagliche Rundschau közli azt az ez— Churchill lord! Mit fog csinálni a nők
At általam készített
rági«a kitűnően használható s valódi fogaktól redparancsot. amellyel a német trónörökös szavazójogával 1914-ben?
december 16-án danzigi ezredétől elbúcsúW nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen zott. A szokatlanul meleghangú napiparancs
Mielőtt a miniszter válaszolhatott volna, több rendőr a merénylőre vetette magát,
pótolják. Készítek továtaá arany koronákat és szövege a következő:
Ezredem huszárjai! Két éven át ugyan- hogy letartóztassa. A szüffrazsetf kétségbelevehető arany hidakat jutányos árak mellett.
azt
a kabátot hordtam é s ugyanazt a zászlót esetten hadonászott, folyton szidalmazta és
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégiten. Bárszolgáltam hűségesen, mint ti. ö felsége a fenyegette Churchillt és a kormány tagjait.
milyen javítást 4 óra alatt készítek.
császár és király u j teret jelölt ki katonai
működésemnek és nekem engedelmeskednem A rendőrök végre Ls letartózrtatták.
i A R T A Á G O S T O N fogtectiaUu* KCU.
— Minden
ezkell. Átkozottul
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majd megszakad, hogy neon fogok többé előt- ) előtt Békéi) hírlapíródéban lehet tóoflzetm.
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a k ö z ö n s é g kedvence, aki a képen
megörökített eleg á n s tangótáncával berüni 2 0 0 0 0
m á r k á s e l s ő tan*
gódijat nyerte el.

Oölűfan fék este rendes fielyápah.
Előadások d. u. fél 6-tól folytatólag.
Vasárnap d. u, 2 órától folytatólag.
Jegyek előre válthatók az Uránia esti
pénztártnál, vagy telefon utján megrend.lhetők.
Telefonszám
872

— Nyilvános felolvasó üUs. A szegedi
gyernek tan ü Mányi társaság, — rnint már közöltük, — holnap, vasárnap délután nyilvános fölolvasó gyűlést tart, mely tárgyainál
fogva Is méltán nagy érdeklődésre tártihat
számot. Előadásokat tartanak Székely Gábor né és Turcsányi Imre dr. Előbbinek kiváló pedagógiai képzettségét és a gyermeknevelés terén való kiválóságát országszerte
elismerik s minden szülő, ki gyermekét szereti és velük szívesen foglalkozik, bizonyára
érdeklődéssel fogja Székely Gábornét meghallgatni. Turcsányi dr., a kiváló gyermekorvos és szakíró pedig a modern nevelés-tanitás egyik legújabb és legértékesebb alkotásáról, az erdei iskoláról fog értekezpi.' Ma
már nem elégedhetünk meg, hogy a gyermekeknek kizárólag az értelmét tömjük meg
tudománnyal, hanem testi nevelésükre is figyelemmel kell lennünk s különösen a gyengén fejlett, ideges gyermekeknél fontos, hogy
nevelésük, tanításuk szabadabb és változatosabb legyen. E célt szolgálja az erdei iskola, melynek mielőbbi létesítését Szegeden
is igen sokan óhajtják. Az előadásra különösen fölhívjuk a szülőknek, orvosoknak és tanítással foglalkozóknak a figyelmét. Az értekezleten minden érdeklődőt szívesen látunk.
— A zaborni-ügy ítéletéről. Feltűnést
kélt egész Németországban a Strasszburger
Neue Zeitungnak az a jelentése, hogy Medikus fő'haditörvényszéki tanácsos, aki holnap
mint elnök fogja vezetni Forsíner hadnagy
pőrének revízióját, az utolsó napokban igy
nyilatkozott:
— Csütörtökön fölmentik Reutter ezredest, vasárnap pedig fölmentem
Forsíner
hadnagyot.
— A megfellebbezett választás miatt
Zo-mborból jelentik: Kedden, fényes nappal,
a város egyik legforgalmasabb helyén, a Jókai-téren merénylet törtónt a vármegyei főlevéltáros elleti. Popovits Sebő vármegyéi főlevéltáros és tb. főjegyző gyanútlanul ment
hazafelé, amikor a VndászkiütUszálló előtt
egyszerre elébe toppant és rátámadt Márlánov Milán ósztapári községi aljegyző. Márián ovot a decemberi megye bízott sági tagválasztás alkalmával Ósztapáron bizottsági
taggá választották. Popovits Sebő fölcbbczést adott bo a választás ellen. Máriánov c
miatt durva szavakkal támadt rá Popovitsra
és követelte tőle, hogy vonja visszér a fölebbezcst. A megtámadott főiévé)táras visszautasította az útonállási
— Nem ismerem az urat — úgymond —
és ha elintézendő dolga van velem, nnn'ak
nem az utcán a helye.
lEzzel folytatni akarta az útját. 'Máriánov azonban ráugrott Popovitsra, kiragadta
kezéből a botját és azzal két súlyos csapást
mért a beteges, idős úriember fejére. A durva merényletet a közelből nézte a Jókai-téren posztoló rendőrőrszem és amikor az inzultált öreg ur fölszólította, hogy állítsa elő
a rendőrségen a merénylőt, kereken megtagadta azt mondván, hogy ő bizony nem állítja elő azt az urat, mert nem tudja, hogy
kicsoda.
— Solymosi Elek síremléke. Solymosi
Eleknek, a színészgárda egyik legérdemesebb tagjának, csak néhány napja domboruló
sírja nem áll sokáig jeltelenül. Az Országos
Szinészegyesiilet a népszínházi nyugdíjintézettel egyetértően, máris megindította a moz! gaknat a síremlék költségeinek összegyűjtésére és nem szenved kétséget, hogy azok,
' akiknek Solymosi életében annyi vig percet
szerzett, szívesen adakoznak majd arra a
j célra, hogy a jeles művész sírjára méltó síremléket állítsanak.
— A svédek az alkoholizmus ellen.
Stockholmban újesztendő óta érdekes újítás
lépett életbe, moly a szeszes .italok élvezetének korlátozását célozza. Az u j rendszer szerint minden vásárló könyvet kap, amelímök
alapján negyedévenként csupán tizenkét U- i
ter szeszes italt vásárolhat. A könyv nélkül j
nem adnak neki szeszes italt és a könyvből
bármikor ellenőrizhető, hogy abban a ne-

