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Schulek hallgat...
Szeged művészeti repuMciója érdedben szándékunk ia fogadalmi •templom
"Syét mindaddig napirendem tartani, mig
Qóntő és végilieges. győzelmet nem aratunk
ftán a 'kérdésben. Semmi szám alatt nem
tárunk, nem tudunk belenyugodni abba,
olyan monumentális -és óriási kö'.t^gel épülő mii, mint a fogadalmi tempóm, művészi szempontból kifogásolható
g
ye n - Az nem voilina mélitó sem az eredi .terv megalkotójához, sem az Alföld
só
omporiurnához.
A Délmugyarorszúg
vetélte föl azt
pZ esz| mét, hogy ia itempllom tervén a Foerk
-i-nő áltál kontemplált átalakítások botá'ttassanak Schulek Frigyes ellbirátása
p a s csak lábban az "esetben legyenek a
éerik tervezíte átalakítások keresztülviheolt
a ' 'ha Sűhulek azokat Wyesii. Schulek
^rolyettes-pollgármesterneik félig-meddig,
'inkább csak félig, megígérte, hogy a
kinyiben ;az átaiáíkitott terveköt bemui^ ták niekli, megadja róla la véleményét,
tatf
bogy Foerk Ernő be IÍS muc u, l
Snh
^ b ' Cknak ezdbet a terveket, ámde
O0
nUlirfí
n.XI „ rtll
r\ 4 Ar> maradt.
n-M n rloi/4 4 SöhuC,olíi,ti
mlek a,o válasszál
— adós
ne m vállaszoll. Schulek Ihálgát. És ez a
ha®.
;'f%atás
fölötte gyanús. Sőt ez a hállgatás
nagyon is hangosan szóló válasz. Van
ü
£yan egy tátin közmondás: Qui taoöt,
c
°nsenitire videtur (aki hallgat, beleegyez-
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ni látszik), diahát aki Schulek Frigyes fi- (lek-Me tervekhez, még mielőtt la Foerk
nom lelkitoerandezéslét ismeri-, tudja, hogy cukorsüvegallaku tornyaiban üt ia tizenlkdta kiváló mester még egy tanítványának tedik óra.
Hallottunk olyan hangokat is, de persem mondja soha semmiféle tervére, hogy
az rossz, hanem a bölcs Sokrates módjára sze nem Schulefcre vonatkozóan, hogy ,a
addig-addig forgatja a kérdést, Sültetve a ki nem tud arabusul, iaz ne beszéljen aratervet, mig az illető maga is rájön, mi a busul. Mi ennyire nem megyünk Foerkkel
rossz a 'tervén, viagy hogy egyáltalán rossz szemben, de ha azt látjuk, hogy valaki
az egész. Schulek hallgatása tehát éppen nem akar magyarul beszélni, jóllehet: tud
nem beleegyezés vagy helyeslés. Sdhuileík magyarul, akkor ki k e l eszdoi a módját
haliigát, mert, mii után ilyen, kérdésben ért- annak, hogy megszólalitassuk az illetőt
hetetlen garasoskodás miatt elütötték a magyarul. Foerk ugy látszik, nem híve a'
művezetéstől!, nem tartja magát illetékes- lombard-román stílusnak, melyet a város
nek, de kötelességének sem, hogy bele- közönsége immár elfogadott és mély stíavatkozzék ebbe a vitába. Magatok főz- lusnak tisztán valló megóvását hangsúlyotétek, egyétek ás meg magatok! —• gon- zottan kikötötte abban a szerződésben, a
dolja bizonyára. S mikor ebben Sohulek- melyet Foerkkel a művezetésre vonatkonak — ia maga szempontjából — kényte- zóan kötött. Foerknek tehát ezen szerzőlenek vagyunk igazat adni, még sem nyu- désből kifolyólag kötelessége Schulek kongodhatunk bele iabba, hogy a stílus szem- cepciójához alkálmazkodni és még a ,nuanpontjából kifogástalan
lombard-román ceokban sem térhet dl lattól a stílustól, a
műalkotás helyett ia bdlváros házai és pa- melyben Schulek a fogadalmi templomot
lotái iközt egy minden Stílus nélküli fjetm- tervezte. Sajnosan konstatált valóság
azonban, hogy még csak nem is a nuainploim-aikoitmány terpeszkedjék szét.
.
A szegedi közvélemény és sajtó Foerk ceokban, hanem sok helyütt a lényegben
keddi előadása után egyhangúlag konsta- tért el a lombrad-román stíltől és ezzel teltálta,, hogy Foerfcnak nem sikerült Szeged jesen elrontotta a stílusbeli egységet.
