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A beruházási kölcsön.

tal szemben tartózkodó álláspontra voltak
utalva.

A város pénzügyeinek
tanácsnoka,
Balogh Károly, csaknem naponta uj szituációk elé állitja a közvéleményt. Hol
a
ngol ajánlatról, hol magy beruházásokról,
hol hatalmas, városépítési tervekről van
s
zó azokban a bizottságokban, ahol
ö
fejjelen ós ekszpozét ad. Ez a jelenség
ózonban csak örvendetes. Arról tanúskodik, hogy az eszmék erőteljes forrásban
vannak, az ötletek egymást kergetik, a vár
°s fejlődése jelentős nagy fellendülés közt i e n küszöbén áll.

A város közönségének elsőrendű érdeke, hogy azok a -nagy alkotások, melyek
részben már megkezdettek, részben tervezgetések alakjában felmerültek, a lehetőséghez képest egy időben, [a (legközelebbi
évek alatt megvalósittassamak. Ilyen kiválóan fontos szükségletek és alkotások: az
uj közkórház, ia tanyai vasút, a vizvezeték reorganizációja, a z általános csatornázás, a központi vásárcsarnok és zenepalota. Igyekeztünk a sorrenddel feltüntetni a fontosságnak s szükségességnek azt a
fokát is, mely ia megvalósítás előtt álló intézmények jelentőségét kifejezi. Egy sincs
ezek között, melynek közeli létesítése ne
lenne 'a városnak feltétlen és halaszthatatlan kötelessége, — hacsak a zenepalotára
nem mondjuk azt, hogy zenélni lehet még
egy esztendeig a régi zeneiskolában, patkányok és penészgombák társaságában, a
mig a fogadalmi templom építésének előhaladása miatt ezt a düledező téglahalmazt végre is el kell majd tüntetni a föld
színéről.

Legújabban egy tizenhat milliós költ ő n felvételiének lehetőségéről esett szó a
Pénzügyi. bizottságban. A kölcsön feltételei
°'yanok, amelyek a lehető ilegelőnyöseb"ek a városra nézve. S miután most már
hem >az ismeretes angol ajánlatról
van
S2
ó, mely tulaj donkópen egy élelmes külföld'i cég pénzkihelyezési akciója nyomán
derült föl Szegeden, hanem egy nagyon
Is r
eális, külső megjelenési formájának
1
ószleteiben is tetszetős
hitelműveletről,
az uj szituáció alapján egészen más
yil
ágitásba helyeződnek bizonyos dolgok
lények, melyek az angol ajánlat-

Farsangi silhuette.
Tarka viganóba. öltözött az ucoa.
A

zene szól és vigad a tömeg.
Sejtet az alkony nászi koszorúkat . . •
Bolondos zaj és sok hosszú föveg.
G

®örgetí láncát gondtalan
~~ Ma lettél azzá. szertelen
te oroszlán! te erős! te
Fenevad; a trónról még ma

kalandor,
suhanc,
bátor!
lezuhansz. -

Hég ma lőhetsz te bátor,

ijesztő.

Ucca leánya tőled megriad —
Hahó! mi lesz majd akkor
tevéled,
Ha álmaidnak holnap
megvirrad?
IVANKOVJTS

IMRE.

Az uti pogácsák.
1 ta: Szini

Gyula.

tetv.i Plébános a kis elvakült tükör elönt bo~
s^tokozott. Szent ember volt és a világ hiut ü f f Rigaival nem törődött, ezért volt a
lé,
^ s k a és homályos. Nem is nézett <be^Wonszerii'teg kaparta le a szappanos
fcs egészen másra igondolt.
K t w t o 1 « kis mezővárosnak egv csudatévő
ta
libanoni cédrus fából. Szájról-száj10
hagyomány szerint ínég a tatáriáras

te
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A mi álláspontunk tehát az adott helyzetben az, hogy a reálisnak Ígérkező tizen-
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hat milliós kölcsönügyletbe
a városnak feltétlenül bele kell mennie.
Kötelezi erre
ujabb rohamos fejlődése, a társadalomnak mind fokozottabb mérvű igénye modern közjóléti intézmények létesítése iránt,
végül pedig a város saját presztízse, a
mely nem engedi, hogy a jelenleg fennálló
szánalmas drágasági és pénzviszonyok, a
vízvezeték közeledő csődje, kórházának é s
iskolájának szánalmas állapota véglegesen
kompromittálják az ország előtt.
Szeged bek hivatalos Vagyonmérlege
ötvenhat millió korona vagyont tüntet föl,
amely összeg mintegy hatvan-hetven millióval megnövekednék, ha a hatálmas kiterjedésű, hetvenegyezer holdat kitevő városi ingatlanbirtok a forgalmi érték kitüntetésével állíttatnék be a költségvetésbe.
Noblesse obiige! Ekkora vagyonnal, ennyi
íekvőség
birtokában a kicsinyeskedő
nyárspolgári takarékoskodás annál kevésbé állhat meg, mert hiszen minden beruházás, amit a város létesít, a jövőre szóló
takarékoskodás jellegével bir. A nagyvárosi élet fejlődő keretei kötelezik a város
közönségét, hogy a tovább már halaszthatatlan közszükségletek kielégítése elől
ezúttal ne térjen ki.

idejién került a templomba és megóvta a váAz ács gyermékei, a szőke Palkó és a
roskát a háború, a pestis és a mongolok pisze Miska papát-miamát játszottak. Kipusztítását ÖL
hozták az udvarra a bölcsőt, amelyben cseAzóta is miaidig bevált a csodatevő erek- csemőkorukban ringatták őket és a bölcsőlye, pedig hány háború dulita már fel száza- be 'belefektették rögtönzött házasságuk vádokon át az országot! És a hajadon1 leányok ratlanul gyors eredményét, az újszülött 'baimádkoztak, 'hogy segítse őket férjhez. A bát.
gazdáik jó 'termést (esedeztek tőle. A bűnöA babának ugyan szép gesztenyebaraasek előtte vezekeltek és tőle kérték az eny- szinü szakálla volt, de ezzel nem törődtek. A
hítő kilenc venk etted ik szakasz alkalmazá- babának a keblére piros, lángoló és vérző sziv
sát.
volt festve, a tenyerébe é s a lábába pedig 'VéDe a legnagyobb csoda mégis az volt, res lyuk volt fúrva és a feje körül aranykarihogy a oédrusfából való Krisztust a szu nem lka pompázott.
'Bebugyolálták tarka rongyokba, hogy a
bántotta, az eső meg nem ártott neki, a szísebei
meggyógyuljanak. Aztán a baba éhes
nei is épen maradtak, holott a feszületet, a
lett
és
a papa-mama pogácsát dagasztottak
tmelyre rá volt illesztve, átlag minden tíz évneki az utca sarából. De a baba nem akart
ben.' meg (kellett újítani.
Most 'is egy százalékos pótadót vetettek enni é s ezért kissé meg kellett verni az ülőki a városra, hogy uj feszületet ácsoljanak kéjét
A harangozó fia boszusan nézte mindaz ódon Krisztus számára. Az ereklye az
ezt,
mert irigyelte az ács gyermekeit, hogy
ácshoz került és a plébános épp azért borotolyan
'boldogan játszhattak. Neki .már nem
válkozott, .ment meg akarta , látogatni 'az
volt
szabad,
mert iskolába járt é s tudta,
ácsot és meg akarta vizsgálni az uj feszülehogy az isten megbünteti azokat, akilk csuftet.
* ságot tesznek vele, akik sárpogácsát adnak
Az ács pedig ezalatt a korcsmában ült neki enni és akik kiporolják az ülőkéjét
és az egyszázalékos pótadó eredményét (lasA plébános pedig már az utca túlsó felésankint átadta a gömbölyű korcsmárosnénak, ről közeledett és az útszéli virágokat kaszaaki különben isten féle özvegyasszony volt. bolta a botjával, amikor egyszerre csak észAz ács gyermekei pedig ezalatt az ud- revette, hogy egv csomó ember, parasztvaron játszottak, amelynek írem volt keríté- gazdák és parasztasszonyok állnak az ácsék
se. A szomszédos házakból é s az egész kör- udvara előtt. Amint egész közel ért hozzányékről az udvarba csődülitek a gyerekek és juk, hallotta a szörnyűködő, fenyegető szanézték, hogy mi történik.
vaikat
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Ghillány báró a szegedi
paprikatermelés érdekében.
(Saját tudósítónktól.) A szegedi paprikatenmelés produktívabbá 'tétele céljából —
miiint ismeretes — a mu'lt év nyarán az érdekelt pap rika termelőik és 'gazdák a Kereskedelmi és Iparkamarában ankétet tartottak,
amelyein elhatározták, kérni fogják a földművelésügyi kormányt, hogy Szegeden kísérletii és mintatelepet .létesítsen. Az ankéten jelen volt a líicilidimivelésügyi miniszter kiküldötte is, aki biztosította a termelőket:, hogy
a földmivelésüigyi kormány miniden lehetőt
el fog követni a szegedi paprika termelés
mennyiségének fokozása és minőségének javítása érdekében.
A szegedi paprilkatermelés kérdését' a
földmivelésügy.i minisztériumban beiható tanulmányozás tárgyává tették és arra a megigyöződésre jutottak, hogy feltétlenül van rá
mód, hogy a túlságosan nagymértékben 'beözönlő spanyol .paprikát, amiely a szegedi
paprika hirnevét kissé megtépázta, S zeged röl s általában a z egész ország területéről
egyre jobban kiszorítsák. A paprilkatermelés kísérleti telepe, amely állami kezelés alatt
fog állani, azt akarja elérni, hogy a gazdák
az .intenzivebb paprikatertnieSés feltételeit
megismerjék és a saját termelőterületükön
fölhasználják.
Ma érkezett le ebben az ügyben, a városhoz Ghillány Imre báró földimivelésügyi
miniszter döntése. A miniszter kijelenti leiratában, hogy hajlandó a kísérleti és mintatelepet azonnal fölállítani a már kijelölt területen, ha a város a föltételeit elfogadja. A leirat, amelyben, fölsorolja 'a miniszter a föltételeit, igy szól:
Hivatkozással urnát év szeptember 21-én
kelt leiratomra, értesítem
.polgármester
urát, hogy a szegedvidéki paprikatermelés
körüli mutatkozó bajok orvoslása céljából
hajlandó vagyok Szegeden egy paprikapalánta nevelő és termesztési kísérleti telepet
létesíteni.
Figyelemmel azonban a telep 'beállításá— Istenverte kölykei! .Majd. megfizet
ezért nektek a z isten!
— Qyüjjék csak apátok haza, majd megtanuljátok a Miatyánkot!
— Még romlást hoznak ezek a vásott
kölykök a városunkra!
A plébános előtt 'mindnyájan utat nyitottak. Az ajkak lelnémulitak, csak a szemek beszéltek fenyegetően, boszüállón. A plébános
megállít a bölcső előtt, fellebbentette a függönyét és elsápadt és gyorsan keresztet vetett magáira. Rongyokba pályázva, sárral bemaszatolva ott feküdt a város csodatevő
Krisztusa, a sók száz éves, a megtartó 'és d L
báriitó, az igazak megáldója, a bűnösök vigasztalója, a .meddőik bősége, a szegényeik
irgaíimazója, a betegek istápolója . .
A pap fehér arcát az égnek emelte és
hangosan, hogy a. gyülekezet is hallja, .szállt:
— Megátkozom az ács -gyermekeit és
megátkozom az ácsot. Imádkozzatok emberek az egy igaz élő istenhez, hogy megtartson benneteket a z ördög kísértésétől.
A pap keskeny ajka elhallgatott. .Letérdelt a 'bölcső előtt és magában némán imádkozott. Miikor fölállt, újra szőtt a z emberekhez:
— Senki se nyúljon a bölcsőhöz, .mig Isten haragja ki nincs engesztelve. Átok van a
házon és átok annak a kezén, aki a bölcsőhöz nyúlni merészel.

val járó tetemes költségekre s arra, hogy
az említett \telepen szükséges
építkezések
amúgy is a város tulajdonát fogják alkotni,
valamint, hogy a telep helyi érdekek szempontjából történnék, kérnem' kell- a város közönségét, hogy a telep létesítési
költségeihez
bizonyos szolgáltatásokkal
a maga részéről
is járuljon hozzá, mert a rendelkezésemre
álló költségvetési fedezet amúgy sem engedné :meg, hogy a telep beállításával járó
összes befektetési költségeket tárcám viA város közönsége részéről a telep létesítésével kapcsolatban a következő hozzájárulásokat várom:
1. Engedjen át a város közönsége a 'telep céljaira a már kiszemelt területen 4 és fél
katasztrális holdat használatra teljesen díjmentesen mindaddig, ameddig a telep üze1
mét fentartom.
2. Építtessen a város közönsége a telepen )safét költségén légy olyan imunkásházat, amely két 1 szcbás, 1 konyhás, 1 kamr á s lakrészből áll, továbbá két lóra való istállót, egy kocsiszint, egy eszközkamrát é s
egy kutat, végül
3. adjon, á t a város közönsége a telep
használatába 1 lovat s vállalja el annak tartását.
Amennyiben a fenti szolgáltatásokat
a
város közönsége tényleg elvállalja, ez esetben a paprikapalántanevelő
és termesztési
kísérleti telepet azonnal létesítsem,
elvállalom annak betelepítését és szakértő állami
kert ész vezetése mellett leendő üzemben tartását mlndaddiig, amig annak
fenntartása
szakszempontokból
indokoít lesz.
A telep beállítása érdekében szükséges
munkálatok megindítása iránt azonban csak
akkor fogok 'intézkedni, ha a város közigyülésének azon határozatát, mely a fentebbi szolgáltatások elvállalását
tartalmazza
— polgármester ur a határozatnak a vagyon felügyeleti hatóság általi történt jóváhagyása után hozzám felterjeszti.
Fölkérem tehát polgármester urat, hogy
amennyiben, a közölt feltételek mellett a telep létesítését kivánatosnaik tartja, a város
Nagy peni'teneiák és egyheti ájtatos böjt
után a csodatevő Krisztust visszavitték a
templomba. Az ünnepies menetben a .megyés
püspök is résztvett. ö szentelte be újra a
'templomot és ő szentelte föl újra a csodatévő Krisztust; amely uj feszületre került.
A feszületet a püspök adományozta és a 'megyei székvárosból' küldte el híveinek.
Az ács házát pedig minden; istenfélő ember messze elkerülte. Akik közelebb .merészkedtek hozzá, azt mondták, hogy a házban
az ördögök nyivákolnak, üvöltenek lés lenyúzzák a z ácsról az eleven bőrt.
Odabenn pedig az ács nagyokat ivott,
aztán 'elővette a igyermekeit és végignáspágoílta őket, aztán 'megint ivott, vagyis erőt
gyűjtött és megint elnadrágőlta a gyerekeket. És ez igy ment napról-napra. Az ács
ivott és verekedett, ütött és ivott és folyton
azt hajtogatta:
— Kiverem belőletek az ördögöt, ha addig élek is.
*

És történt, hogy a plébánost egy éjjel álmából 'riasztják föl. Egy idegen kopogott az
ajtón.
— -Bocsásson 'meg főtisztelendőséged —
szólt az idegen — d e a kocsim kereke eltört
és ebben a viharos Ítéletidőben nem merek
tovább menni és ezért főtisztetendőségedhez
jöttem. A megyés püspök ajánló-levele van a
zsebemben.

közönségének vonatkozó határozatát annak
jogerőre emelkedése után ide azonnal mutassa be.
A tanács a 'miniszter leiratát a februári
közgyűlés elé terjeszti és h a a föltételeket
elfogadják, alkkor a kísérleti telep az idén
imár meg, is kezdheti működését.