,gyeö évben- még - ménnM aieszés -italra- fta
joga. Arról, hogy á vendéglősöknek íny legyen -érdekük a szt-szfórgulmá^ növelni; ng>r
gondoskodtak, hogy leszállították az évi forgalom kontingensének nagyságát/ de a szeszes italokat olcsóbban adják a vendéglősöknek, ugy, hogy azok csökkenő forgalom mellett is ugyanannyi haszonra tehetnek .:si)ért.
mint annak előtte. Ha a részire megszabott
mennyiségen felül ad el szeszt s vendéglős,
ugy azt ugyanolyan árban száraitj ék neki.
mint amilyen árban ő azt fogyasztóinak elad
ja. Mindazon magyarországi sz-aszfogyosztóknak, kik ezt a biixt aggodalommal olvassák, megnyugtatásul adhatjuk tudomásukra,
hogy a sörfogyasztást ez a s-véd rendszabály
egyáltalában nem érinti. Sört Svédországban továbbra is mindenki annyit ihat, «
mennyit akar.
— Becs polgármestere • királynál.
Bécs város polgármesteréit, dr. Weísskirchvert a király tegnap fogadta- kihallgatásai
során. A király a polgármesternek ksaet
nyújtott, majd áz év-forduló alkalmából elébeterjesztett szerencseküvánatiait köszönettel
elfogadva, boldog újévet kívánt a polgármesternek és egész Bécs városának. A hoszszabb audiencia folyamán a császár alkalmat talált annak kifejezésére, hogy a polgármester előtt megelégedettségének adjon
kifejezést a bécsi, községtanács működéséről
és elismeréssel adózzék az űgyveaetós fűlött. E közbon a király főleg a hazafias érzelem ápolásának nagy fontosságát hangsúlyozta. A polgármester azután megköszönte
Károly Ferenc József főherceg és Mária Annunciáta főhercegnő megjelenését Bécs város bálján. A király mosolyogva jegyezte
meg, hogy őmár nem mehet el bálokra, mire
a polgármester visszaemlékezett, hogy a
bort, amelyből n király Bécs város bálján
ivott, még ma Ls esáiszárborniak nevea'k, A
király ezután a város gazdasági viszonyairól beszélgetett a polgármesterrel és ft polgármester kimerítő felvilágosítását - nagy érdeklődéssel hallgatta végig.

Hétffln, január 12-én, és
Kedden,

j a n u á r 13-án

az

URANIA
SZÍNHÁZBAN

HERVÉ ö r ö k s z é p operettje, h á r o m r é s z b e n .