Miután Sohuliek, ő tudja miért, nem
város közönségét a maga művészeti igazáról meggyőzni. Mindössize annyit ért el, hajlandó a város közönségének megadni
hogy most azokat is a mi táborunkba te- a kellő választ és miután nem álil sem jorelte, akik eddig közömbösen visdlikedtek gunkban, sem módunkban őt válaszadásra
ebben a kérdésben és mind bamgosabbá kényszeríteni, a város közönségének az a
válik az ia követdlés, hogy vissza ia Sdhu- föladata, sőt kötelessége önmagával és az
Csókokban osztom szét magamat
Amig csak élek és ha holtan
Kihullok az ölelő Jcarokból:
Ne tudja senki, hogy ki voltam.

Haratigzugás.

ágó
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jongott ezért a muzsikáért. Ha megszólalt a
harangszó, fölsietett a templom sok lépcsőjén,
hogy közvetlen közelről hallgathassa az
Sosem gyötört ily
szomjúság,
erős ikongásokat; segített is a harangkötél
Ls sosem voltam ilyen
egészen
húzásában akkor, amikor már nagyobbacska
A szerelemé;
mint most,
mikor
FRANYÓ
ZOLTÁN.
lett. Ilyen volt, mint gyermek és ilyen volt,
Bt állok távozásra
készen.
mint fiatal férjes asszony is. Sokszor kellett
ekkor is fölsietnie, mert a férje inem volt
Most vágyom
legvágyakozóbban,
más, mint a toronyőr derék fia. Soha szebben
Mikor búcsúzni illenék,
.
nem szólottak a harangok, mint azon az
Nyugodtan
válni vágytól,
mámoroktol,
esküvőn, amikor férje vezette az oltárhoz.
Irta: Kari Friedrich Baberadt.
Régen volt már, nagyon régen!
• S én remegve jajgatom:
ne megEgyedül, melankolikus várakozással ült
Az öreg harangozó meghalt és a fia léaz
öreg
asszony ablakánál, amely egy ócs- pett az örökébe. Felköltözött a fiatal pár s
tátott, ha vagy, ne vedd még tőlem el,
ka emeletes ház padlásszobájálból tekintett Erzsébet — ugy hivták — nagyon boldog
Mi legdrágább kincse volt itt
az utca túlsó feliére. Mereven bámult a tér volt, mert közelebb érezte magához a haSzegény, szerelmes
életemnek;
túlsó felén kimagasló toronyra, amit csak rangokat, mint a többi földön járó ember.
Ne vedd el a csókot,
ölelést:
halaványan láthatott a sűrű őszi ködtől. Vár- Ha a férje meghúzta a harangkötelet, akkor
Rzt a bolondos, léha holmit.
í
ta az ünnepi harangszót.
ö az oldala mellett énekelte a templom al\
Hetven év óta hallgatta már az egyszerű ján éneklő Maria-gloriosaját. A Maria-gloMost. legyenek
legszebbek
a nők,
liarangikongás mélységes muzsikáját; ugy riosa egyszer megszakadt. Johannes, a férj
Teovirulóbbak
a
lány-virágok,
ismerte már annak mindem rezgését, mint lezuhant a iharangozás köziben. Fölordított.
Lepizesebbek
az
asszonyok,
élete legmeghittebb barátját. lElőszór a kis Erzsébet hozzá sietett. Vérzett a teste . . .
Kiket köröttem
élni
látok.
harang kissé csengéses árnyalatú hangja
Nyomorék lett a fiatal, derék férj. Ekszólalt meg. Ez a hang ébresztette föl min- \ kor kezdődték meg a szegény jó asszonyNyíljanak szivek és
budoíírok,
den kora reggel, hogy idejekorán érhessen szenvedései. Egyre ritkábban kereste föl a
111
[ppcok, bálok, vig randevúk,
a templomba. Eszerint étkezett, eszerint élt harangot. Fél már tőle nagyon. Még a hangtá'tásé/c meg uj zenével
szivemet,
az egyhangú, szürke évek hosszú sora óta. jától is félt. A nyomorék beteg férj elküldötMelyben a bánat dala bug.
, Szentséges áhítattal töltötte el az öreg aszte őt egy vidéki rokonálhoz. Vele küldte két
szonyt ez az egyforma zene, amely mindig gyermeküket is, a gvönyönü szép Máriát és
Npncs édesebb méz a női szájnál
a legszentebb boldogsággal töltötte el a fe- Gottfriedet. Egy levélre vissza (kellett jönKf nincs a csóknál szebb zene,
hérhajú matrónát.
niük az anyjukkal. Az apjuk temetésére jöttek
két ajk izzóan összecsattan,
Hetven év óta hallgatja ezt a monoton vissza . . . Erzsébet többé nem látogatta meg
Mintha a Minden zengene.
harangzugást. Már gyermekkorában is ra- a nagy öblű (harangokat . . .