A külföldi sajtó
a magyar miniszterelnökről.
(Saját tudósítónktól.) A Berliner LokalAnzeiger tegnapi 'száma nagy cikket közöl
„a bátor grófról", .aki alatt Tisza István gróf
értendő. Közöljük ezt a cikket, mint' érdekes
dokumentumát aoniaik, hogy egy német ember, aki 'hazai viszonyainkat igen felületesen
ismeri és az egész országot hajlandó Budapesttel azonosítani (mint Franciaországot
Páirissal), — mennyire a hatása alatt van
annak a 'szuggesztív erőnek, melyet Tisza
István igróf egyénisége és energiája minden
'külföldi emberre gyairolkol. íme a cikk a többi közt ezt mondja:
Tisza István szembeszállott a 'korrupciós áradattal és megtörte erejét. Ebből a
nézőpontból sok minden másképpen fest, a
mit a k ü l f ö l d magasra húzott s z e m ö l d ö k i k é l
és fejcsóválással szilárd véleménye gyanánt
ir be jegyzőkönyvébe Budapestről és a .magyarokról.
Aliapjában véve Tisza gróf nem is produkált semmi egyebet, mint egyszerű emberi
kötelességét. De azért tűnik föl olyan nagynak, mert környezete olyan kicsiny. Tiszának annyi az egész érdeme, hogy végre akadt
valaki, aki a Ikulturemiber minden disztingvált tulajdonságán kivül imég azzal a bátorsággal is rendelkezett, hogy fölhúzza a csizmát és belegázoljon a mocsárba. A férfiasság gy őzel me, semmi egyéb. M inden esetire
Mikor a z idegen' belépett, épp villám cikázott és 'megdördült a z ég.
A plébános kidörgölte a z álmot" a szeméből, okulárét tett föl és elolvasta az -idegéin ajánló-leveliét. Nyomban kinyittatta f
vendég számára a legszebb szobáját és sz1'
vesen marasztalta és megkérte, hogy vess®
le a megázott köpönyeget. B e az idegen n®11
akarta levetni a köpönyegét.
— Talán befüttessek — kérdezte alá 2 ?'
•tosain a plébános — hogy méltóságod ruhák1
'megszáradjon?
Az idegen tagadólag rázta a fejét.
— Talán jó .meleg italt hozzak?
— Nem — szólt halkan a vendég, aki
nagyon sápadt volt. az arca.
J
— Talán megéhezett méltóságod ®
utón?
..
Az idegen ráhagyclag bólintott a
^
vei.
<f
A plébános szaladt a konyhába, fö'lk®
tette a szakácsnét és a szakácsné neki?,
süt ni-főzni. Közben a plébános lement a l"
céhe és pókhálós palackokat hozott fel 0JI
man.
A vendég pedig ült szomorúan az
'ta'l előtt és nem vetette le a- k ö p ö n y e g e t „
nem nyúlt a pohárhoz és nem n y ú l t a 9
malacpecsenyéhez és a l e g o m l ó s a b b k®''liCf
legvénebb
ott volt mellette töretlen és
palackja pedig bontatlan.
— Édes, jó urain — kérdezte a
^

első kézből, nagy választékban csakis az
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Tisza-Lajos körút 19. szám

p kaphatók,

esetleg

részletfizetési*

^
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a tiszta (kéz és a (makulátlan mult segítségével.
Győztes (maradt a 'legutóbbi botrányban
p, amelyet ellenfelei rendeztek. Gründolók
konzorciuma a budapesti Margiszigeíen játékbankot akart alapítani. Az volt a tervük,
"ügy Momtekarlót is elhomályosítsa, az építendő kaszinó mesés pompája. Az orosz or«
sz
%i és (bukaresti: Riviéra-publikumra vetették volna magukat és a magyar főváros elsőrangú idegenforgalmi attrakcióvá rendezték volna. Miniszterek, újságírók és előkelő
hivatalnokok voltaik érdekéivé a konzoroiumhan és az alapításnak csak „előzetes költségei" több millióra rúgtak. Tisza gróf megtagadta a koncessziót* noha tudta, hogy az
tfőbbi kormány egyik tagja szavatosságot
vállalt érte.
Tiszái eddig mindig igazolta a siker. Az
ellenzék az egész vonalon te van törve és a
akossá'g föltótegzík. A külföldinek semmi- különösebb alkalma nincs most arra, hogy itétetet mondjon iá magyar állam belső politikájáról. De ha Tisza erejének és bajthatatl ;
a n.ságának sikerül Magyarország parlamenti
jtetét meggyógyítani, a magyaroknak a töbfe nemzetiségékkel elviselhető "együttműködését helyreállítani, mindez igen nagyjelentőségű dolog volna a magyar állam legközvetlenebb szomszédaira nézve is. Ennék az
országnak a gazdasága kimer ithetetten és
különösen kimer ithetetteneik pusztáinak és
H e i n é k kincsei. Magyarország lovastól a
pRjobb lovasokat szállít ja a hadseregnek és
"umimt a pusztán nyaranta a búza és a tengeri
beláthatatlan aranysárga 'hullámokban érik,
'Í folyói is aranyat 'hordoznak magukban.
Erdély hegyei* amelyéket nnég kevésbé kutattak ki, mint az albán, begyeket gyógyitópreiii források százait eresztik ki magukból,
oelsejükben pedig nem kicsinylendő meny"yiségü .ércet rejtenek. Egy erőteljes gazdafegi föllendülés, amely rendezett állami szerfezeten épülhet föl, olyan erőssé tenné a
pbsburgi monarchia balkarját, bogy az osztják jobbkar is visszanyerné hajdani erejét.
/ugat-Európa a kelet kulturális meghódl'ása felé ujabb lépést tehetne.
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mi bántja .méltóságodat? Miért utasitleJy szerény házam legizesöbb falatjait és
Keresztényi jó szívvel
a j™zesebb borait?
Jj^k mindent és még többet adnék, ha tudm
' üogy méltóságod mit kiván?
vDi„ Az idegen az égre emelte a szemét és
'na'llkan, alázatosan szólt:
En
''Hét meg engem ez a lakoma.
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Szegény, jámbor vána1a
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ős (ezalatt a köpönyeg
^'stenteienül fázom,
f ö l ö t t a plébános egy szót i.s szól-

A Hódmezővásárhelyi
Takarékpénztár sajtópöre.

dáknak adta volna el, ami a valóságot nyilvánvalóan nem födi. Világos azonban a takarékpénztár eljárása, mely azt célozta, hogy
- Terrorizál a takarék. — Megvádolt köz- a 'pénzintézet megszabaduljon.' az elég jelenhivatal. — Kik a zsarolók? — Elnapolták tékeny, mintegy 18,000 koronát kitevő adásvételi illeték fizetési kötelezettségétől.
a tárgyalást. —
Ebiben az ügyben a szegedi királyi pénz(Saját tudósítónktól.) Széles perspektíügyigazgatóság már az 1909. évben vizsgávában. bontakozott ki szombaton délelőtt a
latot indított, akkor azonban ezt a vizsgászegedi esküdtbíróság előtt egy igen szokatlatot — előttünk ismeretlen, okokból — belan formájú sajtópör, melynek keretében a
szüntették. Az illeték-eltitkolás azonban már
főmagáovádló Hódmezővásárhelyi
Takarékakkor sem volt titok, mert hiszen az összes
pénztár jogi képviselője, Csáky Lajos dr.
vásárhelyi, szegedi és aradi napilapok nyílügyvéd, mellesleg Hódmezővásárhely város
tan' és szélesen/ tárgyalták a vizsgálat mintiszti főügyésze, igen bárdolatlan és igen.
den részletét. Az 1912. évben ezt a vizsgákönnyelmű módon vádolt meg egy közihiva- latot tovább folytatták, vagy italán csak betalt és vádolta meg a kötelességét' teljesítő fejezték razrelőbbi vizsgálatot; elég á z hozzá,
szegedi sajtót. A megvádolt (közhivatal, a hogy a pénzügyigazgatóság bűnösnek találszegedi pénzügyigazgatóság, bizonyára meg ta a takarékpénztár igazgatóságét az illetékfogja találni a megtorlás módját, amellyel jövedéki kihágás elkövetésében, és a fentebb
az illetéktelen és meggondolatlan erkölcs- megjelölt horribilis illetéket terhére ki is
bírót kijelentéseiért kérdőre vonja, mi pedig rótta.
e helyütt jelentjük ki a szegedi sajtó jó híréA Délmagyarország elsőnek számolt be
nek védelmében, hogy az, aki a becsületes
hírszolgálatban kötelességéi
teljesítő sajtó! az érdekes kiliágásd ügyről. Tette ezt a közolyan alaptalanul és olyan bámulatos köny- érdek szolgálatában, ment egy nyÉvénos számadásra kötelezett pénzintézet dolgainak
nyelmitséggel megvádolja, amint azt Csáky
irányításában egyedül a szigorú közmorál'
Lajos dr. tette, az rosszhiszemű rágalmazó.
tehet az egyetlen szempont, a takarékpénzAz esküdtszéki- 'tárgyalás anyagát rö- tár tehát maga provokálta a nyilvánosság
viden ismertetjük. A Hódmezővásárhelyi Ta- kritikáját akkor, amikor az államkincstárt
karékpénztár, melynek élén Fári Antal ve- jogosan megillető illetéket szándékosan vagy
zérigazgató áll, évekkeli ezelőtt megvásá- jóhiszemű tévedésből — mert a szándékosrolta Károlyi Antal gróf hódtói ingatlanait és ság itt csak esetleges súlyosító körülmény
azt kisebb parcellákba őszt val, jelentékeny tehetne — (befizetni elmulasztotta.
anyagi haszon mellett újból eladta. A pénzEzt irta meg akikor a Délmagyar ország
intézet olyan okiratokat állíttatott toi ezekről két tárgyilagos cikkben, melyekért a Hódaz ügyletekről, .melyekből nem tűnik ki az mezővásárhelyi Takarékpénztár (bűnügyi elintézet közvetítő szerepe; az adásvevési járást tett folyamatba a cikkek irója, Szabó
szerződésekben ugyanis Károlyi Antal gróf Mihály hirlapiró ellen. Az ilyen módon leszerepel1 eladó 'gyanánt, aki- a szerződések folytatandó esküdtszéki eljárás elten nem tett
szerint a parcellákat vásárhelyi parasztgaz- volna semmi kifogásunk, hiszen elvégre azért
hatott volna, kitárta a köpönyegét és alatti
anyaszült mezitelen volt a teste.
— Ha főtisztelendőséged jót akar velem
tenni — folytatta az idegen — adjon nekem
néhány pár rongyot, ami nékem való. Hallottam, hogy az ácsék házában nagy a nyomorúság, és ahol nagy a nyomorúság, ott bőven' v.an oondra. Menjünk el az ácsék házába
és talán jut számomra még néhány fölös taikarórongy.
És a plébános dermedten nézett az idegenre. Az idegen pedig fölállt és ment előre
és a plébános maga sem tudta hogyan, de
nyomon követte. És az ácsék házába menték. Az idegen ott levetette a köpönyegét és
(betakarta vele az ács gyermekeit. 0 maga
.pedig imagára szedte a condrálkat. amiket
az elátkozott ács koldustanyáján talált.
És lehajolt a iföldre, sárt vett föl és pogácsát akart gyúrni, de a plébános 'megelőzte
és ő gyúrt gyorsan a sárból néhány pogácsát, ahogy a (gyerekek szoktak.
Az idegen pedig szólt:
— Magammal viszem ezeket a pogácsákat a nagy útra. Mert elállt a vihar és nékem
folytatnom kell az utamat gyalog és mezítláb.
Aztán kiment a házból és lassankint eltűnt mindenek szeme elől . . .
Ezt a legendát pedig egy öreg alföldi
paraszttól hallottam.

van az esküdtszék, hogy ha valaki védelemre szorul a sajtóval1 szemben, ott azt megtalálja. A Délmagyarország a tiszta igazságot .irta meg és vádolt hirlapirótársunk tényének erkölcsi tisztasága tudatában nyugodtan nézhetett az esküdtek igazmondása
elé.
És ezen a tárgyaláson Csáky Lajos dr.
főmagánvádló, nem elégedvén meg azzal a
terrorral* melyet a szóban forgó pénzintézet a sajtópör megindításával' nyilván csak
azért fejtett ki, hogy zúgolódó kttentetóját,
a zsiros ködmenü vásárhelyi parasztságot
megnyugtassa, a bíróság előtt olyan kijelentést tett, mintha a hótiszta pénzintézét a szegedi pénzügyigazgatóság és a szegedi sajtó
együttes zsaroló manőverének esétt volna áldozatul.
Az említett közhivatal' tiszteletreméltó
vezetője bizonyára meg fogja találni a módot, melynek keretében a csúf rágalmat viszszautasitsa, mi pedig e helyütt fölszólítjuk
Csáky Lajos tiszti főügyészt, hogy nevezze
meg mindazokat, akik ebből az ügyből, kifolyólag a legparányibb anyagi haszon, reményében á pénzintézethez közeledték, vagy
akik a vizsgálat közérdekű anyagénak ism
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mertetésével báirmitfiéíle előnyrte szert tenni
óhajtottak és mi leszünk az elsők, akik a- kis
panamázót kíméletlenül pellengérre állítjuk
Addig azonban a Jegihatáirozottaibbaoii vísszautásítjuk ezt -a vádat, melynek visszautasitá
sára az esküdtbíróság elnöke nem vállalkozott.
A 'tárgyalásról szóló részletes tudósításunk itt következük:
Az esküdtszék! tárgyalás a Délmagyarország cimü napilapn-ak 1912. évi május hó
22-én és 23-án megjelent számában leközölt
lkét oilkk alapján tétetett folyamatba. A cikkért Szabó Mihály birlapiiró vállalta a szerzői felelősséget, aki akkor a Délmagyarország szerkesztőségének kötelékébe tartozott.
A vád tárgya: nyomtatvány utján elkövetett
rágalmazás.
A szombati esküdtszéki 'tárgyaláson
Hevesy Kálmán elnökölt. A tanácsban Márton József dir. és Mészáros Kálmán törvényszéki 'bíráik vettek részt. A hírlapírót Eisner
Manó dir. védte, a főmagánvádló igazgatósági tagokat Csáky Lajos dr., Hódmezővásárhely tiszti főügyésze képviselte. A bar;k
igazgatósági tagjai .is megjelentek a tárgyaláson, névszerint Fári Antal,' Konstantin
Gyula, Vékony József, áfjiu Macelka János,
Lázár Dezső, Nagy Kardos József és Kar asz
József.
Elnök ismertette a vádtanács vádiratát,
amely tizennyolc rendbeli rágalmazással vádolja Szabó Mihályt. Időközben- az egyik
igazgatósági tag, Endrey Gyula dr. volt -országgyűlési képviselő meghalt és igy az inkriminált részeknek reá vonatkozó kijelentései elestek, azokra nézve az eljárást az esküdtbíróság megszüntette.
A tárgyaláson ismertették a sajtópör
előzményeit. A négyszázötven- holdas Károlyi-birtokot 1909-ben parcellázni akarták.
Hódmezővásárhely város is. reflektált a birtokra, az uradalom azonban néhai ügyészének, Endrey Gyulának közbenjárására a
Hódmezővásárhelyi Takarékpénztár Részvénytársaságot bízta meg a parcellázássaíL
Később 'kiderült, hogy tulajdouiképen burkolt
formájú adás-vételi szerződés történt az uradalom- és a pénzintézet között és a pénzügyigazgatóság a törvényszerű -illetéket szabályszerű vizsgálat alapján a bank terhére
élő is irta. Ez az 'illeték a közigazgatási bíróság döntésével már jogerőssé is vált s a
takarékpénztár által be is fizettetett.
Csáky Lajos dr., a főmagánvádlók képviselője hajlandónak nyilatkozott a (békés
megegyezésre, ha a hirlap-iró kijelenti, hogy
téves adatok alapján irta a cikkeket. Szabó
Mihály nem fogadta el ;az ajánlatot. A cikket közérdekből irta és kérte a valódiság bizonyításának elrendelését. Ezután a védő tett
indítványt a bizonyítás elrendelésiére. Előadása szerint .megállapítható, hogy az illetéket jogerős hirói Ítélettel kirótták a takarékpénztárra. Közérdek az, hogy a bank érdekeltjei megtudják, mikép járt el az igazgatóság a parcellázás körük mert ez, az 'esetleges büntetéspénzre való -tekintettel, az érdek-eltek vagyoni érdekeit érinti. Azonkívül
minden újságírónak jogos magánérdeke az,
hogy szükség esetén bizonyíthassa ál-litásain-ak valódiságát. Kéri -a védő a pénzügy igazgatósági iratok becsatolását, továbbá Kedacic Károly pénzügyigazgató és a vizsgálatot annak idején .teljesítő Domokos László
dr. pénzügyi titkár kihallgatását.
Csáky Lajos dr. főmagánvádló nem ellenzi a bizonyítás -elrendelését, 'de a maga
részéről kéri Bauer -Gyula gőzmalomit-ulajdonos és Vörös Sándor ügyvédjelölt kihallgatását arra nézve, hogy „az egész hajsza,
mely a takarékpénztár ellen megindult,
a
pénzügyigazagtóságnak
és a sajtónak együttes zsarolási manővere."
Eisner Manó dr. védő erélyesen- tiltakozik az ellen, hogy egy távollevő közhatóságot és a sajtót olyan módon lehessen- a perbeszédnek biztosított- felelőtlenség védelme
alatt aposztrofálna, ahogyan azt a főma-gáinvádló képviselője teszi.
Ezután a bíróság határozathozatalra vo-

miit vissza. -Néhány perc múlva Hevesy Kálmán -elnök kihirdette a- bíróság határozatát,
mely szerint arra v-aLó tekintettel, hogy a
takarékpénztár ellen folyamatba tett büntető eljárás még befejezve nincsen, a bíróság
az esküd'tszékd 'tárgyalást annak befejezéséig
elnapolta.
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A bál után.

VAS SÁNDOR

Kedves kisasszony, ne (haragudjon, hogy
így illetéktelenül beavatkozom legszentebb,
legtitkosabb szivügyeiibo. De lássa, mi, akik
nem táncolunk, hanem öregesen nézzük,
-mint ringanak mások -lágyan a zene r e z g ő
hullámain, — mi sokat látunk -és sokat hallunk. Míg önök a ritmus szárnyain lebegve,
névtelen vágyban -forognak, szédülnek: mi
csak a taktust érezzük, a léghuzatot és a
port. És hajijuk, mit mond a szomszéd jobbról: mennyi a kedves papája fizetése és adóssága; és ha ll juk, mit minid a szomszéd -balról:
kivel volt már menyasszony és hol készült
ez u j ruhája.
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a főszerepben.

Dráma 4 felvonásban.
Irta:

Ú R B A N GAAD.

