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Szeged, 1914.
Vészharangok.
Vészharangok konganak napok óta,
hetek óta az ellenzéki gyiilölettornyokban
arról a békéről és megértésről, melyet Tisza István gróf a magyarok és románok
között az ország javára és a magyar állameszme megvédésével meg akar teremteni. Természetes, hogy azokról a bizalmas tárgyalásokról, melyet a miniszterelnök hetek óta folytat a románság vezériférfiaival, senkinek autentikus tudomása
nem lehet, de az ellenzéki próféták telekiirtölik és föllázitják ,az országot jó előre,
ltogy Tisza István megint el akarja adni a
hazát olyán paktummal, mely a románság legmerészebb követeléseit is teljesiti.
És hiába minden cáfolat, hiába Tisza Istvánnak az a leghivatottabb nyilatkozata,
hogy paktumról szó sincs, ök tovább kongatják a vészharangot.
A miniszterelnök kijelenti, hagy amikor az ellenzék vagy a sajtó román paktumról beszél, már ezzel elárulja egész
tájékozatlanságát. Semmiféle paktumról,
paktálásról beszélni sem lehet. Itt csak
eszmecsere folyik a nézetek tisztázására.
— És szó sincs arról, mintha közjogi méltóságokat, főispánságokat akarnánk adni a románoknak. Az sem igaz,
hogy kontingentált számú mandátumokat
ígértünk volna nekik. A tárgyalás folyamatban van a román vezetőkkel és ép re-

A bizonyíték.
Irta: Stefan Krypocevszki.
Jadviga asszony kiszállt a kocsiból és
lassú léptekkel haladt föl a széles márványlépcsőkön. Nehezen tarí'ja vissza könnyeit,
melyek erőszakosan torlódnak szemébe.
Hiába akarja nyugodt, józansággal elhitetni
önmagával, hogy nincs abban semmi különös vagy feltűnő, ha a férj színház után nem
kiséri haza nejét, mivel egy órácskát szeretne még házon kívül, barátai között a
klubban eltölteni. Kedélye borús maradt és
szive oly nehéz volt.
A szolga az előcsarnokban várta és levette assrionya vállár Öl 'kincset, érő, gyönyörű prémbundáját, de nem zárta be mögötte az ajtót. Jadviga elérti kérdő tekintetét és bizonyos ingerültséggel felelt: — Az
ur később fog haza jönni.
Aztán átment az ebédlőn keresztül hálószobájába. A kandallóban vidám tüz lobogott s a szines selyemmel bevont villamoségőn keresztül kellemes félhomály ülte meg
a szobát. Jadviga asszony egy fehér medvebőrrel leterített hintaszékbe ült és álmodozva
nézett maga elé. Előtte az asztalkán pompás, ínyenc falatok voltak ízléssel elrendezve. Ö rendelte igy. Wladekot. a csúf tértet akarta meglepni evvel. Osztrigák, hideg
fogoly,"raffinált saláták és illatos édes mandarinok. Minden, amit ö szeret, E percben
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menyiem, hogy a tárgyalásnak eredménye
és sikere lesz. Egész bizonyossággal nem
állítja és ismétli a miniszterelnök, hogy
csupán reménye van a sikerre. A románok
részéről nagy békehajlandóságot vehetünk
észre és maguk a románok örülnek leginkább, ha a tárgyalás eredménnyel végződnék.
Így nyilatkozik a mindig igazságot
hirdető miniszterelnök, de szava az ellenzéki pusztaságba hiába hangzik el. Ott
tovább paktumról, a magyarság árulásáról
harsognak és kongatják tovább a vészharangot.
És hiába jelenti ki Goldis László dr.,
a béketárgyalásokban résztvevő , román
vezérférfi, hogy nem felelnek meg a tényeknek azok a hirek, hogy a román
béketárgyalásokat befejezték volna és
hogy az úgynevezett paktum készen
volna. Az a jelentés sem fedi a valóságot, hogy Tisza miniszterelnök őfelségével közölte volna, hogy a béke készen
van. A béketárgyalásokról ugyanis se azt
nem mondhatja, hogy be vannak fejezve,
sem azt, hogy meghiúsultak. A való csak
annyi, hogy a kérdés jelenleg nyugvóponton van. Eddig csak az elvi kérdéseket körvonalazták a bizottságban. A kívánságokat
véglegesen a rövid időn belül Aradon vagy
Budapesten összeülő harminctagu komité
gyűlése állapítja meg. Lehet, hogy a komiténak az egyes pontokra nézve kiíogá-

sai lesznek és azt a kiváltságát is kifejezi,
hogy a miniszterelnök némely pontokat
jobban precizirozzon. Ez esetben a hármas bizottságnak direkt a miniszterelnökhöz kell fordulni fölvllágositá'sokért.
Hiába a Goldis László cáfolata is, az
ellenzék tovább kongatja a vészharangokat, amellyel az ország békességét, nyugalmát fel akarják zavarni. Mert a zavar
az ö elemük. Csakhogy Tisza István gróf
eddig sem ijedt meg a zavarcsiiiálók és
botránykeverök vészharangjától, amelyek
végre is el fognak némulni, ha a nemzet
látni fogja, hogy a románok és magyarok
megértését is az ország javára és megerősödésére teremti meg Tisza István gróf, ha
egyáltalában megteremtheti. Másként nem.
Béketárgyalásokról egyébként az ellenzék körében nagy határozottsággal beszélték, hogy Tisza békeakciója meghiusult. A miniszterelnök „meggondolta" a
dolgot és visszalépett az egyezségtől. Ezzel szemben jól értesült forrásból azt halijuk, hogy a béketárgyalás nem hogy meghiusult volna, hanem már teljesen be is van
fejezve.
A miniszterelnöknek nincs többé mit
tárgyalni a románokkal; már csak az van
hátra, hogy az egyezséget ratifikálják. A
románok részéről az úgynevezett román
nemzeti komité van hivatva arra, hogy ratifikálja a megállapodásokat. E célból a román nemzeti komité január 20-ika táján

megjelenik a szolga: — Parancsot asszonyom bort? Be van hűtve.
Jadviga asszony türelmetlen kézmozdulattal int nemét. Ingerültsége egyre nő.
Hiszen olyan szép tervet eszelt ki mára.
Faust előadása után együtt jönni haza s itt
az ő birodalmában fogyasztani el az ínyenc
eledelek remekeit. Wfadek kitűnő izlésii
ínyenc s borai is oly pompások. Jadviga aszszony előre elképzelte, milyen nagyszerűen
fognák mulatni e kedves meghitt fészekben,
ahol szerelmes csókok között vacsoráznak
majd, mint két1 boldog nagv gyerek. És a
férj:
— Kénytelen vagyok drágám egy órácskára a klubba menni — szőlt ahogy az előadás után besegítette nejét a kocsiba és altiiní, mielőtt Jadviga asszony ellenvetést tehetett volna.
Most aztán hasztalan tesz magának
szemrehányást, miért nem avatta férjét tervébe. Talán mégis inkább hazajött volna
vele és nem kellene busán gondolni az elrontott estére. íme itt is a gyönyörű aszta! s
neki csöpp étvágya sincs. Csöngetett, hogy
az inas hordjon ki mindent és küldje be komornáját.
— Nagyságos asszony, kimenőt méltóztatott adni a komornának s ő még nem jött
haza.
No még ez is hozzá. Természetesen ő
csak W-iadekre gondolt. Ha férje itthon van,
nem szereti, ha a komorna zavarja őket.

Most rnár igazán alig birja visszafojtani
könnyeit.
— CMtsa el a lámpákat, nincs szükségem
már semmire.
Mikor egyedül maradt, zokogni kezdett.
Szive vadul dobogott és rossz sejtések gyötörték. Vájjon csakugyan a klubba ment?
A színházban feltűnő buzgalommal gükkerezte az egyik ballettáncosnőt s mintha az
is kacér pillantásokkal mosolygott volna feléje. Akkor fel sem tűnt ez, de most bus érzései támadtak és kétségbeesve gondol arra.
ha férje tán . . . De hiszen ez nem lehet, a
mikor ő annyira szereti őt! . . .
A kinzó gyanú egyre hatalmába kerítette a fiatal asszonyt. Hasztalan igyekezett önmagát vigasztalni azzal, hiszen mindig hallotta, hogy a férjek nem képesek hűek maradni és a „magasabb körökben" ez szinte
nyilvánosan bevett szokás. Nemrég mondta a
kedves öreg Hedvig grófnő, hogy a szerelem
és hűség ikertestvér, de korántsem sziámi
ikrek, azért is vezetnek oly gyakran kétfelé
az útjaik. Akkor nevetett ezen, de ma kétségbeesve gondol arra. ha utóbb Wladek csakugyan a hűtlenség utján van s e percben tán
az ébenhaju táncosnőt öleli . . .
Nem bír; aludni Szerelmének elvesztése
fölött való fájdalma egyre nő s mig az órák
rettenetes lassúsággal telnek, ugv érzi, hogv
a téboly rohama közeledik feléje.
Végre. Az előcsarnokból nesz hallatszott.
Végre, megjött a férj. Jadviga asszony az

déimagyarobskaa
gyűlést fog tartani Budapesten. Ma esetleg
az derülne ki, hogy azoknak a román uraknak, aki'kkel a miniszterelnök tárgyalt, a
komitéban nincs többségük, akkor természetesen meghiusult a magyar-román békeakció. De ha a komité többsége hozzájárul ezeknek az uraknak az előterjesztéséhez, akkor a béke meg van. Természetes, hogy akkor már nem lesz semmi akadálya annak, hogy a megállapodás részletei is nyilvánosságra jussanak.

1914. január 15.
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A vidéki színészet jövője.
ívta: ifjabb Wlassich Gyula dr.,
a vidéki színészet országos felügyelője.

T. Szerkesztő Ur! Nagybecsű kérdéséve,
hogy minőnek látom most a vidéki színészet
állapotát és miket tartok a legsürgősebben
orvoslandó bajoknak, a legnagyobb készséggel sietek válaszolni, mert elsőrendű fontosságúnak tekintek a sajtó részéről kiinduló
minden oly törekvést, mely a magyar közönség érdeklődésének e jelentékeny kulturális
erőforrásunk felé való terelésére irányul.
Nálunk a színháznak, mint nemzetkulturális tényezőnek, olyan hivatása van, mely
Föloszlatták a bolgár szobranját. Szó- a nemzeti kultura e legközvetlenebb terjeszfiából jelentik: A szobranje kilenc óra hosz- tő eszközét kultúrpolitikánk homlokterébe
száig tartó ülése után, amelynek folyamán utalja. Ez vezetett természetszerűleg arra,
több ellenzéki csoport vezérei kijelentették, hogy a magyar vidéki színészet az Országos
•hogy különböző okokból nem szavazzák meg Szi nészegyesü let kormányhatóságilag jóváa január-februárra szóló indemnitást, Ra- hagyott alapszabályaiban olyan lehető tökédoszlavov miniszterelnök éjfélkor királyi letes organizációt ért el, mely rendezettség
ukázt olvasott föl, mely elrendeli a szobran- tekintetében szinte páratlanul áll s melyet
je feloszlatását és ezt az intézkedést a ka- szomszédaink mindenfelé követendő példamara munkaképtelenségével okolja meg. — képül emlegetnek.
A szobranje tegnap délutáni ülésének legnaEzeket a kereteket az egész vonalon mind
gyobb részét1 Malinov demokrata vezér és megfelelőbb tartalommal kitölteni, ez a
Genadiev stambulii'sta vezér szóharca töltöt- nagy feladat, amely felé törekednünk kell s
te ki. Malinov azt kívánta, bogy több párt- ezt a feladatot csupán akkor lehet jól megból koalíciós minisztérium alakuljon. Fejte- oldani, ha a színházat a magyar közönség
gette az okokat, amiért a mostani kormány- is ily nézőpontból ítéli meg s átmegy a véba nein akar belépni és amelyek annak idején rébe annak a tudata, hogy a színházban
a katasztrófa előtt kitört válságban megaka- komoly kulturmunka folyik, melyet támodályozták egy nagy kabinet alakulását. Ge- gatni hazafias kötelesség. De azután olyan
nadiev korrigálta Malinov egyes fejtegeté- is legyen a színház munkája, hogy magán
seit és azután a Ház feszült figyelnie köz- viselje a komoly művészi törekvések bélyeben ismertette a második háború beállta gét s mind magasabb értékeknek mind színelőtt való eseményéket, főként Malinov hiá- vonalon való közvetítésben lássa hivatását,
bavaló fáradozásait, amelyek egy nagy ka•Mindenekelőtt óvakodni kell attól, hogy
binet alakulására irányulták és végiii a libe- a színtársulatok segítségére rendelkezésre
rális kabinet megalakulását a legnagyobb ve- álló javadalmat bukófélben levő vállalatok
szedelem órájában. Idézte Danevnek a ko- napról-napra való galvanizálása eméssze fel
ronatanácsban tett vallomását, amelyben el- s szigorúan ragaszkodnunk kell ahoz az elvismerte, hogy politikai csődöt mondott és hez, hogy állami támogatásban csupán életezért távozik. Genadiev beszéde közben
képes vállalkozások részesüljenek,
melyek
Teodorov volt Gesov-párti miniszter ismé- művészi teljesítőképességüknek megfelelő jetelten közbeszált, de minden oldalról, főként leit adták.
a szocialisták oldaláról hevesen leintették.
A művészi teljesítőképesség megitélése te
ágyába bújik s magára húzza a takarót, hadd
higyje az édes Wladek, hogy kis neje máirégen a legjobb állomban pihen. Szegény Wladek, mily óvatos, halk léptekkel jön. Bizonyára barátai tartották vissza a klubban, ő
tán nem is alkart elmaradni.
Már itt is van. Neje ágya fölé hajlik és
gyöngéd csókot ad a szép szőke selymes
hajra.
Pompásan mimelve az álmából fölriasztott asszonyt, kérdezte Jadviga:
— Még csak most jöttéd; meg? Hány
óra?
. .
,
— Elmük k e t t ő . . . — felelt a férj bizalomkeltően.
Ebben a percben az ebédlőnek pompás
dangzigi órája, melynek ütése olyan, mint a
harangkongás, öt órát jelez.
Jadviga asszony szeretné megboszantani férjét egy kicsit és felült ágyában, hogy
meglássa milyen a hazugságon ért férj arcának kifejezése.
De ebben a percben elhalt arcán a pajkos mosoly, rémülten néz férjére, akinek
hiányzik a — nyakkendője.
Ebben a pillanatban ugy érzi a nő, hogy
megszakad szivében az élet. A férj akaratlanul nyakához kap és megérti nejének halálravált arcának miértjét. Oda térdel ágya elé
és elkezdi magát védeni. Nem készülve el a
hazugságra nehezen ment a dolog. Segélytclenül dadog, mentegetődzik, közben dühös