Kiséri: a

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

— Meggyilkolt hűtlen anarchisták. A mányozott az egyes cigányba ndáknak, amelyek temetésén is részit vették. Az elhunyt
Pétervári Rjecs jelenti Moszkvából: A város egy ízben volt országgyűlési képviselő is,
közepén levő lakásán két fiatal diákot meg- többször volt képviselőjelölt is, igy Szögyény
Fogházra itélt mérnök.
gyilkolva találtok. Megállapították, hogy László gróffal szem!b.eli is, de ekkor visszaléanarchista merényletről van szó. A két meg- pett.
— A politizálás vége. —
gyfikolt diák egy anarchista-szervezetnek
— Zavargás a községi választáson.
(Saját tudósítónktól.)
A szegedi törvolt a tagja, de hűtlen lett az anarchizmushoz Tordozából jelentik: A községi képviselők
vényszék
harmadik
tanácsa
Rigó Endre dr.
megválasztásánál nagy zavargás törtónt. Az
és ezért volt társaik meggyilkolták őket.
elnöklete
alatt
érdekes
ügyet
tárgyalt ma— Letartóztatták a két Gerovszkit. adóhivatalt fölgyujtdták, a kereskedők be- délelőtt. Egy mérnök volt a vádlott, aki a
Mámmarosszigetről jelentik: A görög kará- zárták üzleteiket, a kézmű vesmu nkások politizálás hevében súlyos sértésekkel illette
cson miatt félbeszakított skizma-pernek ér- sztrájkba léptek ós az újságok nem jelennek a magyar királyt és az uralkodó házat. A
dekes fejleménye, li-ogy C-sernoviéban letar- meg. A városban kihirdették az ostromálla- mérnök a külpolitika válságos idejében,
tóatattáík Getovszki Kázmér ügyvédet és potot.
1912. novemberében tette a súlyos következGerovszki Sándor orvost. A két. Gerovszki— Párisi bün. Parisból jelentik: A kö- ményekkel járó kijelentéseket, amikor a monak nevezetes szerepe van a skizma-pöríben, zönséget rejtelmes bűntett foglalkoztatja, a
bár nálunk idegen állampolgár létükre nem mely Soleilaml esetére emlékeztet. Az Abbé narchiának Legfeszültebb viszonya volt Szervonhatók felelősségre. Elek atya és Ge- Ville közelében egy csatornából zsákot fog- biával. Egy mérnölí-Jtársa jelentette föl és a
ravszhiók szoros barátságban állottak. Elek tak ki, amelyben egy Hallatre Márta nevű szegedi ügyészség magáévá tette a vádat.
Zaicsek Ottó mérnököt fogta pörbe a
atya egyszerű famunkús volt, amikor egy hét éves leány holtteste volt. A holttesten
kőrosrinezei rutén paraszt házában találko- nem volt erőszakosság nyoma észrevehető, a szegedi ügyészség királysértés és az uralzott Gerovszki Sándorral, alti nagyban ka- boncolásnál azonban megállapították, hogy kodóház megsértése cimén. A vádirat szepacitálta a házbeliehet a pravoszláviára. Karint a mérnölk 1912-ben a bácsmegyei Csubalynik rögtön hajlandó volt agitátornak sze- a leány már jóval halála előtt természetelle- rog községben tartózkodott Szőke Sándor
gődni a Gerovszkaak zsoldjába. Ezen a réven nes erőszakosságtnak lett az áldozata. Az ese- mérnök-társával együtt, aki mellé volt bekerült. Kabalyuk az Athosz-hegyi zárdába. tet ' egyelőre mély homály födi.
osztva szolgálatteliesités végett a titeli rétal|ol a tanulatlan famumkást teológiai stú— Betörflket fogtak meg int. Megírtuk felosztó vállalat megbízásából a csaikási Tédiumokra fogták, de egyúttal a nagyorosz ál- néhány nap előtt, hogv január 5-én ismeret- tek felosztása végett. A két mérnök eleinte
mok rajongójává növelték. Igy lett Kába- len tettesek betörtek Becsey Aladár füszer- jó barátságban volt. Később azonban ellenlyukból Elek atya, aki Athosz-hegyröl egye- kereskedőnek Róka-utca 11. szám alatt levő ségek lettek.
nesen Gerovszkiékboz állított be Csernovié- lakásába és onnan 1015 koronát elloptak. A
Egy alkalommal, amikor a jó. viszony
ba,. Az ő közvet itésüikkel í&meríkedett meg rendőrségnek tegnap sikerült a betörőket elmég
fönnállott köztük, Zaicsek Ottó a CsuElek atya gróf Babriuszky Vladimírral, Eu- fogni Simon László 31 éves szobafestősegéd,
rogj
Kaszinó éttermében vacsorázott, az
logiusz oholrm és Antoninsz volinszki püs- Simon József és Szeles Mihály foglalkozás
pökkel akiktől pénzeket kapott a rutén pro- nélküli csavargók személyében. Mindhármu- unokanővére, Horn Szaniszlóné, Szőke Sándor mérnök és Diénes Imre községi irmok
paganda c é l j a i r a . Az egész
máramarosi kat letartóztatták.
társaságában. Vacsora után elkezdtek politisktémát tulajdonkéooeu a Gerovszfciak kezdzálni és a balkáni háború jött szóba. Zaicsek,
ték, akik titkon Galíciában és Bukovinában
aki nemzetiségi érzelmű, nagv fejtegetésekbe
titkos nagyorosz mozgalmakat szerveztek. A
fogott és erősen kikelt a külügyi kormány
8P0NT.
márarmarosi határrendőrség már régóta tuellen, maid a följelentés szerint dühében a
dott Gerovszkiék üzelmeiről s Gerovszki Sándor Kőrösmezőről csak nehezen szökött meg
következő kijelentést tette:
a rendőrök elől. Most a csevnoviéi rendőrség
o Az angol futbal két stilusa. Szom— őfelsége, a magyar király, nem szelelep>ez+e és letartóztatta Oroszország titkos baton nagy napja van az angol sportnak. Az reti a magyarokat, mindig Bécsben lakik,
megbízottait.
angol kupa első fordulójára kerül a sor s az
idén még fokozza az érdeklődést az, hogy az
— A kO'Onc v é g r e n d e l e t e . SzékesfehérAston Villa, nz English Cup védője, nagyon
várról jelentik: Geraehj Károly nyugalma- gyöngén szerepelt a 1 igabajnokságibau s igy
zott táblabíró, volt 48-as vörös-sipkás honvé- •nemcsaik remélik, de követelik tőle, hogy a
det tegnap délután temették e l A temetés eupanérkőzések során köszörülje ki a hírnenagy részvét mielíett foly le s különösén ér- vén esett csorbát. És ez könnyen megeshet.
dekessé tette, hogy az elhunyt végrendeleté- Angliában ugyanis éles határvonalak vanben negyven cigányt rendelt ki temetésére. nak a liga és a kupamérkőzések között és
akik a gyászmenetben viBámnál-vlflámabb megkülönböztetik a UggstUust és cupstilusnótákat játszottak. Ma reggel bontották föl lól. A lígabajnokság az állandó forma jutalGergely végrendeletét, melyben szintén több ma s ha veszendőbe is megy néhány pont,
furcsa intézkedést is találtak. Az elhunyt jóvá lehet tenni. Az English Cupért. folyó
ma
agglegény volt s .nagyon visszavonult életet küzdelemben nine-sen jóvátétel, mert a veszfolytatott. Kétszázezer koronányi vagyonát tes csapat kiesik a küzdők sorától. Miniden
református jótékony intézményeknek hagyta meccsen mindent kockára tesznek tehát, a
felerészben a székesfehérvári egyházközség- csapatok, aaui egyet jelent a karabi náció.- jánek, a többi pedig más tanintézeteknek és ták halálával. A cup-mecesek olyanok, mint
egyházközségeknek. A székesfehérvári egy- a döntő ütközetek, még a legvénebb futballházközséget illető hagyományra vonatko- rókák, kiérdemesült liga játékosok is elveszzóan azt a kikötést tette, hogy míg Szűcs tik a nyugalmukat és képtelenek hidegvérrel
Iván alispánnak kis fia. Tamás iskoláiba jár. játszani. Ez a magyarázata annak, hogy
addig a hagyomány kamatai őt illetik. Ál- olyan csapatok is érvényesülnék, amelyeklandó tarokk-partnereinek, kilk között a vá- nek gyöngéjük az összjáték, de fizikumra erő
ros több előkelő és gazdag polgára van, há- sek ás elszántan, a testi erő kíméletlen fölRexton javára
rom-három koronát hagyományozott, hoay a használásával játszanak. A legjobb példa erlegközelebbi kártyaveszteségükei
ahból fi- re a Burnsley csapata, amely sohasem tuzessék. Azonkívül nagyobb összeget hagyo- dott még helyre vergődni a második divízióban, de az Englisoh Cupot már megnyerte
Anglia legjobb csapatai ellenében. A „cupstil"-ben bizakodnak tehát Angliában az Aston Villától, mely gyönge eredményei ellenTranszilvánia javára
Finom, jökarban levő
ére is favoritja az angol kupának.

