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no egy-egy remekének mását kapja meg a
lelkes amatőr, amelyet bajos volna akármiféle építkezésnél fölhasználni. Egy olyan
korszakos alkotásnál ellenben, mint amilyennek a szegedi fogadalmi templomnak
lennie kell, a tervező művésznek első és
legfontosabb kötelessége az, hogy eredetit nyújtson ugy az egésznek összbenyomásában, mint a részletek művészi kidolgozottságában és értékességében. Ezeknek
a követelményeknek a pompás Halászbástya és a gyönyörű szegedi református
templom tervezője által készített plénumok mindenben megfelelnek. Schulek mester nemcsak hivatott egy ilyen milliós áldozatok árán emelendő emlékműnek a
megtervezésére, de joggal mondhatjuk,
hogy nincs ma Magyarországon tervező,
akinek több hivatottsága lehetne épen egy
ilyen monumentális alkotásnak a méltó elgondolására és művészi kiformálására.

Ki tudja, hányszor támad már vihar
a fogadalmi templom tervei Ikörül? Az ősz
mester itt hagyta a munkáit és megköszönte szépen a dicsőséget, hogy korszakos
emlékmüvet építsen olyan városnak, mely
egy csipetnyi érzékkel nem rendelkezik a
művészi alkotások megbecsülésére. Sehol
annyi félreértés nem kiséri a közügyeket,
sehol ugy meg nem nevetik, ki nem csúfolják a nemes és nagystilü törekvést, mint
Szegeden. Ha az okát keressük ennek a
sajátságos jelenségnek, arra kell rájönnünk, hogy minden félremagyarázás a fogalmaknak bizonyos eltolódásából, az ítéletnek -és értékelésnek sajátságos félrébicsaklásából jön létre, ami a féhnüveltséget
szinte a legtökéletesebb hűséggel jellemzi.
Bizonyos, hogy Firenzében lehet kész
terveket vásárolni, ha nem is huszonöt líráért, de nem sokkal többért. Aki nyári vityillót, vagy családi házat akar építeni,
az valószínűleg boldogul is az ilyen szabványos tervekkel. Templomtervet
már
csak fényképben lehet kapni ennyi pénzért,
akkor is csak Brunellesco, vagy Sansovi-

A rózsa.
Irta : VrchHcky Jaroslaw.
1323-ban történt, május havában.
A ragyogó tavaszi nap fényárral öntötte el a Via del Gorzót, .mely Firenze központját képezte. Az üde tiszta levegő ínég
nem tündöklött a nyár mély azúrjában;
könnyű püha hullámaiból mintha valami kifejezhetetlen bűvös, álmodó élet áradna. A
magasban láthatatlan madarak dala csendült; a kertekben időről-időre fölhangzott a
fák komoly zúgása, azután ismét auna kimondhatatlan tavaszi varázszsaí és megható bájjal' teli álmodó csönd borult mindenre.
Körülbelül közepén a Via del Corzónak
állt Folco Portinari, a pék háza. E ház kapuja előtt várakozott egy ifjú; ugy állt ott,
mint egy szobor; tekintetét mereven egy viruló rózsatőre irányitva, melyet dúsan ékesítették a nagy, telt. bódító illatot árasztó
rózsák.
Lassan, lehajtott fejjel közeledett az ifiu felé egy idősebb férfi; ruházata arra val-

!

Kiadóhivatal

Az ügy annyira tiszta, hogy csak csodálkozni lehet minden meg nem értő hozzászóláson, mely az európai hirü mester
alkotását kicsinyléssel illeti. A Dobay
Gyula dr. viharos hatású felszólalását éppen ezért nem tudjuk ilyen szempontból
lott, hogy a gazdag patríciusok közé tartozik. Jobbjában papírlapot tartott és ugv 'látszott, az a lapra vetett írást olvassa. Néhány
lépéssel az ifjú előtt megállt és figyelmesen
bus mosollyal1 tekintett rá. Az ifjú oly mélyen elmerült álmodozásába, hogy nem vette észre az érkezőt. Am hirtelen fölpillantott és ekkor feléje sietett és kinyújtotta kezét a lap után, melyet az tartott.
— Guidóm!
— Lassabban*, Durante! — válaszolta
Guidó és feje fölé emelte a lapot.
— Tudod, hogy égek a vágytól . . .
— Természetesen! A szerelmesek mindig égnek a vágytól.
— Kinevetsz engem?
— Nem, barátom, de kételkedem abban,
hogv a válasz, melyet szonettedre irtam, kielégítene. Én más véleményt alkottam magamnak a szerelemről, mint te és Gino.
— És más véleményt, mint Dante de
Maianio — vágott szavába barátja! — jól
tudom. De látod — ép a te válaszodnak fogok örülni legjobban.
— Hidd el, Durante, az év válaszom sem
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A fogadalmi templom.
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Szombat, január 31.
nézni, mert hiszen a felszólaló eredeti intenciója aligha az lehetett, hogy Schulek
mester terveinek értékét kétségbe vonja,
hanem sokkal" inkább az, hogy megvédelmezze az illetéktelen elíerditésektől és
megváltoztatásoktól. Azt beszéli a fáma,
illetve Pillich Kálmán indítványa, hogy a
fogadalmi templom eredeti terveit kiforgatták eredeti mivoltukból és a hires szép
kettős torony tetejét süvegcukor formájúra gyúrta át az építés vezető vállalkozója.
Aligha lehet élhinni ezt sem, de igy legalább érteni és méltányolni lehet azt a védelmet, melyben az inditványt tevő bizottsági tag az eredeti terveket részesítette.
Bizonyos, hogv sok vitára fog még
alkalmat adni ez a nagy alkotás, amig a
toronygombot föl nem rakják a tetejére.
A város hatóságának egy nagy föladata
van az építés alatt: hogy a tervező művész intencióinak hajszálnyira való betartását a legszigorúbban ellenőrizze. Ha
már belement a város régi fogadalmának
beváltásába, olyan módon kell azt a kivitelhez juttatnia, hogy az utókor elismeréssel adózzék érte és ne elégedetlenséggel.

fog tetszeni neked! Mily különféleképen gondolkodik mindegyikünk az érzésről, melyet
szerelemnek nevezünk! Cinonak „másolat"
a szerelem, de Mai-anonak durva, alacsonyrendű szenvedély játéka, neked a sziv forró
ügye, nekem azonban a hideg értelem dolga. Az én vágyaim célja a filozófia. Ez az
édes hatalom, mely engem bilincsekbe ver.
De melyikünk hiszi az igazságot.
— A válaszodat, Ouido, válaszodat akarom olvasni!
Ugyanabban a pillanatban, amidőn Guidó átadta a fiatal embernek a várva-várt válszt: kinyilt atjaja a kertnek, mely Portinari
házához tartozott. Két egyszerű öltözetű,
szigorú arcú koros hölgy lépett ki és egy fiatal karcsú leány, fehér ruhában. A két barát
visszalépett: mélyen meghajoltak a hölgyek
előtt. Az asszonyok büszkén és leereszkedőleg bólintottak, a leány azonban lesütötte
szép fejét és majdnem átlátszó bőrének pírja mélyebbé vált. ugy, 'hogv arca a legszebb
rózsára hasonlított.
— Oly szerény az én királynőm és oly
kedves, — suttogta GalVacanti barátja. Vég-
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A város és a viüamos vasút.
— Kommentárok egy tanulságos esethez. —
(Saját tudósítónktól.) A villamos vasút
részvénytársaság — mint inai lapunkban röviden megírtuk — tudomására hozta a városnak, hogy a szakaszjegyek régi árának
megtartása érdekében nem kívánja a tárgyalásokat folytatni, a tiz fillérre való leszállítást a történtek után véglegesnek tekinti. A
beadványnak olyan előzményei vannak, a
melyek a szegedi viszonyokat sok tekintetben karakterizálják, igy jónak látjuk egész
terjedelmében vaJó léközlését:
Szeged soalb. kár. város tekintetes Tanácsának Szeged. A tanács 2325—1914. szám
miatti b. fej hívására tisztelettel értesítjük,
hogy a várossal .kötött terüiliethaszin állati
szerződés 7. és 8. §-iainiak megváltoztatására
irányuló, 1913. december 6-ről kelt beadványát ezennel visszavonjuk. Szegeid szab. ikiir.
város t, tanácsához 1913. december 6-án kérvényt nyujtottunk he, melynek allaipján a t.
tanács velünk tárgyalásba bocsátkozott, azon,
célból, hogy a város a. 1.2 filléres szakaszjegy
árleszállításától eltekintve, ennek eTienében
azonban a magiunk részéről a többi távolsági
relációkra nézve messzemenő engedményeket, valamint a szerződós 8. §-ában a városnak biztosított tiszta jövedelem utáni részesedés helyett egy azonnal életbe lépő bruttó
bevétel utáni részesedést ajánlottunk,.
A tanács teljes lioyallitással és .az összes'
.bérdésekbem érdekelt tényezők jogos érdekeinek figyelemibevéteile mellett a tárgyalások lebenyoUtására ia pénzügyi bizottságot
delegálta.
Csak mélyen érzett kötelességünket teljesítjük, ha konstatáljuk, bogy ai t. tanács épugy, mint a pénzügyi bizottság tagjai iizemstatisztiikánk beható tanulmányozása alapján álláspontunk igazságától ós indokeiltsáigától áthatva, komoly és jóiudulatu intomciónkkal támogatták kérvényünket, ezt a tárgyalások alapjául elfogadták és oly határoi
zatr.a jutottunk, mely ugy a városi ós a;z utazó közönség, mj.nt a közúti vialsut érdekeit ö,sztélén szeretet sugárzott szemeiből, szent ihletet és rajongó imádást fejezett ki átszellemült sápadt arca.
Hallgatagon állt ott tekintetével követve
a tovalebegő bájos alakot. íme! ott lebegett,
mint egy angyal, ő, ama „creatura bella
'bianco vestita", mint egy liliom hervadó
nádszálak között . . . A templom felé haladtaik, annak kapujában tűntek el. Ugyané
pillanatban csendültek a harangok.
— Ecce Dens fortior me, qui veniens
dominabitur mihi, — suttogta, — mintha vízió varázsa alatt állna Dante Alghieri.
— Ah, mester Durante, — szólalt meg
mögötte egy hang, — melyik vershez keresi
a rímet?
Az ifjú .gyorsan megfordult, mint valaki,
kit hirtelen mély álomból ébresztettek. Előtte állt egy akkori tökéletes piperkőc mintaképe. Kezében nagy virágcsokrot tartott,
gazdagon hímzett ővszalag erősítette derekához a csillogó kardot.
— Ah, mester Simoné! Nem, rimet nem
kerestem, nem is szoktam keresni. Az hivaflanul jön.
— Ej, ej, büszke szó. Nem mond igazat.
Ugy beszélik, hogy sokszor egész éjszakát
virraszt át, amig egy szonett alakul kedvére . . . Nos, Isten áldja! Keresgélje tovább
a rimeket, mig én a boldogságomért megyek, mely már enyém.
— A boldogságért?
— Érte, Biceért, a Folco Portinari. leányáért, a templom elé, hogy hazavezessem.
Vőlegény vagyok, boldog vőlegény. A viszontlátásra, mester Trovatore. Ha megvan
a rim, emlékezzék meg rólam.
Dante már nem hallotta szavait, A sötétség tengere borult reá és áradt át a telkén.
Ugy tetszett neki, mintha körötte vadul fölzúgnának a hullámok. Kábultan állt ott,
ügyet sem vetett arra, hogy ezalatt eltávozott mellőle Guidó Cavalcanti. Mit törődött i
most még az ő válaszával? E válasz után, I
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Amidőn tehát a tanácsinak tasiztelettefl!
hangba hoaván, az érdekellentétek elsírni tá| bejelentjük, hogy a területhasználati szerzőrára alkalmas lett volna.

Sajnálattal keltett azonban tapasztalnának, hogy a városi törvényhatósági közgyűlésen. ezen jóindulat nem találkozott kellő visszhanggal, sőt egyes felszólalások oly
mederbe terelték a véleményt, hogy azon
kellemetlen meggyőződésre kellett jutnunk,
hogy intézményünk, bármennyire is iparikéi
dott eddigi ténykedéseivel: a nagyközönség
megelégedését megnyerni, a közgyűlési, teremben nem találkozott oly tárgyilagossággal és jóindulattak amilyent bízvást remélhettünk volna.
Nem kell küliin hangsúlyoznunk, .menynyire fájdalmasan érint azon körülmény,
liogy egy társaság, mely ,fennállása óta fáradhatatlanul' oda törekedett, hogy szerződésszerű kötelességeinek határát jóval felülmúlva, kielégítse a közönség igényeit, —
mely lankadatlan buzgalommal igyekszik
menetrendjét nemcsak a jelenlegi közlekedési követelményekhez alkalmazná, hanem ennél többet nyújtani, .ameininyáhem ezen forgalmi követelmények gazdagon yailó fcielégitésébein a szerződés szerintii kötelező menetteljesítményt körülbelül 100%-ia felülmúlja,
— mely —- öndic&eikvés nélkül — jo@gial á.lH
láthatja önmagáról, hoigy több évi mlültödié©o előnyösabb hatással volt Szeged városiials
fejlődésére, iniint az utolsó éveik bármely intézménye, mely továbbá 180 családnak adja
napi kenyerét ós fcb. 50.000 ikoronlányi adóteljesítmény ével Szeged város .aidótfizetőinieik
első soraiban foglal helyiét és melynek üzeme és berendezése elfogulatlan szaktekintélyek tárgyilagos bírálata szerint a. magyarországi vidéki vasutak között első helyen álll,
— egy ilyen meg nem érdemelt, sértő bánásmódban részesül,
A tanács bizonyára indokoltnak fogja
találni, bqgy ilyen körülmények között, bár
föltételezzük, hogy a mérvadó és tárgyilagos
körök többsége mellett ürik á.ll, mégis inkább
félreállnnlk 'é® bevárjuk azon időt, melyben
egy •igazságosabb és tárgyilagosabb áramlat
alakul ki velünk szembeni.

dés értelmében 1914. január l-től kezdve a
szerződésben imegiállapitott tarifaOldszáilfitást
egész terjedelmében életbe léptettük, nem
.mulaszthatjuk el, hogy a tanácsnak mély köszönetünket fejezzük ki azon JoyáJis és jóindulatú magatartásáért, melyet ugy a 'tanácsi, mint a bizottsági tárgyalások folyamán velünk szemben tanusitott és kérjük,
bogy ezen jóindulatot továbbra is feutartaini
szíveskedjék.
Biztosítjuk, hogy a jövőben is .azon tÖ-|
rekvés fog beinnünket vezérein!!, hogy a közönség érdekeit és a város fejlődését iszeimtünk
előtt tartva, nemcsak a szerződésszerű kötelezettségeket teljesiitsiük, hanem imlnit eddig
is — annál jóvail többet ínyujtsunlk a közönség igényeinek kielégítésére.