a táncosnőre, aki amúgy is több kiábrándulást, mint gyönyört szerzett, haragszik nejére is, akit természetesen kínosan érinthet
az eset, de ilyen tragikusan még sem szabadna fölfogni ezt a kis ügyet. A feleség legyen elég okos a szerelmet a pillanatnyi fölheviMéstőI megkülönböztetni tudni és nem
kétségbeesni minden kicsiségen.
— Jadviga én esküszöm neked, hogy
utoljára történt. Megbocsátasz, ugy-e?
—• Ne érints. Menj vissza kedvesedhez!
Aztán megdöbbentő nyugodtsággal 'beszélt:
— Mindenesetre meg fogok bocsátani,
leginkább a botrány elkerülése miatt. Arról
azonban, bizonyos vagyok, hogy hűtlenségednek eme le nem tagadható bizonyítékát elfeledni sohasem fogom. A régiek már nem leszünk többé. Egymáshoz egész közel már
sohasem leszünk. Közöttünk mindig ott áll
majd ez az eset. Ne esküdjél. Most már tudom: ma ez, holnap egy más, de mindenik
miatt én leszek megcsalva. Ezentúl eh ez tar-'
tom magam.
A férjnek nehéz kő esett le szivéről.
Még örült, hegy ilyen simán ment az ügy.
Es meggyőző hangon szavalta, hogy soha
többé és erre esküszik a —
— Ne esküdj — szólt neje szomorú mosollyal. — Ezentúl csak nem fogsz elfeledni
— nyakkendődre gondolni.

T.

kintetébeii aa eddiginél szigorúbb mérték alkalmazása kívánatos.
Némely kedvező tünet, kivált a .minisztérium részéről nem régen kezdeményezett
drámai staggione rendszernek szives fogadtatása arra vall, hogy az operett uralmának
alapjai nem gyökereznek oly mélyen a közönség érdeklődésében, hogy ez ennek a műfajnak tulságban vitt kultuszát igazolttá
tehetné. A drámai előadásokra jóval nagyobb
gondot kell fordítani a jövőben s mindenek
előtt meg kell dönteni azt az előítéletet, mely
a klasszikus előadást csupán a zászló becsületéért, jobban mondva a statisztika kedvéért lemorzsolandó áldozatnak tartja. Ha a
közönség több gondot tapasztal a klasszikus
beállításában s nem kell mindig félnie ihletét zavaró momentumoktól, bizonyára engedi
magát nemesebb élvezetek .felé vezettetni. A
legkisebb jogosultsága, sincs annak a peszszimista álláspontnak, mely példának okáért a vidéki opera-kultura fellendülésének
lehetőségeiről eleve lemond. E téren a vidéki színtársulatokra — a m. kir. Operaház
érdekeit is szolgáló — szóp ifeladat. vár, mely
nagyobb megterhelés nélkül révbe segíthető.
A vidéki zenekultúra emelésének gondolata kívánja, liogy a színtársulatok zenei
szükségletét is ellátó városi zenekarok megalakítására mielőbb kezdeményező lépések
történjenek. Ily megoldás érdekében az érdekelt város színészete nagyobb mérvű állami támogatásra számithat.
.Bármennyire érthető is bizonyos szempontokból az az álláspont, mely a szerződés
nélküli színészeket minden áron kenyérhez
óhajtja juttatni, a színtársulatok túlságos elszaporodásának mégis .mindenképen határt
kell szabni, mert a megfelelő állomások nélkül szűkölködő társulatok egymás elől zárják el a boldogulás útját. Minden eszközt
meg kell ragadni arra, hogy a hívatlanok által is nagy mértékben elözönlőtt pályán tisztulási folyamat álljon ibe, mely a szinészanyag színvonalának

emelésére vezessen. Eb-

ből a szempontból ajánlatos, hogy a szigorú
selejtezésre a szinészképzós terén az eddiginél nagyobb gondot fordítsanak, mert a
könnyelműen képesítettek tömege a hivatottak érvényesülését is veszélyezteti s a színvonal sülyedésére vezet.
Kívánatos, hogy a nwzgófényképssinházak nagy versenyében a színházak vezetői a
legnagyobb erőfeszítéssel igyekezzenek létjogosultságuk (minél bódítóbb igazolására.
Én semmiképen sem tartozom azok közé,
kik az ismeretek terjesztésében oly nagyrahivatott s mind jobban tökéletesedő mozitól
a szinház jövő jót féltik. ,A világot jelentő
deszkákat, melyeken élő emberek mozognak, beszélnek, sirnak, a legtökéletesebb vászon se pótolhatja. (Mindazonáltal mit sem
tartok természetesebbnek, mint azt a törekvést, hogy mindenütt, ahol a színészet létérdekei kívánják, megfelelő korlátozó intézkedések történjenek az ott működő színtársulat érdekében s mindenképen meggátlandó, hogy a vidéki mozik kimma-szkecs,
va.gy bármely más név alatt, leplezett szinielőadásokat.
rendezzenek.
Legcélszerűbb
egyébiránt a városi mozi intézménye, mely
módot ad arra, hogy a város a mozi jövedelméből a színészetet megfelelően támogassa.
Mindenképen megszívlelendő, hogy a
városok he terheljék meg túlságosan az
igazgatókat és sohase gondoljanak arra,
bogy háztartásuk esetleg megbillent egyensúlyát valamiképen a szinház kárára igyekezzenek javítani.
A vidéki magyar színészet helyzete tagadhatatlanul súlyos. Az elmúlt nehéz ével
minden színház megsínylette. Mindazonáltal
nincsen ok a kétsógbesésre. Ha minden té-
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nyező komolyan teljesiti hivatását, egyesült
erővel bizonyára kiharcolhatjuk a jövő fejlődés legbiztatóbb lehetőségeit.
Szeretném, lia e téren munkatársul látnék mindenkit, aki hazai színészetünk ügyei
iránt érdeklődik s örömmel észleltem máris,
liugy a vázolt eszmekörben a legmérvadóbb
oldalról támogatásra számithatok.

A képviselőház ülése.
— Zenebona és ostrom. — Vihar a mentelmi bizottság határozata miatt. — A
munkapárt állja a harcot. —
(Saját tudósítónktól.) Munkapárti körökben ugy találják, hogy Tisza István az
ellenzéknek tegnapi és mai erős ostromát
teljesen parírozta és hogy az ellenzéknek
újból meg kellett győződnie arról, hogy az
efé'le ostromokkal, amint azt Apponyi Albert gróf karácsonyi cikkében konstatálta,
célt nem érnek. A parlamenti zenebona ellen célhoz vezetnek, de egyúttal szükséges eszköznek is bizonyulnak az uj szigorú
házszabályok, melyek módot adnak az elnöknek arra, hogy a tanácskozások rendjét biztosítsa. Az ellenzéknek tegnap és ma
meg kellett arról győződnie, hogy az elnökség, ha a kisebbség arra rákényszeríti,
ezekkel az eszközökkel a parlament tekintélye érdekében föltétlenül él.
A munkapárt erkölcsi integritását
érintő gyanúsításokkal szemben Tisza István a leghatásosabb riposzttal élt, amikor
a képviselőház nyiit ülésén az ország szine
előtt fölszólított mindenkit, hogyha bármelyik munkapárti képviselőről adata van
arra nézve, hogy a margitszigeti bank
ügyében anyagi ellenszolgáltatásért közbenjárást teljesített, ugy hozza ezt tudo :
mására. Addig azonban, mig ezt nem teszik, a lappangó gyanúsítást a miniszterelnök igen energikusan kikérte. Ez világos,
nyiit és határozott, beszéd, mellyel szemben a kisebbség részéről eddig semmi válasz sem jött.
Maga a párt vezérével való teljes szolidaritásában és elszántan állja a harcot
és az ilyen incidensek, mint a tegnapi és
mai volt, egyáltalán nem képesek feltartóztatni a többséget a maga politikai utján :a maga politikai és parlamenti programjának megvalósításúban
. . .
Az utcai forradalom az este elmaradt,
helyette a képviselőház viharzott ma. Az
ellenzéki képviselők és a sajtóegyesületek
küldöttei az éjjel értekezletet tartottak a
függetlensági párt helyiségében és egyhangúan azt határozták el, hogy a harcot
folytatni kell a sajtójavaslat ellen és hogy
a mai ülésre az ellenzéki képviselők teljes
számban fölvonulnak avégett, hogy meghallgassák a mentelmi bizottság
határozatát azoknak a képviselőknek az ügyében,
akiket a tegnapi ülésből kifolyóan a mentelmi bizottság elé utasított a Ház.
Féltiz órakor népesedni kezdtek a folyosók és tiz órára teljes számban együtt volt
már az ellenzék. A hangulat roppant izzó, elkeseredve tiltakoznak a tömeges rendreutasító sok, a mentelmi bizottságokhoz való utasítás ellen, amire szerintük nem adtak okot.
Megérkezett
Justh Gyula, Apponyi Albert,
Andrdssy Gyula és Károlyi Mihály gróf és
csakhamar megszerezték a tegnapi ülésről
szóló naplót és abból kimutatni igyekeznek,
hogy azok a közbeszólások, amelyek miatt a
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mentelmi bizottsághoz utasították az ellenzék néhány tagját, nem történtek meg, vagy
legalább is a naplóban nem foglaltdtnak.
A folyosón Apponyi Albert, Károlyi Mihály és Justh Gyula tanácskoztak és elhatározták, hogy a mai ülésen a házszabályok
keretén beiül Andrássy Gyula gróf a házszabályokihoz hozzá fog szólni és bírálni fogja
az/ elnck tegnapi eljárásiát és leszögezi a
mentelmi bizottság Ítéletének helytelenségét.
Azt fejtegetik, hogy ily körülmények között
nekik nem lehet az a kötelességük, hogy folytassák a tanácskozást. E közben érkezik meg
a mentelmi bizottság határozatának a liire,
amellyel Zlinszky Istvánt negyvenöt napra,
a hozzáutalt többi képviselőket pedig tizenöt
és tizenöt napra tiltja ki az ülésről. Ez a határozat óriási elkeseredést keltett. Justh
Gyula magából kikelve jelenti ki:
— Igy nem lehet tanácskozni, ily körülmények között én nem maradok itten.
Próbálják csitítani, Apponyi Albert is
megkisérli, hogy Justíhot maradásra birja,
Justíh Gyula azonban azzal a kijelentéssel,
hogy ilyen állapotok között neki nem kötelessége az ülésen részt venni, eltávozik.
A folyosónak ebben a hangulatában merült föl az a terv, hogy az ellenzék nem vesz
részt a sajtójavaslat további vitájában és csak
a mai napon marad benn a Házban,hogy az
ülés végén várható három interpellációt, közöttük Apponyi Albertét a román kérdésről
és Pallavicini György őr-grófét a trónörökös
üdvözléséről meghallgassák.
Tiz órakor már együtt volt a munkapárt és nyugalommal várta az ülés megnyitását. Az ellenzéki oldalon kijelentették nekünk, hogy az a hir, hogy az ellenzék a tovább! üléseken nem vesz részt és hogy igy
a sajtójavaslat ellen való harcot abbaniiagyja, alaptalan, mert ép az éjszakai határozat
a harc folytatása mellett szól.
Beöthy Pál elnök féltizenegy óra után
nyitotta meg az ülést. Zsúfolva vannak a padok és a karzatok is és alig hogy a mentelmi bizottság határozatait ismertetni kezdték, kitört a vihar.
Még délben is tartott a lárma, a tombolás. Az ülésteremben a képviselők a padokat
verik, ökleiket rázzák és a bizottság minden
egyes határozatának kihirdetése után percekig tart a lárrn'a. Csak akkor támadt csönd,
amikor Andrássy Gyula gróf megkezdte beszédét.
AZ ÜLÉS.
Tiz perccel tizenegy óra előtt nyitotta
meg az ülést Beöthy Pál elnök.
Az elnöki előterjesztések után az elnök
igy szól:
— A tegnapi ülés végén a miniszterelnök
beszédének végén a parlamenti illemmel öszsze nem férő kifejezést használt. Ezért a miniszterelnök urat rendreutasítom.
Fölkiáltások balról: Tessék kiutasítani!
Miért nem utasította rendre azonnal!! Mert
megengedte, hogy utólag rendreutasitsák.
(Nagy zaj.)
Hegedűs Kálmán az állandó igazolóbizottság nevében jelentést tesz a horvát képviselők igazolásaÍrói.
Andrássy Gyula gróf: A házszabályokhoz kérek szót!
Az elnök: Emmciáció közben föl sem tehetem a kérdést, bogy megadj a-e a Ház az
engedelmet a fölszólalásra.
A MENTELMI BIZOTTSÁG JELENTÉSE.
Az elnök ezután kihirdeti a Ház határozataként, hogy a horvát képviselők megbízatását igazolja.a Ház. Majd igy szól az elnök:
— A mentelmi bizottság előadója kiván
jelentést tenni.