Amerikai futbal mérkőzés.

IFIO-O.
iifIO-12.

liliKili

o A vftájf legjobb evezősei. Albanyt, a
a Duna evezős trénerét legyőzték a profeszszionátus evezősök londoni nagy hendikepjében, amelyet az elmúlt héten eveztek a
Tkomsén. Az első meccsét, amelyben 20 másodpere előnyt adott az ellenfelének, megnyerte, de a második küzdelemben már verve
maradt. Annál jobban tartotta magát Lee,
a bécsi Donauliort trénere, aki az elődöntőbe is bejutott s alig harminc centiméterről
kapott ki egy White nevü evezőstől, akinek
három másodperc előnyt adott. A versenyt
végül egy 20 éves ifjú, a nagy előnnyel induló Lefwis nyerte meg. Bakky világbajnok
nem vett részt ebben a küzdelemben.

lifiiiiili

jutányos árban eladó.
Tudakozédni l e h e ! a

KIADÓHIVATALBAN,
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Mérsékelt helyárak!!
Előadások h é t k ö z n a p o k o n : 5 ,
7 é s 9 órakor kezdődnek.
«n
Előadások ünnepnapokon : 2
órától folytatólag 11 óráig.
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más országban már fölbombázták volna az
egész Habsburg-házat . . .
Ezzel a förmedvénnyel azonban még
nem elégedett meg a nagy kiilpolitikus és
hogy az ámuló társaság meggyőződjék arról. hogy ő mennyire jára:os az uralkodó
családok ügyeiben, még az alábbi éppen nem
diplomatikus kijelentést is megkockáztatta:
— Frigyes főherceg családja frugyermektelen volt. Hogy a vagyon a családban
maradjon, egy zsidógyereket csempésztek a
bölcsőbe, aki ma, mint fia, Albrecht néven
szerepel . . .
______
Ez az ujabb kitétele természetesen nagy
fölháborodást keltett a társaság körében, de
különösen Szőke Sándor neheztelt meg érte
és amikor egy más ügyből kifolyólag Zuicsekkel összeveszett, akkor följelentette kollégáját, akit az eljárás során, állásából is elmozdítottak.
A mai tárgyaláson Zaicsek azzal védekezett, hogy a följelentés boszu müve. Hivatalos ügy miatt veszeti össze Szőkével, a
kinek feljebbvalója volt és Szőke ezért támadt ellene, ü a királyi családot sérteni nem
akarta. A tanuk ellenbea terhelő vallomást
tettek. Horn Lászlóné kivételével. A bíróság
a tanúvallomások alapján bűnösnek találta
a vádlottat király sértésért és az uralkodócsalád tagjainak megsértése végett és a királysértésről alkotott uj törvény alkalmazásával Zaicsek Ottót egy hónapi fogházra Ítélte. Az itélet ellen az ügyész is és a védő is
felebbezést jelentettek be.
§ Törzs Jenő dr-t a szegedi tábla is
felmentette. Nsgy szenzációt kellett annak
idején Molczer Lajosr.é, szabadkai milliomosnö följelentése, aki Törzs Jenő dr. ügyvédet, ügyvédi bűntett elkövetésével vádolta meg. Törzs dr. ugyanis védője volt Molczernének, akit az ura az őrültek házába
csukatott be és Törzs dr. szabadította ki.
Molczerné szerint azonban, még ő az örülmmmmmmmmmmmmmmmm^

Bach Antal
ékszerüzlete
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tek házában volt, Törzs kiforgatta a vagyonából. Először a szabadkai törvényszék tárgyalta ezt az ügyet és fölmentette a súlyos
váddal terhelt ügyvédet. Fellebbezés folytán
került ma az ügy a szegedi Ítélőtábla felebbviteli tanácsa elé. Ringkoffer Lajos dr. elnöklete alatt tárgyalta az ügyét a tábla és
az egész anyag gondos átvizsgálása után
helybenhagyta az első bíróság fölmentő Ítéletét. Molczerné képviselője panaszt jelentett be a Kúriához.
,
§ Fölmentették a megvádolt adótisztetHorváth János volt városi adótiszt közokirathamisitással vádolva került ma a szegedi törvénvszék harmadik tanácsa elé. A vád
szerint Horváth 1907-ben. amikor Szeged
városnál a IV. kerületi adókönyvet vezette,
Wittenberg Lipót háztulajdonosnak, — akivel jó barátságiban volt. — 705 tétel alatt
387 korona 03 fillér adóját befizetett összeg
gyanánt vezette be, noha ezt az összeget
ténviég az illető nem fizette be. Bárkányi
Benő adókönyvecskéjét pedig két izben meghamisította az által, hogy 15—15 korona
adóját hefizetettnek tüntette ki. Horváth Jánost a közigazgatási bizottság 1911. iiuniüs
23-án hivatalvesztésre Ítélte, amit a miniszter is jóváhagyott. A mai tárgyaláson a
vádlott azzal védekezett, hogv ö jóhiszeműen
tévedett és a .pénzt a városnak vissza is fizette. A tárgvalás este félnvolcig tartott és
Szelcss József dr. védőbeszéde utá/n a bíróság fölmentette Horvátlhot a vád alól.
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zi magát bűnösnek, mert jogos magánérdekből irta meg röpiratát. Azután elmondotta,
hogy azelőtt ő is Freundék főtisztviselője
volt1, 1894-ben kilépett és egy gyárat aiapított. Dr. Freund lehetetlenné tette, hogy itt
igazgatói állásában megmaradjon. Majd egy
bank fmamszirozása mellett uj petróleumgyárát létesített. Freund ekkor tizenhat millió betétjét kivette a bankból s a támadt konfliktus azzal végződött, hogy ezt az állását
is ott kellett hagynia. A tárgyalás négy napig
fog tartani.
§ Birkózó legények. A szegedi törvényszék büntetőtauáesa ma tárgyalta azt a bicskázást, amely nem régen a horgosi állomás
várótermében történt. A vádirat szerint Radics György huszonegy éves borgo-i legény,
Bodó József novai társával együtt, Összeszurkálta Berta Péter liorgosi legényt 1912. december 30-án a liorgosi állomás várótermében. Borta súlyos sérüléseket szenvedett. A
bíróság ma Radiesot, aki büntetett előéletű,
másfélévi börtönre, Bodó Józsefet pedig f
hónapi fogházra ítélte.

^Déimagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . . . 24.félévre
. . .
12.
negyedévre . .
6.epyhónaprs . .
2.

kor.
»

§ Á szabadkai polgármester pöre.
Szabadkáról jelentik: Az fc&zef lefolyt váro- Ön ugy pazarolja a pénzét H
mint aki a gyertyát mindkét véirén égeti,
si váihhsít&sok előtt >n Nevén ás a Na.se. Noriha
nem olyan v i l l a m o s izzóköriébet haszne. cimü Imnyovác hipoik erősen támadták
nál,mely
a legújabb módszer szerint készül,
Biró Károly dr. polgármestert, akit -azzal váhosszú élettartamúak és nagyon gazdasád < , h o g y 'éllcnséffe a bfvnycvácoknak, tog o s a k . — M i n d e n e g v e s izzPkörU- saját
vábbá, hogy a kiaitholiikusoknak is rosszalk'ac é g e m m e l van ellátva.
rója, mert a főtérről ol akü-rja vitetni a
r
Sxenthávcmsá g-szobrot, a Szent Rőíkns-kápolnát pedig le akarja romboltatni. A polgármester ezekre a vádakra reflektált az egyik
pártvaesorá'ii, amelyen a bunyovác lapok
rosszakaratú cikk ivóit a Rókus Judásain-ik
és Szent György .sötét lova-gjáiuiak nevezte. SZEGED SZAH.
FELÜGYELETE
Bajié Balázs róknsi plébános sértőnek találKIR. VÁROS
A L A T T ÁLLÓ
ta mag,ára liéztve a rókusi Júdás kitételt és
rópörölte a polgármestert. Most volt ennek
az ügynek a tárgyalása Csiky Imre járás(BERLITZ-T A N RENDSZERŰ)
biró elnöklése vei. A főmagánvádló Purgly
Sámlór főispánra, Flott Viktor nyugalmazott főispánra, Vojnich Dezső pnópost-plébánosra és Braun Henrik szerklesztőiu h-i'vat.k-o- az uj Szeged-Csongrádi palotában,
zot-t, akik igazolták is a tárgyaláson, .hogy a
polgármester használta az inkriminált kife- élemelcf t., bejárat a Horváth W h á l g - u t e a felöl.
jezést, csakhogy ez nem Rajié Balázsra vonatkozott. A bíróság a védő kérőlapéra elrenKözvetlen társalgási módszer (tetszésdelte a valódiság bizonyítását arra Béavo,
szerinti időben, egész nap) franci.'
német, olasz, magyar, román, szerh
hogy jogosan használta-e Biró Károly az ilangol n y e l v e k b ő l k ü l ö n k u r z u s o k
lető kitételeket, illetőleg, hogy azokat esakkezdőknek és haladóknak
•nigyan a bunyeváe-lapok eikkiróitna értette-e?
A tárgyalást evégből elnapolták.
Felnőttek és tanulók külön§ Igazgatók egymás ellen. Budapestről
külön.
Heti 4 — 4 óra.
jelentik: Évtizedek óta tartó személyes gyűlölködés előzte -meg azt a sajtópörf. mely ma
Legfeljebb 8 - a s kurzusokban.
kezdődött meg az esküdtbíróság előtt. A pört
Freund István dr.. a sokszoros milliomos, a
F.lökészitö Irodalmi kurzusok a francia
Magvar Petróleumipar r.-t. igazgatója indíés német nyelvekből azok számára, akik
totta Neumann S. György, a Hazái Kőolaj(érettségi
nélkül) e nyel ékből képesítő
finomitó r.-t. volt igazgatója, jelenleg a
vizsgálatot óhajtanak tenni.
Hermanetzi papírgyár igazgatója ellen. Neumann ugyanis egy röpiratot irt dr. Freunríról és elhalt atyjáról, Freund Adoiírőf. Ebben a röpiratban elpanaszolta, hogy Freutidók őt évekig üldözték és lehetetlenné tették.
I, WHHVIII uyifil .
Pedig ez nem helyes dolog, mert ő ismeri azt .
vámcsalást, amit elkövettek. A petrólcuni- Felolvaső-cstclgck a német, francia mjcivckbnl.
hordók súlyát mesterségesen emelték, a vám
igazgatót, a tőzsdetitkárt, ső- a bíróság tag- Januárban uj kurzusok kezdődnek!!
tait is megvesztegették. A mai tárgvaláson n
feleket dr. Pollák Illés és dr. Dési Géza képviselték. Neumann kiieíentette, iiogy nem érTelefonszám: 13—48.
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A budapesti gábónatóisdc,
i33sbssssíísss5m®'
A megnyitásnál az enyhébb idő folytán
és mivel több helyen — a borús időjárásból
következtetve — havazást várnak, lanyhább
volt az üzlet, de azután f e dez íWásárl ás ok
következtében javultak a jegyzések. Különösen a rozsot vásárolta élénkebben a helyi
spekuláció. A tavaszi és ok tótveri búzánál 74
KATONADOLOG.
—75 fillér között vállalkozott a deport, vagyis
Operett
3
felv.
Írták: Mérei Adolf és dr. BéJdi Izor.
a különbözet nagyobbodott, mert az áprilisi
Zenéjét szerzette: Zerkovitz Béla.
buza szilárdabb volt, mint. az októberi búza. Az árfolyamok a következők:
SZEMÉLYEK:
tleltai
Buza áprilisra 11.42, októlverre 10.67. Fucsufu, kormányzó
Hllbert
Rozs áprilisra 8.73, októberre 8.35. Tengeri Nakinak, a leánya
déry
Man-Sing,
kínai
ifjú
Milliárdosok a szegényekért
Sümegi