Az ügy felett nem térhetünk szó nélküli
napirendre. A villamos vasút ajánlata ismeretes. Ismeretes, hogy a tanács igazán nagy
körültekintéssel alakította meg azt a bizottságot, amelynek az ajánlat előzetes tárgyalására volt megbízatása. Csányi János és
Szarvady Lajos miinti bankemberek, Back
Bernát és Wimmer Fülöp, mint a két legnagyobb szegedi iparvállalat vezetője, Kószó
István dr. és Pillich Kálmán, mint a törvényhatósági bizottság ügyvédtagja foglaltak helyet ebben a bizottságban. Ismeretes,
hogy a bizottság alapos munka és kellő
megfontolás után a város érdekéből rokonszenvezett a villamos vasút ajánlatával. És
ezt az, ajánlatot a közgyűlésen olyan modorban tárgyalták egyesek, mintha a villamos vasút eddigi működésével nem szolgált
volna rá a legteljesebb bizalomra, mintha a
városnak az lenne az érdeke, 'hogy ne boldoguljon az a vállalat, amely itt megtelepszik és milliókat befektet. Idézetéket rá: „Ha
a közúti villamos vasút a várossal tárgyal,
akkor az úgyszólván a város becsapására
utazik — „az külföldi tőke,. magyar zsiron
hizik és támogatásra nem méltó". Ideírhatnánk még egy-két idézetet, de minek. Elég-

mely még fülében csengett, mint a menny- hajtásait — látta, mint illeszkednek egymásdörgés hangja!
hoz e szirmok mesésen finom csigavonalak. . . Lépések, beszélgetés, nevetgélés ban és szenvedélyes! telkének fantáziája e
zaja riasztotta 'föl Dantét komor merengésé- csigavonalakat követve, mind mélyebbre és
ből.
mélyebbre hatolt, komor hangulata démoíme, ő jött ott. A templomból jött visz- nikus varázshatalommal fejlesztette képzelesza — mellette büszkélkedett Simon de Bár- tének erejét, a rózsa eltűnt tekintete elől,
di. Az ő virágcsokrát tartotta kezében a lány csak a csigavonalak maradtak, szüntelenül,
s szelíd mosollyal nézett le rá, mig kísérője örökösen forogva egy titokzatos örvény, egy
közel hajolt hozzá. Dante szökni akart, de idegen, iszonyú, feneketlen mélység felé. Vínem volt képes erre, ereje elhagyta. S már ziója volt, rejtélyes, ,lázas álom- szülte kép
késő is tett volna.
tárult előtte. A poklot látta viruló rózsa
— Minő boldogság, hogy kisérheteni! — alatt, a pokol tátotta feléje torkát és a kin
suttogta Simon — boldogság, melyért uz élet pokla, mely telkében dul, im alakot öltött,
sem volna nagy ár!
látható életet élt. Könnyei leperegtek a ró— Nem tudom, — felelte szerényen a zsára, mint az olvasztó ólom, maróan, mint
lány, — bogy ez boldogság-e s oly nagy- a kéneső Sodorna és Gomorrhára. Ám tiszbecsű. És különben, mily könnyű az, boldog- tító és szenesitő könnyek harmata is érte a
ságot érezni, tette 'hozzá és a poéta érezte, rózsát s e könnyek fényében mintha hirtelen
hogy a hangjában könnyek rezegnek meg, de elsápadna a véres pírban lángoló rózsa,
boldogságunkban azokra gondolni, kik nél- mintha hófehér tisztaságban tündökölne,
külözik, ez nehezebb Signor, ez nagy.
mintha nőne, nőne óriási nagyságra, mintha
— Nem értem önt, Signora, kire gon- Empyrion rózsájává válna, melynek minden
doljak? '
levélkéje egy szentnek a trónusa, a közép— Azokra, akik szenvednek, Signor pontja lángÖTvénv s ez a trónusa a szeretetBárdi, azokra, kik szenvednek — szólt ö nek, melv indítja a csillagok mozgását. Fölkel, mint a „creatura bell'a bianoo vestita",
halkan.
Mielőtt Simon de Bárdi még megsejt- elébe megy, kezében tartja a hervadhatatlan
hette, mi a szándéka, letörte a tőről, a leg- babérkoszorút, melynek levelei csillagok; és
szebb rózsát és odanyújtotta a poétának, le- az óriási tért betölti — zuhanó vizek zúgása
sütött szempillákkal1, végtelenül jóságos arc- gyanánt — számtalan angyalsereg ujjongása: „Szent, szent, szent, — Hozsanna és
kifejezéssel.
Azután tovább haladtak, eltűntek a ház Alleluja". — Forró érzéssel szoritotta ajkákapujában. Egyedül maradt Dante. Ajkaihoz hoz a rózsát Dante Alighieri. Lelkében kiszorította a dúsan fölvirult. lángoló rózsát, alakultak körvonalai az ő hatalmas müveimelyet megszentelt a könny, mely ráhullott nek, melyet megteremtve fölül emelkedett a
az ő tiszta szeméből — a mennyei szeretet viszonzatlan szerelem fájdalmán, a haza árulásán érzett keserven. Nem tudta, hogy fiatal
és véghetetlen könyörület könnye.
És még sokáig, sokáig állt Folco Por- festő halad el mellette, ki láttára megindultinari háza előtt a fiatal Dante Alighieri. Me- tan megáll, hogy e nagy képet Jelkébe zárja
rev tekintettel nézte a rózsát — eleinte min- és jövendő nemzedékekre hagyja örök emden gondolat nélkül — kábultan, a kimond- lék gyanánt,
Giotto volt ez a festő.
hatatlan bánattól. Majd lassan-lassan megkülönböztette a rózsa szinmaif, e szirmok
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gé jellemzők ezek is arra, hogy egyes urak
minő érveléssel akarnak megoldani a közgyűlés termében gazdasági kérdéseket. Ezek
után tessék kisipart fejleszteni, nagyipart teremteni, a külföldi tőkét — igenis urak: a
külföldi tőkét — ideédesgetni. Tessék.

Szélmalomharcba hívják
Szegedet Erdélyért.
(Saját tudósítónktól.) Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület január 22-én
Béldy Ákos gróf v. b. t. t. elnökié,sével gyűlést tartott, amelyen elhatározta, hogy .sorompóba Szólitják a magyar városokat az
erdélyi magyarság érdekében. Magyary Mihály lapszerkesztő, az Bmke választmányi
tagjának inditványára kimondotta a gyűlés,
hogy az országgyűlés mindkét házához föliratot intéz, melyben az állítólagos erdélyi
román veszedelemre hivja föl a figyelmét és
fölkéri az állami felelős tényezőket, minden
eszközzel hassanak oda, hogy Erdélyben a
magyarság szupremáciája biztosittassék a
román terjeszkedéssel szemben. Az Emke az
alábbi átiratban 'hivja föl Szegedet 'hasonló
szellemű határozatnak az országgyűlés
mindkét házához sürgősen való fölterjesztésére:
Tekintetes
Törvényhatóság!
Az Emke igazgatóválasztmányának folyó hó 22-én tartott népes ülése Magvary
Mihály lapszerkesztő, az Emiké választmányi tagjának inditványára ugv a román, mint
a magyar lapok utján az utóbbi időben oly
gyakran szóvá tett román paktumos tárgyalások kérdésében egyhangúlag a következő határozatot hozta:
Az Emke létele és működése alapjául
azt vallja, hogy az egvséges magvar nemzeti állam jellege fentartassék és minden törvényes eszközzel fejlesztessék s minden eszközzel rajta kellí lénnie, hogv az ez ellen bárhol jövő támadásokat a magyar társadalom
minden erejével meghíusitsa, tiltakozva még
az ellen is. hogv az erdélvi magvarság közjogi és közművelődési rórtokál'Iománva csak
alku tárgyává tétessék is, tehát a Magvarv
Mihály lapszerkesztő intótván várón említett
alkudozásokat magvar állami felelős tényezők részéfői képtelenségnek tartja. Ez alapon az igazgató-választmánv hasonló állásfogilnlásra. illetőleg határozathozatalra kérve őket, fölir a magyar országgvülés mindkét házához és átir az összes törvényhatóságokhoz és .rokónegvésületekhez.
Igazgató-választrnánvnnik ezen ihatározata- alap ián tisztelettel kériiik, hogv e megállapodást magáévá téve, a magvar országgviilés bét házához hasonló kérését, illetve
föliratot sürgősen terjeszteni méltóztassék.
Honfiúi üdvözlettel gróf Bélái Ákos v. b.
t- t. elnök, Sándor József álehiök-főfitkár.
Erről a tiszteletreméltó íölbuzdulásról és
alaptalan félelemről már tud áz újságolvasó
közönség. Amennyiben annak Tisza István
grófnak a románokkal való tárgyalása adott
tápot, legalább is korai. Tisza semmiesetre
•se fogja meigcsorbitani az erdélyi magyarság birtokállományát. A fölirat tőlünk akár
el is mehet. Végeredményében találkozik a
miniszterelnök intencióival, amelyek 'hazafiságát és .jóhiszeműségét kétségbevonni legalább is nem lillik.

Háromnapos
városatyai tapasztalataim.
Az egész város közönsége
érdekeinek
szolgáldtában állanak mindazok, kik „a
torony alatt" munkálkodnak^ akár knint a
város fizetett tisztviselői, akár a választópolgárság bizalmából, vagy a fennálló törvények alapján. Közérdekűek az ott folyó
tárgyalások és hasznos szolgálatnak minősíthető a lepergő események tárgyilagos
megvitatása és birálgatása.
Mély sajnálkozás tölt el akkor, midőn a
januári közgyűlésről és levonható tanulságairól — lehető röviden — elmélkedni szándékozom. Jól tudom, hogy aligha emiithetek
ujat, hisz évekre terjedő csendes szemlélődés alapján mondhatom: nem volt itt minálunk soha se máskép.
Azt is tudom, hogv nem speciálisan lokális természetűek a bajok. Nem kell megerőltetni emlékező tehetségünket. Csak az
ország szivében a „sok torony-alatti" eseményekre gondoljunk.
Ám bármint is, legyen, nem maradhattak
komoly utóhangok nélkül az utolsó napokban
a .szegedi parlamentben, a szó szoros értelmében „lezajlott" viták.
A város legfontosabb és gyakorlati vonatkozásaiban legmesszebbre ható műszaki
kérdéseket hozom, — részemről. — előtérbe.
Tóbiás László jeles kartársam a technikus ember megszokott rövidségével1, de egyúttal alaposságával aposztrofálta ama heves
kirohanást, btély az izzó levegőben egyik
nagy mesterünket: Schulek Frigyest érte.
A város díszére, a lelkek harmóniáját
szolgálni hivatott — milliókba kerülő — fogadalmi templom: nagy szakismeret, gyakorlati tudás és művészeti ihletből fakadt
terveinek olcsó vásári portékának való minősítése általános konsternációl keltett. A jelen levő szakemberek közül egyesek csak
abból az okból .tűrték ezt1 'kellő önuralommal',
mert sokkal nagyobb szaktekintély és a laikus értelmiság előtt i,s sokkal ismertebb és
közbecsültebb Schulek mester neve, semhogy a féknélküli kritikával szemben az
óváson kivül egyéb védelemre is szorult
volna.
Kiegészítem e véleményt még azzal!,
hogy ugy Foerk Ernő müépitész, mint a
szakemberekből alakult épitő- és ellenőrző
bizottságok munkáját is egy „előkelő" gesztussal lekicsinyelni, alapos szaktudás és az
összes körülmények beható .ismerete nélkül
s ezt méltatlanul az építészeti kart aposztrofáló súlyos kritikával kísérni — szerény véleményem szerint — nem szabad. Ennek
hasznát a közügy nem látja. A közönség
szimpátiájával nem hiszem, hogy ez találkozzék •
Oltovay István müépitész a műszaki
gyakorlat követélményeinek megfelelő világító berendezésekért emelt illetékesen szót.
Felszólalása különösen a külső városrészeket és a tanyát képviselő peritériákon jól
megérthető, élénk ellenkezést váltott ki.
Messzire vezetne, ha a város magvát képező
„city" és a küljebb fekvő városrészek fejlesztésének viszonylagos arányosítása, valamint
ezeknek a város jövedelmi forrásaihoz mért
gazdaságos és minden tárgyilagosan gondolkodó adóalanyt kielégítő programirozásáról
is ezúttal szólanék.
A közgyűlés ama határozata, hogy a
Dugonics-téren gyöngébb fényerő is jó lesz,
— „hiszen a Hóbiántbasa-utcában .még petróleumra is alig telik" — bennünket műszaki
embereket is kell, hogy kielégítsen.
Ne felejtsük el azonban, hogy nálunk