3,
Fölkiáltások balról: Már megint pártoskodik!
Az elnök: A vita (folyamán föl leliet szólalni a házszabályokhoz, de még nem vagyunk a vitánál.
Barabás Béla: Micsoda hülyeség!
Az elnök: Rendreutasítja Barabást.
Barabás Béla: Ne ordítson!
Ráth Endre: Jobb lenne, ha kiűzetné az
au tomobilj a benzinszámláját.
Szász Pál: A mentelmi bizottság neveben jelentést tesz.
Fölkiáltások balról: A Gerő-ügyére tegyen jelentést!
Szász Pál előadó jelenti a Háznak, bogy
azokat a képviselőket, akiket az elnök tegnap a mentelmi bizottságihoz utasított, tizenöt-tizenöt napi kizárásra ítélte u bizottság.
Az elnök egymásután több ellenzéki képviselőt rendreutasít és fölteszi a kérdést, elfogadja-e a Ház a mentelmi bizottság indítványát?
A jobboldal föláll,
Balogh Jenő igazságügyminiszter ülve
marad.
Fölkiáltások balról: Az igazságügy miniszter nem szavazott velük.
A második szavazásnál, amelynél ismét
egy kitiltásról van szó, Balogh igazságügyminiszter ismét ülve marad.
Fölkiáltások balról: Az igazságügyminiszter a kormány ellen szavaz.
Balogh Jenő azonban élénk gesztikuláeióval jelzi, bogy nem érti a kérdést és azért
nem szavazott. Majd fölugrik a helyéről és
kimegy az ülésteremből.
Az elnök ezután az előadó javaslatára föl
teszi a kérdést, hogy kitiltja-e a Ház a következő tizenöt ülésről Fernbach Károly képviselőt is? Nagy zaj támad erre ismét.
Fölkiáltások
balról: Fernbach Péter
nincs is, olyan nevű képviselő nincs.
Az elnök: Tévedés volt, kitiltja-e a Ház
Fernbach Károlyt?
Fölkiáltások balról: Az előadó Fernbach
Péterről beszélt! Az iratokban és a naplóiban
Péter neve van! Okmány hamisítók! Közoki rathamisitás!
iA szavazás tovább folyik. Justh Gyulái
is kitiltják tizenöt napra.
Szász Pál előadó indítványozza, liogy
Zlinszky Istvánt, akit tegnap kétszer is a
mentelmi bizottsághoz utasítottak, negyvenöt napra tiltsák ki az ülésről. A Ház az indítványt elfogadja.
Andrássy Gyula gróf a házszabályokhoz
kér szót. A Ház az engedelmet megadja a fölszólalásra.
ANDRÁSSY GYULA GRÓF
Andrássy azzal kezdi beszédét, hogy
állandósítani kellene azt a dolgot, hogy a
, Ház adja meg a jogot a fölszólalásra a képviselőnek, hogy azok szólásra jelentkeznek.
Alig van sértőbb, gorombább kifejezés, mint
a mit Tisza tegnap használt az ellenzékkel
szemben. Volt-e a miniszterelnöknek oka arra, hogy az ellenzéki eljárást nemtelennek
nyilvánítsa. A becsület dolgában, úgymond,
én is vagyok olyan érzékeny, mint -a miniszterelnök.
Fölkiáltások balról: Az 5 kezéhez nem
tapad a só.
Andrássy Gyula gróf: Fölolvassa Vázsonyi beszédét és azzal igazolja, hogy Vázsonyi egy munkapárti képviselőről sem állította, hogy valamilyen ügyben közbenjárt.
Csupán azt mondotta, hogy a miniszterelnök
nem járt utána, hogy kik a közbenjárók. Vázsonyinak ezt az alapos vádját szóló is a
magáévá teszik.
A miniszterelnök tegnap hogy fölfortyant pártiának érdekében. Az ország érdekében is háborodjunk föl egyszer és keresse
meg a kijárókat. Ha nagvállásu állami hivatalnok vagy képviselő pénzt fogad el, közbenjárásért, akkor ez iránt érdeklődni kötelessége a miniszterelnöknek. Ezt a kötelességét a miniszterelnök elmulasztotta. Ez a
vád. nem gyanúsítás, csupán egy kétségtelen
tény konstatálása. Vázsonyi beszédének nem
volt sértő szándéka. Mégis a miniszterelnök
sértő beszéddel válaszolt és az elnök ezt
nern hallotta meg, mert nem kapta meg rá a
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fölhatalmazást a miniszterelnöktől. (Zajos
taps balról.)
Az elnök rendreutasítja Andrássyt.
Felkiáltások balról: Mért nem őt is holnap utasítja rendre?
Az elnök több ellenzéki képviselőt rendreutasít.
Andrássy Gyula gróf: A tegnapi eset
mutatja, hogy lábbal tipornak mindent és saját házszabályaikat is megsértik. És mégis
azt kívánják, hogy itt legyünk és rendesen
tárgyaljunk.
Hajós Kálmán: Nem is akarják! (Nagy
zaj balról.)
Andrássy Gyula gróf: Ez a dolog nem
minket érdekel, hanem a Ház rendjét és méltóságát. Akinek itt elől kellene járni a Házban jó példával, az ne sértegethessen bennünket. A képviselőház bevallottan megsértette a házszabályokat, a nélkül, hogy ezt
reparálták volna, mert a június 4-én megkísérelt reparáció teljesen érvénytelen volt,;
mert a jognak még alakiságait sem tartották
meg; az elnök ünnepiesen megigérte, hogy
a házszabályokat meg fogja tartani. Itt a
képviselőházban büntetlenül össze lehet kaszabolni egy képviselőt s a mentelmi bizottság még csak meg sem vizsgálja az ügyet.
Ilyen körülmények között nem azért voltunk
itt jelen, hogy részt vegyünk az önök munkájában, hanem, hogy bizonyos merényleteket megakadályozzunk, amelyeket önök terveznek. Hivatkozik egy nagy angol államférfiú szavaira, aki szerint az a törvény, amely
erkölcstelen módon jött létre, senkire se kötelező. Ez az elvi álláspontunk — mondja.
A jövőben is a célszerűség szempontjai vezetnek majd bennünket, hogy itt mikor jelenjünk meg és mit cselekedjünk.
AZ ELNÖK.
A miniszterelnök Pál Alfréd képviselőt
'magához inti, mond neki valamit, mire Pál
Alfréd fölmegy az elnökhöz. Erre óriás lárma keletkezik a baloldalon.
Az elnök: Két megjegyzést kell tennem
Andrássy Gyula gróf szavaira . . .
Barabás Géla: Csak okosan!
Az elnök folytatja szavait. Arra hivatkozik, hogy az ő belátásától fiigg, hogy mikor
és kit utasítson rendre. Legjobb lelkiismerete szerint alkalmazza a házszabályokat.
(Nagy zaj.) E tekintetlben sem Tisza István
gróftól, sem Andrássy Gyula gráftól utasítást nem fogtad el. (Folytonos zaj.) Ha az
urald nem [lesznek icsöhd'betu, kénytéleta. leszek máskép intézkedni. Andrássy Gyulád
gróf arra hivatkozott, hogy tegnap itt ártatlan közbeszólások hangzottak el. Figyelmezteti Andrássyt, hogy szigorúan tilos egyáltalán minden közbeszólás, mert minden közbeszólás zavarja a tárgyalás csendjét, (Nagy
zaj.)
BESZÉL A MINISZTERELNÖK.
Tisza István gróf miniszterelnök csak
egy pár nagyon rövid megjegyzésre kiván
szorítkozni. Andrássy amaz állításával szem
ben, hogy a junius 4-iki események reparációja nem volt szabályos, kijelenti, hogy a
reparáció teljesen szabályos volt.
Az ellenzék egyszerre óriási lármát üt
amiatt, hogy sok munkapárti képviselő áll
a miniszterelnök közelében.
Az elnök fölteszi a kérdést, hogy Horváth Gyulát, aki folyton zavarja a tárgyalást, hajlandó-e a Ház a mentelmi bizottsághoz utasítani? A Ház Horváth Gyulát a mentelmi bizottsághoz utasítja.
Tisza István gróf: Az urak ezzel a lármával megkímélnek engem attól, hogy a magyar parlamentarizmus védelmére fölszólaljak. (Nagy zaj.)
Fölkiáltások balról: Zetreaszka!
Tisza István gróf: Már junius 4-én megtörtént a reparáicó, amikor maga az elnök
nyújtott módot teljesen házszabályszerüen
arra, hogy a Ház állást foglaljon. (Derültség
balról.) Az urak arra is hivatkoznak, hogy a
kitiltott képviselők nem használtak sértő kifejezéseket. Justh Gyula például azt mondotta tegnap az elnök eljárására: ez hitványság! Ha egyszerre 40—50 tag zajong, nem
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Írhatnak föl minden szót a gyorsírók. Ha
valaki trombitál, azt fölírhatják a gyorsírók?
(Zaj.)
Tisza István gróf miniszterelnök: Engedjék meg, akik a magyar parlamentárizmus . . .
— Ez beszél róla! (Nagy zaj, nevetés.)
Tisza István gróf tovább fejtegeti a fegy
veres erő alkalmazásának jogosságát.
Tisza István gróf állandó zajban ezzel
végzi beszédét:
— A sajtóban, a parlamentben és a közéle.ten felhangzó gyanúsításokkal szemben
pedig kijelentem, hogy minden, akár magánúton, akár a nyilvánosság utján hozzám juttatott adatokat, amelyek konkrét tényeket
foglalnak magiukban, a legszigorúbb vizsgálói tárgyává teszem és könyörtelenül járok
el az ilyen ügyekben.
BEVONUL AZ ŐRSÉG!
Tisza beszéde után Vázsonyi Vilmos
állott fel szólásra.
Az elnök: Miután hozzá kezdtem az
enunciátióhoz, nem adom meg a szót. Tessék aztán beszélni.
Fölkérem Károlyi Mihály gróf, Justh
Gyula, Lovászy Márton, Beck Lajos, Fernbach Károly ós Zlinszlky István 'képviselő
urakat, liogy távozzanak.
Az ellenzéken nem mozdul senkisem.
Beöthy elnök: Az ülést öt percre fölfüggesztem.
Szünet után a parlamenti őrök bevonultak az ülésterembe és körülvették az elnöki
emelvényt. Gerő Károlyi Mihály elé állott és
közölte, hogy őt, Lovászyt és Beck Lajost
ki kell vezetnie. A három ellenzéki képviselő
erre kivonult. A parlamenti őrség ezután
szintén elhagyta az üléstermet.
A DÉLUTÁNI SZÓNOKOK.
Ráth Endre következett. Bírálja a javaslatot, inkább általánosságban beszél róla.
Nem hiszi, hogy az ország belenyugodna abba, hogy abból a javaslatból törvény legyen
és egy olyan sajtóéra következzék, amely
semmi tekintetben se nevezhető szabadsajtónak.
Kállay Ubul délután három órakor állott
szólásra. A képviselők közfii többen! ekkorra
eltávoztak.
Horváth Gyula nem fogadja el a javaslatot, mert azt evvel a gyűjtő fogalommal
jellemezheti: rekaciós. Már pedig ő nem fogadhat el semmi tekintetben olyan javaslatot, amely reakciósnak nevezhető, különösen pedig amikor az ország sajtójáról van
szó. Horváth délután negyedötkor fejezte be
a beszédét.
Elnök javasolja, hogy a holnapi napirendre a sajtójavaslat tárgyalását tűzzék ki,
még pedig akként, hogy délután 2 óráig a
javaslatot tárgyalják, azután pedig Farkas
Pál mandátuma ellen 'beadott összeférhetetlenségi indítvány következzék.
Polónyi Géza elfogadja az elnöki javaslatot, viszont megjegyzi, thogy ő még a mult
évben, beadott egy-horvátországi kérdésben
interpellációt s arra az igazságügy miniszter
mindeddig nem válaszolt.
Balogh Jenő dr. miniszter azonnal válaszol és megjegyzi, hogv nem fontos az egész
kérdés és azért nem válaszolt. Különben ebben a dologban ő az ülésen kívül már válaszolt is.
INTERPELLÁCIÓK.
Apponyi Albert gróf a román paktum
kérdésében interpellál. Kérdezi, hogy megfelelnek-e a valóságnak azok a közlések, a
melyeket a lapok utján adott le Tisza István, avagy azokat a nyilatkozatokat fogadja-e el, amelyéket egyes román vezérek adtak s amelyek nem fedik a miniszterelnök
•nyilatkozatát é-s olyanok, hogy méltán aggodalommal tölthetik el. A magyar álkfnesz-
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mc ellen van az egész román paktum! —
mondotta energikus 'hangon.
Tisza miniszterelnök azonnal válaszol
Apponyinak. Röviden: válaszol,- úgymond,
mivel reméli, hogy a legrövidebb időn belül
tájékoztathatja a közvéleményt a román tárgyalások ügyében. Kéri a közvéleményt, ne
üljön fel rosszhírű hireszteléseknek, amelyek
voltaképen tendenciát szolgálnak és abszolúte tájékozatlanok.
— Én, — mondotta Tisza, — a magyar
nemzeti állam jellegét tekintem s ennek az
alapján tárgyaltam a románokkal. Élhez ragaszkodom is. Viszont a román kulturális és
gazdasági fejlődésnek ne álljunk ridegen az
útjába. Ugyanazt akarom elérni, minit a szászokkal való béketárgyalások után elértünk s amellyel tagadhatatlanul nyertünk mi
is, a szászok is, de főként a magyar állam.

Apponyi Albert gróf kijdenfi, hogy Tisza válasza nem nyugtatja meg, sőt.
Tisza gróf: Nem akar a románokkal alkudozni, hanem meggyőzni ő'ket. Ismétli,
azt akarja elérni, amit a szászokkal szemben. Kéri válasza tudomásul- vételét. A Ház
tudomásul veszi a miniszterelnök válaszát.
Pallavicini György őrgróf interpellál a
trónörököst 50 éves évfordulója alkalmával
üdvözölt irat formájára nézve. A Ház tekintélyét sérelem érte, valamint az uralkodólházat is, amikor nem a képviselőház elnöke,
hanem Tisza István- gróf üdvözölte.
Tisza István kijelenti, hogy etikett 'kérdéssel ő nem foglalkozik. A Ház elnöke felkérte, hogy üdvöz-ölje a trónörököst és igy ö
üdvözölte,
A Ház tudomásul vette Tisza válaszát.
Azi íilési negyed kilenc órakor végződött.

