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Szeged, 1914
Szociálpolitikai ügyosztály. I
(d) Szitáló, fehér pillék havazzák be
a város utcáit, melyeken zajtalanul, nehézkesen vánszorognak tovább :a jármüvek
és fázósan sietnék napi dolguik után az
emberek. A szunnyadó .téli világ e város
megdermedt közéletét szimbolizálja e pillanatban, tni'kor uj korszak kárpitjai nyiladoznak,és a sejtelmes jövő készülő nagy
események .árnyékát veti élőre.
A közelgő tisztújításra gondolunk, a
melynek hullámai már most széles köröket vefcnek a közélet felszinén. Minden
jel ,arra vall, hogy ez a tisztújítás igen
sokban különbözni fog rná's hasonló eseményektől, mert belső tartalomban jelentős elmélyülést nyer azoktól a várakozásoktól, tegyek megelőzik. Ki titkolhatná
tovább, hogy a lakosság telve van reménységgel a mainál tökéletesebb és jobb közigazgatás iránt? A közéletet irányító és
kitöltő eszmék folytonos változásnak vannak alávetve; mia már más igényekkel lépünk föl az autonóm hatóságok munkaprogramjával .szemben, mint a nem sokkal
ezelőtt elfolyt lusztrumok alatt. A hatóságnak meg kell éreznie az uj kötelességeket,
melyeket a változó kor változó eszmei tartalma ró reá és változnia kell magának a
hatóságnak is, talán nem személyeiben, de
a vállalt feladatok nagyságának átérzésében és a társadalom óhajtásainak megvalósítására irányuló törekvéseiben.

Olvasás közben.
Irta: Ignotus.
A bölcs, a férfi és a nő közt való viszonyt
nézi; a moralista a férj s a feleség közt valót. A bölcs a gyermeket, a moralista a törvényes vagy törvénytelen gyermeket. A bölcs
a szerelmet, a moralista a tilos vagy törvényes szerelmet. Egy ostromlott váriban a Dumas fi Is igazságainak javarésze értéktelen
volna. A bölcs, ba etlhikus. az erkölccsel
foglalkozik. S ez a több soklka! kevesebb.
A moralista gyáva, mert mikor megüt,
arra számit, hogy diszkvalifikált arra, hogy
vissza iithesd.
A moralistának az emberek iránt való
érdeklődését a káröröm fiiti.
Ne irigyeljük szegénytől: a káröröm a
szegény ember öröme.
Nincs szebb az emberi testnél, kivéve, ha
lyukas nadrágból látszik el.
Okos ember: azt mondja, amit én.
Kilencveti évet élt — micsoda egoista lehetett!
Annyira már el kellett volna jutnunk,
hogy valamint hivatalunkban biztosítottunk
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Hogy mindjárt egy kézenfekvő példára mutassunk rá, fölemlítjük, hogy a
város hatósága alig mutatott eddig fogékonyságot a szociálpolitikai konstrukciók
fontosságának megértése és méltánylása
iránt. Egy nagy város, egy társadalmi jelentős közület, mely százhúszezer ember
jólétének és megélhetési formáinak nyújt
keretet, egészen másként kötele's polgárainak szociális szükségleteiről gondoskodni. Vannak intézmények és reformok, melyeknek megvalósítását nem lehet többé a
közigazgatás rendes áktagyártási szisztémája szerint keresztül vinni. Vannak népjóléti intézmények, melyek Szegeden már
akkor is elkéstek volna, ha csak ma kezdenék meg működésüket. Hiányzik a város
méreteihez méltó nagy kórház, melynek
szakadatlan sürgetése eléggé jelzi, hogy
a közvélemény nem tűr .tovább semmiféle
halasztást. Hiányzik a vásárcsarnok, mely
közegészségügyi és közélelmezési viszonyainkat van hivatva modern színvonalra
emelni. Halaszthatatlan a vizellátás kérdésének megoldása, melynek minden napnyi késedelme egy katasztrofális veszedelem csiráját rejti magában. És huszonnegyedik óráját éli a tanyai vasút, ez a szerencsétlen prédája a haszonlesésnek ós
kapzsiságnak, mely már régen virágzó vál-,
laiattá fejlődhetett volna ,a jnagánváltalkozó, vagy az üzleti szellemű házi kezelés
igazgatása alatt s melynek létesítésétől
mintegy negyvenezer embernek jobb meg-

élhetése és ^ piaci viszonyok általános konszolidációja függ.
Nem először mutatunk rá ezeknek a
nagyjelentőségű intézményeknek a végtelen fontosságára. A^ felsoroltak között
egyetlen egy sincs, amely halaszthatatlannak ne lenne nevezhető. Az ilyen ügyeket
ki kell emelni a közigazgatási útvesztő mocsarából. Lelkes embert keres a társadalom, világos és tiszta elmét, erős kart,
gyöngéd és érző szivet. Aki ezeknek a tulajdonoknak birtokában van, az majd fog
tudni életet lehelni a megpenészedett papirostömegekbe. Szervezni kell a városi tanács szociálpolitikai ügyosztályát,
mely
ébren tartsa és a megvalósulás félé vezesse a közérdekű intézmények hosszú sorát.
Más városokban már külön szociálpolitikai bizottságok működnek, mig Szegeden
a legéletrevalóbb tervezet is hónapokig
vesztegel a jogügyi és pénzügyi retorták
szűrőkészülékein. Ez az oka, hogy hatóságunkból hiányzik a társadalom szociális
igényei iránti érzék, hogy egy korcsolyapálya létesítésének, egy népfürdőnek, vagy
partfürdőnek a kérdését egyszerű élvezeti
kérdéssé sülyesztik le épen azok taz emberek, akiknek kötelességük lenne fölismerni az ilyen társadalmi szükségletek hátterében rejlő nagy szociális igényeket.
A szociálpolitikai ügyosztálynak lenne
föladata, hogy megoldja a tankötelesek
hiánytalan Oktatásának kérdését, hogy segítsen a munkanélküliek tízezrem, rendez-

raagiunknak három-négy hetet Szabadot és
rnunkátalant: egész életünknek is legyen efféle szabadságideje — néhány esztendő, mikor könnyelműek lehetünk és bolondokat tóhetünk büntetlenül s következmények nélkül.

ni s ma éppoly veszekedetten bankárkodni,
mint amily veszekedetten vargálkodott tegnap.

Mulatságos és megalázó megfigyelni,
hogy pénzszerzéshez nem kell értelmesség,
még csak polgári okosság sem. Akárhány
embert ismerek: nagy vagyon urát és megszerzőjét, aki egyszerűen buta — nemcsak,
hogy nem értelmes, de ostoba is. Vannak alsóbbrendű állatok, akiknek, ha kiszedik agyuk
velejét: nyugodtan élnek és kereskednek tovább. Pénzszerzéshez, ugy látszik, elég ilyen
állatnak lenni.
A konfortáblis lónak annyival jobb a
dolga, mint nekünk, munkás embereknek,
hogy ellenző van szeme mellett s nem lát
jobb életet magáénál. Ha egyáltalán elszundikál vagy elgondolkozik, bizonyára nincs
elragadtatva életétől, de mindenesetre azt
gondolja: „ilyen az élet, jobb volna megdögIeni." Ha azonban látna és összehasonlítana,
azt gondolná: „kutyának való az ilyen élet;
meg tudnám gyilkolni, akiké jobb".
Az amerikai embernek az a titka, liogy
teljesen azonosítja magát azzal, amit cselekszik. S nem mindazonáltal, hanem éppen
ezért tud oly könnyen mesterséget változtat-

A siker titka: megvetni az embereket,
de számba venni őket: senkit sem tartani
nagynak, de senkit se venni kevésbe.
Vannak, akik egyre a holnapban élnek, a
másholban s a máskorban s a mbstant az itteni s az eztet lerázzák magukról, sietve, idegesen, mint valami utolsó akadályt — s mégis: a ma ellen azzal narkotizálják magukat,
hogy ézsaui módon eladják egy tál lencséért,
egy pillanatnyi nyugalomért vagy haladékért
mindenestül a dicső holnapot.
Mi a legnehezebb munka? Az, ami: elvégezni eszébe sent jut az embernek, vagy a
miihez lusta, vagy ami derogál neki. Herkulesnek nem nehéz herkulesi munkákat elvégeznie, de csak halála után jut az istenek
közé. Aki már életében boldogulni akar, annak sent röstellenie, sem szégyellenie nem
szabad a pislicár munkát. Egy fényes tehetségű és fényes pályát befutott férfi mesélte
e! egyszer a pályafutás titkát. Kis legénykoromban, úgymond, egy nénikémnél laktam, aki jól bánt velem és szivesen megfőzte kedves ételemet, a töltött káposztát. Dc
én ezt az ételt ugv kedvelem, ha van benne
egy kanál tejfel. A nénikém többnyire lusta
volt egy kanál tejfelért lemenni a pincébe.
Én azonban sohasem voltam lusta, én mindig

DÉLMAGYARORSZÁG
zen szociális szabadoktatási tanfolyamokat s létesítsen általában népjóléti intézményeket, amelyek nélkül a városi társadalmi
élet el sem lehet! A társadalom mind több
és több terhet ró az államra és törvényhatóságra ,s ha Szeged véletlenül abban a
szomorú helyzetben van, hogy az állam
gondoskodására igen keveset,. majdnem
semmit sem számithat, ez csupán azt jelenti, hogy annál nagyobb igényekkel lép
föl a maga városi szervezetének irányítóival szemben, kik végre is egy igen jelentős
anyagi íőkehalmazatnák kincstárnokai és
megállhatnak a maguk lábán is, ha ugyan
akarnak. Uj alapokra kell fektetni a város gazdálkodási rendszerét és az igy teremtett erőkészletek bőségesen fedezni fogják azokat a szükségleteket, mélyeket az
intenziven kifejtendő szociálpolitikai gondoskodás a város polgárságára és vezetőire ró.
A munkásbiztositás reformja. Megbízható értesülésünk szerint a kereskedelemügyi
minisztériumban megkezdődött a munkásbiztosításról szóló törvény reformjának előkészítő munkálata. A minisztériumban gyűjtik össze azokat a fölterjesztéseket és beadványokat, amelyeket évek hosszú sora óta
különböző kereskedelmi és ipari testületek és
érdekképviseletek a 'kormányhatósághoz föl terjesztettek. Ezután szűkebb
értekezletet
fognak tartani a minisztériumban és az ott
elhangzott véleményekről informálják azután
Harkányi János báró kereskedelemügyi minisztert és az igy összegyülemlett anyagot
országos konferencia elé fogják terjeszteni.
Ezt a nagyobb értekezletet február hónapban hívják össze.
lementem egy kanál tejfelért a pincébe
ez a pályám titka.

s

Hány emberrel megesik, hogy mint festő
vagy iró vagy politikus vagy tudós korán és
hirtelen eljut bizonyos helyre, de aztán megáll s néha még ezt a helyet is elveszíti. Ez
azt mutatja, hogy az ember mindig megkap
és elér annyit, amennyi tehetségének kijár,
de ennék megtartásához vagy ennél többhöz
már külön tehetség keik Egy munkáért az
élet csak egyszer fizet.
Aki tehetséges ember létére nem vitte
semmire, csak magára vethet. S igazsággal
panaszkodnia sem szabad. Azzal, amit el nem
ért, vesse össze azt, amit elmulasztott, ami
alól kibújt, ami elől kitért s amitől megkíméltetett. A mérleg futja.
Hányan nem tudják akarni, amit szeretnének !
Az akarat nélkül való ember legjobb esetben annyira viheti, mint Dalton, a szinvakság fölfedezője: megcsinálja a fogyatkozás
elméletét, de segíteni nem tud rajta.
Vannak, akik igen szeretnének vakmerőek lenni. Csak nem mernek.

A politikai helyzet,
— A tábla hiteles Ítélete. — Tisza István
gróf az ellenzék programjáról. — Szász
Károly a házszabályokról. —
(Saját tudósitónktól.)
A Pester Lloyd
közli Csuha képviselő ügyében a tábla hiteles ítéletét, mélyből kiderült, hogy a tábla
a leghatározottabban kimondja, Ihogy arra
nézve, vájjon jogosan volt-e a rendőrség a
képviselőház tanácskozó termében, vizsgálatot nem rendel el, mert hiszen ezen jogkérdéshez tanúkihallgatás teljesen felesleges. Ez
homlokegyenest ellenkezik azzal, amit ellenzéki sajtó közölt. Munkapárti körökben az
ellenzék részéről ilyen fegyverek használata
méltán kelt visszatetszést.
Tisza István gróf az Igazmondó cimü
hírlapban kétféle elv cinfén ostorozza, hogy
a koalíció, mely kormányzata alatt ihatVanhetes törvények alapjára helyezkedett, mikor újból ellenzéki programot kellett adnia,
kijelentette, hogy h'a újból kormányra jutnak,
ismét a jelenlegi alapon kormányoznak, de
azért mégis változatlanul fentartanúk a függetlenségi pártnak hatvanhetes törvények ellen irányuló régi elveit. Az ilyen eljárás
könnyelmű játék a szavakkal és a nép jóhiszeműségével űzött csúnya visszaélés. Becsületes eív, férfias meggyőződés csak az lehet, melynek megvalósítását lehetségesnek,
szükségesnek tartjuk, az olyan jelszó, melyet
a nép kegyének megszerzésére veszünk ajkainkra, de amelyet kormányrajutás esetén
megvalósítani nem tudunk és nem akaruink,
üres sallang, vásári cifraság. Nem érdemes
öntudatosan ité'lő nép bizalmára, hiába nevezi
a függetlenségi párt ma is magát ezen a nevén. Hiába csillogtatja a hordó tetejéről régi
elveit, függetlenségi politika nincs többé,
Félek, hogy becsuknak, annyira el tudom képzelni a sikkasztó lélekállapotát. Rég
megvan az az elméletem, hogy a legtöbb elhibázott élet kezdeteiben öngyilkosságra rendeződött be; az embere addig gondolta,hogy
a legföljebb megölöm magamat, mig aztán a
legföljebb bekövetkezik, de a megölöm magamat elmarad. Mivelhogy a legföljebbig eljutni, vagyis életüket elhibázni sókkal könynyefcb, mint életüket helyrebillenteni vagyis
megölni magukat. A mi tipikus sikkasztónknak, a vármegyeinek, bizonyára nem a bűneire rábukkanó alispán mondja legelőször,
hogy: öld meg artagad, ez a legegyszerűbb
megoldás. Bizonyára mindegyiknek kezdettől fogva ott a zsebében a revolver, hogy kéznéi legyen, mikor jön a róvancsoíás.
Minden sikkasztó afféle ébrenálmodó
ideológus, akinek tudatában elmosódik vagy
ingadoz az élet s az ábránd közt való mesgye: rokon a költőkkel, prófétákkal és mártírokkal, akik szintén álmaik szerint akarják elrendezni az életet. Az első gondolat ez
lehet: ó élet, mennyire különbözöl az én ábrándjaimtól! A második: még a halál is jobb
az ilyen életnél! Ezek a merev alapvonalak:
ezekre fonódnák a hajlékony és szeszélyes
arabeszkek. Például: csak egy évig szeretnék kedveari szerint élni, aztán nem. bánom,
jöjjön a halál! Vagy: bolond, aki becsületesen cl; egyszer csak jön a halál, aztán mi
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meghúzta a halálharangot fölötte maga a függetlenségi párt, amidőn hatvanhetes alapon
kormányozott és bukása után is hatvanhetes
gyakorlati programéi adott.
A képviselőház tegnapi ülésén Polónyi
Géza összeférhetetlenségi bejelentést kívánt
tenni Beöthy Pál, a képviselőház elnöke ellen. Szász Károly alelnök, aki akkor az ülést
vezette, nem engedte meg Polónyinak a vita
folyamán a fölszólalást. Minthogy a képviselőházi gyakorlat szerint eddig ugy mentelmi, mint összeférhetetlensiégi bejelentést a
nyílt ülésen a képviselők bármikor tehettek,
Szász Károly alelnök eljárása az ellenzék
körében nagy konsternációt keltett.
Ennek a kérdésnek tisztázása végett
Szász Károly a következőket mondotta:
— összeférhetetlenségi vagy mentelmi
bejelentést a képviselőház bármelyik ülésén
•tehet minden képviselő. Ebben a jogában
senki nemi kívánja a képviselőket korlátozni, a bejelentés időpontját illetőleg azonban
az uj házszabályokban vannak korlátozások.
Az uj házszabályok vezérlő 'szelleme az,
hogyha egyszer a napirenden levő javaslat
tárgyalásához hozzáfogtak, azt csak az elnök kezdeményezésére vagy a Húz engedélyével' leihét megszakítani. Erre tekintettél
összeférhetetlenségi vagy mentelmi bejelentést csak a napirend letárgyalása után lehet tenni vagy pedig napirend előtt.
— Magam részéről tegnap is a napirend1 után nyomban fölhívtam Polónyi Gézát a bejelentés megtételére és a jövőben is
mindenkor alkalmat fogok nyújtani az ilyen
bejelentések megtételére. Akkor is, ha a tanácskozásra szánt idő letelt, mert engem az
elnöklésemben semmiféle pártoskodás nem
vezet.
— Olyan esetékben, amikor magam is
szükségét látom, készséggel hozzájárulok
aJtlhoz is, hogy a napirend tárgyalása alatt is
— annak megszakításával — meg lehessen
tenni a bejelentést.