májusra 6.57. Zab áprilisra 7.61, októberre Máriá9sy László
Balázs
Bodor Pista
tudósítónktól.) A nagy angol új- 7.59. A készáruvásár iránya javult.
Solymosy
Zabola Péter
A budapesti értéktőzsde.
mihó
ságok fölötte érdekes hírt közölnek newyorMu-Ci
Vtrágháty
Az angol ráta leszállítását, a nyugodtabb Pu-Ci
ki jelentés alapján. E szerint Astor Vincent.
Antal
1
akit Északiam,erilka leggazdagabb fiatalembe- politikai jelentéseket azzal honorálták a mai Pimpimpáré
Miklósi
rének hívnak s aki fia és örököse a Ti tani o tőzsdén, hogy a határidőpiaci értékek egy Ping-Pong, igazgatónő
Szetfenyi
elsüllyedése alkalmából vizbefult Astor ezre- részét a tegnapinál valamivel drágábban vá- Rózsaméz
desnek, elhatározta, hogy szintén hozzá fog sárolták. A bécsi vaspiac hirei is jobban
a közgazdasági téren valló működéshez. Eb- hangzottak, mindazáltal nálunk a forgalom ®mvmmmmmmmmmmmnmm
ben nem volna semmi különös, de annál ér- nem élénkült meg. A készárupiac forgalma
Szeged szab, tőr. város tanácsától.
dekesebb az a terv, melyet á fiatal milliár- teljesen pangott. A járadék-piacon
tartott
dos végrehajtani készül.
áron folyt a vásár. A zárlat igen csöndes 708 1914 tan. sz.
Astor Vincent nyilvánosságra
hozta, volt.
Kötöttek: Magyar hitel 840.25—840.75.
hogy Androiv Carnegieével, aki eddig tudva
Hirdetmény.
levőén közel kétezer milliót áldozott jótékony Agrárbank' 513. Magyar bank 532.50 -533.50.
I százalékos korona járadék 83 -83.10. Osztrák
C'ólra, továbbá Rosenwald Gyulával, A,meri
Szeged sz. kir. város tanácsa tudomására
Magyar államvasút 715—715.50. Déli vasút hozza ugy a helybeli, mint a vidéki
ka leggazdagabb zsidó bankárjával ' szövet
«
kőzve, egész sorát fogják megalapítani az 105.50. Városi vasút 336.35—337. Közúti vas- húzza
,
„
inl^lnatri
Egyesült Államok területén a kisebb
bankok- ut 623.50-624.50.
Rimamurányi 642—644. I tó gazda közönségnek, hogv a város tulaidOTOi
kcpczu ku/lickcic'fll
nál:. Ezeknek a pénzintézeteknek pedig az Szeszré.-zvénv 400. Ált. kőszén 1814—1018. M. I képező
közlegelőkrev au helybeli mj ó s z á g_ o k ,
9
. k -7. az egyetlen kitűzött céljuk és föladatuk. cukor 2540. '
a
csikók
kivételével,
m e l g e k f.
*
" "
' évi április
hó
15-étöl
kezdve
válthatók
KI —
hogy a .szegény emberek, munkások, kiakeA bécsi börze.
ikodők ós" hasonlók h i tel szükségletét ki el cf.
évi
március
hó
1
s
ö
napjától,
a
viresk
Kötöttek: Osztrák hitel 635. Magyar higit.se, még pedig nem üzleti, hanem
jótékony
tel ,840. Angló bank 342.25. Unió-bank 603. déki j ó s z á g o k pedig f. évi április hó
alapon.
öankverein 518. "Landerbank 530. Dohány 2 5 - é t ő l kezdödöleg a városi javadalmi
X-/. uzsora — mondotta Astor Vihceat 435.75. Alpesi 805. Ríimamurányi vasmű 634. hivatalnál az alább jelzett dijak befizetése mellett
hallatlan mértékben pusztít Amerika köz- Prágai va-mi'i 2458. Skoda 773. Osztrák ál- kiválthatók oly megjegyzéssel, hogy a mennyigazdasági életében. Ezt akarjuk megszün- l a m v a s ú t 715. Lomibárd 105. Déli vasút 146.25. ben az egyes közlegclőkre szabályrendeletiíeg
tetni azzal, hogy mindenütt, aliol csak szük- Török sorsjegy 231.50. Márka készpénzért engedélyezett 600 drb. jószág létszám heteluék,
ség lehet rá, — bankot alapítunk egyenesen 117.60. Az irány a londoni banikkaimatláb le- több jószág kiváltása nem engedélyeztetik.
arra a célra, hogy a kisembereik a lehető leg- szállításának hatására és kedvező külföldi
A kiváltott jószágok kilrajtásának határideje
olcsóbb kamat fejében könnyűszerrel
kölcsön
jelentésekre szilárd, de csak alpesi bánya- a közlegelői viszonyokra tekintettel később fog
höz jussanak és ne legyenek kénytelenek részvény élénkült és emelkedett fedezé-okm köztudomásra hozatni.
uzsorához fordulni. Azt hiszem és velem
A fübérdijak a szabályrendelet szerint a
H*««R
AAK
ASBCRBAASI,
együtt Carttegiie és Rosenwald i.s abban a
következőkép
állapíttattak meg:
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
meggy őzödéiben élnek, hogy ha ez a kísérletünk sikerül, nagy lépéssel halad előbbre
Kiadótulajdonos: Várnay L.
a) Helybeli lakós:
a szegény emberekről való társadalmi gondoskodás.
4010—1913. végr. szám.
1. egy drb. nagy szarvasmarha
vagy ló után belső közlegelön 12 K. - f.
A newyorki újságok azt irják, hogy en— f.
Árverési
hirdetmény.
