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Eeru ssé» éra !• Wér.

A „Revue de Hongrie" 1914. február 15. számában Láng Lajos báró igen
érdekesen világitja m e g a Balkánon lezajlott háborús eseményeket és egyszersmind
levonja ezeknek az eseményeknek következményeit Ausztria és
Magyarország
nemzetközi helyzetére nézve. Nem bírálja
Berchtold gróf külügyi politikáját, hanem
főleg arra törekszik, 'hogy megállapitsa
azt, vájjon az európai török birodalom
összeomlása és a balkáni nemzetek térfoglalása könnyebbé avagy nehezebbé tette-e a monarchia pozícióját és békéjének
megőrzését.
„Eleddig — mondja Láng báró —
z osztrák-magyar monarchiában a Balkán keresztény népei fölszabadulások határozott ellenségét látták'', noha sokszor
éppen a szlávság nagy jóakarója maga
Oroszország volt az, amdty a balkáni keresztény népek előnyomulását megakadályozta, igy például a mostani balkáni háború folyamán sem az ottomán haderő
gátolta meg Bulgáriát abban, hogy az
»,Aya-Szófia" tornyára a keresztet feltűzze . . . D e bármiikép vesszük is, tény,
hogy a balkáni keresztény népek közös ellenségén kivül, a törökön kivül, e népek
uz osztrák-magyar monarchiára is kiterjesztették a gyűlöletüket, mert a török bia
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lil. évfolyam 38 szám
rodalom sorsában beállható változások elsősorban minket érdekeltek.
Milyen tanulságokkal jár azonbani a
most lefolyt véres háború. Elsősorban kitűnt, hogy a szláv szolidaritás
kimerithetetleneknek vélt
forrásai
elapadtak.
A
szláv testvérék egymással is összeverekedtek és Oroszország hiába próbálta meg az
egykori szövetségeseket uj egyesülésbe tömöríteni. Láng Lajos báró fejtegetései során igen szépen demonstrálja, hogy
a
mostani balkáni háborúknak ránk nézve
legfontosabb és legvigasztalóbb tanulsága
éppen az, hogy a pánszláv eszme — balkáni vonatkozásaiban
— határozottan
csődöt mondott.
A hármas-szövetség és a hármas entente viszonyára is érdekes hatással voltak a balkáni eseményeik. Olaszországgal
való viszonyunk Albánia révén szilárdan
barátságos lett, noha eleintén éppen ennek az országnak megteremtése bizonyos
félreértésekre szolgáltatott okot a két szövetséges nagyhatalom között. A balkáni
népekkel szemben annyiban is megváltozott az osztrák-magyar monarchia helyzete, hogy amig a török uralom a keresztény népekre terjedt ki és amig egy balkáni háború európai háborúra vezethetett
volna, addig a mi monarchiánk volt elsősorban kitéve e g y ilyetén konflagráció veszélyeinek — holott a török birodalom egy
ujabb katasztrófája esetén elsősorban nem
a mi monarchiánk, hanem főleg a hármas
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Vasárnap február 15.
entente nagyhatalmai volnának
mindenekelőtt
érdekelve.
A hármas entente tagjai között a
kohezio — fejtegeti továbbá Láng Lajos
— már azért sem olyan benső, mint a hármas-szövetség tagjai között, mert a török
birodalom egy esetleges ujabb szerencsét-1
lensége, illetve az ázsiai török birodalom
fölosztásának kérdése ellentétbe
hozhatná
Oroszországot
és Angliát. Egy efféle konfliktus elkerülése azonban —
mondja
Láng Lajos báró — mindenképen kívánatos: Ez nemcsak a hármas-szövetség,
hanem főleg Franciaország
érdeke is. Ez a
nagyhatalom a hármas entente 'kebelén belül épp ennélfogva ugyanarra a szerepre
van hivatva, mint a mi monarchiánk a
hármas-szövetségben, t. i. hogy az ellentétek kisimításának és a békének
közbenjárója és szószólója
legyen. Ebben a főfontosságu kérdésben — és ez a Láng Lajos báró szenzációs cikkének vezérmotivuma — Ausztria-Magyarország
és Franciaország karöltve
haladhatnak.
Érdekes megemlíteni, hogy a francia-magyar folyóirat ugyanazon számában egy cikk olvasható. „Az osztrák-magyar külpolitika jellemző sajátságairól", a
melynek az a konklúziója, hogy AusztriaMagyarország balkáni politikája elsősorban adriai politika volt, mert adriai birtokai nélkül monarchiánk nem is lehetne
igazi nagyhatalom.

akik ma torkig vagyunk a humanista isko- { érezze a múlttal való összefüggését s a mai
Iával. A latin iskola csökevény maradvány műveltségnek első gyökérszálai felé rezegolyan időkiből, melyekben szükséges és ele- jen vissza emlékezése. A görög-latin monopólium kisikkasztija történelmi érzésünkből
ven szerv volt.
V
Asszíriát, Babilont, Indiát, Egyiptomot, KartÁm a csökevény nemcsak fölösleges, de hágót, Zsidóországot, amelyek mind jobban
'kártékony is. A vakbél nemcsak haszontalan, vagy legalább is ugy hatottak a világra s elde veszedelmes is, méreg gyűjtője, gyulladás sősorban épen a görög s a római műveltségokozója. Az antik ideálokon való csüggés igy re, mint a görög s a római miránk. Ostoba
szemre magasztos, valójában azonban barbár kiulturgőgöt s ezzel veszedelmes élhetetlenés brutális reakció. Ideálok mindig valósá- séget is nevel belénk, mellyel egyedül idvegokból fakadnak s valóságos kiformálódásra zitőnek csakis a mi kultunformáinkat éreztörnek — s hogy szabad nekünk ma, a hu- zük s lenézzük s fitymáljuk a keleti műveltszadik században, a gépi munka s az emberi séget. Ha iskolánk igazi iskolák volnának:
szolidaritás világában olyan világrend ideál- nem ott kellett volna-e már megtanulnunk,
jain hevülniünki, (melynek szükséges, eknel- amin) Lihungcsangnak és Togónak kellett
{ lőzihetetlen, életében gyökeredző intézménye bennünket megtanítania? . . . Lihungcsang?
volt a rabszolgaság? Szamár az — ezt En- . . . Togő? . . . Én az ország egyik legjobb
gels mondta — aki rossz néven veszi a gö- gimnáziumába jártam s tanáraim közt tudósrögöktől a rabszolgatartást. De gazember, a nak is, embernek is nem egy elsőrendű akadt.
ki ma is rabszolgatartó szeretne lenni. S a Azonkivül rossz kölyök is voltam, aki öszklasszikus iskola önkéntelen bűntársa ennek sze-vissza olvastam tücsköt-bogarat s volt
a gazságnak s neim véletlen, hogy a huma- egy kis kagálunk, melynek sportja volt a
nista iskola megmaradásáért ugyanaz . az műveltség. Nos: első éves jogász voltaim, a
istenesség hevül most hirtelen s a klasszici- mikor végre nekiültem, hogy végig olvassam
fás jóhiszemű bajvívóit azok biztatják leg- a XIX. század történetét s pontosan megtudlázasabban, akiknek ősei annak idején leg- jam, ki volt az a Cavour, Palmersíon, III.
veszekedett ellenségei voltak a renaissance Napoleon és Bismardk, akiknek isten bizony
humanizmusának s a pápaság elpogányodása volt annyi közük a magvar nemzet sorsához,
mint akit fiaink elé példának állítanak, a küellen kitalálták a jezsuitaságot.
lönben igen derék és hősi Leonidásnak.
*

Ha az ember álmában megüti lábát,
juenten hozzáálmodja, hogy leesett a ue.lért-hegyről s beleütötte a hüvelykujját a
vámházba. így álmodnak hozzá a klasszic;tás szerelmesei mindenféle nagyszerű sz.uk•"teget ahhoz a valósághoz, hogy a gorog-iahu iskola nyakunkon maradt különc, olyan
'dők'böl, amikor ugy e nyelvek ismerete, mm:
a
görög s a latin irodalomé és tudományé
szakasztott olyan gyakorlati eszköz és élelmesség segitő ismeret volt a középkor istenes tudatlanságához, s barbár származású
intézményeihez képest, mint ma a modern
nyelvek s a modern természeti és társadalmi tudományok ismerete a klasszicitásban
megfeneklett iskolás műveltséghez képest.
Arisztotelész teméntelen sok szamárságot foglal össze természettudomány címén,
•te mégis haladás volt, gyakorlati haladás.
0
hozzá magához térni vissza az ő tudását
összekuszált barbár tudákosságtól. Ugyanilyen gyakorlati hasznú volt a római jog tökéletes rendszerének megismerése a barbár
mgászság közepett. Szakasztott olyan reaa
issance és gyakorlati haladás volt ez, mint
eredeti görög és római építészethez való
Vls
s/,atérés az ugyancsak római-görög szár5,1
azásur de barbár kezeken elbarbárosodott
r
?mán és gót építészettől. Szóval, a huimaAz egyoldalú rólmaf-görög klaisszicitás
tesíak opoly huncut és földhöz tapadt inaic- j többek közt épen annak állja uíját, amire, álri
«iisták és szabadgondolkozók voltak, mint I Utólag, főképen való: hogy a inai ember meg-
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Jellemző adatok
a közgyűlések munkájából.

A köznek biztosítandó ezen előnyöket
három irányban kerestük.
1. Pontos számitások alapján a társulat
előnyét évente cirka 50,000 koronában állaAz utolsó közgyűlés alkalmából a „Dél- pítottuk meg és kértünk ebből bizonyos
magya!ország"-ban megjelent cikkek arra aránylagos részesedési a városnak, amely
indítanak, hogy a közgyűlés magatartásá- azonban 20,000 korona minimális összeggel
hoz — városunk legfontosabb ügyeinek el- garantálva lett volna.
intézési módjához — én is néhány megjegy2. A közlekedés javitását kivántuk elérzést tegyek, azon célzattal és azon remény- ni. És itt a uagyköruti lakosság, városunk
ben, hogy az illetékes körök ügyeimét ezek ezen mostoha gyermekének szószólójává
iránt a fontos dolgok iránt felikeltve, az ügy- szegődtem, amennyiben a három sugáruti
nek szolgálatára lehetek.
vonai — Kossuth Lajos-, Kálvária- és PetőA villamos vasút, valamint a Strasser- fi-sugáruti vonal — összeköttetését egy
féle vásárcsarnok ügye, ha nem is mondható nagykörúti vonallal követeltem, annál is inmessze kihatónak, mégis mindkettő elég fon- kább, mivel ezen vonal kétségtelenül ki is
tos és különösen- rendkívül alkalmas arra, fizetné magát.
hogy a közgyűlésnek azt a majdnem szoká3. A fennálló szerződésnek a város érdesossá vált magatartását megvilágítsa, ame'y kében való javitását tűztük ki célul.
szerint egy-egy, a kérdést neim is ismerő,
Van ebben a szerződésben -egy szerenvagy pedig bizonyos célzattal felszólaló bi- csétlen- pont, mely szerint a társulat akkor
zottsági tag indítványára rendesen a legradi- tartozik a jegyek árát 8 fillérre leszállítani,
kálisabb álláspontra helyezkedik.
ha 8 százalék osztalékot tizét 11
Ha tehát a társulat belga részvényeset
I.
7
9/10
százalék kifizetett osztalékkal megHa valaha ügy a helyes „do ut des"
szempontjából a közügy érdekében a társa- elégszenek, e kedvezményt a város soha semság ajánlata alapján nyugodtan tárgyalandó éri el. Kértük ennélfogva ennek oly értelmű
volt, akkor ez a villamos vasút ügyéről helyesbítését, hogy a jegyek ára leszállítandó, „ha a társulat ellenőrzendő mérleg szemondható.
rint
8 százalékot keres!"
A szűkebb bizottságba -beválasztva, ezt
Van egy további pontja a szerződésnek,
Back Bernát barátommal azonnal felismertük és beható tanulmányozás után oda ju- hogy a város bizonyos tiszta jövedelmen fetottunk, hogy e bizottságban — egyhangú lüli hozamban részesül.
hozzájárulás mellett — előadtam, hogy a
A társaság képviselői — nem egészen
társulat ajánlata igenis megfontolandó, -mer t jogtalanul — azt vitatták, hogy e pont érvésokkal nagyobb előnyöket biztosíthatunk igy nyét veszti, mivel nem képzelhető részesea „köznek", -mint azzal az egyesek által nem dés a bruttó és a tiszta jövedelemből. Mi terérzett két fillérrel, amelylyel a jegyek ára le- ( mészetesen nem tágítottunk és itt is egy köszállítandó volna.
l zéputon találkoztunk, valamint követeltük
való topogás tapasztalataink körül. Uj dolgot elképzelni nem tudunk, csak a régieket
kombinálgatjuk s már ezért is hiába jósolgatjuk meg, akár tudákoskodó kabbalával,
akár őszintén bevallott szeszélyes vakmerőséggel, a jövőt. Hiszen csak meg keli nézni
a Két ezer év muiva ci-mü elképzeléseket,
hogy megjelenésük után husz esztendővel
mily gyászosan elavultak a valóságos fejlődéshez képest.

tudja, már azelőtt is, a régi kul túrákban
mennyit kisértett) — s a mai párisi vegyészet, mely mesterséges táplálék kieszelésén
töpreng s a mai párisi fiziológia, mely a test
öregségét okozó falósejtek megfékezésének
föla-daíát veti föl: tulajdonkép ugyanezzel a
két problémával vesződik. De ime, a legpárisibb párisi s a legamberebb ember: Anatole francé is ímegirta az ő utópiáját (Sur la
pierre blanche), s ebben az elképzelésben az
*
emberi élet megnyújtásáról már nincs is szó,
Az emberiség élete egyben mindeneset- a mesterséges táplálkozás pedig félig-medre olyan, mint az egyes emberé: abban, hogy dig csütörtököt mondott. Háromezer év alatt
az élet megtöri s lemondásba igázza. Mikor az emberiség megtört s már ál-mában sem
az emberiség maga felől gondolkozni kez- mer szembeszállni a valósággal. Az élet elől
dett, a természetnek 'különösen két kegyet- az álomba menekülünk, de álmunkat is marlensége lázadt föl: az ellen, hogy az emberi kában tartja az élet. Egy rég megírt kis verélet oly szemtelenül, oly égbekiáltóan, oly sem jut eszembe, egy álmatlan éjszakám
husznavehetetlenül rövid s az ellen, hogy ra- | szülötte:
gadozó állatoknak kell lennünk, kiknek tápMakacsul ülök kapud el&lt, álom,
lálkozása más teremtéseknek életébe k-eriii.
Kinyiltát görcsös türelemmel várom,
A legrégibb utópiák, a görögök államregéS bár lüktet a fő s csikorog a fog:
nvei, az ő legjobb világaikat e két tengely
Csak azért is aludni akarok.
körül forgatják. Az egyik százötven esztendőre nyújtja az emberi életet, a -másik az
Csak azért is, ha tán hiába is,
embereket nem is halat ja meg természettől
Ha, mint az ember, gyáva álma is,
!
fogva, hanem az öreg emberek, ha már naS az élet ugy megtöri és veri,
gyon elöregedtek, megkoszorúzzák fejőket s
hogy üdvét megálmodni sem meri.
maguktól ugranak a tengerbe. S mind e szép
*
elképzelésekben az emberek nem esznek I
húst, hanem növényi táplálékon élnek boldoEz a gyávaság különben kezdettől fogva
gan, erősen és békességben. Háromezer esz- I benn kisért az emberiség álmaiban. Az ábtendő óta kisért ez az ábránd a mai emberi- j rándos görög is időhaladékot és udvariassáség vágyakodásában s elképzeléseiben (s ki got könyörgött csak a természettől; az egyik
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még a visszaváltást szabályozó pontoknak a
város érdekében való megváltoztatását.
Arnig e követelések Brüsszelben előterjeszttettek, a közgyűlés, amelyen távollétem
miatt nem lehettem jelen, Dobay d-r. bizottsági tag ur*) indítványára, — aki radikális
felszólalásaival már nem egyszer vetette el a
sulykot, — felrúgta az egész dolgot. A brüszszeli részvényesek a jegyek árának leszállításától a forgalom nagy emelkedését -remélvén, visszavonták ajánlatukat. És én kérdem
most1 már Dobay bizottsági tag urat, nem a
mi m-unkánk és eljárásunk volt-e inkább a
város érdekében álló, mint az ő radikális
negációja, amelynek a közgyűlés — sajnos
— oly könnyen megnyerhető.
II.
A Strasser-féle tervek ügyének elintézése még sajnálatosabb. Amíg ugyan én
egyrészt a vásárcsarnok építésének elodázását mindaddig szivesen látom, arnig a város
közönsége — egynéhány érdekelt háziúr
nagyhangú érvelésével szemben — be nem
látja, hogy a vásárcsarnok nem kerülhet más
helyre, mint a Mars-térre, ahova a tanyai
vasút fog betorkolni, addig másrészt bizonyos, hogy az a határozat, amelyet a közgyűlés egy bevallotan érdekelt bizottsági tag
ur inditvány-ára hozott, az ügyet nemcsak
ímeg nem oldja és el nem intézi, hanem azt
*) A nagyértékü és megszívlelésre ajánlatos cikkre meg kell jegyeznünk, hogy a villamos vasutat
ajánlatának visszavonására
nem annyira
Dobay
dr. felszólalása késztette, mint azok az egyéb felszólalások, amelyek olyan frázisokkal akartak a z ügy
intézésébe-befolyni, hogy idegen tőkét ne hizlaljunk
és az üzleti lojalitásnak azzal a nagyszerű
megnyilvánulásával, hogy a villamos, ha tárgyalásba bocsátkozik a várossal, bizonyára be akarja csapni.

csak megduplázni akarta az élet esztendeit,
a másik pedig csak azt nem akarta, hogy a
halál erőszakosan és szamarusággal csapjon
le ráník, az öreg emberek ugy is, maguktól
is megölik magukat és vidáman cselekszik
ezt, koszorúzott fővel. Örök ifjúságról s örök
életről már régen nem merünk álmodni s arról sem, hogy az örök élet örök boldogság
volna. A komor zsidó föltfogás, hogy az örök
élet örök büntetés, már benne kisértett a vidám görögben is.
* ,

Van ez -utópizálásnak egy lesujtóan inu
latságos oldala.is: az örök emberi ostobaság,
mely örökké akkor mutatkozik legvilágosabban, mikor az ember értelmes és lángelméül
Bizonyos, hogy ezek a tudományos álmodók
az emberiség leggeniálisabb példányai voltak
s e geniálitás alól nem kivétel az a csoportjuk sem, -mely e most emiitett görögökön
kezdve -le egészen Jean Jacques Rousseauig
Relournons á la nature-t álmodja meg utópiának. Mint a tudomány egész történetében,
itt is a geniális emberek mindent meglátnak,
csak azt nem, ami az orruk előtt van. Mind n
régi görögök, mind Jean Jacques tapasztalásból is, hallomásból is ismerhettek barbár,
sőt vad s mindenesetre a magukénál fejletlenebb népeket, hallhattak azok életéről, szokásairól, erkölcséről és állapotáról, ismerhették a parasztokat s a matrózokat s azonfelül az állatoknál is megláthatták, -mit jelenés mibeii áll a természetes állapot. Mié'1
gondoltak el mégis és 'nyilvánvalóan jóhisze-