Kétezer korona
a munkanélkülieknek.

a munkanélküliség enyhítésére a hatóság eddig is megtett mindent, amit csak lehetett.
Amikor -esett a hó, a köztisztasági telep százötven munkanélkülit alkalmazott hósöpréshez
és most is, állandóan foglalkoztat a város
munkanélkülieket a jég elhordásánál. Azokkal szemben, akik csakugyan nem tudnak
munkát keríteni s nélkülözések között étnek, föltétlenül az a 'kötelesség hárul a városra, hogy segélyezze, támogassa őket nyomorúságukban.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos azt
javasolta, hogy a javadalmi palota két üres
szobájában rendezzenek be melegedő szobáit'
a munkanélküliek számára, A bérszékekre
— mondotta — most ugy sincs szükség, állítsák be azokat a szobákba, amelyek aztán
egész na-p álljanak a melegedni akarók rendelkezésére.
Bokor Pál azt ajánlotta, hogy a tanláes
terjesszen javaslatot a januári közgyűlés elé
és nevezze meg azt az összeget' is. amit a
munkanélküliek segélyezésére kiván -forditapí. Most pedig határozza el, ihogy öt öl fát
azonnal kiutal a Munkás-Otthon fűtésére.
Taschler Endre kétezer koronában javasolta megáll api tani a munkanélküliek segélyezésére fordítandó -összeget.
Rövid vita után elhatározta a tanács,
hogy
1. javaslatot fog tenni a januári közgyűlésnek, hogy kétezer korona segélyt szavazzon meg a munkanélkülieknek;
2. a javadalmi palota két üres helyiségében még holnap, vagy holnapután melegedő szobákat rendeznek be;
3. öt öl fát utalnak ki a Munkás-Otthonnak;
4. megbízzák -a főkapitányt, hogy indokait esetek-ben rögtöni segélyezés iránt tegyen előterjesztést, az összegeket a heflyettes-polgármester folyósítja a tanács utólagos jóváhagyásával.
Ezzel a rendkívüli tanácsülés véget ért.

— Ennyit fog javasolni a tanács a januári
közgyűlésen. —
(Saját tudósítónktól.) Részletesen foglalkoztunk tegnap a szegedi munkanélküli munkások mozgalmával és ismertettük a város
hatóságához intézett memorandumuk főbb
pontjait. Bokor Pál helyettes-polgármester a
munkanélíkiiliekbez intézett beszédében kilátásba 'helyezte a közmunkák mielőbbi megkezdését s megígérte, hogy a tanács rendkivül'i iilés keretében 'intézkedni fog a nyomorban élő munkások rögtöni segélyezése iránt
is.
A tanács tagjai szerdán déldőtt össze is
jöttek a rendkívüli ülésre, amelyen a munkanélküliek támogatásának módjairól és eszközeiről tárgyaltak. Bokor Pál helyettes-polgármester referált ebben az ügyben, elmondotta, hogy a munkanélkülieknek mint-egy
kétszáz főből álló csoportja megjelent a városháza közgyűlési termében és a szószólójuk, Varsandán László átnyújtotta neki a
munkanélküliek memorandumát, -amelyben
kérik a hatóságot, hogy a közmunkák mielőbbi megkezdése iránt intézkedjék, a munkanélkülieket lássák d- ingyenken-yérral és
ingyent ej jel és végül kérik a hatóságot, hogy
keresseni módot arra, hogy a- város a téli
időben intézményesen! gondoskodjék a munkanélküliek segítéséről.
— Véleményem szerint, — mondotta Bokor Pá-1, — először is arról kdlene tájékozódnunk, hogy mennyi ezidőszeri-nt a szegedimunkanélküliek száma, kik az-ok, akik rögtöni segélyre szorulnak, kik azok, akiket a
téli hónapok alatt állandóan segélyezni kell,
szóval pontos statisztikára lenne szüksége a
város tanácsának a'hoz, hogy a munkanélküliek segélyezéséről a város intézményesen
gondoskodjék. Minthogy azonban, ez a statisztika még nem áll a tanács rendelkezésére, az ügynek ez a része tárgytalan. Arról
lehet tehát csak szó, hogy a tanács a munkanélküliek rögtöni támogatásáról gondoskodjék és ezt a támogatást részint természetesen szolgákássa ki, részint pénzben. Fölvilágosítást kérek — úgymond — a főkapitány
úrtól, hogy mégis mekkora azoknak a szama, akik hát tényleg munk a nélkül vannak?
Somogyi Szilveszter dr. főkapitány szerint pontos statisztikát adni erről nagyonbajos. Bizonyos iparágak üzemében ugyanis
a tél beálltával szünet következik be, ezek a
munkásak tehát minden évnek egy bizonyos
szakában munkanélküli vannak, de nem igen
számithatók azok közé a munkanélküliek közé, akik, hogy ne éhezzenek, néhány koronányi segélyre szorulnak. Tény, hogy sok
m-unkanélküli van most Szegeden, de az nemáll, hogy ezrekre rug a számuk, még Budapesten- sincs több, mint öt-hatezer. Néhány
száz munkanélküli tényleg van Szegeden, de

A Reichsrat éjszaka] ölése. Bécsből
jelentik: Az osztrák parlament 'költségvetési bizottsága tegnap éjszakai ülést tartott.
Engel báró és mások felszólalása után elfő-,
gadtá'k a vita berekesztésére vonatkozó indítványt, de ezt iaz ülést még folytatják. Este fél nyolc órakor Sztaniek szólalt föl azzal
a szándékkal, hogy reggelig beszél. Ezt meg
is tartotta: reggel négy órakor fejezte be a
beszédét, amely tehát nyolc és fél óra hoszszat tartott. Beszéde végén indítványozta az
ülés berekesztését. Schreffel alelnök szünetet
rendelt el s az ülést hajnalban öt óra után
folytatták. A Sztaniek indítványáról szavaztak és 29 szavazattal egy ellen elvetették.
Az ülést tovább folytatták. Kevéssel reggel
hat óra előtt Choc emelkedett szólásra, allct
negyed tiz óráig beszélt, mire Vacek képviselő emelkedett szólásra. Igy obstruálnak
a Reidhszratbanu Valami nagyobb botrány
azonban nem történt.
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Turcsányi Elza a ravatalon.
— Csütörtökön délelőtt temetik. —
(Saját tudósitónktól.)
Ugy volt, hogy
ina délután temetik el Turcsányi Elzát. Minden intézkedést megtettek, több -ezer ember
megjelent a ravatal 'körül, de váratlanul az
ügyészség ma reggel újból •érdeklődött a
bűncselekménnyel kapcsalatban, ugy, hogy a
temetést -el kellett halasztani holnap délelőttre.
Az Uj Szent János kórház halottas kápolnájában fekszik Turcsányi Elza, ahol ma
barátja, Schmidt Miksa gazdag bútorgyáros pompás ravatalt- emeltetett számára.
Schmidt ma délelőtt újra megjelent a hullaházban és engedélyt kért arra, hogy elbúcsúzhassák halottjától. Magával hozta azt a
ruhát, amelybe Turcsányi Elzát felciluöztetik. Rózsaszínű pántlikás fehér inget, felhér
cipőt, fehér keztyüt adtak rá, azonikiv-ül fehér moiré-rulháját, mélynek lila-betétje, drága gyöngysora és valódi hermelin szegélye
van. Ezt • toiileítet, amely több mint ezer
koronába került, hátul végigvagdosták, hogy
ráadhassák a holttestre.
A ravatalt a lehető legnagyobb fényűzéssel és pompával készítették el. amilyen
csak nagy halottaknak szokott kijárni. A
kápolna tel-e van dél-szaki növényekkel. A
holttestet nikkel-alpacca koporsóba helyezték, a 'halottaskocsit hat ló fogja h-uzni és a
szertartás alatt az operaházi kórus tagjaiból álló gyászkar fog énekelni. Turcsányi
Elzát az óbudai temetőben fogják éllhan-tolni. Schmidt kívánságára törtéint ez. mert a
kiscelli-uti kolostorhoz, ahol az év nagy részét tölti, ez a temető van a legközelebb.
Most már minden részletében tiszta az
a borzalmas gyilkosság, amelyet a nevezetes
pesti kokotton követett el a házvezetőnőjének
a szeretője. A két gonosztevő a tegnapi töredelmes vallomás után nyugodtan töltötte az
éjszakát. Ma reggel ú j r a Kórody kap tány
elé vezették őket, aki a nyomozást vezeti.
Kórody mind a kettőtől megkérdezte,
nem tudja-e valamivel eddigi vallomását pótolni. Azonban mind a kettő kijelentette,
hogy tegnap már mmdent elmondott. A kapitány mégis belement néhány részlet alapos
elmondatásába és ezek-kel egészítette ki a
bosszú és máris ivekre terjedő jegyzőkönyvei.
Nagyon érdekes volt Kóbori Róza -mai
-vallomásában, -mikor elmondotta azokat az
órákat, amelyek a gyilkosság pillanatától
addig tartottak, mig a rettenetes tehertől a
Duna partján megszabadultak.
— Mikor a szerencsétlent a Guszti meggyilkolta, — mesélt-e Kóbori Róza — és elbocsátotta a torkát a kezéből, undorodva félrelökte a holttestet. A lioltt-est végigzuhant a
padlón és ugy esett, hogy az egész teste sötétben maradt, de a feje belekerült a szoba
padlójának az erős holdf-ónytől megvilágított
részébe. Mikor lopva odapillantottam, csak
az arcát láttam meg, a többit nem. Ez az
arc olyan rettenetes volt, hogy teljes testemben megborzadtam, iszonyodva fordultam
félre és reszkető lábbal mentem a falig, hogy
a viLlamos lángot fölcsavarjam. A következő pillanatban már világos A'olt a szoba. Ekkor Guszti rám szólt:
— Nézd meg még egyszer az asszonyodat,
mielőtt eltüntetjük,
— Nem tudom megnézni,
iszonyodom
tőle! — feleltem. — Nem mondtam meg, hogy
már láttam a holttest arcát és többet nem
birok ránézni. Ekkor már nagyon megrémültem attól, amit tettem.
— Most már aztán tanácskozni kezdtünk,
hogy mit tegyünk a holttesttel. Guszti legelőször is be akarta csomagolni, de nem találtunk alkalmas szőnyeget, mert mindegyikből kilátszott a lába. Ekkor bevittük
a fürdőszobába és ott begyömöszöltük az utazókosárba a tetemet. A kosárból előbb szerteszétszórtunk mindent, ami benne volt. A kosarat azonban nem zártuk be. Guszli azt
mondta, bogy ő most elmegy, reggel majd
visszatér és akkor elviszi az áldozatot.