külterületen 10
nek a gyönyörű gondolatnak a megteremtő2.
egy
drb.
2
éven
aluli
borjú
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. LX.
je egyedül Astor volt, de fiatal kora miatt
— f.
6
értelmeiben ezennel (közhírré te- vagy csikó után belső közlegelőn
nem akart egyniaga belefogni a nagy pénzimü t.-c. 102.
5
— f.
külterületen
szi,
liogy
a
prosznitzi
cs.
kir.
járásbíróság
velet végrehajtásába. Ezért szólott Carnegienek, aki rengeteg összeget bocsátott a ren- 1913. évi C. IV. 721/4. számú végzése követ- 3. egy drb. sertés ktilömbség néldelkezésére, mig Rosenwald azon,fölül, liogy keztében dr. Barta Dezső ügyvéd által kép- kül vagy 1 db. szamár után belső
— f.
3
közlegelőn
maga is igen sok milliót ad ebez az ember- viselt Hermáim Gllass-cég javára 355 korona
2
50 f.
külterületen
35
fillér
s
jár.
erejéig
1913.
évi
novemljer
hó
baráti tervhez, vállalta a hatalmas arányú
egy
darab
kecske
után
belső
4.
22nén
foganatosított
kidlétgitési
régrehajtás
bankalapítás szervezésének föladatát is. IAZ
50 f.
1
közlegelőn
amerikai közvélemény nagy hálával és elis- utján lefoglalt és 3950 koronára becsült kö1
25 f.
külterületen
meréssel fogadtaj a. fiatal Astor tervét, a vetkező ingóságok u. m.: (különféle divategy
darab
juh
vagy
[birka
után
áruk
és
berendiezés
nyilvános
árverésen
elmelyről általában azt tartják, hogy elősegíti
20 f.
1
belső közlegelőn
majd a nagy tőke és a munkásnép között va- adat inak.
— f.
1
külterületen
'Mely árverésnek a szegedi járásbíróság
ló l>ékésebb egyetértést
1913. évi V. 4046/2. száimu végzése folytán 355
b) Vidéki lakós:
korona 35 fillér tőkekövetelés, ennek 1913. évi
x Aranyvasárnap a vidéken. A főnökök ju'lius hó 20-ilk napjától járó 6% kamatai Ás
és alkalmazottak közös megegyezése folytán eddig összesen 35 korona 06 fillérben bíróilag 1. egy darab szarvasmarha vagy ló
után belső közlegelőn 15 K. — f.
régen érvényben van az a miniszteri rende- már megállapított költségek erejéig Klauzálkülterületen 12 ,, 50 f.
let, mely a karácsony előtti vasárnapra, az tér 6. szám alatt leendő eszközlésére
2.
egy
darab
2
éven
aluli borjú
úgynevezett aranyvasárnapra az alkalmazot7 „ -50 f.
tak munkaszünetet fölfüggesztette. Legutóbb 1914. ÉVI JANUÁR BÚ 12-1K NAPJÁNAK vagy csikó után belső közlegelőn
6 „ 25 f.
külterületen
DÉLELŐTTI 8 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
a vidéki kereskedők méltányos kívánságára
egy
darab
szamár
után
belső
Harkányi János báró kereskedelemügyi mi- kit űzetik és ahlhoz venni szándékozók oly 3.
3 „ 75 t.
közlegelőn
niszter elrendelte, hogy aranyvasárnapon az megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett
3 „ 12 f.
külterületen
egész országban nyitva tarthatnak a keres- ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108. §-a
kedők este hat óráig. A miniszter ezt a ren- értelmében készpénzfizetés mellett a legtöb- 4. egy darab juh vagy birka után
belső közlegelőn
1 , 50 f.
deletet 'az országbeli kereskedődestületek ké- bet ígérőnek szükség esetén beesáron alól is
külterületen
1 * 25 f.
relmére adta ki. Most a Verseci Kereskedők elfognak adatni.
Egyesülete terjedelmes beadványban azt kéElsőbbséget, igénylők ennek, az árverés
Legeltetési dij fejében Szeged sz. kir. v á - .
ri ^ Harkányi minisztertől, hogv egyszer és megkezdéséig való érvényesítésére fel hivatros csak a közlegelőn való legeltetési jogát
mindenkorra rendelje el, hogy' a karácsony
előtt való vasárnapon a vidéki kereskedők nak, amennyiben az elárverezendő ingéságo- adja.
este hat óráig nyitva tarthatnak. Az ország kiat mások is le- és felülfoglaltatták és azokSzeged szab. kir. város tanácsának 1914.
kereskedőinek ez a kívánsága mindenkor ra kielégítési jogot nyertek volna, jelen ár- január 8-án tartott üléséből.
helytálló; ugyanaz az az ok, amivel a fővá- verés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
Bokor Pál,
rosban engedblmezték az üzleteik nyitva tar- XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára
is
elrendeltetik.
polgármester.
tását, vonatkozik a vidékre is.
Kelt Szegeden, 1913. évi december hó 12.
FAR KAS. kir. bir. végrehajtó.
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1913 január 10.
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Szeged szab. kir. város tanácsától.