Hlrpito; irfilj MrKiaeH rftzbtfIzdfsw I?
Dús választék kész díván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szakszerűen és olcsón eszközöltetnek.
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°'y bonyolulttá teszi, hogy abból kivezető nék a közgyűlésekre eljárni, még ha nem is se palotája, se társasága, se (mulatozása
nincsen. De szive, — az talán van. Mintha
kéri tőliünk X irnok a szavazatunkat;
ut alig imaracl.
2. talán ez. a két eklatáns eset, amely bi- azzai volna közöttünk leginkább. Mondják,
Strasser, akinek szakértelemmel véghogy senki se ment még el tőle üres. kézzel,
zett .másfél évi értékes munkája az összes zonyára nem áll egyedül, arra fogja indítaha bajában hozzá fordult. Lelkiismeretesen
szakértők szerint 8000 koronával egyáltalá- ni a t. bizottsági tag urakat, hogy határozaukkal ne mindig csak a legszélső irányt pro- utána járt, tudakozódott, segített, enyhített
ban nem volt kellően honorálva, és aki azzal
mindenkinek a nyavalyáján. S vájjon kinek
is újból tanújelét adta szerénységének és pagáló felszólalásokat, hanem a tanácscsal
nincsen? S ime, elég neki egy egyszerű ujelőzékenységének, hogy ezt az összeget el- a bizottságokban együtt dolgozó, nyugodsághir,
hogy ez a sziv gyorsabban és teljefogadta, az ily módon megszavazott 4000 tabb, körültekintőbb bizottsági, tagokat tásebben
kinyúljon,
mint a mi benszülött filankoronát .bizonyára nem fogadja el, Mivel pe- mogassák.
trópjainknak
az
erszénye.
Napok óta irjuk
Wimmer Fülöp.
öig mindaz, ami nálunk a vásárcsarnok előmár a betűket a didergő szilléri gyerekek érkészítése ügyében történt, a mérnökség által
dekében, napok óta ébresztgetjük, piszkálbevallottan és mindenesetre helyesen a
gatjuk a társadalom érdeklődését. Nem mozStrasser-féle dolgozatok alapján történt,
dult meg egyszer sem.
•Mindaddig, atnig Strasserrel rendbe nem jöAz a néhány szavas sürgöny, mely nem
vünk, elvész minden, amit három év óta e
vár előadói elintézést, kiadmányozást, legé(Saját
tudósítónktól.)
Százhúsz
korona,
téren tettünk, azon 7000 koronával együtt,
pelést, iktatószámot és egyebet, egy nagy,
"melyet a kiviteli tervek díjazásaként fizét- ez bizony nem nagy pénz és mégis elképzelszomorú igazságot revelál nekünk és a most
tünk és megmarad a Szigyárló bizottsági hetetlen halom kincsnek tetszik, h a valaki
imár
vidám tűznél melegedő szilléri gyeretag ur által jelzett „aj terv", amelyről azért közel áll a megfagyáshoz és épen ez a százkeknek:
azt, hogy forró emberi érzés és roMerem határozotan áLlitani, hogy nem lesz húsz korona mentené meg a legborzasztóbb
konszenv
nélkül, mely ennek a városnak a
J
°bb a Strasserénél, mert a Strasser é elisme r - haláltól . . . De nagy pénz akikor is, ha egy
hivatalos é s társadalmi életéből egyaránt töten
ló, a jobb ezúttal tehát evidensen a jó- sereg iskolás gyerek kékre fagyott ujjakkal
kéletesen
hiányzik, sohasem fog a közéletna
k csak ellensége és megrontója lelhet, a didereg a tanteremben é s az a tanácsi vég- ből eltűnni az a bántó ridegség és elhagyaMely ezenkiviül valószínűleg egy drága pert zés, amely a borzasztó tömeg pénzt, össze- t o t t s á g , mely e falak között minden' finols
akaszt a város nyakálba? Akármilyen ön- sen egyszázhúsz koronát a hideg kirekesz- mabb megértésekre kép ós lelket fogad és
zetlenül viselkedett is ugyanis Strasser a téséne kiutalványozni van hivatva, minden környékez . . .
párossal szemben, azt bizonyóra mégsem alázatos instancia dacára sem ered útnak a
Tisztelettel köszöntjük Gerliczy Ferenc
t0
Sia szó nélkiil megengedni, hogy itt az ő szilléri iskola felé . . .
Sz
Az eset egyik fele széltében ismeretes. bárót, ki e szomorú városba szívbeli nemes
ellemi munkáját ellenszolgáltatás nélkül
fe,l
Néhány
száz koronát kért a szilléri iskola érzésének egy meleg nyarát küldte.
basználják.
(d)
igazgatója, hogy rendbehozhassa az épület*
A közgyűlés tehát kétségtelenül mindkét
laaa.a.a.ASsa*
ablakait és ajtóit. A hatóság nem ért rá bahetiben nem a város valódi érdekében hatágatell-ügyekkel foglalkozni — talán épen a
Merán gróf bukaresti látogatása. Bur o l t . A remedimn pedig szerintem kétfelé
tiz milliós kölcsön fölvételén törte mind a l;arestből jelentik: Merán gróf Bukovina tar^esendő,
tományi főnöke, aki Bukarestben időzik, a
hat fejét — és a gyerekek áztak, fáztak, dikövetkezőket mondotta egy ujságirónak:
1. hogy nemcsak a szokásos 30—40 bi- deregtek tovább.
z
— Látogatásomnak nincs politikai célja,
°hsági tag ur jelenlétében tárgyaltassanak
Most azonban következik a történet má- csupán udvariassági aktus ez, mert be akartam
32
Hy fontos kérdések, hanem ugy a virilista, sodik fele. Egy előkelő úriember olvassa vamutatkozni a királynak.
Mint a választott tagck tartsák kötelességük- lahol a fővárosban, hogy mi történik a szilAz ujságirónak arra
a megjegyzésére,
léri iskolában. Nean fér sehogyan sem a fe- hogy Merán gróf politikai küldetésben van BuMiien, természetes, eredendő és civilizáció jébe, hogy ilyesmi megtörténhessék. Hogy karestben és liogy célja a monarchia és RomáJött volt állapotnak és rendnek olyan idilli egy ötvenhat milliónyi vagyon fölött rendel- nia viszonyának megváltoztatása, az államférfiú meglepődött és igy válaszolt:
állapotot és rendet, melyhez az embernek
— Látogatásom a legjobb bizonyítéka anSókkal nagyobb műveltsége és fegyelmezett- kező városnak ne volna néhány koronája arsége szükséges, mint ameddig eljutottak akár ra, hogy az iskolás gyerekek ne fagyadoz- nak, hogy a monarchia és Románia viszonya
a
farkasok, akár a medvék, akár a görögök, zanak kékre, meg zöldre. Hogy az iskola- éppen olyan szíves, mint azelőtt volt.
a
*ár a 'franciák?
szék fejéneik ne lenne rendelkezési alapja és
*
Wied herceg e utazott Bécsből. Bécsne lenne szive. Hogy Szegeden ne lennének
ből jelentik: Wied herceg tegnap délután háZeneszó csap föl hozzám az utcáról. Lc- jótékony egyesületek, asztaltársaságok, marom órakor meglátogatta Scapine.li
bécsi
Mszem a könyvet s kikönyökölök az abla- gánosok, akik az egyéni nyomort sem tudpápai nunciust és sokáig elbeszélgetett vele.
kon. Elsőbb egy csomó cigánykereket vető
A 'beszélgetés tárgya főként Albánia katho•utcai gyereket látok, majd egy nagyszakállú ják nézni, a köznyomortól pedig egyenesen
likus lakossága volt. Meglátogatta a herceg
megrettennek.
Mbert, aki réimitő komolyan emelget egy
Colecci sapai püspököt és Bianchit, Durazzö
És az a távoli újságolvasó úriember siet
Mfragombos pálcát; mögötte egy csomó emérsekét, aki ez idő szerint Bécsben betegen
p t tüdejeszakadtából fújja a réztrombitát. a postahivatalba és fölad egy sürgönyt a
fekszik az irgalmasok kórházában. Ezután
e
ghátul pedig ennivaló kis poni-ló cepekedik szilléri iskola számára. Talán ilyen lehetett
Hilmi basa török nagykövetet kereste föl a
rettentő nagy szamárbőr-dobbal. Utánuk véga sürgöny:
herceg és hosszabb ideig tanácskozott vele.
b e n sorban egy csomó kékruhás ember
Wiied heroeg ma reggél kilenc órakor élemelgeti taktusra a lábát — csupa felnőtt
Szilléri-iskola,
Szeged.
ment a spanyol udvari lovagló helyiségbe.
g ber, akinek az a legfőbb igyekvése, hogy
az
— Bécsből jelentik: Wied heroeg ma este
isten szerelmére mind egyformát lépjen.
Kérem, c s i n á l t a s s a
meg
nyolc óra husz perckor elutazott Berlinbe.
Mellettük gyalogol egy másik felnőtt ember;
az a b l a k a i t
és c s u k j a be
— Triesétből jelentik: Wied herceg hir szedarab vas a kezében és furcsa mozdulatrint február 24-én utazik el Durazzóba és
őket m i n é l e l ő b b , hogy ne
ig köszönt vele egy harmadik felnőtt embert,
feburár
25-én érkezik oda. A herceg diszkip l ott lovagol velük szemben s az a legfőbb
fázzanak tovább a szegény
Ke lhoííy
sérete
két
német, négy osztrák és magyar
X
'
kabátján aranyból van a
k i s gyerekek. Erre a c é l r a
s három-négy olasz hadihajó lesz. A német
p ' l é r , ezüst rajta a csillag s a nadrágja varés az osztrák és magyar hadihajók a trieszti
b a n két ujjnyi veres posztó fut végig. Felküldök százhúsz koronát.
kikötőkben fogják vár,ni a herceget, mig az
jött emberek, kiknek élete abban telik el,
v
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.
olasz hadihajók Piranónál és Parenzónál fogUr5 ^ E o m b o k a t fényesítsenek, egyformán
nak vesztegelni és ott fognak csatlakozni a
f j é n e k s nevetséges mozdulatokkal fáradMert valóban ő volt, Szeged első kerüé K e t ő na
"tiszkisérethez. Durazzóban lázasan dolgozreí
Pfényben! . . . Ó milyen gyeletének országgyűlési képviselője. Nem is nak azon, hogy nagyszerűen fogadják a herp e s dolog — s istenem: ez a legkomolyabb
ao
szegedi ember, csak deszki; Ütfl közöttünk ceget.
' o g a világon!

Nem fáznak már
a sziliéri gyerekek.
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A fiatalkorúak hatóságának
múlt évi működése.
(Saját tudósítónktól.)
A fiatalkorúak
szegedi felügyelő hatósága vasárnap délelőtt
11 órakor tartja az Ítélőtábla dísztermiében
ez évi első teljes ülését, Orkonyi Ede dr. elit ölelésével. Az ülés tárgya: Rotteríbiller Fülöp dr. budapesti miniszteri tanácsos előadása; Grün (Béla fdr. törvénytervezete, mely
arról szól, hogy a mozikba 16 éven aluli fiatalkorúnak csak bizonyos előre .meghatározott előadásokra legyenek bebocsájthatók és
Orkonyi Ede dr. beszámolója a múlt évről.
Az érdekes jelentést itt ismertetjük:
Előző lévi jiakintésemiben. ismételten .kifej te/ttem .azt, hogy a törvényhozás mit tett
a fiatalkorúak bűnbeesésének megelőzésére
és a bünbeesett fiatalkorúak erkölcsi megjavítása érdekében, ismertettem .az 1908. évi
XXXVI. t,-c.-ben, vagyis a Büntető-inoveLlában érvényesülő jogi, szociális, és caritat.iv
elveknek a lényegét. Ennek a törvényhozási
műnek a folyománya és betetőzése az 1914.
évi január hó 1 -én életbe tépő, a fiatalkornak
bíróságáról szóló 1913. évi VII. törvénycikk.
A fiatalkorúak bírósága ezentúl már
mint egyes bíróság jár ieil, de természetesen
ezentúl is a társadalomnak közreműködését
fogja igénybe venini, s miután a társadalmi
patronáizs-munka irányítása és a fiatalkorúak felügyelő-batóságániak rendeleten ellapuló kötelessége, nekünk is szervezetileg be
kellett rendezkednünk az uj törvény követelményeinek megfelelően.
A patironázs-egyesületek működésének
irányitását illetőleg, három évi működésünk
után azonban a r r a a meggyőződésre jutottam, hogy a felügyelő-hatóság jelenlegi ügy
beosztása .mellett mem képes a feladatát
a
kellő mértékben megoldani. A folyó ügyéknek elintézése és az .ezekkel kapcsolatos .egyéb
intézkedések olyan munkásságot igényeinak.
hogy a patrcmázs-©gyesül© e:k m u - k a öiéb
eső szociális és caritativ kérdések szakszerű
és intenzív feldolgozására tálig jutott idő
O'yiam megoldásra váró kérdések, imánt a.
leánykereskedés elleni küzdelem, a prostitúció, as; 'ilikohioliizmus elleni küzdelem, a mez
gó-szinbázaik és a ponyvairodalom ügyének
rendezése alapos tanulmányt, a szakirodalom
valamint a bel- és külföldi intézmények ismeretét feltételezik s nem elegendő az átlagos tudást alig túlhaladó ismeret ahhoz, hogy
a pafronázs/egyesületek ez irányú, avagy
bármily irányú működését irányithassuk.
Az ez irányú működésűnket egy hülö
hat tagu szaktanácsra, a
Patronázs-szaktanácsra biztam, .amelynek tagjai kizárólag
hölgyek, akiknek az lesz a feladatuk, hogy ;a
felügyelő-hatóság területén levő összes Patronázs-egyesületekkel közvetlen összeköttetés
utján az egyes szociális és caritativ kérdéseket megoldják.
lElőző évi jelentéseimben nyomatékosan
hangsúlyoztam a területi felügyeletnek fontosságát.
Kifejtettem azt, .hogy « fiatalkorúak
criminailitását főiképpen preventív intézkedésekkel csökkenthetjük, vagyis 'meg kell előznünk a fiatalkoruaik e 1 züllését és bűnbeesését.
Sajnos, .a most elmúlt évben arról kellett
meggyőződnöm, hogy a felügyelő-hatósági
tagjaink ez irányú munkássága nem felel
meg annak ia jogos várakozásnak, amelyet
eme feladatukhoz fűztem.
A felügyelő-hatósághoz ugyanis ez év
folyamán 169 bejelentés
érkezett
és ebből
csak 130 a területi felügyeletből
kifolyóan
tett bejelentés.
Felügyelő-hatóságunk hatásköre négy

vármegyére terjed ki és 380 község tartozik
hatósági területéhez, erre a nagy területre
és ;az .azon ilakó lélekszámra tekintettel és miután a fiatalkornak ellen folyamatban volt
bűnügyek száma sem igazol ja azt a feltevést,
hogy fiatalkorúink erkölcsileg annyira megjavultak volna, hogy területünkön a fentebb
kitüntetettnél nagyobb számú züllésnek indult fiatalkorú .nem volna, a r r a ,a következtetésre kell jutnom, hogy felügyelő -hatóság i
tagjaink nagy .rész© a fiatalkorúak zülléséről,
vagy azokat erkölcsileg veszélyeztető .körülményiekről a. jelentést megtenni elmulasztotta.
.Érthetetlen tehát, 'hogy amikor mindenki elismeri a fiatalkorúak fölügyeiőlhatóságániák szép és nemes feladatát, munkásságuk,
eredménye jóakaratukkal és jóságos igyekezetükkel arányban semmiképpen sem áll.
Előző évi jelentésemben jeleztem azt.
hogy ia .korhatár elértekor az Állami .Gyermekmenhelyeik ikötei.ékéből kihelyezett fiatalkorúak érdekében a .menhely igazgatóival
egyetértőleg akkép intézkedtünk, licgy a 15-ik
aietévét betöltött fiatalkorúak részére pántfogókat hozunk javaslatba a fiatalkoruaik
további erkölcsi fejlődésének ellenőrzése végett. A szegedi állami Gyermekmenhelytől
érkezett, ilyen tárgyú inegken?!sés alapján
117 fiatalkora részére hoztunk
javaslatba
pártfogót.
Utolsó évi jelentésemben részletesen ismertettem a mozgószinházak lkárcs befolyásának ellensúlyozására tiatt .intézkedésünket
'.s, azok a várakozások .azonban, amelyeket
ehhez az intézkedésünkhöz fűztem — e helyütt. nem közölhető bkokból — valóra nem
váltak. Ezt a kérdést fontosságánál fogva
bein ejthetjük el, s annak kormányhatósági
és országos rendezését kívánjuk, mert .az ervölcsrontó és idegizgató előadásoknak .fiatalkorúinkra mételyező befolyását nagyon sokszor .észleljük. Ebben a kérdésben a legközelebbi teljes ülésben döntvényt terj.esz.tünk elő.
.A gazdasági válság, a kedvezőtlen munkaviszonyok természetesen ia m á r kereső fiatalkorúinkat is érintették, alig múlt el hét,
bogy helyben lakó vagy .átutazó fiatalk-ru
© jelen tkezott volna tel ügyelő-hat óságunknál elhelyezés végett. Ezeket a .Foglalkoztató Müihelyilyel kapcsolatos
Munkaközvetítő
utján sikerült 'is elhelyeznünk.
Az elmúlt évben is nagy súlyt belyez'iinfc a megdorgált, próbára bocsátott és kiérletileg kihelyezett (feltételes szabadságra
bocsátott) fiatalkorúak feletti felügyeletre és
azok magaviseletének .ellenőrzésére. Ennek a
feladatinak felügyelő-hatósági tagjaink lelkiismeretesen és nagy szeretettel
megfeleltek.
A fölügyelő-hatóság tanácselnökei a felügyelő-hatósági ttiaigck működését ellenőrizték,
tőlük többször jelentést kívántak be s állandóan tájékozva voltak a területükön elhelyezett fiatalkorúak magaviselete felől.
Az elmúlt év folyamán a felügyelő-hatóság területén volt: felügyelet alatt álló
megdorgált 322, próbára bocsátott 140, kísérletileg kihelyezett és feltételesen szab té-ágra .bocsátott 115. A megdorgáltakról két esetben, próbára bocsátottakról szintén két. eseti
l>en érkezett kedvezőtlen jelentés, a kfeén'ietileg kihelyezettek közül négynek kísérleti kihelyezése visszavonatott s a fiatalkornak javítóintézetbe visszaszállittattak, kettő pedig
ujabb bűncselekmény elkövetése miatt ú j r a
elitéi tetett,

jelentésben már kedvezőbb eredményről számolhatunk be.
Az elmúlt év folyamán megalakult a szabadkai Patromózs-egyesüM, a szegiediailsótanyai ós szeged-feilsőtanyai tanítói Patronázsbizoittság. 'Munkaprogramjukba, a patronázsmunikát felvették: az elmúlt év folyamán'
Szegedien (megalakult Szabaddkitatásirjbizottság és a Feminista-egyesület.
Végül a szegedi Fehérkeresztiegyesület,
alapszabályainak módosításával, ezentúl elemi iskolai Napközi Otthonok létesítését tűzte
ki működése céljául.
Az Országos Gyermekvédő iLiga által;
fentairtott szegedi Árpád-Otthon javító ndvedőintézetről előző évi jelentéseimben részletesen beszámoltam s most is csak azt mond-i
hatom, hogy a régi szellem em teljesiti lélekmentő feladatát.
Az intézetben a fősuiy a kertészetre van
fektetve, amely foglalkozás javító-nevelő
szempontból a leghathatósabb, ezért a kertészet egy második üvegházzal és 20 melegággyal bővíttetett, a jövő év,ben pedig az intézet egész területe a kertészet céljaira fog
berendezte,tni s a gazdaság céljaira 8 hold
területű haszonbérelt föld fog szolgálni. Az
intézetben leilheyezett növendékek által választott fegyelmi bíróság 14 esetben hozott
határozatot, A fegyelmi bíróság rendszeresítése bevált, a fegyelmi vétséggel .megvádolt növendékek előtt a fegyelmi bíróságnak
nagy tekintélye van s ennek döntését rendszerint .megnyugvással fogadják, habár sokszor a büntetés kiszabásánál tulszigorualc.
Az Árpád-Otthon, valamint az Erzsébet-szeretet ház vezetése és az ott elhelyezett növendékek valláserkölcsi
nevelése
mintaszerű.
Előbbiben 70 fiunövendék, az Krzsébet-szeretctháziban pedig 110 ileánymövendók van elhelyezve. Az Árpád-Otthonból; az eilmult . év
folyamán kísérletileg kihelyeztetett 17 fiu, az
Erszébet-szeretetházból 10 leány. A Szegedi
Jótékony Egyesület által fenntartott „Fiatalkorúak Foglalkoztató Műhelye" mosit már
saját házában van. Az igazságügyimimisztierium támogatásával az egyesület a Vásárhely i-sugárut 31. számú házat erre a célra
megvásárolta, s megfelelően átalakíttatta.
A .Foglalkoztató Műhely a Szegedi Jótékony Egyesület elnökének főfelügyelete, egy
gondnok vezetés© és az egyesület 6 tagu felügyelő-bizottságának ellenőrzése alatt áll,
felügyelő-hatóságunk természetesen az ott elhelyezett fiatalkora fiúik .nevelését ellenőrzi
és befoly annak vezetésébe is. Az intézetben
•asztalos- és cipészmübely van. berelndiezve
munkavezető-mestereik vezetés© alatt, ezenfelül egyes növendékek kosárfonást is végeznek s a házhoz tartozó kertben a keitészettel foglalkoznak.
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A felügyelő-hatóság területén hét P 'trr.vázs-egylet kiváló működést fejt ki, a többi
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Schulek a fogadalmi templom terveiről.
A helyettes polgármester Schuleknél. — Schulek vállal*
kőzik a módosítások felülbírálására. — megnyugtató
megoldás. — Ujabb szakvélemény.
(Saját tudósítónktól.)
Végraf-valahára világosság fog derülni a fogadalmi templom terveinek átdolgozása körül kifejlődött szenvedelmes vita igazságaira. A Délmugyarország 'lelkiismeretes harcának elkövetkezett a kivánt eredménye: a városi
hatóság egyiik vezető egyénisége, Bokor
Pál helyettes-polgármester személyesen
kérte föl Schulek Frigyest, a templomtervek európai hirü mesterét arra, hogy a
Foerk Ernő által ikeresztülvitt módosításokat személyesen ellenőrizze és róluk művészi véleményét megformálja.
Már maga ez az eredmény olyan,
amely minden aggódó elmét megnyugvással tölthet el. Ezt az eredményt óhajtottuk elérni akkor, amidőn
hangoztattuk,
hogy a mesteri tervező munkájának a legcsekélyebb részletekben keresztülvitt módosítása is csak akkor fogadható el, ha
azoknak első művésze ellenük művészi
szempontból kifogást nem emel.
Schulek Frigyesnék alább közölt nyilatkozatából kitűnik, hogy az ősz mester
milyen rendkívüli szeretettel vallja magát
a fogadalmi templom tervei alkotójának.
Már érdeklődött Foerk Ernő módosításai
'ránt és általánosságban ő maga is kívánatosnak tartja, hogy az eredeti tervek, a
melyek csak a nagy koncepciót foglalják
magukban, bizonyos fokig módosíttassanak és az ornamentika dúsabban kiképezhessék. Ami azonban a Foerk Ernő által
tényleg keresztülvitt módositásokat illeti,
Schulek kijelentette, hogy azoknak művészi értéke felől csak akkor nyilatkozhatik,
ha a módositásokat megtekintette és tüzetesen áttanulmányozta.
Mindenesetre megnyugtató,
hogy
Schulek kiválóan alkalmas embernek véli
foerk Ernőt terveinek megvalósítására és
reméli, hogy művészi fölfogásukban áthidalhatatlan ellentétek nem lesznek.
Némi elégtétellel hivatkozhatunk tehát a fogadalmi templom művészi tökéletessége érdekében megvívott harcunkra, a
melynek kétségtelen eredménye az lett,
* l0 gy a legilletékesebb tényező fogja a terv
ck felöl irányító véleményét
megfor-

málni.

n és

gőta

Bokor Pál helyettes-polgármester a vá°s megbízásából Budapesten Schulek Frigyessel tárgyalván, utja eredményét a kövctkerökbeii közölte munkatársunkkal:
— Miután a Délmagyarország
foglalhozott részletesen a fogadalmi templom tervinek átdolgozása ügyével —- mondotta a
helyettes-polgármester,
— szükségesnek
értőim, hogy a Délma gyúr ország- o t iníormáljaim a legbehatóbban azokról a tárgyar

regiek:

avóammm

tem, hogy a Foerk által az eredeti terveken
eszközölt módosítások gyakorlati és célszerűségi szempontból helyesek voltak-e? Erre
Schulek határozott választ nem adott, mivel
ő a szaklapokból ismeri a módositott terveket s minthogy a lehető leglelkiismeretesebiben akarja azokat elbírálni, szükségesnek
tartja, hogy azokat a részletterveket, amelyeket Foerk készített el, közelebbről is megtekintse. Ezért határozott ígéretet tett, hogy
Foerk Ernő a jövő hét folyamán fölkeresi,
vele együtt tüzetesen átvizsgálja a módositott részletterveket és ennek az eredményéről majd levélben éátesit engem, mielőtt az
ügy a közgyűlés elé kerül. Kijelentette még
itt, hogy ha a város bármikor fölvilágosítást
kiván a fogadalmi templom terveiről, a legkészségesebben áll rendelkezésünkre.