Szegeden minden műszaki vonatkozású, nem
sikerült alkotásért csakis a városi mérnökségét okolják, sőt kíméletlenül pellengérre állítják. Pedig kérdem: hogy várhassunk jót
és tökéleteset ott, ahol már a javaslatok megtételénél, a tervezéseknél, pályázatok hirdetésénél stb. mindenféle egyébb „közigazgatási" tekintetekre keli figyelemmel lenni —
és a különféle bizottságok, tanácskozások,
közgyűlési határozatok stb. nagy nehezen a
retortákön keresztül szorítva, végül az anya
gyermekét meg nem ismeri, de a korcs-csemetéért nemzedékeken keresztül
bűnhődni
köteles. Ottovay müépitész felszólalása helyén való volt. Ne okolja majdan senki a
mérnököket, ha a Dugonics-tér világítása, itt
Szeged szivében a műszaki és gyakorlati kívánalmakon aluli, szegényes marad.
A külső városrészek sötétségén enyhíteni és ott is ^világosságot terjeszteni, azt
hiszem, a belváros képviselői is elsőrangú
követelménynek ismerik s bárminemű vélt an
tagonizmus ugy ezen, mint minden más jogos kérdésben is kizártnak tekinthető. Hogy
ez tényleg igy van, ugyancsak a mostani
közgyűlés igazolja, amidőn az ártézákut-kiföilyók szaporítása és a vízvezetéki csőhálózat kiterjesztése tárgyában kedvező határozatot hozott.
Még egy rendkivül fontos és régi bevett
szegedi szokáshoz híven — évek óta vajúdó,
az egész város polgárságát napi érdekeiben
érintő és már eddig sok nyomdafestéket látó
műszaki ügy szerepelt a tárgysorozaton: a
központi vásárcsarnok. Kitételem helyesbítésre szorul. Nem a közszükségletet képező
vásárcsarnok építése, nem is a vásárcsarnok
végleges tervezésének ügye volt szőnyegen
(hónapokra (?) terjedő előkészületek kellenék még ehhez, de a huza-vonát ugyancsak
nem a mérnökség okozza), hanem az agyontárgyalt Strasser-féle tervek díjazása.
És itt ujbol nagy csalódás ért. Az egyedül' illetékes műszaki és jogi szakbizottságok (nincs ugyan szerencsém utóbbinak tagja lenni) bizonyára megfontolással
hozták
határozatukat. E határozatot — a hangulatból Ítélve — a közgyűlés egyeteme megelégedéssel fogadta. És mindezek után mégis
Szijjártó Albertnek kétségkívül tiszteletreméltó, a városért történő sáíárkodás intenciójával, —. a közgyűlés többségének hangulatát — mindenféle jogi, műszaki, kereskedelmi és pénzügyi egyöntetű vélekedés ellenére, — a maga részére megnyernie sikerül.
A három esztendőn át a várossal fo'ytdtott állandó tárgyalások
közben készült
három különféle, részletes s később a helyi
féltékenykedés folytán hirdetett tervpályázat
feltételeinél alapul szolgált — tervezetek dijazásáért egv önkényesen megállapitott, ötven százalékkal redukált összegnek fölkinálását Szeged város törvényhatóságához méltónak nem tartom. (A pályázat első dijának
nagysága a Strasser-féle .munkák honorálásánál számítási alapot nem képezhet, hiszen
itt .nemcsak vázlat stb. tervek készítéséről,
hanem külső és belső munkák, költségek ós
hosszas tárgyalások, .részletes rajzok készítése, a speciálista mérnök által' a város és a
pályázók részére szolgáltatott ideák stb.
stb. dijazásáról van szó.)
Kizártnak tartom, hogy az eddigiek
után Strasser kartársam — (kit közelebbről
ismerni ugyan szerencsém nincsen) az alamizsna-dijat elfogadná. — Megengedern azt,
hogy egy megindítandó pörnek esélyei bizonytalanok. De itt is ügyeiméibe ajánlom a
város ügyeit szivén hordozó bizottsági
tagtársaimnak, hogy erre az 50 százalékra
leszorított „üzletre" könnyen ráfizethetünk
és ahelyett, hogy a város részére takarékos-

első kézből, nagy választékban csakis az
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kodtunk volna, a bíróság, hol a döntés mégis
csak szákemberek véleményezése alapján
történik, a végzett munkát 8000 koronánál
magasabbra is értékelheti.
Bármiként is Jegyen azonban, én ugy j
vélem, nem szabad, hogy az ódiózus Strasser-ügy miatt a megfenekelt
vásárcsarnok
tényleges fölépítése még további haladékot
szenvedjen. A kicsinyes pörlékedésektől és
ismételt leszavazásoktól függetlenül, hadd
készüljön el végre a végleges jó tervezet és
a kivitelében is kifogástalan uj vásárcsarnok.
Ha iily irányú lesz további munkánk —
és nem mint eddig: kerékkötő, — ugy hasznosabb szolgálatot teszünk a közügynek!1
Az bizonyos, hogy a szóban lévő középület építési költségeihez képest a kanapépörösködés alárendelt és nevetségesen kicsinyes szempont.
Végül pedig még leszögezte t ni kívánnám ama tényt, mellyel elismert tehetségű
pénzügyi tanácsnokunk örvendeztetett meg
bennünket a közgyűlés folyamán, art tudniillik, hogy Szeged finánciái a mai válságos
gazdasági időkben is kitűnően állanak; „rongyos milliók" nekünk gondot nem okoznak.
Pénzzel, — alapos a 'reményem — képesek
leszünk a jövő számos föladatai teljesítéséhez áttörni ama gátakat is, melyeket a közgyűlés „katonái" a kultura terjesztése elé
emelnek, midőn (oda kiáltják íedénk, bogy
„mindezekhez a tehenes gazdák a hites szakértő orvosoknál és vegyészeknél jobban értenek".
Taussig Ármin.
"bl-'jiiabaiaaactaiiaababbaiiisasbii

színház,

f 13 és I I

dúst játsza — az Uj Szinpad-dal volt Szegeden és aratott sikert. A darab nevezetesebb
szerepeit a kolozsvári színház tagjai közül
még ezek játszák: Várkonyi Mihály, Fekete
Mihály, Ihász Aladár, Nagy 'Gyula, Kertész
Endre és Csapó Jenő. Vendégszerepel Erzsika szerepében Berky Lili. A rendezés munkáját Janovits Jeuő végezte. Lehet, hogy
egyet-uiást .másként kellett volna csinálná,
de a lelkes úttörőnek a részletekben való
esetleges hibákért ml sem irható rovásiára. A
színészek — először játszanak mozinak — sók
értékes kvalitást mutattak. Egyikbőll-anásikból aligha lenne jó moziszinész, de mind nagyon lelkes, gondos és vigyázó, egy-kettő pedig a legszigorúbb kritikát is megállja,
Nagy szó, ha a kezdet miniden nehézségét figyelembe vesszük.
A Korzó-Moziban pénteken és szombaton
megy még az első mozidráma, melyet népszínműből dolgoztak át. Hihetőleg nagy közönség előtt,
«sbbmbaxabbabaeuaa»i>bsai>b8i«babucbii»iammauaama
A delegációk uj ülésezése. A Neues
Wiener Tagblatt értesülése sz-erint a delegációk április utolsó harmadában Budapesten fognak ülésezni.

fellép

A román tárgyalás. Bécsből jelentik:
Tisza István gróf miniszterei nők tegnapi kihallgatásán folyó kormányzati ügyekről tett
az uralkodónak jelentést. E jelentés legfőbb
pontja a román tárgyalás volt. A királynak
pontos értesülése van a tanácskozás minden
részletéről. Illetékes részről kapott információ alapján határozottan meg lehet állapítani',
hogy a tárgyalást a románokkal
folytatni
fogják. Tisza István gróf a román kérdésről
legközelebb fontos kijelentést fog tenni a képviselőházban és reflektálni fog a Budapestről terjesztett különféle híresztelésre is.

művészet.

Színházi műsor:
SZOMBAT: Buda gyöngye, operett. Páratlan 1/a.
VASÁRNAP este: Budagyöngye, operett. Bérletszünet.
HÉTFŐ délután: Mozikirály, operett.
HÉTFŐ este: Vereshaju, népszínmű.
Sárga
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csikó,

Mozidráma. Gsepreghy Ferenc népszínműve
után átdolgozta és rendezte Janovits Jenő dr.
Bemutatták a Korzó-Moziban.
(Saját tudósítónktól.) Az emibei- ideges
érdeklődéssel várja, hogy a vásznon megkezdődjék a régi, neves népszínmű színes eseményeinek lepergése. Nézzük, mit tud a magyar mozidráma ós különösen: mint alakulnak az átírásban a színdarab drámai helyzetei, eseménye, érdekessége, jellegzetessége.
Adhat-e majd a mozi a szó komoly ós művészi értelmében vett karaktert. Érdekessé
tudja e tenni — az idegek tulffeszitése nélkii! — az eseményt. És szinszerüség© — a
pompázó színek és elbűvölő tájak gyönyörű
játéka mellett — mutat-e realitást ós stílszerűséget.
A közönség feszült érdeklődéssel figyeli
a mozidráma négy felvonását és mikor a
darab a kibékülésnek a népszínművekből ismert hatásos tarlójával "befejeződik, tapsol.
Színházakban ez a legnagyobb siker jele.
Mi ugy hisszük, a tetszésnyilvánításnak ezzel a spontán módjával mások felelnek helyettünk az imént feltett kérdésekre. Nem
mondjuk ezzel, hogy a mózidráma kész, teljesen kialakult. Sok év múlva is bajos lesz
ezt állítani. De azt mondjuk, hogy eszközei
pompásain finomodnak és sokasodnak arra,
hogy rövidesen monumentális dolgokat pere,gtesseu le a kicsi gép a fehér vásznon-.
A darab szereplői között kedves ismerősökkel ti találkozunk. K. Hegyi Lili, Szakács
Andor éveken át voltak a szegedi szinház
tagjai, Harsányi Rezső pedig — aki a kok í
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A katonai pörrendtartás elhalasztását
kérik. Grácból jelentik: A Tagespost külön
forrásból arról értesül, hogy az illetékes katonai tényezőknek a reixrat'ban és a delegációban tett megnyugtató nyilatkozataival
szemben sem várható, hogy az uj katonai
büntető perrendtartást a törvényben megállapított határidőre, 1914. juliusáig életbe léptetik. Az oka ennek az, hogy a bosnyák tartománygyülés még nem hozta 'meg az uö
katonai perrendtartásról szóló törvényt. Az
pedig, hogy Magyarországon és Ausztriában
behozzák az uj eljárást, a tartományokban
pedig fentartsák a régi katonai perrendtartást, lehetetlen. A hadvezetőség ezért megkérte mind a két kormányt, egyezzenek bele,
hogy az uj katonai büntető eljárásnak Magyarországon és Ausztriában való érvényre
jutását legalább két évvel elhalasszák és az
erre vonatkozó törvényjavaslatot nyüjtsíák
be a két parlamentben.
Szövetség a törökök és bulgárok közt
A Kölnische Zeitung jelenti Athénből jó forrásból, hogy Törökország és Bulgária e hónap 25-én védő és dacszövetséget kötött, oly
föltétellel, hogy Bulgária visszaadja Törökországnak egész Tráciái s ezért megkapja
mindazokat a területeket, amelyeket a görögök és a szerbek hódítottak meg. kivéve
Okridát, Dihrát, Prizrendet, Prisztinót és az
albánoktól lakott vidékeket.
Párisba utazik az angol királyi pár.
A párisi Figaro londoni jelentése szerint az
angol királyi pár már a jövő tavasszal látogatást tesz Párában. György király és felesége előreláthatóan április második felében, még a francia kamarai választás előtt
hivatalosan utazik Párisba.
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A képviselőház ülése.
— Napirenden a kérvények. —
(Saját tudósítónktól.)
A képviselőház
mai ülésének .napirendjén csak a Házihoz intézett kérvények szerepeltek. Szász Károly
elnökölt az ülésen, amelyen mintegy hatvanhetven munkapárti képviselő vett részt.
A képviselőház legközelebbi ülését szombat,on délelőtt tiz órakor tartja és napirendjére kitűzte a horvát képviselők megbízóleveleinek megszűnte folytán megüresedett
jegyzői és bizottsági tagsági helyek betöltését.
Tisza István gróf 'miniszterelnök javasolta még a mai ülésen, hogy mivel a Ház
a holnapi ülésen a horvát választások folytán megüresedett bizottsági tagsági helyeket: betölti, ezen az ülésen válassza meg a
Horvát-Szílavon országokkal
megkötendő
ujabb pénzügyi egyezmény előkészítése céljából kiküldendő tizenkéttagu regnikoláris
küldöttséget is, amelynek tagjai közül nyolcat a képviselőház, négyet pedig a főrendiház választ. A Ház a miniszterelnök indítványát elfogadta.
Az ülés féltizenegykor kezdődött. Szász
Pál jegyző ismeretette ,a kérvények egy részét. A nagyváradi ipartestület arz adétörvények reformját kívánja; több megye a kocsmák záróórajánaik uj szabályozását sürgeti;
az álllami altisztek és szolgák országos nyugi
dijpótló intézete segítséget kér; <Koilbzsm?gye
a vidéki pénzintézetek támogatás® ügyében
irt föl; több törvényhatóság baillkáni kereskedelmi szerződéseimik fen tartását.
kéri;
dgyes törvényhatóságok a betegápolása pótadóról szóló törvény módosítását sürgetik;
Fogarasmegye felirt a ifqgarasi ménes feloszlatósa ellen; Háromszék vármegye azt kívánja, hogy a folyékony szénsav szátlitásán a
' k tarifáját a vasúton emeljék fel, .mert :a
íűlyékoiny szénsav a székely ásványvizek<n,e
k konkurrenciát csinál; Heves vármegye
a
gyampónztári pénzek kezelésének uj szalbá-i
tyozását sürgeti; Zemplénimegye ,a jövedelem
adóról szóló törvény ellen irt fel; több törvényhatóság a .katonai beszállás-ó,lási dijak
fölemelését kívánja; Alsófehér vármegye a
közigazgatás államositása érdekében, mig
Szaibolcsmetgye az államosítás ellen irt, fel,;
Trencsénimegye a közegészségügyi szolgálat
egységes és teljes államosítását sürgeti; Kolozsvár azért irt fel; hogy mint Budapestet,
az I. lakásbérosztályba sorozzák be; több -erdélyi megye a Maros folyó hajózhatóvá tételét kéri; Csanádmegye munikásnő-otthonok
állítását óhajtja, több törvényhatóság pedig
országos közgazdasági allap létesítését sürgeti; több erdélyi megye -azt kívánja, hogy
magyar nemzeti hitelintézet ,alapittassók a
roanám. pénzintézetek működésének ellensúlyozására. Mindezeket a kérvényeket és feliiratokat kiadják a. kormánynak,