Előadások pénteken és szombaton
5, 7 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 12-ig.

lAzért. há-t, mint j ó l értesültnek, e n g e d j e ,
hogy hozzászóljak mostani szívügyéhez.
Kicsi kisasszony, tudja-e, hogy szivének
ajtaján, most kopog a. tavasz? Ugy, ugy . • •
Látom a (fényes szeméből, amikor ama biz-o*
nyos egy fiúra néz. Két kéz forróban simul
egybe, ritmikus táncban félig behunyt szemmel hajlanak egymásra, szomjasan nyitottajkuk egymás -leheletét szívja. És ha bál
után kiilépnek a jeges éjszakáiba, a zúzmarás
-fák virágosán fogadják és bólongatnak: hószirmaikat fejükre hullatva integetnek: jól
van, jól van; ez a tavasz. S két szempár öszszemcsolyog, kérdez, felel és ú j r a kérdez.
De ön, kedves kisasszony, aki már nem
j tizenhatéves, ön most gondolkodik. Vannak
emberek, akik akkor is gondolkodnak, amikor virágszirmok hullanak fejükre. Un problémát fejteget: mi lesz holnap? S amikor
félig 'huny-t szemmel -hajlanék a párja fel®,
ugy érzi, hogy holnap, holnap a tavasz tova
vonul; ragadja a fiatalsága, a tavasz természete. És akkor ön fázósan, didergő lélekkel
marad itt és siratni fogja. Ez a tavasz? Neo"'
kel-l, nem kell . . . az kell, ami nem röpül a
holnap szárnyával: ami ősszel ós még itt
lesz . . .
fí amikor az ifjú szeme újra m o s o l y g ó n "
kérdez, az öné nem felel, hűvösen mélyei
magába, mi-nt a.z alpesi hó.
-Kicsi bölcs kisasszony, ne -űzze el pi-®"
blémákkal az élet üde tavaszát. Ha kopó?
szivének ajtaján, tárjon ablakot neki, bog?
beáradjon egész h a t a l m á v a l v i r á g s z i r m o k
özönével, ölelje magához a tavaszt, szívja
illatát, szeresse, akarja, ha holnap tova. &
vonni.
íAz ősz, az úgyis jő; amikor siratni fogj"
a tavaszt, de legjobban azt, amelyet, a szív"®'
be be nem bocsátott. És miért fél? Amikor
majd meghalkul a,z ifjúságnak vágya és
érett erejükkel nyájasan bólongatnak a derék
gyümölcsfák, ön is nyugodt derűvel r á h a j t
annak vállára, aki ősszel ott lesz, ot-t l®5®
mellette. S akkor az utolsó sugarak melegével köriilesókolja, hálában, hogy ott v a t u
hogy neon hagyta egyedül a beköszöntő télben.
Dc miért, akarja fölcserélni az élet éjszakait? Ne kívánja a tavasztól, hogy ÖrÖkk®
tartós legyen és ne az ősztől, hogy virágé .
borítsa a Lelkét, Ne fejtegessen problémát.
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araikor virágszirmok hullanak fejére; sze- intézkedésének, amelyet nem ákar megválresse hálásan az éilet minden nagy ajándé- toztatná, milyen következmiényei lehetnek.
kát: ma még a _ csodást tavaszt, valamikor az
— Nem ia mi hibánk lenne még az sem,
érett kincsü őszt,
— mondja Papp — ha az éjszakai vízhiány
8 amikor hazamegy a bálból, kedves kis miatt esetleg végzetes szerencsétlenség törkisasszony és ama bizonyos ifjú szeme ú j r a ténne Szegeden. Én előrelátásból ugy intézmosclygéau lkérdez, — felelje rá, mit a z>oz- kedtem, mióta a tanács éjjelre elzáratja a
mai>
ás fák bólogatva rebesgetnek: jól vau, vízvezetéket, hogy egy tűzoltó legyen állan•1C)1 van, liisz ez a tavasz . . .
dóan az éjjeli őrségen, aki tüz esetén azonEgyébként pedig legyen nyugodt: erről, nal telefonál a vizimiütélepbez a viz megindítávaszról és egyéb csodás titkokról nem fo- tása végett. Ez igy történt m a is. Csakhogy
gok trécselni, (a mindenttudó Iszomszédalirit- a dolog hisztórikurnához tartoznak a követlüal.
dv%
kező tények is, amiket nem lehet figyelmen
kivül hagyni. Először telefonálni kell a vizmütelepre. Mondjuk, Ihogy e z egy pillanat
alatt meg van, 'bár néha a kapcsolás nem
megy olyan gyorsan. Most a vizmütelepről
elindítanak valiakit felkeltem a lakatost. A
Mit mond a tüzoltá-psrancsnok ? —
lakatos (tegyük fel,, hogy azonnal) kimegy
,a v izma telephez és fölnyitja a főtolózárat,
(Saját tudósítónktól.) Ma hajnali három
amelynek husz csavarja és negyven csavarórákor Putics Péter dr. ügyvéd házában, a
menete van, amelyek nagyon lassan járnak
Török-utca 6. szám alatt, tüz ütött ki. A ház
és egyszerre nem i,s szabad fölnyitni. Ezután,
"dvarán legy hosszú épületben, Wolf Már,a Gizella-térre k e l menni, ahol ismét fel kell1
támnak péküzlete 'és imaoesz-jgyára 'van,. A
nyitni egy tolózárat. De ezzel még nincs vétádláson nagymennyiségű toll- és bőráru
ge a körmenetnek. Végül abban az irányban,
v
°lt fölhalmozva. A maceszszáritó kemence
ahol a tüz van, szintén egy tolózárat kell
^tejére pedig,, amelyet közvetlenül beépítetfelnyitni, hogy csak Oda hatoljon, be a viz.
ek a padlásra, néhány zsák macesz volt elMost mig a viz megteszi addig a z utat, a z
lle
lyezvie szárítás végett. Eddig még ki nem
is beletelik két-három percbe.
táritett okból, a madesz meggyuladt és a
— Számtalanszor végigcsináltuk már
táigok hamarosan belekaptak a tollba és a
ezt
a
kísérletet, de rövidebb idő alatt még
'terhe. A tüz sokáig lappangott a padláson
solia
sem
lehetett éjjel vizhez jutni.
károm óra előtt .néhány perccél az épület
Szabad hát és ésszerű dolog ilyen körültáindclyteteje is lángba borult.
mények közötti, — kérdeztük — elzárva tarA házibeliek hamarosan észrevették a tiü- tani éjjel a vizmiütelepet.
ós. azonnal értesítették a közelben, levő
— Sammiesetre sem volna szabad kétáoltóparancsraokságot},
ahonnan egy-két rem, mert nagy tüzeseteknél minden
perc
rc
®latt ,a tűzoltók naigy apparátussal vo- órát számit és a legkisebb késedelem is helyl t a k ki a helyszínére Papp Ferenc tiizoltó- rehozhatatlan' veszedelmet rejthet magában'.
teranosnok vezetésével. Rögtön az oltáshoz Arról meg ne is beszéljünk, hogy ésszerű
®tá!k, jobban mondva akartak fogni, de nem volna, mert a vízvezetékek létesítésének törv
*z. A tanács határozatára ugyanis, Ihá.- ténetében nem találunk hasonló esétet. Pélr
, m hónap óta Szegedien minden éjjel li2 da még nincs erre máshol, hogy egy vízve• a'kor, sőt az utóbbi időben már 11 órakor zetéket elzárjanak. Mi annak idején1, amikor
l y iz mütelepén elzárják a vizet és reggel öt a tanács erre vonatkozólag kérdést intézett
ho*g . n e m í e het vizet kapni. Egy negyedóra hozzánk, határozottan tiltakoztunk ilyen víz\)trZ(ÍÍg nem birtok a tűzoltók vizhez jutni, takarékoskodás ellen és kijelentettük, hogy
toár a tüz. ekkor hatalmas lángokkal minden felelősséget a tanácsra hárítunk.
és attól lehetett tartani, hogy a főEzt mondotta a szegedi tüzoltóparancs , zsi n
tek
' delytetejébe ás 'belekapnak a lán- nok. És a tanács ennék dacára elzáratja minzotit' a m Í ! k o r a Niz- sok ezer korona kárt oko- den) este a vízvezetéket, pedig ezzel éppen
viz v f n a - Igy a tűzoltók kénytelenek voltak az ellenkezőjét éri el a takarékoskodásnak.
a m i n I c ü l 'hozzá fogni a tüz lokalizálásához, Mert igy mindenki nagymennyiségű vizet
y\2 . lu 'gyon veszélyes és fárasztó munka. ereszt ki éjjelre, amit aztán reggel, mint álés
gerendákat baltákkal ütötték széjjel lott-vizet kiont.
tetőt
tá'Ulv'^bontották. Negyed óra

5.
ján is biztosítja a magyarországi románok
jogait. Ezt a törvényt pedig se megváltoztatni, se eltörölni nem leliet. A magyar kormánynak és országgyűlésnek csak ugy volna joga ezt a törvényt megváltoztatni, ha a
király beleegyezését adná hozzá, a királynál:
pedig a Habsburg-dinasztiia tagjainak tanácsa elé kellene terjesztenie ezt a kérdést.
Hogy a nemzetiségeknek még külön jogokat
is biztositottak, bizonyitj a a görögkeleti román egyháznak elválasztása a szerbtől és a
két egyháznak adott autonómia, amit a 'király szintéin megerősített. Még ezt az autonómiát is csak akkor változtathatná meg a
mavyar kormány, iia a két ,szentszék elithez
hozzájárulna.

Szegeden még tűzoltásra
sincs viz!

A két rokon nem akart párbajozni! —
Kényszeritették őket. — Babochay Géza
vallomása.)
(Saját tudósítónktól.)
A szombati reggeli lapok jelentették, hogy pénteken délben,
Budapesten borzalmas tragédia történt, a
mely a főváros társadalmának lkét uri családját sötét és 'fájdalmas gyászba borította.
Babochay Zsigmond hivatalnok pisztolypárbajt vívott sógorával, Hajdú István főhadnagy gya'l, akit a második golyó váltás •alkalmával oly szerencsétlenül talált, hogy a
fiatal katonatiszt egyetlen hang, nélkül, holtan bukott le a földre.
Munkatársunk ma délelőtt megtudta ennek a tragikus 'párbajnak az előzményeit, a
melyek csak még borzasztóbbá teszik azt a
hatást, amelyet a két fiatalembernek ez a vér e s összeützése okozott. Kiderült ugyanis,
hogy Hajdú István és Babochay
Zsigmond
között nem történt semmi olyan sértés, a
mely megokolttá tette volna nemcsak a párbajt, de a legparányibb haragot is. A két rokon egyáltalán nem akart párbajozni és a
halálos végű viadalra egyesegyedül a budapesti térparancsnokság
illetékes urai kényszeritölték őket. A dolog részleteit a gyilkossá lett hávata'liniok bátyja, Babochay Géza
dr. mondotta el, akit fővárosi munkatársunk
Váci-utcai előkelően 'berendezett lakásán keresett föl ma délelőtt.

f

aí

ólötltf a z t í l ' n l t n e gjelent az első vizsugár és
gyárat; te ' 1ÍieSen ^oltották a tüzet. A macesztenj a a Z ü n b a n ' m a r I I w m lehetett megmentádt
' S z o b á k plafonja több helyen besza^ m ' o z f S Z á r " t ó támence tönkrement, a felTe
átuk pedig
ncsér
teljesen elégtek. Szelörfeintt e a gépházban levő gépeknek nem
ezer
'
bajuk, a kár meghaladja az
koronát.
ezzel az 'esettel 'kapcsolatban Papp Fedői ltbpai raincsnok érdekes és plauzf'"s*
ihond el arról, hogy a tanács

A halálos pisztolypárbaj
részletei.

5

Irtesités,
Telefon 1203. sz.

Bukaresti lap a román tárgyalásról.
A Minerva ciímü bukaresti lap hosszabb cikkben foglalkozik a megbiusult román-magyar
paktummal, s erősen nacionalista irányzatú,
egyoldalú fejtegetésében ,a többi között ezt
i r j a : Az egész román-magyar megegyezési
tárgyalás során nem arról volt szó, bogy
Tisza István gróf külön jogokat akar biztosi tani a románoknak, hanem ,az uralkodó
szándék mindig az volt, hogy a rpmánokaf,
minél több jogról való lemondásra bírja és
csupán néhány jog élvezetében hagyja meg.
A dualisztikus paktum alapján a, magyar
kormány arra vállalkozott, hogy törvény ut-

Kárpitos m

A SÉRTÉS.
— Természetes, hogy valaminek kellett
•történnie, — kezdte Babochay Géza drámaian érdekes előadását — ami alapul szolgáljon a két sógor között arra, hogy a z ügy
•párbajjá mérgesedjék, öcsém exaltált természetű, roppantul Ideges ember, ugyanilyen a
felesége is és közöttük igen gyakori volt a
nézeteltérés, annak ellenére is, hogy egyébként igen jó házaséletet éltek. Itt kell .megjegyeznem, hogy őrültség a z az állítás, a
ímely az újságokba is belekerült, hogy öcsém
Hajdú István húgával vadházasságban élt
volna.
— Néhány nappal ezelőtt történt, hogy
a fiatal pár között ismét vita támadt. Ennek a vitának a során öcsém haragjában
bántóan
nyilatkozott
a
Hajdú-famíliáról.
Nem volt sértő szándéka és kijelentését nem
léhet egyébnek tekinteni, elszólásnál. Felesége a dolgot közölte az én feleségemmel, aki
szintén Hajdu-leány,
amennyiben
én és
öcsém két testvért vettünk feleségül. Amikor

bárijinelj r f t M i z r i f t t t is

Dús választék kész díván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze::
rüen és olcsón eszközöltetnek.
::

J j g Ü L E a O G r .

::

kárpitos-üzlet

::

Kossut Lajos-sugárut 6. szám*

DÉLMAGYABORSZAG
én (feleségem irévén tudomást szereztem a
dologról, rögtön fölkerestem öcsémet, hogy
tőle megfelelő nyilatkozatot kérjek, számítva arra, hoigy Hajdú Istvánnak, aki"'katonatiszt, (kellemetlenné válbatilk a dolog, öcsém
rögtön kijelentette, hogy nem volt séétö szándéka és hogy ezt szívesen írásban is kijelenti.
Ugyanez időtájiban tudomására jutott a
dc-lcg Hajdú Istvánnak is, aki megfelelően a
tiszti eljárásnak, jelentette az esetet a budapesti téi parancsnokságnak azzal a kérdéssel, hogy imitévő legyen? Azért fordult a
budapesti térparancsinicksághoz, mert ő itt
idegen tiszt volt, amennyiben a léghajósosztály kötelékében állott és Fischamend
volt az állomáshelye. A térparaniesnokság
nyomban két segédet bocsátott Hajdú rendelkezésére, a 44. gyalogezred két századosát, akik elégtétélt kérték öcsémtől.
HARC A PÁRBAJ ElLLiEN.
— öcsémet rendkiviül fölizgatta ez a
tragikus fordulat. Igen bátor ember, akinekmár számos párbaja volt s csak mintegy három hete vivott igen súlyos foltéi el ti párbajt,
mindazáltal keresztüllépve a lovagias szabályokat, nem nevezte meg segédeit, hanem
személyesen fölkereste Kurz és Závodi századosokat. Megmondotta nekik, hogy nem sértette meg Hajdú Istvánt, nem is volt sértő
szándéka, de ha sógora bármit zokon vett,
bocsánatot kér tőle, a családjától is, anert
nem akar párbajozni. A két százados, bár finoman, de értésére adta öcsémnek, hogy vele
nem tárgyalhatnak, ez nem lovagias eljárás
és kereken elutasították. Ez volt iaz első
pont, amelynél az ügy elmérgesedett, öcsém
megnevezte segédeit, Bartodeiszky Gyula és
Piavet zky József személyében, akik azután
tovább tárgyaltak a két századossal.

C s a k
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napig!

Hétfőn és kedden
febr. 23. és 24-én

Kizárólagos joggal

5aratno;
Regényes szinmü 4 felv.

A szezon ezen cgtátvángosabb felvételének szenzációi:
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BORZALMAS FÖLTÉTELEK, i
— öcsém két barátja mindent elkövetett,
hogy legalább a párbaj föltételek tehetően
mérsékeljék. Ám Ihiába való volt minden, a
két százados az elgondolható legsúlyosabb
föltétellel állította szembe a két rokont: kétszeres -golyóváltás után súlyos lovassági
karddal végső kimerülésig való -mérkőzés. A
bandázs mellőzését szószerint kel'l venni, a
mennyiben még a nyak és a -hónalj-bandázst
is mellőzni akarták, amit pedig az úgynevezett bandázs nélkül -vivott párbajokban !is
mindig alkalmaznak.
— öcsém, akit beteggé tett a dolog, még
mindig nem mondott le arról, hogy valamikép elkerülje a párbajt. Ez -ü-gy közben vidéken járt, nagyon meghűlt, erős -láza volt és
ágyban feküdt. Megüzente -segédeivel a két
századosnak, hogv ha föltétlenül kell, megverekszik, de csak két hét múlva, mert most
beteg. Sógorának megbízottai .azt felelték,
(hogy ismerik az ilyen trükköket, ez nem
cgycb gyávaságnál. Ez anny ira hatott öcsém
két megbízottjára, hogy öcsémet a szó szoros értelmében kivették az ágyból és betegen, -lázasan vitték el a kaszárnyába, ahol
a párbaj lefolyt.
— ötven 'lépésnyire állították föl őket,
ez olyan távolság, amelynél csaknem -lehetetlen, hogy párbajhoz töltött pisztolyok (kárt
tehessenek
valakiben.
A
pisztolyokat
azonban az egyik százados töltötte meg és
pedig olyan alaposan, hogy nyilvánvaló lett
a párbaj elején, hogy szinte kikerülhetetlen
az emberhalál. Mindkét családot és családjaiknak valamennyi tagját -valósággal -megőrjítette ez a borzasztó esemény. A párbaj,
igazságtalansága annál kirivóbb. .mert öcsém
a tárgyalások során is együtt volt a feleségével, feleségének a jelenlétében fogadta a
segédeit -és a párbajra is az Ilka-utcában le-,
vő lakásukról -ment el és párbaj után is oda
tért vissza. Azóta is együtt vaninak, mind a
ketten súlyosan idegbetegek és nem tudjuk,
hogyan fogják kiheverni ezt a szörnyű csapást.

és utasainak

izgalmas

menekülése, valamint az

IS, flMUI, SE

ina itta lattan.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

Jegyek mától kezdve
válthatók a pénztárnál.