haszna volt a becsületességének?! A lelket
két part közt hányja a hab: az egyik az élet,
amely rossz, pedig jogom volna arra, hogy
jó legyen — a másik a halál, aniély elkerülhetetlen. de hatalmamban áll, hogy időhatárát legalább egy irányiban kedvem szerint
tologathassam. Igy támad a gondolat: halállal orvosolni meg az életet; rövidebb élettel
váltani meg a jobb életet; az élet egy részével fizetni azért, hogy a másik része ábrándja imi szerint alakuljon.
Azt hiszem, arra a legkevesebb sikkasztó számit, hogy bűnére nem bukkannak rá;
csak ugy tesz, mintha ebben bíznék, ezt a
reménységet csak elhiteti magával. Ellenben
bizonyos, hogy minden egyes' tételnél, ha
egy forint huszonkét krajcárt vág zsebre s
ha liáromezernégyszáztizenkét forintot könyvel el hamisan: mind erősebben érzi, hogy
simán már nem igen fog lebonyolódni a dolog; szerencsére egy golyóval az egész csomót átlőhetni. Szóval: egész ábránd-progratnim tárul igy a gyönge lélek elé; tiz, tizenhat, isten tudja hány ponttal, Jnelyek közt
egyik vakmerőbb, egyik lehetetlenebb, egyik
megvaiósithatatlanabb s az embere gyönge
lelkéhez aránytalanabb a másiknál — ugy,
hogy végtére az egész nagy terjedelmű programból csak az első, mert a legkönnyebb
pont váltódik be: a sikkasztás. A többin
megtörik a sikkasztó ereje. Sikkasztani
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A tisztújítás kérdéséhez.
A Délmagyarország mai számában „Titokban készülnek a tisztújításra" cimien cikk
jelent meg, amelynek forrását nem ismerem,
tartalmát nem osztom*), de amelynek megjelenése is igazolja, bogy a város társadalmának legszélesebb rétegeit foglalkoztatja és
méltán érdekli a közeljövő kérdése, a közigazgatási választások.
Ezeknek a választásoknak különös érdekessége és jelentősége van, mert — ugy lehet — az utolsó választások ideje következett el és most már az állami közigazgatás
váltja föl az eddigi rendety amikor a város
közönségének nem lesz. módja ahoz, hogy az
autonómiája jogán döntse el, hogy kiket tart
arra érdemeseknek, hogy a városnak ügyeit
intézzék.
,
Jelentőségteljessé válik e kérdés azért is,
mert a város feje — a polgármester, — aki
egy személyben képviseli s önmagában egyesíti az államhatalomnak és a város közönségének súlyát és jogosítványait, sajnOs —
hosszú ideje beteg.
A mult év tavaszán gyakori egymásutánban jelentek meg hirek a szegedi és a
fővárosi sajtóban, amelyek „biztos forrásból" szerzett értesülések alapján közölték,
hogy ez, vagy az a szomszédos nagybirtokost, vagy országgyűlési képviselőt, Szeged
város főispánjává nevezték ki.
Ezek a híresztelések valóknak nem bi-

zonyultak, de amikor egy alkalommal újra
megirták a lapok, hogy ki lesz a főispán, az
egyik szegedi lapban fölvetettem a második
polgármesteri állás kérdését.
Megirtam, hogy Szegeden, ahol Lázár
György a polgármester, a főispáni állás betöltése céltalan és felesleges intézkedés volna. Kifejtettem, hogy polgármesterünk kiváló
organisatorlus tevékenységéhez és képességeihez, hosszú évtizedek sikerdus munkássága és eredménye (fűződik, ugy, hogy nála ideálisabb, megfelelőbb képviselőt nem képzelhet el sem az államhatalom, sem a város
közönsége. Megirtam azonban ebben a pikkernöen azt is, hogy nem főispán, hanem a
második polgármesteri állás kérdése az, ami
égetően sürgős és szükséges és a város tovább fejlődlésére kialakító hatással lőhet.

a helyes munkamegosztás okszerű keresztülvitelének megoldásában.
A mai helyzet pedig fényes beigazolása
annak az indítványnak, amely a második polgármesteri állás szervezését javasolja.
Nem a pillanatnyi szükség teszi az állás szervezésének sürgős voltát. A polgármesterek változnak, de a város megmarad.
Viszont épen a jelen pillanat olyan, hogy a
míg egyrészről senki sem szeretné nélkülözni a polgármester kiváló képességeit és amíg
másrészről mindenkit átihat az a tudat, hogy
a kórtünetek elmúlásával újra teljes erejében
működhetik a város érdekében a polgármester, addig a városnak soha meg nem szünö
örökös érdekei megkívánják, hogy a pillanatnyi szempontok íélretételével is miegöldassek az a kérdés, amely hosszú időkre
megfelel a városvezetés követelményeinek és
számol azokkal az emberi lehetőségekkel is,
amelyek most épen a.város mostani vezetőjét is — betegség alakjában, — sajnos, felkeresték.

Igyekeztem kifejteni, hogy a szegedi polgármester föladata a kezdeményezés, az alkotások és ujabb knlfcurtörekvések fölvetése,
megérlelésé és kivitele, de nem lelhet feladata az adminisztráció bürokratikus intéA hivatkozott cikknek egyéb részeivel
zésének, az ellenőrzésnek és a gyakorlati
nem
foglalkozom, ámbár azt hiszem, helyekiviteleknek megoldása. Kifejtettem továbbá,
sen
gondolkozom,
amikor azt mondom, hogy
hogy egyrészről a főispáni, másrészről a polgármesteri hivatal követelményeinek telje- azok a tanácsnokok, akik ellen egyeseik vészsítése olyan munkásságot feltételez, hogy a harangot konditanak, a városnak kiváló munlegnagyobb munkaerő is — csak munkatárs kásai. Az ilyen akciók pedig nem alkalmasak arra, hogy azokból lelkesedést merítseközreműködésével alkothat nagyot.
Amikor mindezt megirtani, a polgármes- nek olyanok, akik nem megbántást, hanem
terünk erejének és munkabírásának teljében érdemeik elismerését érdemelték ki.
volt. Első volt a munkában, első a város
Szivessy Lehel ár.
ügyeinek ernyedetlen intézésében.
*) iA cikik tartalmát «a „DélimagyarorLáthatja tehát mindenki, hogy .a másoszág" sem osztja. Hiszen .az riport, a komAz albán zavarok. Bécsből jelentik: A
binációk, amelyekről kötelességszerűen be- dik polgármesteri állás szervezésének kér- helyzet Albániában még mindig teljesen zaszámolunk benne, nem a mienk. Nagyon ért- dése, nem ad hoc kérdés; nem azért vetődött varos. A nemzetközi bizottság a nagyhataljük .a cikkíró ur tendenciáját, de félreértések föl, mert a túlzásig vitt munka erőt vett egy makhoz fordult, hogy gondoskodjanak a bielkerülése céljából szükségesnek .láttuk eze- embernek hatalmas erején, hanem azért, mert ' zottság biztonságának hathatósabb védelméket megjegyezni. Még csak egyet: mai cikről. A hatalmak között .most folynak a tárkünk ép azzal kezdődik, liogy ezt a kombiná- egy nagyarányokban haladó város további gyalások, a további teendőkről. Ausztriahaladásának garanciáját látják igen sokan, Magyarország ós Olaszország csupán egyciót kellő értékéire szállitottuk le.
könnyü, d'e meghalni nehéz; az ilyen gyönge bűnös afféle kooaturista, aki föl tudott kapaszkodni a hegyre, mert fölmenni könnyű,
de nem tud lemászni róla,, mert lemászni
nehéz. Persze, ezt csak akkor veszi az ember
észre, mikor már fönn van.
Mi a legnagyobb kegyetlenség? Megmondani az igazat annak, aki úgyis tudja.
Az első osztályú férfi magától értetődően megköveteli az. asszonytól a szerelmet
s barátjaitól a girót.

Gondolja meg minden megint kedves és
elhagyott barát, hogy senkinek szivébe a lelkiismeretén át visszajutni nem lehet.
Ahol a csikó egyszer megbotlott, ott ló
korában is megh-orkan. Hamar megszokod,
hogy megsüvegeljenek s ha kiváló férfiak s
szép asszonyok elkényeztetnek s jók és kedvesek hozzád; hamar megtanulok érezni magad s elhlhez képest viselkedni is. De volt tanáraidnak ekkor is megzavarodva köszönsz
s az asszonnyal szemben, ki leánykorában
nem szeretett viszont, nem találod meg hangodat s önbizalmadat.
Az ábrándozó ember, azt tartják, meg-

szokja a könnyű és fáradozás nélkül való
győzedelmet; elgondolásaiban kielégülést talál, — ha tán nem, is teljeset, de mindenesetre akkorát, hogy lustaságában s renyheségében, inkább a kielégülés e tökéletlen, de
kényelmes módjához forduljon a valóságos
elérés fáradságos módjai helyett. Ez mélyen
járó megfigyelés és nagyjában a dolog igy
is áll, de talán nem egészen. Az ábránd, az
elképzelés és elgondolás néha olyan jogoimek és szerzett jogok érzetét vési az idegekbe, melyekre a valóság támasztékot nem
adott s az akaratnak s a leleménynek nincs
hatalmasabb ösztökólője a jogcímnél a szerzett jogoknál, „Vágyakodásimból" . . . jut
eszembe egy régi versem:
Vágyakodásimból, elgondolásimból
Te leány, egymáshoz közünk van örökre,
Nem tudom elhinni, hogy te ne tudj róla,
Nem tudom elhinni, hogy téged ne kötne!
S aki ezt nem tudja elhinni, az nem is
tud ugy viselkedni, mintha hinné; az akarást pótolja benne a dac és a megszokás.
Nagy férfiak
kéne megirniok.

életrajzát a szeretőiknek

Férfi és nő között úgynevezett önzetlen
barátság nincsen. Még pedig azért nincs, mert
nő is szerepel a dologban. Nem mivel két

különböző nemű emberi állat kerül össze a
játékban, hanem mivel ezek közül az egyik
nő, azaz olyan áldat, akinek nincs tehetsége
a barátságra. Vagyis: férfi és nő közt ugyanazért nem lehetséges barátság, amiért nő és
nő közt nem lehetséges — nem azért — mert
hamar elkövetkezik a nap. mikor nem olvasnak tovább, 'hanem azért, mert, mondom, a
nő egyáltalában nincs együtt-olvasgatásra
berendezkedve. Nekem erős és sötét gyanakvásaim vannak akörül, hogy ez miért van
igy, de mióta minden kis lány elolvasta titokban a derék Willy ismeretterjesztő munkáit, nem tudok elfogulatlanul s arra számítva irni, hogy ugy sem értik meg szegénykék. Csak pedzem, hogy e titok kulcsát hol
keressétek. Ott, hogy a férfiak nemcsak arról nevezetesek, hogy közöttük erős barátságok vannak, sőt a legszo'knyavadászabb
férfi sem tud férfitársaság nélkül élni, hanem arról is, hogy mentül íérfitb a férfi,
annál kevésbé tudja megérteni azokat a
szegény szerencsétlen férfitársait, akik férfiakhoz is tudnak vagy csak férfiakhoz tudnak lirai költeményeket irni. A nőknél megfordítva van: utálják egymást, de nem testre; a leglángolóbb asszonyi verseket Sappho irta s nem férfiakhoz; a ieánybarátság s
az anyai szeretet sem egyéb, mint szerelem s a nő élete vagy csupa szerelem, vagy
nem élet.

első kézből, nagy választékban csakis az
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dsblmag y a h o b s z a ő
'két hajót helyez készenlétbe pár órai távolságban Valonától, de ezek a hajók szikratávíróval összeköttetésben vannak a valonai
osztrák-magyar állomáshajóval, a Csepel-lel
és szükség esetén azonnali Valonába indulnak. — Január 25-én vagy 28-án érkezik Berlinbe az albán-küldöttség ós innen Neuunedbe megy, ahol a herceg kastélyában ünnepélyesen felajánlja Wied Vilmosnak az albán

trónt. Lehetséges^, /hogy la herceg |már január 30-án Durazzóba megy. Itt fognak gyülekezni a hatalmak hadihajói, melyek azután
Valonába kisérik. A herceg háziorvosa már
Valonában van, hogy megvizsgálja a leendő
•fejedelem palotájának egészségügyi berendezését. Hasonlóképen megérkezett már a hercegnek négyszáz ládában elhelyezett bútora
és egyéb holmija.

A magyar tengerpart ünnepe.
Vizrebocsáfották a „Szent IstvánM.
(Kiküldött munkatársunk telefonjeleritése.) Szegeden felül az ember a gyorsvonatra és 17 órai ut után megérkezik a magyar
kikötőbe. Fiume, — milyen kedvesen hangzik ez magyar fülnek. Mennyi küzdélem és
mennyi remény füződöitt éhez, évszázadok
óta. És milyen elfogódottsággal érkeztünk
meg, különösen most, amikör legnagyobb
ünnepünk zajlik le, az első, igazi magyar
Dreadnought, a Szent István vizrebocsátása.
tizen a héten díszben volt a város és mondják, hogy hónapok óta készült Fiume és környéke erre a nagy napra. Fiúiménak hatvanezer lakosa van és nemcsak magyarok, —
ma azonban igazi magyar világ járta, aki
csak tud magyarul, mind ezen a nyelven
beszélt és tipikus olaszok meg észrevehetően horvát emberek is magyarul adnak fölvilágosítást, niég 'ha tördelve dobják is ki
magukból az erős magyar szavakat. A magyar szent korona gyöngye, — igen, ma
igazán megértettük, micsoda jelentőségű ez
a kifejezés. Ma nemcsak szép volt (Fiume
igazán szép), banern csillogott és ragyogott,
mint drága gyöngy, — mint a nagyszerű
briíliánsa ennek a szegény országnak. Ragyogott az egész város s a tenger s föntebb
a kék hegyek is kedvesen ölelték át az egészet. Szivárványosan szép! Felül enyhe napsugár, lentebb pedig miindeniütt hó, nagynagy hó.
Szombaton délelőtt került bele igazi elemébe, a vizbe az óriás csatahajó, amely kémények nélkül, ágyuk és páncélos-tornyok
nélkül olyan békességes formájú. A közönség, a meghívottak, a hivatalosak vagy a kiváncsiak már három-négy nap óta egyre érkeztek. Mára teljessé lett az ünnepség alkalmára ideérkezett hadihajók száma. Harminc
hadihajó jött el, 'közötte az uj Dreadnought
két testvérhajója, a Viribus Unitis és a Tegetthof, mindkettő buszezer tonnás csatahajó, továbbá a közel tizenötezer tonnás Zrínyi
és Radetzky, a tizenegyezer tonnás Erzherzog Franz Ferdinánd, Erzherzog Kari, Erzherzog Ferdimind Max, Erzherzog Friedrich,
a tizenötezer tonnás Sanct Georg, a Lakroma budijáét, amely Mária Terézia hercegasszonyt az ünnepség helyére vitte, a Wien
cirkáló, valamint a Balaton, Turul, Csepel,
Tátra és Csikós torpedórombolók, azonfelül
még több kisebb hajó, együttvéve harminc.
A hadihajók, mintha csak háborús szándékkal jöttek volna, az egész fiumei kikötőt
szigorú blokád alá vették. A csatahajók, a
cirkálók a parttól messzebb vetettek hor-