X]

413512'

Klaééklvital

utódokkal szemben, hogy más olyan szaktekintélyhez forduljon, aki /ennek <a kérdésnek az 'eldöntésére kétségbevonhatatlanul
kompetens. Foerk Ikeddi 'előadásával csa'k
újból megerősített bennünket abban a meggyőződésünkben, amit elsőkül hangoztattunk a nagy nyilvánosság "előtt, hogy ö
igenis elrontotta a Schutók-féle terveket.
j
Az építészeti stilusíinoinságokat illetően nemcsak Magyarországon, de egész
Európában elismerten elsőrendű száktekintély: Möller István, a Műemlékek Országos Bizottságának az építésze. Legyen
az övé a döntő szó a mi. vitánkban. Abba
azonban, hogy akár müóntő idegenek, akár
utódaink művészeti tudatlansággal vagy
könnyelműséggel vádoljanak bennünket,
semmiképpen sem foguinlk bellenyugodni.
L

Egy orosz lap Bobrinszky gróf rágalmairól. Bobrinszky gróf, kivel a mármarosszigeti tanúskodása alkalmával a magyar
hatóság példátlan előzékeny seggel bánt,
most azzal hálálja ezt meg, Ihogy rágalmazó
és hazug nyilatkozatokat! ad a rutén iperről.
Igen örvendetes, Ihogy magában Oroszországban megsokalták ezen. agitátor rosszhiszemű ferdítéseit és „Russkia Viedomosti"
című újság erősen ímegtálmadja Bobrinszkit,
aki elvbarátjával együtt helyesli, hogy Oroszország az ukramasokafc a legborzasztóbb módon elnyomja és üldözi. Iskoláikat betiltják
és még azlt sem engedik meg, hogy laz /evangéliumot saját nyelvükön tanítsák. Felháborító — írja az orosz lap, — hogy ilyenek
után Bolbrinszíki vádolni mer. Végül azt kérdi az orosz újság, imi történnék vájjon Oroszországban egy olyan osztrák Bobrinszki
gróffal, aki hasonló agitációt fejtene ki.
Gottfried nemsokára átvehette apja örökét. Meg is házasodott s odafönn élt ő is a
feleségével, miként atyja és nagyatyja. Á
már megőszült Erzsébet asszony egy szemben levő padlásszobába költözött leányával,
Máriával, aki akkor már csodaszép hajadonná fejlődött. Szép volt és 'vágyott az életre,
ki abból a szük padlásszobáíból, ahová miniden nap és minden alkalommal behallatszott Gottfried harangozása, a Mater Gloriosa.
Huszonöt év óta egyediül hallgatja már
az ősz matróna fia harangozását és ihlettel
várja a Mater-dolorosát, a Mária-gloriosát . . .
1
Azon a napon volt huszonöt éves évfordulója araiak, hogy Mária búcsúszó nélkül hagyta ott. Egy férfit "követett, aki a
szivét vonzotta s akinek kedvéért otthagyta
a szegény öreg anyát. Sirt érette még most
is az öreg asszony, ha rágondolt.
A köd megritkult. A harang csak zúgta
le a városra a Maria-dolorosa melankólikusan egyszerű akkordjait. Az öreg asszony
észre sem vette, hogy ajtója kinyílott, ugy
figyelte a szemben levő 'templomtornyot. Akkor fordult csak el, amidőn valaki megcsókolta a kezét. Gottfried felesége 'volt. Jóságosan érdeklődött az öreg asszony egészségi állapota felől, de az annyira belemerült
a harangzugásiba, hogy nem is válaszolt.
Csak olykor tekintett menyének arcába. Észm i
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Beteg a francia hadsereg.
(Ötvenezer embert szonnal bocsássanak
el. — Attak a francia kormány ellen. —
Kormánybukás nem következett.)
(Saját tudósít ónktól.) A kamara katonai vitája elég jól végződött a francia kormányra nézve. Doumergue miniszterelnök a
radikális és szociálista párt részéről hozzá
intézett interpellációra adott válaszában kijelentette, hogy a kormány mélyéi fájlalja a
hadseregben umlkodó rossz közegészségügyi
állapotokat, de a maga részéről 'kijelentheti,
hogy a kormány ezért felelőssé nem tehető
és a kormányt ebben az irányban semmiféle
mulasztás nem terheli. A maga részéről —
mondotta a miniszterelnök — szívesen hozzájárul álhoz, hogy a hadseregben duló járványos .betegségek okainak kiifürkészésére
parlamenti bizottságot 'küldjenek ki. A miniszterelnök a nemzetközi politikai helyzetről szólva kijelenti, hogy 'bár a külpolitikai
viszonyok kedvezőbben alakultak, mindamellett semmi ok sincs odra, hogy a francia
hadsereg tényleges állományát leszállítsák.