•dk.
— Most nem mehetsz el, — mondottam
neki — mert a kapu be van zárva.
— Hát akkor kidobom az ablakon, —
mondotta Guszti mérgesen.
— Ettől nagyon megrémültem lés rimánkodva kérleltem, hogy ezt ne tegye, mert
akkor el vagyunk veszve. Guszti végre lemondott a tervéről és most már azzal állott
elő, bogy reggelig itt marad, reggel majd elmegy egy barátjáért és annak a segítségével
majd elviszi a kosarat. Közben még egy másik terve is volt: le akarta önteni a, holttestet
spiritusszal, hogy majd meggyújtja és mikor
jól ég, akkor én tüzet kiáltok és föllármázom a házbelieket. De ezt a tervet hamar elvetettük. Végre is megállapodtunk abban,
hogy Guszti majd reggel elmegy egy barátjáért és ketten elviszik a kosarat.
Mielőtt lefeküdtünk volna, Guszti vacsorát kért. Hamar rántottát készítettem neki és
tokaji bort adtam hozzá. Guszti megkóstolta
a rántottát, de idegességében már az első falatnál azt mondta, hogy semmit nem tud enni. A bornak is csak a felét itta nieg. Ekkor
lefeküdtünk. De egész éjszaka alig aludtam
valamit, mert Guszti folyton szólongatott,
hogy vigyázzak, el ne aludjunk, mert reggel korán már el akar menni.
Elmondotta Kóbori Róza azt. is, amikor
reggel készültek a hullát elvinni s a Dunába
hajítani: Félálmunkbál egyszer arra riadtam
föl, hogy Guszti fölkelt, hozzám jött és izgatottan azt mondta, bogy még sein bizza
semmiféle barátjára a dolgot, majd én segítsek neki. Először kétségbeesve tiltakoztam,
de ekkor Guszti rám rivallt:
— Hát akkor majd végzek veled is!
— Nagyon megijedtem és mindenbe belementem, amit mondott. Kinos és gyötrelmes hánykolódás-után félötkor hallottam,
hogy a pék megy végig a folyosón. Guszti
is fölugrott a fekvőhelyéről és igy szólt:
— Készülődjünk!
— öt órakor, amikor már ki szokták
nyitni a kaput, Guszti leküldött az utcára,
hogy nézzem meg, nincs-e odalent rendőr a
közeliben. Le is menteni a Fő-utcai lépcsőn
a Kassa-utca felé és mikor láttam, hogy senki sem jár arrafelé, sikerült észrevétlenül
visszasietnem a lakásba.
— Szabad a tér, — mondtam Gusztinak.
— A k-osarat bezártuk, két oldalt megfogtuk és elindultunk a Duna felé. A lépcsőn
szerencsésen lejutottunk, de az utcán alig
mentünk három-négy lépést, egy munkás
külsejű ember jött velünk szemtan. Láttam,
amint csodálkozva megáll és bámulja a nehéz kosarat. Bizonyosan )Utűnődhetett, mi
lehet a kosárban, hogy olyan nehéz. De aztán megfordult és tovább ment.
— Útközben majdnem minden ötödik lépésnél meg kellett állnom, olyan nehéz volt
a kosár. De amikor megállóttam, Guszti mindig fenyegetett, hogy velem is végez. Végre
aztán megembereltem magam és minden erőmet összeszedve Guszti nyomában siettem le
a Duna partján.
— Itt ujabb akadályba ütköztünk. Két
utcaseprő állott az utca közepén a Margitrakodópart alsó részére vivő lépcsőnél és
földdel hintette be az aszfaltot. Egy ház sarka mögött meghúzódva vártunk, hátha már
elvégzik a munkájukat és elmennek. Néhány
percig tétováztunk igy, de a munkások olyan
lassan foglalatoskodtak a földdel, hogy végre is mást határoztunk. Elhatároztuk, hogy
a lépcsőig mégis csak levisszük a kosarat.
hátha nem tűnik föl a munkásoknak a dolog. Jól is számítottunk. A két emiber nagyon
el volt merülve a beszélgetésbe ós ránk
ügyet sem vetett. (Egy-kettőre lenn voltunk
a parton. Ott aztán Guszti minden erejével
nagy lökést adott a kosárnak. A kosár legurult a Dunába. Láttuk, hogy a viz nem viszi el, de akkor már nem törődtünk vele. Egy
szót .sem szóltunk egymáshoz. Guszti elsietett
a Lánchíd felé, én pedig hazamentem. Otthon
rendbehoztam a lakást. Elrendeztem a hálószobát, az előszobát és a fürdőszobát és visz•szavittem a helyére a törül közömet, amellyel
Guszti az áldozatot megfojtotta.
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Amikor Turcsányi Elza holttestét fölismerték, a rendőrségnek a ,gyilikosoik után
kellett kutatni. Bár Kóbori Rózsi egy fantasztikus mesével két automobilos úrra és
egy hölgyre akarta terelni a nyomozó hatóság figyelmét, a rendőrség mindjárt más
nyomot keresett. A házvezetőnőt egymásután többszőr vallatóra fogta Nagy Károly
dr. detektivfőnök, a tetemnézöből visszavitte a mar git rakparti lakásra és elhivatta
oda Lehrernet, Turcsányi Elza szabónőjét Is.
Kóbori Rózsi már akkor gyanús volt a detektív főnöknek. Lehrerné azt mondotta Koródy rendőrkapitánynak, hogy ő lóét dologból meg tudná állapítani, biinös-e a házvezetőnő. Az egyik az, hogy az a valenciennecsipkeáthuzat, amelyet kedden még az ágyban látott, ott van-e még most is. A detektívek rögtön megnézték az ágyat és konstatálták, hogy nincs ott. A szabónő elmondotta, hogy az ilyen ágyhuzat kimosása 10 koronába kerüli: és Elza, aki zsugori teremtés
volt, nem valószínű, hogy két napi használat
után a mosóintézetbe adja az ágyhuzatot.
Megkérdezték a házvezetőnőt, hogy ihol
az ágyhuzat?
- A mosóiiitézetbe.n.
— Melyikben?
\ Erre már nem tudott válaszolni.
Fölnyitották a szekrényeke: és a szabónő konstatálta, hogy az összes ruhák, még
azok is, amiket négy-öt évvel ezelőtt készített, a szekrényben vannak. A házvezetőnő
az automobilos mesében azt adta elő, hogy
Elza fekete autóköpenyben távozott el. Ilyet
Lehrerné nem készített neki. Megkérdezték
Sdhmidtet, aki azt válaszolta, hogy ő sem
vett neki ilyet.
A házvezetőnő erre ki akarta magát javítani és azt mondta, hogy egy csipkegalléros ruhában ment el Elza. Ez sem volt való,
mert Elzának ilyen ruhája sem volt.
Ezlék tették elfsőjsorban gyanússá Kóbori Rózsit, aki elten azután a nyomozás
egyre több terhelő adatot hordott össze.
Komoly fordulat az albán kérdésben
A Daily Chronicle jelenti Bécsből, hogy Albánia nemzetközi ellenőrző bizottságában, komoly differenciák merüllek föl a hármas-szövetség és a hármas ántátk képviselői között.
A különbözetek olyan természetűek, amelyek
súlyos következményeket vonhatnak maguk
után. A hármas-szövetség minden kérdésiben
érvényesiti akaratát, minthogy a hét tag és
Muful bég, az albán külügyminiszter mindig
a hármas-szövetség mellett adja te szavazatát. Az ántánt-hat almuk valószínűleg kilépnek a bizottságból, ami elkeriiLhetetten lesz,
ha az osztrák-olasz bank szabad alom kérdésében pártpolitikai nézőpontok tesznek irányadók. Ebben az esetben az ántánt-hutahnak
a bankot a fölveendő kölcsönnel kapcsolatban nem fogják elismerni. Ausztria és Magyarország meg Olaszország ekkor Albániában magukra lesznek hagyva.

'Bélmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . . . 24.— kor.
félévre
. . .
12.- „
negyedévre . . 6.— „
pgyhónapra . . 2.— M

Vidéken:
egy évre .
félévre
negyedévre
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A szinügyi bizottság.
El voltam határozva, hogy e kérhéshez
akármi is történjék, többé hozzá nem szólok és amialk a pár embernek, akik vagy irántam való „szimpátiából", vagy fontoskodó
elfogultságból azt újból bolygatják, nem teszem ineg azt a szívességet, hogy ebben én
is segítsem őket.
Az a cikk azonban, amely 13-án a „Délmagyarország"-ban — „a szegedi közéletnek
egy vezéremberé tői" — látszólag védelmemre 'megjelent, mégis csak e sorok irására
késztet, mert védi meg Isten a barátaimtól,
az ellenségeimtől majd megvédem magamat !
A „vezérember" ugyanis védelmemre
kel, — „mert az emberhajsza tűrhetetlen és
nem szabad tétlenül nézni hogy engem egy
állítólagos 'botlásért (!), még ha az meg is
történt (?) igy üldözni akarjanak, — ment a
kender fonó gyár felvirágoztatásában nagy részem van stb."
Mát szépen köszönöm e védelmet, dc nem
kérek belőle. Ha ö.n t. Vezérem'ber ur e kérdéshez nyilvánosan hozzászól, akkor önnek
azt ismernie kell, én tehát arra kérem, hogy
ma, — amikor a néhány ujságiróellenségem
által inscenált botrány óta egy év elmúlt és
annak minden fázisát a történelem perspektívájából vizsgálhatjuk, — mondja meg, hogy
ugyan miben is állott az az állítólagos botlás, amelyet elkövettem.
Hiszen lehetetten, hogy a sok irka-firkából valamilyen kisebb vagy nagyobb jelentőségű tény ki nem hámozod ott volna. Ön
azonban nem fog mást megáililapitatri, mint
hogy elleneztem a belépődiiák emelését és állandóan kifogásoltam oly tagok szerződtetését, akik azután: kivétel nélkül — egy szezont „leülve" — távoztak, a mult év elején
pedig — és erre igazán büszke lehetnék,
mert a tények fényesen igazolták — páifordulásképen azt mondtam, hogy nem ez az
időpont, amikor a szindirektortól bért szabad kérni!
Aki tehát engem védeni akar, ne beszéljen botlásról — még ha az még is történt?
— hanem nyúljon bele bátran ebbe a darázsfészekbe és konstatálja, hogy a legkisebb ténykörülmény nem maradt fenn abból
az újságírói heccből, amelyet ellenem rendezték.
Ezért nézem én nyugodtan egyesek viszszavonulását a bizottságból, mint például a
Kovács Jánosét, aki tényleg éveken át alig
volt egy gyűlésen, ha csak Almássy nem vitte rá, hogy jöjjön segítségére a „kegyetlen"
Wimmer elten. Ezért adhatok most már végre igazat a „vezérembernek" abban, hogy
igenis nagyon széípen és helyesen működhetik a szinügyi bizottság Kovács János, Balassa, de még Meák ur nélkül is, mert hála
az égnek, vannak még Szegeden férfiak, akik
ezeket tényleg pótolhatják.
Hogy pedig e cikket ne csak pro domo
irtam légyen — ebben a íerninistavilágban
egy eszme! Szervezzük a szinügyi bizottságot ugy, hogy a fele nőkből álljon. Ha valahol, itt van helyük esztétikai érzékük, Ízlésüknél fogva és a dívák befolyásának ellensúlyozására!
Az ily rekonstruált szinügyi bizottságok
elten talán még annak a pár újságírónak sem
volna ellenvetése, akik e bizottságot világosan csak azért ellenzik, hogy ők maradjanak
a színészet egyediili bírái.
Wimmer

Fülöp,

1014 január 15.

HÍREI.
Szegődi
Csütörtök

1 5

kalendárium,
AZ IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézel jelentése
szerint: Nyugatról a fagy
gyengülésével
ha vázas
várható. — Sürgönyprognózis: Hideg,
nyugatról
havazás... — Déli hőmér-

séklet: 4.7 C volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi hivatalban délelőtt S órától délután 2 óráig van hivatal. A polgármester betegsége miatt nem
fogad. A főkapitány fogad 11—2 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél és a mnnkásbiztositó-pénztárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van
hivatal.

d£lmaqyaft4tftaeag
lába a finom szolimában. Mind a két szoba
bútorzata XIV. Lajos korabeli, antik, értékes darabokból állott. Az ágy maga egy
műremek. Másfél méter széles, ébenfáiból készült és arany reliefek borítják. A leltári
jegyzékbe vettek' bele minden egyes darabot.
Érdekes, hogy volt egy dunyha-féle takaró,
amelyet a Mágnás Elza minden nap használt. Erről először nem bírták megállapítani,
hogy micsoda. Olyan vastag volt, mint, egy
jól feltollazott dunyha és olyan könnyű is
volt; amikor levették róla a. csipkés huzatot, akkor tűnt ki, hogy az egész nyers-selyem: 1200 koronába került. Találtunk azután a szobában még egy különös tárgyat,
egy ametiszt-tömeget; körülbelül három kiló
sulyu lehetett; egy darabban volt az egész,
kocka alakra csiszolva, az értékét meg sem
lehetett állapítani hirtelen.

Dreyer József dr. a fehérnemiieikről és
a toalettekről beszélt legszívesebbén:
— Gyönyörű volt, — mondotta, — az az
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN orosz boa és ,karma,nytyu, melyet nem rég
délelőtt S órától, délután 2 óráig van hivata- kapott a szerencsétlen nő a barátjától:
los óra. Állandó ügyeletes szolgálni. Betegek 20.000 koronára becsülték, volt egy hermelin
látogatása délután 2 órától .1 óráig.
boa is 0000 korona értékben; egy szilszkin
KÉPKIÁLLÍTÁS
a régi csongrádi pa- bunda és skunkspróm 8000 korona értékben.
lotában. Nyitva délelőtt 9 órától, délután 6 Ezenkívül szebbnélszebb kosztümök valódi
óráig.
brilliáns kövekkel diszitve. A fehérnemüek
A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási csodaszépek voltak; finom selyemből és baidő délután 1—3 óráig tart.
tisztból készültek brüsszeli és velencei csipVÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor kékkel diszitve. Láttam egy kávé szerviszt:
A rablólovag, szinmü.
a tálca és a csészék tiszta aranyból készülURÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután :> órától
kezdve este 11 óráig: Nebántsvirág. operett. tek; a kanna is arany volt, a .fogója pedig
elefántcsont.
Három részben.
VASS-MOZI:
Délután :> órától kezdve
este 11 óráig: Ég a cirkusz, artista dráma 3
felvonásban.
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
délután 5 órától kezdve este 11 árjáig:
Psylander-filmek.
EDISON MOZGÓ: Az előadások tartanak délután 5 órától este 11 óráig:
A királynő, dráma 12 felvonásban.

Szegedi rendörtisztviselök
Mágnás Elza lakásáról

A rendőr tisztviselők ezután elmondtak
néhány érdekességet Turcsányi Elza barátjáról, Schmidt Miksáról, akifeló mcst az
egész főváros kétes női a legnagyobb érdeklődéssel .néznek. 'Schmidt Miksa ötven év
köriili, 'hatalmas, tagbaszakadt, kissé előrehajlott termetű ember; borotvált arca van
és magyarul alig tud; állandóan németül 'beszél. Mübutorgyáros volt, most inkább antik- és műtárgyakkal kereskedik. Körülbelül
tizennyolcmillió értékű vagyona van. A budai uton egy klastromot vett meg, amelynek
mind a 150 szobáját bebutorozta régiségszámba menő mübutorokkal. Élénken ós gyor
san beszél. A legnagyobb sajnálkozás mellett emlékezik meg barátnőjéről és oly gonddal intézkedik lakásán, mintha minden az
övé volna. Amikor a rendőrség emberei a
lakásban megjelentek, akkor Schmidt gondosan összehajtatta a szőnyegeket. Egyébként
Szakáll kapitány azt a megfigyelést is tette,
hogy a Mágnás lElzai [legjobb barátnője,
már nagyon aspirál arra, hogy ő legyen
Schmid.tnél az utód; igen gondosan Iforog
a többszörös milliomos körül és kabátját a
legnagyobb gonddal tisztogatja, ha véletlenül a falhoz ér.