és mindennemű

lakásberendezési

gonyt, a kisehlb hajóegységek pedig bent a
kikötőben állanak. Valamennyi haijó zász'lódiszt öltött és az ünnepség legszebb része
volt, amikor ez a harminc tengeri szörnyeteg
fölvonult Berguli élé s ott félkörben megvárta
a Magyarországon épített legelső óriás csatahajó vizrebocsátását.
A GYÁRTELEPEN.
Fiume város Bergudi nevű részének aljában van a hatalmas. Ganz-Duiiiubhiszgyár. A vízrebocsátás helyén minden rendben van. Amitől a gyár vezetősége félt,
hogy mint az előző napókon. ma is nagyobb
mértákii havazás lesz, nem következett el. A
hó .megnedvesítette volna a csnsztatót, amely
esetben az óriás hajó meg se tudott votna
mozdulni a nedves, ennél!!ogvá nem síkos
fán. Még a hajóépítésben leggyakorlottabb
gyártelepeken is az ilyen vizrebocsátást nagy
izgalommal szokták várni. Mindig közbejöhet
előre nem látható apróság, mely ha nem hiusítja is meg a hajó vizrebocsátását, de mindenesetre akadályozhatja és ideig-óráig késleltetheti. A Ganz-Oamib'iusz-gyár vezetősége azonban telf'es nyugalommal várta a nagy
pillanatot, annak ellenére is, hogy a Szent
István Dreadnought súlyosabb, mint a hasonló nagyságú hadihajók szoktak lenni a
vízrebocsátás pillanatában. Ugyanis ebbe a
csatahajóba eddig ötezer tonnával több anyagot építettek bele, mint amennyit például a
hasonló nagyságú Prinz Eugén hajóba, a
melyet a mult év folyamán bocsátottak vizre
Pólában. Ez a hajó, nclha, mint említettük,
ötezer tonnával kevesebb sulyu volt, mégis
teljes félórán keresztül nem tudott a vizbe
lesiklani.
, 'ej •
f
Fiúméban az újságok sem irnak másról, mint Fiume kikötőjének és gyárépitö
mesterségének mai nagy eseményéről. De
Zanella lapja, a Voce del Popolo ezt az ünnepi pillanatot is arra használja föl, hogy izgasson a ma reggel megérkezett miniszterek,
különösen Tisza miniszterelnök, továbbá
Wickenburg fiáméi kormányzó és általában
minden és mindenki ellen, ami vagy aki magyar. Magáról a Szent Istvánról például azt
irja, hogy ennek a hajónak már megvolt az
élső keresztelője — vérrel. Ennek a merész
mondásnak igazolására fantasztikus és persze kohóit számokat ir arról, hogy mennyi
rengeteg baleset történt ennek a csatahajónak az épitése közben. Szerinte hétszázan
sebesültek meg többé-kevésbé súlyosan ama
munkások közül, akik ebben az óriás alkotásban résztvették. Természetes, hogy voltak szerencsétlenségek, azonban a balul járt
emberek száma korántsem akkora, mint a
mennyinek Zanelláék az ünnep megrontása
miatt hazudják.
KEZDŐDIK AZ ÜNNEP.
Az óriási gyártelep az impozáns variról
alkotott csuszt a-t óval, az óriási hajóval és a
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kétemeletes magas, remek díszsátorral igazán szép ós ünncpics képet nyújt.
Délelőtt 10 órakor föl vonultak a hadihajók, amelyek komor ós mégis gyönyörködtető, hatalmas körívben
fogták
körül a
Kvarnerónak azt a. részét, hol a vízrebocsátás
végbe megy. .Ugyanekkor fölszedték vasmacskáikat azok a. hajók is, melyek a 'kíváncsi közönség ezreit vitték ki a tengerre, hogy
onnan gyönyörködhessenek a. vizrebocsátás
látnivalójában. Tele néppel indult a Hegedűs- Sándor, a. Spárta, a Gödöllő gőzös, továbbá megérkezett Abbáziáiból bárom kirándulóval telt hajó, mig az Ada'mich-jmólóról indult
az Ungaro Kroata Szamos nevű hajója, »
mely a meghívott közönséget, a képviselőket,
az újságírókat és a. haditengerészet, valamint
a város vendégeit szállították a gyártelepre,
a számukra föntartott tribünökhöz.
Megérkeztek ma reggel a különvonatok
is: az egyik, amelyik a kormány, valamint
a képviselőház és a főrendiház tagjait hozta, továbbá az a különvonat, amely a miniszterek vonatát követte és egy különvonat a
déli vasút vonalán
Féltizenegy órakor a Lakroma hadijact
zenekara belekezdett a néphimnuszba, amelynek hangjai mellett és a legénység tisztelgése mellett Mária Terézia királyi hercegnő
kísérő tévő! egy haditengerészet i jienztincsjól
nakha szállott. A csónak a jact jobboldaláról
az Adamich-móló mellé ment, hol a királyi
hercegasszony a diszhidon átmenve, a rá várakozó zárt gépkocsiba ült. .A második nyitott hintóban foglalt helyet Krobatin közös
hadügyminiszter, Cebriani László gróf főudvarmester és a Lakroma hadijact parancsn o k a . A z a u t o m o b i l o k nyomban megindultak.
Előttük Derencin Xavér rendőrigazgató és
Késmárki/ határrendőrségi tanácsos sárga
autója haladt.
\
A fiumei ós magyar zászlókkal diszitett
Adamjch-mólón a kordon mögött nagyszámú
közönség gyűlt össze, mely érdeklődéssel, de
csöndben szemlélte a királyi hercegnő elindulását. A három automobil a föllobogózott
Piazza Dantén, Via Andrássyn, Via .Elisabettán, Corsia Deákon és a Via lElisabettén.
hettánk Corsia Deákon és a Via delll' Iitdustrian haladt a gyár felé.
A főrendiház ós a képviselőház tagjait,
akik koziil igen sokan magyar díszbe öltöztek, különvonat hozta a Riva iSzápáryra, onnan szállottak föl a haditengerészet gőztenderjeire, amelyek az előkelőségeket a hajógyárhoz vitték.
Pontban tizenegy órakor Haus Antal admirális a királyi heroegnő elé lépett és megkérte a hajó megkeresztelésére.
AVATÓ BESZÉDEK.
Haus Antal tengernagy tengerészeti parancsnok a következő beszédet mondotta:
Császári és királyi fenség! Eddigi legerősebb csatahajó hadosztályunk negyedik
egységét készülünk ma elemérc bocsátani.
Ilyenképen ez a vizrebocsájtás nagyfontosságú és jelentős esemény a császári és királyi hadiflotta fokozatos kiépítésében.
iAz uj .hajó ő felségének, legkegyelmesebb
császárunknak és királyunknak legfelsőbb
parancsára elévülhetetlen nevét fogja viselni Magyarország első keresztény királyának.
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annak a szent férfiúnak és nagy uralkodónak, akinek minden keresztény dicsőítéssel
adózott.
Császári és királyi fensége kegyeskedett
az ünnep fényét a keresztanyái tisztség vállalásával emelni és ezért császári és királyi
fenségednek a haditengerészet legíhódolatteljesebb köszönetét teszem lábai elé. És most
kérem császári és királyi fenségedet, kegyeskedjék a keresztelést elvégezni.
Mária Terézia királyi herceg asszony a
köVetkező beszédben válaszolt:
— ö császári és apostoli királyi felsége legkegyelmesebben felhatalmazott, hogy
az uj hajó vizreboesátásáüál a keresztanyái
tisztséget elvállalhassam.
ö felsége bölcseségének, mellyel szüntelenül gondoskodik tengeri védőerőnk fejlesztéséről és monarchiánk népei áhlozatkészéségének köszönhetjük ezt a büszke
csat ah aj ó-épi trnén y t, amely jellegzetes tanulságra az igazi hazafiságnak.
Büszkeséggel és őszinte örömmel teszek eleget a legfelsőbb felszólításnak. Adja a mindeniható, hogy e dicsőséges nevet
viselő hajó, híven haditengerészetünk hagyományaihoz, bókéhen és háborúban egyaránt növelje drága hazánk tekintélyét és
dicsőségét.
őfensége erre megnyomta a keresztelés
fölirásu gombot e szavaik kíséretében:
— Legfelsőbb parancsra
elkeresztellek
Szent lst\'án névre.
Majd megnyomta a vízrebocsátás fölír ásu gombot e szavakkal:
— Menj elemedre és a Mindenható oltalmazzon minden utadon.
Az óriás csatahajó a gomb megnyomása
után az egybegyűlt hatalmas, beláthatatlan
tömeg lelkes éljenzése közben akadálytalanul lesiklott a vizbe.
Végül még Mária Terézia 'királyi hercegasszony c ere let tartott és ezzel a vízrebocsátás véget ért.
A SZENT ISTVÁNON.
Hosszú utánjárás eredményéül sikerült
néhány percre megtekintenünk a Szent Istvánt, Mondhatni, liogy nagyon érdekes látnivaló igy csonkán, befejezetlenül is, hijávail mindannak, ami a iharcia&Ságra emlékeztetne.
Egy-egy csabahajó vizreboesátása körülbelül ugyanolyan jelentőségű, mint ,a házépítésnél a bokréta-ünnep. Elkészült a hajó
váza, rajta vau a páncélozás legnagyobb része, rajta van a két hatalmas haj tócsa var, a
kormánylapát, de azontúl azután miniden
egyéb hiányzik. Nincs még a Szent Istvánunk kéménye, nincsenek meg íél&Lmetes acéltornyai, hiányzik a roppant vasanacsika ós a
mi a legfőbb, nincsen rajta egyetlen-ágyú
som. Ezek a hiányosságok kívülről is láthatók. Még nagyobb a mezítelenség a hajó testén belül. Hiányoznak az óriás kazánok, a
fféj>ek, amelyek huszonötezer lóerővel viszik
majd a hajót és csak majd ezután következik
a kabinok és egyéb l>első részek fölszerelése.
A Szent István megjelenése mégis imponáló, sőt félelmetes. Óriás teste, mely mint
valami szörnyű acélból való hal ynujtózik ei
a part mentén, a szárazon sokkal nagybbnak
látszott, minit a vízben és szinte ijesztően meresztette orrának élét a magasság felé. Elején. ahol nemsokára aranyos fémből vert betűk fogják hirdetni az első magyar dreadnoughtnak, az első nagy keresztény magyar
királynak a nevét, most egyszerű fekete festékkel odakemve szerénykedik csupán a két
sokatmondó szó: Szent István.
Érdekes, hogy tegnap, pénteken délután
"égy órakor a haditengerészet egyik gőznaszádján meglátogatta a1 Ganz-iDanubiusz-gyár
tálepéi Mária Terézia királyi hercegnő, hogy
Megszemlélje az óriás hajót és a tiszteletérc
ttüelt díszsátrat. Fél órán át tartózkodott a
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királyi hercegnő a telepen és mindent apróra megszemlélt. Ma azután már egész otthonosan mozgott a fölavatás helyén.
Itt említjük meg, hogy amikor a Szent
István hajót csúszása után meg akarták állítani, súlyos szerencsétlenség történt. Az
ideiglenesen a hajóra szerelt vasmacskát lebocsát ották, hogy a Szent István ne jusson
igen messzire a tengerbe. A vasmiacska lánca azonban elszakadt és a széteső láncszemek
eltörték egy munkásnak mind a két lábát,
valamint a karját is és belesodorták a vizbe
a szerencsétlent. Kis csónakokkal azonnal
segítségére siettek és sikerült is kimenteni
a vízből az életveszélyesen megsebesült embert. Egy verzió szerint már meghalt,
A VÍZREBOCSÁTÁS UTÁN.
Délután egy órakor Haas tengernagy,
tengerészeti parancsnok az Európa-szállóban díszebédet adott. Délután öt órakor a
Ferenc József király-on, az Adria magyar
királyi tengerhajós társaság újonnan szolgálatba állított hajóján, am!ely 26-án kezdi meg
utját Marokkóiba és a Kanári-szigetekre, ünnepiesen leleplezték a királynak olajíestésii
arcképét, amelyet a hajón elhelyeztek. Ez a
legnagyobb és legmodernebb magyar személyszállító hajó próbaútját már elvégezte
és néhány nap óta a fiumei 'kikötőben áll. A
leleplezésen jelen volt Tisza István gróf miniszterelnök, Harkányi János báró kereskedelemügyi miniszter, valamint a képviselőház és a főrendiház küldöttségének tagjai.
Szombaton este Wickenburg István gróf
kormányzó fogiadó-estét rendezett, amelyre
a kabinetnek Fiúméiban időző tagijai, a főrendek és képviselők hivatalosak voltak. Az
országgyűlés két házának küldöttsége szombaton éjjel tizenkét órakor hagyta el Fiumét és vasárnap délben érkezik Budapestre.
Tisza István gróf miniszterelnök reggel 6 óra
5 perekor kiszáll Zágrábban, ott tölti a vasárnapot, éjjel elindul Zágrábból és hétfőn
reggel Budapestre érkezik.

Szinger Kornél eltávozik
Szegedről.
— Megválasztották a kegyesrendiek
jószágkormányzójának. —

Helyárak rendesek.
legyek vasárnaptól válthatók.

(Saját tudósítónktól.) Érzékeny veszteség éri Szeged város társadalmát. Szinger
Kornél, a városi főgimnázium igazgatója, a
piaristák szegedi rendházának főnöke eltávozik Szegedről. Megtisztelő kitüntetés érte:
a kormánytanács a kegyesrendiek uradalmának
jószágkormányzójává választotta
meg Mernyére, a nem régen elhunyt Vámos
Károly dr. helyett. Szinger Kornél már február elsején elfoglalja uj tisztségét, amelyben
bizonyára hasznos és értékes szolgálatokat
fog tenni a rendnek.
Távozását a város egész uri társadalma a legnagyobb sajnálattal fogja tudomásul venni, mert több, mint negyedszázad óta
van Szegeden a kiváló pedagógus, aki ezalatt
az idő alatt teljesen szegedivé lett és összeforrott ennek a városnak kulturális fejlődésével. A városi főgimnáziumot, amely egyik
legnagyobb intézete Szegednek és az egész
Délvidéken is fontos missziót teljesít a diákság magyarosítása tekintetében, egy évtizedig vezette. Távozása alkalmával a Délmagyarország munkatársa beszélgetést folytatott az uj jószágkormányzóval. Szinger Kornél a következőket mondotta:
— Nagyon sajnálom, hogy Szegedről el
kell távoznom, bár a rendnek igazán kitüntető bizalma ért. Mégis 26 esztendőt töltöttem
el ebben a városban és szívvel-lélekkel ide
tartozónak éreztem már magamat. Az uj generáció, mely Szegednek Igen tartalmas ele-

bélmagyarország
me, az én tanítványaim közül került ki
jórészt. De nemcsak Szegeden, hanem bárhol járok a környéken, mindenütt az orvos, a
jegyző, a tanító az .én tanítványom volt, képzelhető tehát, hogy mennyi kedves nekszus
fűz ide.
— És most huszonhat esztendő után költözök vissza tulajdonképem pátriámba, Somogyba. Mert én dunántúli vágyók. Högyészen születtem és Dombováron diákoskodtam. Egyetemi tanulmányaimnak elvégzése
után kerültem csak ide Szegedre. Talán éppen ezért esett rám a kormánytanács választása, mert én jól ismerem az uradalmakat. Már fiatal koromban is szerettem gazdasággal foglalkozni, sokat 'kertészkedtem,
szegedi tartózkodásom alatt pedig vettem
magamnak Szatymazon egy kis szőlőt és azt
teljesen az intencióim szerint rendeztem be.
— Mégis ha átgondolom a dolgot, most.
26 év után teljesen, uj életpályát keld kezdenem. Én eddigi munkálkodásomat a tanügynek szenteltem és most át kell térnem a gazdálkodásra. De szívesen teszem ezt, mert tudom, hogy ezzel iá a pedagógiának teszek
szolgálatokat. A piarista rendnek ugyanis 24
intézete van az országban és ezt a rendi vagyonból tudjuk csak feutartani. 26.000 katasztrális hold földje van a rendnek. Ez a
hatalmas terület Tolnamegye északi részén
kezdődik és egészen a Balaton mellékéig,
Siófokig nyúlik föl. Kaposvártól és Siófoktól egyenlő távolságha egy vicinális vasút
mentén fekszik Menye, ahol a jószágkormányzó székhelye van. Oda kőltözködök, mihelyt most az iskolai félév véget ér. Nehezen válok meg Szegedtől, mert itt töltöttem
el életem javarészét.
Ezeket mondotta Szinger Kornél és bizonyára mindenki tudja, hogy valójában
Szegedet éri a veszteség, amikor ilyen kiváló
férfiutói meg kell válnia. Helyettese egyelőre Bontó József, helyettes rendiházi főnök
lesz, júniusig, amikor is a kormánytanács
véglegesen intézkedni fog, hogy ki töltse be
Szinger Kornél helyét.
Sí Uj