A napirend tárgyalását ezzel elvégezte
a Ház.
Az elnök öt. percre -felfüggesztette, majd
a szünet után újra megnyitotta az ülést.
Mihályi Péter jelentette a Háznak, hogy
Bethlen István -gróf Czernin gróf bukaresti
követ, minapi nyilatkozata ügyében holnap
interpellálni kiván.
Az elnök indítványozta, hogy a, holnapi
ülésen választás utján egészítsék ki a bizottságokat.
Tisza István gróf miniszterelnök indítványozza, bogy a horvát regnikoláris bizottság
nyolc tagját is holnap válasszák meg.
A Ház ugy az elnöknek, mint a miniszterelnöknek napirendi indítványát elfogadta
s ezzel az illés déli tizenkét óra után véget
ért.

Befejezték a közgyűlést
— Segélyezések, nyugdíjazások,
ságolások. —

szabad-

(Saját tudósítónktól.) Pénteken -délután
négy órakor folytatták és hat óráig befejezték a januári közgyűlést. Az utolsó napra
maradt ügyek nem izgatták a kedélyeket, simán és gyorsan elintézték a tárgysorozat
hátralevő pontjait. A közgyűlés nyugdíjazta Fajka János főszámvevőt, a tanács javaslatára teljes fizetéssel, továbbá egyhan•gulag kimondották, bogy Fajka János érdemeit jegyzőkönyvben örökítik meg. Részletes tudósításunk itt következik:
A közgyűlésen Bokor Pál helyettes-polgármester elnökölt. Jegyzők: Taschler Endre főjegyző és Rack Lipót aljegyző. A m-ult
ülés jegyzőkönyvének fölolvasása és hitelesítése után a közgyűlés áttér a napirend
folytatólagos tárgyalására.
A szegedi jótékony nőegyesület óvóiskoláinak átvételéről Gaál Endre dr. referált.
A jótékony nőegyesület előbb az államhoz,
ma.id a városhoz fordult, hogy vegye át az
áltála fen tartott óvóiskolákat a rajtuk levő
teherrel együtt. A kultuszminiszter még két
év előtt uasitotlta a várost, hogy tárgyaljon
az óvóiskolák átvétele dolgában. A város sokáig nem akarta átvenni ezeket az óvóiskolákat, arra hivatkozván, hogy -úgyis nemsokára meglesz az államosítás. Minthogy a
-kultuszminiszter most már csakugyan hajlandó az óvóiskolák államosítására, a tanács
azt javasolta a közgyűlésnek, hogy az óvóiskolákat a rajtuk levő teherrel együtt vegye át, egyidejűleg pedig a város ezeket az
óvóiskolákat is a többiekkel- együtt állami
kezelésbe adja. Addig, amig ez megtörténik,
az óvóiskolákon levő -teher erejéig betáblázást eszközöl a város a jótékony nőegyesület ingatlanaira. Csupán a belvárosi óvóiskola marad a nőegyesület kezelésében. A
Cziffra Kálmán előadó ismerteti Uug- közgyűlés — idegen vagyon átvételéről léraegye föliratát a községi gyógyszertárak vén szó — névszerinti szavazás uitján dönügyében. 'A kérvényt kiadjálk a belügymb1, tött és teljes egészében elfogadta a tanács
raszternek. Ugyancsak
javaslatát.
Cziffra Kálmán ismerteti több törvényA mai közgyűlés a népnevelési bizottság
hatóság föliratát a tiizkárbiztositás ügyében;
javaslatára
elhatározta, bogy .megsürgeti —
a községi jegyzők egyesülete a. tüzkárbiztositás szabályozását sürgeti. A kérvényeket most már harmadszor — az állami felsőbb
leányiskolának leánygimnáziummá való fejkiadják a kormánynak.
lesztését, ami úgyszólván semmi költséggel
Szász Pál előadó ismerteti számos orto- nem jár, amennyiben: mindössze két tanszók
dox izraelita hitközség kérvényét a vasár- felállításáról v.an szó. Ugyancsak a népnévén
^raü _ niunkaazünet megszüntetése 'ügyében1.
A .kérvényt .kiadják a .kereskedelmi mdmisz-< lési bizottság javaslatára elhatározta még a
közgyűlési, hogy fölír a 'miniszterhez, engedje
ternek.
meg, hogy -amig a leánygimnázium meg nem
, Több törvényhatóság a választójogi tör- kezdi működését, addig a leány gimnazisták
vény módositását kéri; ezeket a föl-iratokat az állami gimnázium előadásait látogathassák.
tárgyalás nélkül irattárba helyezik.
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őszen taván község római kathalikus vallású lakossága kéri a várost, engedj-e át ,a
templomuknak a Iteneter-templom oltárképét. A közgyűlés örök használatra átengedte.
A szegedi szabad-oktatási bizottság évi
800 korona segélyt kér a várostól. Megadták.
A Magyar Földrajzi Társaság az Alföld kutatása cimén öt évre évenként ötszáz korona
segélyt kér. Ezt is megszavazták.
A kereskedelmi tanonciskolái bizottság
két megüresedett tagságára a közgyűlés
Gaál Endre dr.-t és Szabó Gyula iparkamarai titkárt választotta meg.
Az Első Szegedi Cipő-, Csizma- és Papucs-termelő szövetkezet ipari célokra a Cigányligetben körülbelül 1000 négyszögöl terület átengedését kéri kedvezményes árért.
A tanács javasolja a közgyűlésinek, bogy a
kért területet négyszögölönként 18 koronáért
engedj-e át olyan föltétellel, hogy az összeget
a szövetkezet tiz év alatt kamatmentesen köteles letörleszteni. Lantos Béla elfogadja a
tanácsi javaslatot, csupán azt kéri még, bogy
-a szövetkezet gyártelepére a magasnyomású
viz vezetéket- is bevezethessék.
Kormányos
Benő dr. felszólalása után Kiss Gyula azt
indítványozza, hogy az átengedendő telekből
óvóiskola céljaira 300 négyszögölet szakítsanak ki, mert már is .az a helyzet, hogy niem
lehet olcsó telkeket kapni az óvóiiskolák -céljaira. Szakáll .lóz-sef .beszélt ezután, majd
Bokor Adolf azt in-ditványozta, hogy ne -adjon többet a város a papucsszavetkezetnek,
mint amennyit kért. A tanácsi javaslata'
pártolja. Scháffer Márton fölszólalása, majd
.az előadó tanácsos válasza után a közgyűlés •
névszerinti szavazás utján döntött és a tanács javaslatát
elfogadta.
A munkanélküliek segélyezése kerül
sorra, ezután. A rendőrség eddig 69 clyiain
munikáscsa-ládot irt össze, amelyek rögtöni
segélyre szorultak. A tanács javasolja, hogy
ez-ek részére 1365 koronát szavazzanak
meg.
Igy határoztak.
Fajka János főszám vevőnek nyugdíjazása iránt benyújtott kérvényét mutatta be -ezután a tanács. Javasolta, liogy 46 éves szolgálatára való tekintettel teljes fizetéssel nyűg
díjazzák. Bokor Adolf indítványozta, hogy
Fajka János érdemeiért a közgyűlés jegyzőkönyvben fejezze ki elismerését s erről jegyzőkönyvi kivonatban értesítsek a volt főszámvevőt, A közgyűlés mind a tanács javaslatát, mind Bokor indítványát egyhangúlag elfogadta.
Nyugdíjazta még a közgyűlés
Sóós
György rau dőrőrsparancsnok ot, Fodor József kézbesítőt és Kecskeméti Sánldor rendőrt..
A honvédtüzérség ideiglenes elhelyezéséről Tóth Mihály dr. katonaügyá tanácsos re
ferált. Bejelentette, hegy a belvárosból a
tüzérséget .ki kell telepíteni, mivel a kijelöli
állomáshelyék sem a katonai kiképzés, sem
a közbiztonság szempontjából nem alkalmasak. Ezért az ját-egek másutt való -elhelyez
sérő.1 kell gondoskodni. Javasolja a tanáé-,
hogy a .belvárosi FeJmayer házból a tüzéreket a huszárlaktanya -mögött lévő honvéd barakkokba telepítsék át, A közgyűlés a tanács
javaslatát elfogadta.

Dús választék kész díván, ottomán, matracok,
Dús
választékstb.
kész
ottomán,
garnitúrák
- díván,
Javitások
jótállássalmatracok,
szakszeráu
cth
_
la,,;tient,
!AÍ*iuoc-,I
rflen
és
olcsón
eszközöltetnek.
:;
::

Kuthy Elek dr. kerületi orvos részérő
további 2 heti, Simonyi Károly adótiszt részére további 3 havi, Török Ferenc .adótiszt
nek 3 havi, Rózsa Péter, végrehajtónak további 3 havi, Czene Ferenc napidijasnak 3 havi, Magyar János őrsparancsnoknak 3 havi,
Gsorvai Emil írnoknak 2 havi, Fekete János
rendőrnek 6 heti szabadságot engedélyezett
a közgyűlés.
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A szegedi kabarévilág
emlékeiből.
— Arany Sári, a kabarécsillag, a gazdái meg a vendégei. —

OTOZGÓSZINHAZ.
TELEFONSZÁM 807.

Szombat, január 31-én
Vasárnap, febr. 1-én
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Finoman pikáns vigjáték4részben, D'COUVRAY közismert
regénye után filmre alkalmazta
GASTON REVAL.

A megnyilvánuló nagy érdeklődésrevaló tekintettel a jegyek telefon utján előre megrendelhetők.

Előadások: V26P/48 és 9 órakor
vasárnap 2 órától folytatólag.
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(Saját tudósitónktól.) Közel egy évtized
óta zajlott néha a kaibaróélet is Szegedem iA
közönség inkább azt kisérte
(figyelemmel
almikor megnyitottak egy kabarét. Vagy -a
mikor becsuktak egy kabarét. Máskor .nem.
igen vettek az egészről tudomást, ezért kélttett annyiszor nyitogatná és osukogatni. S a
szegedi kabaréknak az utóbbi években Arany
Sári volt a -csillaga Arany Sári aihod föllépett, -ott ha nem s tódultak, de szállingóztak
a mulatni szerető férfiak. -Hogy aztán körülbelül miként mulattak, azt .ma szépen elmondották a szegedi büntetőtörvényszéken.
Arany Sári, egyben a gazdái: Grünbaum
Iziidor és Schönfeld J-en-ő vol-t kávésok kerültek a vádlottak helyére. -Hivatalos nyeb
ven szólVa, a Btk. 350. §-ába ütköző zsarolás
; vétségével vádoltattak, mint tettestársak, az• ért, -nicrt 1913. március- (6-ikání éjjel a Deák
! Ferenc-utcai Otthon-kávéháziba
betérő két
i vendéget: két szegedi hivatalin okot azon fenyegetéssel -kényszeritetták -az elfogyasztott
cech kifizetésére, hogy eláilltáfc az ajtót és
addig inem engedték -ki őket, .almig a -cechet
ki nem fizették.
Ezzel vádolták őket: Kissé furcsa vád.
de a. kaharééletiben bizony szokás; bogy -a
cech .kifizetését szigorúan vasaik a gazdák és
főpincérék. Ugyanis a cech sakkal fontosabb.
mint a •művészet, — sőt kizárólag ez a- fontos.
-Ez -a tiszta haszon. A művészet? Az csak a
ráadás.
Szóvial a törvényszék ina annak renldje
és módja, szerint megkezdte a tárgyalást, Rigó Endre elnökölt Mindenekel'őtt konstatálták, hogy Arany Sári hiányzik. Mindazért
megkezdték a vádlottak kihallgatását.
Grünbaum Izidor, aki 42 évse, jelenleg
ügynök, eltmondta -a vádra- vonatkozólag,
hogy nem érzi m-ag-át bűnösnek.
— Ugy 12 óra tájban ikét ur jött a kávéházamba — vallotta a vádlott, — Én- -nem
láttáim őket sohasem.
— Hol van az Arany Sári? — kérdezték
igen hangosan. — Talán isimerik őt? — kérdeztem én. — Igen ismerjük őt Pécsről —
mondották. — -En erre -mondtam a Sárinak,
bogy ha ismerősei az uraik, menjen az asztalukhoz. Sári odia is ment -egy másik művésznővel, Tukulic Zsófival.
Az elnök:
Itt megjegyezni kivánom.
hogy Arany Sárit a vizsgálat során a rendőrségnek nem sikerült kinyomoznia
és -igy
ki sem volt hallgatható.
Kormányos Benő dr. védő: Én tudom,
hogy hol van a Sári . . .
Az elnök: Nem azt kérdeztem, hogy a
védő ur tudja-e, hanem -azt, hogy a rendőrség nem találta őt.
A védő: Az már más kérem . . .
Grünbaum
folytatta vallomását: Egy
üveg francia pezsgőt rendeltek, amit a -pincér vitt is nekik. Majd -má-sik két üveggel is
rendeltek. Egyszer csak -magy lármát hallok
az -asztaluknál, ugy hallottam, nem akarnak
fizetni, odamegyek, .mire rám rivalltak,
hogy én mit akarok? Mandbalm, hogy én vagyok a kávás. Miivel nagyon gorombáskodtak, behivattam a sarki rendőrt, akivel igazoltatni akartam őket. Később Schönfeld, aki
akkoriban főpincér volt, jelentette, hogy a
cech rendezve mn. Erre a. -a vendégek eltávoztak.