lásokról, melyeket tegnap Budapesten Schulek Frigyessel, a fogadalmi templom tervezőjével folytattam. A kérdést minden oldaláról, részletesen letárgyaltuk s mondhatom,
Schulek nagy örömmel vette . tudomásul,
hogy az ő véleményére appelláltunk ebben a
vitásnak feltüntetett ügyben. Azt mondotta:
„a fogadalmi templom az én édes gyerekem"
s láthatóan jól esett, neki, hogy meghallgatni
kívántuk, mielőtt az ügyet a februári közgyűlés elé vittük volna. Schulek Frigyes már
tudomást szerzett róla, hogy Foerk 'Ernő a
Ugyanebben az ügyben még egy szakrészlettervek kidolgozása miatt hirlapi tá- véleményt kaptunk ma Sebestyén Károly tamadásoknak volt kitéve és tisztázni akarta nár avatott tollából. A cikkíró még nem isezt annál is inkább, mert autentikusnak érez- merhette az üdvnek fentebb ismertetett legújabb fejleményeit, mindazonáltal irását, a
te imagát annak elbírálására, hogy az ő ere- mely szubjektiv művészi szempontból tárdeti 'terveitől, lényegesebb eltérések történ- gyalja a felmerült kérdéseket, főként azért
tek-e, vagy sem.
közöljük, mert a cikkíró is azok közé tarto— Három kérdést láttam tisztázandó- zik, akik Schulek Frigyes eredeti intencióit
a vele való közvetlen érintkezésből ismenak s erre a bárom kérdésre kértem Schulek
rik.
válaszát. Az első kérdésem az volt, vájjon
A nagyérdekességü cikket itt közölFoerk Ernő, mint a fogadalmi templom épíjük:
tésének művezetője és a további tervek kidolA fogadalmi templom kiviteli terveiinefk
Foerk
Ernő által történt egyéni átdolgozágozója, följogosítottnak érezhette-e
magát
suk
—
iaimint ezt a Délmagyarország
már
arra, hogy Schulek tervein
keresztülvigye
kétségtelenül megállapította — nem túlságoazokat a módositásokat, amelyeket a köz- san szerencsés helyzet megteremtéséhez vegyűlés elfogadott. Erre vonatkozólag szóról- zetett. Ugy látszik, súlyos problémák vetik
szóra ezt mondta Schulek: „az általam be- előre árnyékukat.
Szegied város ammak idején 'nyilvános pámutatott és a közgyűlés által elfogadott terlyázatot
hirdetett a fogadalmi tempVim tervek annak idején nem befejezett tervek volveinek elkészítésére. Sclk szép 'tervet láttunk
tak, hanem csak a templom építésére vondiott s köztük nem egy volt olyan, amelyik
kozó program, amit a magam részéről sem bármely városnak díszére válhatott volna,
tekintek minden részletében
végérvényesnek. csak olyan nem volt, amHy nekünk me'gifeMert — amint mondotta Schulek — 'ha eset- lelt volnia. Szeged nem sablonos, úgynevezett
tucatmunkát óhajtott, hárem olyan építleg ő maradt volna a tervek további fejlesz- ményt akart emelni az árviz euéékére, a
tője és kiképzője, valószínűnek tartja, 'hogy mely méltó legyen e százezres városhoz 'és
egyes részleteiben a terveket ő is módosí- a város nagy fogadalmához.
Lázár György dr. polgármester kezdetotta volna. Akire ipedig szerinte a tervek
ményezésére
igen helyeden ahhoz az emberrészletes kiképzéséneik a föladata bárul, nem
hez fordult, aki az egyetlen hivatott művész
csak jogosult rá, de természetesnek is tart- ez országban ilyen célú terv kivitelére, aki
ható, hogy a részletes kiképzésbe belevigye a iaz ország határain tul is elismert művész
saját művészi fölfogását. Odakonkludált, és szaktekintély.
bogy ekként Foerknek h joga volt olyan
Schulek Frigyeshez fordult tehát a város,
ahhoz a Schulekbez, aki a közénkori épímódositásokat tenni a részletterveken, amitőművészet
e<eyetlen szaktekintélye. Egy
lyeneket az ő művészi fölfogása szerint a
egész hosszú életem át oselk a legtisztább műlegmegfelelőbbeknek vélt.
vészétnek élt. önzetlen és puritán, laki mil— A második kérdésem ez volt: vájjon liós állami építkezéseket vezetett s ezrkcrél
a torony kupolájának olyan módon való ki- már bebizonyította, hogy egy é'et. minden
képzésével, hogy az eredeti tervben megraj- munkája, hogyan válhiaitik tiszta müvé~zeöé
és maradandó mübecsü alkotások sorozatává.
zolt négyszögletes kup helyett a torony kuAmilyen szépen megindult a templompolája nyolcszöglétes
lesz,
kockáztatta-e építés ügye, olyan keólemetlem és hántó folyFoerk a templom egységes román jellegét? tatása következett Schulek hirte'en visszaSchulek erre a kérdésemre nyomban kijelen- vonulásával.
Tudjuk, hogy a város ia teonp'om épitérét
tette, bogy egyáltalán nem kockáztatta. A
Foerk
Ernő ismert nevű budapesti építészromán stílusnak — mint mondotta — künek adta át, aki vállalkozott arra, hogy a
lönféle variációja van s az a körülmény, templomot a Schulek-féle- tervek állapján
hogy a kupola négyoldalú, vagy nyolcoldalu fogja megépíteni. Ebben mindenki icemvulappal lesz-e ellátva, a román stílre befo- godhatott, tudva azt, hogy Foerk kiváló épílyással nincs és a templom
jellegét
nem tész, aki a vállalt munkát becsületesen és
lelkiismeretesem el is fogja vérezni. Csak
érinti.
azok a kevesen, lakik Schulek művészetét és
— A harmadik kérdésemben azt kérdez- ' az ő rigorozus munkálkodásának módját, be-
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hatóan ismerik, éreztek 'némi aggöd/alknat az
épitikezésneik ilyen módion való elintézése
miatt. Schulek nem készíthette még el a
részletterveiket, ez .a uiunkiá utódjára maradt.
Aki ismeri Schulek és Foartk egymástól -mtsrőben különböző művészetét, az rögtön sejthette, hogy itt vége van a Schulék-féle művészetnek. Foerk annyira önálló művészi
egyéniság, hogy nem fogja magát Behullok
gondolatainak alárendelni, hanem bizonyára
sajátosat, egyénit fog produkálni.
Az eredmény — a Foerk-féle részlettervvel — mindenben igazolták ezt a véleményt.
Aki látta az épitési irodában kiállított részletterveiket, az első tekintetre is meggyőződhetett arról, hogy ezek már intem a Sehnlektféle román-stilü templom tervei, ezek imár
nem tükröztetik vissza Sohulek finoman átgondolt és mérlegelt absolut stilszerüségét.
Ezek igen tetszetős tervek különben, sok díszítéssel, de nem a kontemplált szigorú ro-i
inán stílusban, hanem egyszerűen Foerk-féle egyéni stílusban.
A közgyűlési és bizottsági vitákból tudjuk, hogy Foerk nemcsak ia részlettarvekben,
hanem iaz egész építmény szerkezetébeai. is
változtatásokat tett. A főhomlokzaton, a tornyokon és a kupolán is. iMtár most azt kérdezhetnék: mi maradt akkor a Schulek-féle
•ideából, ha sem szerkezetében, sem részleteiben azt be nem tartották? Nem vollt akkor
k á r azért a rengeteg munkáért és setk. pénzért, amibe a tervek addig kerültek? Hiszen
valószínű, hogy a templom igy is szép és impozáns lesz, de soha senki ®am fogja r a j t a
észrevenni és .nem is mondhatjuk soha, hogy
az Sohulek alkotása, de még azt sem, hogy az
ő eszméje öltött benne alakot!
Épen !a tornyok mugti dúsa. gyönyörű
volt. Méreteik, nemes, egyszerűségük és a vidékhez alkalmazkodó anyagszerű kivitelük
miatt kétségtelenül hírességre tettek volna
szert Schuleík ennek a megoldásnak különösen örülit. A tornyok az cilasz Poó-vidéknek
kampaniléire hasonlítottak; ugy, amint az
az olasz vidék hasonlít a Tisza médiákéra Ott
is, itt .is téglából kall építkezni, mert faragott kő minösan. De még több eszmei kapcsolatot is talált Schulek, amelyek közül csak
az első csanádi püspökre .emlékeztetünk, aki
egyházmegyéje első templomát egész bizonyosan ama vidék stílusában és alakjában,
építette.
Ha tehát a város olyan fel tétellel adta
tovább az építkezést, hogy azt a Sehulekféle tervek szerint kell megvalósítani, akkor
nagyon jól tette a sajtó, hegy az eredeti gyönyörű tervek védelmére akciót iinditictt. Inkább most, amikor még lehet a bajon segi•te.ni, imint akkor, amikor már késő lesz és az
elhibázott 'megoldásiba bele kell nyugodni.
Csak az a csodálatos, hogy a közgyűlés és
bizottság hosszú vitát rendez és azon tanakodik, hogy van-e teltérés a tervek között, a
mikor csak el (kellene menni az épitési .irodába s a terveket megnézni. Rögtön meggyőződhetik mindenki az állítások valódiságáról.
S itt helyénvalónak tartjuk, hogy néhány sorban rámutassunk Schulek visszalépésének igazi okára. Bogy a dolgot a laikus
közönség is kellően megértse, meg k e ! előbb
mondani, hogy ki is hát volta,képem, az a
Schulek professzor és hogyan dolgozik ő,
mikor művészi szépségeket termel? Akik az
ügyet- euaik anyagi oldaláról tárgyalták, tan
Ián azt hitték, hogy ez az építkezés Schulek
részére valami fényesem jövedelmező üzletet
jelent, azoknak csak a következőket kívánjuk
megjegyezni. Schulek harminc esztendőnél
tovább építette a budavári Mátyás-templomot, házi kezelésben, olyan nevet-égesen csekély évi tiszteletdíjért, lamiely.nél akármelyik

ügyvéd többet .keres egy-egy kisebb pörnél.
Milliós költségvetésekkel dolgozott mindig s
amellett szegény .ember maradt. Azt hitték
róla, hogy most egyszerre, hetvemegyéves korában, itt Szegeden akar meggazdagodni .a
fogadalmi templom nagyszerű üzletén. És jól
sejtette Schulek, 'mikor előreballiaidiott korára
való hivatkozással felmentését kérte a nagy
munka alól, hogy ez a munka őt élete alkonyán a jól megérdemelt nyugalom helyett
csak emésztő gondok rabjává tette volna.
Ezt persze nem tudják itt megérteni. Azt.
hiszik, hogy csak le kell ültetni egy pár rajzolót, s azok vigain megrajzolnak mindent a
kész gipszmodell alapján. Hiszen Firenzében,
25 líráért lehet kész templomterveket vásárolni, — mint azt az egyik bizottsági tag
-meggyőződésseíl hirdette. Bizony nem ugy
van az. Aki ismeri Schulek munkálkodásának módját, vagy csak sejtelme valn az ilyen
művészi munka megteremtéséről, az tudja,
hogy milyen ©ok időrabó tanulmányt, próbálkozást é.9 munkát igényel a tervezés, a
mit végig kieill küzdeni; míg csak egy könnyű
vonásokkal odavetett gondolatból művészi
formába öntött, minden viszonylatéban, megoldott építőművészi alkotás kialakul.
Schulek Frigyes azért lett művészetével
olyan elismert tekintélyé, inert ő mindenkor
csak tökéleteset akarván alkotni, munkájában. sohasem tett. .engedményeket taeim önön
magának, sem a kényszeritő külső .befolyás
soknak. Amig mások .tízszer annyit váPisiltak és végeztek, üzleti alapra fektetve művészi tudásukat, addig ő százszámra készítette
az ő témájához a tanulmányokat és ült egyes
problémákon bosszú időkön át, mindeddig, a
mig az összes kínálkozó m eg oldások lehetőségéért .kimeritve, azokból az egyéniségének
feladat céljainak legjobban megfedő1 őt
.megtalálta. Azzal, hogy ily munkálkodás
mellett vagyont szerezni nem lehet, sohasem
törődött iá mester. Az alkotó munkában található gyönyörűség volt munkájának mindenkor legszebb jutalma. Ezt tudják azok,
akik ismerik Scliuileket s társaságát élvezhették.
Ily módon készült a szegedi fogadalmi
templom terve is. Mert a tervezés lelkesedéssel, a műterem zárt falai között, kis személyzettel, főleg egyéni munka árán, amig
a nagy, alapvető gondolatok megoldásáról
volt szó. Azután következett a terv megvaílósitá.su. Látszott a templom óriási mérete,
a részletmunka, óriási mennyisége, amit évek
hosszú során át csak számos tagból álló irodai szif (mély zeittel tehetett volna iel végezni
Látszott a megoldásra váró problémák bő
perspektívája, s e mellett -ott emelkedett az
anyagi gondok sötét felhője, mely minden
nyugodalmas (munkásság halálos ellensége.
A művészi tiszteletdijut olyan szűkre szabták a város részéről, hogy azokkal az eszközökkel Schulek még az irodáját sem lett
volna képes fentartaui, arról pedig szó sem
lehetett, hogy munkájáért számbavehető ellenértékhez juthatott volna.
Ismét olyan pont ez, /melyet Szegeden
soha .nem lesznek képesek az emberek megérteni. Azt hiszik, hogyha a művész kap, —
mondjuk 120.000 koronát, — ez horribilis öszszeg. Pedig ez az összeg hat évre felosztva és
a tervezett nagy mestermü méreteihez viszonyitva, elég kevés, az iroda költségeinek levonása. után pedig m á r alig valami. Amikor
Schulek a helyzetet felismerve, az intéző körök belátására .appellált s a feltétetek kedvezőbb megállapítását kérte, oly felfogással találta magát szemben, amely egyenesen bántó volt reá nézve, . a jövőt illetőleg pedig cstaik
a legnagyobb .aggodalcmra adott okot. Ez érlelte meg benne a lemondás szándékát.
Egyes urak attól féltek, hogy Schulek
k i v á l ó b ó r - ée
*
lithium.03
gyogyt'orr&e

vtac- és bélyagbajoknál, köszvény nél, cxukon>eicg»égnei, vőrfctfjynéJ, eicécztésl te
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Tcrraénsirte* vm^r.r.ttn savanyu
savanyúvíz.
viz
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nahlóhadjáratot akart a város ellen intézni.
De ia tervezőben volt annyi önérzet, hogy azt
mondhatta: nem csinálom, akármit adnának
is ia munkámért . . .
Ez Schulek visszavonulásának igazi oka.
Azt hisszük, tartozunk Schulek művészi reputációjának azzal, bogy ezt végre megmondhattuk azoknak, akiket illet.
Cs. Sebestyén Károly.
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Bonyodalmak a
színház tűzbiztosítása körül.
—|A Gazdák Biztosító Szövetkezete
a tanác&hoz. — Engedély nélkül
nincs mozi. — A tiszti főügyész
véleménye. —
(Saját tudósítónktól.) Azoknak az incidenseknek, amelyek 'hetekkel ezelőtt a szegedi színházban rendezett kinetofon-elöadások körül főleg a színház tűzbiztonsága
miatt támadtak, most érdekes- utójátékai vannak. A Gazdák Biztosító Szövetkezete, ahol
a város a színházat 1906-ban tűzkár ellen bebiztosította, levelet intézett a tanácshoz, a
melyben azt reklamálja meg, hogy a tanács
annak idején miért nem jelentette (be a társaságnak, hogy a színházban mozielőadásokat is tartanak. Mint ismeretes,
Almássy
Endre színigazgató a kinetofon bemutatásához nem kért hatósági engedélyt, .mert ezt
a várossal való szerződése értelmében fölöslegesnek (tartotta. A mozi tulajdonosok fölebbeztek a tanácshoz a .kinetofon bemutatása ellen, a tanács azonban a fölebbezést
.elutasította, mondván, 'hogy eh-ez a- mozitulajdonosoknak nem volt joguk.
Az ügy eddigi része annak a 'harcnak
egy fázisa csupán, amely egy-két év óta tart
a színház és a imozik között. A tanácsnak
ettől függetlenül — amint alább Turóczy Mihály dr. tiszti főügyész véleményes jelentéséből kitűnik, — az lett volna a kötelessége, hogy bejelentse a biztosító társaságnak,
hogy a színházban moziéiőadást fognak tartani. Ha ezt elmulasztják, könnyen károsodás
érheti belőle a várost, mert a biztosítási szerződés. szerint, ha vígjátékokon, színmüveken, operetteken, operákon, hangversenyeken kivül a színháziban más előadások nincsenek, a biztosítási dijakból tíz százalékos
engedményt kap a város. A Gazdák Biztositó Szövetkezetének a levele, amelyben a mozielőadások bejelentésére hivja föl, igy szól:
Igazgatóságunk közli velünk, hogy tudomására jutott, miszerint a nálunk biztosított
városi színházban mozgófényképes előadásokat
szoktak tartani anélkül, hogy ezen körülmény'
ről bennünket értesítettek
volna. Minthogf
ilyen előadások tartásáról nekünk hivatalé6
tudomásunk nincsen, ennélfogva a színház
épületében mozgófényképes előadások, ha bár'
mely csekély számban is tartatnának, n f f i
ezen körülményt mindenkor hivatalosan beje
lenteni szíveskedjenek, hogy tűzkár esetén "
t, Cim obiigóban ne legyen.
Kiváló tisztelettel: a Gazdák Biztosit"
Szövetkezetének szegedi vezérképviselete.
(Aláírás.)
A tanács kiadta az ügyet Turóczy M''
hály dr. tiszti főügyésznek, mondjon véj e '
ményt, hogy abban az esetben, ha a s i f
házban mozielőadást tartanak, ezt be kell-6
jelenteni a biztosító társaságnak vagv seő1'
A tiszti főügyész véleményes jelentése a következő:
e&
A kereskedelmi törvény 474. paragmaf' 1 ^
s z e r ű t a biztosított .a szerződés megkötések ^
az előitte tudva lévő azon körülményéket, '
melyeik fontosságuknál fogva a b i z t o s í t á s ,
vállalására befolyással lehetnék, a f)ÍztoSL(\.
val közölni tartozik. Ugyanezen törvény f j ^
paragrafusa értelmében, ha a biztosított
rendeltetésével oly változás történik,
a
tel a tűzveszély .síkként, falooatafmk, h o g y , ^
biztosító, h a e körülmény előtte tudva
^
volna, az ügyletet egyáltalán nem, vágyj . Jia
ugyanazon feltétel mellett kötötte
meg, a biztosítás megszűnik, 'ha. « bizto- 1 ^^
változásról nyerít értesítés (folytán l n
jelenti, hogy a szerződéit föpevtartja.
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Ezek leJőr-ahoosátása után mérlegelendő
az ,a -körülmény, hogy egyrészt ia biztosító
társaságuk által a biztosítási 'ajánlatban felvett azon kérdésre: „kizárólag vígjátékok,
szinmüvek és hangversenyek adatnak-e a
színházban, vagy pedig egyéb
előadások
(operák), balettek, kiállítási darabok, bazárok, ünnepélyek és i'e'ol vasasok, cirkuszi el'ő•adások, stb.) is tartatnak — az a válasz adatott, mindenféle vegyes előadások tartatnak,
maik cirkuszi előadások nem, másrészt padig,
hogy a biztosító társaságok amiatt, 'irnert
Színmüvek, vígjátékok, operettek és hangVer&cnyekéix" kivnl
egyéb előadások nem
adatnak, a városnak a biztosítási dijakból 10
százalékos engedményt
adnak.

DfiLMAGYAEORsaiAÖ
gyes előadások kitételébe a mozgófényképes
előadásokat bele nem érthették, mivel továbbá az előadások válfaja a biztosításra nézve
oly lényeges körülmény, mely a biztosítási
feltételek meghatározására kihatással van, a
mijt a ilO százalékos engedmény is igazol:
véleményem az, hogy ha a városi színházban
a szokásos előa dás okom kivül egyéb élőidéi
sok is tartatnak, ez a körülmény a biztosító
társaságokkal kellő időben közlendő s ily
előadások megtartása
céljából a biztosító
társaságokhoz intézett bejelentés tudomásulvételének előfeltételeként
tekinthető.

Tehát a tiszti főügyész szerint is be kell
jelenteni a biztosító társaságnak, ha a színházban fflozielőadást rendeznek. Kíváncsiak
Mivel pedig nyilvánvaló, hogy a szer- vagyunk rá, mii lesz a tanács álláspontja ezek
ződés megkötésekor (1906-ban) a szerződő fe- után, mert annak idején azt hangoztatta,
lek nem gondolhattak arra, hogy a színház- hogy a 'biztosító társaságoknak semmi köban mozgófényképes előadások is tarthatók zük hozzá, ha a színházban mozgó fénykélesznek s igy ia ifelelatüil taidott min denlfélá ve- peket mutatnak be.
•usnnaauaaiaBasiia^iiaoiiciianBasaaaexu.suacuA !aBvaaaattiiBa.í3itir£»n«<>3.s«JiL?B:i3ai>

Az orosz vezérkar
érdekes könyve.

arról, hogy -egy évi makacs fáradozása után
sikerült a japán 'hadügyminisztériumtól a
Matvnai adminisztráció tankönyvét" megszereznie, ámde ebben a számszerű
adatok
— A „Délmagyarország" Ismertetése
teljesen hiányoztak, a hadsereg kiegészítéegy sokat mondó katonai müröl. —
sére vonatkozólag pedig afc állott ebben a
(Saját tudósítónktól.)
Az orosz-jaipán könyviben, Ihogy az ezekre vonatkozó adatok
háború tanulságait a döntő vereséget szen- a katonai iskola növendékeivel
szóbelileg
vedett orosz hadseregnek a vezérkara; ritka közlendők.
ügyességgel foglalta össze egy könyvben, a
Igen érdekes dolgokat tartalmaz a könyv
melynek cime Előtörténete és története
az V. fejezete a japán hadseregről.
orosz-japán
háborúnak, összeállította az
Mindenekelőtt beismeri az orosz vezérorosz vezérkar. A könyv, mely hónapokkal kar, hogy egyáltalán nem ismerték azt a
ezelőtt jelent meg, érdekes olvasmánya a ka- szellemet, mely a japán hadseregben uraltonáknak. Egy példányához mi is hozzáju- kodott. Ami pedig a japán fegyveres erőt
illeti, Kuropatkin mint hadügyminiszter 1903tottunk és a következőkben ismertetjük.
A könyv szokatlan őszinteséggel mutat ban, tehát a háborút megelőző évben, azt jerá azokra a hibákra, amelyeket e hadjárat lenti a cárnak, hogy Japán erőinek legnafolyamán az oroszok elkövettek. E hibák fel- gyobb megfeszítése mellett legföljebb 210,000
ismerése és megállapitása fontos azért, nyert embert állithat ki, ezzel szemben ugy fest a
valóság, hogy Japánnak két millió 727,000
igy a jövőben elkerülhetők lesznek.
Bámulatos az a naivitásig menő tájéko- fegyverképes embere volt. Fegyver alá egy
zatlanság, mely a japánokat illetőleg Orosz- millió 185,000 embert szólítottak, akik közül
országiban uralkodott. Magának az orosz ve- 885,000 volt katonailag kiképezve. 300,000
zérkarnak erről a háborúról szóló könyvé- pedig a háború folyamán részesült négy hónapi katonai kiképzésben.
ben olvassák a következőket:
Vannovski ezredes, aki Japánban orosz
A japán birodalmat földrajzi és statisztikai szempontból Európában csak melléke- részről katonai attasé volt, egyik jelentésésen tanulmányozták, Az orosz könyvpiacon ben ezt irta: „A japán hadsereg még koránt5-—6 éven béüjfi* csak olyan könyvek jelenték sem lépett ki a belső dezorganizáció állapomeg, melyek úgyszólván kizárólag egy tából, melyen elkerülhetetlenül át kell esnie
tárgvgyal • fog'alkoztak: Japán
pcnzüsyi minden hadseregnek, amely a népmüvelthelyzetével, amelyből arra a következtetés- ségtői teljesen idegen alapon épül fel és a
re .jutottak, hogy Japán gyönge es szomszé- melyet csák a japánoknál található pontossággal sajátítanak ek azonban csaknem kidaira nézve
veszélytelen.
Majd azt fejtegeti, hpxv a japán-kinai záróan a formát cs nem a lényeget illetően,
bábot ii esemény e : következteben a figve'cm arm'nt ez különben a mai japán élet minden
behatóbban- terelődött Japánra és megn'oe- -ágában észlelhető . . . Szálmosí. még tálén
kedett a rávonatKozó irodalom, de nem tar- száz meg száz évnek kell elmúlnia, mig a
talmazta azokat az adatokat, melyek háború japán hadsereg elsajátítja azokat az erkölcs
Szempontjából a legfontosabbak, nevezete- alapokat, amelyeken minden európai hadses
n nem volt meg 1. a jap t.i birodalom ka- reg szervezete fölépült és. amíg még a leggyöngébb európai hadsereggel is egy fokra
t'iisi. i-Udrajzi és statisztikai leírása.
inegemelkedik. És ez is magától érthetően csak
b'drr.o i'bírálása a japán hadi erőknek és abban az esetben következik be. ha az or''•>.' c
v.öknek. Ezt .a hiányt pótolta- B • „szág le tudja győzni azt a belső meghasonSuslavskt vezérkari ezredesnek Japán cumi lást, mely azoknak az eszméknek tuigyors
Müve. amelyet az orosz vezerkar közrpar:
odaáramlásából állt elő, amelyek műveltsé|n;>&é$F\él
adott ki. Vajmi Kevéssé vi.lt ftafz- gére és történelmi életére nézve idegenek."
af
a az oroszoknak ez a földrajz' és' *ta'i>zErre a jelentésre Kuropatkin, a*z akkori
t k a ; k a t e n á i mü. mert a háborúnak a japán
s
~iycUkre való átviteléről végleg le kellett hadügyminiszter ezt irta:
Mondani
„Olvastam! Korábbi katonai attaséink
A Japánra vonatkozó értesítések meg- túlhajtott magaszta'lásairól többe szó sincs.
szerzése hivatalos totoói képviselőinknek és Józan felfogás."
{jtkbs ügynökeinknek volt a dolga, ezeken
Az 1901-ben ^Sendai mellett lefolyt hadk
ivül mások fis kaptak megbízást, kíilönö- gyakorlatról szóló jelentésében Vannovski
Se
" a japán hadgyakorlatokra
vezényelt egyenesen kigúnyolja a japán sereget: „Az
személyiségek.
ütegek csekély mozgékonysága néha a ko. Katonai attaséink igen nehéz helyzetben mikummal Határos". Majd igy folytatja:
y
oitak. Felderitéseik tárgya ép azok a jelen- „Megjegyzésekről vagy épen megdorgáláj e k voltak, amelyek állami titkot képez- sokról a különböző hadgvakorlatok vagy köe k , -amelyek nem voltak nyilvános; megbe- zönséges gyakorlatok alkalmával sohasem
szeléSek tárgyai és amelyek a japánok sa- hallottam} mindnyájan mosolyognak, bármi
j t o s hallgatagsága és elővigvázata folytán . történik is; senkit sem buzdítanak vagy utaj d Hatra méltó módon titokban marad- sítanak rendre és mivel később lehetetlen az
ik.
elkövetett hibákat mind fölsorolni, csaknem
Vannovski ezredes diadallal számol- be ( mindannyian abban a meggyőződésben van! uak, ltogv pompásam operáltak." Jelentésót e
vezetés
) Ez 4i -háboruit rm»gelőző időre vouat- .szavakkal végzi: „A magasabb
Wik.
I gyönge és minden kezdeményezést
nélkülö-

ző; a törzskarok nagyon lassan javulnak és
csak előre betonúk tervek szerint tudnak dolgozni. Mindebből az következik, hogy egy
erős és tüzérséggel
ellátott
lovas-különitmény ilyen hadsereggel szemben
némileg
gyors és energikus cselekvéssel biztos
és
döntő eredménnyel léphetne föl."
Az I. szibériai hadtest vezérkari főnökének, Jovanov tábornoknak ugyanerről a hadgyakorlatról irt jelentését, mely még csekélyebb véleménnyel van a japán hadseregről,
legközelebb hozzuk, annyival is inkább, mivel a történetek után ezek a jelentések nem
minden komikum nélkül valók.
(Folytatása következik.)