rendkívül tariós. kiválóan ruganyos formá/a ideálig

SZÍNHÁZ, művészet.
Szinházi műsor:
VASÁRNAP délután:
Cigányprímás,
operett.
VASÁRNAP este: Baba, operett,. (Bérletszünet.)
HÉTFŐ: Baba, operett. Páros ll».
KEDD: iMozikirály, operett. Páratlan -'ASZERDA: A csoda-vászon, énekes bohózat keretében Edison beszélő kinetofon ja.
Bérletszünetben, rendes hely áraikkal. Külön
előadás 6 és és külön fél 9 órakor.
CSÜTÖRTÖK: A csodavászon, énekes bohózait keletében Edison beszélő kinetofon ja.
Bérletsznnetben, rendes helyánaikkal. Külön
előadás 6 és külön fél 9 órakor.
PÉNTEK: Mértföldkövek, életkép. (Bemutató). Páros f/«.
SZOMBAT: Mértföldkövek, életkép. Páratlan *AVASÁRNAP délután: Leányvásár, operett.
'
VASÁRNAP este: Mértföldkövek,
életkép. Bérletszünetben.
* Rosenthal hangvers nje. A zongora
legkiválóbb mestereinek egyike, Rosenthal
Móric, gyönyörködtette a szegedi közönséget szombaton este. Hangversenyére színültig megtelt a Tisza-szálló fényes terme, a
mely ritkán látott olyan lelkesedést, mint a
mely a világhirü mester műsorszámait frenetikus tapsokkal kisérte. A hangverseny műsorát Beethoven bűbájos
Appanniomta-ja
vezette be, mely lélekkel teljes, dus színezésű előadásban került bemutatásra. Ebben
nyil'vániuít meg Rosenthal stílusa a legbensőségteljesebben; búsongó, mély, elmélázó zenei karakter ő, ki a Beethoven frazeológiája
nélkül nem lenne képes teljes őszinteséggel
kibeszélni érzelmeit. A közönség szűnni nem:
akaró tapssal honorálta a rendkívüli élvezetet. Majd Schumann CamevaDfa került
sorra, amelyben a mester csodálatos technikai készségét csillogtatta. Szünet után Chopint adott elő Rosenthal, leheletszerű finomsággal és áttetsző, könnyed eleganciával; a
közönséget talán legjobban a Cis-moll keringő ismert szépsége kapta meg, mely uj formában jelent meg és hü kifejezője volt egy
mélázó, tompa sejtésekkel telt lélek töredezett vallomásainak. A hallgatóság al'ig tudott betelni az élőadó művészetéVel, ugy,
hogy a műsort meg kellett toldani még egy
Cliopinnal. Ezután Bortikievftz Etude-ját,
majd két saját szerzeményét .játszotta
el a művész, melyek közül a Pavillon kedves egyszerűsége és bája völt megkapó. A
hangverseny a leglelkesebb hangulatban ért
véget. Kár, hogy indokolatlan tűzrendészed
intézkedésekkel feleslegesen molesztálták a
közönséget, mely a legilledelmesebbek egyike és egyáltalán nem szorult rá a céltalan
megrendszabályozásra. Remélhetőleg többször nem fog ez a molesztálás ismétlődni.
* A baba. Helyes volt, hogy Audran poétikus melódiákkal teljes operettjét felújították. Élvezetes, kedves este volt az előadás
sok fogyatékossága és vastagsága sem tudott
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sikeresen megbirkózni ,a darab szépségeivel
és finomságaival. Déri Rózsi kvalitásai egész
más irányba fejlődtek, semhogy az ilyen
szerepet ugy eltudná játszani, hegy illúziót
is keltsen. Hilbert Janka alig tudta magát
észrevétetni, szépen énekei, azok közül való
a szegedi szinpadon, akiknek csak jövőjük
van. Mihlóssy Margit kedvesen mókázott,
Heltai jól mulatott, — laimiivel ínég dicsekedhetik egyik-másik színjátszó — Solymosi Ízléses volt, Virágháty szertelen és Balázs, szegény Balázs, de látszott, hogy szakálla, az
ősz — ragasztott. A rendezés tetszetős akart
lenni. Az egészen — és ez a legszomorúbb —
a becsületes jót-uikurás nyonna, d-eihát hiába,
üres konyhán miből főzzön a szakács.
* A szinügyi bizottság kérdéséhez.
Szokatlan .módon juttatták hozzánk ezeket a
sorokat, ix-ójuk velünk sean közölte nevét.
Mégis .közöljük, mei't a sorok sok igazság
erejétől duzzadnak. Tekintetes Szerkesztőség! Tisztelettel kérem a következő sorok
közlését: Meák Gyula lemondásával kezd
már a szinügyi bizottság ügye a vastag komikum határába átlépni. Lemondás a szinügyi bizottsági tagságról, mert a „barátai"
nincsenek benne. Általában a szinügyi bizottság tagjai .sokkal nagyobb darabot akarnak
a nyilvánosságból lefoglalni, mint amennyit
megérdemelnék. Bismark nem adott oly önérzetes lemondó levelet, mint az egyes sziniigyérek. Pedig Szeged városára nézve igazán jelentéktelen kérdés, hogy Szmollény,
Meák vagy más tölti be a bizottsági tagságot. Mikor Szegeden ezerszámra éheznek a
munkanéküliek, mikor a kórházban a férgek
uraikoclinak,, miikor iá) polgárság nyomasztó
küzdelmet folytat a létért, — akkor nagyon
keveset törődünk azzal, hogy kik vannak ben
a szinügyi bizottságban. Elvégre lejárt már
a nagyhangú frázisok ideje s minden gondolkodó ember tudja, hogy a szinház nem
egyéb, mint üzlet, éppen olyan, mint a mozi,
vagy a Kass. Az a vélemény is el van terjedve, hogy az egész szinügyi buvócsika csak
azért van rendezve, hogy a bizottság az igazgató szájize szerint legyen megalakítva. Szerintem főihibás a kulturszenátor, mikor oly
görcsösen ragaszkodik lemondott barátaihoz.
A lemondott szinügyi tagok helyeit haladéktalanul be kell tölteni s kerüljön le ez az
unalmas kérdés a napirendiről. Annyi érdemes embert, találnak a lemondottak helyett,
amennyi kell, csak nem kell fázni attól, hogy
olyan tagok is bekerüljenek, k i i nem fejbólintók lesznek, hanem őszinte véleményt is
mernek nyilvánítani, még a színigazgatóval
szemben is. De ettől fázik a kulturszenátor
ur s jobban szereti az ügyeket kettesben elintézni. Pedig a színházra 80000 koronát fizet
rá a város. És mégis egy érdektelen hivatásos szakkritikus sincs a bizottságban. Pedig
olyanok volnának oda valók. Hibásak a lapok is, mert ha nem tárgyalnák e jelentéktelen ügyet minduntafan, akkor nem ösztönöznék a szinügyér uraikat ujabb-ujabb szereplésre. A napokban felvetett eszme igen helyes, hogy legyen a bizottságnak egy-két nőtagja is. De bárhogy is, töltsék be az üres
hellyeiklet .a legközelebbi ita)nácsü.ljéseii |s na
foglalja le tovább a nyomdafestéket az ily jelentéktelen ügy. Legjobb volna az egész bizottságot megszüntetni. Seukisem sirna utána. Tisztelettel: R.
* Bérlők figyelmébe. A szinház igazgatósága felkéri a hátralékos t. bérlőket, hogy
a bérletnek január elsején esedékessé vált
második részletét befizetni szíveskedjenek a
nappali pénztárnál.
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* Mértföldkövek. A színházi iroda jelenti: A jövő héten mutatja -be a színház Knoblaucliinak, a Faun világhírű szerzőjének nj
életképét, a Mértföldköveket, amely legvonzóbb műsordarab ja lett az idei szezonban a
Vigszinháznak. -A d-araibban úgyszólván a
teljes társulat játsziik ki ikét, ki pedig három
generáció szerepében. )A -három felvonás
ugyanis három különböző időben történik s
az -első felvonás ifja, nagyapa a harmadik
ban.
* Edison kinetofonja a szegedi színházban. Szokatlan nagy érdeklődéssel várja a
szegedi közönség iEd,Lson ikmetofonjánaík bemutatását a szmlházban. Jóllehet a híradások jelentették, hogy a szerdai és csütörtöki
előadások jegyeit csak vasárnap kezdi árusitam -a nappali pénztár, már ma erős ostrcm
nak volt kitéve a szi-nlház. Ezen nem is lehet
csodálkozni, hiszen a technikai tudomány
legbámulatosahh vívmánya a kinetofon. Képei egészen másképpen hatnak, mint azok,
amelyeket -a moziban megszoktunk. -Beszélünk moziszerű gyorsasággal, de nem lesz
alkalom beszélőmoziszerü gyorsaságról beszélni. A moziban természetellenes röpüléssel rohannak előttünk a képek. Az emberek
nem lépésben, hanem száguldva mérnek végig egy kertet, a -tolvajt üldöző rendőr száz
kilométert tesz meg óránk int gyalogszerrel.
Ennek oka az, ihogy bár a felvétel természetes formák között történik, a reprodukálást
meggyorsítják. -A kinetofon azonban már
kénytelen a természetes iidőmértéket betartani, mert elválaszthatatlan a 'kimondott szótol. Boldog vagyok, hogy még ezt i-s megérhettem! — jelentette ki ,a nyáron a király,
mikor bemutatták neki Lsehlben a kineitofont.
Szegeden a Csodavászon oiimii énekes játék
-keretében kerül bemutatóra* Ennek szereplői a következők: Kis -Buzgó János földesgazda Szatihmáry Árpád, 'a felesége .Miik-lóssy Margit, leányuk Irányi Ella, Braunhaxlor
Szepi Solymossy, Stefi a. fla Sümegi, a. tisztelendő ur Szendrő, a tanító Mihó. Az első és
a harmadik felvonás egy bácskai faluban történik, a második a színház nézőterén. A második Ifelvonásihan kerülnek bemutatásra a
•kinetotfoni filmek, beszélő mozgófenyiképek. 1.
lEgy német conlferanioe Edisonról, -művészi hegedüjáték, zongorázás. Végül kutyaugatás. 2.
•Egy amerikai kovácsműhely nótázó legényei.
3. -Napoleon- gárdistái címen londoni színészek bájos kis jelenetet ját-szanak cl. 4. Nagyszerű varieté szinpadon teljes zenekarral
énekli egy komikus hatású Carmen -a Bizetopera legszebb részleteit. 5. Az Edison-társulat humoros jelenete. /A Saiid pa-sa. 6. A kornevillei harangoknak az a jelenete, amikor
Gáspár a-pót megcsípi -a -márki. iA szereplők
Planquette gyönyörű melódiáit énekli. Gáspár apó őrülési jelenetét kiváló angol színész
játsza. 7. Edison- színészeinek egy felvon ásosoi dalokkal. 8. -Veri-etó előadás táncokkal,
— Szerdán
is, csütörtökön
i-s kétkét előadás lesz, még pedig délután hatkor
és félkilenckor, bér!etszűnothcu, rendes helyárakkal. A jegyeket vasárnap reggeltől kezdves árusítja a nappali pénztár.

50 földesgazda pört indít
a város ellen.

(S. t.) A Szegedi Lloyd Társulat választmánya vasárnap tartja rendes évi közgyűlését.
(Saját tudósitánktól.) iA tanyai erköl- A közgyűlésen a választmány beterjeszti jelencsökre kiválóan jellemző beadvány érkezett tését, amelyet tekintettel arra, hogy a Lloyd a
Lázár György dr. polgármesterhez, mintegy legelőkelőbb merkantilis egyesülésünk, majdnem
ötven iföldesgazda aláírásával. A gazdák be- teljes egészében közre adunk. Az értékes tanuljelentik, hogy egy felsőta-nyai utépitésből ki- mányra valló jelentés itt következik:
folyólag kártérítést követelnek a várostól, j
Tisztelt Közgyűlés! Mindenekelőtt az elmúlt
mert az ut kiépítéséhez kisebb-nagyobb terü- év változatlanul súlyos közgazdasági viszonyait
leteket használt -föl a város az ő földjükből. kívánjuk rövid körvonalakban jelentésünk szük
Ez az állítás tényleg megállja a helyét, határaihoz képest vázolni:
Sajnos, azok a szomorú közgazdasági jelenazt azonban -kifelejtették a gazdák a .bead- ségek, melyek immár több mint 2 év óta kihaványból, hogy a szükséges területeket az 6 tásaikban az egész országban jelentékeny mérengedelmükkel építették be, minthogy azon- tékben észlelhetők, nem maradhattak nyom nélkül
ban a város jóhiszeműen járt el és nem vett piacunkra sem. Nálunk épen ugy, mint az egész
irá-st a gazdáikon-, 'azok most fordítanak egyet • országban kereskedelmi és ipari válság volt,
mely leginkább a megokolt hitelkorlátozás és
-a dolgon és olyan követeléseket támasztanak - hitelmegszoritásra vezethető vissza, — mező-

a várassál szemben, amelyeknek jogilag le- gazdasági válságról nem lehet szó, mert az
het talán némi -alapjuk, de erkölcsileg sem- utóbbi évek jó gabonaterméseinek és a fenálló
vámok hatása alatt kialakult jó terményárak inmi-esetre sem.

kább fokozták a mezőgazdasággal foglalkozók

A beadvány előzményei -két esztendőre jólétét és végre is ezek képezik az ország lakossányúlnak vissza. Annak idején -a fetsőtany-ai gának túlnyomó foglalkozását; hogy mezőgazdagazdák állandóan .sürgették a bantházi ut sági válság nincs, bizonyítja leginkább az, hogy
kiépítését, beadványokkal ostromolták a ta- a magas földárak alig észrevehetően csökkentek.
Szeged földrajzi fekvésénél fogva hivatott
nácsot, d-eputációztak
-a polgármesternél,
volna arra, hogy fontos kereskedelmi emporiumot
mondván,, hogy forgalmi és közgazdasági ér- képezzen, — a kedvezőtlen közgazda-ági viszodekek követelik 'a hantházi u | mielőbbi kiépí- nyok kialakulása előtt mindenkor utaltunk arra,
tését. A polgármester megigérte, hogy szor- hogy a.városunkra ebben az irányban várakozó
galmazza az ügyüket és az igéret hamarosan feladat legalább bizonyos mértékben megoldást
valóra is vált. Az útépítést megkezdték s is talált.
Azonban a viszonyokban rejlő okoknál fogva
most nemrégen be is fejezték, iáz ügy tör- az utóbbi idők folyamán kereskedelmünkben —
ténetéhez tartozik még az i-s, hogy a gazdák sajnos — a dekadencia tüneteivel találkoztunk
készséggel -adták beleegyezésüket abba, hogy és most már a külpolitikában beállott békés hanaz úthoz szükséges területeket -a földjükön gulat, a jegybank kamatlábának fokozottabb
is .beépítsék, mert belátták, liogy -közös ér- mértékben való leszállítása és az ezzel kapcsolatban álló vállalkozási szellem megnyilvánulása
dekekről van szó, a közös érdekekért pedig volnának azok a tényezők, melyek a helyzet
mindegyik gazda hozhat egy kis áldozatot. A javulására az ország lakosságának joggal reményt
város bízott a gazdák Ígéretében és éppen nyújthatnak.
Hazánk alig egypár évtized leforgása alatt
ezért nem találta szükségesnek, hogy -Írásbeli formaiságokkai késleltesse ,a régen sür- közgazdasági kríziseken ment keresztül és kereskedelmünk azokat nagyon is megsínylette, de
getett útépítést.
-Most aztán a beadványban-, megfeledkezve mindenről, -a gazdák a város ellen fordulnak, mondván, hogy az utépitésből kifolyólag őket károsodás érte, fizessen hát a v-árcs.
Miniden fölhasznált négyszögölért egy korona
ötven fillért kérnek, -ami végeredményében
tekintélyes summa, mintegy tízezer korona.
Amennyiben pedig — irják a gazdák — a
város a kártéritést megtagadná, kénytelenek
lennének -a bírósághoz fordulni. Ugy értesülünk, hogy már -ügy védet is fogadtak, aki a
napokban fogja 'benyújtani a keresetet a szegedi királyi törvényszéknél -a város ellen.

S Z Í N H Á Z I CUKORKÁK,
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gyógyforrás
veec- és hólyagbaloknál, kösxvéuynél, czukofoeiegséquéi, vörheny n él, emésztési és
lélcfzéti szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz.
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a közgazdasági viszonyainkról.

— Bonyodalmak egy útépítés körül —

Hogy mi lesz a tanács álláspontja ebben
•a -kérdésben, -azt még -neon tudni, annyi azone b s s b h s b e e b h s s b s b
ban bizonyos, hogy aktákat mindenekelőtt a
tiszti ügyészségnek fogják kiadni áttanulmányozás és véleményezés végett. A továbbiakat már most az dönti el, mit -mondanak
ajándék-dobozok
a város jogi -tanácsufdói. Valószínű, hogy
gyönyörű választékban
egyezkedésre kerül a sor, -mert írás nincs a
város kezében s Egy nem tudja igazolni,
hogy a gazdák csakugyan kötelező ígéretet
Kárász-u., Ungár Mayer-palota. Telefon 11—M tot't'gilc.
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ez a hosszantartó, széles rétegekre kiterjeszkedő
válságos állapot már gyökerében támadta meg
egész kereskedelmünket úgyannyira, hogy eddig
jelentékeny tőkével rendelkezett gyárak vállalatok
és magánosok kénytelenek voltak az utóbbi
években részben üzemüket redukálni, majd beszüntetni, sőt sokszor fizetési zavarok állottak
elő, majd ezeket követőleg a csődeljárásra került
a sor.
Amig máskor ilyen esetek közfeltünést keltettek, addig most az ilyen hirek még meglepetést sem idéztek elő, sőt a lappangó üzleti betegség tünetei egymás után előkészítették a talajt
a kór felismerésére, a diagnózis megállapítására, amely majdnem mindig a tényleges állapotokat tükröztette vissza.
A feltétlen megbízhatóságra igényt tartó
kereskedőnek, aki minden körülmények közt
azon munkálkodik, hogy tisztességes nevét
szeplőtlenül megőrizze, a vázolt válságos viszonyok között egész lelki energiáját érvényre kellett
juttatni, hogy szép reményekre jogosító múltjával
ne szakítson, hogy szilárdan állja meg helyét
és tetterősen küzdjön meg a vele szembeszálló
sok gonddal, bajjal.
Ilyen körülmények között országszerte csak
lelkes visszhangra találhatott a kormánynak az
a rendelkezése, hogy az uj adózási rendszernek
életbe léptetését, mely a kereskedőkre eddig rótt
terheket csak növeli, eddig felfüggesztette és
későbbi időkre halasztotta, — a dolgok ilyeténképen való kialakulását az OMKE erélyes állásfoglalása lényegesen előmozdította.
Áru- és értékcsarnokunk az 1913. év folyamán sajnálatunkra semmiféle positiv eredményt
nem mutathatott fel, de azt hisszük, hogy már
közelebb elérkezik az ideje annak, hogy újból
akcióba léphessen és különösen a helyi 'értékek reális árfolyamának kialakulásában közreműködjék.
Tőzsdebiróságunk
az elmúlt évben működését megkezdette, — nem mondhatjuk, hogy eddig
nagyobb mértékben talált foglalkoztatást, de azt
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hisszük, hogy joggal számithatunk arra, hogy
ezen intézmény a maga egészében éreztetni fogja
üdvös kihatását, mert a tőzsdebiróság döntése
alá kerülő ügyek szakszerű, gyors lebonyolítása
az ügyfelek eminens érdekét képezi.
Az 1913. évi gabonatermésünk jó közepesnek
mondható, a buza minőségileg jóval mögötte
maradt az 1912. évinek, — tengeri termésünk
kitűnő volt, minek következtében az árak jóval
lejebb szálltak, nagyobb árfluctuátió egyik gabonanemnél, — sem volt észlelhető.
Gyümölcs-termésünk különösen alma, körte
és barackban jó volt. Bortermésünk közepes volt,
a minőség sem ütötte meg a mértéket. Paprikában az idén kivált minőségileg kitűnő termésünk volt, — e cikkben a kereslet igen élénk,
— az árak kezdetben estek, de az év vége felé
az irányzat tartós maradt.
Szalámiban Németországba régebben erős
exportunk volt, az utóbbi időkben oda a kivilel
teljesen megszűnt. Zsiradék árukban óriási készletek voltak és dacára a Balkánra megindult
nagy kivitelnek, az árak nem követtek emelkedő irányzatot, aminek oka az állandó óriási
sertés felhajtás volt.
A vázolt és válságosnak mondható közgazdasági helyzetből kifolyólag az építkezés majdnem
megszűnt és a vele kapcsolatban álló különböző iparágakban stagnáció volt tapasztalható.
Társulatunk rendeltetésének megfelelőleg a
mult évben is minden alkalmat megragadott,
hogy a kereskedelem érdekeit istápolja és erre
irányuló törekvésében mindannyiszor a mérvadó
tényezőkkel érintkezésbe lépett.
Mint társulatunk beléletérc vonatkozó eseményt megemlitendőnek tartjuk, hogy a Kereskedelmi és Iparkamarával együttesen társulatunk
az év vége felé két előadást rendezett. Az egyiket
dr. Kovács Gyula udv. tanácsos, a keresk. muzeum igazgatója, Albániáról, a másikat dr. Balkányi Kálmán, a OMKE titkára, Boszniáról
tartotta vetített képekkel kapcsolatban. Mindkét
előadás magas színvonalon állott és a nagyszámú hallgatóság figyelmét teljesen lekötötte.
Szándékunk a társulat szellemi életét a jövőben hasonló előadások rendezése által élénkíteni,
melyhez a tagok kézséges hozzájárulására
számítunk.
Mély megilletődéssel jelentjük, hogy az
elmúlt évben Bruckner Károly és Perjéssy László
tagtársunkat, a ki választmányunknak buzgó tagja
volt, a könyörtelen halál kiragadta az élők
sorából, — emléküknek kegyelettel adózunk.
A számvizsgáló bizottság által megvizsgált
és rendben talált zárszámadásokra utalva, azok
tudomásul vétele után kérjük ugy a számvizsgáló bizottságnak, mint részünkre az alapszabályszerű felmentvény megadását.
Végül arra kérjük a t. Közgyűlést, hogy
az elhunyt Perjéssy László és a kilépett Márer
Gyula választmányi tagok helyét az 1915. évi
rendes közgyűlésig terjedő tartammal választás
utján betölteni szíveskedjék.
Szeged, 1914. január hó 9-én.

