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szláv ábrándok megvalósulásának az útjában természetesen és elsősorban AuszIgazi politikai perverzitás két olyan tria-Magyarország is áll s igy a látszólag
szövetkekülönböző nemzetnek, mint a franciának természetellenes orosz-francia
és az orosznak a szövetsége. A franciák zés érthetővé válik. F r a n c i a o r s z á g a d j a a
mindenha a civilizáció élén haladtak, úgy- pénzt, Oroszország pedig m a j d az emberszólván tulfinomodtak, a monarchikus esz- anyagot szállítja a germán uralom tönkremének ellenségei, szintazonképen az egy- tételére.
Franciaország a s a j á t haderejében
házéi. Mindezekben ellentétük az orosz.
Műveletlen, zsarnok és papi uralom alatt nem bizhatik egyrészt a gyermektelenség
antimilitarizmus
nyögő, babonás. Ennek d a c á r a sziklaszi- és egyke, másrészt az
lárd, állandóan agilis, sőt
nyugtalanitó miatt, azért kereste szövetségét a nagy
rendelkező és
szapora
©nnek a két különböző természetű nemzet- néptömegekkel
nek a szövetsége. Ez a szövetség tehát : oroszságnak, melynél fontos, hogy elég
nem a népfajok lelki rokonságán alapuló, gyorsan legyen a német és az osztrák hahanem legerősebb kapcsa ennek a szövet- t á r r a vethető. Tizenhét milliárddal tartoségnek az a gyűlölség, mellyel Franciaor- | zik eddig is Oroszország Franciaországszág Németországgal és Oroszország a mi nak, mely ujabban is hatszáz milliót kölcsönzött szövetségesének az osztrák és
monarchiánkkal szemben viseltetik.
vonalak
Ámde nemcsak a revans
gondolata német határ felé vezető vasúti
az, ami a franciákat állandóan a németek épitésére.
Nagy a bizalmuk azonban a franciákellen tüzeli, nemcsak Elszász-Lotharingia
az állandóan fájó seb, hanem itt tulajdon- nak aviatikusaikban. A levegőnek — s ez
ők
képen a vezető szerepért is folyik az egye- a jövő háborúiban fölötte fontos —
akarnak
urai
lenni.
Most
is
folyik
egy
nemlőre vértelen küzdelem. A politika, irodalom, tudomány és művészet terén való zeti gyűjtés repülőgépekre, melyeknek a
vezetés mindinkább Németország kezeibe számát kétezerre akarják kiegészíteni.
Megemlékezett a Délmagyar ország
is
jut és ez az, ami a franciáknak fáj.
Ugyancsak
Németországban látja R . . . francia alezredes könyvéről, melyversenytársát Oroszország is, amely pán- ben megjósolja, hogy a francia légi flotta
szláv világuralomról ábrándozik és mely- el fogja pusztítani a német sereget és aznek n a g y kő az útjában a vagyonilag és tán jön a nagy osztozkodás. Nekünk, m a katonailag erős germán birodalom. A pán- gyaroknak — hálás köszönet! — megke-

gyelmez az alezredes ur és köztársaságot
csinál belőlünk.
Mig azonban egyes költői fantazmagóriákat termelő francia agyvelők ilyen
terveken törik magukat, addig az oroszok
a tettek mezejére lépnek és azon erőlködnek, hogy újból összeabroncsolják a Balkán-szövetséget,
melyre déli politikájuk
miatt volna szükségük. Oroszország terjeszkedési v á g y a azonban nemcsák délre
irányul. Északon szeretne Svédországon
és Norvégián keresztül az oceán'hoz jutni.
Oroszország keleti-tengeri kikötői télen
sokszor befagynak, de meg a Svédország
és Dánia közti tengerszoros háború esetén könnyen elzárható az orosz flottára
nézve. Érthető tehát az izgalom, mely ez
idő szerint Svédországban uralkodik.
Igy Oroszország és F r a n c i a o r s z á g
tulajdon'képen egész Európának a nyugtalanítói. ö k a békerontók. Gyors tettekre
csak azért nem szánják el magukat, mert
a francia és orosz vezetőkörök tisztában
vannak egy világháború óriási kockázatával. Győzelmes háború esetén évszázadokra megalapozhatják nemzeteik boldogulását, de . . . De a háborúnak a természetr a j z á h o z tartozik, hogy vereséget is lehet
szenvedni és ha nem is éppen mindent, de
sokat veszíteni.
Ebben az egész alakulásban
döntő
szerep jut Angliának, mely Németországgal szemben való rivalitása folytán m é g

Igen, egyszer (be kellett annak következnie, ami ma megtörtént. Többé nem ő a legnagyobb! Valaki feltűnt a látóhatáron, aki
nagyobb, -mint ő! .
Hány éven keresztül uralkodhat a művész? A hírnév meddig övezheti homlokát
dicsfénnyel? Talán tiz, husz, vagy néha több
évig is! A király meghalt . . . éljen a király!...
Taiz Josef felnyitotta szemeit.
— Hogy ott történt meg és épen Ivan
de Lonja, ez a jött-nnent kölyök buktatott
el!
Hallani vélte a viharos tetszésnyilvánitást, mely neki majdnem testi fájdalmat okozott. Az ujjongó rivalgás mint a jégzápor,
ugy tombolt Lonja körül . . . Forrongó tengerhez hasonlított a nagy terem, melyben
ezrek és ezrek kiáltozták lelkesen:
— Vivát, vivát de Lonja! . . .
— Le roi est mort! Vive le roi! . . .
Taiz Josef második számában azzal a
! reménnyel öntötte a tömör hangokba egész
lelkét, hogy a tetszés tomboló vihara az ő

számára is föl fog ébredni. Neve, művészete,
tudása egyesült a vágyban, hogy legalább
még egyszer halljon lelkesült tapsot.
Vágya teljesült. Csakugyan fölhangzott
valaani nyájas, egyhangú taps, de az melegség, tüz és lélekné'lküli kezektől eredt.
Ah, milyen más volt azelőtt a tomboló
ujjongás, mellyel a hallgatóság visszahívta
öt! A tömeg szinte kötelességének tartotta a
lelkesülést, melyet ö már jóformán meg sem
köszönt. És midőn imprezáriója másnap reggél átolvasta a hírlapokat az ilyen hangversenyek után, röviden csak ennyit kérdezett:
— Nos, mit irnak rólam?
— Amit irniok kell! — válaszolt minden
alkalommal az imprezárió.
Már eleget hallott az ő kiváló, nagy tehetségéről. Szinte mosolygott a hírlapok riporterein, akik az ő nyájas udvariasságát —
mellyel legkényelmesebb módon leplezte a
közömbösségét — igénytelenségnek és szivjóságnak minősítették.
Igen, szerény volt, mert mindent :meg-

A békebontók.

Letört nagyság.
Irta: Hermán Bang.
Hideg, udvarias tapsokkal törték le, még
Pedig a legnyomorultabb imódon . . .
Taiz Josef ledobta magáról a bundát, a
•mely gabonával telt zsákként esett a földre.
— Gyújtson világot! — szólt azután az
inashoz.
— Parancsára, uram! — válaszolt a leKény, mialatt elhelyezte a hegedűtokot.
A villamos lámpák kigyúltak. Taiz Josef ekkor az inas felé fordult és átható tekintettel fürkészte arcát, mely semmit sem
árult el, bár mindent tudott.
— Elmehet . . .
— Igenis, mester!
— Tehát leverték és földig sújtották a
Trocaderóban, Páris kellő közepén! A játszma elveszett!
Taiz Josef lehunyta szemeit. Arca olyan
élettelennek látszott, mintha saját halotti álarcát viselte volna magán.
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nem is régen erősen hajlott Francia- és
Oroszország felé, de ujabban nagyon is lehűlt. Nem csoda, m e r t Oroszország balkáni törekvései és Konstantinápolyra vonatkozó igényei sehogysem lehetnek Anglia Ínyére. Az angolok támogatása nélkül pedig hiába erőlködnek a franciák és
oroszok a hármas-szövetséggel szemben.
SZÍVÓS, állandó és tervszerű
előkészület
azonban nem árt. Mert a nagy leszámolás, ha késik is, el nem m a r a d .

Hogyan pártolja a tanács
a szegedi ipart.

comázott, de tengődő metropolisnak városi
hatósága előtt üres humbuggá sülyed a helyi
ipar minden érdeke. Nem kutatom, hogy a
szegedi pályázók mennyivel voltak drágábbak, mint a nyertes budapesti. Fölösleges
munka ott, ahol az okos és reális sovinizmus helyett nemzeti szinü hálóinget viselnek
a város intéző urai és ahol a közélet sok féríia reggelihez „éljen a hazát", ebédhez „éljen
a szibadság"~ot és vacsorához „éljen a ifüggetlenség"-et eszik 'kompót gyanánt.
Szóval: a szegedi ipart ebből a munkából kisemmizték. Most jönnének a munkások. Ha jónnének. Ha a tanács ezer koronákért módot és alkalmat nem adott volna
ebből a munkából való kisemmizésükre. Kiköti ugyanis a tanács a vállalkozónál, hogy
szegedi munkásokat köteles alkalmazni, ha
pedig a vállalkozó megszegné a szerződésnek ezt a pontját, ezer korona bírságot fizet.
Ugy-e bár fölösleges bővebben bizonyítgatni, hogy ezzel a szegedi munkások sorsáról alig van gondoskodva és hogy az ilyen
eljárás legkevésbé alkalmas arra, hogy a közönséget megnyugtassa afelől, hogy sorsának intézése jó 'kezekiben van.

(Saját tudósitónktól.) A (munkanélkülieknek a közimunkák minél előbb való megkezdését több izben megígérte a tanács, amely
méltatlankodással 'hárította el magáról mindig az olyan kritikát, amely a szegedi ipar
satnyaságáért a városi hatóság politikáját
hibáztatta. A fogadalmi templom — amely
szegedi középitkezések ismert típusa szerint
a munka betetőzéséig sok közéleti bukfenccel gyönyörködtet — ékesen szóló bizonyítéka annak, hogy ezek a vádak mennyire
jogosultak. A tanács isimét megfeledkezett
legelemibb kötelességeinek teljesítéséről, vagy
Berchtold gróf Münchenben. München•mert nem tudott olyan expedienst találni, a ből jelentik: Berchtold gráf közös külügymellyel a szegedi ipar és munkásság érdekeit miniszter teleségével március elején két napra ideérkezik, 'hogy az udvarnál tiszteletét
kellő eréllyel és eredménnyel megvédhette
tegye. Berchtold gráf már régebben viszovolna, egyszerűen és röviden a legkönnyebb nozni akarta Hertling gróf bajor miniszterelmódot választotta — nem tett semmit a sze- nök bécsi látogatását, de a tavalyi balkáni
gedi iparért és nevetségesen valamicskét a helyzet miatt a látogatást nem tehette meg.
hónapok óta munkanélkül tengődő munkaA bolgár kormány é s az ellenzék.
nélküliekért.
Szófiából jelentik: A kormány az alkotmány
Tessék elgondolni: szűnni kezd a pénz- 82. szakaszára való hivatkozással megtiltotta
válság. Meg kellene kezdődniök a közmun- népgyüléseknek, vagy más politikai összejökáknak, de csak morzsák adódnak belőlük. veteleknek a hatóság engedelme nélkül vaió
Magánépitkezésekről beszélni alig-alig lehet. megtartását. Az ellenzék most nagy agitáA gazdasági válság romjain vállalkozó és ciót fejt ki a rendelet ellen és manifesztumot
adott ki, amelyben fölszólítják az ellenzéki
munkás munka után keresgél. És amikor ar- választókat, hogy a kormány intézkedéséról van szó, hogy a fogadalmi temp-lom kőfa- vel ne törődjenek.
ragó-munkáit ki kapja meg: ennek a (fölciadtak neki, az egyedül állónak! De most itt
áíi Ivan de L o n j a . . .
Soha sem hasonlította össze magát másokkal, tehát soha sem volt féltékeny. És a
imit bámuló! jellemnagyságnak min ősi tettek
benne, az csak az volt, hogy senkit sem tartott magához méltónak.
Senkit, csak Ivan de Lonját! Mert midőn először hallotta játszani ezt a parasztfiut s midőn hegedűjének hangjai először
ütötték meg füleit, már akkor elismerte, hogy
ez a suhanc többet tud, mint ő . . . És a mai
naptól imár mindenki tudja ezt!
Hiába, nem segíthet a dolgon. Még az
sem érne semmit, ha megszázszorozná igyekezetét.
_
Harminc évig tartott, amig küzdve é s
viaskodva a vonóval, eljutott művészetének
magaslatára. És most megjelent az a parasztfiú, aki többet tud. Vájjon miért? Mert többre született! Arra született, amit ő soha sem
birt elérni.
Taiz Josef végigsimította homlokát, mialatt izgatottan járt föl és alá a szobában.
De kezei élettelenül lehanyatlottak. Tehát
megtörtént!
Túlszárnyalták művészetét.
Előbb a hírlapokban, majd a hangversenyirodákban fogják suttogni! Meghalt a király! . . . Éljen a király! .' . .
Taiz Josef összerezzent az ajtó halk nyikorgására.
— Mit akar? — kiáltott a belépő inas
felé.
— A postát hoztam be, mester!
— Köszönöm! . . . Csak tegye le!
— Több sürgöny is érkezett!
Taiz Josef leült.
,