A játékbank ügye.
— Befejezték a kihallgatásokat. — Tisza
István gróf nyilatkozata. —
(Saját tudósítónktól.)
A margitszigeti
játékbank ügyében- Sándor László rendőrtanácsos szombaton- d-élefiőtt folytatta a kihallgatásokat.
Tiz órakor elsősorban Guti Imrét, a
Pesti Hirlap munkatársát hallgatta ki tanuként, akinek kihallgatása negyedóráig tartott.
Kihallgatás után Guti Imrévé! együtt Sándor László is kilépett az előszobába, ajjpfl
az összegyűlt újságírók előtt igy szólott a
rendőrtaná-csos:
Guti Imre teljesen elszámolt és a rendőrség elfogadta- teljes egészében az elszámol á s t Guti lekaámioMsia hétezerhaitezáz koronáról történt, amely összegnek a 'felét az egyes
lapek kiadóhivatallal általi kiállibott szabályszerű nyugták ellenében, fizette ki. Az ösz-<
szeg wáídk felét egyes újságírók kaptáik, a
kik ia vállalatnak fordító és szövegező munkáikat végeztek.
Utána Czakó Emil igazgatót hallgatták
ki, aiki egy tízezer koronáról szóló elismervényt mutatott fel, amelyet a Pester Lloyd
kiadóhivatala álliütatt ki. Fölmutatott imég
egy elismervényt 1800 'koronáról, amelyet
•kisebb-nagyobb részletekben újságírók között
osztottak ki. Czakó viailllomása. szerint Pesta
Frigy-es, a Rem.dktivixl'i Ú j s á g szerkesztője
200, Faragó Jenő, a Magyar Figaró szerkesztője 200, Boros Brindus Mihály a Föld
ei-mii időszaki lap szerkesztője 40, egy fiumei
estalap budapesti tudósítója 20, a iHerkó Páter szerkesztője 20 koronát kapott, A pénz
többi részét ugyanilyen kis összegekben "sztották szét. (A kihallgatások során
Tibor
Róbert is elszámolt háromezer ötszáz koronával. Megállapították, hogy az igazgatók elszámolása teljesen egyezik Tisza István gróf
elszámolásával. A kihallgatások után Sá"d-or
rendőrtanácsos a nyugtákat összecsomagolta
és további eljárás céljából átküldte az ügyész
e-éighez.
A
játékba-nk pénzeinek elszámolása
ügyében Tisza István gróf möniszdereilnök a
Budapesti Tudósító utján 1 ma a következő
nyilatkozatot tette közzé:
— Minthogy némely íap az egészen világos tiszta igazságot nem akarja megérteni, kénvleien vagyok ismét élőadui, m-iként alakult -a Forgalmi
Részvénytársaság
775,000 koronás jutalékszámlája. A társaság
ebbe a számlába a következő tételekét állitotta be:
Kristóffy József 350,000 korona, Korniss
Károly gróf 50,000 korona. Horánszky Laios 50,000 korona, Radanovics Dániel 75,000
korona, Morvay István 100,000 korona, Tolnay Lajos 150,000 korona, összesen 775,000
korona. Ebből az összegből Morvay csak tizenötezer koronát kapott és azt vissza is fizette. Tolnay red'g tiz hónapra kapta ki járandóságát, mintegy 20,000 korona értékben,
ügy, hogy a társaság tényleg nem 775,000
korona, hanem mintegy 515,000 koronát fizetett.
Egészen világosan elmondtam' ezti a
tényállást február 11-iki beszédemben is és
tnos; hozzáteszem, hogv aljas hazugság az
az állítás, mintha c 775,000 koronás fööszszegbrn bárki más részére fizetett bárminő
más tétel szerepelt volna.
A Reitzer és Walla-iéAe ügylet lebanyo-

1914. február l l

DaLMAGYABGBS&AÖ
litása 'kapcsán Mayer Lajos ügyvéd kezeihez
fizetett 50,000 korona1, im&nti teljesen üzleti
természetű téted Hardegg gróf elnök és Holitscher vezérigazgató által rendelkezésemre
bocsátott összeállításiban a maga természetes bélyén összesen 365,000 koronára rugó
iizléli elszámolások és ezekkel
kapcsolatos
províziók és jutalékok között
szerepel.
Végül megjegyzem, hogy az egyes hírlapíróknak adott 39,000 korona részletes kimutatását a társulat nem bocsátotta rendelkezésemre, magam seni ismerem Üehát az
illetők neveit. Örömmel látom, hogy a rendőrségnél folyó vizsgálat fényt fog deríteni
erre a tétedre- is, ímert senki sem ikivánja nálam jobban, .hogy teljes világosságban álljon annak minden részlete a nyilvánosság
előtt. •
kcaasttffHzcaEagaMipasaauaMaaawaiMicsuaBaaBuaaiMitkfeisa

SZÍNHÁZ, művészet.
Színházi m ű s o r :
VASÁRNAP délután: Sárga csikó, népszínmű.
VASÁRNAP aste: János vitéz, daljáték.
Páratlan '/aHÉTFŐ: Durcmd és Durand, bohózat.
Párots */»•
KEDD: Szoyer Ilonka vendégföllóptével: Aranyeső, operett. Páratlan 3/a.
SZERDA: Szoyer Ilonka vendógföltápltével: Budagyöngye, .operett. Páros XU.
CSÜTÖRTÖK: Szoyer Ilonka vendóglföN
léptéved: Katonadolog, operett. Páratlan */»•

A Waldbauer-Kerpely vonósnégyes hangversenye
(Saját tudósítónktól.) Á világhírű magyar vonósnégyes társaság, mely csak a közelmúlt hetekben ragadta el művészetével a
nyugaeurópai nagyvárosok zenei' intelligenciáját, szombaton este a szegedi közönségnek szerzett feledhetetlen estét. Értékben és
tartalomban egyaránt fényesen kimagasló
volt ez a hangverseny, melyneik megértő
hallgatósága megbűvölten mélyedt el a nyújtott szépségek élvezetében és alig 'tudott betelni a párját ritkító gyönyörűséggel, melyet
a kiváló magyar muzsikusok játéka nyújtott.
A feledhetetlen emlékű Htibay—Popper
vonósnégyes társaság óta nem volt még
kvartettünk, mely tagjainak egyéni kiválóságára ép ugy, mint összjátékuk teljességére
és dologbeli készségűikre .nézve olyan zenei
tökéletességet tudott volna elérni, mint a
Waldbauer-Kerpelyék kis társasága. A kamarazene nyilván, nem törneghatások elérésére hívatott. Itt mit sem ér a szódómüyészet
vakitó szemfényvesztése, sem az egyéniség
erőteljes domináló szava, mely az -egyéniségükben. önálló virtuózok sikerének leghálásabb eszköze. A kamarazene általában kissé
idegenül hangzik a fényesen kivilágított
hangverseny terem hűvös levegőjében. Ennek
a művészeti formának a miliőjét félhomályos, meghitt szálán képezhetné inkább, hol
sejtelmes körvonalakba alvad a négy művész sziluettje és csak egy rég kilobbant,
forró sziv jajongó buja reszket a levegőben . . .
A kamarazene a legtökéletesebb zenei
kifejezés formája. A művészi nyelv teljességének utodsó foka, melyen a muzsikusok individuális beleérzése tiszta zenei objektivitássá olvad föl. S amikor megállapítjuk,
hogy a Waldbauer-Kerpely vonósnégyes a
kamarazene művészetének épen azon a fokán áll, melyet az ideális elképzelés definitív
teljessége jellemez, egyúttal különös öröm-

mel vesszük észre, hogy a művészek játékában — mindén objektivitásuk dacára is —
olyan sajátos egyéni értékek .nyilvánulnak
meg, melyeket m á s nem tudna vonós hangszeren tmegszed a Itat/ni. Az egész négyes a
komoly, átgondolt, őszinte hittel átérzett
munkának a pregnáns kifejezése. Stílusa keresetlenül egyszerű, a dinamikai szélsőségek
hajszolásától teljesen .ment, tempó vétele .ép
ugy, mint zenei frazeológiája klasszikus
nyugalmat és tökéletes tárgyilagosságot fejez ki.
A társaság, (legelső művésze kétségtelenül Waldbauer Imre, ikinék formaérzéke
fényes vezetőképességéiben ép annyira megbecsülhetetlen, mint biztos technikájának kifejtésében. Egyenrangú müvésztársa a gordonka mestere: Kerpely Jenő, akinek gyönyörűen meleg tónusa minduntalan kicsildámlik a játék egységes hangulatából. De kiváló művészek a második hegedű és viola
mesterei is, Temesváry János és Kornstein
Egon, akik a kamarazene -természetéből kifolyólag a vezérhegedüs művészetének közvetlen szuggesztív hatása alatt állanak.
A vonósnégyes társaság hangversenyének műsora ép oly stílszerű, mint a társaság
zenei .készsége. Csajkovszki, Beethoven és
Mendelssohn, ezek a nagy régiók jelzik szárnyalásukat. Mégis, ha az -elsőség odaítéléséről van szó, azt lehetne mondani, dtogy Beethoven csodálatos mélységeiben járnak a leg'ii a gy o bb h i v a tottsá gga 1.
Csajkovszkitól az F-dur vonósnégyest
hallottuk, melynek Andante-iában benne reszketett az orosz zenei óriás titokzatos nagyszerűségének .megbűvölő bája. A második tétel bravúros előadása is óriási hatást keltett.
Beethoven C-moll kvartettje a legnehezebben
interpretálható müvek egyike; a négyes különösen összehangoltsága tette lehetővé, hogy
a hires 18. opuszt olyan előadásban hallottuk, amilyenben, aligha tudnánk szépségeit
előre elképzelni. Mendelssohn D-dur négyesében az első és negyedik tételt (vivaee és
presto) ragadták frenetikus tapsokra a közönséget.
A hangverseny programja gyönyörűen
összeválogatott számokat tartalmazott, mégis, azt hisszük, a hírneves magyar vonósnégyes stílusát ebből a programból nem ismerhettük meg teljesen. Külföldön Bartók
Béilát, Regert és a modern zeneirodalom legérdekesebb talentumait is interpretálni szokták; a mi közönségünket, ugy látszik, jobban
vélték megközelíthetni a klasszikusok szellemével, — amiben valószínűleg igazuk volt
Hatásuk igy feltétlenül! egységesebb és talán teljesebb is volt.
A hangversenynek igen előkelő, megértő közönsége volt, mely a legnagyobb elragadtatással ünnepelte a kitűnő magyar művészeket s egyes számaik után szűnni nem
akaró tapssal fejezte ki el isimenését. Gyönyörű est volt, mely maradandó emléket hagyott maga után.
* Szoyer Ilonka vendégszereplése. A
színházi iroda jeleníti: A jövő ezmházi hét
legérdekesebb eseménye Szoyer Ilonka vendégszereplése .lesz, A ki v;'nló művésznő, akit
kitüntető ilelketsedéssel fogadott minden wlkahmiiinal a szegedi közönség, azokban a dara-bckluun lép föl, amelyek női főszerepét <»
kraálta
Népoperában, diudn'ai mostani
v/árh-ölyéu. Szoyer Ilonka ma a togrépszc*
viibb fővárosi művésznő s qműlyeai vtasatKrág
érte az operettet annak idején, amikor a
Magyar királyi OpemaMz reflektált páratlan
taleutuiuára.
Az olyuui kitörő örömmel

mUrn

Hétfőn, kedden és szerdán

bemutatásra kerül

í% táncz.
120 szinesen vetített és 12 mozgókép.

Tattgi táncz.
íl6 táncz-számoHHal.

A klasszikus magyar,
görög és jappán tánezokaf lejti

K. Hajnal Irén.
Az orosz és hollandi
tánezokat lejti a világ
legkisebb tánezosnője,
a 4 éves

király

lllyke.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

Az 5 és 9 órai előadáson
számozott helyek. ^

m4.

fifet*áf is.
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Mindössze pedig csak arról van, szó. lelös, amelynek élién a naponta korcsolyázó
hogy szép idő volt, s 'ez a mondat, Lgy egy- kulturszenátor áll és amely szinte mestersészerűen, ahogy leirtani — hiába tették meg gesen elsekélyesiti e rendes és alapszabálya társalgási készség és ötletesség, hiányát, jel- szerű egyesületi életet. A vezetőség egyréző reprezentatív banáilitásnak — ez a meg- szének indolenciája egyenesen személyes elmagyarázója és indokolása, mindennek s lentéteket idézett föl az egyesület kebelében
tartalmas, jelentős és mély, mint minden •és Gaál Endre dr., a város tanácsosa, nem
banáiitás. Szerte a szomorú földön ezer és fedezheti azokat a viszályokat, amelyek gyűezer messzi városiban drága derii és tiszta, lölködő jelszavak alatt kezdenek állandósulédes gondtalanság mereng és tűnődik az em- ni. Bizonyos, hogy ideje volna már közgyűberek szemében, kacagnak a .gyerekek és n e j lést tartani és olyan választmányt és vezető
vetnek a lányok 'és mosolyognak ,az öregeik séget alakítani, amely számol az egyesület
AZ IDŐJÁRÁS:
A meteoaz ég alatt s aki megáll ési nézi ilyenkor az jellegével, a tagok érdekeivel és lehetetlenné
rológiai intézet
jelentése
embereket, múló ési tiszta boldogsága és tesz kevéssé ízléses torzsalkodásokat.
qJ MK0 |
szerint: Az időjárásban lébölcs megnyugvása leisz egy percre és minW ' ^ I
nyeges változás nem vár— Kaland a farkasokkal. Nagyváradról
dent elfelejt. Mindez azért, mert az örök nap
A
1
ható. — A
hőmérséklet
aranyában fürdenek a tájak, az utcák, a, há- jelentik ezt az érdekes, bár hihetetlenül
délben: — 3.3 Celsius fok
zak, ragyognak az ablakok és kék és tiszta hangzó históriát, amelynek hőse egyik volt
volt.
az ég, az örök ernyő fölöttük és édes illatos szegedi újságíró, aki ma 'Nagyváradion népA VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatal
a levegő, mint .valami láthatatlan és "min- szerű ügyvéd. Nagy Mihály dr. péntekre
bon délelőtt nyolc órától 11 óráig van hidentől megszűrt, éltető és mámorító ital.
vatal. A polgármester betegsége miatt nem
virradó éjjel tizenkét órakor nyugodtan haMert szép idő van.
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 10 órától
zafelé tartott a. Ritoók Zsigmond-utca 1. sz.
A korzóról akartam beszélni, de nem
11 óráig.
alatt, az Ügyvédi Kamara épületében levő
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv. sikerült, mert eszembe jutott, lrogy mindez
.lakására. A város utcáira sürü köd feküdt.
üzletvezetőségnél és a
munkásbiztositó-pénz- máshol is igy vau s mindenkinek tudomása
van róla. Pedig egy-lkét szimt mégis ide "kel- A késő éjszakai nagy hidegben még a Főtárnál szünetel a munka.
lett
volna vetítenem a papírra, azt a néhá- utcán is alig járt ember. Az ügyvéd a RáAZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
nyai,
amelyiknek ragyogása kizengett a
délelőtt S órától, délután 2 óráig van hivatakóczi-utról, Tarsoly- és Riszté-cég üzlete
los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek korzó színeinek szimfóniájából, mint egy előtt beért a Széchenyi-térre. Abban a piltrillázó, tiszta szoprán. De ezek, bocsánat,
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
nagyrészt nők, szépek és fiatalok. Egyik és lanatban közvetlen a gyalogjáró mellett egy
A KIRÁLYI
TÁBLA dísztermében déla másik oly finom és kecses jelenség, előkelő, nagy, derékig érő vöröses-szürke állat topelőtt 11 órakor a fiatalkornak
hatóságának
halk és nemes vonalú, mintha századok kul- pant eléje. Az ügyvédben meghűlt a vér,
teljes ülése.
t u r á j a finomult volna, ki benne s ba látja mert az állatban farkast ismert, fel. lA farkas
VÁROSI KÉPTÁR, nyitva délelőtt 10az ember, mintha egy remegő, csendes ós éra Széchenyi-térről jött és az Uri-utca felé
órától déli félegyig. Kultúrpalota.
Belépődíj
zéki hárfa,hangot hallana hosszan zengeni...
nincs.
tartott. Dr. Na.gy Mihály, amikor a vadállat
A MUNKÁS-OTTHONBAN
délután kaelhaladt mellette, megállt, és hátranézett, váj— Korcsolyázók elégedetlensége. Megbaréelőadás lesz.
jon crueim fordul-e a .vadállat, vissza. Eközben
A RÓKUSI ISKOLÁBAN
délután fél- írtuk a Szegedi Korcsolyázó Egyesület kelnégykor szórakoztató délutánt rendez a Sze- lemetlen kanapépörét, amely abból támadt, gyorsan reivovcTékez kapott és azt lövésre
hogy egynehány tag zártkörű pikniket ren- készen tartott. A farkas a Széeh enyi-fér ós
ged Rókusi Ifjúsági
Egyesület.
dezett a pá'lyaházbam és az estély alkalmá- Rákóczi-ut torkolatánál megállt ós visszanéAZ ÁLLAMI
FELSŐKERESKEDELMI
ból két napra elzáratta a pályát a sportoló zett. Ebben a pillanatban az ügyvéd mellett
iskolában délután 2 órakor előadás
lesza
tagok elől. Az egyesület egyes tagjainak ez
égy másik, teljesen ugyanolyan nagyságú
munkások
kiképzésére.
az eljárása, amelyet elfogadható ok nem táA KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatási mogatott, igen elkeserítette az egyesület farkas tűnt fel, amely sietve cammogott az
idő délután 1—3 óráig tart.
ama ragjait, akik nem klubosdit vagy tan- első után.
VÁROSI SZÍNHÁZ:
Délután
félnégy- gót keresnek a pályán, 'hanem egészséges,
— A városi párt ülése. A városi párt
órakor Sárga csikó, népszínmű. Este 8 óra- vidám sportot és esetleg megszakítatlan tré- kedden délután 6 órakor az Európa-szálló
kor „János vitéz"
daljáték.
ninget. Annál kellemetlenebbül Ihatott az udvari éttermében ülósit tart, melynek napiURÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután 2 órától egész iigy, mert a z estélyrendezők egyál- rendjén a tisztújítás kérdése, március 15.
kezdve este 11 óráig: Arany ifjúkor.
Víg- talában nem voltak figyelemmel a rendezés- megünneplése s az évi rendes közgyűlés kijáték 3 felvonásban.
nél az egyesületi életre magára 'és a sérel- tűzése vannak. Ezenkivül ugyanezen a köz
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak mes intézkedést egy kicsiny magántársaság •gyűlésen Tordai Imre felső ipariskolai igazdélután 2 órától kezdve este 11 óráig: foganatosította. Szombaton végre ismét lehe- gató és Balog Lajos nyűg. honvédszázados
párttagok rövid előadásit tartanak a vízvezeSzerelmeskedés.
Psylanderrel.
tett korcsolyázni és a nagy számban megjeték és csatornázásról. Az ülésen a párttagoVASS-MOZI:
Délután .5 órától kezdve lentek között élénk megbeszélés tárgya volt
kon kívül más törvényhatósági bizottsági taeste 11 óráig: Az átok.
Dráma 4 felvonásban. a szerencsétlen piknik, amelynek epizódjait gokat, szakférfiakat, érdeklődőket s városi
egyesek olyan hangon' és tendenciával tártisztviselőket is szívesen lát az elnökség.
A korzó
gyalták, hogy az kínos és széles körökben
— Előadás a gyermek egyéniségéről
(Saját tudósítónktól.) A korzó végre, visszatetsző incidensre vezetett a tagok kö- és a gyermekbirósagról. A gyermektanulcsaknem két hónap Titán, kivirult, és ragyo- zött. A .magunk részéről meglepőnek tartjuk, mányi társaság mind sűrűbben keresi az
gott, a szegedi koraó, kedvesen zagyva szí- hogy az egyesület vezetősége nem keresett érintkezést- a. nagyközönséggel' a. gyermeket,
neivel. És amint hosszú szünet, után m a in- vagy nem talált módot arra, hogy a kétség- a felnövekedő u j generációt illető mindenolaiét felderült iaz isteni napsugárban s fetl- telenül elkövetett és boszantó hibát jóváte- dalú kérdésben. A mutt héten a gyermekek
testi nevelése volt napirendeni, a. legközlebteLegzett. a megenyhült és illatos •levegőben, gye, a joggal elégedetleneket megbékitse és
bi ülésen, vasárnap délután 4 óraikor a váaz egész valami nagyszerű fontosságú do- az egyesületi tagok előtt egyrészt a szüksérosháza üléstermében. Tömegtanitás és a
n g n a k tűnt fel, amiről l>e kieűil számolni. ges türelmet, másrészt további ballépések el- gyermek egyénisége cimen Borosnyai
KáÉgy éreztem, hogy a színes és mozgalmas kerülését biztositsa. Végtére is a Szegedi roly állami főgimnáziumi tanár tart előtömeg, amint összevegyülnek benne a drága Korcsolyázó Egyesület nem klub és nem ma- adást, utána Juhász István dr. törvényszészemós karcsú lányok, a gondtalan és kedves fiiuk. gántársaság, hanem alapszabályszerü egye- ki biró: Eljárás a gyermekkorimkkal
ben
a
fiatalkorúak
bírósága
előtt
cimen
ad
szivarozó öreg urak, t a r k a 'katonatisztek, sület, amelynek sok más fizető, egyenlőjogu elő. A mai kényszer tömegtanitás nyűgében
i'fju és pompázó s érett ós elvirágzott asszo- tagja van és amely a város bőkezűségéből sínylődő gyermekegyón i.ség kérdése a legnyok, nevelőnők és tiszta szemű gyerekek, ingyen pályát használ, amelyet kisajátítani aktuálisabb és legsürgősebben megoldandó
cselédek és munkások, népség, katonaság, senkinek sincs joga. Azokért az áldatlan ál- feladat. Az uj büntető novella alkaknazáréhogy mindez a legszebb és legigazabb, amit ^ lapotokért, amelyek évek óta íőnnállanak az ban pedig olyan értékes tényezők megismeréséhez jutunk, amelyek mindenképpen széles*gy város adhat üdvözletül vagy emlékül a ' egyesületben és a korcsolyázó-sport minden körű érdeklődésre tarthatnak számot. Ve
hívét lehangolják, elsősorban az elnökség feSétáló idegemnek.
dégrket szívesen lát a társaság.

fogadta a közönség visszatérését a régi genréhez. Szoyer Ilonka kedden lép föl: először
az Aranyesőben, szerdán a
Budagyöngyében,
csütörtököm pedig a Katonadologban, Zerkeviicz legújabb müvében bucsuzilk. A jegyekét
már árusítja a nappali pénztár.

H I R E R.