— Milyen ember az a Schmidt Miksa? —
(Saját tudósítónktól.) Megírtuk mai számunkban, hogy Szakáll József dr. rendőrkapitány és Dreyer József dr. rendőrfogalmazó
Budapesten voltak, hogy tanulmányozzák
azt a részleteiben páratlan érdekesség,ü nyomozást, amelyet a budapesti rendőrség kifejtett Turcsányi—Mágnás Elza gyilkosainak ikózrekeritése érdekében. A nyomozás
egyes fázisait és az eredményt, valamint a
már elfogott gyilkosoknak vallomásait a budapesti tudósításokból bizonyára ösmeri a
közönség, itt csak néhány részletet adunk
közre, melyeket Szakáll dr.* és Dreyer dr.
A nyomozásról nem mondhattak semv
oltak szívesek a Délmagyarország munka- mit a rendőrtisztviselők, mert akkor, mikor
társának elmondani.
ők felutaztak, már minden ki volt derítve.
— Én az egész birói szemle alatt — mon— Katholikus bál. Február 1-én rendezi
dotta Szakáll kapitány, — mint hivatalos táazt
a
nagyszabású báilat a Szegedi Katholirni, Turcsányi Elza lakásán voltam. Mondhatom, meglepő fényűzést és a műkincseknek kus Nővédőegyesiilet s a Szegedi Katholikus
olya n szokatlan garmadáját láttam, amelyet Kör a Tisza-szálló összes termeiben. A bál
öolgárUszem csak egyszer az életiben láthat. rendezési munkálatai napról-napra szélesebb
A
két tágas, de nem tul nagy szobáltmn más- mederben folynak s mindjobban kezdenek kifélmillió korona értékű bútor, ékszer és mű- bontakozni. A rendezőség ez alkalommal is
tárgy volt felhalmozva, vagyis az az arány- bál anyákat kért föl s ezt a tisztséget Germg kis helyiség ötször annyit ért, mint az liczy Ferencné bárónő, Bach Bernátné, Ldp
ffész palota. Nekem először is azok a sző- zdr Qyörgyné s Kelemen Bélámé el is vállaln
yeg-drágaságok tűntek fel, amelyek a pado- ták. Megalakult a báil tisztikara is; az ólén
zatot bontották; bokáig süppedt az ember Raskó Istvánná és Gerliczy Ferenc báró át-

t
lanak. Titkárai Lippay György dr. és Simkó
Elemér dr., pénztárosa Mauser Rezső Sándor,
háznagya Tóth Imre dr., cigányvajda pedig
Balázs Sándör dr. A bál rendezés érdekében érkezett városunkba Raskó Istvánná elnökasszony is. Itteni tartózkodása alatt -naponként délután 2—4 óráig intézi ugy a bál,
mint a nővédő egyesület ügyeit az egyesület
székházában. A báilra közel háromezer meghívót bocsát ki a rendezőség. Akik tévedésből meghívót nem 'kapnának, szíveskedjenek
ez iránt a nővédő egyesület, avagy akartiolikuS kör titkári irodájához fordulni. A már
jelzett belépőjegyeken kivitt a rendezőség
táncosjegyeket is ad ki s ezeket két koronában állapította meg. A rendezőség nagy
körültekintéssel és lelkesedéssel intézi a bálösszes ügyeit s ez a körülmény egyaránt biztosítja a bál nemcsak* erkölcsi, hanem anyagi
sikerét is.
- Rosszra fordult Kossuth állapota.
Tegnap Kossuth Ferenc orvosainak kijelentése alapján megirVuk, hogy a nagybeteg
politikus állapotában szerencsés javulás állott be, amely remélhetővé teszi, hogy Kos-,
siit'h betegségének ezt az ujabb veszedelmes
rohamát is leküzdi ás meggyógyul. Ez a biztató helyzet azonban 'tegnap estefelé megváltozott és a beteg állapota igen rosszra
fordult. Táplálkozni egyáltalában nem tud,
ami csekély tejet ós más táplálékot1 mesterségesen a szervezetébe juttatnak, nem elegendő ahlhoz, .hogy a megtámadott szervezetet kellő erőlhöz juttassa.
Tegnap este ismét konzíliumot tartottak
Kossuth orvosai: Müller, Herczel és Ritook
tanárok, akik a beteg állapotát súlyosnak,
sőt aggodalmasnak Ítélték. Minthogy a bélműködés pangása miatt nagyóbbfoku vérkeringési zavar támadt, elrendelték, hogy Kossuth fejére jeges 'tömlőket alkalmaznak a
végből, hogy a vér ne az agy felé gravitáljon. Az éjszakát álmatlanul töltötte Kossuth.'
Olykor-olykor aludt néhány percig, de «z
nem üdíthette föl szervezetét. Igen nyugodtan viseli a fájdalmat, nem beszél és mindössze az a kívánsága, hogy ne háborgass
senki, hagyják teljes csöndben. Ép ezért
egyetlen látogatóját sem engedik a szobáján
ba, IJgy volt, hogy Kossuth Lajos Tivadar
ma reggel megérkezik bátyjának látogatására, ám ujabb értesítés jött Milánóból, mely*
szerint csak ma késő este érkezhetik. Ma reggel igen korán meglátogatta betegét Müller
báró, aki nem talált biztató változást a Kossuth állapotában. Ma déliben tizen,két órakor
ismét konzíliumra gyűltek össze Kossuth orvosai, akiknek tanácskozása jóval egy óra
után eltartott. Ma reggel nyolc óra után érdeklődött Kossuth állapota iránt Tisza István miniszterelnök, Harkányi János báró
kereskedelmi miniszter, továbbá a Ház elnöke, Beöthy Pál több izben is, valamint igen
sokan ugy az ellenzék, mint a munkapárt
tagjai köziil. A beteget éjjel-nappal kitartó
gondossággal ápolja felesége, akit attól'féltenek az orvosok, hogy szintén megbetegszik.
— Kitelepítik az anyakOnyvi hivatalt.

Annak idején megemlékeztünk arról a beadványról, amelyet Koczor János adóügyi
tanácsos terjesztett be a tanácshoz s amelyben az adóhivatal helyiségeinek tarthatatlan
állapotait tette szóvá, A: hivatali helyiségek
oly szűkek, hogy a tisztviselők ngyszólván
egymás hátán dolgoznak .bennük, de egészségi nézőpontokból is sok kifogás esik az
adóhivatal szobái ellen. Akkoriban az volt
a tanács terve, hogy az adóhivatalt költözteti
ki a bérházból, de a terv megvalósítása elé
pénzügyi akadályok gördültek. (Most aztán
ugy határozott a tanács, hogy nem az adó-,
hanem az anyakönyvi hivatalt telepiti ki
más/ bérelt helyiségbe «' a bérház első emeletén adóhivatali szobákat rendez be. Szerdán utasitotta a mérnöki hivatalt, hogy, a j
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día^tagyaroflazág
anyakönyvi hivatal részére keressen a belvíL
rosbifi megfelelő helységeket
— Eljegyzés üerliczy báró családjában
Józsika'- János táró,, erdélyi nagybirtokos;
Joz-sika Lajos báró és annak neje, születeti
Eszterházy grófnő fia, január 14-én' tartotta
eljegyzését Deszken a bájos Gerliczy Felkta
baronesselv amely ünnepségen jelen voltak
ást* összes Gerliczy családon kiviül Józsika
Lajos báró nejével és Ágnes leányával, a
DegenfeUi, Forstner des Fscherolles, Fejér váry, Szegedy és Podmaniczky családok. A
vidámságtói viszhangzott a deszka ősi kasCáU-y, melyhez Berkes cigányzenekarit Budapestről hozatták birtokokra az öröm szülők.
— Antal Gábor püspök meghalt
Antal Gábor dunántuli egyházkerületi református püspök az éjjel két órakor meghalt hatheti betegség után, gyomorrákban.
Az egyházkerület délután két órakor ül öszsze, hogy a temetés felől határozzon. Antal
Gábor a pályáján érvényesítette fényes tehetségét és nagy tudását, ugy a református
egyházi, mint a magyar egyetemes műveltség érdekében. Sokirt fáradozott a Szla vóniába költözött református magyarok egyházi
ügyeivel. A Dunántúli Közművelődési Egyesület egyik megalapítója és oszlopos tagja
volt. Négy évvel ezelőtt mint legidősebb református püspök a konvent egyházi elnöke
lett és ugy ebben a minőségéhen, mint a
Protestáns Irodalmi Tár sasiig elnöki miikö<lésében is többször szerepelt Budapesten is.
Tősgyökeres magyar észjárása, nagy tudása
is közvetetten előadása közkedveltséget szerzett neki, amit csak fokozott a társasóletben
tanúsított szoretctroméltósága és nagy előzékenysége. A főrendiháziján is több izben fölszólalt és különösen a népnevelés ügyével
foglalkozott. Betegségének jelei már mintegy
két évvel ezelőtt kezdtek mutatkozni rajta,
súlyosabban azonban csak a mult év végén
vett erőt rajta gyomorbaíja, amely az erős
szervezetet mégis tönkretette. Halálát özvegye és őt gyermeko siratja, akiknek gyászában osztozik az egész református egyház és
maga a magyar nemzet.
— ötezer ember halála Tókfői táviratok szerint a Saku-rasima szigeten két nap
óta tomboló vulkanikus kitörések a lakosság feléi, 'több mint ötezer embert elpusztítottak. Totói és a sziget között minden
összeköttetés megszűnt. Ez a katasztrófa a
legnagyobb, amely váláha Japánban történt.
Az egész szigeten hömpölyög a tüzes láva.
— Templomrablás világos nappal. A
szombathelyi székesegyháziban ma délelőtt
tizenegy óra tájban vakmerő templomrablás
történt. Kifosztották Szent Márton-oltárának
tabernakulumát, amelyben csak nemrégiben
helyezték el a francia Toursbói hozott érték e i ereklyéket. A szombathelyi egyházmegye védőszentjének oltárát a toursá ereklyék visszatérése után kegyeletes hivek értékes ékszerekkel gazdagították és a betörő
ezért szemelte ki ezt a tabernakulumot manipulációja céljául. A betörő nyomára a véletlen vezetett. Még nem is tudtak a püspökvárban a székesegyház értékes kegyszereinek kifosztásáról, amikor már a rendőrségen
volt a betörő, akit egy szombathelyi régiség
és ékszerkereskedő, Weirtstingl Ignác a rend
őrségen följelentett. Weiirstrngl lakásán ma
délben megjelent egy züllöttkülsejü negyven
három éves férfi, aki bécsújhelyi ékszerésznek adta ki magát. Összetördelt keresztrészdeet, kelyheket és egyéb templomi kegyszereket kínált eladásra. Wdnstingl gyanúsnak találta az idegent, akit szóval tartott, a
fiát pedig elküldte a rendörségre. A rendőrök megjelentek, a kegyszerárusitót
lefogták és vallatóra vették. Eleinte tagadott, később azonban maga mondta el, hogy ma délelőtt -tizenegy óra után kirabolta a szombathelyi székesegyház Sieht Márton tabernakulumát. Bevitték a rendőrségre, ahol elmondta, hogy Bécsújhelyről jött, de gyön-

gélkedett és az cmberbafátl kórházba vétet| te fői magát. Finomművű betörőszer számait
| a temetőben ásta el. A kórházban kitudta a
j helyi templomi állapotokat, tegnap megszö; ikött, kiment a temetőbe, ahol magához vette
betörő készségeit, amikkel a székesegyházba
ment, hol szappanlenyomatot vett a tabernakulum záráról. A lenyomat alapján megcsinálta a tolvajkulcsot, amellyel könnyen
operált.
—• A hermelin-kabát. Tisztelt polgártárs, ki ott künn hordod a havat napi két
koronáért é3 rá,lehelsz a kékké fagyott
ujjaid hegyére, vájjon tudod-e, hogy öthat évig szakadatlanul,
éjjel-nappal
hordhatnád a havat, mig összerobotolnád
azt a temérdek pénzt), amiből Mágnás
.Elza egyetlen bermelin-kabátot vett magának? Húszezer korona volt a kabát
ára, azonkívül találtak, a garderobejában kincseket érő orosz prémet, eziistróka karmantyút, brüsszeli csipkét, gyémántos diadómot, arannyal átszőtt szálakat, — mindez együtt egymillió értéknél többet képvisel. Polgártárs, látod, ezt
a fenesok pénzt mind szorgalmas munkáskéz hordta össze a FabrLk bácsi bútorgyárában és Fnbrik bácsi, a jó pulya,
egyszerűen beletette az ékszerek és .prémek garmadáját egy fukarszivü asszonyszemély puha ölébe, aki egyetlen ujját
sem mozdította érte, csak egyszerűen ki,nyújtózott Fabrik bácsi előtt a gobelinnel letakart, széles divánon. És bútorok
is találtattak ottan,
toitette-asztalka
Marié Antoinette korától, directoire
karos gyertyatartók, fotölyők, konzolok,
ottománok á la Luiz katorz, brilliánsokkal kirakott szépitkező szekrényke, Rubens és Tizian kezevonása, puha perzsaszőnyeg, dus valencionnes csipkefüggöny
és minden, amit egy hónapos szobában
sínylődő költő legvérmesebb álmaiban el
tud magának képzelni. A kispolgár, ki a
drágaság miatt megszorítja a konyhakiadásait, a lateiner, ki lemond a. szivarjáról, mert nem telik rá, a kereskedő,
ki maga hordja el divatból kiment és
raktáron maradt portékáit, a szegény
embernek valamennyi fajtája ós válto: zata, ki fogához veri a kiadandó garast
s kinek szerzeményéhez rosszagu izzadtságeseppek tapadnak, — oh! a szegény
ember el sem tudja képzelni a bőségnek
és jólétnek azt a mennyiségét, melynek
közepében a mani- és pedikürözött Mágnás Elza jól ápolt cica módjára lustán
hempergett . . . És látod, polgártárs, holnap, amikor ezt olvasod, a szegény Mágnás Elzát már felöltöztették legdrágább
hermelinszegésü ruhájába és hatlovas
hintón, tízezernyi tömeg irigykedő részvétele mellett fogják majd elszállítani
abba a nyugodalmas kertbe, ahova te
legfeljebb egyszerű fekete koporsóban,
kétlovas szekéren, szomorú őszi estén
fogsz egykor kéjutazni . . . Igen, ez az
élet, tisztelt (felebarátom, mely bekötött
szemmel méri az igazságot és Mágnás
Elzának, Nick Karter, azaz Gusztávnak
és kinek-kinek kiméri bölcsen azt, ami
őt
jus szerint méltán megilleti . . •
- Tartalékos tisztek tanfolyama. A
honvéd áílloiiiáfsparantcsnoikság a Szegeden
állomásozó tartalékos honvédtisztek számára január, február és március h<5hapokiban
továbbképző tanfolyamot rendez. Az előadások az alább közilendő programmal mindenkor1 fél hét órától egynegyed kilendig a Szegedi Kasziáó tanácskozási termében (Vörösmarty-u-tca 5.) tartatnak meg. Az előadások
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mim