áproh i r u e t é s e k ,

Csipke-

éa szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
tittatnak olcsó árak
ett és rövid idő

külötiszmel*
alatt

i Mrdei
Szeged szab. kir. város által építendő
„Fogadalmi templom" kőfaragó munkái I. részletének vállalati uton leendő biztosítása iránt

LUCZA JÓZSEF

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

Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

1914. úul m m

és

vasárnap

a legértékesebb
tárgyakkal!!!!!
Női kiszolgálásSzabad

bemenet!

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

hú 6-th napján, d. e. 12 órakor

a városi széképület bizottsági termében tanácsi,
jóváhagyás fentartása mellett, zárt ajánlati
versenytárgyalás fog tartatni, illetve az ajánlatok ugyanazon helyen és időben nyilvánosan felbontatni fognak.
A szabályszemen kiállított s pecséttel lezárt sértetlen boritókban elhelyezett s közvetlenül vagy posta utján beadott ajánlatok
a következő feliratú boritókban: „Ajánlat a
992/1914. sz. versenytárgyalási hirdetményben kiirt Fogadalmi templom kőfaragó munkáira" az ajánlati végösszeg 5%-ának megfelelő óvadókképes értéknek tanácsi letétbe
helyezését igazoló letéti nyugtával látandók
el s az árlejtés napjának délelőtt 10 órájáig
a tanácsi iktatóhivatalba (Városház, földszint)
nyújtandók be.

Minden

szombaton

Két budapesti üzlet áruit

992/1914. tan. sz.

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

Az óvadékok Szeged város letétpénztáránál helyezendők el s az árlejtést megelőző
nap déli 12 órájáig fogadtatnak el.
Azon pályázók, kik ajánlatuk benyújtásakor Szeged szab. kir. város hatóságával
üzleti összeköttetésben még nem állottak,
illetőleg előtte ismeretlenek, tartoznak szállitóképességüket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartoznak.
Pályázók csak a kiadott ajánlati űrlapokkal tehetnek ajánlatot és tartoznak kijelenteni ajánlatukban, hogy az egész műszaki
műveletet és az összes feltételeket ismerik és
elfogadják, s a különleges feltételekben megszabott szállítási határidőket pontosan betartják.

MEGNYÍLT!!
I MUl

cég alatt
elsőrendű szakértők vezetése mellett
újonnan éa * legkényesebb Igényeket
is kielégítően b e r e n d e z e t t ,

Orvosi

üzlet.

műszerek.

Betegápolási
tátszerészetl
képészeti

cikkek,
és

fény-

áruk,

valamint tanulók részére mechanikai, gőz-, villanygépek

és fizikai

Ajánlat csakis a kiírásban szereplő öszszes munkatételekre tehető s az egységárak
számokkal és betűkkel kiirandók.
Olyan ajánlattevők, akik kőfaragó mesteri képesítéssel nem birnak, kötelesek az
ajánlatukban ily képesítéssel biró megbízottat
megnevezni és ezen képesítést igazolni.
A tervek, az árnélküli költségvetés, általános, részletes és különleges épitési feltételek Szeged város mérnöki hivatalánál, továbbá
Foerk Ernő építész-tanár irodájában (Budapest, VII., Thököly-út, Folsőipariskola) megtekinthetők, előbbi helyen ajánlati űrlapok,
utóbbinál bővebb folvilágositás kapható és a
már kész összes megrendelési rajzok ötven
(50) korona árban, 8 napi szállításra megrendelhetők.
Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges
döntésig kötelezettségben maradnak.
A'égül a hatóság fon tartja azon jogot,
hogy a beérkezett ajánlatok között, az ajánlott árakra tekintet nélkül, szabadon választhasson vagy amennyiben a versenytárgyalás
eredményét kielégítőnek nem találná, ujabb
nyilvános vagy korlátolt versenytárgyalást
tarthasson, esetleg a munkák vállalatba adása
tekintetében másként is intézkedkossék.
A tanácsnak a munkák odaítélése iránt
hozandó határozatai ellen jogorvoslat csakis
birtokon kivül vehető igénybe.
Szeged szab. kir. város tanácsénak 1913.
január hó 8-án tartott üléséből,

megvettem!!
Valódi Angol coszttim kelmék K
Tiszta gyapjú szövetek 1 koronától
Cozmanozi pargetok féláron!
Tiszta gyapjú v á l k e n d ő k . . K
Finom vég vásznak féláron!!
Ruha bársonyok
K
parget és flanel pongyolák . . K
Női aljak igen s z é p e k . . . K
Női finom blusok
K
Női diszes finom ingek . . .
K
Női cloth finom alsók . . .
K
Női nagy cloth kötények. . K
Női flor harisnyák 40 és 80 fillér
Női és leányka kesztyűk, trico áruk.
paplanok féláron!

Alkalmi vételek!

2'70
2-ig
3'20
2'—
5'—
2*50
1 '90
1 '90
2'50

Szabott árak!

Vcrsenyárfibáz
Református-palota, gőzfürdővei szemben.
. T.Sgl

folyósítását megkezdettük:
1 évtől 35 évig terjedő elj;
nyös törlesztéses kölcsön kg!
folyósítunk. - • Megbízásokéi
k i z á r ó l a g földbirtokod*
fogadunk el.

Szegedi Általános Bank
R u d o l f - t é r 5. s z á m .

.:

.

^

Délmagyarország! fióktelep)
S z e g e d , K e i e m e n - u . 11. T e l e f o n 833

Bokor Pál
helyettes polgármester,

fanszerekben

MEGNYÍLT!!!

Hirdetéseket f e l v e s z a
kiadóhivatal Kárász-utca 9. Sokszorosítások, másolások, irőgépjaviiá '
mmmmmmmmmmmm Amerikai kellékraktár. Állandó gépin* tanfolf ''
61
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