Szegedi kalendárium.

töL
— Munkások vasárnapja. Az i p a r i és
kereskedelmi imtmikások képzésére szervezett
helyi bizottság vasárnap délután két órakor
előadást tart az állami felsőkereskedeimi iskola vegytani termében, melyen, szívesen látja és ezúton is meghívja az érdeklődő és tanulni szerető közönséget,
— Mikor a nagyherceg darabot Ír.
Pétervárról jelentik: Égy csoport jobboldali
•képviselő meglátogatta Vladimír pétervári
•metropolitát és kérte, hogy tiltsa meg Kondiantin nagyherceg drámájának: A zsidók királyának nyilvános előadását, mert a darab
demoralizáló hatású. Az Eremitage cári színháznak aima statisztái, akik .a próbákon nem
akarták azt kiabálni: Feszítsd meg! megbüntették, Valószínű, hogy a metropoWa megtiltja a darab előadását.
— Gyermekgondozónői tanfolyam. Turcsányi Imre dr., az állami gyermekmenhely
igazgató főorvosa a belügyminiszter megbízásából. március 10-,tői fcezdődőlag egy éviig
tartó gyermeikgonidiozónői szaikoanfolyamot
t a r t a gyermekmenhely kórházi osztályán. A
belügyminisztertől
nyert
felhatalmazása
alapján 5 szegéinysorsu bentlakó gondozónőnüvendők a gyermekmenhely intézé'1 ében ingyenes ellátásban részesül. A rtair.f iyarnra
jelentkezők csak korlátolt szómban, vétetnek
fel és (kizárólag 18 éveseik)) 'és .miniden esetben megkívánják, hogy legalább 4 polgári
iskolai vagy ennek megtelelő képzettségűik
legyen. A .felvételre jelentkezők tartoznak
sajátkezüleg irt kérvényüket, — melyben,
megjelölendő az is, hogy ingyenem bentlakó-'
helyre tart-e igényt — iskolai és erkölcsi bizonyítvánnyal, március l-ig Tárcsán yi Imre
dr. címére (Szeged, állami gyermelkmeuliely)
benyújtani.
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között összesző! alkozásra került a sor, minek vége az lett, hogy Krémért kidobták ,a
maceszgyáribó! és ráadásul a királyi ügyészségnél lopáséri föl is jelentették. Az ügyészség elrendelte a vizsgálatot és egyben a büntető törvénykönyv 169. paragrafusa értelmében a bűnügyi zárlatot, melyet foganatositottak. Krémer azonban a helyiség kulcsát
nem volt hajlandó átadni, amiért Valcnta
detektív föl'kisénte a rendőrségre. A rendőrség élőtt megjelent Kertész Miksa dr. Krémer ügyvédje, aki tiltakozott a bűnügyi zárlat elrendelése ellen és fölmutatott egy járásbirósági végzést, amely igazolja Krémernek a maceszgyárhoz való tulajdonjogát. A
rendőrség: ennek dacára foganatosította a
bűnügyi zárlatot. Az érdekes iigy nemsokára főtárgyalásra kerub

pi elzárásra ítélte a határszéli kapitányság
és visszatoloncolta Kőszegre.
— Rossz helyen van a gyümölcsfa-piac
Legalább is azt mondják az ujszegedi kertészek a tanácshoz intézett beadványukban. A
facsemetéket ugyanis eddig a Tisza Lajosköruto-n, a református templom mellett árulták. Az ujszegedi kertészek kérik a várost,
hogy a piacot alkalmasabb 'helyre helyezze
át. A régi hely ugyanis a közlekedést akadályozza, azonkívül nekik igen hajós az
áruk ilyen -messze való átszállítása. Azt szeretnék az ujszegedi kertészek, ha a facsemetepiac céljára az újszeged! Tor ont ál-teret
szemelné iki a tanács, de ha azonban ragaszkodnék ahhoz, hogy a piac a városban tegyen, ugy még legalkalmasabbnak a Rudolf-teret találják.

— Balasa Jenő szomorú története. A
közmondás azt tartja, hogy aki mindig hazudik, annak akkor sem hisznek, ha igazat
ifnond. Ez a sors jutott osztályrészül Balasa Jenőnek is, akiről éppen a minap intünk
egy hosszú cikket. iBalasa Jenő a közkórháziba akarta fölvétetni magát, mert érezte,,
hegy nagyőri -beteg. De nem hittek neki,
mert már évek óta szimulált. Ha elfogyott a
pénze és nem volt lakása, akkor -egyszerűen
(beállított a ikerházba és különböző betegségek felhozásáVal főivétetíle magát. Később
aztán már nem akarták fölvenni, mert évente átlag 150 napot töltött ott. Legutóbb kedden járt a kórházban, de ismét elutasították,
erre azzal fenyegetődzött. hogy majd az utcán fog összeesni, akkor maid a mentők csak
beviszik. De máskép /történt. Ma reggel félhatkor bement a Kossuth Lajos-sugárut 5.
szám alatt levő Varga-féle korcsmába. De
alig hogy bement a szobába, egy kiáltással
összeesett és azonnal meghalt. A mentők bevitték a közkórházba, ahol alig akarták elhinni, hogy a szimuláns ember meghalt. Halálának okát az orvosrendőri boncolás fogja
Imég állapítani.

— Rettenetes a tél Amerikában. Londonból jelentik: Newyorkból jelentik: A rettenetes hideg, mely már napok óta tart, tegnap kissé enyhült. A város töbh részében
nagy tüzesetek voltak. A hajléktalanok és
munkátalanok nagy tömege várja a meteorológiai intézettől megjósolt hózivatart,
hogy munkához jusson. A városban tegnap
husz ember megfagyott. Kingsztownbam roppant zivatar dühöng. A hajók nem távozhatnak a kikötőből. Igen sok hajószerencsétlenségről érkezik jelentés. Bosztonban is nagy
a hideg. A hajléktalanok kénytelenek kórházba menni, -hogy ne kelljen az éjszakát a
szabadban tölteniök. Délamerikában is nagy
hideg köszöntött be.

— Különös tragédia
Szombathelyről
jelentik: A szombathelyi közigazgatási tanfolyamon ma megdöbbentő tragédia, történt.
Antritter Antal közigazgatási tanifoilyamhallgató felesége szivenlőtte magát, mert férje
— A munkanélküliek segélyezése. A
megbukott a félévi vizsgálaton. Antritter 45
munkanélküliek segítése dolgában ugy inéves ember, királyi kegyelemmel kapott entézkedett a januári törvényhatósági közgyűgedelmet, hogy a tanfolyamra beiratkozhaslés, bogy a rendőrfőkapitánynak össze kell
sék. Feleségével és négy gyermekével nagy
íratnia a segélyre szoruló családos munkányomorban tengette életét. Egy sopronme— Borzalmas haloitrablás. Rómából gyei jegyző rokona segítette, azonban a misokat s ezeknek aztán a tanács folyósít némi
pénzt: tiz, busz, harminc koronát. Azóta igy jelentik: A milánói Fentilino-temetőt tegnap nap meghalt. A félévi vizsgálatok most záis történik a segélyezés. Ma ismét huszon- éjjel elvetemült emberek kirabolták. Nagyon ródtak a tanfolyamon s Antritter több tárgykilenc munkanélküli családfő névsorát ter- sok kriptát elpusztítottak, a koporsókat fel- ból megbukott.
A nyomortól ;és gyásztól'
jesztette a tanács elé a főkapitány. A segélykétségbeesett
asszony
lei ki egyensúlyát a
re ajánlottak között van 6 kőfaragó, 6 szo- törték, a halottak kezéről a gyűrűs ujjakat különben jelentéktelen vizsgálat, amelynek
bafestő, 1 szabó, 3 asztalos, 1 'bádogos, 1 la- leszakították, sőt egy pap holttestének a fe- az oklevél megszerzésére egyelőre semimí
katos, 1 kőműves, 1 fényező, 1 zenész, 1 köt- jét levágták. A halottrablóknak eddig semimi •befolyása nincs, annyira megzavarta, hogy
szerész, 1 kefekötő és 2 napszámos. Ezeket nyomuk.
revolverrel szivenlőtte magát. A tragikus
már nem tudja a főkapitány alkalmazni a
eset a városban nagy részvétet keltett.
— Sztrájkba lépnek az oíasz ügyvédek
köztisztasági telep feltöltésénél való munká— Rejtélyes bosru. Párisból jelentik j
Milánóból
jelentik: Torinóban a piemonti
latoknál, ezeknek már ellenszolgáltatás nélkül segélyt keli adni. A segélyt kérők vala- ügyvédek gyűlést tartottak és elhatározták, Titokzatos büntettet fedeztek fö'l Melunban.
mennyien adósak házbérrel s október vége, hogy holnap sztrájkba lépnek, mivel az igaz- Egy ottani villában meggyilkolva találták
november eleje óta vannak munka nélkül. ságügyminiszterrumhoz intézett minden ké- Leon párisi gyárost és feleségét. A két licitszármaLegnagyobb részük négy-öt gyermek apja. A relmük, hogy az igazságszolgáltatás hiá- testen nagyon sok revolvergolyótól
zó
seb
van.
A
villa
ajtaja
föl
volt
törve.
A
nyain
segítsenek,
eredménytelen
maradt.
A
tanács összesen ötszáztiz koronát utalt ki a
revolver
ott
feküdt
a
holttestek
mellett.
A
milánói
ügyvédek
szintén
sztrájkra
készülhuszonkilenc segélyt kérőnek. Egy-egy csalakásban minden a legnagyobb rendben volt.
lád részére a legkisebb segély tiz korona, a nek.
Nem rablógyiikosságról van szó, hanem valegnagyobb (harminc korona.
— Szökés a vőlegény után. Kőszegről lószínűen valami titokzatos boszuról.
— Bűnügyi zárlat egy pászkagyár ellen jelentik: Jánosa István volt kőszegi nagyke— Előadás az életbiztosítás fejlődéséről
Aradról jelentik: Az aradi orthodox zsidó reskedő a nyáron börzespekulációi követhitközség pászka (macesz) gyárát komoly keztében tönkrement és Amerikába szökött, Élénk érdeklődés mellett tartotta meg szombaton este Lendvai Sándor, az Első Magyar
veszély fenyegeti, mert az aradi törvényszék közvetetten ül az esküvője előtt, amelyet
Általános
Biztosító Társaság vezértitkára,
vizsgálóbírója egy bűnügyi följelentésből ki- Keglevics Franciskával, egy dúsgazdagnak
az
életbiztosítás
fejlődéséről szóló előadását
folyólag a pászka gyárat minden hozzátar- ismert sertéskereskedő leányával már kitűa
szegedi
Magántisztviselők
Egyesületéiben.
tozó fölszerelésével együtt zár alá helyezte. zött. A megszökött kereskedő magával vitRámutatott
a
-biztosítás,
különösen
az élette
-menyasszonyának
40,000
koronát
meghaA szokatlan zárlati ügynek részletei a követladó hozományát. Keglevics Franciska, aki- biztositás eredetére és fejlődésére. Gyakorkezők:
Löxvenstein Lajos*, az aradi orthodox nek apja a kereskedő bukása folytán a vál- lati példákkal bizonyította az életbiztosítás
zsidó hitközség fő sameszé az Óvár-tér 5. lalt kötelezettségek következtében teljesen közgazdasági fontosságát és jelentőségét. A
számú házban levő pászkagyárat az összes tönkrement és azóta meg is halt, árvaságra közönség mindvégig feszült figyelemmel hallgépekkel együtt bérbeadta Krémer
Ernő jutván, elhatározta, hogy volt vőlegényét gatta Lendvai szakszerű fejtegetéseit. Az előpercellán-kiereskedőnek. Krémer a macesz- Amerikában fölkeresi. Bauer János borbély adásért tapssal fejezte ki a hallgatóság az
gyárai birtokába is vette és megkezdte a rábeszélte, hogy utazzanak együtt, ő tudja elismerését.
maceszgvártást. Midőn elérkezett a bérleti Jánosa titkát és a menyasszonyt nyomra ve— Nők, mint ügyvédek. A női ügyösszeg fizetése, Krémer nem fizetett, miért zető. Keglevics Ffanciska pénzzé tette min- védők szánna Franciaországban egyre szapois Löwenstein a gyárat Krémer minden meg- denét és felkészült az amerikai útra. A rend- rodik. Éppen most avatták föl Pársbam a
kérdezése nélkül bérbe adta Kotilla József őrség azonban megneszelte a dolgot és harmincadik női ügyvédet A franciák fővápékmesternek és Uhlmer Sándornak. Kré- minthogy Jánosa ügyeiből kifolyóan a merosában ez a fölavatás már nem /is ke'tett kümer Ernő azonban az uj bérlőkről semmit nyasszony is bűnügyi vizsgálat alatt álló t, lönösebb érdeklődést, de a Temps ebből az alsem akart tudni. Az aj bérlők áf'aí a gyár nyomon követte az amerikai útra ikélszüilő kalomból megkérdezett néhány női ügyvéajtajára alkalmazott zárakai letörte és sa- elhagyott, -menyasszonyt. Pinkafőnél a ha- det, mi hajította őket az ügyvédi pályára és
ját lakatjával zárta be a helyiséget. Ez év tárrendőrök elfogták Keglevics Franciskát hogy teljesülbe az a reményük, amellyel 0
január 22-én Kotilla és Uhlmer megjelentek és útitársát, útlevél nélkül való kivándorlás pályának neki indultak. Az é!aő, akit mega maceszgyárban és ott találták Krémért, a cintón és Sopronba kisérték, ahol a vőlegé- kérdezett, Galtres kisasszony. Ez n női ügyki javában dolgozott. A régi és uj bérlök nye után vágyakozó menyasszonyt nyolc na
véd Poinoaré elnök irodájában dolgozott, »
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"nikor az elnök még ügyvédséget folytatott.
A kisasszony iazt, mondta, hogy igazi női kíváncsiság késztette .az ügyvédi pályára. Az
első öröm akkor érte, amikor magáira ölthette a neki kitűnően illő fekete talárt. Azután
nagyon sokszor hízelgett a. hiúságának, valahányszor megd letérték olyan dologért, a
miit jól végzett ed. Benezech ismert képviselő
felesége is ügyvéd. Születésére nézve orosz
nő, ide külsejében és ruházatában a legválogatottabb párisi izlés jélemai. Szláv lelkéből,
mint mondja, csak az elnyomottakért való
'küzdés szeretetét őrizte mindenki iránit, aki
teltért az igaz útról1. Az ügyvédi hivatása
tette lehetővé, hogy kimondhatatlanul nagy
benyomást szerezhessen: a SaintiLazare női
fogház benyomását Egy fogház sesm inkább
fogház, mint éppen ez. Éppen olyan csúnya,
mint amilyen piszkos, éppen olyan cinikus,
mint. aminő szánalomraméltó és e fogházban
nők és gyermekek vannak, tehát azok, akiket az emberek életük ptézisének mondanak.
A legfrissebb ügyvédnő, a harmincadik, Pic
ard Germaine kisasszony .is elmondja élményeit. Már az akták olvasása is iszonyattal töltötte el. A vádlott, akiit védelmeznie
kellett volna, apacs volt és'gonosztevő társad,
valamint a rendőrségi olyan
erkölcstelen
gúnynéven ismerték, hegy ő ezt a gúnynevet sohasem tudta volna a bíróság előtt kimondani. Elment, tehát a k a m a r a elmükéhez
Ós megkérte, bízza másra a védelmet, ami
meg is történt, .Arra a kérdésre, hogyan jótett a r r a a gondolatra, hogy ügyvéd tegyen,

de fia, aki egyébként az ö nevét is ráham'mtotla több váltóra, vagyonát eltékozolta, részint a tőzsdén, részint kártyán vesztette el
és kasszirnőkre pazarolta.
Megállapították,
hogy a halála ©lőtt való napon is hatszáz koronát vesztett el makaón. Pilitz Mór holttestét valószínűleg exhumálják és fölboncolják
unnak megállapítása végett, hogy ön.gyilkosaágot követettbe el, vagy pedig baleset áldó*
zata tett.
— Nagj tiiz a kolozsvári pályaudvaron
Kolozsvárról jelentik, hogy éjfélkor a vasúti pályaudvar mellett levő mühelyfonökség
telepén kigyúl ad t az anyagsrzertár és a benne fölhalmozott tárgyakkal együtt elpusztult. A kár másfélszázezer
korona. A tüzet
valószínűen- gyújtogatás okozta.
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— Farkasok fenyegetnek. Kecskemétről
jokntik: A váras kőzetében ilévő nyári erdő
mellett, a nagy hidegek következtében farkasok járnák. A hatóság a jelentés vétele
utón h ajtó vadászatot, r e n d ű t el. — Nagyváradról jelentik: Nagy riadalmat .keltett, tegnap Nagyváradon, hogy .az esti óráikban a
város szivében lévő vármegyeház környékén
két farkast láttak. Néhány perc múlva az
utcákon tűntek fel, m'ajd a süni ködben eltűnteik.

(Saját tudósítónktól.)
Szépen
sikerüli
tánc emu kit: vágat, rendezett mia este a KassVig adó Iiloyd-erméheri a magyar posta-táv irda h is szolgák országos egyesületének szegedi c eoportj'a. iA táncmulatságon, amely este
8 őr akor kezdődött, megjelent. Kőrössy István n: szegedi főposta főnök© é»
Bxminyi
Istvóm pastaíeügyélő m.

SZÍNHÁZI CUKORKÁK,
ajándék-dobozok
gyönyörű választékban

Ká: r ász-u.,Ungár Mayer-palota. Telefon 11—11
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MULATSÁGOK.
A

pealaaltisztek

bálja,

A táncmuiiatewtf sifcesréhf* hozzájárult az
— Elfogtak egy pénzhamisító bandát.
Budapestről jelentik: Gombos Imre, Balog is, hogy- nemcsak az összes postás és távirdnfelelte: Nagy .lelkesedést érzett e pálya Sándor és V. Kovács Istváu bérkocsisok foaltiíjztelc jölentek meg esaiédjaikkail együtt,
iránt akkor, amikor egyszer — egy képes lap- rintosok, koronák ás húsz filléresek g y á r t á s ban, amelyet különben még most is gondosan ra szövetkeztek. Először a Kcnti-utoa 5. sz. hanem «a szegedi társadalom legszélesebb réőriz, egy női ügyvédet, látott elragadó fekete alatt próbálkoztak, később a .Lujza-utca 3. tegén is AépvLseilve voltak. A párok fáradbatalárban. A körkérdést bezárja Verone Má- számú házban külön lakást ,béréltek és ott
ria ügyvédnő, aki nemcsak a .női ügy védek- fogták hozzá a munkához. V. Kovács István tathan.nl táncoltak, egészen reggelig Kisc»i^ek vezéreként szerepel, hainem a dolgozó útmutatása mellett sikerült is nekik stég kálió Mól úc zenéje mellett.
tetelilektuális asszonyok vezetője is. Hét év jó utánzatokat, csinálni, amelyeiket drogériák
A muda/tság sikerét a vigalmi bizottság
őta folytat ügyvédi gyakorlatot és sikerült ban éis gyógyszertárakban igyekeztek fölvális nieiki anyagi tekintetben jelentékeny ered- tani, mert ezeken, a helyeken rendesen gumi- m o z d í t o t t a elő, melynek tagjai voltaik a köményt elérnie. De azok a fiatal 'leányok —• Jmpra kell tenni a pénzt és .nem veszik észre, vetkezőik- Csányi István csoport elnök. Abradgymond — alkik csak azért akiarnaik ügyvé- hogy más a hangja, A rendőrség lefoglalta a
dek lenni, hogy könnyebben mehessenek férj- gyártáshoz szükséges einkannilat, gipszöutvá- foám A n d r á s v. b. elnök. Szőkét Péter és Bo
hez, helyesebben teszik, ha a jogtudományok nyeket. Gombost és .Balogot Vácott fogták el. hó Jáiios v. b. atelmökök. Gombkötő Sándor
helyett tangózni tanulnak, mert ezzel a tudo- V. Kovács Istvánt pedig ia: Lujza-utcai lakápénztárnok. Földesi iBálLnt- II. pénztárnok.
'teámnyal .könnyebben érik el céljukat.
sáról kisérték be ma a főkapitányságra a .detektívek.
Vecsetmyés Mihály é» Batki Imre jegyzők.
— Csata bolgárok é3 görögök közt.
— Hány éves ? Illinois államban tudvaNayyi ván J á n o s és Na,gyiván József ellen§Z(üonikiböl jelentik: Tirnovó közelében erős
levőleg
választójoga
van
a
nőknek.
Ez
a
jogőrök. Klein Imre táncnandező.
^lgár bandák át akartak (lépni a görög hajion, azonban görög csapatokra bukkantak. gyakorlás azonban korántsem olyan szép és
Meglehetős heves harc következett, amely- ikelfem.es, mint azt illinoisi asszonyok "hiszik.
)-( A Szegedi Szabad oktatási-Bizottság
Jtek folyamán- állítólag a bolgárokat megfu- A városi választási bizottság ugyanis renMa esíe 9 órakor tartotta meg a Szcgedii
tamitották. A bolgárok harminc halottat és deletet tett közzé, bogy a nők a regisztráció
esküszerii
vallomást
Szabadoktatási Bizottság
hangversennyel
R é s ü k e t vesztettek, mig a görögök veszte- alkalmával tartoznak
tenni
életkorukról.
Dbböl
természetesenaz a
egybelkötött 'táncmulatságát a Kass-vigadó
n e csupán hat. halott és tiz sebesült. HivaOtthot i-termében Lázár G y ö r g y dr. polgárte'los görög helyen csak annyit mondanak, kel'leimeflenség származik, 'hogy a csiikágói
itegy az ellenséges csapolok
lövöldöznek asszonyoknak ez egyszer meg kell vallamester, Jászai Géza c. .püspök és Jánossy
Egymásra, de nem tettek kárt
egymás- ni ok, bogy hány tavaszban gyönyörködtek
Gyula tan fél ügyelő védnöksége alatt. A
miár eddig. Hir szerint sokan közülök inkább hangverrseny imüsora a kö\/etkezö volt: 1.
ban.
nem szavaznak, semhogy erre az indiszkrét Schumann: Élj őseink hazája.
Férfikar.
— Tömeges váltóhamisítás halottak hatósági kérdésre válaszoljanak. Ugy véleÉnek'li: a tanitőképző
kántorszemináriumú"evére. Veszprémből jelentik: Nemrégen hirt kednek, .hogy teljesen- \elegendő azt vallat- nak férfikara. 2. Ábrányi—'Dr. Horváth: Mi
a haza? Melodráma. Szavad j a : Károlyi Adbitünk róla, hogy Pilitz Mór szappanikeres- ni ok eskü álatt, hogy imár betöltötték huszonnegyedik életévüket.
rienne nrleáiny; zongorán kiséri: Meák Gyukedő ©lesett m utcán ós meghall Akkor áilla ur. 3. a) ScJimidt—Thaisz:
Sirassatok...
—
Tangó-hömerő.
Newyorkból
írják:
A
telános volt a hit, hogy az elesés követíeeztéb)
Huber—Thaisz:
Minden
szőke
leány
csaltangó-tánc
divatja
sok
u
j
iparágnak
a
kelethe
a támadt fejsebe okozta halálát. Időközben kezését biztosította. Nemrégiben tangóméte- f a • . . c) Thaisz: Tudom már . .
Forgó
bonban oly dolgok derülteik ki, melyek kö- reket hoztak forgalomba, amelyet a táncos- Pál
ur szólójával éarekli: a
kántorszemináfetke^tében alapos a gyanú, hogy Pilitz hia- nők karperec .alakjában ia bokájukon hordanak.
A
tangóméter
pontosan,
megmondja,
rium
férfikara.
4.
Volkamann
R.:
Szerenád.
áte. öngyilkosság következménye.
Emlékezhogy a tánc befejeztével hány mérföldet tan- J á t s z a : a kántorszeminárium
zenekara.
5.
hók ugyanis arra, hogy PiiLitz zsebében egy gózott a miiszer tulajdonosa. Most még ez?m
Tarnay—Ifndrödi: Haydé. Énekli: Piukovich
Uv
»gcsét találtak, amely mérget
tartalma- is túltett, egy föMa.Wó, aki fölfedezte .a tan- Hona unletány; zongorán kiséri:
Lamberg
Zott
- Pilitz halála után kiderült, hogy rész- góhőmérőt. Ez a hőmérő olyan, mint. iaz Dezső ur. 6. Hegedűszóló. Előadja: Klazsik
balkszűkön Lehe! ur; zongorán kíséri: Meák Gyula ur.
Budapesten, részben. Székesfehérvárott, óvás-karkötő és a hölgyek a
lie
hordják.
A
hőmérő
pontosan
megmutatja
a 7. Népdalegyveleg.
Énekli: a kántorszeminá° 'g azonban a Veszpréinmegyoi Takaréktáncoló hőmérsékletét, ha a tánc mámorában rium férfikara. A sikerült hangverseny után
^uztárnál, ahol igazgató volt,
nagyszámú fülbev üléséről megfeledkezik. A föltaláló
tánc volt, amely a legvia'áinaJbb hangulatlcl
Ws váltót értékesített, melyekre oly ke- saerint 9G fok Fahrenheitnél tanácsos a tán- ban egész reggelig tartott.
itek nevét hamisította, akik vagy soha sem cot abbahagyni, Annyi bizonyos, hegy a szi)-( \ protestáns nőegyesület mulatsága
h, vagy már meghaltak. Ezenkívül sok .laj csárdás barátai ezt a hőmérőt nem igen Lázas tevékenységgel folytnak a Protestáns
fogjáik hordani
Jótékony
Nőegyesiilet nem minit, előbb je^ ő s s á g maradit viasza jpilitz után. Az adóslentőt
tűk
március
7, hanem március 12-iki
összesen mintegy 200.000 koronát tesz
sziuházi estélyire az előkészületek az egyesüE CJ 3 !E 53 ® E5 ül 89 «E3 SS 13 WS • R Q H O • B B IS 01B
• A hitelezők a vagyon ellen csődöt kértek
let fáradságot nem ismerő, buzgó Olnöknőjéón •
niok: Nónay Itezsőné urawyaonynak a vezetéke
A
Pélmagyarorszrig
telefonjai
temdent zár alá,helyeztették. Pilitz Dávid,
mell ott. Az érdekes nulsort, amely még ninc^
Szerkesztőség
305.
f 2 ^ h u n y t n a k 80 éves atyja ennek következteljesen összeállítva, Szóvay Gyula Prológja
Kiadóhivatal
81.
ében tt eaoj-oB érteimében koldusbotra jufogja Tniegmyitnri, moly©* Almássy
Endre
{ cdn igazgató fog nzavalni. Bájo« .lesz az őtAz öreg Pilitznek nagy vagyona volt,

li
ven gyermek által előadásra kerülő ,gyermek
(hallett: a TÓzsa lakodalma. Az élőképek közt
letsz ó-görög, angol, rokkokó, empire és egy
magyar: A csárdás, melyet a Nemzeti Színház művésziéi annak idején, a párisi világkiáliitásoin mutattak be. A szüneteik ailatt a
honvéilzeiiekai- fog hangversenyezni. Ugy
tudjuk, hogy egy kiváló művésznővel si
folynak tárgyalások az egyesület vezetősége
részéről. A szereplők közt egyébként Szeged
uri tár&adiailmíánjak ilqgielakélőbb hölgy- és
férfitagjai lesznek. Ez utón is kéri az egye j
sülét elnöksége azokat a hölgyeket és uraikat,
akik a szereplésre felszólítást kaptak, hogy
szándékukat postafordultával tudassák az elnök-nővel-, Nőnap Deasőnével (Klauzál-tér
2.) A t. páholybérlőket pedig arra kéri az
egyesület, hogy páholyaikat február 21-ig
szíveskedjenek kiváltani. (Előjegyzéséket. az
előadásira már most is elfogad az egyesület
elnöksége.