— Nos, hát olvassa föl mind!
Az inas egyenlő, kifejezéstelen hangon
darálta le egymásután a sürgönyöket és leveleket. A művész egy szót sem értett meg tartalmukból.
— Mi lesz most? — töprengett. — Mit
tegyen? Mint második, maga fölött a „királlyal" folytassa pályáját? Rogyott térdekkel éljen ezentúl és Szófiáiban vegyen részt
az udvari hangversenyeken? . . .
Az inas még mindig olvasott.
„Derűs karácsonyi ünnepeket kiván önnek, mélyen tisz;tett mester
"
Taiz Josef hirtelen fölkapta fejét, midőn
a karácsony szó megcsendült fülében. Persze, hiszen ma karácsony volt, karácsonyest! . . . De hat mi köze neki ehez? Már
sok helyen töltötte ő a szent estét! . . . Hoi?
Már alig amlékeze,tt reá. Egyszer Melbourneban, egyszer a viliaros tenger kellő közepén,
mig máskor öszvérháton Kolumbiában, Bagota feié. Akkor három óra hosszant ült az
öszvéren. De az éj felséges volt és ezer csillag ragyogott a z ég boltozatán.
Ah, azok a felséges csillagok! Már
gyermekkorában is annyira szerette ezeket
a hideg égitestehet. Csöndes, téli estéken ott
áltt gyakran az erkélyen édes anyjával, aki
megimntatott neki minden csillagképletet. Milyen csöndes volt akkor a nagv kert és milyen magas h ó fedte a földet. Sok év lefolyt,
mióta elhagyta szülőföldjét, hogy nevére
fényt árasszon! . . .
Taiz Josef égető fájdalmat érzett leikéiben. Hiszen mint zenész, csupán egy név
volt száz m á s f ő z ö t t , olyan név, melyet a
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A déividéki téli gyakorlat.
— Kitűnően sikerűit. —
(Saját tudósitónktól.) Amióta a balkáni
•háború kisértett, azóta a monarchia hadserege is — kénytelenségből — még az eddigieknél is nagyobb súlyt helyez a nagygya*
korlatokra és ezentúl téli hadgyakorlatokat is
tartanak váratlanul és ismételten akár egyegy télen. Nem lehessen tudni és ne adj isten, de soha nincs 'kizárva, hogy egy ország
téli háborúba keveredjen.
Frank Liboriusz gyalogsági tábornok,
hadseregfelügyelő, aki pár nap előtt Temesvárra érkezett, szerdán délután adjutánsa és
a beosztott vezérkari tiszt kíséretéiben Temesvárról az aradi helyőrség inspioiálása
céljából Aradra utazott.
A hadseregielügyeiő megérkezése után
azt hozta Resch Ferenc aradi állomásparancsnok tudomására, 'hogy csütörtökön nagyohbszaibásu menetelési és harcszerű gyakorlatot kiván a temesvári és az aradi helyőrségek között tartani. Ugyanakkor távirati
rendelkezést küldött a temesvári helyőrség
parancsnokának is, hogy a temesvári csapatokkal induljon útnak a Vinga és Arad között
•megtörténő gyakorlatra.
A rögtönzött téli gyakorlat temesvári
résztvevői már tegnap éjszaka útnak is indultak és erős meneteléssel Vinga felé vették
utjukat. Temesvárról a 29. és 61. számú gyalogezredek itt állomásozó zászlóalja és tüzérség vettek részt a gyakorlatban.
Aradról tegnap hajnalban vonult ki a
helyőrség Ujaradon keresztül. Az ujaradr
határban a kisszentmiklósi lovas tüzérosztály csatlakozott ágyúival a kivonuló aradi
csapathoz.
A temesvári és aradi csapatok Németság tájékán kerültek ma össze, ahol a .harcszerű felvonulás után Frank Liboriusz hadseregíelügyelő szemlét tartott a csapatok felett s a tisztikarnak s a legénységnek kifejezte teljes megelégedését.
közönség adott és vett is el. Ah, hányszor
kivánt magának névtelen, nyugodt életet!
Az inas az utolsó sürgönyt bontotta fel„Mint mindég, gondolataim ma is nála0
időznek.
A de öreg anyád."
Taiz Josef föltekintett.
— Mi az? — kérdezte. — Add ide a táv
iratot.
Meghatottan olvasta édes anyja üdvoZ'
letét. Pedig ő már régen nem irt neki. Jy
év óta talán egyetlen levelére sem válaszod
De azért bár merre is sodorta a sors, szetf
tő, hűséges anyja mindég fölkereste sor/ú
val. Az ő anyja, az ő édes anyja vájjon h á y
éves most? Már nagyon öreg lehet! • • '
Igen, hetvenhárom éves s talán nemsoká
meg is fog halni.
Fájdalmas vonás ült a művész arcáraÉdes anyja meg fog halni anélkül,
viszontlátná őt, tőle olyan iszonyú messZ^
ségben . . .
— Elmehet! — mondta az inasnakAlig zárult be az ajtó, fölkelt és föl s <Z
járt a szobában. Azután a falhoz támasz^_
dott és keservesen kezdett zokogni. Haza
haza... haza...!
p
Nem, nem lehet. Most már késő! i 1 ' 6 ^
tartotta az élet s többé nem bocsátotta
karmaiból. Csak előre, letörten is csak
mig a vonó ki nem esik a kezéből! . • •
re, mint akármelyik jött-ment . . •
rev
Taiz Josef letörülte könnyeit
s ^
tekintettel a villanyos lámpák fénv<?t>mult.
..
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A imostani téli hadgyakorlat igazán jól
sikerült, minden tekintetben, A legénységnek,
— különösen a temesvári csapatoknak — nehéz dolguk volt, a hidegen kivül a z utak is
súlyosították a menetelést és általán a gyakorlatokat, ennek dacára szinte minden egyes
legény derekasan megállotta a helyét.
Nincs kizárva, hogy már a legközelebbi
napokban ujabb téli hadgyakorlatok
következnek a Délvidéken,
természetesen
más
helyőrségekkel.

Még mindig pang
Szegeden az ipar.
— Nincs hatása a pénzviszonyok javulásának. —
(Saját tudósítónktól.)
Iparosok, kereskedők, gazdák messiásként várták már a
pénzviszonyok javulását, aminek az első
megnyilvánulása természetesen a .kamatláb
leszállítása volt. Előbb az angol, majd a francia bank csökkentette a kamatlábat, egy-két
hét előtt aztán az Osztrák-Magyar Bánik is
lejebb szállította. Jelenleg négy és fél százalék az Osztrák-Magyar Bank kamatlába.
A közgazdasági világban nem .kis örömet
okozott, hogy végre a fellendülés reménye
kecsegtetheti a kereskedő és iparoscégeket.
Az öröm azonban korainak látszik. A pénzviszonyok javulása ellenére ipari fellendülésről — legalább Szegeden — egyelőre beszélni
sem lehet. Pang toválbb az ipar, ahogy eddig
pangott, mert áftalános a munkahiány.
A
pénzviszonyok javulásának kedvező hatását,
ha ugyan ez a javulás tartós és fokozatos
marad, csak hónapok múlva remélik Szegeden, amint ez az alábbi két nyilatkozatból is
kitűnik. Az egyik ur, akihez ebben az irányban kérdést intéztünk, Kecskeméti Antal gyáros, a másik Tóbiás László éoitész. Kecskeméti Antal a következőket mondotta:
— Szegeden ezideig bizony nem érezzük a pénzpiac javulásának hatását.
Ha a
pénzt olcsóbban is kapjuk, mint eddig, ettől
se várhatunk semmit, mert a helyzet az,
hogy Szegeden ezidőszerint semmi néven nevezendő építőipari munka nincs, kivéve az
egv fogadalmi templomot, de erről is korai
beszélni még, mert a kőműves munkálatokat csak a tavasszal fogják újra megkezdeni. Ha már a fogadalmi templomnál vagyunk,
nem mulaszthatom el hangoztatni azt, hogy
helytelen dolog volt a kőfaragó-munkáknak
idegen kézre való juttatása. A helyi ipart támogatni kellett volna legalább annyiban,
hogy ezt a százezer koronás munkát szegedi
cégek kapják. Akár kiköti a tanács, akár
"em, hogv a budapesti cégnek szegedi munkásokat kell foglalkoztatni, ez önként bekövetkezett volna kikötés nélkül is, mert ugv-e
bár, egvik vidéki cég sem fog idegen embereket Szegedre szállítani, számukra lakást
bérelni és culágot fizetni akkor, ha Szegeden
•s kap munkásókat.
— Van aztán egy másik középitkezés:
a
kenderakadémia. De még ehez se fogtak
hozzá, mert nem foghattak hozzá. A középitkezések is szünetelnek tehát. Nekünk speciálisan van munkánk, .most készítjük a budapesti lánchidboz való keszónokat. általában
véve azonban azt mondhatom, hogy a szegedi ipar a pénzbőség ellenére is stagnál.
Biztató kilátások vannak ugvan, de azt majd
a jövő fogja csak eldönteni, hogv ezekből a
kilátásokból valóság lesz-e.
Tóbiás László müépitész ezeket mondotta:
— A pénzviszonyok javulásának kedvelő hatása — amint a szaklapokiból láttam - tóhol az országban nean mutatkozik. Nincs
építkezési íkcdv és nincs még érdeklődés sem.
Ami közmunka van, az is csupán a legszük^ Kesébbre szorítkozik. Az egész országban
"em építenek mást, mint templomot, járástaróságokat, fogházakat és kaszárnyákat, —
JTl
ár ahol építenek. Sokfelé akarnak még épí-
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teni városházákat. Az én impresszióm az,
hogy produktív építkezés alig van, legalább
is elenyészően csekély ahoz mérten, aimenynyi a jobb időkben volt.