1914. február 22.

A PÁRBAJ RÉSZLETEI.
Félagy órakor kezdődött a pisztolypárbaj a laktanya fedett lovardájában. Kurz
százados, -inint legidősebb, volt a vezető segéd'. ö ónért© ki az ötven lépést s azután felállottak -a felek, mindegyik sima csövű pisztolyát tartva kezében. Az első lövést a sértett fél, .Haj du főhadnagy tette. A golyó nem
talált. Babotíhay első lövés© csütörtököt mondott. A .főhadnagy .duplázott, ez a lövés se®
talált. Ezután következett a negyedik lövés.
Babochay .elsütötte pisztolyát és az ötven-mór
teres -távolság ellenére szörnyű -erővel talált.
A golyó a jobb mellkason keresztül jutva átfúrta a tüdőt. A főhadnagy an-ellóhez k a p o t t
és jajszó nélkül összerogyott. -Hajdu István
•orvosa, dr. .Steinschuss és egy másik katonaorvos .azonnal konstatálták, hogy a szerencsétlen. (főhadnagy mienthetetldn. Hármat
hörgött és meghalt.
[Mialatt a haláltusa lejátszódott, Babochay .dermedten állott a lovarda másik
sarkában. Tétovázva tekintett körül, majd
pediig .oda akart rohanni sógorához^ de a
segédek ezt nem engedték meg. A kétségbeesett, -megrémült ember a legközelebbi telefonállomáshoz futott ás értesítette bátyját,
aki már akkor türelmetlenül várta az eredményt. Egy óra után szólalt -meg Ba.boob.ay
Géza telefonja. Az öccse az izgalomtól reine*
gő hangom a következőket mondotta:
— Kérlek, azonnal menj le a Klotildkávéházba és ott várj be engem.
Ezzel lecsapta a kagylót. Babochay Géza, aki ekkor már sejtette, hogy nagy baj lehet, feldúltan sietett le a .-kávéházba. Félk-ettőkor megjelent a fivér, aki sápadtan, remegő ajakkal állott meg a kávéház ajtajában
és' szaggatottam ennyit mondott:
— Kérlek, agyonlőttem Pistát!
Az .ügyvéd megtántorodott, Babochay
Zsigmond -is megszédült, ugy, hogy konyakot kellett neki adni. Az ügyvéd csak p e r c e k
múlva tért -magához. Zokogva mondotta:
— Lehetetlen . . . agyonlőttedf
— Igen, mit csináljak, — válaszolta Babochay Zsigmond fuldokolva — meghalt
megöltem azt a szegény embert, aki sohü
nem vétett nekem.
A RENDŐRSÉG NYOMOZÁSA.
Ugy volt, ho-gy a -rendőrség is vizsgálatot inid'it -ebben az -ügyben. Azonban, mivel 3
íkatoniai ha-t-óság végzi a nyomozást, ©gvéltre a rendőrségnek -nincs tennivalója, artnáj
-iniká-bb sem, mert a térpara-ncs-n-oksá-gról Kk
a kérést intézték a rendőrséghez, hogy vóf'
jon a nyomozással két-három napig.
Hajdú István holtteste a XVI. szá-nrt
helyőrségi kórházban van-, ahol hétfőn
után fogjáfk beszen-tel-ni -és a farkasréti (katonai temetőbe viszik, -ott helyezik örök téP"
gall-omra.
AZ ÁLDOZAT.
Hajdu István harminc éves volt, a
regmegyei Mezőkászon yban született. B"^ 1
pesten a íipót mezei ikadétiskolát vég©2'-0,
szolgált Znaimban, -Komáromban és
vóbaai. Legutóbb a fiscliaaiuendi léghajósré2'
tályhoz vczény-eKték. Középtermetű, 1
leberetvált ibajuszu, tatáros külsejű, F
arcú, nagyon müveit ember volt, aki a 11 ^,
nyelvén kívül franciául, angolul, olaszul
németül beszélt.
H
1
Egy bécsi százados barátja -kedtiei
peslapot kapott tőle, melyen az ál-lott: " ^
sokára felmegyek Bécsbe, kedélyes nr't)C
fogunk eltölteni."
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fedezni, mint abban, amit a Tisza István
gróf agitátora mondott.
Szeged, Kecskemét és még néhány magyar város társadalma tudja, hogy neki a
körébe érkező nemzetiségi ifjúsággal szemben nemzeti föladaíai, kötelességei vannak
és ezeket tettekben: ds nyilvánuló nagy szeretettel teljesíti. Szegednek legnagyobb büszkesége — minduntalan hivalkodik vele és
jól teszi! — hogy falai között a német, szerb,
oláh, bolgár gyerek hihetetlenül gyorsan és
tökéletesen megtanul magyarul s érzéseiben
tökéletesen és örökre magyarrá
válik. A
nemzetiségi ifjúságot nem magának neveli a
város; a legritkább eset, h a valaki ott ragad, — majdnem mind visszakerül a szülőföldjére, fajrokonai közé orvosnak, fiskálisnak, jegyzőnek, papnak, tanitónak, anyanyelvét, ősi hagyományait, őseinek egész életmódját megőrizve, — de szivében szeretettel
és hálával a magyarság iránt. Ez az igazi
asszimiláció, amit ugy érmek el, hogy a sváb
vagy oláh kosztos gyerek a r r a az időre, mig
Szegeden van, a magyar család tagjává válik s a család feje biztosítja neki azt .a megbecsülést, mely a tulajdoni fiát megilletheti.

lentkezni sziv^&kedjenek Illés Imre dr. törzsorvos urnái délutánonkint 3—4 óra között,
Deák Ferónc-utca 22. szám alatti lakásán.
Elnökség.
S z e g e d i
k a l e n d á r i u m ,
— A feministák. A Feministák Szegedi
Egyesülete buzgalommal lát a munkaproAZ IDŐJÁRÁS:
A meteoVasárnap
gramjában kitűzött feladatok megoldásához.
rológiai intézet
jelentése
Az egyes (bizottságok megalakulásuk után,
a
8
szerint: Enyhe idő várhahozzáfogtak a legsürgősebb munkapontok kiR
tó, elvétve csapadékkal. —
viteléhez. Feministáink szociális érzékét di^ ^ f*** M
Sürgöny prognózis:
Enyhe,
cséri a Gyakorlati Tanácsadó létesítése. A
Gyakorlati Tanácsadó hivatalos óráit az u j
elvétve csapadék. — Déli
Szeged-Csongrádi palotában a Berlitz-nyelvhőmérséklet: 6.6 Celsius.
iskola helyiségében kétszer hetenként: hétfő
. 1 VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalés csütörtök délutáp 6—8 tartja. Ezen időm
délelőtt nyolc órától 11 óráit; van hipont látszik a (legalkalmasabbnak, legmegntál. A polgármester betegsége miatt nem
felelőbbnek a Tanácsadó segítségét igénybe
venni szándékozó dolgozó nő szempontjából.
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 10 órától
11
A Gyakorlati Tanácsadó célja a tanácsira, útóráig.
baigazításra, segítségre szoruló nőket nem
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
alamizsnával, hauenn jogaik és munkaerejűt:
A'etvegetőségnél és a
munkáshiztositó-pénzérvényesítésével s a j á t hély.zetük javítására
"i'nál szünetel a munka.
képesíteni. — Szigorú .elve a jótékonykodás
gyakorlásától őrizkedni és csak 'kivételes és
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
sürgős
esetekben fordul pártfogoltja részére
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hlvatasegítségért a fennálló karitatív egyesületek1a
' ^TUxndó ügyeletes szolgálat. Betegek
hez. Tanácsadiókul az egyesület kiváló szakút
°tmtása délután 2 órától 3 óráig.
értőket .kért fel és igy abba a szerencsés helyV
zetbe jutott, hogy ugy pedagógiai, .gyermekÁRQSI
KÉPTAR, nyitva délelőtt 10rátál
védelmi, mint jogi, egészségügyi kérdésekben
déli félegyig. Kultúrpalota.
Relépődij
egyaránt
szolgálhat szakszerű felvilágositásA
nemzetiségi
vidékeken,
sajnos,
nem
ez
"wies.
sal.
Szívesen
szolgál tanáccsal, egyéni útbaA
SZENTGYÖRGY ISKOLA
torna,ter- a helyzet; kevésbé demokrata a. magyar igazítással pályaválasztási kérdésekben, ke"<6en délután félnégykor szórakoztató dél- társadalom, jobban elzárkózik s a nemzetisé- nyérkereseti pályára lépni óhajtó nőknek. A
gek ifeltörekvő, jobb eleméit, Ina csak nagy Gyakorlati Tanácsadó nőtisztviselők állásközvetítésévé], — mindkét félre nézve díjtaA KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatási vagyon nem egyengeti az utjukat, nem bír- lanul, — is foglalkozik. Tekintve, hogy a jeja, sok esetben pedig nem is akarja asszimi' 0 délután 1—3 óráig tart.
lenlegi válságos gazdasági viszonyok között
lálni.
SZÍNHÁZ:
Délután
félnégyIFF VÁROSI
igen sok a munkanélküli nő, a Tanácsadó
"tor „Vereshaju", népszínmű. Este 8 óraAz osztályharcok történetének valóban igen kéri Szeged város közönségét, hogy pár"Vygmaleon".
Vígjáték.
nagyon kevés tanulmányozása
szükséges tolja az intézményt annyiban :is, hogy min4
KASS VIGADÓ Otthon termében este .alihoz, hogy eljussunk egy nagy igazsághoz: dennemű munkaalkalomról értesíti. A Tanácsadó a hozzá felvüáigositásért, utbaigazikezdődik a szegedi dalárda estélye.
ki kell nyitni a kaput minden tisztességes tásért forduló tájékozatlanoknak díjtalanul
4
ZSIDÓ HITKÖZSÉG
nagytermében ember számára, aki bekívánkozik, mert h a áll rendelkezésére.
/.p G ii órakor a betegsegélyző és temet- bezárjuk a kaput és megvárjuk, mig dönge— A görög-román nász. Bukarestből
e
Oylet közgyűlést tart.
tik: baj lesz a dologból.
jelentik:
Diplomáciai körökből eredő értesüh ÜRáNI4
SZÍNHÁZ:
Délután 2 órától
lés szerint Erzsébet román hercegnő
és
es
- - Felhívás Szeged város hölgyközön- György görög trónörökös esküvőjének egyik
te 11 óráig: „Fekete banda". Detekr
ségéhez. A Magyar Szent korona országai násznagya Vilmos császár lesz, aki ez alkaöma 2 fölvonásban.
0RZó
úéiS
MOZI: Az előadások tartanai Vörös-Kereszt egyletének igazgatósága elha- lommal Bukarestbe fog érkezni. A menyeg"4 m.U • 2 órától kezdve este 11 óráig: tározta, hogy háború esetére hadseregünk se- zőn kívüle részt fog még venni a német
021
Primadonna", dráma 4 felvonásban. besült háborúban megbetegedett katonáinak trónörököspár, Ferenc Ferdinánd ós felesége,
a
Nielsen
játsza a főszerepet,
ápolására önkéntes betegápolói intézményt továbbá a szerb és a bolgár trónörökös is. A
ASS-MOZI: Délután 2 órától kezdve
létesit s ezt országszerte rendezi. A Szeged házasságnak diplomáciai körökben igen
^dve e
ját
*te 11 óráig: „Végre egyedül", vigvárosi választmány is ennek értelmében, ren- nagy politikai jelentőséget
tulajdonitanali.
i,.. 3 fölvonásban. A főszerepet Lissy Nedez
ápolónői
tanfolyamot
Illés
Imre
dr.
c&.
és
—
Németh
püspök
jubileuma.
Teines*ka íátsza.
kir. törzsorvos ur vezetése alatt. A tanfolyam várról i r j á k : Glattfelder Gyula dr. csanádi
Jenő
március 2-án délután fél 3 órakor kezdődik megyéspüspök megbízta Szentkláray
dr. apátkanonokot, hogy az egyházmegyei
A z ' o l á h ^kölyök
a cs. és kir. csapatkórházban. Ezen tanfo- papságiból alakított bizottsággal tegye meg
, tóajdf tudósítónktól.) Tisza István gróf lyam 4—6 heti időtartamot vesz igénybe he- az előkészületeket Németh József izauropolinagy W é d é b e n volt egy kicsinyke tenkint 5-ször, naponkint 2—3 órán keresztül. szi fölszentelt püspök, csanádi segédpüspök
/ / h e l y b e n igen szemléltető módon elo- A tanfolyam teljesen díjtalan, a tanfolya- és káptalani nagyprépost negyven éves püs'
Wy hogyan születik az oláh agitátor? mok befejeztével a kiképzettek a Vörös-Ke- pöki és hatvan éves papi jubileumának megünneplésére. Ez a bizottság, melynek tagjai a
erősen nacionalista vezérférfiuto, resztes ápolónői címet és arról, hogy a tanfo- székeskáptalani kanonokok, a tiszteletbeli
lyamot elvégezték, bizonyítványt nyernek. kanonokok, a főesperesek és a temesvári és
a
gyermekkori pajtása, hogy ő,
Kötelezni még Jnáboru esietén sem lehet egyi- vidéki papság több képviselője, most taragy a
' rok között nevelkedett föl!, ma"^r1 'JtUmcn®-:. - ,
küket sem a r r a , hogy szolgálatot tegyenek, totta meg elsa gyűlését, mely egyhangú lel. —" • v
ü
^ n ^ m,11 ázium'ban és magyar jogakadé- erre csupán az önként vállalkozók fognak be- kesedéssel .magáévá tette a megyósfőpásztor
h a a i m í t , hogyan gyűlölhette meg any- hivatni s ezek is csak lakóhelyükön fognak szándékát és elhatározta, hogy őszinte szeretetének, ragaszkodásának és tiszteletének kiI J-XZ, ciyjlLctLUI l'KJ i w v w .
a )/ •
tet
n d i a
igy felelt:
H, ^ '/agyarokat?
büdös Az
oláhagitátor
kölyöknek
tekin szolgálatot teljesíteni. Tekintettel a cél fon- fejezésére a vallási és hazafiúi erényekben, a
tosságára a Vörös-Kereszt Egylet Szeged vá leereszkedő jóságban, áldozatkész jótékonyEz^
kölyök is maradtam!
rosi választmánya felkéri Szeged város igen ságban, lelkiismeretes pontosságban ós köte> ó g y ].•t ú—
l s áKg o' s i ksi s torienet.
t ö r t é n e t megerub-iu
megórdemtisztelt Honleányait, liogy azok, akik ezen lasségteljesitésben tündöklő főpap kettős juV
' . l s f l e v e i m e t s z e n t e l j ü n k .neki, m e r
önfeláldozó hazafias feladatot magukra vál- bileumát a piipökké szentelós évfordulóját
, • kérdés,
/
követő napon, április 20-án fogja
megünnenem i s a® egész n e n r z e t ^ . ^
é r z ^ lalni óhajtják, levélben vagy személyesen je- pelni, amely napon a jubiláns életének nyolc-
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mnharmadik évét tölti ihe. Az ünneplés módozatainak tüzetesebb megállapífására bizottságot választottak és 'elhatározták, hogy
a papság körében gyűjtést rendeznek egy, a
jubiláns emlékére létesítendő alapítvány és
emléktárgy céljaira.
— Dinamittal robbantják a jeget. A
tavaszi jégzajlás vesziedelmie1 ellen a városi tanács szombaton délelőtt tartott rend'kiiv.üli ülésében fontos intézkedések foganatosítását határozta el. Egy-két na.p előtt a polgármester kiadott már egy rendeletet, a
melyben tolhivta a mérnökséget és a rendőrkapitányi hivatalt, hogy a® árvízvédelmi
szakaszokon «felügyeletet
gyakoroljanak,
egyben közölte azt is, hogy a belügy miniszternek egy rendelete értelmében a kerületi
csendőrségnek is kötelessége az árvízvédelmet hathatósan támogatni.
Bokor Pál helyettesi polgármester referált az eddig tett árvízvédelmi intézkedésekről a ma délelőtt tartott tanácsülésen;
tmajd a további intézkedésekre vonatkozólag tett részletes javaslatot. Tartanánk 'kell
attól — mondotta — hogy a hosszú és állandóan hideg tél után bekövetkező jégzajlás
nagyobb veszedelmekkel fenyegetheti a várost, mint u legutóbbi évek enyhe ítéli hónapjai után. A folyók egész iMagy ariországon befagytak az idén, s elképzelhető, hogy
a hirtelen jött enyhe idő milyen hatalmas
vizlavinákat fog iaz egész vonalon egyszerre
emgindíitani. A Tisza különösen félelmetes
!esz a tavaszi jégzajlás imiatt, a Marosnak
Szeged alatt való torkolása pedig növeli is a
veszedelmet. A rohanó jégtömjböík — magyarázta a helyettes polgármester — a Tisza és Maros összefolyásánál a Tisza álló jege alá kerülnek s lenyomódnak egészen a folyó fenekéig ugy, hogy lassan, betöltik a folyó medrét, a viz pedág, amely fölülről rohan, kiönt és ha gyors és erős a folyás s a
viz egyre jobban dagad, az ártereken is keresztültörhet, ami már közvetlen veszedelemmel fenyegethet. Nehogy tehát a jégzajlásból bajok származhassanak a városra, a
helyettes polgármester javasolta a tanácsnak, hogy kérdezzék meg Tóth Mihály főmérnököt, továbbá a szegedi, a felsőtorontáli
és a Kőrös—Tisza—Maros ármentesitő társulatokat, szükségesnek
tartanak-e
már
most bizonyos pereventiv intézkedéseket és
ha igen, milyenek legyenek azok? Egyben
elhatározta a tanács, hogy amint erő® jégzajlás mutatkozik, megkeresést intéz a szegedi
utászgyalogezredhez is a Tisza jegének dinamittal való szétrobbamtása iránt.
— Mesedélután az urinők otthona
javára. Március 1-én délután 5 órakor a
Kasa-Vigadó L1 oyd-termében az Urinők Otthona céljaira mesedélutánt tartanak. (Elsőrendű ülőhely 2 korona, ülőhely 1.20 fillér,
állóhely 50 fillér. Feliilfizetéseket a jótékonycélra szívesen fogadnak. Ez lesz a műsor: 1. Mese. Irta Varga 'Borbála. 'Elmeséli
Kovács Viktorka. 2. Dalok. Énekli Varga Juliska, IMakó. Zongorán kiséri Dózsa Ilona
Makó. 3. a1) Üriieg. Pappilon. b) Liszt. Le Rossignol. Zongorán játsza Kvatsák Manci. 4.
Jelenet, Előadják Holtzer Margit és Fehér
Ucnka. 5. Szalon tamgó. iLejtik
Paulovits
Ilona é® Weiss Jenő. 6. Költemény. Szavalja
örlőssy Ilcna. Zongorán káeérd Dózsa Ilona.
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7. Magyar dalok. Énekli Felsnmnné Hüttncr Iához ütődött és szétzúzódott, a másikat a»
Miied. Zongorán kiséri Mészáros Mariska. 8. orkán a benne ülőkkel együtt elragadta. EdJelenet. Előadják Kintzig Maca, Szalag Pi- dig semmi hír sincs róluk,
roska és Racskó 'Gyula. 9. Székely Imre. Ma— Megszűnt az ostromállapot. Valonágyar ábránd. Zongorán játsza Kiss Erzsébet.
10. Bizet. Carmen „Toreador dal". Énekli Te- ból jelentik: A nemzetközi ellenőrző-bizottleiig Sándor. Zongorán kíséri Salvó 'Róbert. ság a mai napom a 'holland csendőrség 'tiszt11. Magyar tánc. Lejti Pillich Olga. 12. Alard jeivel egyetértően megsziintélte az ostromRigolietto. Hegedűn játsza Kovács Oszkár. állapotot. Jilr szerint legközelebb újra \\H
Zongorán kiséri Bérezi Manci. 13. Tenorsói ó. németalföldi tiszt érkezik Albániába.
Énekli Millich Péter. Zongorán kíséri Tatár
— Uj élet a tisztviselők otthonában.
Nagy József. 14. Vadászkürtszóló. Előadja: Az Otthon legutóbb tartott 'választmányi üléPaulovits Antal, zongorán köséri: Bérezi sén; megállapították, hogy ;a lefolyt egy hóManci. 15. Jelenet. Előadják: Kovács Margit. nap alatt negyven, uj tag vétetett föl1, lemonHegedűs Bébi és Fischer Hugó.
dás pedig egyetlen egy sem érkezett be, a
— A százkoronás 'meg a többi. Ugy mire példa eddig még nem volt. Ezen1 az
irjuk meg, ahogyan hallottuk, ahogyan tör- ülésen ujabb lapok megrendelését s a könyvtént: Komor tekintetű irattáskás urak je- tár 'reorganizálását határozta el a választlentek meg egy belvárosi lakásban. A jól- mány, hogy az élénk életnek, amely az Otthon falai közt megindult-, teljes mértékben
ismert tercet. Az ügyvéd, egy közismert, fia- megfelelhessen. Az uj tisztikar kedvezmdtal ügyvéd, a végrehajtó és a becsüs. Mosoly- nyek 'kieszközlésén dolgozik, filha^móniikus
gott is. Felírlak mindent, ami felírható volt. estélyeket rendez, a bútorzatot rendbehozza,
1
Az ügyvéd törekvő, telhetetlen volt, követel- hogy az egyesületben mindenki megtalálja
te a szekrények kinyitását is. A végrehajtó a szórakozását és kényelmét.
a habfehér fehérneműnk között kezdett ku— Egy amerikai magyar s z á r m a z á s ú
tatni. Egyszerre egy csipkés diszkrét ruha- pap kálváriája. Ezen a cimen szegedi vonatdarabból előkerült egy ropogós százkoronás kozású hirt: közöl a Clevelandban megjelenő
bankjegy. A nő elsápadt, arcizmai idegesen Magyarok Vasárnapja cimii lap. A hirt adrángatózni kezdett, elszédült és a szőnyegre juk szórói-szóra.
'esett. .A hivatalos urak meglepődtek. Néhány
— Németh József ohmmal magya1'
kinos porc elmultával a nő magához térve,
kath. -pap, aki látogatóban van (odahaza
és
visszatérni kiván működési helyére.
az ügyvéd lábai elé csúszott, sírva összetett
Amerikába,
keserűen tapasztalhatta, hogy
kézzel könyörgött, hogy a száz koronát ne
a bürokratizmus miként akarja lehetet lenfoglalják l'e. Vigyék el, csináljanak a pénzzel
né tenni számára az Amerikába való viszamit akarnak, csak jegyzékbe, ne vegyél;. Etszitérést. Szabadságideje letelte előtt Nétől függ családi boldogsága, jövője. Férjének
meth József még idejekorán folyamodott
a rendőrkapitányhoz, hogy számára Amee 100 koronáról sohasem szabad tudni. Az
rikába szóló útlevelet állítson ki, abban 3
urak összenéztek és a pénz nem került a végreményben, hogy ez a kérése minden nerehajtási jegyzőkönyvbe.
hézség nélkül fog teljesülni. A jóhiszemű
papot azonban (keserves csalódás érte.
— Matrózok pusztulása. Londonból jemert az útlevél kiadását
'megtagadlentik: A péntekre virradó éjjelen nagy viták tőle. Ugy látszik, otthon még mindig
har dühöngött az egész angol tengerpart
fő a paragrafus és az illetőségi hely.
menten és mindenfelé nagy kárt okozott. A
Kenyeret nem ad a magyar haza, de még
Mezikó nevű három árbócos hajó, amely fáazoktól is el akarja venni, kik képesítésüval megrakva .Mexikóból,
Liverpoolba itar«
ket és a kenyérihez való jogukat külföldön'
tott, útközben az angol tengerpartnál megszerezték. Hát már ott tartunk, hogy lasífeneklett. Csupán két matróznak sikerült telszóval fogdossák a gyanutlanu! hazatérőjesen kimerülten a partot elérni, a legénység
iket? Nem, igy nem szűnik meg a kivándorlás és nem is lesz visszavándorlás seá1többi része egy mentőcsónakon van, amely
Kenyér kell a magyanniaik, nem paragf 3 '
minden pillanatban elsüllyedhet. A hajó két
fus.
mentőcsónakja közül az egyik a hajó olöaIgy az amerikai magyar cikk. Miutm1
Németh József szegedi születésű ési jelem-légi
Szegeden tartózkodik, sőt a szegedi AlW*
Minden bajt meggyógyít
főgimnáziumnál funkciót is teljesít, mim3'1
ezen iskola hitoktatóját, a súlyosan megh6'
•tegedett Römer Pétert helyettesi ti, ilaP3^
munkatársa közelebbi fölvilágosltásért eg^'
nesen Németih Józsefhez fordult. Tény, hc1^'
kért a szegedi rendőr főkapitányságtól ud6
vetet, de .ezt azon a cimen', hogy még
d o k t o r a
katonaköteles, nem kapta meg.
,
A szegedi születésű Németih J'ó2® ^
egyébként Amerikában, a Minnesota áll3^,
béli st. pauli egyetemen fejezte 'be theológ'
tanulmányait. Amerikában szentelték
Rendel hétfőn és kedden és felszentelése után püspöke egy angol mY
vü hitközséghez nevezte ki, Ohamába, m1^
V:6 órától kezdve
Nebraska államban van. ö az első ame^te
magyar, aki angol pap. Az ott ta'kó esek 3
az
színházban
fi '
számú
és német
kathrólikusok
alá, de magyar
azért Németh
József,
az egészen
nem tartoznak az angol püspök fenhatós
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ta| és rendkívül szimpatikus pap, az ő lelki
szükségleteiket is ellátta. A fiatat p a p b e u t a z t a
már egész Amerikát és különösen az amerikai magyarság viszonyait tanulmányozta.
— A levéltávirat. Bécsből jelentik: 1914
toiárcivs elsejétől kezdve Ausztriából lehet
levéltáv iratokat küldeni Magyarországba,