Ápolónői tanfolyamot
szervez a Vörös-Kereszt.
— A választmány mai ülése. —
(Saját tudósítónktól)
A Vörös Kereszt
Egyesület szegedi választmánya ma délután 5 órakor a városháza bizottsági termében özvegy lovag Worzikovszky
Károlyné
elnöklete alatt választmányi ülést tartott. A
választmányi iilés legfontosabb tárgya az
ápolónői tanfolyam szervezése volt. Az elnök először is azt a. levelet olvasta föl, amelyet ebben az ügyben Ferenc Szalvátor főherceg védnök1-helyettes intézett tCsekoráts
Endre gróf v. b. t. t. egyesületi elnökhöz. A
levél igy szól:
Kedves Gróf! Az önkéntes betejfápolónői
tanfolyamnak n magyar Vörös-Kereszt által
háború esetére megindított országos szervezéséről f. hó 6-án 40. szám alatt előterjesztett jelentést, különös érdeklődéssel és nagy megelégedéssel vettem tudomásul.
Ez a céltudatosan és nagy arányokban
megalapozott és az orvostudományi kar számos
főorvos és orvosi körök más kiváló kép viselőinek nagy köszönetre méltó támogatása következtében a kivánt ex-edinényt is igérő mozgalom, nemcsak igen értékes kiegészítése a hadi
előkészületeknek abból a célból, hogy a segitő
ápolónőkben mutatkozó rendkívüli szükség a
komoly eset beálltára biztositassék, hanem oly
nagyra becsülendő békeintézmény létes-itésére
is alkalmas, amely hivatva lesz a hygieniáról,
a betegápolási-ól és baleseteknél az első segélynyújtásról a szükséges ismereteket a lakosság
általános javára terjeszteni.
Amidőn a szóban forgó törekvéseket örömmel üdvözlöm, meleg köszönetet mondok, a nemes ügy érdekében tanúsított áldozatikészségükért mindazoknak, akik a tervbe vetít mozgalmakat eddig támogatták vagy azt a jövőben elősegíteni készek.
Itt első sorban azokra a hölgyekre és orvosoki*a gondolok, akik hazafiasságtól és tiszta omberszeretettől áthatva a nehéz betegápolási szolgálatra illetőleg a fáradságos tanításra önkéntesen és önzetlenül vállalkoznak.
Ferencz Szalvátor
főherceg s. k„ lovassági tábornok.
A választmány örólmmel vette tudomásul a főherceg leiratát és ezután elhatározta,
hogy Szegeden is létesit ápolónői tanfolyamot, amelyre vonatkozólag a következő felhívást intézi a szegedi hölgyekhöz:
A közelmúltban a közelünkben
lefolyt
Balkán háború tanulsága az, hogy
nincsen
elég ápoló, hogy az ú g y i s csekély számú orvos
képtelen lesz a tömeges sebesülteket, betegeket
ellátni. Vészkiáltásként zúgott v é g i g a kulturáflamokban a szózat, hogy ápolás hiányában
fognak a sebesültek elpusztulni. Megindultak
erre az ankétek, tanácskozások, tudós profeszszorok, tapasztalt katonaorvosok számszeriut mu
tatták ki, hogy a hadsereg létszámának az előre látható sebesültek arányának mennyi ápoló felel meg. Arra az eredményre
jutottak
azok, Eogy mér béke idején kell rendszeres ön- •'

mmim m.mvm.
| kéntos ápolónők kiképzésével arra törekedni
hogy háború idején a követelményeknek megfeleljünk. Ez a feladat, hogy tömegesen állítsunk a hadseregek szolgalatába ápolónőket, a
Vörös Kereszt Egyletekre háramlik, mélynél
célja most már nem csak az, hogy pénzt s anya
got gyűjtsön a háborúk által okozott sebek
enyhítésére, hanem főleg az, hogy egy megbízható ápolónői karral birjou, mely felett háború idején rendelkezhet. Ezen magasztos cél
lebegett a korán elhunyt Babarczy dr. szeme
előtt, mikor törvény utján gondolta, szervez tetni a nők kötelező hadegészségügyi szolgálatát
Igaz, hogy önmaga megnehezítette eszméje
mielőbbi megvalósulását azzal, hogy ezt a kötelező szolgálatot a nők választójogától tette
függővé. A Vörös Kereszt Egylet Szeged városi választmánya is rendez egy ápolónői tanfolyamot, amely Illés Imre dr. es. és kir. törzs
orvos ur vezetése alatt kezdődik március hó
2-án délután fél 3 órakor a csapatkórházban
Ezen tanfolyam 4—6 heti időtartamot vesz
igénybe hetenkint 5-ször, napi 2—3 órán keresztül. Tekintettel a cél fontosságára s arra
a körülményre, hogy az ápolónők alapos ki
képzése csak ugy képzelhető, ha egy kurzuson
határozott számú hölgy, maximum 20 vesz részt
a vörös kereszt egylet Szeged városi választmánya kéri azon hölgyeket, akik ezen önfeláldo
zó hazafias feladatot magukra vállalni óhajtják, hogy levélben, vagy személyesen naponta
3—4 óra közt jelentkezzenek Illés Imre dr. törzs
orvos urnái, Deák Ferenc-utca 22. szám alatt.
A tanfolyam végeztével a választmány előtt
teendő vizsga után, a hölgyek ápolónői oklevelet kapnak.
Ez,után az elnöklő özvegy lovag Worzikovszky Károlyné előterjesztette, hogy a
Vcrös Kereszt Egyesület szegedi választmánya 10,000 korona visszatérítését kéri a
Szegedi Jótékony Nő-egyesülettől. Mint egy
régi jegyzőkönyvből megállapítja az elnök,
az árvíz után a Vörös Kereszt Egyesület
10,000 koronát engedett át a Jótékony Nőegyesületnek egy kisdedóvó intézet föláll iitására. Mival most az uj törvény szerint az
óvciskoilákat: városi kezelésibe utalják és az
összes terheket is a város veszi át, az egyesület köteles a 10,000 koronát, mint alapot
visszaszolgáltatni. A választmány az erre vonatkozó (tárgyalások keresztülvitelével Rózsa
Andor dr. egyesületi ügyészt bizta ímeg.
Ennek letárgyalása után a Vörös Kereszt Egyesület fennállásának jubileumát tárgyalta a választmány, amelyet májusban
fognak megtartani. Az előkészitő munkálatok elvégzésével Balogh Józsefné úrnőt bízták meg.

D é l m a g y a r o r s z á g
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HÁZI IDILL. Egyik szegedi ur jókedvűen meséli éjfél után a nem épen józan társaságának: Hazamegyeik a múlt héten, hajnalban. A feleségem ifogad, pongyolábtam, de
azért dühösen:
— Gyalázat! Tűrhetetlen állapot, li-ogy
művelt -nő -létemre ily részeges, lump a férjem.
— E g y müveit >nő éj fél- után háirom órakor in,em áll szóba egy részeg emberrel! —
mondtam. — Hát, nincs igazam?
RENDEZETTEK.
Nos, hogy állunk m
ön vagyoni viszonyaival, kedves leendő vőm
uram?
— Ó, az én. vagyoni- viszonyaim teljesen
rendezettek. Tudtniillík semmim sincs! . . •
ÜZLETTÁRSAK.
AliLitólag egyik Széchenyi-téri üzletből -való ez az eset. Miért
verekedik ön folytonosan az üzlettársával.
Szendvics ur? — kérdezte egy intelligens
vevő.
— Mert folyton kihoz a béketűrésből
— De gondolja, meg, bogy :a szegény
májbajoe!
— Hát aztán? H a ő neki fáj a mája, én
adjam ki az epémet?
TANÁCS. Mit szólsz hozzá, az a bivailyei^jii Döbrögi .leszamaTaajott ? iMit tennél
én helyzetemben?
— Nem mondanám el senkinek.
GYÖNYÖRŰ KORSZAK.
A.: Milyen
idősnek gondolja -ön (Borbála kisasszonyt?
B.: Abban a korban van, máikor a nők
konfliktusba keverednék -a keresztlevelükkel
IDEÁLIS
VENDÉGLŐ. Kiabál 1 a vendég: — Pincér, ez mégis hallatlan, fölírnák
az étlapra harminc ételt s mire az ember
jön, mind ki van húzva. Ennék rostélyostki van hiúzva, ennék sertéskarajt, ki van húzva. Biiftök, ragu, tki van húzva, Hol itt *
ráció?
Pincér: Bocsánat, de az is ki van -már
húzva, nagyságos ur.
A GRÓFKISASSZONY
KÉRDEZ. Egyik
budapesti vicclapban, olvassuk ezt az esetet
mimt viccet:
A grófkisasszony:
Nézze, nevelő ur, miféle állatok azok ott abban a csúnya pocsolyában.
— Azok disznók!

Szeplő!, iffájfoüot, pattanást
l' gyorsan eltávolít a
GERLE-féle

Kapható:
a Kígyó gyógytárban
S Z E G E D , Klauzál-tér
és Kárász-utca sarkán.

— Tudom, hogy azért nevezi disznóknakmert ilyen csúnya helyen vannak, de mi
nevük tulajdoaikérien?
MODERN SZOBALÁNY.
A> mai tawgóJ
lázra jellemző ez a® eset, amely megtörtéfl*Nagysága (az u j szobaleány hoz): Szómba*
:Me táncest lesz nálunk, m a j d meglátom
liogy mit tud!
— Ó kérem, nagyságos asszony,
egész nyugodt lenni,, tudom én inár a tangó
is.
-

•uáí 15.

_

1.914 február 15.

«•

na

li ur jókeden józan tár; héten, liajJryoláhatn, de

Kit lehet elárverezni?
— A végrehajtási novella magyarázása. —

lapot, liogy
lump a terli á,rom órannberrel! —

7 állunk M
leendő vőm

Vasárnap,ffebr.15-én

aüira teljesen
sincs! . . .
egyik Széeset. iMiért
zlet társával.
-imtelüigieoM

Psila

:e tűrésből
a szegény

legjobb alakítása

a mája, én

iz n (bivalyi-t ,tennél az

j

(LiebeleS.)

íiek.
i.: Milyen
isasszonyt?
kor a inők
(tlevelüikkeL

A NORÖ8SK filmgyár
legújabb szenzációja.
Dráma 4 felvonásban.

bál a vonóin, föl irnak
i az ember
rostéi yostki van huz, Hol itt *
van mái

Főszereplő

DEZ. Egyik
t az esetet
elő ur, niimya pooso-

lisznóknak'
k, de mi **

1

mai tangómegtörtén f: Szombat
meglátommy,

fjf

5

s

® 9 órai előadásokon
számozott helyek. -

Katona, diák és gyermek je9gek csak vasárnap a 2 órai
előadáson adatnak ki.

tessék

Lr a tangót
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(Saját tudóshónktól.) 'A budapesti napisajtó legelőkelőbb organumai tették szóvá
és mondottak afelett igen szigorú bírálatot,
hogy a budapesti polgári törvényszék elnöke
utasította a hatáskörébe tartozó járásbíróságok vezetőit, hogy ezentúl szigorúbban ragaszkodjanak a végrehajtási novella betűjéhez és a törvény rendelkezését ugy hajtsák
végre, amint azt az illető törvényszakasz
•megköveteli, vagyis — igy magyarázzák ezt
a napilapok — ha több hitelező vezet végrehajtást, de az árverést csak egy kéri, „egyezségnek vagy halasztásnak többé helye nincsen, hanem a lefoglalt ingóságokat valamennyi végrehajtató kielégítésére el kell árverezni."
Nem ismerjük a budapesti polgári törvényszák elnökének rendeletét, de nem valószínű, hogy ilyen kitételek abban befoglaltatnának, nem pedig azért, mert ez a rendelet arra utasította a járásbíróságok vezetőit,
hogy ezentúl szigorúbban ragaszkodjanak a
végrehajtási novella betűjéhez, már pedig
abban a törvényben ily rendelkezések egyáltalában nem foglaltatnak.
A szóbanlforgó törvényszakasz sérelmezett része ugyanis következőleg hangzik:
„Több végrehajtató találkozása esetében,
valamint iáikkor is, amikor ugyanazok az ingóságok lefoglalva és fetülfogla 1 va vaunak:
az árverést — habár annak elrendeléséért
esak egy végrehajtató jelentkezik is — a
memaiyibeln a törvíény kivételit inam, tesz,
mindazon végrehajtatok, foglaltatok és felül fogl altatók követelésének kielégítésére kell
elrendelni, lakikmek javaira az árverési hír-*
(letmény kibocsátása napjáig a foglalás már
foganatosíttatott."
A törvényszakasznak ez a része tehát
egyáltalában nem tartalmazza — és nem
tartalmaz ily intézkedést egyáltalában sem
a végrehajtási törvény, sem pedig a végrehajtási novella — hogy több végrehajtató
javára le- és felülfoglalt ingóságokat egyik
végrehajtató kérelmére elrendelt árverés esetében feltétlenül és minden esetben el kell
árverezni, hanem csak azt, hogy az árverést
nem csak az ezt kérő, de valamennyi végrehajtató javára — ezek az úgynevezett csatlakoztatott végrehajtatok — éppen ugy, mint
ez az ingatlanokra vezetett végrehajtásoknál
állandóan és minden* panasz, vagy jogsérelem nélkül gyakorlatban van, el kell rendelni.
lévedés azt hinni, hogy az árverés kitűzése s annak megtartása azonos fogalmak
volnának s hogy a hitelező, avagy annak
képviselői oly nagy örömmel és kéjjel árvej reztetnék el, amint mondani szokás, adósuk
i „utolsó vánkosát."
A hitelezők nagyon is jól tudják, hogy az
árverés kitűzése egy kétélű fegyver a kezükben s ez őket csak addig nem sebzi meg, mig
foganatosításra nem kerül a sor, mig az adós
fél tőle, mig restelli, Ihogy házában a most
már szintén csak képletes „dob" megperdüljön és ha csak mód és ut van rá, ugy maga
közre játszik, hogy az árverés megtartása
elkerültessék.
A hitelező nagyon jól tudja, hogy csak
akkor nem veszti el véglegesen követelését,
ha adósának miég el nem árverelt ingóságai
vannak, ha módjában van az árverés kitüzetésével reá pressziót gyakorolni és nagyon
jól tudja, hogy adósa teljesen képtelen egyszerre több hitelezőjét kielégíteni s ezért
megelégszik egy-egy kis törlesztéssel akkor,
ha ő tűzette ki az árverést, már annál is inkább, mert azt is jól tudja, hogy az árverés
megtartása esetében az ingók potom áron
kelnek el s ezt a csekély vételárat is a házbér, az adót uhozások és az árverési költségek emésztik föl.
,
Teljesen szokatlan és talán teljesen ki!
zárt eset is az, Ihogy az árverés a novella
séuiniesnek talált szakasza alapján tartassák*

<meg, ugy, hogy nem is ezért a rendelkezésért hibáztatandó a végrehajtási novella, hanem inkább azért, mert a lefoglalható ingók
körének, álszociálisztikus és álhuimanisztikus
szempontok hangoztatásával — kiterjesztése
utján a polgárok százezreit mintegy a törvények fölé helyezte.
A sikertelen végrehajtások ezrei juttatják koldusbotra a jóhiszemű, — és más viszonylatokban szintén adós, hitelezők tízezreit. és rekesztik ki a hitel igénybe vehetésénelc ugy hátrányaibólt valamint előnyeiből
is, az erre helyzetüknél, fogva ráutalt adósok
százezreit, mert hisz elvégre az a hitelező,
aki egyáltalában nem juthat követeléshez,
•még ha ezt a gazdasági krízist ki is állhatja,
bizony a jövőben tartózkodni fog uj hitel
nyújtásától, ez pedig a mi hitelezésre és 'hitel
igénybe vételére alapított gazdasági rendszerünkben, mely egykönnyen és egyhamar meg
nem változtatható, a tömegnyomor rémületes képével fenyegetheti a társadalmat.

EGYESÜLETI ÉLET
(Közgyűlések.) A Szegedi Katholikus Kör
március 1-én délután 4 érakor tartja saját
helyiségében VII. rendes közgyűlését. Ha a
közgyűlésen a tagok neon jielennének meg határozatképes számhan, március 8-án délután
4 érakor ujabb közgyűlés lesz, amely a megH
jelenteik számára való tekintet nélkül határoz. ,A tárgysorozat ia következő: 1. Elnöki
megnyitó beszéd. 2. A mu.lt évi jegyzőkönyvnek felolvasása. 2. Titkári jelentés. 4. A múlt
évi zárÓBzámadás és viaigyouiméa-tag megvizsgálása s a szám vizsgáló-bizottság jelentése
fölött való határozathozatal. 5. A folyó évi
költségvetés megállapítása. 6. Az igazgatóválasztmány
tagjainak
megválasztása. 7.
(Számvizsgáló-bizottság (kiküldése. 8. Az el4
uökség és a tisztviselőik választása. 9. Indítványok. — A nöegyesület és háziipari egyesület hétfőn délután 5 órakor tartja évi rendes
közgyűlését a kereskedelmi és iparkamara dísztermében, melyre a t. tagokat ez uton is meghívja az elnökség.
(Szórakoztató délután.) A Szeged-Rókusi Ifjúsági Egyesület vasárnap délután a
rókusi isikólában 'fél 4 órai kezdettel szórakoztató délutánt rendez. Ez alkalommal fellép Magyar Fregoli spiriszta mutatványaival. (Ezt megelőzi Az idegesek című egyfelvonásos bohózat, melyet, ®z egyesület tagjai
adnak elő: Személyek: Csendes Gábor Gavody József, János, szolgája Hertz Lajos, Tar
Elek, Csendes barátja Komlósy Géza, Szikra
Pál Csordás György, Lieiike, Csendes leánya
Kakas Böske, Jancsi, Szikra inasa Gyölay
József.

Ön ugy pazarolja a pénzét!?
mint aki a gyertyát mindkét végén ég»tl,
ha nem olyan villamos izzókörtéket használ,mely a legújabb módszer szerint készül,
hosszú élettartamúak és nagyon gazdaságosak. — Minden egyes izzókörte saját
c é g e m m e l van ellátva.
r

Royalnagykávéházban
minden vasárnap

NAGY

TOMBOLA
értékes nyereménytá?;jakkal.
Naponta czigányzene.

D

SZÍNHÁZI V A C S O R A !
Saját termésű kitünö hegyiborok.
Különlegesség: „Royal Zöldike."

Tulajdonosok: Matejka é s Fliegel.
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Ungár Benő

Bútorszállításokat helyben és vtdékre, berakározást száraz raktá*

szállító
Szeged, Jókai-utca l . s z
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KÖZGAZDASÁG.
A Szegőd-Csongrádi Takarékpénztár évi jelentése
az 1913-ikii üzletévről.

Tisztelt Közgyűlés!
hatvankilencedik évi jelentését
lilllKtllll
t i l l l i l i t ós Intézetünk
ezzel kapcsolatosan az 1913-ik üzietév zárf o l y ó s í t á s á t megkezdettük. 1 számadásait a következőkben van szerencsénk
•
i előterjeszteni:
1
évtől
35
évig
terjedő
előI. Az elmúlt óv gazdasági fejlődését meg•• • i
-é- —••
*j
akasztották a már az 1912-ik évben beállott
nyös törlesztéses kölcsön ket súlyos események. A háború veszedelme, a
hadi készenlét terhei, a bizonytalanság állandó
folyósítunk. - - Megbízásokat félelme nyomasztólag hatottak egész gazdasági
k i z á r ó l a g f ö l d b i r t o k o k r a életünkre. Súlyos pénzviszonyok uralkodtak
majdnem az egész év folyamán és csak az
fogadunk el.
óv vége felé állott be némi könnyebbülés.
Az osztrák-magyar bank az egész évben kényr
telen volt a 6%-os- bankkamatot fentartani és
felé, november 27-én szálSzegedi Általános Bank csupán az év vége
lította azt le 51Ac0/0-ra.
Rudolf-tér 5. száttj.
II. Áttérve üzleti jelentésünkre, jelentjük,
hogy ezen súlyos viszonyok országszerte, igy
piacunkon is számos válságot idéztek elő. Mi
igyekeztünk érdekeink szigorú óvása mellett
X*
o
piacunk erősebb megrázkódtatásának elkerülése céljából a lehető hitelek nyújtása által
a jogos hiteligényeknek eleget tenni, ott hol |
annak indokolt szüksége fenforgott, segédkezet :
nyújtani és nemcsak ezáltal, hanem a nehéz
viszonyok dacára is a lehető mérsékelt téAz áttataai készített
telekkel kielégíteni kiterjedt üzletkörünk érráfásra kitűnően használható a vatódi fofaktól dekeit.
tó nem ismerhető, az eredeti fogaka* teljese:!
Örömmel jelenthetjük, hogy e nehéz viszojvóiolják Készítek íovihoá arany koronáfet 'ék nyok között is takarékpénztári betéteink ós a
folyószámlákon elhelyezett betétek fejlődése az
sevehetó arany hidakat jutányos árak meitesí.
Vatókiek 12 óra alatt tesznek todégira. Mf- elmúlt évben igen kielégítő volt, az emelkedés közel 3,900.000 korona és betétállomáruMyer, javítást 4 óra alatt készítek.
nyunk összege 31,247.490 korona 91 fillér.