Kristóffy a 350 ezer koronával
— Mire fordította az összeget ? —
(Saját tudósítónktól.) Tudvalevőleg Tisza István gróf miniszterelnök tegnapelőtt a
margitszigeti játékban'kkal kapcsolatban 350
ezer korona provízió fel'. ételével vádolta
meg Kristóffy Józsefet. Kristóffy tegnap nyilatkozatban felett, inkább kitérő válasszal.
Kristóffy válaszára ma (félhivatalos forrásból a következőket jelentik:
A imai lapok közlik Kristóffy József volt
belügyminiszternek nyilatkozatát az általa a
margitszigeti játéklbank érdekeltségétől fölvett 350,000 koronára vonatkozóan. Ebben a
nyilatkozatban többek közt azt mondja,
hogy:
. . . A vizsgálat rendjén az akkori
ügyvezető igazgatók egyértelműen és világosan vallották, hogy ez összeg is po'Kikai természetű kiadások fedezésére köttetett ki és hogy tényleg oda is fordíttatott.
Ezzel szemben a Budapesti Tudósító illetékes helyről fölhatalmazást kapott arra,
hogy az Általános Forgalmi
Részvénytársaság igazgatói, Tibor Róbert és
Zimonyi
Schwarz Mihály sajátkezüleg aláirt írásbeli
nyilatkozatából a következő részt nyilvánosságra hozza:
— A Kristóffy kezeihez .kifizetett 350
ezer korona általa a kaszinó alapszabályainak, illetve azok jóváhagyásának kijárásáért elszámolási kötelezettség nélkül, állítólag, politikai termétezetü célokra '.igényeltetett. Ezekről annak idején Kristóffy
József bemutatóra szóló és a kaszinó alapszabályok jóváhagyása, valamint azok kiadatásának az akkori miniszterelnök ur
részéről való biztosítása után esedékes bonokat kapott. A bonok ellenértékét az azokon való nvuetatás ellenében Czakó Emil
fizette ki Kristóffy Józsefnek.
Kitűnik ebből az idézetből, hogy Kristóffy előadása a forgalmi igazgatóságának
nyilatkozatát illetően nem fedi a valóságot.
Kristóffy nyilatkozatát csak akkor lehetne
tudomásul venni, ha igazolja, hogy a 350,000
koronát valóban politikai természetű
kiadásokra fordította.
Mayer Lajos dr. győri ügyvéd által fölvett 50,000 koronára nézve a Budapesti Tudósító beavatott oldalról azt az információt
kapta, h o w Mayer Lajos dr. a szigeti technikai munkák ügvében járt el ügyvédi minőségben, mint a Reitzes és Walla-cég megbízottja és ebben a minőségben kapott 50,000
koronát.
Itt emiitjük meg, hogy a budapesti rendőrség már .megkezdte a kihallgatásokat a
margitszigeti játékbank ügyében és már több
újságírót is kihallgatott. Ugyanis a sajtó
mind határozottabban követeli, hogy minden
szereplő nevét hozzák nyilvánosságra, természetesen annak a néhány újságírónak a
nevét is, akik bármilyen összeggel szerepeltek, nehogy a sajtót általánosságban tovább
gyanúsíthassák. Már a holnapi: szombati napon nyilvánosságra kerül mind az a név, akt
szerepelt ebben az ügyben. Az igazgatóság
különben ma nyilatkozatot adott ki és abban
azt mondja, hogy az igazgatóság egy lapnak
se adott egyéb pénzt, csupán a hirdetésekért
járó, tarifa szerint
megállapított
összegeket.
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A Korcsolyázó-Egyesület
botránya.
— Még mindig: „zárva!'* —
(Saját tudósítónktól.)
A Szegedi Korcsolyázó Egyesület csütörtökön és pénteken
fényesen megtréfálta a szegedi közönséget.
Annyira fényesen, 'hogv egyáltalában nem
lehetne csodálni, ha a bolondját eljárt közönség feldühödött kedvében egy kicsit meglincselné a kiváló egyesület vezetőségét, vagy
legalább is hóbombákkal jól megdobálná azt
a kis pavillont, melyben cigányzene mellett
olyan vidáman -mulatott csütörtökön éjjel egy
uri társaság.
Az történt, hogy csütörtökön délben
egyszerűen bezárták a jégpályát és elkezdték disziteni a nagv melegedő csarnokot:
csillárt szereltek a mennyezetére, fölmosták,
fölcicomázták, mert egy zártkörű társaságn a k kedve kerekedett a Korcsolyázó Egyesület vezetőségének engedelmével épen a kérdéses paVillonban zártkörű pikniket rendezni.
Az esti mulatság kedvéért aztán elkergették
a korcsolyázni akarók százait csütörtökön
délután és elkergették ma egész nap, mert
hát a különös éjszakai mulatság nyomait egy
álló napig kell eltüntetni, hogy a közönség
öltöző' csarnokai ismét átadhatók legyenek
rendeltetésüknek.
Az embernek megáll az esze, ha ezt a
párját ritkitó tréfát elolvassa. Az az egyesület, mely a korcsolyázók százainak tagsági
dijait beszedi, amely kedvezményeket, területet, épület-megváltást kér a város közönségétől, képes ilyen merénylethez odaadni
magát és azt a területet, melyet épen nem
zártkörű társaság céljaira engedett át a város? Száz és száz embernek kell csalódottan
lemondani tél közepén a megszokott sportjáról, csak azért, mert 8—10 megveszekedett kedvű ifjú gavallér pont a korcsolyázó
pavillonban akar bosztont táncolni?
Hallatlan dolgok ezek. Olyan intézmények, melyek a közönség szolgálatára vannak rendelve, ilyen vad tréfáikat nem engedhetnek meg maguknak. Tessék elképzelni a
villanyos vasutat, mely két napra beszüntetné üzemét az alkalmazottak bálja miatt!
Vagy a gázgyárat, mely pikniket rendezne
épen a nagy gáztartány tetején és ezért néhány napra szabadságolná önmagát! Nem
lincselné-e meg ezeket a vállalatokat a közönség?
A történeti hűség kedvóért, elmondjuk
most, hogy tulajdonképpen mi is törtónt ós
mi az oka annak, hogy nem lehet korcso'yázni. Legfőbb okia eramek csakugyan a csütörtökön este rendezett
piknik veit, amely a
korcsolyázó egyesület vezetőségénk az engedeknével zártkörbein folyt le. Hogy meddig tartott, nem tudjuk, de hogy ennek a
pikniknek tulajdonítható a jégpálya elzárása, az bizonyos. -Hogy kik vettek részt a mu'at&ágban, nem kutatjuk, mert hiszen a muiatozók előzetesen kikérték a vezetőség, va*
lószinüleg elsősorhain Gaál Endre dr.-mak az
egyesület elnökének az engedélyét. Amikor a
jégpálya megnyílt és ünnepélyek-st rendnz*
tok, akkor .gyakran láttuk a jégen a tanács-ős urat, később aztán elmaradt. Amig ő
járt a jégre szórakozni, addig nem vo't botrány, most azonban, bogy megunta már ezt
•a téli peseziót, oda se neki, ha .a közönség
orra elől napokiig -elzárják ia pályát. Mínusz
öt fok hideg van kérem és Szegeden nem engedik -a publikumot koroscl yázni a tanácsos
ur uembánomsáigia -és egy magántársaság
mróatsásia miatt. Ma délután is, a jégpálya
olyan álLaipotban. volt, mint rendesen, -akik
azonban, korcsolyázni jötteik odlai, zárt pavi,Honra találtaik, mire szépm, sorjában körülállták a befagyott tavat és — szidták az
-egyem!etet. Mit is tehetnének egyebet? A
tagsági dijakat, amiket az egyesület pontosan és szigorúan behajtott, nem követelhetik
vissza annál inkább sem, mert nem is adják vissza. Még se voH hát jó, hogy a város közönsége, a-miikor ,a korcsolyázó egyesület áldozatokat kért tőle, előzók-erym ós
kectyüs kézzel bánt az egyesülettel. Most igy
tefljesiti hivatását.
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tetteti tapsolta meg őt szerepének .minden
jelentős fázisában. Ismételt vendégjátékai,
alkalmával! remélhetőleg szerencsésebb szerepválasztás fogja hozzásegíteni Perczel Sárit a művészetét méltán megillető és a mostaninál zajosabb sikereikhez.

Színházi m ű s o r :
SZOMBAT délután: Szentivánéji
álom,
ifjúsági előadás.
szombat: 1913. Történeti szinmü. Páros vív á s á é n ap délután: Sárga csikó, népszin-mü.
v a s á r n a p este: János vitéz, daljáték.
Páratlan */«•
* A Waldbauer-Kerpely hangverseny.
Európa első vonósnégyese játszik szombaton
a szegedi közönség ellőtt. Olyan zenei esemény ez, melyhez fogható nem volt még ebben a szezonban. A magyar zenei világ büszkesége ez a vonósnégyes. Épen most járta
be a művelt nyugatot és amerre megjelent
a hangversenydobogón, mindenütt frenetikus tetszés .kisérte fenomenális játékát. Elég
hivatkoznunk a külföldi nagy lapokra, melyekből néhány szemelvényt már közöltünk
e helyen. Valamennyi tekintélyes újság a
legelismerőbb hangon nyilatkozott honfitársaink zenei intelligenciájáról és a négyes
összjátékának teljességéről. Annál ritkább jelenség ez, mert még a legelismertebb nagyságokat sem szokták mindenütt egyforma elragadtatással fogadni. A Waldbauer-Kerpely
társasága e tekintetben kivétel. A hangverseny -műsora ma már véglegesen össze van
állítva s a következő számokat foglalja magában: Csajkovszki:
F-dur
vonósnégyes.
Adagio. Moderato assai. Allegro giusto.
Andante ma con imoto. Al-egro con moto. 2.
Beethoven op. 18. C-moll. Allegro Moderato.
Atlegretto. Menuetto. Presto. 3. Mendelssohn
D-dur négyes. Molto allegro vivace. Menuetto. Andante expressivo. Presto von brio. A
zenei estély a Tisza-szálló nagy hangversenytermében, pontosan fél 9 órakor kezdődik. Fél kilenckor a terem ajtóit
bezárják,
amire különösen fölhívjuk a közönség figyelmét. Megemlítjük továbbá, hogy a terembe
való bejárás két külön útvonalon történik; a
közönséget fölirások fogják tájékoztatni afelől, hogy helyét az első, vagy második bejáraton közelitheti meg. A kevés számban
megmaradt jegyek még Várnay
L. cég
könyvkereskedésében kaphatók.
* Perczel Sári vendégjátéka. Lucy
szerepét játszotta, ma ia szinház kitiinő vendége, Perczel Sári, kit három estére terje-;
dő vendégjátéka alatt a rokonszenv őszinte
jeleivel tüntetett ki a nehezen lobbainé közönségünk. Az ünnepeltetés, melyben a KirályiSzinház népszerű szubrettje Szegeden
részesült, — most már megállapíthatjuk, —
nem állott arányban ennek az igen -megnyerő művészi egyéniségű színjátszónak mindenképen vitán felül álló színpadi értékével.
Perczel Sári par exoe-llence szubrett primadonna a javából; azzá teszik kiváló ének*
művészete, szimpatikus (megjelenései, icV
vábbá mozgásának, játékának és beszédének
izl-éses Jetomipitottsága, mely a szerepköréiben szélesen domináló tékteilenséggiel szemben. -emelkedettebb és finomabb szépség-megérzésekről -tesz tanúságot. A Leányvásár valamennyi szerepe között a legelőnyösebb ken
retet szoligálltatta művészi egyéniségének kifejezésre juttatásához és csak eajnáLni lohol, hogy a kissé már -lejátazott -darab a
m aj előadásra nagyobb közönséget nem vonzott. Az előadás igy is különös értékeket
nyert a vendégm-üvésznő kiválóan értők-ős
n telítés* által és a közönség látható szero-
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szenzacsoja.
Dráma 4 felvonásban.
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Az 5 és 9 órai előadásokon
•
számozott helyek.
Katona, diák és g y e r m e k jegyek csak vasárnap a 2 órai
előadáson adatnak ki.