Az elnök: Az egyik sértett átadta a
cech' fejében az aranyóráját és pecsétgyűrűjét a főpincérnek, mer-t maguk elállták
az
ajtót.
A vádlott: Erről nem tudok. En niem álltam el az ajtót, mert a cechért a- főpincér a
felelős.
Ezután Schönfeld Jenőt hallgatták ki, a
ki elmondta, hogy 38 éves, jelenleg ügynöki
irodája van Szatmárnémetiben-. níjuv érzi
m-agát bűnösnek, -a sértettek önként adták át
az értéktárgyaikat,
-a cech fejében.
Kihallgatták a sértett hivatalnok embereket, ök fizetni akartaik, de -még vártak,
mert nagyszerűen mul-attak Arany Sárival.
Ilyen jól még soha nem imulattak. -S amikor
•a legjobb kedvükben voltak, iákkor egyszerűen föLhivták őket, hogy fizessenek. Durvám
bántak velük, összeveszték. Eloltották az útjukat-, pedig el -se akartak menni. Mindenre
tanú különben Arany (Sári.
Csakhogy Arany Sári nem jelent meg.
Ki tudja, hol ragyogtatja művészetét 'Még
Kormányos Benő dr. se tudja. Téves volt a
neki átadott ciime. Azóta p á s kabaréiba -költözött. Az Ls lehet, hogy most n-nm -kahíiivbau
játszik. Miin-den tetet.
A bíróság ma .nem hozott Ítéletet. A koronatanút, lArany Sárit föltétlenül ki akarják ol-őbb hallgatni.

•n

MAGYAR TUD. SZÍNHÁZ.

Szombaton és vasárnap
WANDA TRCUftAN
és V I G G O L A R S E N
a világhírű két művész együtte >
fellépte

cimfi három felvonásos izgalmas szerelmi drámában.

Két felvonásban.
A legelső amerikai filmművészek felléptével.
Előadások V26, vasárnap 2 órától
folytatólag.
TELEFONSZÁM 872.
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— Hová tette ,a vas, fickója mindenit?
— kérdezi tőle a gazda.
— Mit állja itt, mit bámulja, — rivall
rá a segéd, miközben reám kacsint, hogy az
egész csak jó .tréfa.
A kis fiúval eddig nem foglalkoztam
AZ IDŐJÁRÁS: A meteo- elég behatóan. Pedig kiderült, hogy ugyanrológiai intézet
jelentése csak jó és hálás téma. Tegnap délután, mijm
1
szerint: *Az
időjárásban alatt a segéd borotvált és szidta a szerbe# 1
lényegesebb változás nem, ket — .kénytelen vágyóik újból kijelenteni,
A
i
várható. — Sürgönyprog- hogy jó magyar 'hazafi — szemügyre vettem a .fiút. Ott piszkálta a kályhatüzét és látnózis: Változás nem vár- tam, hogy vastag ruhakéreg van rajta.
ható. — Déli hőmérséklet:
— Fázol?
1-1.8 C volt.
— Most nem, a kályha mellett iigön meleg van.
A VÁROSHÁZÁN valamennyi
hivatal
— Hát mikor szoktál fázni?
ban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi— Reggelenként, ha bejövök.
vatal. A polgármester betegsége miatt nem
— Hát azért van olyan sok ruha rajfogad. A főkapitány fogad délelőtt 10—11-ig. tad?
AZ ALLAMI
GYERMEKMENHELYEN
— Azért! Egy fehér ing, két téli ing,
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivata- két nadrág és két harisnya.
— Hol laksz?
los óra, Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
— A Nagy-körutoii jóval tál. Minden
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
reggel félőt órakor kelek föl. ötkor elinduSOMOGYI KÖNYVTAR. nyitva délelőtt
lok hazulról és rnig az üzletbe érek, pont hat
10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a, óra van.
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet
— Hát nem villamoson mégy?
tekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapo— Nem-e, nincs pénz rá.
Hát aztán hol ebédelsz?
kon látogathatják délelőtt 10—1 óráig.
—
Itt
la, az üzletben. Az anyám velem
A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv.
adja az ebédet. Egyszer szalonnát, egyszer
üzlet vezetőségnél és a muukúsbistosit'í-pén?- kávét kapok, már ahogyan.
tárnál reggel 8 órától délután 2 áráig van
— Micsoda az apád?
hivatal.
— Földműves. Ittebéről kerültünk ide.
Azért
gyütt ide, mert azt hitte, itt jobb
A KÖZKÓRHAZBAN: a beteglátogatást
lesz.
idő délután 1—3 óráig tart.
Odasiet a tűzhöz, leguggol melléje és
VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc, órakor rátesz egy tuskót. Belebámul a lángokba,
Budagy ö n gye, operet t.
szakasztott ugy, mint az öreg parasztok
URA NI A SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától szokták tenni, őszi estéken, ha nyílt mezőn
kcz<tVa este jj óráig: A rejtély, dráma 3 felvo rőzselángok mellett melengetik gémberedett
testüket.
Másban
— Este mikor mégy haza?
— Nyolc órakor. Egy órát kell gyaloKORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
délután 5 órától kezdve
este 11 óráig: golnom.
A kis fiu mindezt nyugodtan mesélte el
Sárga csikó, népszínmű 4 felvonásban.
nekem.
Nem vettem észre, hogv valami megVASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
mozdult volna tizennégy éves kis eszében.
OS te 11 óráig: Faublas lovag szerelmi kaland- Szegényke, talán nem is tudja, hogy ő egy
jai.
mártír, hogy vaunak kis fiúcskák, akik biEDISON-MOZI: Az előadások tartanak zony nem feküsznek le olyan későn, nem
délután 5 órától kezdve
este 11 óráig: kelnek olyan korán, nem gyalogolnak egy
órát be, egy órát ki naponta, halott .nekik
Veszélyes- életkor, társadalmi dráma.
sincs több joguk az élethez . . . Mégis milyen jó dolguk van! F.s ezt a jó dolgot1
A kis borbélyinas
mennyire nem tudják megbecsülni. Milyen
(Saját tudósítónktól.) Ahová én borot- boldog a kis borbélyinas, hogy még erről
válkozni járok, az egy kis, borbélyüzlet a nem tud semmit. És milyen boldogtalan lesz,
Belváros egy csöndes utcájában. A gazda ha megtudja, hogy az élet mi mindennel csalbánáti sváb, a segéd belgrádi szerb ember ta meg.
és mindketten rémséges magyarsággal be— A „Tisza" evezősegyesfileí közgyűlése
szélnek. Dicséretükre legyen mondva, jó hazafiak és csak azért is, mert magyarul nem Ma este tartottá meg a Tisza Szegedi Evejól tudnak, folyton a szittyák nyelvét ropog- zős Egyesület közgyűlését, a Kass-vigadó
tatják. A borbélyüzletbe nemrégen belépett külön termében. A közgyűlésen Kass János
egy inas, egy kis, pöttön emberke, alig tizennégy éves ínég. Magyar gyerek, vala- igazgató elnökölt s a tagok nagyszámban jehonnan egy torontálimegyei szia tiszta ma- lentek meg. Örömimel vették tudomásul, hogy
gyar faluból került Szögedébe, ahogyan ő az agilis vezetőség mindent elkövet a szegedi
nevezi. A kis fiu egyelőre még tanul. Ott áll sportélet érdekében, illetve, hogy az egyea vendég mellett és roppant figyelemmel kli- sület tagjai közül mindtöbben, aktiv szerepet
sén a borotva útját a borostás arcokon, mi- játszanak az evezés grandiózus sportjában.
közben ajka összeesucsoscdik 'és szeme tágra kimered. A sváb gazda és a szerb segéd A vezetőség a jövőben még intenzivebben
tanítják a kis emberkét. Már annyira haladt foglalkozik a sportélet fejlesztésén s gazdag
a tanulmányokban, 'hogy .a vizes tálat és a programot kiván megvalósítani, amihez kéri
kendőket kézbe szabad vennie. A fiu büszke a tagok lelkes működését. Három uj hajót
is a haladásra. A sváb gazda és a szerb se- szereznek be minél előbb, köztük egy vergéd magázzák a kis fiút, mert mondom a
magyar nyelveit roppant komiszul, de ta- seny négyest, amellyel remélhetőleg sikerrel vesznek részt országos versenyben is. A
gadhatatlan lelkesedéssel kezelik.