4 Korona-uica* 1 |
^

szám

alatt.

Tudakozódhatni lehet

• Bokor János üzletében
jj #

Valéria-tér.
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't •:+••:'.•••
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« A » T A Á G O S T O N fogtecimiks*

Saját értékpapirkészletünket az elmúlt év
• folyamán is emelkedő takarékbetétállomáj nyunkkal helyes összhangba hozandók, közel
i 500.000 korona állampapírral és záloglevéllel
mmm mm m m m m m m m m m m m m emeltük és ez idő szerint értékpapirállományunk 5,750.000 korona névértékű elsőrendű
befektetési értékpapírokból áll és takarékbetéty
állományunk 20°/o-át teszi ki.
Az elmúlt évben 1,838.120 korona jelzálog, kölcsönt folyósítottunk.
ékszerüzlete
Jelzálogkölcsönöket a záloglevélpiac ismert
' viszonyai között nem engedményezhettünk, a
viszonyok azonban ez irányban is javulóban
vannak és a folyó év elején már megkezdtük
Szeoed, M É H 2.
az engedményezést a velünk szoros összeköttetésben álló Magyar takarékpénztárak központi
jelzálogbankjára.
III. Összforgalmúnk az elmúlt évben
•I
733,125.151 korona 50 fillér volt, mely öszszegben a pénztáji forgalom 219,714.702 kom rona 11 fillérrel szerepel. Az elmúlt 1912-ik
évben az összforgalom 718,563.704 korona 01
s
69
fillér, a pénztári forgalom 225,014.892 korona
78 fillér volt.

§ Bach Antal

VASS

mOZOÓSZSNHÁZ.
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•

Takarékbetétforgalmunk

évben

az

Takarékbetétállományunk

december hó 31 én

a

m

r&

1913.

évi

Forgalmunk a betétfolyószámlákon .

m
o

elmúlt

.

mlg az állomány 1913. dec. hó 31-ón
Az intézetünkre bizott idegen tőkék állománya 1913. évi december 31-én .

l

29.379.489 K 29 f
37,676.171 K 36 f
1,868.001 K 62 f

Kamatozó jelzálogkölcsöneink állománya

1913. évi december hó 31-én . . 17,872.139 K — f
az emelkedés a mult évhez képest
416.036 K — f j

Törlesztéses jelzálogkölcsöneink állo
mánya 1913. é v i d e c . h ó 3 1 - ó n
.

11,830.418 K 98 f
az emelkedés a mult évhez képest
222 994 K 30 f
Összállományunkban az emelkedés
.
639.030 K 30 f
állománya

évi december hó 31-ón

1913.

. . . .

65.829 K 89 1

Az Intézetünkre engedményezett jelzálog kölcsönök állománya 1 9 1 3 . é v i

december hó 31-én

A Magyar takarékpénztárak központi
Jelzálogbankjára engedményezett jelzálogkölcsönök állománya 1913. d e c .

hó 31-én

u

36,329.585 K 48 f

31.247.490 K 91 f
az emelkedés az elmúlt évhez képest ennélfogva
3,835.815 K 93 f
Váltótárcánk állománya 1913. évi december hó 81-én
17,992.267 K 14 f
a forgalom ezen üzletágban . . 119,785.564 K 95 f

Községi kölcsöneink

*

253.790 K — f

11,080.464 K 10 f

Értékpapírokra adott előlegeknél a
forgalom a mult évben . . . . 7,099.416 K 16 f
rnig az Állomány etán üalotágban 2,134.140 K 22 f

Dráma 4 felvonásban.
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Főszereplők:
EíSith B .
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Öiíarr Zaikinberg
h

Dán Kirtográf filmgyár
felvétele.

Elöadáiok ' 26 V 18 én 9 órakor.
Vasárnap, 2 órától folytatólag.
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DÖJMAQYARORSZAÜ
IV, Van szerencsénk tisztelettel jelenteni, hogy
az 1913-ik évi tiszta nyereség 754.416 K 35 f

Az é v a d S e g n a g y o b b e s e m é n y e ?
A nnásodik

ReinhardMHm

ISiilfl

1 ,

Egy nászíjszafo
Fantasztikus filmjáték 5 felvonásban,
előjátékkal.

Rendezte: R e i n h a r d !

tanár.

A JELENETEK SORRENDJE:
Előjáték: M e g é r k e z é s a n á s z u t a s o k v á r o s á b a .
I. fevonás: M i i y e n e k a nők.
II. felvonás: P h i l o s o p h u s á l m a .
III. felvonás: A halott s z e l l e m e .
IV. felvonás: A halottak s z i g e t é n .
V. felvonás: A n á s z é j után, r e g g e l .

Főszereplők:

a szerző felesége, a leghiresebb Reinhardt-miivésznő.

a nagytehetségű komikus
legbrilliánsabb szerepében.

Kedvezményes jegyek érvénytelenek. • Csak számozott jegyek érvényesek!

•

Délután és este rendes helyá r a k ! • Az előadások nem
folytatólagosak. • Pont 5,
7 és 9 órakor kezdődnek.

igazgatóság kéri a közönséget, a
íojongás és minden zavar elkerülése
végett jegyeit az URÁNIA esti pénzkffinftl már előre szives legyen megváltani, vagy hétfőtől kezdve d. e. 11 - 1 2
éráig minden nap az Uránia pénztáránál.

Ehhez hozzáadva az 1912. évről áthozott

együtt
áll a tisztelt Közgyűlés rendelkezésére, melynek felosztására vonatkozó javaslatunkat a felügyelő
bizottság hozzájárulása mellett a
kővetkezőkben tesszük meg :
Ezen összegből levonandó 17%
alapszabályszerü javadalmazásokra
az 1913. évi 754.416 K 35 f tiszta
nyereség ntán számitva . . . .
marad
Ezen összegből indítványozunk:
Osztalékra 2.000 (lrb. részvény után
240 koronájával . 480.000 K — f
Jótékony és kulturális célokat szolgálóadakozásokra 10.500 K — f
Magyarnemzeti közművelődési
célokra
500 K — f
Tiszti jutalmazásokra 34.475 K — f
A rendes tartalékalapnak 2,770.000
koronára való kiegészítésére . . 13.201 K 40 f
A külön tartalékalapra . . . .
69.665 K 13 f
A nyugdijalap rendkívüli javadalmazására . . . .
10.000 K — f
pedig az 1914. évi
vitessék át.

33.270 K 90 f

787.687 K 25 f

128.250 K 80 f
659.43G K 45 f

ezúttal 7243 korona 78 fillér javasolt leiráa
után a bérház mérlegünkben kerek 635.000
koronával szerepel.
Bérházunk a mai bérviszonyok mellett is
közel 6% kamatozást biztosit részünkre.
VIII. Jelentjük végül, hogy a bérház felépítésével székházunknak azon földszinti helyiségei, ahová takarékbetéti osztályunkat elhelyezni kívánjuk, felszabadultak és most már euen
kérdés megoldásával tervszerűen foglalkozunk.
IX. Kérjük ezekután, hogy jelentésünket tudomásul venni, indítványainkat elfogadni és
részünkre, valamint a felügyelőbizottság részére a szabályszerű felmentést megadni szíveskedjenek.
Szeged, 1914. évi február hó 12-én.
Az igazgatóság nevében:
Gál Kálmán s. k.
elnök.

618.341 K 53 f

a fenmaradó
41.094 K 92 f
nyereség- ós veszteség számlára

Ezen javaslatunk elfogadásával részvényeink
17-ik számú szelvénye folyó évi február hó
23-tól kezdve intézetünk pénztáránál, valamint
a Magyar Altalános Hitelbanknál Budapesten
és annak vidéki fiókjainál a rendes pénztári
órák alatt költségmentesen fog beváltatni.
V. Tartalékalapjaink és nyugdijalapunk ezen
javadalmazásokkal 130.587' korona 39 fillérrel
emelkednek.
Rendes tartalékalapunk
dotálva 2,770.000 koronával fog
szerepelni.
Külön tartalékalapunk, mely az értékpapír számlán előálló különbözetek kiegyenlítésére szolgál
ós amely a mult évi 129 665 korona 13 f árfolyamcsökkenés leírása után már csupán 110.334 K
37 fillérrel szerepel mérlegünkben
hozzáadásával 180.000 koronára
emelkedik.
Ezen tartalékalapunk erösebb javadalmazása azért vált főleg szükségessé, mert az értókpapirállománynnkon évek óta leirandó
különbözetek azt meglehetősen
igénybe vették ós ezen alap a
javasolt dotálással is értókpapir£ állományunknak mintegy 3%-át
fogja kitenni.
Nyugdijalapunk pedig
dotálva 486.888 korona 32 fillérrel fog mérlegünkben szerepelni.

39.605 K 98 f-rel

9.665 K 13 f

21.316 K 98 f-rel

VI. Hisszük, hogy a pénzvísi tonyokban beállott kedvező változások állandóbb jelleget
fognak ölteni és azok további ailakulása egész
gazdasági életünk megerősödéséi; fogják eredményezni.
Kifejezést adhatunk azon rem ényünknek is,
hogy a javuló viszonyok meg fogják hozni
a tőkeemelésekre kedvező conj unkturákat is.
Ismeretes Önök előtt
tiszte lt Részvényeseink, hogy évek óta foglalkozu nk intézetünk
alaptőkéje felemelésének gondol atával.
További biztos fejlődésünk ét ? a saját tőkénk s a reánk bizott idegen tőkék között
egyrészt és kihelyezéseink közöfc t másrészt helyesebb arányokat kell teremten ünk. A viszonyok ezen szándékunk raegval ósitásában^ eddigelé tartózkodásra kényszerítő ttek, reméljük
azonban, hogy a legközelebbi ki izgyülések valamelyikén erre vonatkozó inditv; anyunkat megtehetjük.
VII. Üzleti érdekeink megóvás a céljából közgyűlési jóváhagyás mellett kor ábban megvett
Horváth Mihály-utca és Ta.karí iktár-utca sarkán fekvő telken a mult évbt m megkezdett
bérház építését befejeztük, ngy, bogy az immár
rendeltetésének teljesen átadatott.
Az épitkezési költségek az előirányzatnak
teljesen megfelelően az összes berendezések- '
kel együtt mindössze 507..235 korona 61 fiilórt tettek ki, amihez hozzá adva a t< elek 135.008
korona 17 fillér vételárát , a már teljesen elkészült és leszámolt bérpí ilota 64 2.243 korona
78 fillérnyi befektetést ig. jnyelt. anpelyből már

Vasárnap, február 15-én

A budapesti nagy mozit
legnagyobb tigjátfKsUgere

ftrany
ifjttHov.
Vigjátfls az tgydnri M«<b«l
3 f«Wonásban.

SiHctc Vetekszik a 3 0 - 3 S
s z á m ú

s z o b á v a l .

E l ő a d á s o k : Vs6,V*8 és 9 órakor
vasárnap 2 órától folytatólag.
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LACHER JÓZSEF
bőröndös é s finom bőrdiszmüvek készítője

u m - m 12.
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SZEGED,

IsHOla-Ufca 14.

Prófétával szemben, t - Brauswetter órással szemben.
Szegeden és a délvidéken hiánytpótló, teljesen modern berendezésű bőröndüzlet és műhely.
Raktáron saját készitésfi, valamint
külföldi utazócikkek és bőrdiszmöárú-különlegességek. Javítások és rendelések
elfogadtatnak.

Telefon: 1 2 - 5 9 .

Telefon: 1 2 - 5 9 .

beszpúrt ifödöaési műveleteire szorifkoztak.
Ma történeteiseui -a .magyar bank- ós a közúti
vasait részvénnyel foglalkoztak, amelyek .1—2
koronával drágábban kerültek forgalomba,
inig -a í'im.iaimurámyi részvényt, bár .a bécsi
vaspiacoii intenziy lmszinozgal-ma került a
napirendre, teljesen elhanyagolták. A zárlat
.tartott, de igen csöndes- volt. A ikészárupiacon ia salgótarjáni és a magyar viiHámoissági részvény tartott áron ,beűit el, inig a járadék piacom csekély javulást vettünk észre, a
mely 10—15 fitllámyi. áneimélikiedósben nyilvánult.
Kötöttek: Magyar hit-ell 849—850. Jelzálogbank 450—451. (Lesaámitolóhark 530.75—
531. Magyar bánik 531.50—533.50. Krreslkiedeilmi hank 3835—2888. Magyar viilámiosisági
545. 4 százailékiois korona járadék 83.50—83.67.
Városi vasút 332.50-334. Közúti ya,-:nt 632—
(635.50. Rilmamurányi 675—676.25. 4 és fél
százalékos 91.10—91.17 'és f é l Esztergom 423
—424. Salgótarjáni 756—759.
.••••••••uiiuiniiuiiiiuiiuiuMuiiniiuuif
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Városi

színház.
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MA
DÉLUTÁN

SÁRGA

CSIKÓ.

Népszínmű 3 felvonásban.

Irta : Csepreghy.

SZEMÉLYEK:
x A Kézmfivesbank közgyűlés*. Városunk egyik legrégibb tekintélyes pénzintézeBaróti
Bakaj Azndrás
té ma tartotta szokott nagy érdeklődés melDéry
Erzsike, leánya
Csiky
Csorba Márton
lett-'XLI1. évi rendes közgyűlését. A nagyCsáder
Ágnes, a felesége
számiban megjelent részvényeseket IvánkoBalázs
Laci, fiók
vits Sándor dr. elnök üdvözölvén, a közgyűSzathmáry
Gelencséri
lést megnyitottnak nyilvánította, mire TelKrisztinkoviM
Pali, a fia
Stella
Harasztos Kántor
bisz György vezérigazgató előterjesztette az
Heltai
Boltos Icig
igazgatóság évi jelentését és a nyereség felSzendrö
Csárdás gárda
osztásáról szóló javaslatot, imit a közgyűlés
Sümegi
Bogár Imre
egyhangúlag magávé tett. Nagy tetszéssel és
Solymosy
Gazsi
koldusok
Virágháty
Bagó
lelkesedéssel fogadták Becsek Károly dr. és
I
Pillich Kálmán részvényesek azon indítváESTE
nyát, hogy a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület példáját követve, szavazJÁNOS VITÉZ.
zon meg a közgyűlés a magyarság kulturáDaljáték 3 felv. Petőfi Sándor cimü költői elbeszélésélis igényeinek fejlesztésére az évi nyereségből irta Bakonyi Károly. Zenéjét Heltay Jenő verseire
b ő l bizonyos összeget. Az indítványhoz a
szerzette dr. Kacsóh Pongrác.
részvényesek egyhangú lelkesedéssel "hozzájárultak. A közgyűlés egyéb napirendi tárSZEMÉLYEK.
gyai elfogadása után a választásokra került
Déry
Kukorica Jancsi
cipész és orthopéd,
a sor, mely szerint egyhangúlag igazgatósági
Hilbert
Iluska, Jancsi kedvese
taggá Telbisz Györgyöt, felügyelő-bizottsáMiklósy
A gonosz mostoha
gi taggá Nagy Ferencet, választmányi taSümegi
Strázsamester
Balázs
Bagó
gokká pedig Kdtona Pált, Ördögh Vincét és
Mérték utáni megrendelések a legVirágháti
A falu csősze
Vass Andrást választották meg. Az intézet
Heltai
A francia király
jobb
anyagból,
kizárólagosan
a
láb
évi osztalék-szelvényeit 20 koronával február
Antal
A francia királykisasszony
fekvése szerint jutányosán készülnek.
16-tól kezdődőleg az intézet pénztáránál, BuSzatmáry
Bartaló, udvari tudós
— A vadász urak figyelmét felhívom
dapesten pedig a Hazai Bank R.-T, pénztávízhatlan cipőimre és csizmáimra.
HOLNAP
ránál lehet beváltani.
x Nagy árleszállítás az izzólámpánál.
iUnerlüal
specialista HÉszEtOje!.
DURAND ÉS DURAND.
Az európai izzólámpagyiánark között az utolBóhozat
3
felvonásban. Irta: Ordonaux és Valabree.
só időben ua/gy mozgolódás volt észlelhető.
A három legnagyobb némeit gyár, az Unió
SZEMÉLYEK:
A. E. G., a Deutsche Glasglühlampe
ActienSzathmáry
Coquardier
yesellschaft (Auer) ós a berlini Siemens és
Körmendi
Durand Alfréd, fűszeres
Simkó
Louise, neje
Schuckert részvénytársaság között lévő teán
Hajhullás, hajkorpa
Petheő
Durand Alfréd, ügyvéd
tel föl bomlott és ;a gyárak példátlan nagy
gyorsan elmúlik a LeinSolymosi
avanon, földbirtokos
versenyt kezdették iaz európai piacon. "Ennek
zinger-féb. .
n a I) a jVirágháti
iarbarthier, törv. szolga
és
szövetfüggönyök
külöa inagy harcnak a hatása már nálunk is jes z e s z " artjd. Ára 1 kor.
Stella
Charmet
nös gondal vegyileg tiszKapható Leirizíngt-r Gyula
Mihó
Theodore
liemtkezett és különösen érinti az
Egyesült títtatnak
olcsó árak melgyógyszertórában Szeged,
De la fourelle
Miklóssy M.
Izzólámpa és Villamossági
részvénytársasá- telt és rövid idö alatt Széchenyi-tér.
250
Irma, leánya
Pálma
got, amely gyártmányainak nyolcvan százaPaquarette
Szohner
ZA J Ó Z S E F
lékát külföldre szokta .exportálni. Az Egye- L U C
Clarisse
Edvi
kelmefestő és
Erdélyi
Törvényszéki
elnök
K
a
j
^
s
z
i
i
l
é
s
e
l
l
e
n
sült Villamossági és Izzólámpa részvénytárvegytisztitónál
saság a berlini gyárak versenye következtéi Laudon-utca 9., Valéria- csakis az ártalmatlan Leitzir.ger-íéle „Hajrestorei"
Telefon 994.
ben az izzólámpa árát 'nádunk is legutóbb- tér sarok.
használja. Ara 2 "korona.
Gizella-tér 3. sz., Baloehtizenöt százalékkal leszállította. A közönség palota.
Kapható Leinziuger Gyula
Telefon 1055.
tehát az izzólámpákat ezentúl tizenöt száza- Fióküzlet: ZENTA, Főtér gyógyszertárában Szeged,
520
lékkal olcsóbb áron kapja az összes kereske- Zenta és Vidéke Takarék Széchenyi-tér.
házában.
HÓDMEZŐVÁdésekben, Ez azonban nem végleges lefejezése a gyárak között megindult harcnak, ha- SÁRHELY. Szegedi-u. 8.
nem) HegközelehDL jmliralt fcrae#biizhaitó forrásból értesülünk, ujabb jelentékeny
árrednkció
rárható a villamos lámpákban.
13—JB,
TELEPÜK
A budapesti gabonatőzsde.
Kossuth Lajos-sugárut 1. szán1
A határidőpiacon ina rendkívül szilárd
(Bruckner vaskereskedés melled )
volt az üzlet, A koratremim folytatta a fedező-vásárlást, mert a fővárosi és vidéki malNői szövetek, kézműárúk,
mok nagyobb árfizetése, illetőleg a mindenTisztelettel tudatom a n. é. közönséggel,
felől jelentett nagy áruhiány folytán ment
pongyolák, blousok, aljak,
hogy Tisza Lajos-körut 85. sz. alatt
akarta tovább tartami a hiaoikó eladott km
(Honvéd-tér sarok) tüzelő anyagraktárt
tűseket. Állítólag malmok és az osztrákok is
női liqek, alsószoknyák,
létesítettem. Állandóan raktáron tartok
veszik a tavaszi búzát. A hideg időjárás,
kötények, csipkék, hímfolytán az októberi is javult, miig a rozs árát
legelsörendti porosz fiitőszenet,
mégis csak az átvevő-szándék javifotta. Az
zések, keztyük, harisnyák
legelsőrendü porosz k o k s z o t ,
árfolyamok a következők:
•Búza áprilisra 12.02, októberre 10.92.
és mindenféle női és férfi
faszenet, kovácsszenet és apritvtt
Rozs áprilisra 9.14, Októberre 8.56. Tengeri 1
tűzifát. Sulvhiány kizárva, minden
májusra 7.75, júliusra 7.86. Zal) áprilisra 7.84,
x
divat cikkekben
tt
zsák plombálva van.
K
október re 7j86. A készáru vásárom 5 ftHémÍT
s z i l á r d a b b az üzlet.
Haitim tiálliHi dlliwníss.
Nswhauu ruilaJltiilttl kért

Vénig gyula
S z e g e d , Jókai-utca.

ilpöH

APROHIRUETESK
Csipke-

Í

Gólya árúház
MEGNYÍLT!!!

Uj szón-és kokszüzlet

A budapesti értéktőzsde.
A szilárd külföldi, jdontó-nek e- "k tgyü.ir
ife hatása vc.lt ••/ itt*, mi olőtőz,-déu, mert ; .»V->
luuk Tucgbizások hiányábnm pamwtt az üz.el}
forgailmn az egész vonalon. A trniuzákciólk, a
melyeket megfigyelni volt alkaJumiik, csuk a

r
IlBia Laios-üttrut 85.
( H o n v é d - t é r sarok.,)
Telefon 13 - 1 6 . szám

Z^áil

igen olcsó

árakkal

MEGNYÍLT!!!

február 15.

DgBMAÖYXyPRSZ^Ö^
Szeged szab. kir. város

jár 15.
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III. S u l y o k .

tanácsától.

20 kg-tól 1 kg-ig
0-20 „
50 dkg-tói 1 g-ig . . .
Ü'IO „
Szigorú (precíziós) sulyok hitelesitéseért 20 kg-tól
1 g-ig bezárólag darabonként a fentebbi díjtételek kétszeresefizetendő. 50mg-tól 1 mg-ig darabonként 10 fillér.

| 5723—914. tan. sz.

Hirdetmény.

Baróti
Déry
Csiky
Csáder
Balázs
Szathmáry
KrlsztinkoviM
Stella
Hettai
Szendrö
Sümegi
Solymosy
Virágháty

)i elbeszéléséJenő verseire
c.

Déry
Hilbert
Miklósy
Sümegi
Balázs
Virágháti
Heltai
Antal
Szatmáry

4D.
és Valabree.
Szathmáry
Körmendi
Simkó
Petheö
Solymosi
Virágháti
Stella
Mihó
Miklóssy M.
Pálma
Szohner
Edvi
Erdélyi

LYSOFO

szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredeti üvegekben 80 fillérért minden gyógyszertárban
és drogériában kapható. Hatása gyors és
biztos, miért is az összes orvosok bet gágyak
fertőtlenítésére, antiszeptikus
kötözéseknél
(sebekre és daganatokra), kéz- és arcmosásra
és ragályok elhárítására, nőknek altesti irrigációra, stb. mindenkor ajánlják.