* Zenei lap egy szegedi karmesterről.
a Katholikus Egyházi Zeneközlöny legújabb
számában hasábokon át foglalkozik Naszády
József zenei működésével!. Naszády a szegedi tanítóképző tanárja s -karmestere, aki -a
szegedi zeneóletbon tényleg lelkes és sikeres
működést -fojt ki. A zeneközlöny az egyházzenei tanfolyammal kapcsolatban közli Naszády József arckiópét. Többek közt igy dr
a lap:
A magyar -egyházzenei reformnak megvalósitása nem lehat egy kézinek -munkája.
Amikor hárem évvel azelőtt az -egyházzenei
tanfolyamok rendszeresítésére -gondoltunk,
elsőrendű főcél gyanánt közvetlenül a kántori hivatás, a falu egyházzenei viszcinyaiimak iföljavjitásia ítebegett leilőtt-ünk.
Az első, -ki a mult szünidei szegedi tan*
folyamon a munka nagy részét oly testvéri
készséggel osztotta -meg velünk:
Naszády
József, aki a szegedi tanfolyamcn az ösiszhamgzástau. és éneikigyalkorliat -előadásait vezette. Nem-csak a tiznapi munka folyamán,
hanem azt megelőzőleg a legnagyobb jóindulattal támogatta a szegedi terv eszméjét.
Csaik alti próbálta -már, lehet -tisztában azzal, mily nagy nehézséget okoz ilyen tanfolyam helyi előkészitése. Naszády -lelkes és
minden tekintetben előzékeny igazgatójával
Gallér Kristóffal iszivesiem vállalta az önzetlen munkát s ugy az elszállásolás, mint pe*
dig az ellátás, a helyi rendezés, a hangverseny -előkészitése annyira kifogástalan volt.
hogy a szegedi tanfolyam semmiben sem
maradt az előbb rendezették mögött.
Naszády egyébként mint a tanfolyam,
előadója is lelkes és egész munkát végzett.
Öi«is2ibangzá-stani előadásait a -gyakorlathoz
alkalmazott éber érzék, a magyar népének
harmonizáló anyagának bemutatása képezte.
Ebből a szempontból a földolgozott anyagot
mindenkor n,épének példákkal szemléltette
•és Siklós egyébként kitűnő könyvének elméleti igazságait Kersch gyakorlati korroillári urnáival hozta összhangba Mint az énekgyakorlatclk vezetője az elért szép ©redIményt a l./fejező hsngveTSlenyeiu mutatta
be. Mitterer-nék örökszép, -de föfötte kényes
természetű In honorem Sanctissimi
Nominis
Jesu cimü -opusát oly finom interpretálás-!
ba-n, hibátlan dinamikával, mindenben tökéletes ifraziro-zással szemlélt-ette, ihogy az
semmi kívánni valót nem hagyott hátra.
Mint dirigens -rutinos egyházzenei érzéket
dokumentált-, mint pedagógus pedig elsőrendű tapasztalatokat közölt hallgatóival, kik
mindannyian hálával fogadták lelkes és szép
eredményekkel dicsekvő tanítását.
Mindezen pedagógiai előnyökre Naszády-t -eddigi niü-köd-óse képesítette. Alig van
az országban az egyházmegyei
székhelyeken
kivül város, hol eredményes
egyházzenei
munkálkodásra
annyi tér nyílna, mint az
ország első katholikus városában, Szegeden.
Püspöki tanítóképzőj-e elé a múltban is, most
is vérmes reményekkel tekint az egyházmegye, Hogy a csanádi egyházmegye fiatal kán
torainak egyházzenei színvonala áltadánoá*
ságban kielégítő, az a szegedi képző érdem©Niedermayer hagyományait Naszády
mindenben átvette, sőt lelkes kitartással, szilá'"*
ditami s tovább ápolni igyekezett az elvetet''
magot. Nagyon gyakorlati értékű alkotás®
« kántorszeminárium.
A kántorképesitésü©/
teljes érvényű -gyakorlati kivitelét azon ko
rühnény teszi lehetővé, hogy Naszády egi"11'
tal a szeged-belvárosi templomnak is karn°
gya. A kántornöv-eudékek ilyenformán
.
vesznek az egyházi év szertartásaiban s
vet lem gyakorlat alapján szereznek érz©//
és készséget a szertartások végzésére. A
-ók iW*
rua
l'kJ lrei>ert-tiárát
I VON.* 1 U t-' <|báőrenidü
' 'V* L'IU.l-li kompozic:
» » I
y
t anitósával
f l
tette gazdaggá.
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miséi állandóan műsoron, vannak a, szegedi j több kilátása van Sebeko bécsi orosz nagySaent Demeter-templomban. Lényegesen vit- követnek. Szasszonov azért válik meg álláte előre az egyházzenei érzéket azáltal, hogy
egyházzenei
hangversenyeket
rendszeresí- sától, mert Goremykin az ö egész politikátett, melyek a szép erkölcsi siker mellett a ját, főként pedig balkáni politikáját elitélte.
jótékonyság oltárára is tiszteletreméltó ősz- Szasszonov valószinüen a magánéletbe fog
szegeket. juttattaik. (Most, mikor a fogadalmi visszavonulni.
templom fölépítésével kapcsolatban e kegy-i
Kokovcev, aki két év óta vezette az
urváros a kórusnak még gyökeresebb organi- ügyeket a kabinet élén, mint jogász kezdte
zációjával foglalkozik, még szebb niüfcödésii. a karriérjét. Jogi tanulmányai elvégzése
tér áll miajd a jövőben Naszád?* buzgósága után az igazságügyminisztériumba lépett be,
rendelkezésére.
ahol ő vezette a büntetőjog reformjának mun* Két főpróba. A Vigszinházban és a kálatait. Az orosz büntetési rendszernek ő a
Magyar Szinházbam. mia délelőtt előadási főn tulajdonképeni szerzője. A reform életbelépépróba volt a holnap, szombaton bemutatásra se után a letartóztató intézetek felügyelője
keriilő újdonságból. A Vígszínház Heltai Je- lett, majd fontos 'megbízatásokkal küldték
nő A Tündérlaki lányok cimü vígjátékát, a külföldi útra. Visszatérése óta pénzügyi po'Magyar Szinház pedig Vernon és Owen uu- litikával foglalkozott és kiváló talentumát
goL-kinai dráir/iját, A mmidarw\-t mutatta ezen a téren gróf Witte fedezte föl. A pénzbe a sajtó képviselőinek és meghívott miagy ügyminisztériumba hivta meg Kokovcevet, a
közönségnek. Minőikét színházban szinte zsú- ki szinte valamennyi resszortban dolgozott.
folása® tele volt a nézőtér.
1904-'ben lett pénzügyminiszter, de csak rövid
ideig, két év múlva aztán uijra elvállalta
* Lehár Budapesten és Párisban. Lehár Ferenc vasárnap Budapestre érkezik. a 'pénzügyi tárcát Geromykin kabinetjében.
Innen február végén Parisba utazik és az Pénzügyminiszter volt, amikor 1911. szepodavaló Trianoin-iLyriciue színházban dirigál- temberében Stolypin miniszterelnököt agyonni fogja A hercegkisasszony cimü operettjé- lőtték. A cár őt nevezte ki miniszterelnökké
nek bemutató-előadását. Az operett Le Roi és két évi miniszterelnöksége alatt Kokovcev
des Monlagnes (A hegyeik (királya!) cimen ke- az orosz pénzügyi politika konszolidálásával
foglalkozott.
rül színre a francia fővárosban.
* 1913. A színházi iroda jelenti: Több
Az utódja lwan Szappinovics Goremykin
oldaliról nyilvánított kívánság folytán az hetvenöt éves ma. Egyike Oroszország legigazgatóság szombatra Biró Lajos 'nagyhatá- kiválóbb jogászainak. Mint az államtanács
sú színmüvét, az 1913. cimü .darabot tűzte tagja, Orosz-Lengyelország ügyeivel foglalműsorra.. A szereplők ugyanazok maradnak, kozott hosszabb ideig, majd Sándor cár ha•akik a bemutató alkalmával vitték diadalra lála után a második departement vezetője
Biró Lajos pompás színpadi munkáját.
lett. 1894-ben vállalt először tárcát a Üur/lovo-kabinetben, amelynek íhosszu ideig belügyminisztere volt. 1905. májusában, közvetlenül az első dumát összehívó cári ukáz kiadása után miniszterelnök lett, de hamarosan megbuktatta őt a duma, amelyben elenyésző kisebbsége volt. Bukása óta a kon(Visszalép Szasszonov külügyminiszter is. zervatív párt tagja volt ugyan, de a szerepléstől teljesen visszavonult.
— Az uj kormány feluoata.)
Pétervárról jeleintik'• A cár Kokovcevhez
intézett leiratában mindenekelőtt ikáenio'i
(Saját tudósítónktól.) Kokovcev miniszalatt
terelnök bukása eléggé váratlanul jött. Vele Kokovoevnek pénz ügy minisztersége
szerzett érdemeit. iEiz alatt az idő
alatt,
bukik a mai politika is. A szentpétervári saj- mondja a leirat, amely a háború és belső zató eddig nagyon lanyha •elbúcsúztatásban ré- varok ideje volt, Kokovcev 'gazdálkodásának
szesiti Kokovcevet. Goremykin uj miniszter- köszönhető, hogy az állami előirányzat minelnök működése elé nagy bizalommal tekin- denkor fölösleggel zárult, laimi az államkincstenek, mert emlékeznek arra, hogy 1906-ban tár bevételeinek tetemes emelkedésével jár.
A leirat ezután méltatja Kokovcev mi
miniszterelnökké történt kinevezésekor kor- níszterelnöki működését és, rámutat arira,
mánypárti programjában amellett foglalt ál- hogy Kókovcav méltó igazolást nyer a bő
lást, bogy a duma rovására a közigazgatási séges tapasztalatokban és bölcs körültekin
jogokat fejlessze. Még mindig amaz állás- tésben, melyet előkelő állásában tanúsított.
A cár sajnálatát fejezi iki, hogy Kokovpont hívének ismerik, amely szerint a parcev egészségi okból távozik. Sajnálattal enlament jogai minél szűkebbre vonandók ösz- gedi őt el; a cár kiváló érdemei elismerésze. Kinevezése után bizonyára sietni fog a séül a grófi cimet adományozza néki. A cár
dumában ilyen értelemben programot adni. egyúttal kifejezte azt a reményét, hogy Kokovcev giróf minden nehéz kérdésben, aho1
Kokovcev nem csupán a francia kölcsön tudása, és kipróbált tapasztalata hasznára
tuldrágasága miatt bukott meg, hanem azért ilehet az országnak, nem fogja ímegtagadrei a
is, mert többségre sem a birodalmi tanács- tanácsadást. A leirat e szavakkal végződik:
ban, sem a dumában nem tudott szert tenni. őszinte nagyrabecsüléssel és teljes hálával:
A cár kegyelemben mentette föl öt s igy nem Miklós.

Miért bukott meg
az orosz miniszterelnök?

lehetetlen, hogy valóra váltja azt az óhajtását, hogy párisi nagykövetté nevezzék ki.
Ezért az állásért a kulisszák mögött igen
élénk harc folyik, mert Izvolszkij minden követ megmozgat, hogy megmaradjon Párisban s szívesen irányítaná Kokovcevet Róma
felé.
Az a hir, hogy Szasszonov
külügyminiszter legközelebb visszalép, nem látszik valószínűnek. A külügyminiszteri állásra leg-

Elhalasztották a sorozá't. Bécsből jelentik: A Militaerische Rundschau jelentése
szerint az idei fősorozást
Magyarországon
ép ugy, mint Ausztriában, további intézkedésig
elhalasztották.
A
trák, a
lőinek
denicik

keleti vasút. Bécsből jelentik: Az oszmagyar és a szerb konmány képviseezen a héten kellett volna megikezBécsben a tárgyalást a keleti vasút

dolgában. Minthogy azonban Pasics csak
most érkezett vissza Belgrádba, a tanácskozás csak a jövő héten lesz. A szerb kormány
szeretné a vasúti vonalat visszavásárolni, de
ha ez nehézségeikbe fog ütközni, valószinüen
csatlakozni fog a francia formulákhoz.
Hir
szerint görög részről is rábeszélték Szerbiát,
hogy a francia javaslatot fogadja el.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••MiiaaHi

Elfogyott az ingyenkenyér!
— Ezer kilót osztottak szét naponta! —
(Saját tudósítónktól,)
A ítéli beálltával,
az általános munka,nélküliségre való tekintettel, Somogyi Szilveszter dr. főkapitány a
szegedi jótékony Egyesületek ihevomtísávai!
széleskörű akciót indított, hogy ,a szegény
emberek között ingyenkenyeret osszanak
szét. Az akciót siker is koronázta és decem*
ber végén már megkezdődött az árvaház udvarán az ingyenkenyér szétosiztása. Annak
idején .beszámoltunk arról, liogy
nap-nap
után milyten tömegek jelentek meg az árvaháznál. A nép legkülönbözőbb rétegei voltak
o;t képvisMve. Szegény napszámosok, Iparos-segédek, munkanélküli családapák, öthat gyerekkel és ugy várták a darab !keuy;r«
ret, a napi betévő falatot, mintha menyei
manna volna.
Az ingyenkenyér osztogatásának hire
gyorsan terjedt el a szegény néposztály között. Az ingyenkenyér osztogatása körülbelül
a legjobb „népjóléti" intézkedéssé nőtte ki
magát Szegeden, mert a város keveset törődött a munkanélküliekkel és kérésüket h a
1 irekte elutasítani nem is merte, de lelkiismereti kérdést sohasem csinált belőle, arra
pedig egy pillanatig sem .gondolt, bog?' a
munkanélküliség okát megszüntessa
Ilyen körülmények között
természetes,
hogy a munkanélküliek minden segély liijián, a könyöradományia, az alamizsnára szorítkoztak, amit megvetni nem volt elég
ínyagi erejük és míg egyrészt jogos érdeküket hiába hangoztatták, másrészt munkához hosszas várakozás u t á n sem bírtak jutái. Ezt tisztán mutatja .különben az a statisztika, amelyet az ingyemkenyér szétosztásáról készítettek. Az első héten átlag naponta 200—220 kiló kenyeret osztottak szét.
A második héten fokozódott ez a mennyiség
ás napi átlaga meghaladta a 300—350 kilót.
Egy hónap múlva már megkétszereződött,
amennyiben 5—600 kiló 'kenyeret osztottak
szét naponta.
Eközben elfogyott az a pénz, oanielyet
jótékony emberek és egyesületek összeadtak
az ingyenkenyér céljaira. A főkapitány mindent elkövetett, hogy u j a b b
adományokat
gyűjtsön össze, mert szerinte i s súlyos konzekvenciával járt volna, ha a leghidegebb tél
idején abba marad a szegény emberek egyet*
len segélyezési módja. Ezúttal azonban, már
csak csekélyebb összeget tudott a főkapitány
összehozna ugy, hogy
nyílvánvalóvá vált*
hogy csak egy-két hétig lehet csak még fentartani az 'ingyenkenyér intézményét, vágyig
tavaszig semmi esetre sem tart el.
Ehhez aztán még az is járult, liogy az
utolsó napokban valósággal megrohanták az

első kézből, nagy választékban csakis az

Tisza-Lajos
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kaphatók,

körút
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1914. február 14,
nap esti taktikát követi. Egyszerűen
nem
válaszol a kérdésekre. Kiderült mára, hogy
a kézrekeriilt gonosztevő hosszu ideig lézengett Németországban, több városiban megfordult 'és mindig álneveket használt. Hol
Kreutzwieser Antalnak, hol Neumann
Antalnak, majd meg Seiffert Antalnak (nevezte magát. Tavaly ősszel Köln közelében is
ileánygyiilkosság történt, egy szerencsétlen
éjjeli leányt fojtottak .meg s imost a kölni
rendőrség a prágai távirat alapján ilyen
irányban terelte a kutatást. Bizonyos, hogy
a kölni leánygyilkosságot
is Zochor követte
el. Bebizonyosodott, hogy iaz állítólagos
Zochor Lipót igazi neve Lodinszki József és
ő az a katonaszökevény, aki Josefs.tadt.ban
üteg gyilkolta Muhr Antnát. Schmidt Miéinek is ő volt a gyilkosa és ma azért tagad a
többszörös rablógyilkos szörnyeteg,
mert
megrémült a sok Ibiin következményei elől.
Ugyanis ma már őrültséget is szimulál, nyilvánvalóan azért, hogy igy szabaduljon meg
a halálos ítélet alóil.

árvaházát éa naponta ezer kiló kenyeret kellett szétosztani, ami 220 koronát képvisel. Mivel ilyen tetemes kiadások mellett még az
előrelátott időig sem tartott el a begyült
pénz, holnap már megszűnik az ingyenkenyér kiosztása. Ma délelőtt jutott a főkapitány tudomására a. dolog. Somogyi ezúttal is
azon fáradozott, hogy ujabb adománykat sze-rezzen. Délelőtt egymásután hivta fel telefonon a nagyobb intézeteket és egyesületeketamelyeiket adakozásra szólított fel. Többek
részéről azonban sajnálatos, visszautasításra
talált, mert ia felszólítottak kijelentették,
bogy erre a célra már annyi pénzt fordítottak, liogy ujabb összegeket 'kiutalni nem áll
módjukban. Valószínű tehát, hogy a főkapitány minden igyekezete dacára, sem lehet
t ovább oszt ogatni az Ingyenkenyeret és li ólnap már üres kézzel és üres gyomorral .térhetnek vissza hideg odúikba, a szegény emberek.
re.mmuhmiaim.uimiuwmi'wassmwímitw.h'

Kitartott nők szörnyetege.