i sorrendje ós tárgya: Január 20-án: Alkal- kozólag ínég nem akart seimtuMe • észrevémazó megbeszélés, a Szolg. Szab. II. Rész- telt sem tenni. Először csak barátságosan
ből. Junuár 27-én: Löntásítás és löíeladatok megkérdezte a betörőt, hogy miért követte el
megoldása gyakorlati példákon. Február a bűncselekményi Erre az szemtelenül vála3-án: összeköttetési szöl gálát. A távbeszélő
•anyag ismertetése. Február 10-én: Alkalmazó szolt:
— iHa én ülhetnék a kapitány ur helyén,
megbeszélés a gyalogsági gyakorlati szabályzatiból. Február 17-cn: Alkalmazó meg- akkor bizonyára nean törnék be.
beszélés a Szalg. Szab. II. Részből. Március
Ilyen feleletesket adott általában, ami a
3-án: Lőfeladá'tok megoldása gyakorlati pél- mellett bizonyít, hogy nem azonos Cseri Jód'áikoa Géppuska alkalmazása és hatása.
Március 10-én: Jelentkezési szabályok. A zseffel, akinek a nevét használja, inkább
tartalékosok kötelmei mozgósítás esetén. egyik notórius betörő lehet. Később Szakáll
Március 17-én : 'Becsület ügyben való maga- József dr. kapitány elé vezették, aki megtartás. Március 24-én: A honvédség újjászer- motoztatta. A karjára „1890" van tetoválva,
vezése és. a honvédtüzérség szervezete. Már- ezalatt pedig egy tőr és egy fa van iA betörő
cius 31-én: A tiszt magatartása a különböző
Szakáll kapitánynak is kitérő feleleteket
viszonyok között.
adott kilétésére vonatkozólag.
— Mit csodálkoznak azon, — mondotta,
ha
az emberek rabolnak és betörnek. MáEgy szemtelen betörő.
sok
a
jólétben dúskálnak, nekem pedig na— Aki nincs megelégedve a világ rend*
pok óta neon volt ennivalóm. Imádkozásból
jével. nem lehet megélni.
(Saját tudósitónktól.) iA téli hidegek beA kapitány kérdéseire csak annyit válaálltával a társadalom parazitái is kibújnak szolt, bogy Palánkéról jött Szegedre, de nem
odujukból, bogy a nyomor és a szegénység volt képes munkát kapni. Mivel a rendőrszent nevében, a biin utjain jussanak egy kis ség kétségtelenül megállapította, bogy a
pénzhez és elemózsiához. Bizonyos tetterő és munkakönyv hamis, a (betörő ujjairól daktielszántság szállja meg ilyenkor ezeket a ké- loszkópiai felvételt készítettek és azt. felkültes ékzisztenciáikat, akiket ha elér működé- dik az országos bűnügyi nyilvántartó hivasük közben az igazság sújtó keze, bizonyos talnak. Igy aztán valószínű, hogy rövid idő
büszkeséggel és a beismerés kihívó modorá- alatt sikerül megállapítani az ál-Cserinek
val akarják szankcionáltatni cselekedeteiket, igazi kilétét. A rendőrség ugyanis azzal a
amiket szerintük a társadalom nemtörődöm- gyanúval ól, hogy több bűncselekmény tersége idéz elő. lEz a magyarázata is egyben heli már előéletét és azért nem akarja megannak a kétségtelen ténynek, hógry a bűnügyi mondani nevét.
krónika a téli hónapokban mutatja a legrémitőbb statisztikai adatokat.
Ma délelőtt is, ilyen tipikus parazita kei-ült Szakáll József dr. bűnügyi osztályvezető
elé. Olyan ember, aki dolgozni komolyan sohasem akart, ínég kényszerűségből sem; ellenben amikor megtudta, hogy a mostani viszonyok között még annak sem lehet dolgozni, aki akar, hát azonnal betörést követett cl,
gondolván, bogy erre épen elég joga van,
mivel munkát nem lehet kapni, élni pedig
mégis kell.

Kedvezményes jegyek
érvénytelenek.

Számozott

helyek!

Jegyek előre válthatók
a nappali pénztárnál.
Előadások kezdete
7 és 9 órakor.

5,

Helyárak, Páholy 5 K.
Zsőlye 1.—. I.hely 80 f.
II. hely 60 fill. III. hely
40 fillér.

A betörést délelőtt tiz óra tájban követte el, Kis Gyula tani tó, Brüsszeli-körut 30. sz.
alatt lévő lakásán. Kisnek a. felesége lent]
volt a mosókonyhában és addig a betörő
(akihez később szerencsénk losz személyesen);
behatolt a lakásba, vésővel felfeszitette a
szekrényeket és kilopott egy női aranyórát
és láncot 160 korona értékben, továbbá több'
apróságot. Már épen el akart állani, mikor
Kisné véletlenül felment a lakásba. Mikor
belépett a folyosóra, meglátta a betörőt. Az
asszony ijedtében sikoltozni kezdett, amit
meghallottak a szomszédos Plcsz kaptafakészitő munkásai és Kisné segítségére siettek;
el is fogták a betörőt, akit aztán a rendőrök
a városházára vezettek.
A betörő először Gróf Dezső rendőrtiszt
elé keiült. A fellépése nagyon bátor, sőt kihívó volt. Amikor a rendőrtiszt kérdezte,
bogy hívják, benyúlt a zsebébe, elővett egy
munkakönyvet és ezekkel a szavakkal adta
át:
— J3bből megtud mindent!
A munkakönyv Cseri József nevére volt
kiállítva; a személyazonosságra Vonatkozó
adatok szerint az illető 1890-beu született,
barna haja, kékszeme van és különös ismertető jele nincsen. A betörő azonban 26—27
évesnek látszik és a könyvből meglehetett
állapítani, hogy hivatalosan feketének volt
jelezve a szeme, ezt azonban kikaparta az álCseri és kéket irt a helyére, mert neki tényleg kék szeme van. A rendőrtiszt erre vonat-
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SZÍNHÁZ,

művészet.

Színházi műsor:

CSÜTÖRTÖK: Virányi Sándorral: A
rablólovag, szinmü. Páratlan */»•
PÉNTEK." Sárga csikó, népszínmű. Páros %.
SZOMBAT: Baba, operett. Páratlan s/»VASÁRNAP délután:
Cigány prímát,
operett.
VASÁRNAP este: Baba, operett. (Bérletszünet.)

SBBBBBBBBBBBBBBHBHBBaSJBKHB

Ön ugy pazarolja a pénzét!!
mint aki a gyerty&t mindkét végén égeti,
ha nem olyan v i l l a m o s izzókőrtéket használ, mely a legújabb módszer szerint készül,
hossza élettartamúak és nagyon gazdaságosak. — Minden egyes Izzókórte saját
c é g e m m e l van ellátva.

pnilllri MMD
illlill
lllfliD ollll hb-hd, igw-i

«BBBBBSEBBIBHE!BHHBH8SfflfflBBBBi
* Az utolsó csók. Biró Lajos kényszeredett romantikáim darabjában folytatta ma
vendégszereplését Virányi Sándor, aki ezt a
szerepét először játszotta el Szegeden s éppen ezért szépszámú 'közönsége' vonzott a Husz millió a vidéki városoknak
színházba. A kísérletezés után, mellyel Az
— Budapesti bankok akciója. —
utolsó csók eddigi előadásai össze voltak
kötve, Virányi biztos, kiformált játéka az új(Saját tudósítónktól.) A vidéki városok
ság ingerével hatott Nagy János hálás sze- hitelszükséglete szempontjából nagyfontosrepében. Ábrázolása szorosan fedte az iró ságú akciót indított néhány igen tekintélyes
intencióit és bőséges találékonysággal szí- fővárosi bank. Hosszú időm át nem Myósitotnezte ki a rendelkezésére álló anyagot, — ez tak a fővárosi pénzintézetek köztségi költalán a legértékesebb művészi siker, ami az csönt, mert a községi kötelezvényeket sem
ábrázolás terén elérhető. A közönség jól mu- a hazai, sem a külföldi piacokon elhelyezni
latott és helyenkint lelkesen tapsolt. Kár, nem lehetett. A községi kölcsönök folyósíhogy az előadás egyébként nagyorr kevés tása most meg fog indulni, mert — mint érjigyelemreméliíó értéket nyújt, amiben talán tesülünk — a Pesti Magyar Kereskedelmi
lényeges szerepet játszik az a körülmény, Bank, a Magyar Jelzáloghitelbank és a Pesti
hogy Szohner Olga meg mindig betegen Hazai Első Takarékpénztár
tegnap közös
kreálja szerepét.
konferenciát tartottak, amelyen elhatározták,
* Katonák és a „Métely". Tiz esztendő- hogy a pénz viszony ok javulására való tekinvel ezelőtt az erkölcsösök és a könnyen- föl- tettel a vidéki városok szolgálatára husz milliáborodók forradalmat akartak csinálni Pa- lió korona kölcsönt nyújtanak. Ez az összeg
risban, mert a legelőkelőbb szinház előadta
Brícux szenzációs drámáját, a Mételyt. A elég csekély a városok fölsegitéséhez, de
a
betegek és az álszenteskedők kimondották az mindenesetre már azt bizonyítja, hogy
anatémát a bátor drámaíró fejére, tüntettek, pénzviszonyok javulnak s a hiteligények kiterrorizáltak, társadalmi bojkottot rendeztek, elégítésre találnak. A Magyar Város- és Közmert egy iró hangosan mert beszélni a szín- ségfejlesztő Részvénytársaság, amely eddig
padról arról a betegségről, amelynek nyomorékjai titkolózva, szégyenkezve járnak kö- — éppen a rossz gazdasági viszonyok miatt
zöttünk. És ez a tiz esztendő minden kerék- — programját megvalósítani nem tudta,
kötő akadály dacára óriási változást idézeti szintén folyósítani fog városi és községi köldő a legkonzervatrvebb osztályok erkölcsi csönöket s kötvényei elhelyezésének sikere
fölfogásában is. Most, tiz esztendő után meg- már biztosítva van. Az intézet egyik igazgatörténik az a csuda, hogy a maradiságáről
ismert és hires katonai szellem kapitulál a tója Bécsben tárgyalt a mult hét végén s sirégi, erkölcstelen Brieux előtt. Nem csak azt került egy osztrák bankcsoporttal olyanismeri el most róla, hogy erkölcsös, hanem megállapodást létesítenie, amely szerint az
azt is, hogy szükség van rá, hogy hasznos. osztrák csoport egy nagyobb összegű kötA bécsi hadvezetőség a császárvárosban elő- vény-mennyiséget fixáron átvesz és felei köadatta kizárólag a legénység szántára Brieux
Mételyét. Látva azt a hatást, amelyet a bé- rében elhelyezi.
A budapesti bankok akciója mindenesetcsi előadás a legénységre gyakorol, elrendelte a hadvezetőség, hogy a közös hadse- re igen közelröt érdekli Szegedet is s most
reg ezredeinek minden állomáshelyén létesít- különösen alkalma nyílik arra, hogy a pénzsen megállapodást az állomásparancsnok az viszonyok javulásában rejlő kedvező konillető város színigazgatójával, a Mételynek
előadatása iránt. Most az egyszer a magyar junktúrákat kihasználja. Csak a napokban ís
kultuszminiszter követhetné a bécsi példát és _ a Szegedi Általános Bankszövetkezet tett
a középiskolák felső osztályának növendékei ll egy ajánlatot a városnak öt millió kölcsön
számára szintén előadathatná a Mételyt.
erejéig s az ajánlat ügye azon az utón- halad,
* Baba. A színházi iroda jelenti: Andrán hogy a város tanácsa vlószinüleg hamarosan
operettjének reprize valósággal újdonság- érintkezésbe is fog lépni a kölcsönt fölyósitó
számba megy. Az el évű Illetlen klasszikus zene mindig friss marad, oázis abban a siva- bécsi pénzcsoporttal. Az bizonyos, hogy a
tagban, amihez az ujabbkor) közönség jut. budapesti bankók husz milliójából Szegedre
Talán a Baba az utolsó operettje az elmúlt nem nagy összeg jut, de mégis sokat nyom
évtizedek szenzációsan bő és elsőrendű szín- majd ez is a latban. Ha csak egy vagy két
padi termésének, amely nincs meghatározott milliót remélhet a város, -már akkor is meg
időhöz kötve, mert örökké szép, hatásban
»em veszt, értékben nem pusztul. A rendezés van a íödözet vagy a vásárcsarnokra, vagy a
egész sereg meglepetést tartogat, a szerepek tüzérkaszárnyára. A pénzviszonyok ilyetén
ugy vannak kiosztva, hogy megfeleljen javulásából most már indokoltan, lehet követmindegyik a szereplő egyéniségének. Hilbert keztetni arra, hogy még ebben az évben ren-Janka, Déri Rózsi, Miklósy Margit, Balázs, delkezésére fog állni Szegednek az az őszHeltai, Solymcsi hálásnál-hálásabb feladaszeg, amely a sürgős beruházásokra szüktokhoz jutnak.
séges.

S Z Í N H Á Z I CUKORKÁK,
ajándék-dobozok

gyönyörű

választékban

Kárász-u., Ungár Mayer-patota
íHBSMSESaaEIBKHBHBBHSHBBBBBB
Bútor zállitásokat helyben és vidékre, berakározást száraz raktár
helyiségben eszközöl

( J n g á f

BCflŐ

&

szállító
Szeged, Jókai-utca 1. sz
Telefon 34.
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Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délfiiagyarország.

(-) Kilencvenezer korona államsegélyt
kapott Szeged. Az állam tudvalevőleg m i n d e n

az

urAnia
SZÍNHÁZBAN

Péntek, szombat vasárnap

A Nordisk

Nlms-

Compagnie remeke

Dán tal ászdráma három
felvonásban.