és

csak i/nisérletképen. A dliij szavankiu-t 2 fillér, de távBcjgznia jJJefrícegovinába, .©gyeilőre

iratonkiüft l e g a l á b b - h a t v a n
r

fillér.

Nemsoíká-

* N é m e t o r s z á g é s A u s z t r i a között is miegho

ttositják

a ílevéltávirat forgalmat,

egyelőre

s z i n t é n c s a k pröbaíképen.

— Háromszázhuszonötezer munkátalan
Newyorkból jelentik: Mitchel pdigár-mesternek nagy gondot okoz mosta-n-ság a newyorki munka nélkül tók sanyarú (helyzete, a
kiknek a Isz-áma iaz! utób-bi, Időbeni háromszázhuszonöt ezerre szaporodott-. Ebben a
kérdésben a városi jótékony -ügyeik uj biztosa-, akine'k a múltjában, szintén- előfordult,
'togy maga is munka nélkül csavargo-tt, érdekes tervet nyújtott be a polgármesterhez.
A terv célja az, h-cgy (megtizedelje a nyotoorhan levő dologtalanok szomoru-an nagy
táborát. Az első -legfontosabb kérdés a városi
Menedékhelyek szaporítása és
kibővítése,
1!
°gy a rettenetes (hidegben az utcán- éhen.
tte pusztu-l'janaik a munkanélküliek. Erre; a
rélra a. városi, forgalomban nem- levő haj-ókat, rendőrállomásokat ás rakodohelyeket
rendezik be a pillanatnyi szükséglet ikielégitósére, A városi tűzoltóság -gondoskodik
®ze;knejc az ideiglenes lakásoknak a anegfele
Jő fűtéséről. iLétesitenek egy városi középponti munkutőzsdét is, ahol a munkások
elhelyezéséről gondoskodni fognak. A szoriálista munkások követelik, ihogy a hideg
riszakák tartama a-la-t-t ny-issák im-eg a templomokat is, hogy a munkátala-niok-nak -az Iste
n -házából ez a hasznuk is -meglegyen.
— A nagykövet es a marsall. Párisból
"'lentik: A Matin konstantinápolyi jelentés
^zerint szerdán kis incidens történt iMorgen,"}' Henry (konstantinápolyi amerikai nagyK()
vel palotájában a .nagykövet és Limán
'"-ar.sall, a német k-atonai misszió vezetője -kö?°tt. Morgentau villásreggelit .adott a török
kormány tiszteletére és meghívta Lámán mar
is. Mikor az asztaltól .fölálltak, Limian
febornok panaszkodott az asztalnál
kapott
elye miatt és kijelentette, bogy -neki mint
_°rök marsalln-ak a .nagyvezér -mellett lett
oína a helye. Az amerikai nagykövet azt
elte, hogy nem veheti tudomásai a tábori k tiltakozását, mire Lámán marsall eltá'°*ott a nagykövetségről.
Berlinből jelent k — A kapitány halála.
A lapok jelenti Rio de Janerióból: T-ralert körü'liméin.yek -között halt meg Schaedg kapitány, a Raiscr sorihajó kapitánya,
p í t 'toatróz ön-gyilkos -akart lenni, de -a kagvuv y mesragad-ta -a karját, hogv az öngyilkosságot megakadályozza. Köziben a
be f X . ,e!'sü'1,t és a golyó a kapitány altestéméT-í U Schaiediler kapitány belehalt séták F A do-lgot egy ideig t-i-tokiban- -tartatkén'np o e s ,1,ap'c!k a 2 t áltatják, hogy tulajdönlett a e d l e r l k a p i ' t á n v gyilkosság áldo-

nyelv tanításának. A legújabb számiban a
kiváló francia 'irodalmi: termékeken kívül aktuális cikkek, ©lméis. apróságok és különféle
érdekes hírek váltakoznak. Az összes közleményeket a legpontosabb magyar jegyzetek
kisérik. Előfizetési ára egy évre 12 korona.
Kapható minden könyvkereskedésben.
— Hangverseny a városi főgimnáziumban. A kegyesrendiek vezetése alatt álló
szegedi városi főgimnázium ifjúsága február
22-én, vasárna-p délelőtt fél 11 órakor, az
intézet, dísztermében, szavalattal egybekötött
hangversenyt rendez, a következő műsorral:
1. iAu.ber: Nyitány. Előadja a főgimnáziumi
zenekar. 2. A legboldogabb. Irta: Váradi Antal; szavalja: Salánky József. 3. Erődi: Szülőföldem. Előadja -a főgimná-záunii énekkar.
4. Haydn: V. Tri-tó. Előadják: (Somlyódy Árpáid hegedűm, .Répás Béla gordonkán, zongorán (kisóri: ViigPál. 5. Fülemüle. Irta: Arany
János. -Szavalja: Dobóezky Antal. 6. Haydn:
C-dur trió. Előadják: hegedűn Bőhm József,
gordonkán Réti István, zon-gorám Fellegi Andor. 7. Rákóczi Rodostóban. Melodráma. Irta: Váradi Antal; zenéjét szerzett©: Ábrányi
Kornél. (Szavalja: Lengyel László, zongorán
-kíséri Ujj József, gordonkán kisóri Réti István. 8. Eilenherg: Japán őrjárat. Előadja a
főgimnáziumi zenekar. !). A zsúfolt szálló.
Vígjáték egy felvonásban. Irta: Aza Vitai.
Fordította: Kulcsok Leó. Személyek: Don
Emeterio, M-nyatuilajdonos Ráner Géza, Rufino, terménykereskedő Havas Imre, Pola-n,
utazó Széli János, Pincér Békélt Mihály. 10.
Báró Eötvös—Varga: Bucira. Előadja a főgimnáziumi énekkar. Önkéntes adományokat
az önképzőkör pályatételeinek jutalmazására
köszönettel fogadnak.
—- Az utazók bálja. A szegedi utazók
n a g y s z a b á s ú hangversennyel kapooslato.s bálát rendeznek e hó 28-ikán a Lloy d-t érméiben, fővárosi ós szegedi művészek közreműködésével. A rendezőség állandó pe.rman.ene iában van a hangverseny
programjának
nagysikerű összeállitása érdekében. Minden
oldalról széleskörű érdeklődés mutatkozik a
hangverseny és a bál iránt, amelyre szóló belépti jegyek Holtzer S. és fiai cégnél, valamint Komis Béla dr. titkárnál még kaphatók.
— Tudomásul adjuk a szegedi n. é.
közönségnek; -egyes iíl-et-aknekli táncmulatság
rendezőinek, hogy közleményeiket csak díjazás mellett közöljük le lapunkban. A köztennényeik -k i-adóh iva talunkban vétetnek föl -előzetes fizetés mellett. Kivételt képez a z -egyesületeknek a közgyűlésre való meghívója, -a
melyet, röviden, -egyszer díjtalan,ul leközlünk. Szeged, 1914, február 17-én. Endrényi
Lajos a Szegedi Friss Újság kiadója, Engel
Vilm-o-s a Szegedi Napló kiadója, Várnay
Dezső a Délimaigyaro-rszá-g kiadója. Endrényi
Imre a Szegedi Híradó és Friss Hirek kiadója és Donáth Ignác a Szeged és Vidéke
k[adóhivatali főnöke.
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Revue Franco-Hongrolse.
Zfihöntao
A. a szegedi Bcrlitz-i^ola tara
1 a
Ha.l kitűnően szerkesztett folymrat toA
:;;abb száma most jelent -meg azzal a vátu>
, 5 0 s tartalommal, amely jellemezte az oü
ü f "feKietent. számokat is. A Revue Franc^
i tarois^ megbpcriil-h-etetlen előnye, bog? •>
nyelvet könny-m huzzáférhetov© £ ?'° k számára is, aMk még csak kevé-te
föfetek a francia nyelv -rim-errteW A
igy hathatós aegédesz-koze a franci*

SZÍNHÁZ, művészet.
Szinházi műsor:
VASÁRNAP (lélultán: Veresliaju, népszínmű.
VASÁRNAP este: Pygmaleon, vígjáték.
Páros s/s.
HÉTFŐ: János ritéz. daljáték. Páratlan %
KEDD délután: Limonádé ezredes, énekes vígjáték.
KEDD este: A kis király, operett. Bemutató. Bérletszünet.
SZERDA: A kis király, operett. Páros
CSÜTÖRTÖK: A kis király, operett. Páratlan '/»•
PÉNTEK: A kis király, operett. Pá•OS "/:..

SZOMBAT: A kis király, operett. Páratlan
VASÁRNAP délután: HH3. történelmi
szimü.
VASÁRNAP este: A kis király, operett.
Bérl et szünet.
HÉTFŐ A kis király, operett. Páros "/».
* Az Otthon szimfonikus hangversenye
A Szegedi Tisztviselők Otthona február 28án, szombaton, rendezi ötödik szimfonikus
hangversenyét Bőhm Flóra és a tn, kir. honvédzenekar közreműködésével. A hangverseny műsora ez alkalommal is a legkiválóbb
z-eneköltők nagy müveiből, van összeállítva s
i,gy a. klasszikus zenét kedvelő közönségnek
újra alkalom kínálkozik -magasabb műélvezetre. Jegyek a hangversenyre az Otthon titkári 'irodájában -naponként -este 6 ós 7 óra között ©lőre válthatók. A hangverseny műsora
a következő: 1. Beethoven: „Prometheus nyitány." — -Előadja a in. loir. honvédzenekar.
.2. Mendelssohn: Zongora verses (g-anoll!). Zenekari kísérettel előadja: Bőhm Flóra, 3.
Goldmarck: „Symphonia" (lEs-dur). I. Allegro moderato. (Nászinduló.) II. Andantins.
(Nászdal.) III. Allegretto (Serenad). IV. Allegrovivall (Tánc). Előadja a m. kir. honvédzenekar.