Doumergue nyilatkozatait a szociálisták és a
radikálisok kedvezően fogadták a Briandpárttal ellentétben, amely bizalmatlansági indítványt adott be a kormány ellen. Noulens
hadügyminiszter is hasonló szellemben szólalt fel. Augagneur képviselő szintén a parlamenti vizsgálóbizottság kiküldése mellett
volt, mire a kamura ezt a javaslatot 385 szóval huszonöt ellen elfogadta. A fconmány (felöl tehát egyelőre elmúlt a bukás veszedelme és sorsa a vizsgálat eredményétől függ.
A francia hadsereg egészségi állapota
tartja most izgalomban az egész nemzetet.
A lapok hasábos cikkekiben számolnak be erről a legújabb nemzeti veszedelemről és fájdalmas rezignációval állapítják meg, hogy a
német hadsereg egészségi állapota ezerszer
különb a gloire nemzetének dédelgetett, becézett hadseregénél.
Napokkal ezelőtt a Maiin, a Figaro foglalkoztak behatóan ezzel a kérdéssel, most
pedig a Humanité c Lírai szociálista lap /íhadrevette, hogy Barbara, ugy 'hívták Gottfried
feleségét, valamit rejteget magánál.
— Mi van nálad Barbara? — kérdezte
aggódva az öreg asszony.
A rejtett parcellántárgy leesett és darabokra tört. Egy porcellán angyalka volt.
— Istenem! — állott föl az öreg asszony
— mi ez? Olyan éppen, mint ő, mint az én
Máriám! — és visszadiiilt a székbe. Sirt.
Barbara különös tekintettel bámult a
siró asszonyra, aki szinte kételkedve kérdezte tőle:
— Minek jöttél Barbara? Minek hoztad
ezt ide?
— Jó anyám, én Máriáról hoztam ihirt.
Erzsébet asszony egész testében remegett. Kérdezően tekintett Barbarára, aki aggodalmasan tekintett auyósára.
— Anyám . .. Mária megérkezett —
hebegte Barbara s szemeivel gondosan figyelte az öreg asszony könnyező szemeit,
aki hinni nem akart menye szavainak.
— Anyám! — Mária nem rossz — folytatta Barbara. — Az a férfi feleségül vette
őt. A tengerentúlra követte őt, meri szerette.
Együtt dolgoztak, boldogok voltak. Gyermekeik voltak . . .
— Gyermekeik! — kiáltott föl szinte
extázisszerüen a hihetetlen örömtől könnyező
anya. — És miért nem irt magáról soha? —
kérdezte kételkedve.

iigyminiszteriuim hetedik ügyosztályánakeíí
jelentését közli, .amely a vezérkarihoz van
intézve. Ebből a jelentésből megtudjuk azt
hogy a francia hadseregben mindenféle betegség óriási méntékben pusztít, de vűf
mennyi felülmúlja a tüdővészt, mely leginkább az újoncokat, tehát a katonai gy 3kor '
latok fáradalmaihoz hozzá nem szokott P"
tal embereket támadja meg. Elnmek az lett a
következménye, hogy a beteg katonákat sz?
zával szabadságolják, nehogy bajtársaikat^
megfertőzzék. Ez a jelentés a 'kamara ülése"
bizonyára szóba fog kerülni és élénk vi«rJ
ad majd okot.
i
i
Noules hadügyiminiszter az interpellál
napját be sem várva, több rendbeli initézkedést tett, melyek a hadseregben uralko?
rossz egészségügyi állapotok megjavítás3
célozzák. Lachaud dr. azonban ezekkel a re"'
deletekkel nincs megelégedve és egy ;bor,'
deauxi lapban azt követeli a miniszter 0,
hogy a haésedeg kötelékéből azonnal W
csásson el 50,000 embeM. A betegeket érti ®
alatt a képviselő, azokat az embereket, a*[
lépten-nyomon megfertőzik a többi katonákat. És meg kell adni, ebben van is sok té3:'
ság. A L'homme libre, Clemenceau laPp
Routine cim alatt egy kapitány levelét
li, írnely érdekesen, világit rá erre a kérdés";
A kapitány ugyanis elmondja levelében, kosa tulajdonképeni. katonai szolgálatra al*3,
mas embereket a .műhelyekben foglalkozta
ják és tisztiszolgáknak osztják ibe, rnig
teg embedanyag nehéz szolgálatot
teli^
Igy nem csoda, hogy századából napontató
zenkét-tizaraöt ember beteget jelent. Ezc?'
súlyos és nehéz betegek. Azokról itt ernl'1t*
sincs téve, akiket kisebbmérvii bajok tárn®
tak meg.
Ilyen körülmények között — irja tov$
Clemenceau, a kapitány levelének útol
akkordjaként — a három éves katonai
gátat teljésen hiábavaló. A hadsereg ep 5 :
ségi állapota nem. fog megjavulni. Óriási ®r
feszítéssel meg kelleme vizsgálni mindem
aszerint cselekedni is. Erről1 azonban a .ie'e
legi viszonyok mellett szó sem lehet. A f?3
cia nemzet közvéleménye pedig kíváncsi3'
— Vad helyeken éltek. Afrikában •
Sok levelet irtak, de ugy látszik, mind
veszett.
j.