(sxnkkksnttnhnsbnaanaaneaanrasabcíiagsaswicaffabsaauza*

(Zochor Lipót rablógyilkosságai. — M lyen
bűnök í e r h e l . k ? — Az u j a b b vallomás.)
(Saját tudósitónktól.) iMoi számunkban
megírtuk, hogy a prágai rendőrség tevraa.p elfogott egy gyanrus embert, aki kihallgatása
első órájában szenzációs bűnök sorát vállalta magára. A kihallgató rendőrtisztet is meg j
lepte, mikor a fogoly, niév l^tzerimit- Zochor
Lipót, megvallotta, hogy ő ia bécsi kokott.
Schmidt
MLci
Európa-szerte
nyomozott
gyilkosa.
Ma délelőtt ismét kihallgatták Zochor
Lipótot Weinberger dr. bécsi rendőrtanácsos
jelenlétében, aki annak idején Schmidt MLci
elmenekült gyilkosát nyomozta.
A gyilkos, aiki az első kihallgatásnál
meglehetősen bőbeszédű volt és részletes

$

vallomást tett, ugy látszik, jobbnak
látta ..
megváltoztatni taktikáját és ma minden fel- "
világosítást megtagadott. Csak olykor-oly- •
kor felelt a hozzáintézett kérdéseikre. A ható- f
ság még most is kétkedéssel fogadja Zochor
vallomásának adatait, különösen a személy- ;
azonosságára vonatkozó adatokat és a nála 2
talált okiratokat. Ezekről azt hiszik, hogy a
letartóztatott ember hamisította, vagy lopta őket. Az a gyanú, hogy a gyilkos, aki
Zochor Lipótnak mondja magát, katonaszökevény.
Amit Muhr Anna josieftadti pincérnő
Meggyilkolásáról vallott, azt elhiszik neki.
•mert egyéb bizonyítékok .alapján megállapították, hogy csakugyan ö a gyilkos. Az azonban korántsincs teljesen .bebizonyítva, hogy
ő volna Schmidt Mdci .gyilkosa. Vallomásának több jelentős részéről megállapították
már, hogy nem igaz. Azért a rendőrség azt
hiszi, hogy valóban Zochor volt a gyilkos és
reméli, bogy teljesen tisztázni fogja a bécsi
gyilkosság ügyét.
A letartóztatott embernél talált iratokból kitűnik, hogy Zochor nagyon sokat járt
Németországban és mindig más nevet használt. Most azzal is gyanúsítják, hogy a mult
év őszén ő ölt meg Kölntől nem messze egy
prostituált nőt. Tegnap cellájában rendkívül
izgatott volt, folyton hadonászott és betegséget fszinlelt.
A bécsi rendőrség kinyomozta azt a hordárt, akinek Zochor állítólag átadta Schmidt
Mici ékszerét, hogy tegye zálog.ba, de a hordár azt mondja, hogy soha sem látta Zochort.
A mai njiahh vallatástól! eredményt várt a
bécsi rendőrfelügyelő, ámde Zochor a teg-

Pa ál Jóboí fölmentették
a zsarolás vádja alól.
— Nem történt bűncselekmény. —

aup látta
égfr

(ti tfeCMlffflO^l
A klasszikus magyar,
g ö r ö g é s j a p p á n táne z o k a i lejti

K. Hajnal Irén.
Az o r o s z é s hollandi
t á n e z o k a t lejti a világ
legkisebb tánezosnője,
a 4 éves

Király

lüyke.

Előadások 5, 7 é s 9 órakor.
Az 5 és 9 órai előadáson
számozott helyek.

(Saját tudósitónktól.)
Ma tárgyalta a
szegedi törvényszók büntetötanácsa
Paál
Jó.b volt szegedi újságíró zsarolási ügyét, a
mely annak idején az egész ország sajtóját
bejárta. A mai tárgyalás más világításiban
tünteti föl a dolgot és a tárgyalás során a
következő tényállás derült ki:
1912. szeptemberében egy gyáliai ember
felkereste Paál Jóbot, alti akkor
Nép"
cimü krajcáros napilapnak ia főszerkesztője
és kiadója volt A igyáiai ember súlyos aclai
tokát bocsátott Paál randic/ikezésére Zákics
Jóca községi biró és Magaresevics Pál községi jegyző ellen és kérte azoknak közlését.
Paál Jób „A falu basái" cimmel egy cikksorozatot is adott közre, .melyben erősen támadta a jegyzőt és a bírót. Az első cikk végéu .azt irta: „Mára elég, >a többit holnap
folytatjuk."
Magaresevics Pál jegyző, a cikkek olva-i
sása után, Schwarcz Jenő dr. törökkanizsai
ügyvéddel 'bejött Szegedre és az ügyvédiét
orra kérte, hogy a cikksorozat további megjelenését, a belátása szerinti módon akadályozza 'meg. Schwarcz Jenő dr. ekkor Palócz
Sándor szegedi ügyvédjelölt utján kereste
az összeköttetést Paál Jóbbal, akit hiába keresett a városban, mert Paál már előző napon elutazott Szegedről. Schwarcz épen e
miatt még az nap vissza akart utazni Török-)
kanizsára. /Mikor kiment az állomásra, pár
perccel a vonat .indulása előtt érkezett meg
Paál, akit a munkatársa értesifott arról,
hogy távollétében Schwarcz és Palócz többször koresték egy igen fontos ügyben; el
akarnak utazni és a vonatnál-várják. Ezután
Paál a vasúti vendéglőben összetalálkozott
Schwarcezal és négyszemközt tárgyaltak, a
mikor is az ügyvéd 300 koronát adott át
Paálniak azért (Paál vallomása szerint) hogy
Lapjában a nyiilttérben egy nyilatkozatot adjon le, amelyet Magaresevics jegyző irt-;
Schwiarcz vallomása szerint ped ; g azért,
hogy Paál a cikksorozat további folytatásától álljon el.
Az ügyvéd a 300 korona átadása után
barátságos kézszorítással vált. el Paáltól, a
kit mikor az ajtón kilépett, két detektív közrefogott és felszólította, hogy kövesbe őket «
Rendőrségre. A rendőrségen jeeyzőköoyvet
vettek fel Paál vallomásáról, előzőleg azonban értesítették, hogy Mamrorevios zsarolásért tett ellene följelentést azt mondva,
hogy őt ilyen módotn kényszerítse efbaMgatta'ására. Az ügyészség hivatalosan elvállalta
a vádat és a vád tan ács vád (alá is helyezte
Paál Jóbot-.
A mai tárgy álláson, Rigó 'Endre dr. elnökölt. Hábermann
Gusztáv és Mészáros

í.

1014. február 14.
Káilmán valtak -a szavazók irák. A vádat Iloránszky Miklós .királyi ügyész képviselte, a
vádlottat Eisner Manó dr. ügyvéd védte.
Először Paál Jóbot hallgatta iki a -bíróság.
Azután iMatgaresevies Pált, aki előadta, hogy
ő Paálil-al soha nem beszélt, tőle soba semmit
nem kért Piaál, dacára, bogy a cikk anyaga*
nák beszerzése végett többször járt Gyáilán.
Schwárcz dr. azt vallotta, bogy ő a támadó
cikkek megjelentetésében mindjárt zsarolási
szándékot látott és -minthogy neki Magare.sevics ügyfele és jóbarátja volt, arra törekedett, hogy a cikkeik további folytatását minden áron megakadályozza. .Ezért jött be Szegedre, kor-este is több izben. Paál; Jóbot, de
minthogy megtalálni nem tudta, a rendőr*
régtől kórt segítséget, hol azt a tanácsot
kapta, hogy Paáltól találkát kérjen és hallgatására ajánljon fél pénzt. Ha Paál ezt elfogadja, .akkor .a detektívek megfogják. így
is történt. Palócz Sándor azt vallotta, hogy
ő már korábban, tárgyalt PaálM, aki általa
500 koronát kért egy nyilatkozat közzétételéért. ö színleg 200 koronát követelt ebből közbenjárásáért.
A tanuk kihallgatása után a perbeszédekre került a sor, aminek ered-ményeképen
a bíróság Paál Jóbot a vád alól fölmentette.
A bíróság az indokolásban kimondotta, hogy
Paál Jób terhére rótt cselekmény nem bűncselekmény, mert a tárgyalás folyamán az
nyert Leigazolást, hogy a sértett kereste az
összeköttetést és önként ajánlott föl pénzt,
hogy Puál tovább ne támadja és a védekező
nyilatkozatát adja közre. Ez pedig zsarolást
Qbszolut nem képez.
*»t«a»ao««a«eaamk»*»«saa«s!t-3ehsbbao8b;*:ta<kfrcaec*oa«
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AZ IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézet
jelentése
aa 4|
szerint:
Nyugaton
némi
M J l
hőemelkedéssel elvétve csaA TT
padéi: várható. — Sürgöny prognózis:
Nyugaton
enyhébb, elvétve csapadék,
Déli hőmérséklet: 4.0 C volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatal
ban délelőtt nyolc órától 11 óráig van hivatal. A polgármester bedegsége miatt nem
fogad, A főkapitány fogad délelőtt 10 órától
délutón 2 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a már,
*2letvezetőségnél és a
munkásbiztositó-pén?
tárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van
hivatal.
AZ ALLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivatalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI KÖNYVTÁR,
nyitva délelőtt
10
~~l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a
héptárt engedéllyel hétköznap is meg lehel
tekinteni; helybeliek vasát- és ünnepttapoto
w látogathatják délelőtt 10—1 óráig.
M KÖZKÓRHAZBAN: a beteglátogatási
délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZINIIAZ:
Délután
félnégyr Szentivánéji
álom, ifjúsági előadás.
He
nyolc órakor: 1913.
URJNIA
SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
czdve este 11 óráig: Arany ifjúkor.
Vig3a
télc 3 felvonásban.
Szombat

olvai
tiizsai
vódiet
megkadá'alócz
jreste

kenae
örök*
pár
meg
irról,
többel
xtán
rzott
, a
át
ogy
adirt;
zárt.
>ásá-
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gatót fog vonzani Juhász István dr. törvényszéki biró előadása, melynek a címe:
Eljárás a gyermekkoruakkal
szemben a fiatalkorúak bírósága előtt. A Társaság ez uton
is kéri a tanítók, orvosok és szülők miné!
nagyobb számban leendő megjelenését.
— A közös pénzügyminiszter beteg.
Bécsből jelentik, hogy Minszki dr. közös
pénzügyminiszter 'Budapestnői Bécsibe való
visszautazása köziben meghűlt és ágyban fekvő beteg. E miatt a Wied herceg tiszteletére
rendezendő udvari -dbéden sem fog megjelenni.
A József főherceg kocái
— A feministák szegedi egyesülete
(Saját tudósítónktól.) lAz aradi törvényfebruár
15-éin, vasárnap délután 4 órakor a
szék érdekes ügyhon rendelt© el a pönfel-vékenaskedelimi
és iiparkamarta nagytermében
tölt. A pörnék részletei éa anyaga, eléggé
sablonos, de a benne szereplő egyének érde- előadást rendez. Wilhelm Szidónia, az országos Nőtiszt viselők -Egyesületének jeles titkessé toszik az ügyet
kára
Miért szervezkedjenek
a női tisztviseA porban mint felperes egy egyszerű
lők?
címmel
fog
tartami
előadást
A tárgy
parasztgazda szerepel, mig .alperesként József királyi herceg, akit la parasztgazda fontosságára való tekintettel az egyesület
több ezer korona erejéig kártérítési pörre! miniden tagjának megjelenését kéri. Vendégeket szívesen látnak.
támadott meg.
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
délután
5 órától kezdve
este 11 óráig:
Szerelmeskedés.
Psylanderrel.
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
este 11 óráig: Az átok. Dráma í felvonásban.
ESTE FÉLKILENCKOR:
Postás bál a
Kass-Vigadó
Lloyd-termében.
A WALDBAUER-KERPELY
vonósnégyes társaság előadása pont
félkilenckor
kezdődik, a Tisza-szálló
nagytermében.