TÖRVÉNYKEZÉS.
§ Négy hajóslegény egy háztulajdonos
ellen. Tavaly januárban ifj. Róvó János tiszaparti korcsmájában négy hajós legény mulatott: Kenedim János, Török Mihály, Hegedűs József és Kertész György. A korcsmában
tartózkodott ekkor Czakó József szegedi -háztulajdonos i s aki egy másik asztalnál ivott.
Czakó mielőtt eltávozott a korosmából, fizetett
és ekkor a hajós legények -meglátták,
hogy sok pénz van nála. Ne.k'i támadtak és
azzal (fenyegették, hogy ha pénzét át nem adja. akkor 'kiviszik az utcáira, az árokba dobják és „lesz ne mulass." A háztulajdonos
annyira megijedt a legényektől, hogy még
mielőtt azok be akarták volna a fenyegetőzésüket váltani, átadta nieki-k 202 korona 42
fillérré tartalmazó pénztárcáját. -Ma « a r Lás- 1 vádolva kerültek a legények n szegedi
törvényszék büntetanáona elé. A bíróság Kernül ieset r, hónapi -börtönre, a többieket pedig 2—8 hónapi bört önre itél te.

* A kis'király. A szinházi iroda jelenti:
A jövő hét szinházi eseménye Kálmán Imré-niek, a Tatárjárás, a Cigányprímás, illusztris
szerzőjének uj operettje: A kis király lesz.
Német színpadon kezdte karrierjét ez a darab, olaszokon folytatta, csak azután került
haza, hogy teljessé váljék a dicsősége, A második hónapja mindössze ennek s azóta Kálmán Imre neve még jobban -bevésődött a
közönség emlékezetébe, jóllehet első két színpadi müve is teljesen biztosította számára a
tökéletes -népszerűséget. Kálmán Imre invenciózus, kedves, behízelgő muzsikát szerzett
-ezúttal -is, igazolva hiivatotfságát. Egymást
kergetik & kedvesebbnél kedvesebb -melócl-iák
s köztük is finomságával magosa-n kiemelkedik az első felvonás keringő ütemü fináléja.
Az ötletes tangó-paródia (igaki, zsidós és
magyaros, budaörsi zenekari hangszereléssel), -a táneduettek mellett egész sereg olyan
szórna van, ami napok alatt népszerűvé válik. Hét uj számot irt Kálmán a -magyar előadás számára, ezek az operett igazi gyöngyei
s nem kell hozzá jóstehetség, hogy a -közönség már -a premiér után a „huzza-d csak"-ot
fogja dúdolni. Ez elhomályositja Kálmán
Imre másik ih-ires betétjének, a Hacacárénak
is a diadalát. A darab hangszerelése -mesteri,
inert bár egész-en egyszerű eszközökkel dolgozik, mégis pompásan ért a -módjához, hogyan kell a közönség szivéhez férkőzni' IA
színház hét egymásután való r-stére tűzte
műsorra a darabot, amelynek címszerepét, a
Kis királyt, Antal Erzsi játsza. Kívüle meg
Hilbi'rt Janka, Déri Rózsi, Balázs Bálint,
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Solymosi Sándor. Szathrnáry Árpád, Sümegi
Ödön, (tehát az operett-együttes
erősségei
vesznek részt'.az előadásban. A jegyeket vasárnap .reggeltől (kezdve árusítja a nappali
pénztár.
* Kedd délután : Limonádé ezreded
A színházi iroda, jelenti: Húshagyó kedden a
farsang utolsó napján, 'külön szórakozásról
gondoskodik a szinlház a közönségnek. Délután ugyanis színre hozza a Limonádé ezredest, ezt a, kacagtató énekes vígjátékot, a
mely .Szegeden ás teljese a .meghódította a
közönséyét. Az előadás fólhely árakkal ifélnégykor kezdődik. A jegyeket már árn-it.ja
a nappali pénztár.
OBaoaiiBOííc jnaiKK

MULATSAGOK.
A Protestáns Nöegyesiilet estélye
(Saját tudósítónktól.) A szegedi előkelő
társaságnak legkedvesebb témája ez idő szerint a, Protestáns Nőegyesület március hó
elején tartandó színházi estélye. Nem csoda,
mert az előadás poétikusan szép lesz és a
.szegedi uri társaságnak több mint száz tagja fog szerepelni.
;Az előkészületek nagyban, folynak erre
az élvezetesnek ígérkező előadásra. 'A műsor
•melyet kellő időben minden részletében fogunk közölni, nagyjából a. következő:
1. A rózsa lakodalom, gyermek-báli ett,
melyben ötvennél több 4—14 éves leányka és
fiu fog szerepelni.
2. Mozart Versaillesben, rok'kökó élőkép.
A nagy zeneszerző Mária Antonietta szalonjában hangversenyt ad.
3. Shakespeare hódolata Erzsébet angol
királynő előtt, angol élőkép. A minden korok
legnagyobb drámaköltője 'köszönetét fejezi
ki a királynőnek, amiért udvari színésszé nevezte ki.
4. Sa.pphó és hallgatói, ó-görög élőkép.
5. Empire élőkép. lEgy Simonyi óbester
ezredéből való magyar huszártiszt a francia
főnri társaságban.
6. A magyar csárdás, melyet körülbelül
40 személy mutat he és .mely hii másolata
lesz a párisi világkiállításon bemutatott és
óriási szenzációt keltett magyar élőképnek.
Az egyes számok között a m. kir. bonvédzenekar fog hangversenyezni.
A rendkívül nagy érdeklődés követkieztéfoein máris nagy gondot okoz a rendezőség-)
nek az érdeklődő .közönség elhelyezése. IA
földszinti és I. emeleti páholyokat már mind
előjegyezték, sőt a II. emeleti páholyokra is
történtek már több előkelő helyről előjegyzések.
,
A felemelt helyárak a III. emeleti ülőhelyiekre és a .karzatra nem vonatkoznak.
)-( A „Tisza" Evezős-Egj esiilet estélye
Mint már jeleztük, február 24-én lesz a Tisza Evezős Egyesület estélye a Ka s-s-vigadó
összes termeiben. A (rendezőség nagy buzgalommal végzi a műsor összeállítását, a
mely garanciát nyújt arra, hogy az egyesület estélye, — amelyen, a jeleik szerint a város intelligens társadalmának színe-java fog
részt venni, — a szezon legkiemelkedőbb,
legfényesebb mulatsága lesz.
)-( A Szegedi Dalárda mai fényes dal
és táncestélyén búcsúznak Szeged uri szép
asszonyai és leánya Carneval hercegtől. A
magas színvonalú estély a Kass-iVigadó öszszes termeiben zajlik Le. Vajda Jancsi ez alkalomra megnagyobbított zenekara mellett
Jegyek előre válthatók a rendezőknél és este a pénztárnál.
)-( Mérnökök estélye. A Magyar Mérnök- és Épitész-Egyesület szegedi osztálya
farsangi bohóságokkal és társasvacsorával
egybekötött családi estélyt tartott ma este a

Kass-Vigadó őszes termeiben. Az estély előadással kezdődött, amelyen igazán ötletes
tréfákkal ás szellemes alakításokkal mulattatták az egybegyűlt előkelő közönséget
(Majd társasvacsora következett, amelynek
folyamán igen sok vág toaszt hangzott el.
Vacsora után tánc volt, amely egész reggeliig
tartott nagyszerű hangulat mellett.
)-( A polgári daloskör mulatsága. A
szegedi polgári dalárda, szépen sikerült dakós táncesiélyt rendezett ma este az lEurópaszálloda összes termeiben. Az estély hangversennyel kezdődött, amelynek során a következőket énekelte el nagy hatást keltve az
énekkar: Dürner: Viharban. Várföldi: Mi
volt nekem a szerelem. Meder: Népdalegy veJog. fíuber: Csatadal. Sztojánovits: Magyar
népdalok. A hangverseny után az egybegyűlt
szépszámú közönség továbbra is együtt maradt; a párok egészen reggelig táncoltak. A
megjelentek névsorát itt közöljük:
Asszonyok: Dékány Istvánné, Báli Lajcsiié, Papp Ferenené, Urbán Mihályné, Wéber Jánosné, Berónyiné, Gulyásné, Knittelné', Hacklné, Jíovácsné, Kószámé, 'Kariné, Dócziné, Bitó Jánosné, Ort Fülöpné, Jároli Gézáné, Tóth Józsefné, Vénig Gyulámé Wóber
iMátyásné Meidl 'Gyuláné, Funkné, Tuksíné,
Üveges An.drásné,
Dékány né,
Gombosné,
Martinné, Wéber Nándcrné, Vastag Istvánné, Tóth Sándor né, Sanyiies Józsefné, Tóth
Imrémé, özvegy Genát Jánosné, özvegy Ráfiamé.
Leányok: Zsíros Ilona, Berónyi Etuska,
Eek nővérek, Gulyás nővérek, (Olasz Eszter,
Bitó Mariska, Kroó Mariska, Dóezy nővéreik,
Regdon Mariska, Vanyek Ilona, Boros Ilona, Wéber Mancika, Tuksa Annuska, Kállai
Stefánia, Dékány Juliska, Martiny Ilona,
Koczka Ninuska, Nyári Mariska, Könyök
Rózsi-ka, Vári Ilona,

KÖZIGAZGATÁS
(-) Nem enged a miniszter. A város'
közikórház költségvetését a belügyminiszter
t idvalevőleg alaposan ikiilkoringiáltau hagyta'
jóvá. Redukálta .a bevételi és kiadási tételeiket egyaránt ,s azt sem engedte ímeg, hogy a
város a költségvetésbe beleillessze azt a 4400
koronát, .amit a kórházi betegek mészére kibérelt magánházakért fizet. A közigazgatási
ibizojtság .fölírat utján kérte a minisztert,
hogy a (rendelkezését változtassa meg, mert
különben a kórházi alap állandóan pénzügyi
zavarokkal fog küzdeni. Ma érkezett jle a
városhoz a miniszter válasza, amely elutasító. Így szól:
— Értesiteun a város közigazgatási int
zottaágát, hogy a város közönségéhez intézett rendeletemet, amellyel az ottani közkórház 1914. évi napi ápolási diját 2 korona 24
fillérben állapitottani meg, teljes egészében
változatlanul föntartc n. Mert a napi ápolási dij fölemelésére alapos és elfogadható indokot ezúttal sem találtam. Megjegyzin,
hogy amennyiben az előirányzottnál elért
.nagyobb betegforgalom miatt tulki adások
merülnének föl, azok .a befolyó ápolási költségtöbbletekben födözetet fognak találni.
Azon kérelmet, hogy a város által a közkórháznaík nyújtott időleges kölcsönök kamatait, valamint, a kórház részére kibérelt magánház bérösszege címén előirányzott, de törölt 4400. illetőleg 8000 koronát a költségvetésbe visszaállítsam, nem teljesíthetem.
A
szabályrendelet értelmében ugyanis a törvényhatóság által a kórháznak adott előleg
után kamatokat .az ápolási dijak terhére
fölvenni .nem lehet. Ezenfelül betegek elhelyezésére szolgáló helyiségekről a kórháztulajdonos törvényhatóságnak kell gondoskodnia.
A leirat végén .rátér a miniszter a ikór-

1914. február X>
házi orvosok és tisztviselők fizetés rendezésének a kérdésére is és .azt mondja, hogy
ez most még nem időszerű. A belügyminiszter végleges rendelkezését a tanács a februári közgyűlés elé terjeszti.
(-) 4-en pályáznak a főszámvevői állásra
Szombaton dlélben járt te a Fajka János nyű- *
gal orribavonulásával megür es edétit főszám*
vevői állásra (kiirt pályázat határideje. Négy
kérvény érkezett be a polgármesteri hivatalhoz. Pályáznak: Pillich Gyula atszámvevö.
Skultéthy Sándor főkönyvvivő, Somogyi Ferenc temesvári pénzügy igazgatósági .számtiszt és Várady Jenő alszámvevő. Az uj főszámvevőt Lázár György dr. polgármester
főispánhelyettes nevezi ki.
(-) A gépészeti felügyelő nyugalomba
vonul. Priváry Ferenc, a városi üzemek gépészeti felügyelője, aki harmadfél évtizedem át
fára dhatatla n Ibuagai cmmma 1, lelkiismeretesen
szolgálta a várost, szombaton kérvényt nyújtott be a tanácshoz, amelyben nyűg díjazásút
kéri. A városi üzemek vezetésével járó .rendkívül terhes .munka annyira megviselte a fölügyelő idegeit, hogy most állandóan betegeskedik s ezért alkar nyugalomba vonnia i.

o A SzAK tréningje. Igen nagy az érdeklődés a SzAK mai első tréningje iránt,
inert sportkörökben 'ki vámosiam várják, hogy
fog a piros-feketék szimpatikus csapata az
őszi diadalmas szezon után szerepelni. —
A tréningen az első csapat védelme véd a
második csapatban és az első csapat védelmét a második csapat látja el. A játék fél
három órakor veszi kezdetét Horváth Pál
vezetése alatt és 20 filléres tréning jegygyel
tekinthető meg.
o A SzAK tavaszi programjában kis
változás állott be, amennyiben .az NSC március 8-án nem jöhet le és így az első csapat
valószínűleg Aradra rándul, hogy az ottani
ATC-mak a köteles revánsot megadja. —Egyébként — mint értesülünk — sikerült a
SzAK vezetőségének már úgyszólván az öszszes elsőosztályu egyesületeket .lekötni, ugy,
hogy gyönyörű tavaszi mérkőzésekre van kilátás.
'
o A SzAK atlétikai szakosztálya n?a
vasárnap délután 5 órakor tartja első ülését
a Korzó-kávéház hivatalos helyiségében Somogyi Szilveszter >dr. elnöklete alatt.
o Kerületi birkózó verseny Szegeden.
A Szegedi Atlétikai Klub március 22-ikén
délután 6 órakor az állami főgimnázium tornatermében kerületi birkózó versenyt rendez
a következő feltételek mellett: .A verseny ,a
Magyar Atlétikai Szövetség szabályai szerint rendeztetik és azon a Dél magyarországi
kerület kötelékéhe tartozó egyesületek igazolt. birkózói vehetnek részt. Súlycsoportok •
Pehelysúly 60 kilóig, könnyűsúly 67 és f®
kg.-ig, középsúly „A" 67 és fél 75 kg.-ig, középsúly , 3 " 75—82 és fél kg.-ig, ,nehézsúly
82 és fél kig.-on felül. .Minden súlycsoport első helyezettje a SzAK nagy ezüstérmét, ,a
második helyezettek kis ezüstérmét, a harmadik helyezettek bronzérmet .nyernek. A
harmadik díj csak csoportonként l e g a l á b b o t
induló esetén adatik ki. — Tét .nincs. — Nevezési határidő 1914. március 15. — Nevez®1
csak a iMlASz hivatalos hl ankét táin lehet. Elkésett nevezések nem vétetnek figyelembe. ^
A nevezések Grész Marcel titkár címére Szegedi ker. ós iparbank) küldendők.
lasabbnnnbgiqibmeeabsanrhaaa*'
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KÖZGAZDASÁG
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
igazgatóságának 1913. évi jelentése.
A „Szegedi Kereskedelmi és Iparbank"
XLVl-ik rendes, közgyűlésén üdvözöljük ma
a tisztelt részvényes urakat, mely alkalommal törvényszabta kötelmünkből kifolyólag
évi jelentésünket, valamint a lefolyt 1913-ik
üzletév zárszámadásait a következőkben
van szerencsénk előterjeszteni:
Az általános közgazdasági viszonyok
az elmúlt évben annyira kedvezőtlenek voltak, hogy mindent, csak a rossz helyzet mielőbbi javulását várni nem lehetett' és mégis
ugyanezen év vége felé a javulás félre nem
^merhető jelei mutatkoztak. A Balkán-államok háborúi, melyeket a mult év elején
e
gyiittesen és szövetkezve viseltek, világrészünk békéjét is veszélyeztették és arra
kényszeritették az érdekelt államokat, hogy
készenlétben álljanak és az igy előállott hor''ibiiis hadiköltségek csaknem elviselhetetlen
fehérként neliezedtek a népekre
Monarchiánkat, tehát hazánkat is kétszeresen sújtották ezek az állapotok, mert a
tömérdek hadi kiadást csak fokozta a pénzpiac, a kereskedelem és az iparra nehezedő
s
»lyos gazdasági válság, mely főleg a hitelUszonyok végzetes elromlásában, a kivitel
egyáltalán a kereskedelmi forgalom aggasztó visszafejlődésében nyilvánult. Ámult
év végével létrejött a várva-várt béke és a
"épek végre hozzáláthattak a kultura produktív munkájához. Ekkor a gazdasági válfeg is enyhült, mely könnyebbülésnek első
érezhető jele a jegybank több mint egy éven
fentartott 6%-os kamattételének 1913. 110fember 28-án történt leszállítása volt.
Az általános pénz-és banküzleti viszonyok
egész elmúlt éven át a restrimkció jegyéi n állottak. Uj ajánlatok nem jelentkeztek