A világhírű Nordisk gyár szenzációt keltő felvételei közül is kiválik
ez, bájos, megható
történetével, elsőrangú színészi alakításaival és főleg
művészi fölvételeinek utólérhetetlen
szépségeivel.
Előadások hétköznapokon 1 s6, vasárnap 2 órától folytatólag.

MAGY. TUD. SZÍNHÁZ

Csütörtökön

január

15-én

A legzseniálisabb
gyermekmüvésznö
felléptével. A G A U mONT] f i l m g y á r
csodás

felvétele.

Társadalmi dráma három felv.
A f ő s z e r e p e t a kis SUSANNE
PRIVÁT játsza, aki világhírre
tett sz rt a Paris g y e r m e k é b e n
való c s o d á s alakitásóval.

Előadások "V*6 órától folytatólag.
Vasárnap d. u. 2 órától folytatólag.
Jegyek előre válthatók az Uránia esti
pénztá átlát, vagy telefon utján rnegrend lhetők.
Telefonszám
872

n
i
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Csütörtökön január

15-én

évben négy millió államsegélyt utal ki a városoknak, amelyek között az összeget arányosan fölosztják. A mult évben 90,000 korona
államsegélyt kapott Szeged s most értesítette
a várost a belügyminiszter, liogy az idén is
ennyit utalt ki. A leirat igy szól: „A város
részére 1914. évre járó 90,000 korona államsegélyt jelen szám alatt kiadott rendeletemmel az ottani kir. adóhivatalinál kiutalványoztam. Felfhivom a város közönségét, hogy
a most kiutalványozott összegnek a pénztárnok és ellenőr által aláirt és a polgármester vagy helyettese által láttamozott nyugtára xaló fölvétele és a házipénztár számadásba való bevételezése iránt intézkedjék.
A miniszter helyett dr. Némethy államtitkár."
Az államsegélyt a tisztviselőik családi pótlékainak kifizetésére fordinja a város, mint a
hogy erre a célra forditotta taValy is. A leirat
egy ,kiis csalódást keltett a városházán, mert
a tanács azt remélte, liogy az idén a kormány
fölemeli Szeged államsegélyét. A kilencvenezer koronát ugyanis még annak idején beillesztették a költségvetésbe, a pénz tehát elfogyott, még mielőtt fölvették volna. Nem
valószinütlien, hogy egy kis utánajárással fölemelte volna a kormány Szeged áilamsegélyát, amelyre az idén; sokkal jobban rászorult, mint más esztendőkben.
(•) Nagyvárad fejlődése. Mind több
jelét adja Nagyvárad város annak, liogy rohamosan fejlődik. Legközelebb közvágóhidat és munkásházakat fognak építeni. Rimler
Károly polgármester tegnapelőtt a szociálpo
litikai bizottság iilése után azt a kijelentést
tette, hogy tavasszal minden megváltozik, és
Nagyvárad város meg is kezdheti régi tervei
vek megvalósítását. 'Tudósítónk beszélgetést
folytatott Kőszeghy József főmérnökkel, aki
a következőket mondotta munkatársunknak
— ,A polgármester ur kijelentéséből tényleg azt lehet kiolvasni, hogy tavasszal végre
sor kerül a milliós költséggel építendő közvágóhidra is. lA közvágóhíd tervei a legese
kélyebb részletekig kidolgozva már régen készen állanak a nyilvános árlejtés kiírására.
A polgármesternek kijelentéséből arra is kö
vetkeztetni lehet, hogy tavasszal a munkás
házak felépítéséhez is hozzá lehet, kezdeni
Amint tudott dolog, a munkásházak felépítésére a [minisztérium igen tekintélyes összege
helyezett kilátásba, ugy, hogy a munkásba
zak felépítése még könnyebb feladat, mint a
közvágóhíd. Egyébként is ngy értesülök,
hogy a pénzügyi helyzet lényegesen javult ós
Nagyvárad város igen előnyös feltételek mellett végy milliós kölcsönhöz juthat.

A szezon legizgatóbb
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Dráma, ANDRÉ de LORD
r e g é n y e után 2 részben.
A f ő s z e r e p l ő : COUGET,
a párisi GRAND GUIGNOL é s BACH1ER a párisi ODEON s z i n h á z t a g j a

megsebzett szív
Nagy katonadráma
felvonásban.

két

Előadások Vs6 1/48 és 9 órakor.
Vasárnap, 2 órától folytatólag.
Telefon: 807. sz.

SPORT.
0 A Chelsea Budapesten. London legkedvesebb csapata, a Chelsea lesz az FTC angol attrakciója a tavaszi szezonban. A Chelsea derekasan viaskodik a ligabajnokságban
s legfőbb vonzóereje, hogy csatársorában játszik Woodward, a világ legjobb amatőr játékosa és a dán Middleboe. Az MTK angol attrakciója még ismeretlen (ugy halljuk, hogy
a Sunderland lesz a vendége), mert a klubok hét pecsét alatt őrzik a tárgyalás titkait.
A Chelseáról szóló hir is véletlenül pattant
ki. Az MTK atlétikai trénerét, Mr. Ransomot értesítette róla széljegyzet formájában
Londonban maradt — felesége. A Chelseát
Görög Rezső, az Angliában tartózkodó sport
hírlapíró kötötte le a magyar bajnokcsapatnak.
0 Fischer Tibort elveszti a magyar birkózó sport. A kiváló nehézsúlyú bajnok, aki
most szerzett mérnöki oklevelet, három évi
időtartamra Berlinbe költözik. Fischer távozása különösen a főiskolai sportnak jelent
nagy veszteséget, mert lelkes buzgalommal
trenírozta a MAFC birkózógárdáját.

TÖRVÉNYKEZÉS.
§ Lukácsiu kivándorlásra csábított
Aradról jelentik: Ma volt tizenegyedszer kitűzve Lukácsiu László dr. volt országgyűlési
képviselő, hírhedt lacíalusi pópának kivándorlásra való csábítási bünpöre. Tizenegyedszer volt kitűzve a tárgyalás, de soha sem
lehetett megtartani, mert Lukácsiu nem jelen-t
meg, hanem maga helyett rendesen orvosi
bizonyítványt küldött. A törvényszék Végre
is .megsokallta Lukácsiu kis játékait és igazságügyi orvosi szakértőkkei vizsgáltatta meg
őt. Az orvosok megállapították, hogv Lukácsiu nem beteg, ezért ma aztán, kelletlenül
ugyan, de megjelent a tárgyaláson. Lukácsiu ellen az volt a vád. hogy az Aradon
megjelent, de időközben megszűnt „Tribuna"
cimü lapban kivándorlásra csábító hirdetéseket tett közzé. Lukácsiu fiának ugyanis Newyorkban utazási irodája van és ennek az irodának révén akart Ldkácsiu kivándorlót szerezni. A mai tárgyaláson Lukácsiu tagadta
azt, mintha ő kivándorlásra akart volna csábítani. A biróság azonban tagadásával szemben beigazoltnak látta a vádat és Lukácsiuí
kivándorlásra való csábításért száz korona
fő- és negyven
korona
mellékbüntetésre
Ítélte.

KÖZGAZDASÁG.
x A tőzsde jubileuma. A budapesti árués értéktőzsde e hónap 25-én, vasárnap délelőtt tizenegy órakor tartja meg jubiláris közgyűlését. A tőzsde elnöksége részéről Horváth Elemér elnök, valamint Simon Jakab és
Végh Károly alelnök ma délelőtt megjelentek
a képviselőháziban és meghívták a diszgyiilésen való részvételre Tisza István gróf miniszterelnököt, Teleszky. János pénzügyminisztert, Harkányi János báró kereskedelemügyi, Ghillány Imre báró földmivelésügyi és
Balogh Jenő igazságügyi minisztereket. A
jubiláris ülésre nagy előkészületek történtek
és gondoskodtak róla, hogy az ünnepség (lefolyása méltó legyen a tőzsde jelentőségéhez.
!
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Royal nagykávéházban
Minden vasárnap

nagy

to/v\bola
értékes ngereménytirf jakkal, q
Naponta czigányzene.

SZÍNHÁZI VACSORA!
Saját termésű kitűnő hegyiborok.
Különlegesség:„Royal Zöldike."

Tulajdonosok: Matejkaés Fliegel.

FOGA
BsájpadlÁa

Az általam készített
fogásra kitűnően használható a valódi fogfotfo!
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tdjesea
pótolják. Készítek továbbá arany koronákat éa
íevehető arany hidakat jutányos árak mdtatt.
Vidékiek 12 óra alatt tesznek kkkgttvo. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.
• A R T A ÁGOSTON fogtechailH*
1.

12
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DÉLMAGYARORSZÁG

FARKAS ELEK bir. végrehajtó, SZEGED.
4542—1913. végr. szám.

APRÓHIRDETÉSEK.

Csipke-

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881- évi
LX. t.-e. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, bogy a szegedi kir. törvényszék 1918.
évi 82252. számú végzése következtében dr.
Faragó József ügyvéd által képviselt Sehmidt
Károly javára 258 kor. 23 fill. s jár. erejéig
1913. évi december hó 11-én foganatosított
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 694
kor. becsült következő ingóságok u. m.:
Tekeasztal felszereléssel asztalok székek és
egy bormérő asztal nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913. évi V. 4363. számú végzése folytán 258 kor. — fill. tőkekövetelés, ennek 1913.
évi október hó 1. napjától járó 6% kamatai
és eddig összesen 70 kor. 90 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig,
Téglagyár-u. 17. szám alatt leendő eszközlésére
1914-IK ÉVI JAN. HÓ 24-lK NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI Vil2 ÓRÁJA HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahlhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, liogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108.
§-a értelmiében .készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul
is elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és feliilfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Szeged, 1913. évi december hó 31-én.

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

külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF

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

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt
i n a h a js z e s z " által. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
yógyszertárában Szeged,
zéchenyl-tér.
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Finom,

Híimoia berendezés

jutányos árban eladó.

KIADÓHIVATALBAN,
K á r á s z - u t c a .

©-

s z á m .

Thierry A . gyógyszer, balzsamé
segítséget nyújt bármely betegség ellen
különösen a légzési szervek megbetege
déseinél, köhögés, elnyálkásodás, gége
katarrhus, tüdőbaj, étvágytalanság, rossz
emésztés koleraszerü betegségeknél, gyomorgörcs esetén. Külsőleg az összes szájbetegségeknél, fogfájásnál, mint szájvíz,
égési sebeknél és kiütések ellen kitűnően
bevált. — 12 kis vagy 6 dupla vagy 1 nagy
speciálliveg 5 60 K. Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény.

Alkalmi vételek!

képészeti

vi

a legértékesebb
tárgyakkal!!!!!

valamint tanulók részére m e c h a n i tanszerekben

Női

J 2 S

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

Vénig gyula
cipész és orthopéd,

Naponta

Gondi

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

flmeplhal HpOH specialista M j e I.

kiszolgálás.

Szabad

M E G N Y Í L T ! ! !

Jzabott ára*!

S z e g e d , Jókai-utca.

áruk,

és fizikai

2 —
5*—
5*—
2'50
190
D90
2'50

Zongoraíanitds

vasárnap m

fény-

kai, gőz-, villanygépek

3-20

Református-palota, gőzfürdővel szemben,

•
• Minden

270
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Vtmttyárfikáz

Megakadályozs megszüntet vérmérgezést
fájdalmas operációkat leggyakrabban feleslegessé lesz. Használatos gyerekágyas
nőknél, fájó emlők tejmeglnditásnál, rckedés, emlőkeményedés ellen. Orbáné
(eltört lábak, sebek, dagadt végtagok
csontszú, fekélyek, ütés, szúrás, lövés, vágás
v. z ú z ó d á s által okozott sebeknél kitilin
gyógyhatású szer. Idegen testek e l t á v o l í t ! ; i
mint üveg, szálka, por, serét, tüske s t b , kinövések, karbunkulus, képződmények, valamint rák ellen, féreg, rothadás, körö.ngvűlés,
hólyag, égési sebek, hosszú betegségeknél
ílőfordulo fölfekvésnél, vérkeléscknél, túlfolyásnál, valamint k i p i l t s esetén csecsemők
nél stb. stb. kitűnő hatású.
Két tégely ára K 3 0 0
pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett k i p h a t ó .

cikkek,
és

Kéf budapesti üzlet áruit

Valódi Angol cosztüm kelmék K
Tiszta gyapju szövetek 1 koronától
Cozmanozi pargetok féláron!
Tiszta gyapju 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 i n g e k . . . K
Női cloth finom a l s ó k . . . K
Női nagy cloth kötények . . K
Női fíor harisnyák 40 és 80 fillér
Női és leányka kesztyűk, trico áruk.
Paplanok féláron!

ni lehet a

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

láfszerészeti

fogadunk el.

megvettem!!

Tudakozód-

(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

Betegápolási

k i z á r ó l a g földbirtokokra

Rudolf-tér 5. szám.

Thierry A. „Órangyal"-gyógyszertárából Pregrada

műszerek.

folyósitunk. — Megbízásokat

jókarban levő

Budapesten k a p h a t } TŰRÖK JÓZSEF gyógytárában v a i a n u n t az
ország legtöbb gyógytárában. Nagyban THALMAYER és SEITZ,
Hochmeister utódai és RADANOvITS TESTVEREK drogériákban
Budapesten. — Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk közvetlenül

Orvosi

nyös törlesztéses kölcsön ket

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

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi Centlfólla-kenőcse.

MEGNYÍLT!!

1 évtől 35 évig terjedő elő-

Szegedi Általános Bank

FARKAS,
kir. bir. végrehajtó

lnc=£T

folyósítását megkezdettük.

bemenet!
Kálmán

rendű cigányzenekara

első-

játszik.

VÁRNAY L KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGK&ÍN,

Hirdetéseket f e l v e s z a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.
KARÁSI-UTCÁ »,