A Szegedi Lloyd Társulat
választmánya.

1914. január 18.

Alkohol-ellenes
drámai előadások Szegeden.
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Vasárnap, ianuár hó 18 án
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— Egy nyugalmazott színész
kérvénye a tanácshoz. —
(Saját tudósítónktól.) Németh Já.no„s nyu
gal mázott .színész .beadványt nyújtott be a tanácshoz, amelyben arról vau szó, hogy Németh propagandaszerü, alkohol-ellenes drámai előadásokat akar tartani az összes szegedi elemi iskolákban. 'Erre a eélra — .mondja Németh — egy kis chamolettet is irt, a
melynek ahol csak előadta, nagy hatása volt.
Állítólag foglalkoznak vele a budapesti, sőt
a berlini lapok is és mint az alkohol-ellenes
küzdelemnek egyik kitűnő, hatásos eszközét,
nagyon megdicsérték. Hasonló előadásokat
tartott Németh Székesfehérvárott, Győrött,
Soproniban, Szombathelyen, legutóbb Zenta ti, egész Erdélyiben, és sok szerb községben
s amint irja, szép eredménnyel csaknem minden helyen. iA beadványt közöljük egész terjedelmében:
Nagy tekintetű Városi Tanács!
Alulírott azon alázatos kéréssel folyamodom ^mélyen, tisztolt Címhez, hogy alkoholellenes drámai előadásom meg tartásá t az
összes elemi iskolákban elrendelni méltóztassék.
E szokatlannak látszó kérelem indokául
Jegyen szabad hivatkoznom az eddig elért
eredményre^ \mjelynek liitcfesj ökmányritizA
nyitóba birtokomban van.
iFolyó évben ugy az elemi iskolák növendékei, valamint felnőttek részére — a
mennyiben előadásom tárgyalja a gyermekhalandóság csökken lésének miikéntjét is —
a következő városok hatóságai tartattak általam jelzett irányú előadásokat: Székesfehérvár, Győr, Sopron, Szombathely és a,
mult hetekben Zenta. A mult napokban: Törökikanizsa és Csóka községek két különböző nyelvű iskolái részére.
Nagytekintetü Tanács! Ami a két nemzet közötti mozgalom eredményét illeti: megdöbbentő, hogy látszatra a szerbek 5 éves
buzgalmukkal, .a mi .10 éves munkánkkal
szerűiben megkétszerezték abstinenseiik létszámát — saját statisztikájuk szerint. És azért
osalk látszatra, mert a Szerl>—Göd—Tetmplár
—(Páholy nem birt tudomással csekélységem
működéséről, nem tudja, hogy két megye kivételeml egész Erdély meggyőződé&szerüleg
értesült előadásaim révén az alkohol erkölcsi
és egészségi kártevősége felől, melyet azzal
bizonyíthatok, hogy alkoholellenes dra,maiettem megvételét a Józseffalvi szerb plébános
és igazgató tanító proponálták a szerb egyházfőnek s annak a jövő évi január végére
teendő megküldésére ígéretet is tettem.
Mélyen tisztelt Tanács, ha a birtokomban lévő dokumentumok elégtelenek volnának nagybecsű érdeklődése felköltésére: müvem megismerésére örömmel nyújtok alkalmat valamelyik iskolában, vagy arra alkalmas helyiségben — eltekintve az elemi iskolák 10 korona előadási dijától,
A mii célszerűségét nemcsak a budapesti, de a berlini hírlapok is méltatták s ez
utóbbinak szintén birtokában vagyok, de román és szerb nyelvű méltatásoknak is. Mindezeket a. nagytekintetü Tanács figyelmébe
ajánlva, maradtam alázatos szolgája Németh
János nyugalmazott színész.
A tanács szombaton délelőtt tartott ülésébon foglalkozott a beadvánnyal és ugy határozott, bogy véleményezés végett kiadja a
községi iskolaszéknek és íha ez az engedélyével hozzájárul a dologhoz, akkor a tanács
sem gördit akadályt az elé, hogy Németh alkohol-ellenes drámai előadásait a. szegedi elemi iskolákban megtarthassa. 'Különösnek
tartjuk minden esetre, hogy Németh ur tömérdek dokumentumra hivatkozik, de a világért se mellékelne egy szálat sem.
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— Tudományos előadás a testgyakor- máshoz simulva még életben találtak harlásról. Szegeden tagadhatatlanul általános, az minchárom embert.
érdeklődés a sport iránt. És nem egy panasz
— Az „A. 7." katasztrófája. Ma érkejutott el hozzánk is, hogy előadásokat alig- zett londoni jelentés egészen más sziliben
alig rendeznek s kevés propagandát fejte- tünteti föl az A. 7. tengeralattjáró naszád
katasztrófáját és a megmentésére tett kísérAZ IDŐJÁRÁS: A meteo- nek ki a sportegyesületeken kivül a sport érleteket. A valóság e jelentésekkel szemben;
dekében.
Most
azután
fíuday
Gyula,
főgimaz,
hogy tegnap este a sötétség beálltáig azt
rológiai intézet
jelentése
náziumi
és
tanítóképzői
tanár
vállalkozott
sem
tudták megállapítani pontosan, hogy a
szerint: Fagypont
körüli
hajó
hol van és igy nem igaz az a hir sem,
előadás
tartására,
amely
február
8-án,
vahőmérséklet és sok helyen
hogy a búvárok, akik a hajóhoz leszálltak és
sárnap
délután
lesz
az
állami
főgimnázium
csapadék (eső vagy hó)
a hajó falán kopogtak, feleletet kaptak volvárható. — Sürgönyprog- hatalmas tornacsarnokában. Buday Gyula a na a naszád legénységétől. Az Onyx anyanózis: Fagypont körüli hő- modern testnevelésről tart tudományos, sza- ihajón kívül még egy ágyúnaszád és egy tormérséklet, sok helyen csapadék, — Déli hö- bad előadást, amely rendkívül érdekesnek pedónaszád volt a szerencsétlenség helyén.
Ígérkezik, amennyiben a gimnázium elsőosz- Mikor az A. 7. a vezényszóra nem jött föl a
méméklető 3.2 C volt,
viz alól, az ágyúnaszád megtalálta az elsiiJ VÁROSHÁZÁN
valamennyi hivatal tályn tanulóival svéd tornaórát mutat be. lyedt tengeralattjáró nyomát. Egy helyen
hun délelőtt nyolc órától 11 óráig van hi- Különösen szülőket és pedagógusokat érdékel ugyanis légbuborékok szálltak föl és a tenvatal, A polgármester betegsége miatt nem ez, valamint mindenkit, aki csak a sport iránt ger szine olajos lett, amiből azt következtetérdeklődik. Mi, akik Buday tanár agilitását ték, hogy a viz behatolt a szerencsétlenül
Fogad. A főkapitány fogad 10—11 óráig.
járt hajóba. Csupán két óra múlva értesültek
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv. és sza'kavatottságát ismerjük, hisszük, hogy Plymouthban a szerencsétlenségről és ekkor
üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz- az előadásnak meg lesz a kivánt eredménye kiderült, hogy a mentőhajó véletlenül épen
és sók, lelkes híveket szerez még a magyar nem volt a kikötőben, valószínűen gyakorlatávnál nincs hivatal.
ton volt. Hamarosan mentőexpedieiót küldAZ ALLAMI
GYERMEKMENHELYEN sport számára. Belépődíj nem lesz.
tek ki, mire azonban a segitőhajó a szeren—
Mezei
Ernő
királysértési
pere.
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivatacsétlenség helyére megérkezett, a tenger elAbból
az
alkalomból,
hogy
a
király
Lukács
los óra. Állandó ügyelet:'.<? szolgálat. Betegek
iLászilé volt miniszterelnököt állásából me- sodorta azt a bóját, amellyel az ágyúnaszád
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
leghangú kéziratban fölmentette, Mezei Er- az elmerülés helyét megjelölte. KétségbeKÉPKIÁLLÍTÁS
a régi csongrádi pa- nő, az ismert publicista ia P. H.-l>a.u az El- esetten kezdték most keresni az A. 7.-et, de
lotában. Nyílra délelőtt 9 órától, délután 7 aggott király címen. cikket irt, melyet az eredmény nélkül. A sötétség beálltával a kuügyészség király sértést inkriminált. lA vád- tatást abba kellett hagyni. Némelyek szerint
óráig.
irat a cikknek különösen következő részét az A. 7. öt órára, mások szerint pedig tizenA KÖZKÓRIIAZBAN: a beteglátogatási jelöli meg, mint olyant, mely a király sze- két órára való oxigént vitt magával. Ha az
utóbbi hir volna is igaz, akkor sem reméliilő délután 1—3 óráig tart.
mélyét dehonesztálja:
VÁROSI SZÍNHÁZ: Délután félnégyA mi királyunkról, akinek fizikuma még hető, hogy a nyolc főnyi legénység és a hajó
órakor Cigányprímás, operett. Este nyolc oly szívósan áll ellen az aggkor romboló be- két tisztje még életben van. Ujabban még ezt
órakor „Baba", operett.
folyásának, nem akarjuk állítani, hogy cse- jelentik: Az A. 7. tengeralatt járó hajó menURANIA SZÍNHÁZ: Délután 2 órától lekvésein vagy nyilatkozatain szembeszö- tésének munkálatát tizenegy óra körül abba
kellett hagyni, mert a mentőlegénység minkezdve este 11 óráig: Asszmyhüség, dán ha- kően ütne ki a szellemi hanyatlás jegye . . . den fáradozása hiábavaló volt. Most már
merjük mondani, hogy az a királyi kézirat,
lászdránw 3 felvonásban.
amellyel első Ferenc József ő apostoli felsé- pontosan megállapították a hajó helyzetét:
VASS-MOZl: Délután 2 órától kezdve ge Lukács Lászlót miniszterelnöki tisztétől Plymouth kikötőjében fekszik tizennyolc fokmélyen a viz alatt. A katasztrófát szakeste 11 óráig: „Sárga veszedelem", egy japán oly kegyesen és oly kegyelmesen fölmenti, nál
értők állítása szerint az okozta, hogy a nanagyon
sok
fejcsóválást
fog
kelteni
szerte
a
kém drámája három felvonásban.
hazában, sőt meg fognak tőle rendülni a szád helytelenül manőverezett és a szivatyKORZÓ MOZI: Az előadások tartanak „hü Magyarország" leglojálisabb lelkei is . . . tyutelep fölmondta a szolgálatot.
délután 2 órától kezdve este 11 óráig: fölruháztuk a legalkotmányosabb király jel— A protestáns nőegyesület mulatsága
„A király", tragédia öt felvonásban, A fősze- zővel. Fájdalom, ez a sugárzó mimbus épen Némi stagnáció után, mely a protestáns nőrepet Albert Bassermann játsza.
aggsága előhaladtával folyton foszlik halán- egyesület életében az ©|gyqsül|et Wnöknőjé1EDISON MOZGÓ: Az előadások tarta- tékai körül . . . Bizonyos keserves vigasz- nek, Kecskeméthy Dánielnéniak Szegedről tának délután két órától este 11 óráig: ként kell most magunknak ismételnünk, hogy vozása után beállott, az uj elnöknő Nónay
az oly csökönyössé vált fejedelmi önkény,
Zigomár III., detektivdráma, „Milliók a föld amely kegyetlen válságokkal fenyegeti or- Dezsőné megválasztása óta az egyesületi élei
alatt", Brown detektív szereplésével.
szágunkat, csak az önmagával betelt aggság uj lendületet nyert. Az nj elnöknő egyéni
APOLLÓAIOZGÓ: Az előadások délután tragikus végzete . . .
szeretetreméltósága, bájos közvetlensége a
A törvényszék vádtanáicsa Mezei Ernőt legbiztosabb garancia arra nézve, hogy a
2 órától este 11 óráig tartanak.
kiráJysértósért vád alá helyezte s e vádhaAZ ALLAMI
FELSŐKERESKEDELMI tározat alapján az ügy ma főtárgyalásra ke- protestáns nőegyesület ugy a közműveltség,
ISKOLÁBAN
délután 2 órakor ismeretter- rült, még pedig az 1913. évi 34. törvénycikk mint a jótékonyság terén a legintenzívebb
jesztő előadások a. munkások részére. Ér- 4. szakasza értelmében szakbiróság előtt. Az , működést fogja kifejteni. Mint értesülünk, az
itélőtan ácsban Fiizesséry Zoltán biró elnö- egyesület Nónayné vezetése alatt március 7deklődőket szívesen látnak.
A
VÁROSHÁZÁN
FELOLVASÁST költ. Szavazó-birok: Kreysel Miklós s Szé- én a városi színházban nagyszabású estélyt
kely Lajos dr. voltak. lAz ügyészséget Beztart Jung Péter gépészmérnök, tanár a drót- zeg Miklós királyi ügyész képviselte, Mezei fog rendezni, ímelyen a szegedi társadalom
nélküli távíróról kísérletekkel és vetített ké- Ernőt EdviAllés Károly dr. védte. A biró- elite-publikuma .fog rendkívül eredeti ós hapekkel,
ság bünös-nék találta Mezei Ernőt ós egy tásos élőképekben szerepelni. A város előA SzAK közgyűlése délelőtt tíz órakor hónapi állam.fogházra ítélte. Az elitélt és vé- kelő hölgyközönsége már most is oly élénk
dője, valamint az ügyész is föleblieztek.
a Korzó-kávéház szuterénjében.
érdeklődést tanusit ezen estély iránt, hogy
— Tovább gyilkol a válkán. Londonból az est sikere máris biztosítottnak látszik. Ez
jelentik: A Szakuraszima szigeten még min- annál örvendetesebb, mert ez az estély is
Jut-e
eszedbe
f . . .
dig tart a vulkánikus kitörés. Szerdán este nagy mértékben fog hozzájárulni a Szege— JOHN CARLTON. —
újra nagy kitörés volt, a tenger is kiöntött den hagyományos felekezeti béke és az egész
Jut-e eszedbe olykor álmodozva,
és elborította Kagoszima várost. A Szaku- társadalom harmonikus együttérzésének a
Gyermekkorunkból egy-egy régi ének?!
raszima ismét működik. A sziget és a szá- megerősítéséhez. Reméljük, hogy az es»t siMikor azt hittük: ifjú a világ,
razföld között a tenger erősen háborog. — kerének az előmozdítására a férfivilág ,is min
Csak — mi vagyunk a vének?!
den tőle telhetőt fog elkövetni Mert egészen
i A Times jelenti Tokióból: A japáni vulkánőszinték
akarunk lenni, konstatálnunk kelL
katasztrófáról
szóló
híreket
túlozták.
A
jaGondolsz-e néha ifjú éveinkre,
hogy
itt
Szegeden az ilyen mulatságok renpán. kormány megállapította, hogy összeIzzó lelkünknek perzselő nyarára:
sen ötezer ember halt meg, vagy sebesült dezésének a terhe csaknem kizárólag a nők
Mikor azt hittük: tisztán lát szemünk.
Csak. — a világ a kába?!
meg. Megállapították továbbá, hogy nyolc- vállaira szokott nehezedni, holott méltányos
i vanöt ház omlott össze, nem pedig nyolcvan- és fölötte kívánatos, hogy ott, ahol a közműBohó gyermekkor, balga ifjúságunk,
ötezer. Az európai és amerikai lapok leve- veltség és közjótékonyság előmozdításáról
Ti nem számláltok mást, csak — éveket;
szó van, ott a férfiak se húzódozzanak. Málezőjének hamis hirei Tokióban kimos félti
Pedig az Élet homok-órájában
sutt
elég példa van rá, hogy az aranyifjúság
nést tettek. — Londonhói jelentik éjjel: Mint
Gyorsan peregnek a kis porszemek:
vetekszik
a hölgyekkel a szereplésiben. ElőNesvyorkból jelentik, tegnap sikerült az első
A kacajok s a könnyek! . . .
mentőhajónak Szakuraszima szigetnél ki- kelő mágnásoknak, sőt — mint Budapesten
ZSOLDOS BENŐ.
kötni. A matrózok egy sziklaoduban egy- Pozsonyban — főhercegeknek sem derogál
i '*•
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ilyen élőképekben aktiv részt venni. Hiszsziük, ihogy ilyen jótékonycélu estélyen Szeged előkelő ifjúságának a tagjait is ott (fog(-) A főszámvevő a helyettes-polgárjuk látni a szereplők között. Ved erem o!
mester ellen. A közgyűlés Bokor Pál helyet—A munkaadók -- a munkanélkülieknek tes polgármester részérc 1909. évtől kezdőA Munkaadók Szövetsége értesiti a mun- dőlieg évi 1200 korona fizetési pótlékot szakán kívül álló ipari munkásokat, hogy január vazott meg. Ezt a határozatot a belügymi2ü-ától további intézkedésig mindennap nép- niszter jóváhagyta. A miniszteri döntés ellen
Fajka János főszámvevő azzal az indokoláskonyhára szóló ingyen utalványokat bocsát sal, hogy a közgyűlésnek nem állt jogában a
rendelkezésükre. Az utalványok kiosztásával pótlékot, megszavazni, panasszal élt a közKecskeméli Antal mlüda'katost bizták meg, a igazgatási bírósághoz. A közigazgatási bírókinek irodájában minden délelőtt 10—11-ig ság nem találta ima,gát illetékesnek a, közgyűlési és miniszteri határozat Ifölülbiráláa jegyek átvehetők.
sára s a panaszt vissza utasitotta.
— Gyanús tüzeset. Tegnap este háromnegyed kilenckor ,a tüzőrség tüzet jelzett. A
Takaréktár-utcában lévő Süvcc/h József-féle
kárpitos üzletben támadt a. tüz, ahonnan hatalmas füstgomolyag tört elő. Néhány pere
múlva* már az egész ,üzlet lángban állott.
Csakhamar kivonult a tűzoltóság is Papp
Ferenc tűzoltóparancsnokkal az élén és a tüA „Valódi" : Franek: kávézet egy fél órai munka után sikerült elolpótlék a „kávédaráló"-val
tani. Bokor Antal ügyeletes rendőrtiszt és a
tűzoltóparancsnok nyomban tüzv.iszgálatot
a legjobb. — A jó zamatja,
tartottak és az üzlet egyik sarkában egy
színe és az ízletessége minpetróleum lámpát találtak. A lámpán nem
den háziasszonynak állandó
volt cilinder, ellenben a cilinder a lámpa
mellett a földön feküdt sértetlen állapotban.
megelégedést és megtaEzt a lámpát világításra használták és értkarítást biztosít
hetetlen, hogyan került a földre. Ami még
mg em 180/20113
gyanusá teszi az esetet az, hogy két helyen
is támadt tüz egyszerre. Az üzletben tartóz
kodók között pedig senkisem dohányos. A
vizsgálat megállapitotta, hogy az üzletet de
Royal nagykávéházban
femberben biztosították be. A kár az eddigi
minden vasá nap
megállapítás szerint 600 korona. Mivel a tüz
NAGY TOMBOLA
oka még most sincs kiderítve, a rendőrség a
bünügyi vizsgálatot a gyanús körülmények
értékes nyereménylárjgakkal. q
miatt megindította.
Naponta c z i g á n y z e n e .
— Táncvizsga. Január 14-én szombaton
SZÍNHÁZI VACSORA!
este 8 órakor tartja meg RaffvernéiPap MarSaját t e r m é s ű kitűnő h e g y i b o r o k .
git állami polgári leányiskolái tanárnő nö
Különlegesség: „Royal Zöldike."
vendékeinek táncvizsgáját a Tisza-szálló
nagytermében. A sziebbnébszebb táncok kö
Tulajdonosok: Matejka és Fliegel.
zött a szalon tangót is bemutatják. A zenét
a 46-ik gyalogezred znmekara szolgáltatja. Az
érdeklődőket ezúton h.ivja meg <a kurzus vezetősége. Belépődíj: személyjegy 2 korona, Bútorszállításokat hely- Ungár
Benő
ben és vidékre, berakpáholy 8 korona,
szóllitó
ározást száraz raktár
— A Titanic-pör. Newyorkból jelentik:
Szeged, Jókai-utca 1. sz
helyiségben eszközöl
A washingtoni .felsőbíróság előtt tegnapelőtt
Telefon 34.
kezdték tárgyalni aizokat a kártérítési pöröket, .amelyeket a szerencsétlenül járt utasok
hátramadottaii imditottak .a hajóstársaiság ellen. A pör főkérdéser az, vájjon kötelesnek
bőröndös és finom bördiszmfivek készítője
mond ja-e a bíróság ia hajóstársaságot az öszSZEGED, Iskola-utca 14.
szes követelt 65 millió korona megfizetésére, HáPász-utia 12.
vagy elfogadja-e a hajóstársaság álláspont- Prófétával szemben.—Brauswetter órással szem ben.
Szegeden és a délvidéken hiánytját, amely csak fél milliót akar fizetni.,
pótló, teljesen modern berende— Nagylak veszedelme. Makóról jelenzésű bőröndüzlet és műhely.
Raktáron saját készítésű, valamint
tik: Nagylak községbem oly nagy mértékben
külföldi utazócikkek és bőrdiszlépett fel a vörheny, hogy a hatóság kény- müárú-különlegességek.
Javítások és rendelések
telen volt a legszigorúbb óvóintézkedéseAet
elfogadtatnak.
megtenni. Eddig több, mint negyven gyer- Telefon: 12—59.
Telefon: 12—59.
mek pusztult el vörhenyben. Az alispán az
esetről sürgős jelentést tett a ibelügyminiszternek, aki szigorú intézkedéseket rendelt a
járvány megszüntetése céljából. A bálokat,
mulatságokat mind betiltották és a község
utcáin állandóan örök cirkálnak, hogy a fertőzött házakba senkise méhessen be.
folyósítását megkezdettük.
— A Színházi Élet
Incze Sándor
1 évtől 35 évig terjedő előhetilapja szenzációt keltő tangószámot adott
ezen a (héten. Ebben a számban egész sorozat
nyös törlesztéses kölcsön ket
mutatja be a tangó legkülönbözőbb változatait, megtaláljuk benne a budapesti és vidéki
folyósítunk. - - Megbizásokat
szinházak legjobb tangótáncoisainak művészi
k i z á r ó l a g földbirtokokra
felvételeit, s a kottamelléklet szintén egy ál! talánosan kedvelt tangószámot ad. A Színfogadunk el.
házi Élet ezen kivül a hét összes aktualitásait .ismerteti egy sereg művészi felvétel kír
séretében. (Egy szám ára 20 fillér. Kapható
minden dohánytőzsdóbon. Kiadóhivatal: 'Budapest, Erzeóbet-körut 86H
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Vasárnap, január hó 18-án
A Nordisk