Szegedi

kalendárium,

Tisza evezős egyesület ötödik éve működik
s ma már országos viszonylatban is számottevő sportegyesület. A közgyűlés lelkes hangulatban, a vezetőség éltetésével végződött,
majd társasvacsora következett, amelyen a
hölgyek is .megjelentek. Vacsora után kedvesen sikerült tánc következett, természetesen a hajnali órákig.
— Vizmizériák a végtelenségig. Ez a
speciálisan szegedi nyavalya, ugy .látszik,
nem fog1 megszánni soha. Nap-jnap után érkeznek hozzánk panaszok, amelyek azt a hatásáig! intézkedést hibáztatják, amelynek kö*
vetikeztében minden nap éjfélkor a® egész városban elzárják a vizcsapokat és zárva tartják reggeli fél ötig. Többször rámutattunk
már ennek az intézkedésnek a lehetetlen voltára, amely csaik kellemetlenségeket szülhet
egy olyain. nagy városiban, mint .Szeged. Mert
hotgy üdvös hatása nincs, az bizonyos. Sem
a vízhiányt nem szüntette meg, sem a vízpazarlást nem csökkentette, mert. vízpazarlás, amint 'most már kétségen 'kívül bebizonyosodott. Szegeden nincs és nem is lehet A
helyzet az. hogy kevés artézi viz termelődik
a műszaki emberiek szerint részint azért,
mert általában ősökként Szeged alatt az ártézi viz mennyisége, részint padiig azért, inert
ami vizünk még van, annak a felte elfolyik a
régi, rossz csöveken keresztül. A tanács padiig azért zárja el éjszakánként a vizcsapokat, hogy ne legyen vízpazarlás. Ugyan az.
mintha borsót hányna a falra. Azok, kik hajnalban Szegedről utazni akarnak, nem tudnak mosakodni. Hát nem humor ez? Azt
monldja a tanács, éjfél .előtt tegyenek él amynyi vizet, amennyire reggel fél ötig szükségük lehet. Hát ilyen diktátori .allűrökkel a
közegészségügy legfontosabb kérdését: a vízkérdést elintézni nem. lehet. Annyit jelent
ez, hogy a tanács a legkisebb ügyeleimre se
méltatja a város .közönségének legelemibb
követelményét: azt, hogy állandóan megfelelő .mennyiségű viz álljon- a rendelkezésére. A
tanácsnak arra a sokat kárhoztatott .intézkedésére ma .már semmi szükség nincs — .ez
napnál világosabban beigiaizolást nyert, A hibák .csak megvannak, vizinség ép ugy les® a
nyáron, mint minden nyáron, az aílagcsövezésünk, a vízvezetékünk rossz, a közönségen. akarja hát megtorolni a tanács a saját hibáját. Mert hogy vizmizériák még mindig vannak Szegeden, ez csak a tanács bűne.
Miért bűnhődjék a közönség? És, ha imár
nem foglalkozik a tanács a vizkérdés egyszer
és mindenkori gyökeres ímegoldásával, legalább állítsa vissza a régi állapotot ós me
fossza meg éjszakára, a váztői az egész város
lakosságát — Hogy .a végin ínég bevalljuk,
elhittük, hogy csak éjféltől kezdve nincs Szegeden viz. Ellenben ma féltízen két órakor
•megakartuk eresztehi a csapot, és — csodák
csodája! — nem jött viz. Ha .igy haladunk,
legközelebb már este se illesz viz, aztán délután nem .lesz, délelőtt se, végül soha! Igazán az ember gondolkozik, hogy végső kétségbeesésében egy vizviccet m.eg ne eresszen.
— Rudolf trónörökös emlékezete. Rudolf trónörökös halálának ma volt a húszon-
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ötödik évfordulója. Ez alkalommal a budai
királyi palota Szent István kápolnájában
reggel nyolc árakor csöndes gyászmise volt,
amelyen jelen voltak a darabont testőrség
parancsnokai, a főudvarmesteri hivatal és a
királyi palota tiszltikra és ^személyzete. A
csöndes gyászmisét Kanter Károly pápai
prelátus, a király palota a pút plébánosa mondotta.
— Benczúr Gyula jubileuma. Budapestről jelentik: József királyi herceg, az Országos Képzőművészeti Társulat védőelnöke, ma délelőtt féltizenegy órakor rendjeleivel földiszitve, meglátogatta a kettős jubileumot ülő hetven éves mestert, Benczúr
Gyulát, a Bajza-utcai mesteriskolában levő
műtermében. A királyi herceg zárt automobilon, minden kiséret nélkül ment el a mesterhez és melegen: gratulált a jubilánsnak,
aki a magyar művészetnek világszerte hirt
és dicsőséget szerzett. Több, mint félóráig
időzött a művész miitermében József királyi
herceg és nagy gyönyörűséggel szemlélte
Benczúr készülőben levő alkotásait. Ezután
Forster Gyula báró, valóságos belső titkos
tanácsos vezetésével küldöttség ment Benczúr Gyuláért, hogy őt fölkérjék a Műcsarnokban tartandó jubileumi ünneplésen: való
részvételre. A király ma Schönbrunnból a
következő levelet intézte Benczúr Gyulához,
a jubiláló festőművészhez:
Benczúr Gyula főrendiházi tag, Budapest, Lendvay-u. 15. Fényes művészi pályafutásának . emlékünnepe
alkalmából
örömmel emlékezem meg kiváló alakitásáról", amellyel a hazai művészetet gazdagította és szívből kívánom, hogy sok éven
út élhessen még változatlan erőben nemes
hivatásának. Ferenc József.
— Drágább lesz a gyufa. A magyar
gyufagyárasoknak sikerült, nyélbe ütni a
gyufakartelt, A magyar gyuíakartel megalakulásának első idejében az osztrák gyufakartellel lesz szoros összeköttetésben, ennek
az összeköttetésnek eredménye pedig az, hogy
a magyar gyufagyárosok fölemelik majd a
gyufa árát. Ugyanis az osztrákok már száz
doboz gyufát harmincöt fillérrel drágábban
adnak. Azelőtt száz doboz gyufa ára 75 fillér volt, most 110 fillér. Ez a drágítás kapóra
jön a magyar gyufakartelhék isi, mert már
legközelebb a magyar gyufakartel' is felemeli
a gyufa árát. (Ez az áremelés iaz osztrák recept szerint, történik meg s egyelőre a nagybani elaidásnál lesz érvényben. Hogy azután
a detail elárusitás miképen fog beleilleszkedő
ni a nagybani elárusitás megdrágitásába.
azt természetesen' előre megállapítani bajos
kffl«l
— Üzletvezetői értekezlet Lúgoson. A
magyar államvasutak üzletvezetői február
ötödikén menetrendi értekezletet tartanaik
Lúgoson, a Magyar Király-szálló nagytermében. Temesvárról Hoitsy Gedeon máv. üzletvezető, Pekáry Géza dr. osztályfőnök, Weiner Ferenc forgalmi referens, valamint a
többi osztályok referensei vesznek részt az
értekezleten, amelyet díszebéd fog követni.
Lúgos városa ünnepélyes fogadtatásban fogja részesíteni a máv. előkelő vendégeit.
— Egy főszolgabíró balesete. Nagykikindáról írják: Sajnálatraméltó baleset zavarta meg a nagykikindai izraelita nőegyesület estély é t Horváth Zoltán főszolgabíró
tánc közben hirtelen rosszul lett és ájultan
vitték föl a szálló egyik szobájába. Az orvos megállapította, hogy szélütés érte tánc
közben az utóbbi napokban amúgy is gyöngélkedő főszolgabírót. A főszolgabíró állapota nem súlyos és mihamarabb teljesen fel
fog gyógyulni.
— A Szegedi Nöipar és HáziiparUgyesület tudatja mindazokkal, akik részt
akarnak venni egy hat hetes délutáni szabá-
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ozaii tanfolyamban;, hogy ezt február 3-áffl
megkezdik. Tandíj nincsen, csupán, 1 korona
a beiratás. Jelentkezni lehet. a. Margit-utcai
polgári leányiskola épületében.
(o) Uj egyetemek. Egy ujságiró ma a
debreceni és pozsonyi uj egyetemek szervezése s a budapesti műegyetem uj fakultásának fölállítása ügyében Janhovich
Béla
közoktatásügyi miniszterrel beszélgetvén,
megkérdezte őt, hogy nem gondol-e a kormány közgazdasági egyetem fölállítására. A
miniszter igy válaszolt:
— Nem, nem gondolunk. A műegyetem
közigazdasági szakosztálya gyakorlati, más
szóval alkalmazott gazdasági tudományokban fogja kiképezni azokat, akik ex asse foglalkoznak közgazdasággal. A miiegyetemen
tanított tudományágak jórészt szervesen
össze vannak nőve a közgazdasági tudománnyal. Az uj osztályt fokozatosan fogjuk
kifejleszteni.
— Nincs tervbe véve ujabb népiskolák
fölállítása?
— Ezidő szerint nincsen.
— Lehetséges-e, kegyelmes uram, hogy
a románokkal való tárgyalás befejeztével
esetleg módosítást szenved az Apponyi-féfe
iskolatörvény?
— Erről nem hallottam, - - volt a felelet.
— Szegediek a Tavaszi Vásáron. A
Tavaszi Vásár, a hazai ipar fejlesztésűek ez
a fontos intézménye, amelynek rendezését &
mult évben fényes sikerrel a. budapesti .kereskedelmi és iparkamara vette a kezébe, ez
évben május 5 ós 11-ik.e között nyitja meg kapuit a magyar iparos és kereskedő világnák.
A Tavaszi Vásáron bemutatásra kerülhetnek
az összes Magyarországon gyártott iparcikkek árumintái, továbbá olyan külföldi cikkeknek mintái is, amelyek ezidőszerinit méig
Magyarországon nem állíttatnák elő. A célja
a Vásárnak igy egyrészt ,a. hazai iparnak a
fejlesztése, másrészt pedig a kereskedelemnek tájékoztatása arról, hogy egy év alatt
milyen újdonságok, újítások stb., kerülitek
forgalomba. Magából értetődőiéig a vásár sikerét csak az biztosithatja kellőképem ha
iránta a magyar iparosság megfelelő mértékben érdeklődik és ha ott iparcikkeit bemutatja. Erre az idén rendezendő Tavaszi
Vásár kiváltképen alkalmasnak mutatkozik.
A budapesti kereskedelmi és iparkamara már
is megtette a kellő intézkedéseket, hogy ezeknek figyelme a vásárra kellően felhívassák.
Szintén a vásárral egyidejűleg rendezi Budapesten az Országos Magyar Kereskedelmi
Egyesülés is jubileuma alkalmából, az Országos Kereskedelmi Kongresszust, amelyet
sok száz vidéki .kereskedő fog felkeresni.
Ezekre való tekintettel remélni lehet, hogy
ez évhen a vásáron .a szokottnál élénkebb és
•nagyobb üzleti forgalom fog (kifejlődni. A
szegedi kereskedelmi ós iparkamara, készséggel vállalkozott arra, liogy az érdeklődő iparosoknak a vásárra való jelentkezését megkönnyítse és bárkinek .megküldi a tájékoztató körleveleket és egyéb nyomtatványokat.
Az érdeklődők közvetlenül is fordulhatnak a
budapesti kereskedelmi és iparkamara áruminta-osztályához.
— Árvízkatasztrófa. A Havas-ügynökség
jelenti Rio de Janeiróból: Bahia állaimból érkezett távirati jelentés szerint igen nagy területeket öntött el az ár és a katasztrófa által sújtott helységekkel az érintkezés megszakadt. Mintegy kétezer ember eltűnt, a kár
igen nagy.
Pernamíbuko államban is több
község viz alá került. Az elöntött vidékre
segítő expedíciókat küldöttek.
— Aki nóket kér a miniszternői. Aki
e sorokat irja, ínég nem volt miniszter (és
nem is lesz miniszter), de ha miniszter lett
volna, azokat a kérvényeket tartaná magános
visszavonultságábam a legórdelkieeebb olvasi-
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máhyotenak, .amelyeket vidékről1 kapott. Miket, kívánnak a miniszterektől! . . . Legutóbb
olvashattuk, hogy egy kis leány arra kérte.
Sándor János belügy nrinisztert, hogy ne
.adjon, ki olyan rendeletet, amelyben kitiltaná
a, .gyermekéket a. moziból. Egy bihari csizmadianaester azt kívánta, hogy a .műhelyében megmaradt pat.kőszegeket vegye .meg.
Egy aradi aviatikus segélyt kér tőle még
meg- nem konstruált repülőgépének fölépítésére. Beöthy Lászlótól .még akkor is kérteik,
amikor már régen nem volt miniszter és nem
akarták neki elhinni, hogy sok hónapja búcsút mondott a bársonyszéknek. De olyasmit,
ami miatt Z. 0. borossebesi iparos küldött
alázatos instanciát, — talán még nem köveleltek a király .miniszterétől. Az előbb megnevezett iparos néhány hónappal ezelőtt kiér*
vényt irt Sándor János belügyminiszterhez.
A kérelmet most felülről lefkiülldötték Aradmegye alispánjához elintézés végett A borossehevsi iparos ugyanis ezt a legmélyebb
óhajtását fejezi ki, hogy a nagyméltóságú
tekintetes miniszter ur küldjön néki nőket.
Ahol ő lakik, ott a nőttem emberek .csak
messziről gyönyörködhetnek az isteni .legszebb teremtményében ® ő ebbe al messziről
való szerelembe egészen belebetegszik . . . Z.
O. lakásában hamarosan meg is jelenik valami előtte .ismeretlen személy . . . A miniszter küldi: a hatósági orvos lesz . . .
- A köztársaság ellensége meghalt.
Berlinből jelentik: A B. Z.-nek táviratozzák
Párásból, hogy Deroulede Pál, a hazafiak szövetségének elnöke ma reggel hét órakor
Nizza mdlett egy villában meghalt. Oreoulede már hetek óta szivbajos volt. Deroulede
a francia hazafias ligát mintegy harminc évvel ezelőtt alapította. A Waldeck-Rousseauminisztérium idejében több társával letartóztatták, mert azzal gyanúsították, hogy öszszeeskiivéét tervez a köztársaság ellen és az
úgynevezett állami törvényszék elé állították, amely tiz évi számkivetésre
ítélte. Deroulede hosszabb ideig Bécsben tartózkodott akkor és almikor amnesztiát kapott,
visszatért Parisba. Az elhunyt Franciaország egyik legnépszerűbb alakja volt.
(o) Ha a professzor téved. Tegnap délelőtt izgalmas jeleneteik játszódtak lé a budapesti egyetemen. Több száz egyetemi hallgató tüntetést rögtönzött, hogy folytathassa
tanulmányait. Angyal Dávid dr. egyetemi
tanár, aki ezuttail először .látja el a jogi fakultásnak előadói tisztét, tévedésből megtagadta mintegy 180 diáik tandíjmentességét,
holott a jogászoknak jogos .igényük volt erre
a kedvezményre. A jogi fakultás az előadó
előterjesztése értelmében határozott és ilyenformán 180 szegény diáknak .lehetetlenné tette, bogy tovább tanuljon. A diákok felkeresték Angyalt, aki átnézve az indexeket, megmásította határozatát. A jogászok a pénztárhoz siettek: beiratkozni. De ott nem fogadták
el Angyal helyesbítését, hanem kijelentették,
hegy csak Groszschmied-Zsögöd Béni dr. pro
fessBor, ,a jogi kar dékánjának láttaimozásá'ra .ismerik el a tandíjmentességet. A dékán
azonban hallani sem .alkart a fakultás határozatának megvá ltoztásáról. A diákok erre
elkeseredetten az aulába vonultak és nagy
lárma közt sztrájkterveket kovácsoltak. Később összeült a jogi kar tanácskozásra és
másfélórai vita után elhatározta., hogy meg-,
adja a tandíj mentességet a 180 jogásznak, a
kik erre örömmel siettek a quasturába beiratkozni.
— Szórakoztató délutánok. A Szegedi
Munkásotthon Petőfi Műkedvelő Társasága
február 1-én, vasárnap déliután fél négy órakor a 'Munkásotthonban iszórakoztató déltitánt tart. Szinre kerül a Vörös sapka cimü
népszínmű. — 2-án, hétfőn ugyanott nagy
kabaré délután lesz, tánccal egybekötve.
Szinre kerül a Valami hibája van ciimü tágja ték és még ikétdiárom kisebb szimdarab.
Belépődíj nincs.