— A magyarok Himnusza a bécsi
Gnj Péter kisjemői földműves a szomszédos Bél község határában levő nagyváradi városházán. Pozsony városának <ö vényhatókáptalani uradalom erdejéből egy nagyobb sági tagjai közül százötvenegyen tegnap
t írüLetet sertésmakkoMs céljaitól, öthónapra Bécsben voltak a bécsi községtanács vendétizenegyezer koronáért bérbe vett Guj Pé- geiként és nagy ünnepséggel, fényes lakoter kétezerötszáz darab disznót, hajtatott ki mával várták őket. A lakoma négyszáz teria béreit erdőterületre és akkor ilátta, hogy az tékkel a városháza dísztermében volt. Az első
általa bérelt terület olyan, nagy, hogy azon. felköszöntőt
Weisskirchner
polgármester
•akár ötezer sertést is meg lehet makkoltat- mondotta a királyra és a felköszönte után a
ml.
zenekar Kölcsey Himnuszára zendített. Az
Guj Péter, az ügyvédje által beadott ke- egész ünneplő sokaság fölállott és a zene elreset szerint, miután a bérelt erdőterület az hallgatása után lelkesen éljenzett.
ő sertéseinek nagy volt, a félét haszonbérbe— Áll a pozsony-bécsi viliámos. Fisaadta József főherceg kisjenői uradalmának. mepdböl jelentik: A pozsony-bécsi villamos
Az uradalom állítólag azután nemcsak Guj vasút tegnap teljes óráig vesztegelt a nyiit
Péter által kiadott területet vette igénybe, pályán Petronell és Horvát-Hauziau között,
hanem az egészet, kiszorítva Guj Pétert ser- mert a felső vezeték drótja elszakadt. Ma a
forgalmat újra meg kellett szüntetni, mert a
téseivel együtt.
felső vezetéken ismét hiba támadt, amelynek
Guj Péter azonban nem volt hajlandó kijavítása hosszabb ideig eltart. A forgalmat
elhagyni az erdőt, mire később a főhercegi csak holnap fogják ismét megkezdeni.
uradalom Antézőségie csendőrökkel
távolittat— Előadás a Kereskedő Ifjak. ál. Szép
ta el Gujt, aki ellen még lopásért és idegein és élvezetes előadásban volt része -azoknak,
vagyon rongálásáért büntető följelentést tett akik tegnap este, a .Szegedi Kereskedő Ifjak
az uradalom intézősége az aradi törvény- Egyesületében Illy József felsőkereskedelmi
iskolai tanár előadását, a (Balkán esemészéknél.
nyekről és a Balkán államok mai közgazdaGuj Pétert a törvényszék, majd a nagy* sági viszonyairól, végighallgatták. A tanulváradi királyi tábla fölmentette az ellene ságos előadás mindvégig érdekelte a hallgaemelt vádak alól, miután nem látta beigazol- tóságot és tapssal jutalmazták az élőadót.
va a vádakat.
— Harminckilenc másodperc a l a t t . . .
A felmentő itélet után Guj Péter for- Vakmerő kisérletet tett tegnap — mint Padult a bírósághoz. Harmincnyolcezer
koro- risból jelentik — a juvisy-i aerodromban
na kártérítési összeg erejéig perelte be Jó- hullóernyőjével egy
D'Ors nevű ember.
zsef főherceget az aradi törvényszéknél, a D'Ors saját találmányú hullóernyőjével rámely pörben ma rendelték el a pörfélvételt.
ült egy monoplán szárnyára. A monopLánnal
azután Lemoine aviatikus fölszállt. Három— A Gyermektanulmányi Társaság száz méter magasságban a repülőgép körörövid időközökben a legnagyobb érdekességü ket irt le, mire D'Ors leugrott. Az ernyő -nétudományos és gyakorlati előadásokkal köti hány másodpere alatt kinyílt és a vakmerő
le híveinek érdeklődését. A legközelebbi elő- ember lassan leereszkedett a földre. Haradás vasárnap délután 4 órakor lesz a vá- minckilenc másodperc alatt ért le és semmi
rosi széképület közgyűlési tenmében, a'inely haja sem történt.
alkalommal Borosnyay Károly főgimnáziumi
— Leányoknak nem szabad. Eperjesről
tanár mondja el tapasztalatait a tömegtanitás jelentik: Jankovics Bélia vallás* és közoktaés a gyermek egyénisége között fennálló vi- tásügyi miniszter leiratban értesítette az
szonyról. A mindenképen igen fontos kérdés evangélikus egyetemes egyházat, hogy ahoz
a határozatához, mely szerint az eperjesi főtárgyalása iránt pedagógus körökben általá- gimnáziumba a leányok is bejárhatnak az
nos az érdeklődés. Hasonlóképen sok hall- előadásokra, mint magántanulók, nem járul
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hozzá és osafc azt engedi meg, hogy a lá- azt mondotta, többé nem fog előfordulni az
nyok a szemléltető előadásokra járhasiasmaik eset. Minthogy a kereskedőnő megsérült arca
he. iGeduly Henrik evangélikus püspök kö- miatt napokig nem mehetett üzletébe, elmazölte ezt a rendeletet & kerületbeli főgimná- radt haszon és gyógykezelési költség eiméri
ziumokkal és .a miniszter feliratát meg,kül- hétszáztíz korona. erejéig pört indított a,
dötte m evangélikus egyetemi tanügyi hü gyógyszerész elilm az aradi jánáisfbiróságon.
Az aradi vegyvizsgáló állomás véleménye
zottságnak is.
alapján,
amely .szerint a krém használata és
— Az arckrém msatt. Néhány hónappal
az
arc
megdagadásia
között semmitféle összeezelőtt Tapolcsányi Link,a, aradi kererákedő•nő dküldötte cselédjét az egyik gyógyszer- függés nem volt, a járáshiró elutasította az
tárba krémért. A patikában a kért ikrém ! asszonyt keresetével. Fellebbezés utján a kihelyett másféle krémet adtaik a, cselédnek. rályi törvényszékhez került az ügy, .amelyEste a kereskedőm') bekente a krémmel az nek polgári felehbviteli tanácsa tegnap táraroát, .másnapra pedig arca egészen földa- gyalta laz ügyet. A törvényszék előtt a keresgadt, ugy, liogy napokig nem mozdulhatott kedőnő azon a címem kérte a járásbirósági
ki szobájából. Groszmmm Emil dr. aradi itélet megsemmisítését, mert az ítélkező jáorvos kezelte Tapolösányi Linkét s -az orvos- rásbirónak öccse gyógyszerészsegéd a bepönak az volt a véleménye, liogy ia krémben rölt patikában és iá kérdéses krémet Ls ő adlévő arzén okozhatta az arc földagadását. ta, a cselédnek. A törvényszék ezt nem találMikor a fceresíkedőnő e miiiatt szemrehányást ta. elegendő oknak az itélet megsemmisítésiére
tett ia gyógyszerésznek, e,z mentegetődzött s ,s .minthogy a vegyvizsgáló hivatal véleménye szerint vem az arckrém okozta az aszszony sérüléseit, a járáshirósági Ítéletet jóváhagyta.
— Wied a király előtt. Bécsből jelentik: Wied herceg ma reggel hét órakor érkezett meg félórás késéssel ia nyugati pályaudvaron, A pályaudvar előtt igen magy tö-t
•meg verődött össze. A porromon várták a
herceget Mietzl ezredes, akit bécsi tartózkodása idejére a herceg mellé
beosztottaik,
Hoyos Sándor gróf külügyminiszteri osztályfőnök ós Armstrong Heaton angol kapitány,
a herceg titkára. Ott volt a pályaudvaron a
bécsi albán kolónia csaknem 'teljes számban,
Csekmedzsi dr. álban iró vezetésével és minte g y husz albán fiu, akik Bécsben nevelkednek. Amikor a herceg Csekmedzsitői elbúcsúzott, az albán ifjak, akik láthatóan izgan
tottam álltak egymás mellett, teli tüdőből
kezdték kiabálni:
— Éljen Albánia királya!
A herceg barátságosan nézett végig a
kis csiapaton, elégedettem bólintott, majd az
udvari váróterembe ment, anélkül, hogy az
ifjakat megszóitotta volna és udvari fogaton
az Imperiial-szállóba hajtatott, ahol királyunk vendége lesz. Ma délütán ,a herceg
kihallgatáson jelent meg Schönbrunnban a
királynál. A kihallgatás másfél óráig tartott. Este hat órakor udvari ebéd volt iá boroeg tiszteletére.
— A világ legnagyobb hídja. Amerikának, a technikai csodák hazájának mindig
vannak meglepetései az ámuló világ számára. Mint Newyorkból Párisba érkezett táviratok jelentik, amerikai nagyiparosokból és
technikusokból álló bizottság a Hudson fölé
építendő uj hid létesítése dolgában folytat
tárgyalásokat. Ez az uj hid, amely Newyorkból New-Yerseybe vezetne, 165 millió
márkába kerülne, amely összegbe a hid két
oldalán megvásárolandó birtoktestek értéke,
•husz millió márka már be van számitva. A
hid másfél angol mértföldnyi hosszu lesz. A
bizottság memorandumot dolgozott ki, amelyet Newyork állam kormányzójának már át
is adott.
§ A döntő bizonyság. Kolozsvárról jelentik: Fabritius járásbiró előtt játszódott
ie a dolog. Faragó György magyargorbói
ügyvéd följelentette Zregán Póternét, hogy
az asszony ellopta tőle szép fehér-fekete kölyök-macskáját, Dregániné elhozta a tárgyalásra a macskát és — 'a macska anyját.
Kihallgatása folyamán pedig kijelentette,
hogy ez a macska nem azonos a Faragó
macskájával.
— Mivel tudja ezt igazolni? — kérdezte a
biró.
— Az auyamacska az enyém, a kölyök
pedig az ón macskámnak a kölyka H a nem
m övé volna, nem adma neki szopni.
És Dregánné összeer észt e-t te laz arnyamacskát a kölyökniiaoskávail. Az öreg cirmos
csakugyan megszoptatta a kis cicát a t;iki:>
tetes járásbíróság szemeláttára. A bizonyság
döntött. Dregánnét
fölmentették.
— öngyilkos-kísérlet a rendőrségen.
Az aradi rendőrségen, Hoffmann Győző rend
őrhadnagy hivatali szobájába,n ma öngyilkosságot követett él özvegy Hajdú Miklósné varrónő. Az asszony azért, jött a rendőr-
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ségre, hogy tiltakozzék ,az ellen, hogy a már
tiz év óta gondozásiban nála lévő kis lányt
az állami, gyermekimenedékhély elvegye tőle. Mikor ia remdőr'badnagy közölte véle.
hogy a gyermek nem maradhat nála, Hajduné két szublimátpasztűlát
vett be ós jajvei
székelve összeesett. A kórházba szállították,
áhíól gyomormosáet végeztek rajta.
— A gyimesi tanítónő regénye. Csíkszeredáról írják, hogy ott a napokban, befcopogtiatott ia tanfelügyelőhöz egy. fiatal lány,
elmondta, hogy Ted.escó MarLsfca a neve, tanítónő a gyimesi állami elemi iskolában s
kérése az, hogy eszközöljön ki számára a tafla
átkélni az ooeánon, hanem azért, mert £®
Néwyorkba akar utazni. A •taniíó'kisasszomy
hozzáfűzte még, hogy nem kedvtelésből afeaí
átkelni az oceánon , hanem azért , mert $
apját keresi, aki husiz évvel ezelőtt vándorcK
ki Amerikába, mikor ő aliig volt még egynéhány hónapos. Apjának nyomára sok -esi
bendei kutatás után egészem véletlenül jött
rá: egy napilap hirdetései között ,s megtudta,
hogy most kivándorlási felügyelő. .Nyomba,n
levelet irt, apjának, aki ja levelére azonnal
válaszolt, azóta többször is irt, sőt pénzt b
küldött neki, hogy üljön hajóra és látogassa
meg minél hamarabb. A tanfelügyelő meghallgatta a fiatal leány kérését s megígérte,
hogy pártolni fogja a miniszternél is. Tedescó Mariska kijelentette ugyanis, hogy addig, mig 1 az apjával, nem beszélt, nem akar
véglegesen megválni iskolájától s egyébként
is nem szándéka Amerikában maradni, hanem visszajön újból átveszi helyét :a gyinfo
si népiskoláiban'. A tanítónő már útlevelet 19
kért az alispáni hivataltól..
— Ai aradi orvosok sérelme. Aradról
jelentik: Aradimegye közgyűlése határozatban kimondotta, hogy az aradi közikórházban
a normális betegápolási dij fizetendő az
esetben is, 'hq a betegnél operatív beavatkozásra van szükség. Az orvosok ez ellen a
rájuk nézve sérelmes 'határozat ellen Sándor
János belügyminiszterhez íölebbeztek, a miniszter azonban elutasította a ifölebbezésükeí.
— Szereimesk dés. A mozilátogató közönség boasza évek tapasztalatai utáni már
csak ugy képzeli él az igazi mély szerel nwd
valamely miino-drámában, ha annak egyik
főszereplője a nagy dám mii vész: Wiaedean&r
Psylander. A szerelem és Psylander szint®
kiegészítői lettek egymásnak a kinemiatográfiában, mert dacára aniniak, hogy a daliás
művész igem sok darabban különféle bravúros cselekedetével valósággal elragadtatja ®
közönséget, a sziv,ekl>8 igazán csiak .akikor
tud hatni, ha szenvedő szerelmest játszikEbben nem tudja utánozni a világ egy férfiszinésze se, ebben Psylander fölülmulh'3"!
Latiam. Ez a vélemény még inkább meggy®'
kereisedik bennünk, ba végignézzük a N-oí'
disk legújabb termékét, a iSzerelmaskacIléö-k
amelylren Psylander ugy játszik, ahogy úridig még őt sie volt alkalmunk egyetlen egy*
szer se látni. Partnerei is -a legkiválóbb koP'
penihágai művészeik, ugy, hogy az előadd6
gyönyörű műélvezetet szerez a szemlélőnek
Az érdeklődés a közönség körélben a legujajd
Nor disk-kép iránt szokatlanul' nagy és a
gyek ia Korzó-mozgó pénztáránál elővételbe"1
.is igen keresettek.
Bútor zállltásokat helyben és vidékre, herakározást száraz raktár
helyiségben eszközöl
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Szeged, Jókai-utca
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mint aki a gyertyát mindkét végánj*gji<
ha nem olyan v i l l a m o s IzzQkörtéketjlJ>nál.mely a legújabb módszer szerlntjtás£fo
hosszu éleitartamuak és naivon 9-tlLHk^
gosak. — Minden egyes Izzókörte__g3Lc é g e m m e l van ellátva.
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MULATSAGOK.
)-( A szegedi daloskör dal- és táncestélye. A Szegedi Dalarda február 2_-én,
(vasárnap) ;a Kaiss-Vigadó Otthon termiéiben
Nécsey Mária, Szántóné-Ladányi Mariska és
Hirtweil Lipót közreműködésével dala rá
táuoestélyt rendez. Belépődíj: Szamélyan.kint 2 koroina, osaMdjegy 3 személyre 5 korona. Tónccsjegy 1. korona. Jegyek kaphatók
a működő tagoknál ós este a pénztárnál. Az
alapító, működő rá pártoló tagok rá azok családja részére az alapszabályok 10. szakasza
értelmében az egyleti tagsági jegy belépő jegyül szolgál. Kezdete este 9 órakor. Ez lesz
a műsor: 1. Saklrá: Fóti dal. Férfikarra, (Első
előadás.) 2. Beethoven: .Szonáta kürtre rá
zongorára, a) Allegro moderato, b) Poeo
Adagio — Rondo, Allegro moderato. Kürt:
Hirtweil Lipót. Zongora: Meák Gyula. 3. a)
Honig: Zengjen a 'dal. Férfikar, b) Hoppé: A
reményhez. Férfikar. 4. >a) Bizet: Régi dal.
b) Demény: Várlak kisiain.gyalom. Énekli:
Nécsey Mária. Zongorán kíséri: Szántóné
Ladányi Mariska, zeneiskolai tanárnő. 5.
Sztojanovits: Régi magyar nótáik. Férfikar.
A 3/b és 5. számú müvek az 1914. év.i Kolozsvárott tartandó dalverseny közös karai. A
zenét a tánemulatiságon Vájna János zene-;
kara szolgáltatja. A férfikarban a következők
szerepelnek: Tenor /.: Farkas József, Fodor
László, Fonyó Andor, Fuchs Vilmos, Hábel
János, Kaliapis Jár,0'S, Kertész Ferenc, Kovács Sándor, Németh Gyula, Palásty József,
Sass Lajos* Szemmáry József. Tenor II.:
Benkő János, Blau Lajos, Csikós Ferenc,
Félix József, Horváth Lajos, Kocsis Imre,
Len,gyei István, Mayer Antal, Pávó Ferenc,
Soelenfreund Albert, Ungváry Káro'y, Váíossy Ferenc, Wally Ede. Basszus I.: Csűrik János, Dávid Mihály, ifj. Erdélyi Sándor, Gyóllay János, Hédii Pál, Klivinyi Gyula, Országh József, Rózsa Imre, Sándor Antal, Varga Antal. Basszus II.: Bácsay Zoltán, Dedm László, Dobó József dr., Fetamanin