Filrns-

Compagnie remeke

ff

í

Dán falászdráma 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.
A főszereplök:
E B B A THOMSEN
és CARLu WIETH.

Előadások hétköznapokon V»6, vasárnap 2 órától folytatólag.
Telefonszám 8 7 2

VASS
Vasárnap, január hó 18-án

Sárga
Veszedelem.
Egy japán kém drámája
három felvonásban.

Az

AMBROSIO

film-

gyár újdonsága.

Előadások Va6 V<8 és 0 órakor.
Vasárnap, 2 órától folytatólag.
Telefon: 807.az.

ovidén
mondva!

LACHER JÓZSEF

Szegedi Altalános Bank
Rudolf-tér 5. szóm.
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Válasz
a MASz—MOTESz cirnti cikkre,

az

URAN
SZÍNHÁZBAN

és

fin,

vagy

Nat. Pinkerton,
a híres detektív csodás tettei. Mozgófényképre alkalmazta JEAN JOSE FRAPPA.
Ez az izgató és művészi kivitelű dráma
érdekes témájával és
csodás beállításával
mesze túlszárnyalja

ZIGOIM ART
A TIGRIST!
VV V v v

vvvv
vvv
vv
V

Előadások >/s6 órától folytatólag.
Az esti 9 órai előadásokon csak
számozott jegyek érvényesek, amelyek előre válthatók az URÁNIA esti
pénztárát. Délután f i , — este rendes helyá ak. T e l e f o n s z á m : 7 8 2 .

ható az eddig történt eseményekből is, de a
későbbiekből még inkább.
Idősebb Herczeg István.

o Birkózás a Szegedi MTit-ban. A
labdarúgás gyors ós hatalmas elterjedése
(Saját tudósítónktól.) E lap pénteki szá- már-már eltemette szépen nekiindult magyar
niának sportrovatában A
MASz—MOTESz atlétáit. ,Az a nagyszerűség, amely a labdaharc címmel megjelent cikk késztet arra, rugó sportot övezi, annak az izgalomnak köhogy ezúttal tornászati ügyeket tárgyaljak. szönhető, amelyet a labdarúgás kultiválása
A cikk pesti ember tollából kerülhetett nyil- ós részére nyújt- Az atlétika azonban nem
vánosságra. Ugyanis teljes lehetetlenség- az izgalmas pillanatokat nyújtó, lianem ponek tartom, liogy Szegeden csak egy sport- zitív eredményeket .felmutató és egy nemember is akadna, aki annyira tájékozatlan zet egész életére kiható sport, A szabadtéri
lenne a legnagyobb fővárosi egyesületek éle- atlétika irtán legelsősorban a birkózás az,
te és működése felől, amilyen egyoldalúsá- amely megérdemli, hogy kultiválják és a leggot, illetve tendenciát mutat a cikk minden magasabb fokra emeljék. A legnagyobb vásora. Többek közt ezt mondja:
rosok sportegyesületei állítottak fel birkó— Kétségtelen dolog most már az, hogy zó szakosztályukat és az idő megmutatta,
ebben a harcban a Magyar Atlétikai Szö- liogy fáradságuk neon volt hiábavaló, inert a
vetség és vele együtt az atlétika győzedel- magyar birkózó sporUimáron az első helyemeskedett a tornát kultiváló Magyarországi ken áll a kontinensen. A Szegali MunkáTestedző Egyesületek Szövetsége fölött.
sok Testedző Köre felismerte a birkózósport
Remélőm, hogy ez Szegeden is kétségte- nagy horderejét és felállította birkózó-szaklen mindenki előtt? Vagy talán nemi? Hát osztályát. Volt ugyan az SzMTK-ban birkóvan olyan, aki még emlékszik a legutóbbi zás a mult télen is, de technikai okok miatt
olympiádon történt eseményekre? Azt hi- eredményes működést nem fejthetett ki. A
szem, hogy ott kétségtelenül beigazolódott, mult év őszén megalakult birkózó szakoszhogy melyik szövetség győzedelmeskedett. tály ambícióval kezdve meg munkáját, A zsiUgy emlékezem, mintha a MASz kiküldött dó hitközség jóvoltából megkapta a részére
atlétái ottan szintén nagyon hangosak voltak trénozás céljaira a zsidó iskola emeleti tornáa versenyek előtt, a Stadionon kivül, de an- mét és ott helyezte el 25 négyzetméter terünál csöndesebbek a versenyek után. Mond- letű uj szőnyegjót. A szakosztály vezetőséhatom, hogy az én arcom a szégyentől eleget gének sikerült megszerezni trénernek Ponégett miattuk, tehát érthető, ha nem kétel- arácz Pollák Józsefet, a kiváló fővárosi birkedem a MASz győzelmében. Még arra is kózót; csöndesen, zajtalanul kezdtek az iMTK
emlékezem, amikor itthon a tornászok lako- birkózói munkába úgyannyira, hogy ugy
máján a MOB egyik vezérembere ép az atlé- testi erőben, mint formai tudásban a vidékták magatartása felett kesergett és a torná- bármelyik birkózó gárdájával szemben fölszok fegyelmét és szorgalmát hozta fel ne- veiketi a küzdelmet. Munkája eredményét a
szakosztály a közel jövőben tartandó házi
kik követendő példa gyanánt.
Elismerem, hogv a stockholmi olyimpiád versenyen fogja, bemutatni, mely alkalomóta a magyar atlétika sokat fejlődött, de ez mal Szeged sportközöneége bizonyára magas
nem jelentheti azlt, hogy viszont a torna ha- fokú érdeklődésével fogja jutalmazni. A jönyatlott. Csakhogy amig a torna fejlődésével vőre vonatkozólag igein szép kilátásai vannak
kapcsolatban nem történtek olyan események, amelyek miatt szégyenkeznie is kelle- • b r b s m b n b s s s b s s l b b h r f l
ne a MOTESz-nek, addig nem mondhatjuk
ugyanezt el a MASz-ról. Először is legyünk
tisztáiban a helyzettel. A MASz-nak a gerince tulajdon'képen a MAC, ez pedig halálosan
gyűlöli a MOTESz-t. Helyesebben még se
igy van, hanem ugy, hogy Sztankovits ádáz
ellensége Iszerneik. Minid a kettő nagytekintélyű sportember, mind a kettőnek sok a hive,
tehát a két ember hivei egymásak is ellenségei. Olyan ez a sport, már, mint a politika.
Sztankovits és az emberei azt mondják, hogy
az atlétikai ügyekhez a MOTESz-nek semmi köze, afelett ők gyakorolják az egyeduralmat. Sőt egyebet is mondanak. Azt, hogy
a torna nem egészséges sport, tehát a
MOTESz-nek nincs létjogosultsága, a tornászok pedig pusztuljanak.
— Igy téved a MASz. Egyenesen az ellen harcol, aminek az életét köszönheti. Hiszen eredetileg csakis a tornászokból került
ki az atléták tábora. Aztán, hogy sport-e a
torna vagy sem, azt sosem egy tornát kultiváló szövetség ellensége bírálja meg, hanem talán maga az élet. Az pedig azt bizo
nyitja, hogy a legműveltebb nemzetek a tor
nát kultiválják a legnagyobb mértékben. De
ha már igv leplezek, akkor menjünk csak tovább. Nézzük mi van még albban a cikkben.
A cikk irója szerint a Budapesti Budai Torna
Egyesület és a Budapesti Torna Club kizárólag tornával foglalkozik, tehát miiért akar
olyan nagyon a MASz-ban is helyet foglalni.
Igazán megfoghatatlan, hogy hogyan mer
valaki ilyet Ieirni. Hát az illető sose hallott
az ETC-ét sűrűn verő BTC futballcsapatáról, atlétáiról, úszóiról. Vagy nem ismeri a
budai atlétákat és főleg a vívókat. Igaz, hogy
a budai atléták az utolsó években nem arattak nagv sikert, de ennek meg van pz oka
nem volt rendes pályájuk, készült az ui.
Ugy hiszem, liogy eléggé meggyőzöd
het bárki is sorsainkról, ihogv a MASz—
MOTESz harc cfmü cikkben Hirdetett 'két
ségtelcn győzelem esa'k papiroson van meg.
Itt annak kell győzni, amelyiknek igaza van. r s
Hogy melyiknek van igaza, az megállapítSBStaBBIMI

Bach Antal
ékszerüzlete

/£
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DÉDMAGYARORSZÁO

KORZÓ
MOZI
Igazgató:

VAS

a imunkátsok bixikózó szakosztályának. Folyamatban van 'M'AlSz-ba belépés is, amely .meg
történte után az qgyesület .mjegrendezi a
MAlSz szabályai szerint Szeged, vagy Dólmagyarország birkózó bajnokságát. Addig is
szorgalmasain treníroznak a munkások atlétái a zsidó iskola tornatermében. Hetenként
háromszor van tréning, amelyet állandóan
nagy közönség néz végig.
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KÁVÉ és TEA

kivonat KOTÁNYI JÁNOS árjegyzékéből

SÁNDOR.

Telefonszám: 11-85.

Csak 2 napig S
Hétfőn és kedden:

kalandor-dráma 4 felvonásban.
Gerolamo Rovetta világhírű regénye után készült nagystílű filmszenzáció. Előadják a római kir.
színház legkiválóbb művészei. —
Rendezte Jósé Frappa. — Egy
félelmes bandita kalandjait adja
vissza ez a hatalmas arányú mozgófénykép, melynek briliiáns sujetje
az első jelenettől az utolsóig izgalmasan nagyszerű. — Vakmerő
repülőgéphajsza, fantasztikus helyzetváltozatok, percről-percre fokozódó elszánt küzdelem, meglepő,
fordulatos bonyodalom és izgalmas trükkök váltakoznak gyors
egymásutánban a filmen. A felvétel tökéletes mestermíí és a pazar
kiállítás felülmúl minden eddigi
kinematografiai produkciót. — A
dráma fénypontja egy óceánjáró g ő z ö s kigyulladása és az
utasok rémült menekülése. —
Több ezer szereplő játsza meg
ezt a csodás attrakciót, melynek
realizmusa érdekében egy hatalmas hajót áldoztak fel és amely
ott pusztul el a szemeink előtt a
fekete éjszakában. A merész fantáziával megirt dráma a legzseniálisabb bravúrral van megkomponálva és a szezon legnagyobb sikerét fogja aratni. — Azonkívül
a grandiózus c s o d a t n ü s o r ! !
Az előadások pont 5, 7
és 9órakorkezdődnek.
Számozott jegyek előre is
válthatók a Korzó pénzt.-nál.