— De nem volt boldog, hiszen a ^
kor azt mondottad, hogy nyomorban V3,,',
— A férfi meghalt... A gyermek61''
Két lánya v o l t . . .
— Mi van a gyermekeivel?!...
Barbara nem mert szólani.
— Meghaltak talán?
J
— Nem haltaik meg, csak a nyon 11 /
anyjukat hagyták ott. Mária nem tudja.11
mi vau velük.
'
p>
Erzsébet asszony visszahanyatlott 3 ^
ros székbe. Sirt egy jó darabig, amiglv
jóságosan, csendesen kérdezte:
— Hol van Mária?
— Bejöhet?
M
Az ajtó kinyílt és egy talpig f e l öltözött sápadtarcu nő lépett be. Az őre?
szonyhoz rohant e kiáltással:
, -tó/
— Anyám! Egyetlen, drága jó a n y a ölébe 'hajtotta a fejét és hangosa®^!
bánóan sirt. Az öreg asszony torkába • ^
a szó. Nem tudott szólani egy szót sert.
arcához emelte leánya arcát s hossz
fájdalmas örömmel csókolta Máriát.
epí
Künn ,pedig újból megszólalt az p j V
harangszó, amely szentséges mélys©^^'
sérte a miséző hivők szent zsoloz51
„Mater-dolorosa . . ."

; Hasit is süsü Mi sálira i szül RIT
MM Szeneden, Eib^^irífaLs^
első kézből, nagy választékban csakis az

^
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lázas érdeklődéssel és szívszorongva tekint
az események elé. A francia kamaráiban elhatározták, hogy a katonák jó ágyakban
aludjanak és kitűnő -ebédet kapjanak. Sok
mindent elhatároznak még és a francia kaszárnyák olyanok lesznek, mint egy modern
bérpalota. Kényelmesebbek lesznek, mint a
Polgári házak. Az emberanyag azonban sohasem lesz jobb. Ez az„ amit a franciák nem
mernek bevallaini maguknak és féltő gonddal
kerülik el ennek a rettenetes gondolatnak
bevallását. -Nem' akarják megérteni, hogy
e
gy sokat és szépen élt nemzet ép olyan,
mint egy vivőr: elernyedt, gyenge testű, dekadens. És ezen semmiféle orvosság, Ihad[•gyiminiszteri rendelet, vagy törvény nemhasznál.

A februári közgyűlés
első napja.
/ A közgj ülés követeli a vízcsapok
kinyitását és a vízhiány orvoslását. —
Megsürgetik az orfeum- és moziszabályrendeletet. —
(Saját tudósítónktól.) Szerdán délután
tágy órakor kezdődött a februári közgyűlés
a
városatyák élénk érdeklődése mellett. Előtálátható volt, hogy a tanácsnak a -vizcsai/k éjszakai -elzárására vonatkozó intézlk-er0se .ellen most imát -a közgyűlés is állást
1(}
glal, ami Pick Jenő interpellációja kapcsán
'f!eg is történt. Egyhangúlag követelte
a
° z gyülés a tanácsi intézkedés visszavoná3 mert abból a város lakosságára a káros
0
vetkeanényekiniek egész sorozata zudiulihat.
értesülünk, hogy a biztosító társaság-ok
/ is elhdlározták, hogy Iha <a tanács ezt az
éz
^ed!ésiét mielőbb meg nem szünteti, a bizt
] tási
J '
dijakat az első fokozatról a negyee e
] . 'nelik föl, sőt a tűzveszélyesebb heg v /biztosítását meg is szüntetik. A köznöt - l k i k ü l d ö t t e gy bizottságot, ihogy a mérj íet s 3 g e l együtt vizsgálja ímeg a Vizvezetées
ttipasztalatairól a márciusi közgyiilésn ,
hegyen
jelentést. Ha azután ez a bizottsá
g a
,tűs vízcsapok éjszakáinikiént való nyitivataris
javasolni fogja, >a tanács eleget tesz
a
Kl
°zgyülés kívánságának,
szu m á s i k t á r g y ' amely körül szintén hoszítim a !' ta fejlődött ki, a nyilvános vígaknak,
d e 2 l F°'k é s mozgófényképelőadások rendről szóló szabályrendelet volt.

lenti, hogy interpellációját föntmtja és kéri
a közgyűlést, hogy a tanács válészát ne vegyék tudomásul. Abból a 185 liter vizíből, a
.mely a belvárosban egy-egy lakos rendelkezésére áll, az egész várost bőven el lehetne
látni vizzel. Csakhogy a viz a rossz csöveken át elfolyik s a vizilnséget még tetézi a
tanács azzal az intézkedésével, hogy a vízvezetéket éjszakánkint az egész városban elzáratja. Ennek nemcsak közegészségügyi, de
tűzbiztonsági szempontból is kiszámithatatlanul veszedelmes következmériyeí lehetnek.