Alfréd, Gavoday József, Papp József, Poór
Sándor, Raffner Dezső, Riethy Aurél, Sántlia
László rá Üveges Lőrinc.
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SZÍNHÁZ.

Hétfő, február

közigazgatás
(-) Fehértemplom tudakozódik. Rövid,
de érdekes kis ilevél érkezett ma Fehértemplom helyettes polgármesterétől Szeged tanácsához. A kis délvidéki város, értesülvén
róla, hogy Szegednek tiz milliós kölcsönt
ajánlott föl egy angol pénzcsoport, mean
akarja elszalasztani az alkalmat, hátha sikerül neki is üzletet kötni az angolokkal. A
megkeresés igy szól:
— A tekintetes Városi Tanácsnak, Szeged. A lapokból értesülvén, hogy a vezetése
alatt álló város valamely londoni céggel kölcsön tárgyalásokat folytat, tisztelettel kérem,
miszerint ezen londoni banlk közelebbi cirnél
velem lehetőleg sürgősen közölni szíveskedjék. Olvashatatlan aláirás, Fehértemplom
helyettes polgármestere.
A városka ha tudná, milyen drágán kínálják az angolok a pénzt, aligha érdeklőd-1,
nék a cimük után.
(-) Bizottsági ülés. Pénteken délelőtt a
zeneiskolai bizottság Gaál Endre dr. eilnöklésével ülést tartott, amelyen a városi zeneiskola legközelebbi hangversenyének a műsorát beszélték meg és
tandijmentességi
ügyeket intéztek dl
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Szomhafton és vasárnap
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f o n t o s dátum.

ciklus
második képének

Ha.
A kép 17-én, 18-án cs 19-én
:-:

is műsoron marad.

:-:

SPORT.

o Szegedi tornászcsapatok útja. A
Szegedi Tornaegyesület férfi- és nöi tornacsapata, valamint a vezetőség és a tagok kísérői holnap, szombaton délúlán 2 óra 40
perckor indulnak a szegedi
Rókus-állomásról, Szentesre. Propaganda mérkőzés lesz ez
a szentesték meghívására. A csapatok az ottani színházépületben mutatkoznak be. Elő- 1
adás után bál lesz.
o A hivatalos lista. A MLSz jelölő bizottsága — Baján, Herendi, Reichard, Vida,
Malaky, Hirschler, Mester — közel két héten át húzódó tárgyalás után tegnap este
állította össze a szövetség elnökségének,
tisztikarának és tanácsának a jelölő listáját.
A MLSz hivatalos jelöltjei a vezető állásokra
a következők: Elnök: betöltetlen; társelnök:
Kárpáti Bála; alelnökök: Öprée Rezső, Dobák Emil dr., Röser A. Edvin, Sziebert'h Imre, Horváth Ferenc (uj, a kreálandó ötödik
alelnöki székre); főtitkár: Csányi József dr.,
titkár: Sugár István; pénztáros: Minder Frigyes; ügyész Olgyay István dr.;
ellenőr:
Kaffka Samu; számvizsgáló: Orünwald Mikm
sa, Láday Qyőzö dr. (uj), Zsoldos Károly
m
(uj). A jelölő bizottság jóravaló munkát végzett. A jelölés persze még nem jelenti a
m
megválasztást is, mert a Bókepáét erősen
w
szervezkedik a ' közgyűlésre.
Remélhető
a
azonban, hogy a z egyesületek többsége tiszÜ teletben fogja tartani a hivatalos listát. Megm
tudjuk ebből a névsorból azt is, hogy egy ötödik alelnöki tisztséget akar szervezni a
MLSz. A tisztség betöltésére Horváth Ferencet (FTC), a MLSz első főtitkárát szemelte
ki a jelölő bizottság, ami szerencsés választás, mert ideje, hogy a biróbizottság irányítása avatott ember kezébe kerüljön. A tanácsba mindössze hét u j tanácstag kerülne. A
jelöltek
egytöl-egyik érdemes sportmanek. a
m
kikkel rendkívül sokat nyer a szövetség.

Bach Antal
ékszerüzlete
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k Szegsdi Hiteibank Rászyán/fársasáj
igazgatóságának jeleniése az 1913. üzierevröf.
Tisztelt

közgyűlés!

Midőn az 1913-ik évi üzleti jeleníésiinket tisztelettel Önök elé terjesztjük, fölmentve érezzük magunkat attól, hogy az elmúlt
esztendő politikai fejleményeinek részletes
vázolásaiba, valamint annak fejtegetéséhe bocsátkozzunk, hogy mik voltak a már az előző évből átvett és — sajnos — a lefolyt esztendőben majdnem mindvégig fönnállóit gazdasági válság okai és jelenségei.
Nagyon is köztudomásúak azok az áldatlan kül- és belpolitikai események, melyek
a kibontakozás, a javulás minden legcsekélyebb megnyilvánulását csirájában elfojtották és megakadályozták azt, hogy a balkáni
bonyodalmak kitörésekor hazánkból kivonult
idegen tőkék újra megtalálják a visszavezető
utat és megtermékenyítsék gazdasági életünk elernyedt talaját.
A pénzpiac állandó feszültsége, a kamatláb változatlan magassága, az értékpapírok árfolyamesése, a jelzálog- és kommunális kölcsön-üzlet teljes stagnálása, az állami-,
városi- épugy mint a magánépitkezé::j c
szünetelése, az ipar és kereskedelem minden
ágazatában beállott üzlettelenség, a vállalkozási kedv mélységes lehangoltsága az
okok és okozatok olyan egymásbakapcsolódó láncolatát képezték, mely a pénzintézeteket a viszonyok által előirt óvatosságon kivül már csak a kínálkozó és elfogadható
ügyletek hiánya miatt is valósággal tétlenségre kárhoztatta.
Igaz ugyan, hogy az év vége felé a jegybank kamatláb-leszállításával kapcsolatosan
némi enyhülés kezdett mutatkozni, ez azonban a mély gyökeret: vert általános bátortalansággal szemben nem volt — és félő, hogy
még sokáig nem is lesz — alkalmas arra,
hogy az üzleti életnek számbavehető lendületet adjon.
Ehhez képest intézetünk vezetősége is uj
üzletek szerzését kénytelen volt lehetőleg
mellőzni és tevékenységünk leginkább állandó üzletbarátaink igényeinek kielégítésére,
meglevő engagement-jaink lehető biztosítására szorítkozott. Ha mindezek után az ezúttal kimutatott eredmény mégsem marad
mögötte a tavalyinak, sőt annál valamivel
magasabb, dacára annak, hogy értékpapírjainknál a beállott árfolyamcsökkenés következtében valamint a városunkat és vidékét
az országos átlagnál talán nagyobb mórtékben sújtott krízis folytán több, ezidőszerint
behajthatatlannak talált — bár idővel remélhetőleg még megtérülő — követelést voltunk
kénytelenek leírni, ugy az saját tőkéinknek a
magas kamatlábnak megfelelő jobb gyíimölcsöztetésén kivül főleg annak az óvatos előrelátásnak köszönhető, amely bennünket —
mikép ezúttal is — a korábbi évek zárszámadásainak összeállításánál mindenkor vezérelt.
Üzleti forgalmunk minden ágazata igen
csekély eltéréssel a régi keretekben mozgott,
kivéve a kézizálogüzletet, mely tekintélyes
emelkedést mutat fel. Takarékbetétünk állománya sem változott, ami elég kedvező jelenségnek mondható, ha tekintetbe vesszük,
bogy a tőkegyűjtés az elmúlt évben teljesen
szünetelt, sőt a betétesek közül számosan a
kedvezőtlen kereseti viszonyok következtében
kénytelenek voltalt megtakarított pénzeikhez
folyamodni, viszont mások a helyzet jobb
kihasználása céljából tőkéiket kölcsönök
alakjában gyümölcsözőbben helyezték el,
végül pedig, hogy a szeged-városi betétek a
tervbe vett nagyobb kölcsön elmaradása
következtében majdnem teljesen kivétettek.
Az év folyamán igen jutányos árakon
megvásároltunk két árverésre került, jó helyen fekvő kisebb ingatlant, melyeknek nyereséges tovább eladására, mihelyt a viszonyok némileg javulnak, joggal számithatunk.
Már a mult évi közgyűlésnek volt sze-
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rencsénk bejelenteni, hogy
pénztárhelyiségünkben páncélszobát létesítettünk. Ennek
eddig még el nem számolt vételár-hátralékát a jelen mérlegbe már teljes összegében
beállítottuk, minek ellenében azonban a felszerelvények összértékéből újból tetemes leírást eszközöltünk.
A kimutatott nyereség mikénti felosztására következő inditványt vagyunk bátrak
előterjeszteni:
Az iizleteredmény-számla . .
egyenlege
K 12918209
ebből az 1913-ik évi tiszta nyereséget — K 11826056-át —
véve alapul, fordittassék a
tartalékalap javadalmazására
az alapszabály szerinti 5%
helyett
K 20000-—
az igazgatóság alapszabályszerű jutalékára
K 14191-27
a felügyelő-bizottság jutalékára K 3547 82 K 37739 09
a közgyűlés rendelkezésére
fog állani
K 91443 —
melyből 6000 drb. részvény
utáni osztalék fizetésére á
K 13-— (6Víu/o) szolgáljon K 78000'tiszti jutalmazásokra, jótékonyés közhasznú célokra . . K 7500'- K 83500' -mig a fönnmaradó
K 5943-—
uj számlára hozandó át.

1914. februárul4.
olcsóbban" kiárusítják ia portékájukéit, —
hatósági engedély nélkül.
x Uj bankok a Bácskában. A pénzviszonyok megjavulásának ia liatása meg
alig érezhető, a vidéken azonban már is
ujabb és iujablb biaukiailiapitások terved készülnek. Báos-Bodrqg vármegyében most
egyszerre három, uj bankalapításról beszélnek. Temerinben, ahol 1903. óta a Temerani
Takarékpénztár működik egyedül, most uj
bankot akarnak alapítani százezer
korona
alaptőkével. Ugyancsak Iszáziezer fccncma
alaptőkével takarnak egy uj intézetet létrehozni Bácsföldváron, ahcil 1896. ótia a Uácsf öld vári Első Takarékpénztár működik, a
mely legutóbb egyesült iaz Óbecsei Első Ta-il
karékpénztár és Hitelbank báesföldvári fiók
jávial. Uj bank alakul ezenkívül Bajmokon
is, amely hir szerint, az ottani kéipviseüőtetstület ellenzékének lenne az intézete. A pénzügyi válság során szerzett szomorú tapasztálatok, ugy látszik, imég aam vágják útját a
törpe-intézetek ujiaíbb elszaporodásának.
A budapesti gabonatőzsde.