TÖRVÉNYKEZÉS.
§ Az idei első esküdtszéki ciklus.
Hétfőn kezdődik a szegedi törvényszéken az
az első esküdt széki ciklus az idén. Az uj beosztás szerint hat napig tart csak egy ülésszak. Ennek az újításnak az a célja, hogy
az esküdtek ne fáradjanak ki a 14 napos ciklus alatt. Az első hat napos cikluson a következő ügyek kerülnek tárgyalásra: Hétfőn:
Sütő József és társa gyújtogatás 'büntette.
Kedden: Alexievics Demeter
nyomtatvány
utján elkövetett fegyveres erő elleni vétség.
Szerdán: Taltity Pál osztály ellenes izgatás.
Csütörtökön:
O-lálh Péter rablás büntette.
Pénteken:
Jódárt István rablás büntette.
Szombaton:
Árva Antal gyilkosság bűntettének kísérlete.
§ A vadőr, a vadőrző és a felesége.
Érdekes ü g y került ma délelőtt Gömöry Andor járótsbiró elé. Néhány hónappal ezelőtt
Pusztaszer környékén Szilágyi Sándor vadőr
észrevette, hogy a bokorban egy ember rejtőzik. Szilágyi felszólitotta az illetőt, hogy
a d j a meg m a g á t ; erre a bokorból egy lövés
dördült el, amely csak ijesztés akart lenni,
mert m i n d j á r t utána, az idegen kiugrott a.
1 rokonból é,s szaladni kezdett. Szilágyi utána vetette magát, de nem tudta elfogni a vald
őrzőt, aki bemenekült a közeli lakásába. I t t
tudta meg a vadőr, hogy iifj. Tóth T a m á s
az illető, aki már többször büntetve volt hasonló cselekményért. Szilágyi bement .Tóth
lakására, ahol véres harc keletkezett közte
és a vadorzó között; sőt a vadorzó felesége
is r á t á m a d t a vadőrre, aki a puskatussal ugy
fejbe vágta az asszonyt, ihogy az eszméletlenül terült el a földön. Szilágyi mezőrendőri
kihágásért jelentette fel Tóthot, aki meg
testisértés vétségeért tett följelentést a vadőr ellen. A mai tárgyaláson aztán kitűnt,
hogy Szilágyi jogosan hatolt be Tóth lakására. és Tóth, amikor a vadőrre támadott, hatóság ellen erőszakot követett el. Ezért Gömöry járásin ró az ügyet áttette az ügyészségre, mivel a járásbíróság nem illetékes tárgyalni.

NYERS KÁVÉ
Jamaika Vs kg
Portorico Vs kg
Cuba Vs kg
Arany Jáva Va kg

Saját villanyeröre berendezett gözkávépörköl l é m b ő l
Jó minőségű Vs kg
K 1 80
Finom minőségű Vs kg
K 2 00

Legfinomabb keverék (Cuba, Arany, Mcnadó, Mocca) Vs kg
K 2 40

TEA
Törmelék-tea Vs kg
Congó-tea »/s kg
Családi keverék Vs kg
Legfinomabb király tea Vs kg
Ceylon-tea a legerősebb zamatu Vs kg.
Kitűnő teasiitemény-keverék Vs kg . .

KOTANYI

.

K
K
K

180
2-35
3 30

.

.

JÁNOS

kávé- és tea-nagykercskedő.

Budapest, Bécs, B e r l i n ,

Abbazia

Szeged, Kárász-utca 5. sz.

mmmmmmm^mm^mmmmmm
mmmmm^mm^mmmm^mmm

fes

előfizetési ára Szegeden:
24.— kor.
12.„
6.—
„
2.„

0 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ®

Ön ugy pazarolja a pénzét!!
ha nem olyan villamos Izzókörtéket hasz-

nál, mely a legújabb módszer szerint készül,
hosszú élettartamúak és nagyon gazdaságosak. — Minden egyes IzzókCrte saját
cégemmel van ellátva.

líseu-ü, uiwHíilBía. m

®®®®®®®®®®®®®®e®S

.
.

2"50
3 00
5 00
6.00
6 00
080

Vidéki megrendelések utánvéttel frsnco pentosan
eszközöltetnek.

mint aki a gyertyát mindkét végén égeti,

le

.
.

K
K
K
K
K
K

RUM
I liter családi tearum
1 liter finom Braziliai rum
1 üveg 1/10 liter finom Jamaika rum.

Délmagyarország
.
.
.
.

160
190
2*00
1*90

PÖRKÖLT KÁVÉ

Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország.

egy évre .
félévre
.
negyedévre
egyhónapra

K
K
K
K

rt

Korzó
moziban

Vasárnap, j a n u á r

18-án

bemutatásra kerül

meggyilkolásról felvett
eredeti helyszíni felvétel

A KÉPEN LÁTHATÓ
A kosár a holttestei,
A gyilkosok

el ogatása,

A főkapitányságon,
T u r c s á n y i Emilia lakása,
A demímonde

ékszerei,

A temetés, stb. stb

vvvv
Minden előadáson bemutatásra'Ml.
Csak a mai nap!!
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ttélkai.

Telefon:

Igazgató: VAS SÁNDOR.

11-85.

Az általain készített
fogásra kitűnően használható s valódi fogakiái
lei nem ismerhető, az eredeti fogakat kljeiea
pótolják. Készítek további arany koronákat ás
levehető arany hidakat jutányos árak melleit.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kfeMfttro. Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.
3 A K T A Á G O S T O N fogtechnika*
í ^ y ó - u t e a 1. u . SZfiOKD.

Vasárnap, január 18-án

s z e n z á c i ó s

művészfilm

Egy

színművész

öt f e l v o n á s b a n .

tragédiája
A főszerepet

jáfsza.

A legszebb és legmővésziesebb filmtragédia, amely a mai napig vászonra
került.

Vasárnapi előadások d. u. 2-től éjjel 12 óráig.

Hely árak,

mint.rendesen.

KÖZGAZDASÁG.
x A MÁV személydijszabása emelésének eredménye. Az államvasuton 1912. julius
cisejével a sze mélyülj szabást föleimelték. A
díjszabás emelése a várt eredménnyel járt.
Ugyanis a személyforgalomból eredő összes
bevétel az 1910. évi julius 1-étől 1911. julius
30-áig terjedő tizenkét hónapban 85.850,000
koronára, az 1911—12. éviben 92.630,000 koronára, mig a legutóbbi évben 102.000,000 koronára rúgott. Tehát a tarifa fölemelésének
első évében a többlet 9.366,082 korona volt,
ami 10.1 százalékos emelkedésnek felel meg.
Ha eihez az összeghez hozzáadjuk a szállítási adóból befolyt körülbelül 2.000,000 koronát, ugy az államvasút díjszabásának fölemelése az államkincstár részére az első évben tizenegy millió korona bevételi többletét
eredményezett. Ez az összeg a gazdasági
helyzet javulásával valószínűen évről-évre
növekedni fog.
x Hat milliós
árvízkár Krasséban.
A Magyar Mérnök- és Épitész-Egyesiilet
ut-, vasút- és hidépitési szákosztályában tegnap este llaldzs Lajos Máv. főmérnök az
1910. évi árvizek által a Máv. karánsebes—
orvosi vonalán okozott pusztításokról és
azok helyreállításáról tartott előadást. Több,
minit hatvan vetített képen mutatta be az árvíz borzalmas pusztításait és a vonal helyreállítását. A hatmillió koronát meghaladó
helyreállítási munkák csak ebben az évben
nyernek befejezést. Az 1910. január 13-i árvíz után pedt'g ötvenkét napig szünetelt a
vasúti forgalom, bár naponkint átlag 2 4 0 0 —
2800 munkás dolgozott a 42 'kilométer hoszszii vonalon az akadályok elhárításán.
A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon, alhol ma isimét nagyon,
mérsékelt volt a forgalom, alig változtak a
jegyzések, mert a helyi spekuláció és a vidék tartózkodása folytán várakozó álláspontot foglalt el. 'Egyébként is hiányzott minden olyan impulzus, amely nagyobb árváltozásra adhatott volna okot. Az árfolyamok a.
következők:
Buza áprilisra 11.62, májusra 11.64, októberre 10.74. Rozs áprilisra 8.91, októberre
8.51. Tengeri májusra 6.66. Zab áprilisra 7.73.
Zab októberre 7.69. A készáruvásáron; tartott az irány.
A budapesti éttéktózsde.
A mai előtőzsde megnyitása, helyi födözés nyomán, igen barátságos volt, a városi
vasút, a közúti vasút és a magyar-bamkrészvény 2—3 koronával emelkedett. Csakhamar
azonban reakció állott be, mert a bécsi piiae
kedvezőtlen albán hirek kolportálása miatt
ellanyhult. A kezdetben elért árnyereség
csakhamar elveszett a hatóridöpiacon, sőt a
lieszspekulánsok kinálata nyomán igen kedvetlen hangulat terjedt el a Irörzén. 'A készárupiacon azonban nem vették tekintetbe a
vezető-piac lanyha magatartását, a temesvári szeszrészvény, a magyar vlllámossági rész
i vény, számos kőszénérték még a tegnapinál
is drágább áron cserélt gazdát. A járadék-

14

1914.

piac a pénzpiac könnyüségév^l egyetértésben eleintén emelkedő volt, később a kedvezőtlen külpolitikai hírekkel kapcsolatban,
kezdetben elért árnyereségét ismét elveszítette. A zárlat lanyha volt.
Kötöttek: Magyar hitel 834.75—838.25.
Jelzálogbank 431—431.75. Magyar bank 525—
529.25. Agrárbank 512-512.50. 4 százalékos
koronajáradék -82.65—82.80. Városi vasút
316.50-321. Közúti vasút 616.50—620. Rimamurányi 636.50. Északi szén 383—380. Salgó
750-758.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 632. Magyar hitel 836. Angié-bank 341. Unió-bank 601. Bank
verein 517. Landerbank 528. Dohány 431. .Alpesi 795. Rimamurányi 637. Prágai vasmű
2446. Skoda 758. Osztrák államvasút 709.75.
Lombárd 102.75. Déli vasút 243.50. Török sorsjegy 230.50. Márka készpénzért 117.60.
Az irány kedvezőtlen valónai hírekre
gyönge. Skoda helyi eladásokra 9 koronával
esett. Osupán a szénbányák papírjai voltak
szilárdak.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

FARKAS ELEK bir. végrehajtó, SZEGED.
4439-1913. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt birósági végrehajtó az 1881 évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a zombori kir. járásbíróság 1912.
éri Sp. I. 492. számú végzése következtében
dr. Rottenberg Pál ügyvéd által képviselt
Léderer Testvérek javára 313 kor. 02 fill. s
jár. erejéig 1912. évi december hó 6-án fo
ganatositott kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 1040 kor. becsült következő ingóságok u. m.: különféle házi bútorok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 4136. számú végzése folytán 129 kor. 43 fill. tőkekövetelés, ennek 1912.
évi julius hó 10. napjától járó 5% kamatai
és eddig összesen — kor. — fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig,
Mérey-u. 6. szám alatt leendő eszközlésére
1914-IK ÉVI JAN. HÓ 19-1K NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI Vil2 ÓRÁJA HATÁRIDŐÜL
kitüzetik ós ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108.
§-a érteiméiben 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 felülfoglaltatták 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 ezelt javára is elrendeltetik.
Szeged, 1913. évi decembeFhó 26-án.
"

FARKAS,
kir. bir. végrehajtó

L

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szeged, Kosuth Lajos-sugárut I. szám.
Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszeren lési cikkek raktára ::
Telefon: 468.

Telefon: 468.

Városi

szinház.

DÉLUTÁN

A CIGÁNYPRÍMÁS.
Operett 3 felvonásban. írták: Grtinbaum és Wilhelm,
fordította: Harsányi Zsolt, zenéjét szerzette: Kalmár Imre.
Rácz Pali
Laci, a fia
Sári, a leánya
Juliska, a húga
Irinoy grófné
Qaston, a fia
Gadeau
VII. Heribert király

SZEMÉLYEK:

ESTE:

Heltai
Sümegi
Déry
Edvi
Miklóssy M.
Solymosi
Szathmáry
Mihó

A BABA.
Nagy operette 3 felvonásban.
SZEMÉLYEK.
Lancelot
Hillarius mester
D'la Chanterelle báró
Loremois gróf
Maximin atya
Balthazár testvér
Bazilique
Angelott
Benőit
Hillarus asszony
Aleise, leánya
Oodoline komorna
|osse
Kartine, jegyző

APRÓHIRDETÉSEK,

Csipke-

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

44.651. II. 1914. szám.

•aaBgtaanBBsaaaaaaa

külötiszmelalatt

Hllbert
Heltai
Solymosi
Viragháty
Balázs
Szendrő
Koháry
Nagy
Pápai
Miklósi
Déry
Edvi
Szebenyi
Stella

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féü „
i n a h a js z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyl-tér.
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LUCZA JÓZSEF

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

Hajöszlllés ellen
csakis az ártalmatlan Lcitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

FARKAS ELEK bir. végrehajtó, SZEGED.
4522—1913. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt birósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1913.
évi Sp. V. 397. sz. végzése következtében
dr. Faragó József ügy véd által képviselt Tuch
Antal javára 300 kor. s jár. erejéig 1913. évi
október hó 20-án foganatosított kielégítési
végrehajtás utján lefoglalt és 740 kor.-ra becsült következő ingóságok u. m. különféle
házi bútorok, cimbalom stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1918. évi V. 3647/1. sz. végzése folytán 300 kor. — fill. tőkekövetelés, ennek 1913.
évi augusztus hó 15. napjától járó 5% kamatai
és eddig összesen 50 kor. 80 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig
Móra-utca 35. szám alatt leendő eszközlésére
1914-IK ÉVI JAN. HÓ22-IK NAPJÁNAK
DÉLUTÁNI 2 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságiok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén a
heesáiron alul is el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek az árverés
megkezdésóig való érvényesítésére felhívásnak, amennyiben az elárverezendőkingóságokat mások is le- és felülfoglaltattá 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 29-én.
Farkas,

Hirdetmény.
A II. osztályú adó alá tartozó jövedelmek
bevallása tárgyában.
Az 1914. évi január havában aiz állandó
fizetés, nyűg-, kegy- vagy tisztalet dijat búzó
állami, törvényhatósági, közalapitványi, községi, egyházi, társulati és magántisztek, tiszt •
viselők, hivatalnokok, közegek, nyűg- avagy
kegydijat húzó özvegyek, állandó alkalmazásban levő üzletvezetők, felügyelők, kezelők,
könyvvivők, könyvtárnokok s általában a
S0 koronánál több havidijat huzó segédek,
segédmunkások, állandó fizetést élvező lelkészek, tanárok, tanítók, nevelők, irók, művészek, hivatalszolgáik stb. a kereseti adó negyedik osztálya alá tartozó keresményüket — az
alább említendők kivételével — a részükre
ingyes kiszolgáltatandó vailomási iveken jamnát: „ j 20-áig a községi elöljáróságnál (városi adóhivatalinál) (bevallani tartoznak, azonkívül a vállalatok és intézetek igazgatósága,
elöljárósága, pénztár, földbirtokos, vagy üzlet tulajdonos, akitől vagy amelytől az adóköteles (fizetését. Urazza, szintén kötelezhető
arra, hogy a nálla, illetve üzletében állandó
fizetés mellett alkalmazott egyénék név- ér,
fizetési jegyzékét az adófizető hatóságnál
nyújtsa lie.
Az adókötelesek az összes rendes fizetés,
nyűg-, kegy- vagy tiszteletdijat, szóval mindazokat a járandóságokat, melyeket az állásukkal egybekötött bármely néven nevezendő szolgálatuk fejében akár készpénzbon,
akár termoszt menyekben, akár egyéb járulékokban élveznek, — a ifolyó évi, vagy ha az
a folyó évre megállapítható nem volna, az
előző évi állapot szerint a vallomásba felvenni tartoznak.
E keresménynek bevallása alól azok az
illetmények sem vétetnek ki, amelyek adóztatás tárgyául nem vehetők, mert annak elbírálására: vájjon valamely készpénzbeli
v a g y természiehboli járau.ttő«á g. a v a g y

egyél)

járulók a. kereset a dó negyedik osztálya alá
esik-e, vagy sem, kizárólag az adófizetésre
illetékes közegek vannak hivatva.
A IV. osztályú keresetadó alá tartozó járandóságoknak az államkincstár megrövidítésére irányzott szándékból történt valótlan
bemondása, vagy he nem vallása (1875:
XXIX. t.-c. 31. §.) jövedéki kihágás, melynek
birsága 1—8-szor annyi, mint az az összeg,
melllyel az államkincstár megkárcsittatott.
Kárösszegnek vétetik az az összeg, melyet a
közadé kivetésére illetékes közegek jogérvónyesen megállapítottak.
A nyilvános számadásra kötelezett váEalatok és egyletek tisztviselői vallomást nem
adnak, ezeknek illetményeit az illető vállalatok és egyletek kötelesek bevallani, a kivetett keresetadót tőlük beszedni és az állampénztárba évnegyedenkint beszolgáltatni.
Tiszteik, tisztviselők ós hivatalnokok, kik
fizetéseiket állami vagy államkezelés alatt
álló közalapitványi pénztárból húzzák, vallomást adni nem kötelesek, ezen adókötelesek
keresetadóját a pénzügyi hatóság szabja ki
és havi levonás utján a közpénztár szedi be.
Ha valaki a IV. osztályú kereseti adó
tárgyául veendő többrendbeli illetményt élvez, illyen esetben a negyedik osztályú keresetadó az illetmények összevont összege utón
vettetik ki.
Kelt Szeged 1914. évi január hó.
A tn. kir. pénzQgyigazgatóság.
ttmtmbw^bb—T^b————— n •• i i ai..— i • .
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A vi/fyógymód edz és gyógyít Idegesség,
agy- és Bzlvbántalmak, álmatlantág, eufcsxtéel
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kir. birósági végrehajtó.
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1914. január 18.