Ha a rossz csövekbe befolyik a szennyvíz,,
megfertőzi a tiszta vizet és minden pillanatban tífuszjárvány üthet ki a városban. Mivel
nem szakértő, nem- tesz javaslatot, hogy milyen utam-mődon szüntessék meg a vízhiányt, azt azonban mindenki elismeri, hogy
az éjjeli elzárás tarthatatkm állapot.
Fölkiáltások: Ugy van! Szünteásék be!
Indítványt tesz ezután, hogy a mérnökséggel vizsgáltassa fölül a tanács a vízhálózatot és -utasítsa a kézenfekvő hibák azonnal való kijavítására, de elsősorban szüntesse be az éjjeli elzárásra vonatkozó intézkedését. Ami pedig a vizmizériák további orvoslását illeti, küldjön ki a közgyűlés egy
szakbizottságot,
amely a -mérnökséggel
együttesen megállapodna abban, hogy milyen
utonnmódon lelhetne a vizimizériákat véglegesen megszüntetni és a vízszolgáltatás termelőképességét emelni.
Tóth Mihály főimérnök előadta, hogy a
mérnökség minden esetben nyomban kijavíttatja a vízvezetéki csöveket, Iha hibát észlel,
egyebet azonban nem telhet. Balogh Károly
előadó fölszólalása után a közgyűlés elhatározta, hogy egy három tagu bizottságot küld
ki a vízvezetéki csövek megvizsgálására és
mindjárt -utasította is a bizottságot, hogy tapasztalatairól a legközelebbi közgyűlésen tegyen jelentést.

(Kisebb ügyek.)
iMagyar József .azt teszi szóvá interpellációjában, liogy a városnak a, Nagykörúton
kiviil eső részein az átjárók alatt .lévő csatorna-átereszek bedugultak s igy az árkokban felgyülemlő szennyvíz nagy mértékben
veszélyezteti a külváros közegészségügyét. A
tanács javasolja, utasitsa a közgyűlés a mérnökséget, hogy az átereszeket sürgősen hozassa rendbe. A közgyűlés igy határozott.
Vadász János dr. ,a vásárcsarnok mielőbb való felépitése érdekében nyújtott be
inditványt a közgyűléshez és azt kívánja,
liogy a kivitelre szolgáló végleges terv elkészítésére a ta.nács sürgősen hirdessen pályázatot a szegedi építészek között. A tanács javaslata az, hogy a közgyűlés érdemben most
ne határozzon ebben az ügyben, miután márciusban úgyis jelentést ikiván tenni róla. Addig is megtudjuk, hogy Strasser Albert négy
ezer
koronáért átengedi-e a vásárcsarnok
gármApíÖZgyüIésen
Bokor Pál helyettes-pol- tervét, vagy sem.
dr e
elnökölt. Jegyzők: Taschler EnWimmer Fülöp helyesnek tartja a váSárni e 'í y Z i° é s R a c k L i p ó t aljegyző. A polsárcsarnok
(fölépítésének
megsürgtetósét,
avi
fe'domát i
jelentésének fölolvasása és mert ha a vásárcsarnok
és
később
a tanyai
yétele után
"apiiW
a közgyűlés áttér a
d
vasút
meglesz,
akkor
Szeged
közélelmezési
tárgyalására.
viszonyai nagymértékben
javulni
fognak,
De helyesli az inditványozóinak azt az in(Viz-vita.)
tenek) ját is, hogy a vásárcsarnok végleges
tervét szegedi építész készítse el. Indítvá'feernInV—9
törvényhatósági
bizottsági
tag
K
b a nn azt
a z í kKérdezi, hogy a íagva<
°zta v!
"• J•aIaiua
nyozza,
hogy a közgyűlés hatalmazza föl a
°z k°zta
.
.
érdezi,
Ihogy
a
fagyás
'k-e i n S Z r ^ e t é k i mizériák ellen szándéko- tanácsot, hogy Strasser Alberttel most már
l t ? A / Z k e d é s t tenni a tamács és ha igen, végleges megállapodásra jusson, ©retteg a
Vezetéki n a c s , a z t válaszolja, hogy a vizmult közgyűlésen megszavazott 4000 korona
Vek aa várnsnn'K csminón
Potltu.. ,-?°i
VSovek
három tiszteletdíj .fölemelésével is. Szükséges ez
fontján
városnak csupán három
e
^nik a ; S ) ? , t t a k e,< d e nem fagyás, hanem -azért is, liogy a résztetterveket valamelyik
í^iiöWcr
következtében s 'minthogy a szegedi építész mielőbb elkészíthesse és a kivitelhez is mielőbb hozzáfoghassanak.