A határidőpiacon, ahol változatlanul
stagnáló az üzlet., a rozs állott a helyi spekuláció érdeklődéseinek középpontjában, a
melyet leginkább azért vásároltak, mert
egyik külföldi bank áruosztálya áprilisban
Javaslatunk elfogadása esetében tarta- állítólag követelni fogja a határidőpiacon
lékalapunk kerek 300.000 K-ra fog emelked- vásárolt rozsnak készáruban való szálld fáni, ami alaptőkénk 25%-nak felel meg és re- s á t A rozs szilárdsága néhány fillérrel a
mélhetőleg ugy az összes visszleszámitoló többi cikk árát is megdrágította. Az árfoösszeköttetéseink, elsősorban az Osztrák lyamok a következők:
Magyar Bank helyi fiókintézete részéről a
Buza áprilisra 11.94, októberre 10.90.
lefolyt évben is tapasztalt előzékenységnek, Rozs áprilisra 9.10, októberre 8.55. Tengeri
mint pedig a betevő közönségnek intézetünk- j májusra 6.71, juliusra 8.82. A készáruvásáron
kel szemben eddig tanúsított bizalmának to- ' tartott volt az irány.
vábbi fokozására lesz alkalmas.
A budapesti értéktőzsde.
Méltóztassanak
bemutatott zárszámadásainkat tudomásul venni, a nyereség felA mai elő tőzsde iránya elejétől végig
osztásra vonatkozó indítványunkat elfogadni kedvező volt, anélkül, hogy a forgalom meg— mely esetben a megállapított osztalék a j élénkült vcilna. A magyar hitelbank mérleholnapi naptól fogva pénztárunknál kerül ge nem keltett emóciót, inert részletedről
kifizetésre — az igazgatóság és a felügyelő- már korábban kolportáltak igen kedvező híbizottság részére pedig a felmentvényt meg- reket. A .nemzetközi piacon az állam vaautadni.
résevény volt keresett, imig a helyi piacon a
Szeged, 1914. február hóban.
magyar bankrészvény cs a rimamurányi
részvény
volt. A készár upiacon kevés üzlet
Szegedi Hitelbank Részvénytársaság
voilt, a magyar villamossági részvény néigazgatósága.
hány koronával javult, ellenben a salgó és
x A túlzott reklám. Klein Elemér volt
makói főtéri kereskedő ellen több makói keRoyal nagykávéházban
reskedő 'megkeresésére följelentést tett az
aradi Kereskedelmi és Iparkamara a makói
Minden vasá nap
rendőrségen, mert az túlhajtott, a többi ke- \
NAGY T O M B O L A
reskedő anyagi károsodását előidéző reklámértékes nyereményiárjjakkal. •
mal tömeges vásárlásra csábítja a közönséNaponta c z i g á n y z e n z .
get. A finakói rendőrség, mint elsőfokú kiSZÍNHÁZ! V A C S O R A !
hágás! bíróság még a mult év szeptemlier 9én Kleint — miután annak hirdetéséből a töSaját t e r m é s ű kitűnő iiegyiborok.
K ü l ö n l e g e s s é g : „ R o y a l Zöldike."
meges és gyors vételre való csábítást beigazolva látta, — 50 korona
pénzbüntetésre
T u l a j d o n o s o k : Matejka é s Fiiege!.
ítélte. Ezt az ítéletet Csanádmegye alispánja is helybenhagyta. Az iparkamara fötebbezóse folytán az ügy a kereskedelemügyi miniszterhez került, A minisztérium az 50 korona pénzbüntetést jóváhagyta, de elmarasztalta Kleint még a vógeíladásoknál kötelező
100 korona engedély dij lefizetésére és a
póteljárás során megállapitandó bruttó bevétel 10 százalékának a megfizetésére. Ez tehát érzékeny büntetés lenne, ha történetesen
Klein. Eleméren, akit az itéflet súlyt, be leAz áftalam készített
hetne hajtani. Klein azonban a tömeges és
Utóira kitűnően tauaáfrktió a vakxfc i t o j p ^
gyors vételre csábítás 'ellenére :is tünkre ment
fef ruan tamcrhefcS, az eredeti fogakat
s ezidőszerint Aradon, keresbedősögéd, akin pótolják. Készitek tcváeoá arany koronáké
aligha lehet behajtani ezt az összeget. Etem'svehctö arany hidakat jutányos árak raes'^'
ben egyes kereskedőiknek jó lesz megszivMk'Mfcűuefc 12 óra alatt lesznek kiefegtttr
ni azt, hogy a minisztérium szigorú példát
mriyca javítást 4 óra alatt készitek.
statuált az in kollegiális é® nem szolid reklámmal dolgozó kereskedők ellen s hogy fi
SARTA ÁGOSTON fo^tecH**
hatóság a jövőben nagy szigorral fog eljáric« i. í*. szsraa
ni azok ellen a kereskedők ellen, aikik u „log
h e b w . i i . i i s e . i l t a í s s h í i *

a temesvári szesz -olcsóbb áron volt kapható. A járadékpiaoom -még mindig nem tapasztalunk javulást A valuta és ércváltó
kissé merevebb, A zárlat szilárd.
Kötöttek: Magyar hitell 850—851. Osztrák hitel 1644. Jelzálogbank 451.50. iLetszálmitalóbank 532. Magyar bank 531.50—535.
Esztergom-szászvári
424.
Kereskedelmibank 3831—383í). Salgó 754.50—756.50. 4 százalékos ikctrona járadék 83.50—83.60. Osztrák
ós Magyar államvasút 720—721.25. Közúti
vasút 630.50. iRimiaimurányi 675—677. Union
500. Magyar viHámossógi 545—546. Temesvári szesz 551—553.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 645. Magyar hitel 850. Angiló-bamk 346.50. Unió-bank 613.
Bankvenein 536. Latndorbank 527.50. Dohányrészvény 440. Alpesi bányarészvény 839. Rimamurányi 676. Prágai vasmű 2662. Skoda
771. Osztrák é9 /Magyiar államvasút 721.
Lombárd 106. Déli vasút 248. Török sorsjegy
228.50. Márka készpénzért 117.30. Az irány
szilárd.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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Gólya

megkezdődött a

I t A P O H T A I
mozgófénykép előadás szabad bemenetfel.
minden Csütörtök, szombat és
vasárnap

ponggolák, blousok, aljak,
női

I iqek,

alsószoknyák,

kötények,

csipkék,

hím-

Értékes T O M B O L A t á r g y a k

zések, keztyük, harisnyák

Szolid családi műsor. - Nöi kiszolgálás teljesen beszüntetve.

és mindenféle női és férfi
:•:

divat cikkekben

A zenét G O N D I KÁLMÁN s z e g e den legjobb c i g á n y p r í m á s teljes zenekarával h a n g v e r s e n y e z .

igen olcsó árakkal!

Kezdete pontban 9-kor.

M E G N Y Í L T ! ! !

Dr. Tagányi Sándor földbirtokos p a n k o t a i ménesében
eladásra kerül 2 drb 1 és féléves tisztavérü

ardeni néncsitf
továbbá 2 darab 1 és féléves félvér ardeni mén-

SZEMÉLYEK:
Csiky
Qömöri
Körmendy
Petheő
Sümegi
Simkó
Baróti
Krisztinkovira
Szendrő
Virágháti
Stella
Kohrái
Pálma
Edvi

csikó. Érdeklődőknek bővebb felvilágosítással szolgál:
Uradalmi felügyelőség, Pankota,

APRÓHIRDETÉSEI f f
külötiszmelalatt

Délmagyarországi fióktelep,
Szeded, Keiemeu-u. 11. Telefon 833

LUCZA JÓZSEF

••••

A S Z E G E D I HITELBANK RÉSZV.-TÁRSASÁG

XXIV-ik évi

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

rendes közgyűlését
az intézet saját helyiségében (Kölcsey-udvar)
folyó hó 22-én délelőtt 10 és fél órakor tartja,
melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.
A napirend t á r g y a i :

hajkorpa

gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt. „ .i n a h a js z e s z " artal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegeu,
Szechenyi-tér.
'250
Hajőszülés

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi
jelentése.
2. A mérleg megállapitása a zárszámadások megvizsgálása és a felmentvény megadása.
3. A nyereség hovaforditása.
4. Netáni indítványok az alapszabályok 23. § - a
értelmében.

ellen

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

di-

Legjobb hajfestő

az

csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged

Ül

országvsn elismert Lein-

irógépjavitások.

Átterikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam '

Aradmegye.

Meghívó.

C s i p k e és szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
littatnak olcsó árak
tett és rövid idő

másolások,

ii

Női szövetek, kézműárúk,

1913.

^bzorositások,

ií

K o s s u t h L a j o s - s u g á r u t 1. szám
(Bruckner vaskereskedés mellett.)

Történelmi színmű 3 felvonásban. Irta: Biró Lajos.

Westerland, altábornagy
Beatrix, a leánya
Almássy, főhadnagy, unokaöccse
Törő Pál
Theodori, kapitány
Paula
Radován
A fölakáj
A régiségkereskedő
Kovács
Egy tiszt
Ordonánc
Fiatal hölgy
Idősebb hölgy

árúház

MEGNYÍLT!!!

színház.

Városi
•uihimimhhn
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DELMAQYARGRSZAG

1914. február 14.

Azon tisztelt részvényesek, kik ezen közgyűlésen
résztvenni akarnak, felkéretnek, hogy hivatkozással alapszabályaink 16. §-ára, részvényeiket a nem esedékes szelvényekkel együtt 3 nappal a közgyűlés megtartására
kitűzött nap előtt a bank pénztáránál elismervény ellen
letenni szíveskedjenek.
Szeged, 1914. február hó 5.
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AZ IGAZGATÓSÁG.
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1914. február 14

DfeMAGYÁRORSZXa
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A Szegedi Hitelbank Részv.-társaság
1 9 1 3 - i k

é v i

zárszámadása.
Mérleg

Tartozik.

K

f

k

Vagyon:

Követel.

234538 45

Pénztárkészlet
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék

54229 83 288768 28

.

3212761 55

Váltótárca
Értékpapírok és függő kamatai

Részvénytőke

1200000

Tartalékalap

•280000

Takarékbetétek

1810477 56
285024 79

Folyószámlái betétek

218471 09

. .

K

Teher:

Jelzálogkölcsönök

55498

Fel nem vett osztalékok

Kötvénykölcsönök

30900

Betéti kamat adók

10000

3340

leirás

4946 96

Visszleszámitolt váltók

13340

Felszerelvények (páncél szoba) . . .

757283 96

. . . .

101876 62

Hitelezők

17355830

Kézizálog kölcsönök

1625

. . .

Ingatlanok:

Államkölcsönök

28957 24

Átviteli kamatok

54600 77
32347 20

Korona-u, 17. sz, ház és árverésen vett ingatlanok

12597854

Átmeneti tételek

Adósok értékpapírokra és egyéb fedezet mellett

57038643

Nyereség áthozat 1912. évről .

10921 53
11826056 129182 09

Nyereség

4686322 19

4686322 19
* Az idei javadalmazással 300000 koronára emelkedik.

Üzleteredmény-számla.

Tartozik.

K

Terhek:

Takarékbetéti kamatok és kamatadó
.

-

. .

Adók és illetékek

f

10921 53
239952 23

Váltókamatok

55570 26

Kézizálog kölcsön kamatok

. . . .

14612 65

23639 71

Értékpapírok kamatai (adómentes) .

8358 21

Pénzintézeteknél

33439 92

Kezelési költségek

10552 11

elhelyezett

tőkék
3670 46

Különféle kamatok, dijak, jutalékok

6069 50

és ingatlanok jövedelme

94448 44

. . . .

11088 67

Leirás a váltótárcából
10921 53

Nyereség áthozat 1912. évről . . .

118260 56 129182 09

Nyereség

52
371963 —

371963 52
A könyvelésért:

Szeged, 1913. december 31.

Abonyi Rezső s. k.
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Kohn Mór s. k.,
elnök.
Fournier Károly s. k.,
ig. tag.

K

94281 26

Tiszti fizetések és lakbér
Értékpapirokon veszteség

f

Nyereség áthozat 1912. évről . . .

4800

Házbér

K

Jövedelmek:

3340

Leirás a felszerelvények értékéből .
Visszleszámitolási kamatok

f
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Követel.
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Glücksthal Lajos s. k.,
ig. tag v. igazgató.

L

Boros Miksa s. k ,
f. b. tag.
NYOMATOTT
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Juránovlcs Ferenc s. k.,
alelnök.

Dr. Goldschmidt G y ö r y y s. k.,
ig. tag.

Dr. Gyulai Mór
f. b. elnök.

a

Ivánkovits Ferenc
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Rosenberg J á n o s s. k ,
ig. tag v. igazgató.
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Fischhof Samu s. k.,
f. b. tag.
___

vannavá. kŐNYVNYOM(iA.j*Ha> >/• *»< OtN.

Várnay D e z s Ö "
ig-

KIHASÍ-UTCA

Ungár Benő s. k.,
I b. tag.
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