Finom,

jókarban

DgLMAGYARORSZAO

levő

jutányos árban eladó.
Tudakozódni lehet a

KIADÓHIVATALBAN,
K á r á s z - u t c a ©. e z á m .
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Hirdtmény.
A föld- és házbirtok után járó általános
jövedelmi pótadónál számításba veendő kamatterhek bevallása tárgyában.
Általános jövedelmi pótadó fejében fizetendő:
a) a földbirtokra, a házlbéradó alá eső
házbirtokra, a ifolyó évre kivetett állami
egyenes adónak 30 százaléka;
b) a. házosztáilyadó alá eső házbirt ok ra.
a /folyó évre (kivetett állami egyenes adónak
40 százaléka;
c) v é g ü l a z ideiglenes adómentesség kedv e z m é n y é b e n részesített (föld- és házbirtoknál
20 s z á z a l é k azon összeg után, mely az illető
föld- vagy liázbirtokra állami adó cimén a
folyó évre kivettetett volna, ha a föld- vagy
házbirtok adómentes nem lett volna.
A kölcsönnel terhelt ház- és földtulajdonosoknak az 1883: XLVI. t.-c. 13. §-a által az
a kedvezmény adatott, hogy
1. a ifökl- és házbirtoknak általános jövedelmi pótadójából levonandó az illető tulajdonos bekebelezés általi is terhelő kölcsön
után az adóévet megelőző év végéig tényleg
le nem rovott tőkemaradék egy évi kamatainak 10 százaléka: feltéve, hogy a tőkével kamatok is vannak bekebelezve;
2. bitelüzlettel foglalkozó pénzintézettől
felvett, ós bizonyos évek alatt törlesztendő
kölcsönök évi kamatának változatlanul a törlesztési idő egész tartamára vétetik az az öszszeg, mely a kötvényben megállapittatott kamatláb szerint a kölcsönvett tőke után egy
évre esik; ha a kölcsön törlesztése nem az év
első napjó.u, hanem évközben veszi kezdetét,
a törlesztési idő első és utolsó évében az évi
kamatnak csak aránylagos része vehető számításba az adóköteles jövedelem megállapításánál.
A telekkönyvileg bekebelezett közadók
és kincstári bérliátralékok után járó kamatok nem képezik levonás tárgyát (1883:
XLVI. t.-c. 16. i )
Az 1. alatti bekezdésben foglalt intézkedésből világosan 'kitűnik, liogy a levonás
alapjául szolgál az az évi kamatösszeg, mely
az adóévet megelőző .év végén fenmaradt tőkemaradék után jár. Ha tehát valamely földbirtokos 1913. évi január hónapban 100.000
koronát vett -fel magánhitelezőnél s ebből
Ugyanazon évi .december 15-ig 60.000 koronát
visszafizetett, a levonás alapjául az 1914. évre az 1913. évi december hó végén fenmaradt
40.000 korona tőkemaradék évi kamatjának
10 százaléka veendő.
IEZ az eljárás azonban csupán az 1. alatti
bekezdésben emiitett közönséges kölcsönökre
vonatkozik, mert ezektől a kölcsönöktől a
jelzálogintézetektől felvett törlesztési kölcsönök a 2. alatti bekezdésben világosan megkülönböztetnek.
Ezekre az utóbb emlátctt törlesstéses kölcsönökre nézve ugyanis az általános jövedelmi pótadó kiszámításánál:
<ui) bizonyos évek alatt törlesztendő kölcsönök évi kamatának változatlanull a tör-
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lesztési idő egész tartamára vétetik az az öszszeg, mely a kötvényben megállapittatott kamatláb szerint a: kölcsönvett tőke után egy
évre esik;
bb) a kölcsön után nem a megelőző, hanem .a folyó évre járó kamatnak 10 százaléka
veendő tekintetbe s igy a levonás kedvezménye azokra a kölcsönökre is alkalmazandó,
melyele az adóév folyamán keletkeztek. (.1891:
41.187. (pénzügyminiszteri rendelet, 1891: 13.
P. K.)
Itt meg jegyeztetik, bogy az általános jövedelmi pótadóniál számításba veendő kamat
alatt értendő az az összeg, mely az eredetileg
kölcsön vett tőkeösszeg után a pénzintézet általi kiállított kötvényben (meghatározott kamatláb szerint kamat fejében fizettetik, ellenben az évi törlesztési összegből a tőke tartozás apasztására, valamint a kezelési költségekre fordított összeg az általános jövedelmi
pótadó megállapításánál levonás alapjául
nem vehető. (1803 : 28.058. pénzügymiu. rend.
1893: 13. P. K.)
A vallomás az adóév január 1—30-ika közötti időben adandó be a községi elöljáróságnál (városi adóhivatalnál.)
E batáridő lejárta után és jelesül október 15-éig érkező vallomások az 1897. március
23-án kelt és a „Pénzügyi Közlöny" 10. számában (megjelent 21.275. számú rendelet szerint már csak igazolási kérvény utján és
abban az esetben fognak figyelembe vétetni,
ha hitelt érdemlőleg igazoltatik, hogy e késedelem elkáritihatatla.n akadály miatt történt.
A benyújtott vallőállásról elismervény
adatik, mely a vallomás kellő időben történt
benyújtásának igazolásául szolgál.
Kivételt képeznek 2. pont alatt emiitett
esetek, mert azok az adózók, akik a kölcsönkamatokra vonatkozó vallomások benyújtására kitűzött batáridő letelte után valamely
pénzintézetnél telekkönyvi bekebelezés mellett töiiesztéses járadékkölcsönt vesznek fel,
jogositvák a felvett kölcsönnek telekkönyvi
bekebelezését igazoló és a bekebelezés megtörténtét követő 30 nap alatt benyújtandó
vallomás alapján, a rájok az ez adósság leivételé előtt fizetett általános jövedelmi pótadó mérvének helyesbbitését az illetékes kir.
pén zügyigazgatóságnál kérni.
Mindazok az adózók, kik az államkincstár megkárositására irányzott szándékból az
általános jövedelmi pótadónak jogosulatlan
apasztása céljából telekköny vileg be nem kebelezett, nem létező vagy a létezőnél nagyobb
összegű adósságot avagy a ténylegesnél magasabb kamatlábakat vallanak be, az 1909.
évi XI. t.-c. 93. (az 1913. 50.000. sz. hiv. összeállítás 201.) §-a értelmében büntetendő jövedéki kihágást követnek el.
Kelt Szeged, 1914. évi január hó.
A m.kir. pénzűgyigazgatóság.
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TELEFON

Uj szén-és kokszüzlet
Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel,
hogy T i s z a L a j o s - k ö r u t 8 5 . s z . a l a t t
(Honvéd-tér sarok) tüzelő anyagraktárt
létesítettem. Állandóan raktáron tartok

legelsörendü porosz fütőszenet,
legelsőrendü p o r o s z k o k s z o t ,
faszenet, kovácsszenet é s aprított
tűzifát. Sulyhlány kizárva, minden
«
zsák plombálva van.
«
Házhoz ntlIIIÉi dllmenfes.

Haqubotsu rifidilísiikil Hirl

" W " i © d . © r O r e r

KoKsz

Tisza bb)os-h0puf 86.
(Honvéd-tér sarok.)
Telefon 13-16. szám
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Két b u d a p e s t i

üzlet

áruit

megvettem!!
Valódi Angol cgsztüm kelmék K 2 7 0
Tiszta gyapju szövetek 1 koronától 2-ig
Cozmanozi pargetok féláron!
Tiszta gyapju v á l k e n d ő k . . K 3 - 2 0
Finom vég vásznak féláron!!
Ruha bársonyok
K 2'—
Parget és flanel pongyolák . . K 5*—
Női aljak igen s z é p e k . . . K 5 ' —
Női finom blusok
K 250
Női diszes finom ingek . . .
K 1 -90
Női cloth finom a l s ó k . . . K 1 9 0
Női nagy cloth k ö t é n y e k . . K 2*50
Női flor harisnyák 40 é s 80 fillér
Női és leányka kesztyűk, trico áruk.
paplanok féláron!

Alkalmi vételek!

Szabott áral(!

VcrsenyáríMz
Református-palota, gőzfürdővel szemben,
i w b f

>4 (Mi H 1

4 4 . 6 5 1 . II. 1 9 1 3 .

szám.

Hirdetmény
a hadmentességi dij alá tartozó egyének
által teendő bejelentések tárgyában.
Az 1914. évi március hónapban tartozik
az, aki:
1. mint hadi szolgálatra alkalmatlan, az
állítási lajstromból törültetett;
2. mint fegyver szolgálatra alkalmatlan,
fegyverképtelennek nyilváníttatott;
3. a katonaszolgólatból oly testi fogyatkozás miátt bocsáttatott el, mely őt harcképtelenné nem tette s mely nem a katonai szolgálat teljesítésének következménye, ama község elöljáróságánál (városi adóhivatalnál),
hol állandóan tartózkodik, az e célra szolgáló
nyomtatványon:
a) polgári állását;
b) lakását;
c) ama sorozó járás, illetőleg község nevét, melyben a hadkötelezettség alól mentesittetett;
d) azt az évet, melytől fogva a felmentés
számi tan dó, bejelenteni ét
e) a reá, esetleg ama családfőre, kinek
családjához tartozik, a megelőző 1913. évben
állandó lakhelyén, esetleg más községekben
is kivetett egyenes államadók összegét hitelesen kimutatni.
Ezenkívül tartozik:
f ) az a véd-, illetve díjköteles, kinek hadínentessógi diját a törvény 11. §-a értelmében
a munkaadó fizeti, a munkaadó nevét és lakását bejelenteni.
Ez adatok bejelentésének elmulasztása
az 1880. évi XXVII. t.-cikk 20. §-a értelmében a kirovandó hadmentességi dij három-,
egész hatszoros összegének megfelelő pénzbírságot von maga után.
Ha a munkaadó személyében az alatt a i
idő alatt, mely a bejelentés beadása és a dij
esedékességének napja (az év október 1-je)
között lefolyt, változás állott tó, eme változást a díjköteles az 1883. évi IX. t.-c. 4. §-nak
3. pontja érteimétón ott, ahol az elsn Ite.irleutést tette, szintén bejelenteni köteles.
Azoknak a díjköteleseiknek, kik állandó
lakóhelyükön kiviil másutt adóval megróva
nincsenek, megengedtetik, bogy a községi
elöljáróság (városi adóhivatal) előtt személyesen megjelenvén, vallomásukat ugyanott
tollba mondhassák, de ha ezt tenni elmulasztják, a fentebb emiitett pénzbírság ellcnők teljes szigorral fog alkalmaztatni.
Kelt Szeged, 1914. évi január hó.
A m. kir. pénzűgyigazgatóság.
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1914 január

Délmagyarországi fióktelep,

1

18.

Thierty A. gyógyszer, balzsama

Szeged, Keiemea-u. 11. Telefon 833

segítséget n y ú j t b á r m e l y b e t e g s é g ellen
ktlUlnöscn a légzési s z e r v e k inegbetege
déseinél, köhögés, e l n y á l k á s o d á s , gége
kítar.hus, tüdőbaj, étvágvtalanság. rossz
e m é s z t é s koleraszerü betegségeknél, g y o m o r g ö r c s esetén. Külsőleg a z ö s s z e s s z á j betegségeknél, f o g f á j á s n á l , m i n t szájvíz,
égési s e b e k n é l é s kiütések ellen k i t ű n ő e n
bevált. — 12 kis vagy 6 d u p l a vagy 1 nagy
spcciálüveg 5 6 0 K. N a g y o b b r e n d e l é s e k nél j e l e n t é k e n y á r e n g e d m é n y .

MEGNYÍLT!!

yszerész egyeT h i e r r y A. g
dűl valódi C e n t i f ó l i a - k e n j c s e
Megakadályozs megszüntet vérmérgezést
f á j d a l m a s o p e r á c i ó k a t l e g g y a k r a b b a n feleslegessé tesz. H a s z n á l a t o s g y e r e k á g y a s
nőknél, f á j ó emlők t e j m e g i n d i t á s n á l , r e kedés, e m l ő k e m é n y e d é s ellen. O r b á n c
feltört lábak, sebek, d a g a d t v é g t a g o k
c s o n t s z ú , fekélyek, ü ' é s , s z ú r á s , lövés, v á g á s
v. z ú z ó d á s által o k o z o t t s e b e k n é l kit in >
gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolít i u
mint üveg, szálka, por, serét, tilslte s t b , kinövések, k a r b u n k u l u s , k é p z ő i m é ivek, valamint r á k ellen, féreg, r o t h a d t a , k V ö
hólyag, égési sebek, h o s s z ú betegségeknél
előforduló fölfekvésnél, vérkeléaeknél, főfolyásnál, v a l a m i n t k i p i l i s e s e t é n c s e c s e m ő k
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nél s t b . stb. kitlinő hat.fsu.
Két tégely á r a K 3 6 3
p é n z előzetes b e k ü l d é s e vagy u t á n v é t mellett k a p h a t ó .
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cég alatt
e l s ő r e n d ű s z a k é r t ő k v e z e t é s e mellett
újonnan és a legkényesebb igényeket
Is k i e l é g í t ő e n b e r e n d e z e t t ,

Orvosi

B u d a p e s t e n k a p h a t ó TŐRÖK J Ó Z S E F g y ó g y t á r á b a n v a l a m i n t a z
o r s z á g l e g t ö b b g y ó g y t á r á b a n . N a g y b a n THA1.MAYER é s SE1TZ,
H o c h m e i s t c r u t ó d a i é s RADANOCITS T E S T V É R E K d r o g é r i á k b a n
Budapesten.
Ahol n i n c s lerakat, o t t r e n d e l j ü n k k ö z v e t l e n ü l

üzlet.

műszerek.

Betegápolási
Látszerészeti
képészeti

T h i e r r y A, „Őrangyal"-gyógyszertárából

cikkek.
és

fény-

áruk,

Zongoratanitás

valamint tanulók r é s z é r e mechanikai, gőz-,

villanyyépek

és

Sokszorosítások,

MEGNYÍLT!!
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másolások,
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vasárnap

i .
a legértékesebb
tárgyakkal? ü l i
kiszolgálás.

Szabad
Naponta

Gondi

bemenet!
Kálmán

rendű cigányzenekara

első-

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam
Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a

dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fülérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

G y e n a ce nők,

Női

S z e g h e ő Gyulóné, lakik Zászló-utcza
7. sz. a. zongoraórákat a d : kezdőket,
haladókat gyakorol, akár saját lakásán, de óhajtásra házhoz is m e g y .

fizikai

tanszerekben

Minden

Pr.grada

( R o h i t s c l i - S a n e r b r u n n mellett.)

•

Gyomorbajosok

di-

és gyermekruhák,
csipke és

pipere

dolgok,

kalapokat

kizárólag

szövet

női

függönyök,

m e g l e p ő olcsó á r a k o n !
Hűen minta után festek selymet, szövetet, csipkét sbt.
Kereskedőknek és női szalonoknak árengedmény !
Gyászesetben szövet és selyem ruhák férfi öltönyök
stb. soron kivül egészben festetnek feketére!
A tisztításra átadott férfi ruhák szabóoszíályo'.nban a
leggondosabban ki is javíttatnak.
Jő munkáért elismerő levelek az ország
minden részéből!
Telefon hívásra helyben a ruhákat elhozatom és hazaszállítom.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve, vagyok

országosan elismert Leinzinger-féle 4ra 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegid.
Széchenyi-tér
520
csérik a Leinzitiger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható* Leinzinger
Oyula
gyógyszertárában Szeged

kiváló tisztelettel

Lticza József
vegyfisztitó kelmefestő.

Fájós f o g á r a

vegyen

Föiizlet: L o n d o n - u t c z a 9. — T e l e f o n 994.
F i ó k ü z l e t G i z e l l a - t é r 3. - T e l e f o n 1055.
S z * n t g y ö r g y - u . 10. T e l e f o n 1281.
V i d é k e n : Z e n t a , H ó d m e z ő v á s á hely.

mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l ,
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzin
r Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi tér.

játszik.
A

Vénig gyula
cipész és orthopéd,

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

pa-

vegyileg tisztítok és festek

gyer-

az

napernyők,

nama és mindennemű férfi és

mekek
ickek és betegség után
mindenki
erőre kap a
, Leinznger-féle „C h i n ar
i vasbortól". Ára 2*40 filléLeinzinger -gyógyszer520
tárb in, Szeged.

Legjobb h a j f e s t ö

Térfi-, női-

pankotai

uradalom szőiőtelepéröl

nagyobb

m e n n y i s é g ű j é g v e r é s m e n t c s I. oszt. s i m a é s 2 é v e s g y ö k e r e s

Jtiparia Portalis
eladó.

—

Szíves

megkeresésre

U r a d a l m i felügyelőség,

árajánlattal

Pankota,

I.

NYOMATOTT VARNAY L KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZFÖ'FMN, tUKÁSZ-UTCA I.

szolgál:

Aradmegye.