1914. január 31.
— Házkutatás a külügyminiszteri tisztviselőnél. Pétervárról jelentik: Á berlini 8.
Z.-nek: A bécsi császári királyi távirati iroda
Rösner nevű .pétervári munkatársánál, aki
két év óta dolgozik ott, házkutatást tartottak
minidéin, valószínűség szerint azért, mert kémkedéssel -gyanusitják. Rösinier -az osztrák és
magyar közös külügyminisztérium hivatalnoka. — Telefonon fölhívtuk a 'küülügyminisztériuimot és megikérdeztük, mi igaz ebből a hírből? A minisztériumból azonban
niem tudtak fölvilágosítást adni, mert az
esetről hivatalos jelentés .még nem érkezett.
— Tizennégy fokos hidegben. Az elmúlt éjszaka három óra tájban Fodor Imre
szegedi napszámost a Liget-íu teában a hó tetején alva találta a felsővárosi járőr. Az alsóvárosi járőr pedig a Káiiváriatéren hasonló
körülmények között találta Dobó Vince tanyai napszámost. Mindketten ittasak voltak
s életük forgott kockán a tizenmégy fokcs hidegben.
— Letartóztatott artisták. Stockholmból
uj svéd-orosz kémkedést jelentenek. Dalgren
dán-orosz artistát ós -feleségét .letartóztatták,
mert az a -gyanú merült föl ellenük, hogy
Oroszország részére kémkedtek. Házkutatást
is tartottak .Dalgrennál, de eredményét szigorúan titokban tartják.
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SPORT.
Az idei tornászbajnokságok

V

— Az uj testnevelő rendszer. —
(Saját tudósitónktól.)
Tornászkörök,ben
rendkívül nagy érdeklődéssel várják a március 15-én: Budapesten tartandó bajnoki tor
•niarversenyeket. A stockholmi olympiádou ;
tornászok és főképen vezetőik a sikeres szereplésen kivül sokat tanultak. -Már előzőleg
megnyilvánult az a vélemény, hogy Magyarország,óm a tornát reformálni kell a svédek
mintájára. Mikor aztán a svédeket otthonukban látták tornázni és .látták délceg alakjukat, gyönyörű testtartásukat, eldőlt a magyar tornarendszernek is a sorsa. Félévre rá
-már kész volt Iszer ós Kmety-kó az uj tes-tne
velő-rendszer alapelveivel és könyvailafcbain
is kiadták.
Nehéz munka volt az uj rendszernek hiveket szerezni. (Eleinte csak a BTC és a
BBTE alkalmazta, meglepő eredménnyel. A
mult évi tornászbajmakBágok anyagán még
seatuni -nyomát sem tehetett látni az újításnak, azonban az ideiken már .erőteljesen jut
kifejezésre. Ugyanis Magyar-ország csapatbajnokságának az anyaga a BTC által javasolt uj testmevelőreimkszer szeltemében készült
Ugyan miből állhat ez az -anyag? Teljesen- eltérő az eddigiektőL Eddig valamelyik
tornaszeren történt a verseny, most az eddig használt német tornaszert mind kiküszö
bölték ós helyükbe a svédek szereit alkalmazzák, u. -m.: a bordásfalat magas gerendát,
büntet, bakot ós a kötetet,
A -versenyanyag -bevezető gyakorlatokkal kezdődik. Ezek olyanok, bogy minden
testtag működik kisebb-nagyobb ideig fejforditás, törzsliajlitás, törzs-dülés és guggoi'ás, valamint láb és kar lendítések által lassú ütemben, de határozott energiával végezve. Aztán következnek a főgyakorlatok.
Ezek már leginkább szereken történnek. Elő
ször a bordásfalhoz futnak. Ott törzsfesziléseket végeznek, onnan az érintő magas gerendához futnak. 'Ezen a húzó és feszítő íz
,r
'ok jönnek müködéslxí. Utána légzési gyakorlatok, majd ismét a bordásfal van soron.
Ezután újra szabadgyakorlat, járás, járáJs
Elbújjon,, futás, járás lábujjon és végül rendeis
járás következik. Folytatják kötélen va

Népszínmű 4 felvonásban.
Irta: C S E P R E G H Y FERENC.

Előadják
a Kolozsvári „NEMZETI
művészei.

SZÍNHÁZ"

Bemutatásra kerül még

életéből.
Francia vigjáték 2 felvonásban

Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9 ó r a k o r .
Vasárnap délután 2 órától éjjel 12 óráig.

10.
ló függeszkedéssel, helyiben, ós magasugrással, bákáfcterpesztéssel, pliniben. ósi kézenj (ia
földöm) való átfordulással'. lEzeket a befejező gyaikor,latok követik, melyek lényege
ugyanaz, mint .a bevezető gyakorlatoké.
Mindez mutatja, hogy a MOTESz emberéi nagyon is modernül gondolkoznak és
gyorsan:, — úgyszólván átmenet nélkül — reformálnak. De .nemésák ezt teszik, baraarn arra ils törekszenek, hogy a tonnáimaík havai
nagy mértékben igyarapcdjauak. Ezt azáltal
igyekeznék elérni, hogy memcsaik országos
bajnoki, hanem kerületi, illetve .országos vin
déki bajnoíkversanyieket lis írandeznék, tngy
csapatok, mint egyénék részére. Persze az
idén először .kiirt ikerületi bajnokságok versenyei még nem valami rnagy érdeklődés mellett folynak le.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
Botrányok az árverésen
(Saját tudósítónktól.) Egy szokatlan lefolyású árverés körül íordulit meg az a per,
amelyet ma tárgyaltak a szegedi: törvényszéken. Az árverés még 1912. szeptemberében történt. Klein Mór szegedi kézmüárukereskedést nyitott a Kigyó-utcában. A kereskedő harmincezer korona kölcsönt vett föl
Horváth Mór pénzügyőröktől az üzlet alapítására. A kereskedő és a pénzügynöik összeveszték, amire Horváth árverést tüzetett ki
Sirsich György dr. közjegyző utján, A kereskedő kétségbe vonta az árverés jogosultságát és mindenképen meg akarta akadályozni az áruk dobraveretését. A közjegyző
rendőröket hivatott és igy lehetett foganatosiitani a végrehajtást. Áz árverést botrányos jelenetek tarkították és az áruraktárt
végül a pénzügyőrök egyik rokona vásárolta
meg potom áron. Az igy összevásárolt raktárra aztán bünügyi zárlatot rendeltek él, éppen akkor, amikor ki akarták árusítani.
Az árverés után megindultak a pro és
kontra 'nyilatkozatok. Horváth Mór ugy nyilatkozott az eevik lapban, 'hogy Klein Mórt
ö mentette meg a csalárd bukástól; A nyilatkozatra másnap felelt Kiéin Mór. A nyilatkozat szerint „Horváth-Heílibrunn, Mór az egész
árverési komédiát azért eszelte ki, mert nem
voltam hajlandó becstelen ajánlatát elfogadni. A 'biztosítási ügynök ur ugyanis arra
akart rábírni, hogy a hitelezők kijátszásával adjam át neki az üzletet. Amiért erre
nem voltam hajlandó, jogtalanul árvereztetett."
Klein Mór nyomtatvány utján elkövetett
rágalmazás miatt följelentette Horváthot, a
ki viszonvádat emelt. 'Ebben a cifra ügyben
mára tűzte ki a tárgyalást a szegedi törvényszék első büntetőtanácsa. A felek érdemleges tárgyalás előtt visszavonták vádjaikat, amire a biróság megszüntette ellenük
az eljárást.

Igy például' a déLkerületi bajnokságra
eddig a szegediek jelentkeztek. Lehet, hogy
a szegedi tornászok kiválósága miatt tartózkodnak a többi egyesületeik a versenytől; de
az is lehet, hogy egyáltalán, nincs komplett
csapatuk.
Az egyéni bajnoki versenyeik .anyagán is
észrevehető az, hogy most már a főcél nem
bikaerőnek a kifejtése, hainem az, hogy smiképen lehet kevés téstierevel, de annál több
ügyességgel bemutatni az anyagot. Nincs tehát erőgyakorlat, melynek eddig se volt esztétikai értéke.
Kívánjuk, hogy a MOTESz továbbra '.is
ezen az uton haladjon,, mert akkor remélhető, hogy hamarosan .meghódítja a maiga részére még az ellenségeit is. Szegedem a Torna-Egyesület vezetősége .mindent elkövet az
uj rendszernek meigkedtveltatése végett, A
csarnokban a főreáliskola uj tornatanára.
Takást már felállította a bordásfalakat. Hatsz
nálják is mindannyian, különösen az idősebb
tagok.
§ Az uj büntetőtőrvénykönyv előkészíSzeretnők látni, ha a többi egyesületek -is
tése. Mint isme<etes, a kormány igazságügyi
másképen kezelnék a tornát, mántahogy ed- programjának egyik legfontosabb tárgya,
dig kezelték.
Homo.
'hogy a büntető-törvénykönyvet teljes revízió alá vegye, illetőleg annak helyébe uj
o Gyermek-kurzus. Az állatni fogim* jogszabályokat alkosson. A törvénykönyv
páztam kitűnő .tornatanára, Csapó Ödön, az előkészítő-munkálatai széles mederben 'folyősszel az iskolás gyermekek részére svéd- nak. A büntetőjogi törvényt előkészítő-birendszerü tornaikurzust nyitott. Vállalkozása zottság, amelynek sorában a Kúria több aeredményes volt, amennyiben a tornaórákat nácselrröke, a koronaügyész, egyetemi tar áállandóan huszonöten-harmincan látogatják. rok. a birói, ügyészi és ügyvédi kar több
Beszéltünk olyan szülőkkel, akiknek gyer- tagja vesznek, részi Vtívrik Béla v. fb. t.
mekei azon részt vesznek és ugy nyilatkoz- tanácsosnak, a Kúria másodelnökének elnöktak, hogy ők is észreveszik gyermekeiken a lése alatt eddig négy ülésében tárgyalta a
tornakurzus hatását. Határozottan eleve- büntető-rendszer és a nevelő-intézkedések
nebbek és edzettebbek, tehát valóban üdvös kérdéseit. A nemzetközi büntetőjogi egyesümunkát végez Csapó és elismerésremé'ltő let magyar csoportja ma, pénteken este hat
azon vállalkozása, hogy amint azt a külföl- órakor folytatta a magyar tudományos akadön már régóta teszik, a gyermekeket is for- démia előadó-termőben a tervezetekről megindult vitát. Ezen az ülésen Berger Miksa
rázásra szoktatja.
dr. budapesti ügyvéd tartott előadást a kísérletről. Az ülésen, amelyet helyei Rickl
Gyula államtitkár hívott össze, igen sokan
jelentek meg.
§ Hős ügyvéd. A legkülönösebb, eddig
talán, példátlan vitózkedésről ad számot makói tudósítónk. A vitéz férfiúnak ügyvédség
a polgári foglalkozása és a harcos, érdekes
felbuzdulásra is egyik peres ügye inspirálta.
Ugy Játszik, az ügyvéd ur valamelyik kliensét nem a ,legnagyobb szerencsével képviselte a bíróságnál, amennyiben pervesztés, majd
végrehajtás és árverés lett a dolog vége. A
kitaposott utakon járó ügyvéd ilyen eseti) n
szomorú arckifejezéssel' a, saját expenznótájániak az összegét is odacsatolja a követeléshez, amely miatt az árverés történt s azután
ujabb aktát vesz a kezébe és uj ügyben siet
a hir ósághoz s ha hüjárt megbízóját otthagyja a győztes ellenfél karmai között. A makói
ügyvéd azonban másként cselekedett. A görögök hőskorára emlékeztető lelkessé epret ina
radt meg kliensének az oldala melllett afcloir
is, amikor már megjelent unnak portáján az
árverelok éhes tábora. Az ügyvéd nyilván

abban a hitben volt, hogy a biróság Ítéletében nem találta ímeg a teljes igazságot, más
szóval: más szóval, az 'árverés lehet jogos, de
semmi esetre .sem emberi és méltányos; tehát,
ha. ilehet, meg kall akadályozni. És az ügyvéd, legalább is eddig a pillanatig, valóban,
meg is akadályozta; liogy megbízó járnak házát ós egyéb vagyonát idegenek .a birtokukba vehessék. Erre ,a célra miam volt szükséges
semmiféle erőszakosság, egyszerűen csak a
törvényinek egy intézkedését kellett ikihaisznlálnli. A törvény ugyanis oly formái) intézkedik, hogy árverés alkalmával mindem árigéret után negyedórás szünethez van, joguk
az árverezőknek, hogy alaposain meggondolhassák: igérjenek-,8 többet az előttük szóló,
n|ál. ,A .makói ügyvéd tehát azt csnllikedlo.
hogy minden árajánlat után negyedórás szünetet kért s azután ő ígért, mindig egy koronává! többet. Ezt az eljárást reggel! kezdte
és e,l is érte a célját, mert .a törvény szerint
uj határnapot kellett kitűzni az árverés megtartására. Az uj határnapig viszont tálán árverés nélkül is rendezni tehet a szegény ab
peres iigyét.
Rutor zállftásokat helyben és
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Szegeden drágább a sertéshús,
mint Debrecenben
(Saját tudósítónktól.) December huszonnyolcadika óta hatóságilag meghízott hentes
méri ki Szegeden, a Valéria-téren a sertéshúst. Azóta hetven, darab sertés 'húsát mérte
ki a hatósági hentes. Mégis, januárban tíztizenkét fillérrel emelkedett az eleven sertés
ára, mire a hatóság tegnap próbavágást tartott. Az eredménye ennek az lett, hogy a
karmonádli kilóját egy korona hetvenkét, a
comb és lapocka kilóját egy korona negyvennyolc és az oldalas kilóját egy korona
huszonnyolc fillérre emelték föl. A többi ár
a régi maradt, sőt a szalonnát a megállapított hatósági áron valamivel, alul árusítja a
hentes, ez azonban sovány vigasztalás. Ha
a borjúhús, vagy a csirke, liba ára emelkedik néhány fillérrel, hagyján, a sertéshús
azonban főleg a szegényebb néposztály tápláléka és igy sok is fogy belőle, az árak íölsrófolása tehát annál igazságtalanabb. Ha
már a hatóság vette a kezébe a sertéshús
árusításának ellenőrzését, legyen rajta, hogy
a nép minél olcsóbban jusson hozzá ebhez a
húshoz. A husuzsora, akármilyen kismértékben is nyilvánul meg, veszedelmesebben
érezteti hatását, mintha akármilyen más élelmiszernek az árát srófolják föl. Bizonyosak
vagyunk benne, hogy ha a hatósági hentest
a hatóság arra kényszeritené, hogy a sertéshús-árakat az eddigi fokon hagyja, a hentes
még akkor is megtalálja a maga számítását,
legfölebb vlamivel kevesebb nyeresége lesz.
Hegy a sertéshús árának fölemelése nem
szükségszerűen történt, azt igazolja Debrecen .példája, a'hol szintén most nyílt meg a
hatósági mészárszék s ahol a sertéshus-árak
loval alacsonyabbak, mint Szegeden. TesseK következtetni az alábbi kimutatásból:
1