Bach Antal
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és mindenki azon igyekezett, hogy régi kötelezettségeit lehetőleg egészben vagy részben lebonyolítsa. A bankok tevékenysége is
főleg oda irányult, hogy régi kipróbált öszszeköttetéseiket támogassák és fentartsák.
Hozzájárult a súlyos viszonyok enyhítéséhez
az Osztrák-Magyar Bank vezetősége is,
mert országszerte és különösen piacunkon
messzemenő előzékenységet fejtett ki azokkal szemben, akik hozzáfordultak és mindjobban bebizonyította, hogy a Monarchia hiteltényezőinek egyik fontos erősségét képezi. A nyilt piacon a pénz a lefolyt éven át állandóan drága volt: ami természetes is, ha
tekintetbe vesszük, hogy a jegybank hivatalos rátáját állandóan szokatlan magasságban
tartani volt kénytelen. Viszont a kihelyezések 'nagymérvű üidbonycílitása folytán a kínálat tárgyát képezhető anyag is annyira megrogyott, hogy a kereslet is lényegesen kevesebb lett, Illetőleg igen. <szülk határok 'között mozoghatott.
A leszámítolási üzlet ezt n viszonyok között
az elmúlt évben élénk nem lehetett, bár bankunk régen bevált szokásához liiven ügyfeleivel szemben a lehetőség határain belül
mindig előzékeny volt és respektálta azon
önmaga által vont határt, melyet betartani
bármily viszonyok között is szükségesnek
tartott.
A jelzálog-üzlet is kedvezőtlenül alakult,
mert e téren mindaddig igazi javulásról beszélni nem lehet, amig központi intézeteink
kibocsájtványaikat a bel-, főleg azonban a
külföldön elfogadható árfolyamok mellett és
könnyebben elhelyezni nem tudják. Ugyanezen oknál fogva teljesen pangott a jelzálogkölcsöneiket! engedményező üzfet is,, mély
utóbbi a vidéki intézetek jelzátoglkölesöneiuniek miozgósiithatását jelentené. Bankunk jelzálogkölcsön állománya nem 'lényegtelen uj
kihelyezései dacára az 1913-ik évben a szabályszerű törlesztések és visszafizetések
folytán ismét közel 600.000 koronával fogyott.
Az előleg-üzletben aránylag kevés forgalom
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Az ttUbm készttettláfása kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek tovit.4 arany koronákat és
levehető arany hidakat jutányos árak mellett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javitást 4 óra alatt készítek.
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volt és az állományok e cimen némileg fogytak. Lombard kölcsöneink egyenlege dacára azon körülménynek, hogy jóformán az
egész éven át folyósítottunk ilyeneket, végeredményben 300.000 koronával csökkentek.
Takarékbetét állományunk a lefolyt üzletévben ismét tekintélyesen gyarapodott és főigyekezetünk oda irányult, hogy kamattételeinket a magas jegybank jegyzésekkel mindenkor összhangzásba hozzuk.
A bankunkkal érdekközösségben levő
vállalatok közül elsősorban az „Országos
Raktárházak Részvénytársaság"-ot említjük meg, mely vállalat az év első felében
elég jól volt foglalkoztatva. Az év második
felében azonban forgalma fogyott, mindamellett az üzeme megfelelő eredményekikel
zárult és remélni lehet, hogy ilyképen —
ugy mint eddig — ezen évben is arányosan
hozzá fog járulni jövedelmeinikhez.
A „Szegedi Hus- és Vásárpénztár R.-T."
a változó ikonjunkturák folytán már két év
óta kedvezőtlen: eredménnyel dolgozott.
Ez évben azonlban ugy alakultak a viszonyok, hogy azon élénk kivitel következtében,
melyet ezen vállalat létesíteni tudott, sokkal
jobb eredményeket érhetett el, aminek elsősorban a városi pénztár látta hasznát, mert
ezen transakciók révén olyan jövedelmekhez
jutott, amelyekre egyébként nem számíthatott.
Bankunk különleges viszonyai a lefolyt
évben teljesen megnyugtatók voltak. A rendkívüli pénzügyi viszonyok alatt a helyzet
kedvezőtlen alakulását nyugodtan szemlélhettük és hiteleink ezen idő alatt jóformán
igénybe véve alig voltak. Saját tőkéink erejére, valamint kipróbált összeköttetéseinkre
támaszkodva, ugy adósaink, mint hitelezőink a teljes bizalom érzésével tekinthettek a
mi óvatosan és céltudatosan irányított intézetünkre.
Azon benső viszony, amely bankunk és
a Magyar Altalános Hitelbank között már
csaknem három évtizeden át fennáll, termé-
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szetesen erősen hozzájárult biztonsági érzetünkhöz és lehetetlen is e helyen és ez alkalommal a fentnevezett előkelő bankintézet
igazgatóságának azon meleg jóakaratáról
meg nem emlékezni, amellyel bankunkat
mindenkor támogatni szíves volt.
Fiókintézeteink mult évi működéséről jelentést téve, a tisztelt Közgyűlés bizonnyal
megelégedéssel fogja hallani, hogy azok
mindannyian! a íenforgó 'viszonyokhoz képest elég kedvező eredménnyel működtek.
Alapítási sorrendben elősorolva ezen vidéki
exponenseinket, jelenthetjük, hogy a bajai
fiókintézet jelentékeny kihelyezéseivel és
nagy forgalmával jövedelem tekintetében ez
évben is megfelelt várakozásainknak. Ottani
kétemeletes, díszes széképületünk minden
helyisége előnyösen ki van használva; Baja
város legszebb és legértékesebb helyén fekszik és lényegesen hozzájárul a város emeléséhez. A nagykikindai fiókintézet a beállott békés viszonyok között ismét fejlődésnek
indult, viszont a pancsovai fiókintézet előkelő pozíciót foglal el az ottani tekintélyes
pénzintézetek között és serényen dolgozik
azon, hogy azt minden irányban megállja és
megerősítse.
Fiókintézeteink
vezetésével
egyáltalán meg vagyunk elégedve és szivesen fejezzük ki köszönetünket és elismerésünket a helyi válaszntnányoknak is, amelyek a helyi viszonyok alapos ismeretével és
hathatós befolyásukkal támogattak bennünket.
Az évi termés országszerte kielégitő volt,
és a termelőik az elért eredményekkel meg is
lettek volna elégedve, ha a tartós őszi esőzések a gabotnanemüek minőségét meg nem
rontották volna. Főleg a takarmánynemüek
fizettek minden várakozáson felől, de viszont
a bőséges termés, valamint az időközt beállott béke az árakra gyakoroltak erős nyomást. A mi városunk fontos termelési cikke:
a paprika, amely termény ez évben szintén
bőségesen fizetett. A (gyümölcs- és szőlőtermés is .sokkal jobb volt, mint várni íehetétt,

a 'bor-áraik jól tartották magukat, viszont
a kereslet e tekintetben is elég élénk volt.
Amidőn még jelenthetjük a tisztelt Közgyűlésnek, hogy a mult évi eredmény a
fentemlitett különleges viszonyok dacára
elég kedvező volt, azon tiszteletteljes előterjesztéssel élünk, hogy ez alkalommal is
változatlanul a műit évi osztalék fizetését elhatározni méltóztassék, van szerencsénk az egyes üzletágak forgalmát a következőkben bemutatni:
Forgalmi kimutatás 19Í3. december 31-én :
Váltóleszámítolás! üzlet:

Ebből levonva a visszafizetett és
visszleszámitolt
27,334.668 K 04 f
Marad 1913. december 31-én a tárcában bankváltó
7,290.572 K 57 f
Hozzá visszleszámitolás alatt 1913.
december 31-én
938.446 K 60 f
Váltó-számla egyenlege 1913. december 31-én
8,229.019 K 17 f
Folyó évi forgalom
52,664.317 K 07~f
Jelzálog-kötvény és községi kölcsön-üzlet:

Visszafizetések és átruházott kölcsönök
. .
Marad a tárcában 1913. dec. 31-én
Hozzá a fennálló átruházott kölcsönök
_
Egyenleg 1913. december 31-én
Folyó évi forgalom

7,844.681 K 68 f
40.000 K — f
7,884.681 K 68 f
5,794.540 K_91 j
2,090440 K 77 f
5,349.194 K 01 f
7,439.334 K 78 f
5,834.540 K 91 f

Elöleg-üzlet:
Egyenleg 1912. december 31-én .
Kézizálogokra és árukra kihelyeztünk 1913. évben
összesen .
Visszafizetések az év folyamán ._
Egyenleg 1913. december 31-én .
Folyó évi forgalom

88.058 K 95 f
48.875 K — f
136.933 K 95 f
_81.450_K_80J
55.483 K 15 f
130.325 K 80 t"

Minden bajt meggyógyít
folyósítását megkezdettük.
1 évtől 35 évig terjedő elő-

kizárólag földbirtokokra
fogadunk el.
r

fin Hl

652.424 K 42 f
595.012 K 9 2 j
1,277.437 K 34 _t

Ércpénzek és szelvények:
Eladás az év folyamán . . . .
Vétel az év folyamán . . . .
.
Folyó évi forgalom
könyvecskékre

Egyenleg 1912. december 31-én
Betétek az év folyamán . . .
összesen
Visszafizetések az év folyamán
Egyenleg 1913. december 31-én
Folyó évi forgalom

és

167.732 K 86 f
162.214 K J 4 J
329.947 K 7 0 j
folyószámlákra".

. 7,968.584
._17,521.801
. 25,490.386
. 16,878.646
. 8,611.740
34,400.448

K
K
K
K
K
K

Egyenleg 1912. december 31-én
Bevétel az év folyamán . . .
összesen
Kiadás az év folyamán . . .
Egyenleg 1913. december 31-én
Folyó évi forgalom

.
810.435 K — \
._90,888.086_K_9ÍJ
. 91,698.521 K 96 í
. 91,100.265 K 7 0 j
.
598.256 K 2 6 j
181,988.352 K 6 6 j

1913. évi összforgalom . . 426,228.422 K 92 f
1912. évi összforgalom . . 550,035.918 K 48 f
1913-ban kisebb forgalom . 123,807.495 K 56 f

Az elért haszon felosztásóra nézve a felügyelő-bizottsággal egyetértve a következő
javaslatot terjesztjük a tisztelt Közgyűlés
elé:
Az előterjesztett üzleteredmény-száanla szerint tesz az 1913. évi nyereség
360.982 K 46 f
Ebből levonandó az alapszabályok 69.
<i-ának rendelkezése szerint a mult
évről áthozott 18.382 K 85 f leszámítása után . . . . 342.599 K 61 f
tiszta jövedelmet alapul véve 15% alapszabályszerii részesedések fejében . . . 51.389 K 94 i
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Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország.
Royal nagy kávéházban
ótinden vasárnap
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SZÍNHÁZI VACSORA!
Saját termésii kitünö liegyiborok.
Különlegesség: „Royal Zöldike."
rondklvöl

(vtft

kiválóin

ruganyoi formájl idoáJU

65 í
95J
60 j
12J
48J
07j

Pénztári forgalom:

Rendel hétfőn cs Kcddsn
az

„BERSON"

Értékpapír-üzlet:
Eladás az év folyamán . . . .
Vétel az év folyamán . . . .
.
Folyó évii forgalom

mint aki a gyertyát mindkét végén é g j í i
ha nem olyan villamos izzókörtéket h a f g
nál.mely a legújabb módszer szerint készflj;
hosszú élettartamúak és nagyon gazdagé
gosalf. — Minden egyes izzókörte sajj!
cégemmel van ellátva.

folyósítunk. - - Megbízásokat

Rudolf-tér 5. szátu.

Megterhelések az év folyamán . 74,931.110 K 15 f
Elismerések az év folyamán . . 74,701.943_kjzj
Folyó évi forgalom
149,633.053 K 3 7 j

Ön ugy pazarolja a pénzétj]

nyös törlesztéses kölcsön ket

Szegedi Altalános Bank

Folyószámla-üzlet:

Takarékbetétek

EKyenlez 1912. december 31-cn .
9,295.591 K 58 f
Váltóban leszámítoltunk . . . . 25,329.649 K 03 f
Összesen . 34,625.240 K 61 f

Egyenleg 1912. december 31-én .
Az 1913. évben folyósított összegek
összesen .

1914. február 22.

Tulajdonosok: Matejka és Fllegel.

||

1914. f e b r u á r 2 2 .

DÉLMAGYARORSZÁG
továbbá jótékony célokra és tiszti jutalmazásokra
. . , . . 16.300 Ki—f

13.

69.689 K 941

marad . 291.292 K 52 i
mely ősszegből osztalékra az 1913-ik
üzletév után 10.000 darab 200 korona névértékű részvényre á 2(» koronát kiosztani
. 260.000 K — f

i
fólAGY. TUD, SZÍNHÁZ

Vasárnap, február 22-én

minden egyes előadáson

vetítésre Ikerül az ty

A szezon első nagy
I sporteseménye. 2
Előadások hétköznapokon VaÖ, vasárnap 2 órától folytatólag.
Telefonszám 8 7 2

a rendkívüli
sára adni

tartalékalap

és az igy fenmaradó

marad . 31.292 K 52 i
gyarapítá. 10.000 K — f
21.292 K 52 f

összeget pedig u j számlára átvinni és az
osztalékot ezen indítványunk elfogadása esetében folyó évi március 2-i'k napjától kezdve
pénztárainknál Szegeden, Baján, Nagykikindán és Pancsován, valamint a Magyar
Általános Hitelbanknál, Budapesten, ugy
ezen barik,intézet valamennyi fiókjainál kifizettetni ajánljuk.
Nem zárhatjuk be jelentésünket anélkül,
hogy meg ne emlékezzünk azon súlyos veszteségről, amely intézetünket legrégibb tisztviselője, Felmayer Sándor igazgató-helyettes urnáik vératlanaá bekövetkezett elhunyta általi érte. Az, elhunytban egy szakavatott,
hü, odaadó tisztviselőt veszített el a bank,
akire az igazgató&ág mindenkor számithahoít és ez. eiknál fogva teljes 'bizalmát is bírta. Emlékét' kegyelettel fogj-uk megőrizni.
Végül arra kérjük a tisztelt Közgyűlést,
hogy ugy részünkre, mint a feliigyeiő-bizottság részére a felmentvényt megadni szíveskedjék.
Szeged, 1914. február hó 7-én.
A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
igazgatósága.
x A magyar k ö l c s ö n , j'Bécsből

összes cikkek ujabb emelkedésnek indultak.
A forgalom helyenkint élénk volt. Az árfolyamok a. következők:
Buza áprilisra 12.28—12.29, májusra 12.12
—12.13, otőberne 11.06—11.07. Rozs áprilisra
9.38—9.39, októberre 8.68—8,69. Tengeri má-(
jusra 6.72—6.72, juliusra 6.87—6.88. Zab áprilisra 7.75—7.76, októberre 7.77—78. A készáruvásáron változatlan, tartott áron 8000
métermázsa buza 'kelt el.
A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsdének igen barátságos színezete volt. A magyar kölcsön fényes londoni sikere és a bécsi magánkaraatláb hanyatilása 3l/i« százalékig fölvillanyozta a spekulánsokat. A* 4 százalékos korona járadék fél
százalékos emelkedése is igen jó hatást tett,
mindazáltal a járadékpiacot kivéve,
ahol
nagy üzlet volt, egy pillanatig sem élénkült
meg a forgalom. A nemzetközi piacon a ma*
gyar hitelrészvény, a helyi piacon a rimamurányi részvény drágult valamivel. A készárupiacon tartott áron folyt a vásár. A zárlat szilárd ós élénk volt.
Kötöttek: (Magyar hitel 846.25—848. Leszámít okiban k 530. ,Magyar bank 529.75—531.
4 százalékos koronajáradék 83.10—83 42 és.
fél. Városi vasút 630—631. Közúti vasút 672—
674. Aner 606—620. 4 és fél százalékos járadék 91.10. 4 száz. járadék prompt anárc. 82.65.
mnnnnnftd«n££fc<lnabkataai>aabnbii!ii>bmn»iikaeaaak*>ababa«
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Vérnay L.
NABBIX^CRXIFTÍSMHMAILFB

jelentik,

hegy a. Fremdenblatt ezt. írja: A magyar
kölcsönönisszié londoni fényes sikere magáiban véve is rendkívül örvendetes, inert 40
év óta elsőizben történik, hogy Angliában 'ismét jegyzik a monarchia egyik címletét és
ez tanúsága annak a bizalomnak, mellyel a
•brit birodalomban állambitelünk iránt viseltetnek. A kölcsönehnletet különben Németországban, Belgiumban, Hollandiában és
Svájcban is jegyezték szombaton.
x Az országos kataszteri felmérés
közgazdasági jelentősege. Az OMKE közgazdasági szakosztályának Zselénski Róbert
gróf elnöklésével tartott ülésén Antal ffy Andor pénzügyi főtanácsos az országos kataszteri [felmérésről és annak közgazdasági jelentőségéről előadást tartott. Ismertette a
nagy földmérési munkálat mozzanatait. Rámutat ott arra, hogy a kataszteri felmérés
nemcsak az adózás adatait gyűjti, hanem e
mellett mezőgazdasági -és egyéb statisztikai
célokra is pontos és nagybecsű anyagot szolgáltat. Nagy érdekűvé vált az a térképezésnél, de különösen a birtoklás és a tulajdon
szempontjából. A felmérés szolgálata azonban csak akkor lehet teljes, ha a legújabb
állapotról is felvilágosítást ad. E célból az
idők [folyamán előállott változásokikai a felmérést foyton kiegészítik. Ily módon az országos kataszteri felmérés valóiban nagy szolgálatokat tesz az ország közgazdaságának.
x Szered-délvidéki kereskedelmi és
automobil-forgalmi rt. cég alatt 50.000 K
alaptőkével (250 darab 200 K n. é. részvény/
uj vállalat alakult Szegeden. Az igazgatóság tagjai: Gerliczy Ferenc báró,
Teleky
Géza gróf, Káldy Jenő és Csáky Ferenc dr.
Cégvezetők: Fabriczky István, László Miklós
ós Csikós Nagy József dr.