Lysoform-szappan
finom, gyenge pipere szappan 1% lysoformot
tartalmaz és antiseptikus hatású. Alkalmazható
a legkenvesebb bőrre, még csecsemőknél i s ;
szépiti, megpuhítja és illatossá teszi a bőrt.
Egv kísérlet s ö n a jövőben kizárólag ezen
szappant lógja használni. Darabja 1 korona.

fodo menta íyseform
erősen antiseptikus hatású szájvíz. Szájbüzt
rögtön és nyomtalanul eltüntet és a fogakat
konzerválja. Használható továbbá orvosi utasítás szerint toroklobnál, gégebántalmaknál és
nátha esetén gurgulázásra. Néhány csepp elegendő egy fél pohár vizre. Eredeti ü v e g j e
1 korona 60 fillér.
Az összes lysoform készítmények kaphatók
minden gyógyszertárban, drogériában. Kívánatra bárkinek i n g y e n és bérmentve megküldjük az „ E g é s z s é g é s fertőtlenítés" cimü
érdekes könyvet.
Ahol Lysoform nem volna kapható, oda közvetlen is küldünk 6 korona e l ő z e t e s beküldése e s e t é n 3 üveg Lysoformot, 2 drb.
kappant és 1 üveg szájvizet

IV. M é r l e g e k .

hivatal által
évben folyker. Alsóvákerületekben

Midőn a hitelesítés rendjét az alábbi megállapodás szerint az érdekelt .területeikben lakó feleknek
tudomására hozzuk, figyelmeztetjük mindazokat, akik
a közforgalomban mértékeket és
mérőeszközöket
használnak, hogy az időszakos
hitelesítésen részt
venni és a közforgalomban használatban levő minden
mértéküket és m é r ő eszközüket bemutatni tartoznak.
Ezen kötelezettség megszegése az 1907. évi V.
törvénycikk 32.
szerint 200 koronáig terjedhető
pénzbüntetéssel, visszaesés esetében pedig 8 napig
terjedhető e l z á r á s s a l és 400
koronáig t e r j e d h e t ő
pénzbüntetéssel büntetendő.

Az i d ő s z a k o s h i f e l e s i f é s s o r r e n d j e .
Az időszakos mértékhitelesités az alább felsorolt
napon délelőtt 8, délután 2 órakor az állami m é r t é k hitelesítő hivatalban, (Szegeden,
Boldogasszony-sugárut 21. sz.) végeztetik el.
111. ker., Külpalánk
A

hitelesítés
napja

A-C

febr. 20.

D-G

febr. 21.

G-K

febr. 23.

K-M

febr. 24.

N-R

febr. 25.

R-S

febr. 26.

Sz-T

febr. 27.

U-Z

febr. 28.

VI. és VII. kerület, Alsóváros

A-B
B
Bu
B-C
C-D
D-F
F
F-H
H-K
K

A
hitelesítés
napja

A felek
nevének
kezdőbetűje

epreghy.

most igen alapösan kell védekeznünk, mert
vörheny, kanyaró, typhus, himlő és egyéb
ragályos betegségek t é l e n f o k o z o t t a b b
e r ő v e l lépnek fel, mint más évszakokban,
miért is szükséges, hogy minden háztartásban
egy megbízható fertőtienitő-szer kéznél legyen.
A jelenkor legmegbízhatóbb fertőtlenitő-szere a

A felek
nevének !
ke/döbdtüje]

ellen

A szegedi állatni mértékhitelesítő
teljesítendő időszakos hitelesítés a folyó
tatólag a III. ker., Külpalánk, VI. és VII.
ros és IX. ker. Alsótanyai közigazgatási
fog végeztetni.

A felek
nevének
kezdőbetűje;

ház.

A
hitelesítés
napja

K
márc. 14.
márc. 3.
L - M márc. 16.
márc. 4.
M—N márc. 17.
márc. 5.
N - P márc. 18.
márc. 6.
márc. 7.
P - R márc. 19.
S - S z márc. 20.
márc. 9.
Sz
márc. 21.
márc. 10.
márc. 11. Sz—T márc. 23.
márc. 12. T—Z márc. 24.
márc. 13.

márc. 26. F - H
márc. 27. H - K
K
márc. 28.
K
márc. 30.
márc. 31. K - L
április 3. L - M
április 4. M - N
április 6. N—O

ápr.
ápr.
ápr.
ápr.
ápr.
ápr.
ápr.
ápr.

7.
8.
9.
10.
11.
14.
15.
16.

O
P
T-R
S-Sz
Sz
Sz
T
T-Z

ápr.
ápr.
ápr.
ápr.
ápr.
ápr.
ápr.
ápr.

17.
18.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Akár az első, akár az időszakos hitelesítésért
darabonkint a következő dijak fizetendők:
I. H o s s z m é r t é k e k é s

it 1. s z á í *
ís mellért )

ttárúk,
aljak,
knyák,
hím-

Isnyák
*s férfi

vastagságmérők.

2 0 - 5 m-ig
2—0*5 m-ig
Lómérték
,, ,
,
, , ( 1 m. és kevesebb
Vastagságmérők! h o s s z a b b
, . . ,

gg£s2s£gescH f; Dttcgdjl
»t» é ^'VyAgymód edz és gyógyít Idegesség,
l
«v ni "'róántilmak, álmatlanéig, eOfcsztésI
tők ..'..-BZ¥ény* C " 1 ,lb* "ikerrel kexelhef i külön
ÍVÓ*0 S I U I yNá Eb ,Rn- f t í r dKi
Sfi
- P rób *" kezelő és ke042 kád
•naewa*].
- - és zuhany-fürdőnket is
rdemfl közönség figyelmébe ejáel jek

iBSBSacsiSSaBBBEifij

1-00 K
0 20 ,
020 „
0*20 ,
1 *00 „

A fentebbi dijak csak oly mértékekre vonatkoz- j
nak, melyeken csak egy beosztás van, több beosztású
mérték vagy a mérték több oldalán fekvő beosztás
esetén a fentebbi dijak másfélszerese rovandó le.
| II. F o l y a d é k m é r t é k e k , f o l y a t i é k m é r ö e s z k ö z ö k
és száraz
anyagok
m é r é s é r e s z o l g á l ó űrmértékek.
1 hektólitertől 50 l-ig
20 l-től 2 l-ig
1 l-töl 1 cl-ig

i s * ™ ?
Folyadékmérő eszközök
Faláda és fakeret
20 l-ig bezárólag
Tejeskannák
20 1-en leiül . .

Felesleges azon mértéktárgyaknak időszakos hitelesítésre való bemutatása, amelyek a folyó évi hitelesítési bélyeggel már is elvannak látva.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1914. évi február hó 9-én tartott üléséből.
polgármester h.

Mértékhitelesitési díjszabás.

VEGYÉSZETI GYÁRI, ÚJPESTEN.

Figyelmeztetik a mérték használó közönség, hogy
célszerű az időszakos mértékhitelesitési körút alkalmával még azokat a mértékeket és merőeszközöket
is bemutatni, amelyek az utolsó időszakos hitc-lesités
időpontja óta újonnan szereztettek be vagy időközben
kijavíttattak és javítás után újból hitelesíttettek is,
aki az időközben ujonnan beszerzett vagy
javitás
után újra hitelesített méríéktárgyait mértékhitelesitési
körút alkalmával nem mutatja be időszakos hitelesítésre, az kénytelen lesz — a fent idézett büntetés terhe alatt — vagy a mértékeket a rajtuk levő bélyegeken látható évszámot követő második évben valamely állami mértékhitelesítő hivatal székhelyére beszállítani, vagy a mértékhitelesítőt a kérdéses időpontban helyszíni hitelesítésre meghívni. Az ilyen soronkivüli időszakos mértékhitelesités jelentékeny költségei megtakarítható a fenti ajánlott eljárással.

Bokor Pál,

IX. kerület, Alsótanyák
A-B
B
B
B
C
C-D
D-F
F

5 kg-igi bezárólag] . . 0 50 K
20 .
„
. •
100 „
. 2 00 „
100 „
„
200
• 300 „
500 „
„
• 4*00 »
1000 ,
,
. . 5*00 „
3000 „
. Ü*0U „
8000 „
„
. . 8*00 „
15000 ft
^
. 15-G0 „
40000 ,
. 30*00 „
Szigorú (precíziós) mérlegekért darabonkint a
fentebbi díjtételek kétszerese fizetendő.
A feleknél a helyszínén végzendő hitelesítésekért
a fent felsorolt díjtételek alapján megállapítandó dijakon felül pótdijak fizetendők. Ugy a pótdijak nagysága, mint a díjszabás egyéb részletei (a pótdíjnak
bizonyos esetekben való elengedése stb.) iránt felvilágosítás szerezhető az eljáró állami mértékhitelesítőktől, vagy a m. kir. központi mértékügyi intézet
(Budapest, X., Köztemető-ut 20.) a) kiadásában megjelent mértékhitelesitési díjszabásból (ára 10 fillér).

1 00 K
0-40 .
010 „
0 50 „
100 „
1-50 „
0 50 „
0-30 „
0-50 .

M
addig legjobb gyógyszerünk a jó táplálkozás.
Ha azonban tulerőltetés, betegségek, vérveszteségek, gondok stb. folytán szerveink
gyöngülni kezdenek, akkor a gyöngeség és
betegség föltartóztathatlanul tör előre. Ha
tehát az ember gyöngül, ha ideges izgalmak,
fej-, hátfájások, fejnyomás, vértódulás, szédülés, átcikkázó idegrángások és fájdalmak,
szívdobogás, álmatlanság, izgató, zavart álmok,
félelmi érzetek gyötrik, ha állandóan lehangolt, életunt, feledékeny, már reggel törődöttnek, egész nap gyöngének érzi magát, ha
étvágytalan, székrekedése, fölpufiadása gyakori, továbbá, h í sorvasztó betegségek folytán legyöngült, elerötlenedett, akkor azonnal
kell oly anyagról gondoskodni, mely a vérizom és az idegek főtaplálékát képezi. Ily
tápszer a hosszú éveken át eszközolt kísérletek alapján előállított Nutrigén, a vér és
idegtápsók királya. Eme kilünő tápszerrel
szerzett tapasztalatairól számol be egy tapasztalt orvostudor egy könyvben. Mindenki,
a k i n e k e r ő r e , e g é s z s é g r e é s gyógyul á s r a v a n s z ü k s é g e , k é r j e ezt a k ö n y vet é s Nutrigén próbát, melyet kívánatra díjtalanul
és
portómentesen
küld meg a

Nutrigén-Vállalat
BUDAPEST, III., UÖPÖSra«PtU-Utta 45.1. en. A.
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Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal KáráS2-ulca 9,
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Thierry A. gyógy szar. balzsamaDélmagyararszági fióktelep,

S S F

EGNYILTÜ
I MMI

segítséget nyújt bármely betegség ellen
különösen a légzési szervek megbetege
Jéseinél, köhögés, clnyálslcásodás, gége
katarrhus, tüdőbaj, étvágytalanság, ress
emésztés koleraszerü betegépeknél, gyomorgörcs esetén. Külsőleg az összes szájbetegségeknél, fosfájásnál, mint szájvíz,
égési sebeknél és kiütések ellen kitűnően
bevált. — 12 kis vagy 6 dupla vagv 1 nagy
"peciálüveg 5 6 0 K. Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény.

(ÍCH aiEH)
jffleta.HiWíiRíkam

S o s g e c l IRcáemeo-u. i i . T e l e f o n 833.

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi Centifólia-kenőcse.

.'egakadályozsmegszüntet vérmérgezésájdalmas operációkat leggyakrabban let
jMahrtdfatiai*
slegessé tesz Használatos gyerekágyas
óknél, fájó emlők tejmeglnditásnal, reí e d f s , emlőkeményedés ellen. Orbáné
feltört lábak, sebek, dagadt végtagok
csontszü, fekélyek, (hés, szúrás, lövés, vágás
v. zúzódás által okozott sebeknél kitilní
gyógyhatású szer. Idegen testek eltávontáss
mini ilveg, szálka, por, serét, tüske s t b , kinövések, karbunkulus, képződmények, valamint rák ellen, féreg, rothad is, kóró ngviílés,
hólvng égési sebek, hosszú betezségekníl
előforduló fölfekvésnél, vérkeléieknél, iil'.iolyásnál, valamint k i p í l i s esetén csecsenőknél stb. stb. kitünö hatású.
Két tégely ára K 3ŐJ
pénz előze:e3 beküldésé vagy utánvét mellett k lohatő.

í g g w f e ^

cég alatt
elsőrendű szakértők vezetése mellett
njonnan és a legkényesebb igényeket
is kielégítően b e r e n d e z e t t ,
/

üzlet

Orvosi műszerek.
Betegápolás! cikkek.
Látszerészeti és fényképészeti áruk,
valamint tanulók részére mechanikai, gőz-, villanygépek és fizikai
fanszerekben

GNYILTÜ
i J p ^

Budapesten kapható TŰRÖK JÓZSEF gyógytárában vatannnt az
ország legtöbb gyógytárában. Nagyban THALMAYER és SE1TZ,
Hochincister utódai és RADANO V1TS TESTVÉREK drogériákban
Budapesten. — Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk közvetlenü

Thierry A. „Őrangyal"-gyógyszertárából Pr.grada
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

mmm:
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Sokszorosítások,

111

megkezdődött a

bad bemenettel.

sza-

Kopaay G yu. l a

Minden Csütörtök, szombat és
vasárnap

vfo
w/
vaí'
Auer-fény világítási- ős
jókarbantartási vállalat.

Értékes T O M B O L A tárgyak

Zongorafanitás
Szegheő Gyuláné, lakik Zászló-uícza
7. sz. a. zongoraórákat ad : kezdőket,
haladókat gyakorol, akár saját lakásán, de óhajtásra házhoz is megy.

••fi1

Szolid családi műsor. — Női kis z o l g á l á s teljesen beszüntetve.

Telefon: 468.

Telefon: 468.

19 gg 38 13

*érii-, nöí- és gyermekruhák, pipere dolgok,
c s i p k e és szövet f ü g g ö n y ö k , panama és mindennemű férfi és női kalapokat kizárólag

f :n a p e r n y ő k ,

vadonczot,
* akáczcsemetét,
szőlővesszőt
miodenféle
gyümölcsfa

2 éves
gyökeres

j§ igen olcsón ad

Csillárok, gáz főiők és
mindennemű gózfelszere:: lési cikkek raktára ::

Kezdete pontban 9-kor.

Őszibaraczkfát,

Xfo

Szeped, Kosulíi Lsjos-sugárut 1. szám.

A z e n é t G O M B I HÁL V ÁN s z e g e dcn legjobb cigányprímás teljes zenekarával h a n g v e r s e n y e z .

•rWW-^m

irógépjavitások,

Amerikai kellékraktár. Áüandó gépíró tanfolyam

ü A IP 8 ü ¥ $ 1
mozgófénykép s i o a d á s

másolások,

Unghváry Lászl<

faiskolája C^egléd.Teuék árjegyzéket kérnl^

\

vegyileg feszülök és festek
meglepő olcsó árakon!

Hűen minta után festek selymet, szövetet, csipkét sbt.
Kereskedőknek és női szalonoknak árengedmény !
G y á s z e s e t b e n szövet és selyem ruhák férfi öltönyök
stb. s o r o n kivül egészben festetnek feketére!
A tisztításra átadott férfi ruhák szabóosziályomban a
leggondosabban ki is javíttatnak.
Jó munkáért elismerő levelek az ország
minden részéből!
Telefon hívásra helyben a ruhákat elhozatom és hazaszállítom.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vagyok
kiváló tisztelettel

Lucza József

vegytlsztitö kelmefestő.
Föiizlet: London-utcza 9. — Telefon 994.
Fióküzlet Gizella-tér 3. — Telefon 1055.
Szentgyörgy-u. 10 Telefon 1281.
Vidéken : Zenta, Hódmezővásá hely.

M t t B l lülUGSZ 3 l i É h i l É I M Z - É í ! I &

uár 15.

1914. február 15.

Ktelep,

Meghivás közgyűlésre.

vás

e f o n 833
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A SZEGEDI K E R E S K E D E L M I ÉSIPARBANK

A Szeged-csongrádi takarékpénztár igazgatósága
az 1914. évi február hó 22-én délelőtt 10 órakor

1914. évi március bő 1-én délelőtt 11 órakor a SZEGEDI
K E R E S K E D E L M I é s IPARKAMARA termében tartandó

az intézet saját helyiségében tartandó

69. rendes

XLVI. évi

rendes közquöBésére
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes
küldése.
2. Az igazgatóság évi jelentése és a mérleg
terjesztése.
3. A felügyelő-bizottság jelentése.
4. A mérleg, a fizetendő osztalék, valamint a
mentvény iránti határozathozatal.
5. Netáni indítványok az alapszabályok 9.
értelmében.

•ó tanfolyam

közgyűlésre

a részvényeseket az alapszabályok 21. § - a értelmében ezennel
meghívja.

Napirend:

A közgyűlés napirendje:

gépjavítások,

19
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1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kiküldése.
2. Az igazgatóság jelentése az 1913. évi üzleteredményről,
• a mérleg és a haszonfelosztás előterjesztése.
3. A felügyelő-bizottság előterjesztése.
4. Az osztalék megállapítása, az igazgatóság és a felügyelőj bizottság felmentésének megszavazása.
I
5. Indítványok az alapszabályok 11. § - a értelmében.
i

kielő-

fel§-a

Hivatkozással az alapszabályok 10. §-ára, felhivatnak az ezen
közgyűlésen résztvenni óhajtó t. részvényesek, hogy szelvényeikkel
ellátott részvényeiket bezárólag folyó évi február hó 14-ig az intézet
pénztáránál a rendes hivatalos órák tartama alatt téritvény ellenében
letenni szíveskedjenek.
Szavazati joggal a Szeged-csongrádi takarókpénztár alapszabályainak 8. §-a szerint csak azon részvényes bir, kinek nevére a részvény
a megelőző óv utolsó napjáig a társasági részvénykönyvbe be van vezetve
Szeged, 1914. évi február hó 4-én.

Jegyzet. Ax alapszabályok 25. §-a értelmében minden
részvényes, aki a közgyűlésen részt akar venni, részvényeit
8 nappal a közgyűlés előtt a bank pénztárainál: Szegeden, Baján,
Nagykikindán és Pancsován, vagy a Magyar Altalános Hitelbanknál Budapesten, esetleg a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál, Szegeden tóritvény ellenében letenni tartozik.
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
Igazgatósága.

Szeged-csongrádi takarékpénztár
igazgatósága.

i 1. szám.
és
relefon: 468.

r

_

_
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ét

sbt.

Mtönyök
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TEÍiEFDH: 81. C8EHK8ZÉMU: 5512.
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DELMAGYARORSZÁG

mban a
jrszág
is hazavagyok
ttel

:sef

efestő.

tffi

9.

PODITIKBI HBPIEBP KIRDÚHIUBTBLR
Könyvnyomdai müintézete,
könyvkötészet, íizletkönyvgyár, vonalzó intézete és
ruggyanta-bélyegző

gyára

minden e szakmákba vágó
munkákat Ízléses kivitelben
és szolid árak mellett készít.

vvvvv
vvvv
vvv
vv

Könyv-, zenemű-, papír- és
Írószer
állandóan

nagykereskedése
raktáron tartja

V

az összes irodalmi észenemű-ujdonságokat; s z á l i i t

M. k. csendőrség;, községi,

modern irodaberendezése-

közigazgatási és ü g g v é d i
nyomtatványok raktára.

ket, psj^^és_Jrószereket.
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A SZEGED-CSONGRÁDI TAKARÉKPÉNZTÁR 1913. évi zárszámadása
Vagyon.

Teher.

M E R L E G - S Z A M L A .

Pénztárkésztet

722620 95
17992267 14

Váltótárca
Kölcsönök:
kamatozó és törlesztéses jelzálogkölcsönök
községi kölcsönök
engedményezett jelzálogkölcsönök . . .

29202557
65829
253790

29522177 87
2134140 22

Előlegek értékpapírokra
Értékpapírok:
Állampapírok:

1,300.000 — K n. é. 4% magy. kor. jár. kötv.
180.000 — K n. ó. 4V2°/O 1913. magy. áll.
jár. kötv. . . .
.
240.000 — K n . ó . 100-000 - frt 4°/o magy.
arany jár. kötv. . . .
59.000-- K n. ó. 50.000'— M 4VZ°/o 1913.
magy. áll. pénztárj. .

betéti könyvecskékre és ezek tőkésített kamatai
folyószámlán

29379489
1868001

Továbbadott jelzálogkölcsönök
Vlsszleszámitolt váltók
Mult évekről fel nem vett osztalék
Hitelezők
Átviteli kamatok

1072500

a

82 50

á

90'

162000

á

100-25

200500

á

114-50

57250

84'—

168000

85'—

170000

95 —

104500 —

94-

1574500 —

84'-

420000

—

84'-

420000

—

163 —

65200

—

97'25

97250

—

190-

95000

100 —

50000

á 2055 —

205500

á

20250

334125

á

200 —

25000

á

600'—

500

31247490
1108046:
7604196
960
801098
17623'
57226748

7876c7

Haszon

Záloglevelek és közkölcsönkötvények:

200.000'— K n . é . 4% magy. földhitelint.
á
záloglev
200.000 — K n. é. 4% pesti magy. keresk.
bank záloglev. . . . a
110.000'— K n . ó . 4»/a% pesti magy. keresk. bank záloglev. . á
1,675.000'— K n. é. 4»/sP/o magy. taktárak
közp. jelzb. záloglev. . á
500.000'— Kn. é. 4<>/o pesti hazai első taktár záloglev
h
600.000'— K n . ó . 4°/o pesti hazai első taktár közs. köt
a
40.000 — K n. é. 400 drb konv. magy.
jelzhitb. ny. kötv. . . k
100.000 — K n. ó. 50/0 m. vasúti forgalmi
részv.-társ. vasúti kötv. h

3000000
2730394
110334
465572
10000

Részvénytöke . .
Tartalékalap
Külön tartalékalap .
Nyugdijalap
Klauzál Gábor alapítvány
Betétek:

—

Közlekedési vállalatok:

100.000-- Kn.ó. 500 drb 4»/S°/o máramarosi sóvas. els. rószv.. á
50,000'— K n. é. 6<>/o Arad-csanádi egyes.
vas. II. kib. els. részv. á
Részvények:

140.000 — K n. é. 100 drb Osztrák magyar
bank részvény . . .
330.000 - K n. é. 1650 drb Magy. taktárak
közp jelzb. részvény .
25 000 — K n. ó. 125 drb Szegedi hus- ós
vásárpénztári részvény
1000 - K n . é . 1 drb Orsz. közp. hltel...
szöv. alap üzletrész .
5,750 000 -

Kn.ó.

5221825

Adósok
Ingatlanok:

.

5309359 44

87534 44

ezeknek folyó kamatai 1913. évi december 31-ig .
.

1139893 32
500000

székház Széchenyi-tér 7. szám alatt
bérház Takarók tár utca 7. szám és Horváth Mihályutca 9. szám alatt
Árverésen vett ingatlanok

635000

1135000
57976 90
580134*6 84

58013435 84

Jövedelmek.

U Z L E T E R E D M É N Y - S Z A M L A .

Terhek.
Kamatok:

kifizetőt' és tőkésített betéti kamatok
nyugdijalapkamat
folyószámlái kamatok
Adé : állami és városi

irodai, kezelési költségek és intézeti helyiség bére

kétes és behajthatatlan követelések írt
bérház értékéből

.

váltókamatok
jelzálog és egyéb kölesönök kamatai
értékpapír kamatok (adómentes) . .
Jutalékok:
jelzálogkölcsönök után
bankdijak és beszerzésekből . . .

1466923
125828
108278

Tiszti fizetések és lakbérilletmények
Üzleti költségek :
Házköltségek
Leírások:

45091
7775

folyó évben befolyt leirt követelések

Házbérjövedelem:

székház után
bérház után

37141
7243
44385
623

. .

83270

Mult évi nyereségáthozat
Kamatok:

1400810
27328
38784

. . . .

772642
1425642
239017
30852
41352

72204

27719
1495U

42669

43862
1797760
787687

Haszon

2585443 12

2585448 12

tTnfflc

Dr. Résa Izsó s. k.

iMnök

Szarvady Lajos s. k.

igazgatóság:

Kátay László s. k.

Aigner József s. k.

ohiOk.

Or. Nyilay Pál s k.

Or. Kováos József a. k.

Sohlauok K« r0,y

Megvizsgáltuk és helyesnek találtok.
A f e l ü g y e l ő

Gál Jásos s. k.

cígvexetö fökönyvelö.

A könyvekkel egybehangzó.

Az
Gál Kálmán s. k.

Szilber Dezső s. k.

Szeged, 1913. december 31.

Koós Elemér s. k.

vMérisazfiító

Cséayl Sándor a. k.

2437302 31

bizottság:

Dr. Lázár György s. k.

Dr. Tóth Pál s. k.

NYOMA 1'OTT vARNA> L. KÜVYVNYO*l. - u A i . a . s / U i H I f . N . K .RÁST UTCA t.

IQss Arnold s. k.