kigr. fehér szalonna
1 K 28 f.
kgr. zsírnak való szalonna 1 iK 28 t.
I kgr. háj
1 K 30 í.
1 kg,r. csonitné'lküli, I. rendű
sertéshús (ideértve a tövisikest, combot és a nyers
sonkát is)
I K 52 f.
1 kgr. oldalas
1 'K 24 f.
1 kgr. bélkövér
1 K 04 f.
1 kgr. biityökhuis
— K 88 if.
1 kgr. köröm és fej
— K 68 i.
A legelsőrendü sertéshús
Debrecenben
tehát husz fillérrel olcsóbb, mint
Szegeden.
Vájjon mi az oka ennek? Nem ártana, ha a
hatóság utána nézne, miért tud Debrecen ok
csobb sertésekhez jutni, mint Szeged.
1

I

l
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x Malmok és termelők. A mult hét végére, amikor a malmok üzemredukciós
egyezségévél kapcsolatban arra számítottak
a gabonatőzsdén, hogy a fővárosi malmok
egyelőre nem fogják forszírozni a. vásárlást,
többen' lebonyolították a z áprilisra vállalt
hosszérdekeltséget, mert azt hitték, hogy az
üzemredukció, ha közvetve is, változást hozhat az üzletbe. A hét egyik-másik napján átmenetileg olcsóbbodott ugyan néhány fillérrel a gabona ára, de ez sem annyira a malmok mostani vásárló politikája folytán, mint
inkább technikai okból. Az osztrák spekuláció
ugyanis, amikor hire terjedt annak, hogy a
nagyobb árfolyamoknál az idegen gabona
behozatalával kísérleteznek, biankó sok kötést adott el, a ku'lissz pedig pénzre akarta
váltani^ a vásárolt kötéseknél mutatkozó
nyereséget, de tartósabb lanyhaság, mint a
mai délelőtti ujabb árjavulásból is látható,
egyik müvelet nyomán sem keletkezett. Nem
is szólva arról, hogy a .mostani jegyzésnél
az idegen áru még nem gravitál hozzánk és
hogy legföljebb csak a határszéli forgalomban fordulhat elő egy-egy kisebb üzletkötés.
A budapesti malmok iizemredukcióiának
nemcsak a lisztüzlet helyzete, de az is egyik
moka, hogy részint a tavalyi termésben beállott lényeges csökkenés, részint pedig a
mezőgazdaságii helyzet bizonytalansága folytán a vidéki malmoknak is folyton nagyobb
áldozatokat kell hozni, hogy annyira, ameny-
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nyire biztosítsák a tavaszi 'hónapokra szükséges őrlőanyagot. Vagyis, hogy az árutulajdonost eladásra késztessék, bp ezért az
olcsóbb árfolyamoknál rendszerint jelentékeny számmal akadnák a gabonatőzsdén vásárlók is, mert ha a pénzviszonyok folytonos javulása a gabonakereskedelemben is
inkább érezteti hatását, könnyen megtörténhetik, hogy a malmok nem a termelő, hanem
csak áprilisi átvétel utján tudnak majd készlethez jutni,
x A gazdák és a tőzsdejubileum. A
.Köztelekében olvassuk: Azzal, hogy ,gazda->
társadalmunk országos érdekképvlseltetd testülete a tőzsde 50 évesi jubileumán magát
képviseltette, nyilvánvaló, hogy azok a feltevések, imiínitha gazdatársadailanunk a tőzsde intézményével szemben ellenséges érzülettel viseltetne, nem állják meg helyüket. Mert
ha gazda társadalmunk kiván is bizonyos reformokat, amelyekre az OMGE elnöke a jubiláris tőzsdei közgyűlésen is rámutatott és
ezek nélkül a tőzsde hivatásszerű működését
el sem tudja képzelni, azért a tőzsdét, mint
nélkülözhetettem 'intézményt, leltörfefndőnek
sohasem tartottuk, sőt ép azzal, bogy reform
törekvéséket folytatamik, ihizonyitjuk leginkább, hogy annyira nélkülöziietetten közintézménynek tekintjük, hogy féltékenyen ipar
kódunk minden: oly elfajulás ellen állást foglalni, amely a tőzsde eredeti hivatását ?ilho~
miályositja.
A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon reggel .ismét szilárd
volt az irány, mert a vidék több helyén éjsízakáinkint szinte abnormis a hideg, de amikor á vásárlások megszűntek és a forgalom
ismét minimálisra redukálódott, la sarkint
lemorzsolódtak az árak, még pedig nemcsak
a búzánál, de a tengerinél is. A .lanyhaiaáig
oka kizáróan teknikai, mert az idegen áru
alig gravitál a belföldre. A mai árfolyamok
ezek:
Buza áprilisra 11.85; októberre 10.92.
.Rozs áprilisra 8.93, októberre 8.53. Tengeri
májusra 6.73, juliusra 6.87. Zab áprilisra 7.82,
októberre 7.78. A készáru vásáron, végül változatlan az irány.
A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsdón a spekulánsoknak az
angol bank tegnapi egy százalékos és a fraun
cia nemzeti bank félszázalékos rátalesizáliliitásávail szemben kellett állásfcglalni. Megnyitáskor viharos hoszmozgaioim került ta napirendre, amelynek folyamán a határidőpiac
valamennyi értékét 3—4 koronával felkiabálták. Csakhamar azonban reakció került, föTszinre, mert, a megbízás ma is kevés volt elintézendő és mihelyst a födözés megszűnt, csőih
desebb mederbe terelődött az üzlet. A zártat
tartott volt. A bécsi börzén ,a vasértékek kissé javultak, egyébiránt ott sem elégített kii
teljesen az üzlet lefolyása, amit részben az
amerikai gyöngébb jelentések rovására irtaik. A készárupiacon a kőszénért/ékek a nagy
hideg miatt emelkedő irányzatot követtek. A
járadékpiac igen szilárd volt, a magyar koronajáradék 20—30 fillérrel emelkedett, amiből, végül .néhány fillérrel leadott.
Kötöttek: Magyar hitel 846—848. Osztrák
hitel 637. Jelzálogbank 440—441.50. Leszámitolébainik 523—523.50. Agrárbank 513.50—514.
Magyar bank 523.50—525. Magyar villamos
547—548.50. 'Salgótarjáni 759—762. 4 százalékos ikoronajáradék 83.70—83.72. Osztrák és
magyar államvasút 715.50—717. Városi vasút
328—331. Közúti vasút 622—624.75. RLmamurá'iiyi 646—647. Adria 589—591.50. Altalános
kőszén 1055—1060.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 638. Magyar hitel 845. Angi ó-tank 345. Unió-bank 608. Bank
vérein 530. Landerbank 528. Dohány 436.50.
Alpesi 812.50. Rimaimurányi 645. Prágai vas*
,mii 2497. Skoda 761.50. Osztrák állani varat
716. Lombárd 103.75. Déli vasút 248. Török
sorsjegy 229.50. Márka készpénzért 117.40.
'Mugyar ikorona járadék 83.65.
Felelős szeikcsztó : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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Szombaton és vasárnap
Szenzációs

újdonságok

Waldemar Psglanderrel.

Veszélyes
életkor.
Társadalmi dráma.

Nagyhatású COWBOY dráma.

Vasárnap d. e. 10 órakor
gyermek-előadás.

::

186—1914. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. LX.
t.-c. 102.
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1913.
évi Sp. IV. 1603/3. számú végzése következtéheni dr. Magyar István ügyvéd álta'l képviselt Kup Gyula és tsa cég javára 273 korona és jár. erejéig 1913. évi október hó 11-én
foganatosított kielégítési végrehajtás utján
felültfoglalt és 770 koronára becsült ,következő ingóságok u. m.: különféle házi bútorok,
nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913. évi V. 3555/1. számú végzése foly*
tán 273 korona tőkékövetelés, ennek 1911. évi
november hó ll-ik napjától járó 5% kamatai
ós eddig összegen 74 korona 70 fillérben' bíróilag már megállapított költségek erejéig
fizetett rész levonásával Koronára tea. 5. tsz.
alatt leendő eszközlésére
1914. ÉVI JANUAR HÓ 31-lK
NAPJÁNAK
DÉLUTÁNI 4 ÓRAJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, ihogy az érintett
ingóságok az 1881. évi LX. i-c. 107., 108. §-a
értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek saüiksóg esetén beosáron alól is
elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. fa és az 1908 :
XLI. (41.) t.-cikk 20. fa érteiméhen ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1914. évi január hó 10.
FARKAS, kir. bir. végrehajtó.

díem Á ar
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Városi

Gólya áruház

Februári en nyílik meg!
K o s s u t h L a j o s - s u g á r u t 1. szám
(Bruckner vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézműárúk,
pongyolák, blousok, aljak,
női

ingek,

kötények,

alsószokngák,
csipkék,

him-

zések, keztgük, harisnyák
és mindenféle női és férfi
divat cikkekben

igen

olcsé

:•:

árakkal!

Februári én nyílik meg!

mamiba

1914. január 31.

szinház.

Csipke-

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

BUDA GYÖNGYE.

LUCZA JÓZSEF

Operette 3 felvonásban. Fordította Mérei.
SZEMÉLYEK.
Garami Domokos, hivatalnok
Lizi, a leánya
Plunderer, az „Arany ökör" vendéglő
tulajdonosa
"
Sátor György, zenetanitó
Strampfl Alajos
Mária főhercegnő
Kalesch grófnő
Macska bácsi
Micike, a leánya
Dini, pincér
Maxi, pikoló
Szálika, szakácsnő
Káka, kancellista
Bendl gróf, ceremóniamester
Viktor Bogumil főherceg
Crescentina Lujza főhercegnő
Baptiste, komornyik

Szathmári
Déry
Heltai
Békefi
Sümegi
Antal
Miklósi M.
Solymosy
Szebenyi
Mihó
Pálma
Edvy
Stella
Szendrö
Zaborszky
Szabó
Virágháti

Délmagyarországi fióktelep,
Szeged, Keiemen-u. 11. Telefon 833
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MEGNYÍLT!!
SZttlif ü. SZ. fP«)

cég alatt
elsőrendű szakértők vezetése mellett
újonnan és a legkényesebb igényeket

műszerek.

Betegápolási
Látszerészeti
képészeti

cikkek.
és

fénySokszorosítások,

áruk,

valamint tanulók részére mechanikai, gőz-, villanygépek és fizikai
tanszerekben

másolások,

irógépjavitások,

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam

MEGNYÍLT!!
q-

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

Hajőszülés

FARKAS ELEK bir. végrehajtó, SZEGED.
4053—1918. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. törvényszék 1913
évi 30597. számú végzése következtében dr.
Rainer Mór ügyvéd á'ltal képviselt Móritz
Karpel javára 283 kor. — fill. s jár. erejéig
1913. évi november hó 27-én foganatosított
kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és
3900 kor. becsült következő ingóságok u. m.
különféle divatáruk és üzleti berendezés nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913. évi V. 3806/8. számú végzése folytán 283 kor. — fill. tőkekövetelés, ennek 19i3
évi augusztus hó 15. napjától járó 6% kamatai
és eddig összesen 104 kor. 56 fillérben biróilag
már megállapított költségek erejéig Klauzáltér 6. szám alatt leendő eszközlésére
1914-IK ÉVI FEBR. HÓ 3-IK NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI 10 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetiik és abllioz vonni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107., 108.
§-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén beosáron alul
is elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságo- i
kat mások is le- és feliilfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9,

Dr. Tagányi S á n d o r földbirtokos p a n k o t a i

ménesében

eladásra kerül 2 drb 1 és féléves tisztavérü

ardeui tnéttcsílíó
továbbá 2 darab 1 és féléves félvér ardeni mén-

Xongoratanitás

csikó.

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

ellen

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

Szeged, 1914. évi január hó 9-én.
FARKAS.
kir. bir. végrehajtó

is kielégítően b e r e n d e z e t t , üzlet

Orvosi

külötiszmelalatt

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt. ..
in a h a js z e s z " ártal. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyl-tér.
250

Érdeklődőknek

b ő v e b b felvilágosítással

Uradalmi felügyelőség, Pankota,

n y o m a t o t t v a k n a y l k ö n y v n y o m d á j á b a n szegeden, k a r á b z - u i c a t.

szolgál:

Aradmegye.