A budapesti gabonatőzsde.
A határidöpiacou ma ismét lanyhán in*
dilit az üzlet, .mivel az enyhe időjárást, a
hentremin nagymértékű eladással honorálta. Az árfolyamok ennek hatása alatt jelentékenyen gyöngültek és a búza ára fi—10 fillérrel a tegnapi nivója alá került, később
azonban a készárupiaoon mutatkozó áruhiány és « malmok vásárlásai a határidőpiacon kedvező fordulatot eredményezték, az

e ® a s e a @ ® @ [ i j 0 e s e e 0 i j j [ i

JÓZSEF

bőrondös és finom bőrdiszművek készítője

Multa 12. SZEGED, B
i ÜOM
l fa
i 14.
Prófétával szemben. — Brauswetter órással szemben.

Szegeden és a délvidéken hiánytpótió, teljesen modern berendezésű bóröndüzlet és műhely.
Raktáron saját készítésű, valamint
külföldi utazócikkek és bőrdiszműárú-különlegességek. Javitások és rendelések
elfogadtatnak.

Telefon: 1 2 - 5 9 .

Telefon: 12—59.

Eiacié
2 drb. szegedi kézműves
bank részvény és 1 drb.
é l e t b i z t o s í t á s i kötvény.

a kiadóhivatalban. +

Az Uránia szinházban
^ a Vass moziban
Ma, vasárnap február 22-én
minden egyes előadáson
~ vetítésre kerül az
I

1TK-FTC

Hl mérkőzés. 1
I szezön m nanu vMmipi

14

Város!

$th

színház.

megkezdődött a

DÉLUTÁN

Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban.
Irta: Lukácsy Sándor.
Csáder
Csiky
Balázs
Gömöri
Pálma
Szatmáry
Mihó
Szendrő
Déry
Solymosy
Szebenyi
Tallián
Miklóssy M.

Özvegy Sajgóné
«•»

ESTE

®

Értékes T ö f l l B O L A t á r g g a k

£

Szolid családi műsor. - Női kiszolgálás teljesen beszüntetve.

•
N

Házhoz száüifás öljmantes.

szege-

_

t ^ t i e c a - e r l s e r

den legjobb cigányprímás teljes zenekarával hangversenyez.

^

GONDI KÁLMÁN

Kezdete pontban 9-kor.

PYGMALION.

Thlerry A. gyógyszer-

SZEMÉLYEK.

2.
3. 1

Csáder
Körmendi
Heltai
Tallián
Edvt
Pálma
Mihó
Baróti
Miklósi M.
Stella
Szendrö
Martinyi J.
Martinyi M.
Nagy
BenKŐ
Koháry
Pécsi
Erdélyi

férfi

HOLNAP

=

JÁNOS VITÉZ.
Daljáték 3 felv. Petőfi Sándor cimíl költői elbeszéléséből irta Bakonyi Károly. Zenéjét Heltay Jenő verseire
szerzette dr. Kacsóh Pongrác.

hpbohiboetEsek,
Csipkeés szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
littatnak olcsó árak
tett és rövid idő

külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő £s
vegytlsztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizel'a-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.

Hagijbeuü PMdlKnlfcl héPl

^ á b l

Tisza baios-kiiput as.

•

balzsama

segítséget nyújt bármely betegség ellen
különösen :i légzési szervek mer,betege
déseinél, köhögés, elnyálskásodás, gége
katarrhus, tüdőbaj, étvágytalanság, rossz
emésztés koleraszertl betcgégcknel, gyomorgörcs esetén. Külsőleg az összes szájbetegségeknél, fogfájásnál, mint szájvíz,
égési sebeknél és kiütések ellen kitűnően
bevált. — 12 kis vagy 6 dupla vagy I nagy
spcclélüveg 560 K. Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény.

(Honvéd-tér sarok.)
Telefon 13—16. szám

»fiCHfEÍÖ

Megakadályozs megszüntet vérmérgezésl i k a m fájdalmas operációkat leggyakrabban íet
__
leslegessé tesz. Használatot gyerekágyas
JLTOprt (» m f l r a á a
nőknél, fájó emlők tejmeginditásnal, re^ • t l i H W ' i ^ t o «>Vrw». kedés. emlökcményedés ellen. Orbánc
v
—
~
feltört lábak, sebek, dagadt végtagok
:sontszú, fekélyek, ütés, szúrás, lövés, vágás
v. zúzódás által okozott sebeknél kitUuő
:yógyliatásu szer. Idegen testek eltávolítása
nint üveg, szálka, por, serét, tüske s t b , kilövések, karbunkulus, képződmények, valamint rák ellen, féreg, rothadás, körömgyíües,
Hólyag, égési sebek, hosszú betegségeknél
élőforduló fölfekvésnél, vérkeléseknél, füliolyásnál, valamint Itipiüs esetén csecsemőit- .
(
nél stb. stb. kitűnő hatású.
<ét tégely ára K 360
pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható.
Budapesten kaphat 5 TÖRÖK JÓZSEF gyógytárában valami nt az
ország legtöbb gyógytárában. Nagyban THALMAYER és SE1TZ,
riochmeister utódat és RADANOV1TS TESTVEREK drogériákban
dudapesten. — Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk közvetlenü

Pregrada

(Rohftsch-Sauerbrunn mellett.)

Déry
Hilbert
Miklósy
Sümegi
Békefi 1
Virágháti
Heltai
Antal
Szathmáry

R o p n y

ueiííiagyarjrszagí fióktelep,
I I . Telefon 833.

Gyula

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szeged, Kosutii Lajos-sugárut 1. szám.

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi Centifólia-kenőcse.

Thierry A. „Őrangyal"-gyógyszertárából

SZEMÉLYEK:
Kukorica Jancsi
Iluska, Jancsi kedvese
A gonosz mostoha
Strázsamester
Bagó
A falu csősze
A francia király
A francia királykisasszony
Bartaló, udvari tudós

faszenet, kovácsszenet és apritott
tűzifát. Sulyhiány kizárva, minden
it
zsák plombálva van.
••

mm:

Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Shaw Bernát.

Higginsné
Henry Higgins, tanár, a fia
üooiitle, kocsis
Eliza, a leánya
Eynsford Hilfné
Klára, a leánya
Freddy, a fia
Pickering, ezredes
Pearcene
Egy ácsorgó
Egy gúnyos ur
Szobaleány
1. j
2.
nő
3. )

legelsőrendü porosz ffitőszenet,
legelsöretidü p o r o s z kokszot,

Minden Csütörtök, szombat és
vasárnap

A zenét

tiofcz

Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel,
hogy Tisza Lajos-kőrut 8 5 . sz. alatt
(Honvéd-tér sarok) tüzelő anyagraktárt
létesítettem. Állandóan raktáron tartok

5

mozgófénykép előadás sza- ^
bad bemenetfel.
ü

SZEMÉLYEK.

Boglár Ágnes
Zsófi, a leánya
Keszeg Mihály
Bálint, a fia
Koppancs Misa
Szilaj Kata, unokája
Veréb Jankó
Szemes Borcsa
Csinos Julcsa
Sári, szolgáló

B

flPOHTAl

VERESHAJU.

13—16.

IELEFBÖ

Uj szén- ős kokszüzlet

n

MA

1. 1

1914, február 22.

DÉLMAGYARORSZAO

Csillárok, gázfőzök és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon: 468.
í ¥

Telefon: 468.

Vénig gyula
cipész és orthopéd,

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

Amerikai ilpdk speiálsía készítője!.

Gólya árúháj

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt „
i n a h a js z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
yógyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
250

f

MEGNYILTÜ!

Kossuth Lajos-sugárut 1. s^"!
(Bruckner vaskereskedés melle"'

Hajöszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
yógyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
520

Női szövetek, kézműárók;

f

pongyolák, blousok, aljak.
női ingek, alsószoknyák*
kötények,

és mindenféle női és térti
:•;

s s s s kiadó 2SS3S
augusztustól, esetleg májustól.
1

divat cikkekben ^J^

.

igen olcsó árakká

Petőfi Sándor-sugárúf 36. sz.

••••••ramagnimsasss**"**"** *"'"'"*****""""

hlin^

zések, keztyük, harisnyák

szobás

11

csipkék,

Sokszorosítások,

másolások.

Irógépjavitásoá

Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam

MEGNYÍLT!!

1

15

DELMAGYARORSZAG

1914. február 22.

ll

Szeged szab. kir. város tanácsától.

fi

5542/1914. tan. sz.

Pályázati hirdetmény.

3—4 szobás

fi

froáánaK alkalmas helyiséget

Néhai báró Wodianer Mór alapítvákeres előkelő részvénytársaság
nyának kamataiból a f. év első felében kia belvárosban 1914. május l-re.
osztandó segélyekre pályázatot hirdetünk.
Írásbeli
ajánlatok az A B O N Y l (ezelöít
E segélyben valláskülönbség nélkül oly
kereskedők és iparosok részesülhetnek, akik :: Békei-féle) hírlapirodába kéretnek. ::
állandóan Szegeden laknak és önhibájukon
kívül szegényedtek el; családosak és gyermekekkel biró özvegyek előnyben részesülnek.
A kérvényhez melléklendők a magyar
honosságot, életkort, személyi és családi
viszonyokat, vagyontalanságot és önhibán
kívül történt elszegényedést, valamint azon
addig legjobb gyógyszerünk a jó táplálkozásHa azonban tuleröltetés, betegségek, vérkörülményt igazoló hatósági bizonylatok,
veszteségek, gondok stb. folytán szerveink
hogy a folyamodónak Szeged város területén
gyöngülni kezdenek, akkor a gyöngeség és
betegség föltartóztathatlanul tör előre. Ha
önálló üzlete, vagy műhelye van.
tehát az ember gyöngül, ha ideges izgalmak,
fej-, hátfájások, fejnyomás, vértódulás, széEzen bizonyitvány a polgármesteri hi- ,
dülés, átcikkázó idegrángások és fájdalmak,
Maiban kérelmezendő.
szívdobogás, álmatlanság, izgató, zavart álmok,
félelmi érzetek gyötrik, ha állandóan lehanA mellékleteikkel együtt bélyegmentes '
golt, életunt, feledékeny, már reggel törődöttkérvények Szeged sz. kir. város Tanácsához j
nek, egész nap gyöngének érzi magát, ha
étvágytalan, székrekedése, fölpuffadása gyarimezve f. évi március 15-én délig nyújtankori, továbbá, ha sorvasztó betegségek folyd ó k be a tanácsi iktatóban, elkésett, vagy
tán legyöngült, elerötlenedett, akkor azonnal
kell oly anyagról gondoskodni, mely a vérkellően fel nem szerelt kérvények nem vétetizom és az idegek főtáplálékát képezi. Ily
e k figyelembe.
tápszer a hosszú éveken át eszközölt kísérletek alapján előállított Nutrigén, a vér és
Szeged szab. kir. város tanácsának 1914.
idegtápsók királya. Eme kitűnő tápszerrel
fe
hruár hó 12-én tartott üléséből,
szerzett tapasztalatairól számol be egy tapasztalt orvostudor egy ^könyvben. Mindenki,
Bokor Pál
helyettes polgármester.

j j l h a h s s a í h h h b h

hirdetéseket felvesz a
^adóhivatal Kárász-utca 9.

„ASPIRATOR
mosógéppel!

=

2 óra alatt annyi
ruha mosható, mint
ezelőtt egy személy
egy nap alatt mosott.
r

Ara 8 korona.
Egyedárusitás Csongrádvármegye
részére

akinek erőre, egészségre és gyógyulásra van szüksége, kérje ezt a könyvet és Nutrigén próbát, melyet kívánatra díjtalanul
és
portómentesen
küld meg a

műszaki üzletében

Nutrigén-Vállalat

Széiiíér ifi. sz-

BUDAPEST. III., UDrBsmarfu-iitta « . I. BDL D.

' ^ b t t b l h h b m f l m h t t

Meghívás
A S Z E G E D I K E R E S K E D E L M I ÉS I P A R B A N K
1914. évi március hó 1-én délelőtt 11 órakor a SZEGEDI
KERESKEDELMI és IPARKAMARA termében tartandó

XLVI. évi

rendes közgyűlésére
F é r f i - , női- és gyermekruhák, pipere dolgok,
napernyők, csipke és szövet függönyök, pana
ma és mindennemű férfi és női kalapokat kizárólag

v

egyileg fisztitok és festek
meglepő olcsó árakon!

Hűen minta után festek selymet, szövetet, csipkét sbt.
kereskedőknek és női szalonoknak árengedmeny!
... Gyászesetben szövet és selyem ruhák férfi öltönyök
5lb
soron kivül egészben festetnek feketére!
A
,
tisztításra átadott férfi ruhák szabóosziályo'.nban a
^gondosabban ki is javíttatnak.
J6 munkáért elismerő levelek az ország
m,
nden részébői!
hivasra hel bcn a
ÍOn
szállít
ruhákat elhozatom es haza-

u

y

A

nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vagyok
kiváló tisztelettel

Lucza József
p

vegytteztitó hclmefeslö.

:
Fióvi?í
London-utcza
- Telefon 994.
K
«zlet Gizella-tér 3. - Telefon 1055.
Szentgyörgy-u. 10 Telefon 1281.
vidék
Zenta, HódmezővósA, hely.

A közgyűlés napirendje:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére

két részvényes ki-

küldése.
2. Az igazgatóság

évi jelentése

és a mérleg elő-

terjesztése.
3. A felügyelő-bizottság jelentése.
4. A mérleg, a fizetendő osztalék, valamint a felmentvény iránti határozathozatal.
5. Netáni indítványok az
értelmében.

alapszabályok

9.

§-a

Jegyzet. Az alapszabályok 25. §-a értelmében minden
részvényes, aki a közgyűlésen részt akar venni, részvényeit
8 nappal a közgyűlés előtt a bank pénztárainál: Szegeden, Haján,
Nagykikindán és Panesován, vagy a Magyar Általános Hitelbanknál Budapesten, esetleg a Szeged-Csongrádi Takarékpénztárnál, Szegeden téritvény ellenében letonni tartozik.
A S z e g e d i Kereskedelmi és Iparbank
Igazgatósága.

DÉLMAGYARORSZAO

14

1914, február 22.

Szegedi
1 9 1 3 - i k

zar

é v i

$1épleg-számSa.

Tartozik.

K

Vagyon.

l

Követel*
k

Teher.

Részvénytőke
10.000 drb részvény á K 200
Általános tartalékalap
17 Külön tartalékalap
8,229.019
Nyugdijalap
78
Főnyereményaíap
7,439.334
Betétek
15
könyvecskékre
55.483

Pénztár
készpénzkészlet
Váltó
egyenlege ... ,
.
Jelzálog-, kötvény- és községi kölcsön
egyenle
.
.
Előlegek
kézizálogra és árukra
..

598 256

26|

folyószámlán

Értékpapírok

2,000.000

1,745.084 98
100.048
267.486 45
4,122.619 43
10.000
7,889.967 40
721.778 08 8,811.740 48

— ... — — ...

410.810 74 Hitelezők
folyószámlán
8.485 29 Visszleszámitolás
Osztrák-Magyar Banknál
26
Magyar általános hitelbanknál
1.968
igénybe vett bitelek „
Átruházott jelzálogkölcsönök
248.578 79
egyenlege
394.680 38
792.143 57 Átmeneti kamatok
148.884 40
Nyereség
2,675.643 45
1913. évben

készlet
Ércpénzek
készlet
Szelvények
készlet
Ingatlan birtok
intézeti ház Szeged, Klauzál-tér 2. sz.
intézeti ház, Baja
egyéb ingatlanok
Adósok
folyószámlában szabályszerű fedezettel
Leltár
berendezés értéke

K

832.308 87
393.79496
544.65 164
5,349.19401
18.217 40
360.982 46

22.364 58]
20,233.509 25

20,233.509|25|

Uzleferedmény-számSa.

Tartozik.

k

Költségek.
Leírások
Kezelési költségek
Tiszti fizetések és lakbérek
Állami és városi adók
Betéti kamatadó
Betéti kamatok
Nyereség
1913. évben

K

23.745 03
59.385 50
119.020 15

..
73.367 07
40.45853

113.825 60
427.084 55
360.982 46

Követei*

18.382^
26.66103
23.54354
1.137 68

905.696?
119.88®

1 , 1 0 4 . 0 4 3

A könyvelésért:

tízeged, 1913. december 3 i é n .

Bárdos Ignác s. ^ >

Megvizsgálta és helyesnek találta AZ IGAZGATÓSÁG :

fökönyvelő.

Tóth Péter s. k.,

Szarvady Lajos s.

alelnök.

elnök.

vezérigazgató.

51.342 25

888.505 85
17.190 42

1,104,043 29

Csányi János s. k.,

K

K

Jövedelmek.
Nyereségóthozat
1912. évről
Ingatlanok jövedelme
szegedi bankház jövedelme ...
bajai bankház jövedelme
egyéb ingatlanok jövedelme —
Kamatok
különféle kamatok
...
adómentes értékpapírkamat ...
Jutalékok és dijak
Ércpénzeknél és szelvényeknél
haszon
..
Értékpapírüzletnél
nyereség

allsGál Kálmán s. k. Jármai Gyula s. k.

Kiss Károly s. k.

szegedi Lukács József s. k.

Vajda Sándor s. k

Wagner Gusil'5

Megvizsgálta és helyesnek találta A FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG:
Weiner elnök.
Miksa s. k.,

ifj. Aigner József s. k.
NYOMATOTT VÁBNAY

bástyái Holtzer Emil s. k.
L

KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

SZSQEDEN,

dr. Rainer Mór s. k.
KANÁSZ-UTCA ».

Vajda Man"