„itávittaHo a , megrongálódott csöveket már
Elnök azt. magyarázza, liogy ifiiután a
,n,ncs. A l l a ' . t o v a b b i intézkedésekre szükség
közgyűlésnek -epre vonatkozólag van mlár
vsh Kárni, S m , e r i a tanács, - mondta Bahatározatai, várják be Strasser nyiillatkózlaJ e nt, ,d U l y ^ Ihogy a vízszolgáltatás csökf ?VeSehh , - n e k a z a z °ka, hogy egy idő óta tát. A közgyűlés a tanács előterjesztését elk Zsz olgáit
termelődik. A tanács szerint a fogadta.
cs kk
Szűcs Béla az alsótanya mellett lévő ellnÖri °ka
« enésének sok tekintet0 s s á g is
nő. vizsv-íiof
- mert amint a hivata- tekiföldek eladását indítványozza. A tanács
%ltv
a W
•, m e g állapitotta. éjszakánként javasolta, hogy az indítványt a szükséges
y j a k 11
előkészítő munkálatok céljából adják ki a
_ P/ c /, ,
vízcsapokat.
az
??
őstin? köszönettel veszi a tanácsnak polgármesternek. A javaslatot elfogadták,
Katona Mihály azt kéri indítványában,
Ő/Vleg kpvi bermierését, hogy a kutak
hogy a tanyai iskolákba vezessek be a tele"nyit i,T ? b v i * t szolgáltatnak, mint
•nvatalosan mondanak. Előre kije- fonit. A tanács javasolja a közgyűlésnek, ad

ják ki az ügyet a mérnöki hivatalnak, liogy
költségvetést készítsen. Igy határoztak. Back
Bernát és társai a Markovics- és iFenyő-utca,
Vet ró Barna Lőrinc ró társai pedig a Lengyel-utca gázvilágitással való ellátását (indítványozzák az érdekelt lakosság nevében.
A tanács előterjesztésére a közgy-ülró mind a
két kérelemhez hozzájárult, Magyar József
az Apáca- ró Remény-utcák gázvilágitással
való ellátását kéri indítványában, A tanács
.azt javasolja, h-ogy érdemleges javaslattétel
céljából, amelyet majd a márciusi közgyűlésen terjesztenek elő, adják ki az indítványt
neki. Bokor Adolf, Hoffer Jenő .általános világítási programot sürgetnek felszólalásukban. Sőreghy Mátyás dr. felszólalása után a
közgyűlés többsége a tanács javaslatát elfogadta.
(A színház és a mozik.)
Pásztor József a nyilvános vigalmiak, mulatságok és élőadások -rendezéséről
szóló
szabályrendelet véglegró elintézését sürgeti
indítványában, amelyet részletesen ismertettünk. A tanács részéről Somogyi Szilveszter dr. főkapitány az inditványt elfogadásra
ajánlja a közgyűlésnek.
Ditrói Nándor dr. azt mondja, liogy nagy
•elvi szempontok állanak előtte, melyek alapján az inditványt az előadott formájában el
nem fogadhatja. Az orfeumok — úgymond —
olyan versenyt csinálnának a színháznak,
amelybe az magas kulturhivatásánál fogva
bele nem .mehet. Azt elismeri, hogy a mozik
bizonyos tekinteitben ikulturmissziót teljesi!tenek, de morális szempontból ezek is sokszor kártékonyak. A detektiv-drámák az alsóbbrendű publikumot bűncselekményekre
tanítják ki ró bűncselekmények elkövetésére
teszik hajlandóvá. Mindezek alapján nem
hive annak, hogy a színházat ilyen verseny
megteremtése által eltérítsék attól a kulturszo|!g.álattóll, amelyre predesztinálva van.
Kéri az indítvány -mellőzéséi
Pásztor József: Nem szándékozott felszólalni, miután az előadó és a tanács is
egész -terjedelmében elfogadásra ajánlotta
inditványát, de kénytelen felszólalni Ditrói
dr. kijelentései miatt Azok a frázisok, hogy
a színház kulturmissziót teljesit, ina már
a mesék világába tartoznak.
Felkiáltások: Ugy van!
Pásztor József: Az ilyen frázisokon Szeged város közönsége régen tul van már. Ennek tanújelét adta akkor is, amikor a városias fejlődós követelményeivel számoló u j
szabályrendeletet megalkotta. Ami Ditrói
dr.-nak azt az aggodalmát illeti, hogy a verseny árt majd a színháznak, a felszólaló azon
a nézeten van, hogy a verseny csak használni fog. Küzdeni kell a színház egyedárusága ellen . . .
Fölkiáltások: Ugy van! Halljuk!
. . . mert lehetetlen állapot az, hogy
hosszú .időn át Szegeden százezer embert kiszolgáltattak egyetlen -ember szórakoztató
intézményének. Aid nem akart korcsmába
menni, kénytelen volt a színházba menni.
Ha azt tekintjük, hogy a város milyen kedvezményeket biztosit a színháznak ró milyen
áldozatokat hoz érte, megdöbbentő dolgokra
jövünk rá. Nemrégen történt csak, hogy az
egyik moziban a szabályrendeletre való hivatkozással a tanács .nem engedte meg egy
magyar mozi-szkeccs előadását.
Balogh Károly: Majd jön most Psylander a színházba!
Pásztor József: Igen, ezzel szemben most
a színház előad egy németnyelvű rnoziszkecoset, amelyben a főszereplő Psylander.
Hát ez az a kul-turmisszió, amit a szinljáz
Ditrói nr szerint hivatva van teljesiteni?
Hiszen itt a színház egyenesen leereszkedik
a mozikhoz, amelyek pedig nem kaptak engedélyt a szkeccs előadására. A színháznak
sietve inegadta a ta.nács az engedélyt, holott
a színházi szerződés szerint német, nyelvű
előadásokat a tanács a színházban csak a
szinügyi bizottság javaslata alapján engedhet meg. Hogy a színháznak ez a szinte mér
immorálisnak látszó támogatása, mire vezet,
példa rá a következő eset, (Szabadkán leégett a primadonna ruhatára s az egész város megmozdult, Hogy a szioróznö kárát, meg
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térítsék. Az akciót a szinügyi bizottság kezdeményezte és támogatta legjobban.
lSzmoMény .Nándor: Azért, mert szép
volt a primadonna!
Pásztor József: Ugyanakkor gazdasági
válság dult az egész országban, muinkaraélküJíék ében veszteik el, Szegeden a főkapitány
ingy enkenyérre gyűjtött s nem kapott pénzt.
A primadonna ruhádra azcaban tudott tan
remteni a. társa dalom. 'Azért hozta föl ezt az
esetet, begy lássa a közgyűlés, vajjen. caakugyan clyan. tragikus 'dolog-e, ha száz esztendő alatt tönkremegy Magyarországon egy
színigazgató . . .
Fölkiáltúsok: fia. roesz üzletember, ugy
kell neki!
. . . csakugyan olyan tragikres-e, mint
ahogy Ditrói ur föltünteti ési azt kívánja,
hogy ezért hamut hintsünk a fejünkre,
Ditrói: Úgyis hamvazó szerda van ma!
Pásztor József: A mozi nagyobb ku'ltur.miissziót fog teljesíteni, mint 'a/milyent a
színház eddig teljesített és teljesít most, A
színházban nem is olyan régen sokkal idegizgatóbb darabokat játszottak, mint ma a
moziban, olyanokat, amelyek direkt az idegeire utaztak a közönségnek. (Ezután a felszólaló -aizt m u t a t j a kii, ihcgly mennyit áldoztak a városért a mozik és milyen összegeket adtak jótékony célra. A szegényal apát
11,680 koronával gyarapították, rendőri dijak óimén kétezer koronát fizettek, az önkéntes 'tűzoltóknak 3500 koronát adták, adóbajj
3000 koronát fizettek, jótékonyoélra, iugyen.kenyérre iközal ezer koronát fordítottak.
Ditrói: Ezt a pénzt a közönség adta!
Fölkiáltások: D>e a színház nem .ad semmit, inkább még mi adunk neki!
Pásztor: Valóban, a közönség adta azokat a pénzeket, de nem jótékonycélra, hanem a inozitulajdonosoknak, akik aztán jótékonyoélra fordították .Hogy egy város fejlődésében mit jelent az orfeumok és kabaréik
állandó engedélyezése, arról fölösleges beszélni. Valószínű, hogy 1914-ben Szeged város .közgyűlése nem fogja feláldozni a polgárságot begyöpösödött frázisoknak, hanem
igenis, kérni fogja a minisztert, hogy ezt a
várost ne részesítse clyan elbánásban, mint
Zen tát, Tatatóvárost, Piripócsot. (Derültség,)
Kormányos iBenő dr.: Vagy Mucsát!
Pásztor: 'Módosítani kívánja indítványát aranyiban, hogy nemcsak az onfeuimkabaré, továbbá mozielőadások állán,dó engedélyezése tétessék .lehetővé, hanem .itt balle
kell illeszteni a szabályrendeletbe azt is, —
hátha 200 évig nem alkot a város u j szabályrendeletet (Derültség.) — bogy a mozikultura egyéb vívmányainak
bemutatását is lehetővé kívánja tenni állandó engedélyezéssel.
A közgyűlés Pásztor József indítványát
ezzel a módosítással egyhangúlag
elfogadta.
(Választanak.)
A fogyasztási adábiztoeok nyugdíj-kérdésében a közgyűlés Frank 'Antal felszólalása után elhatározta, hogy .a pónzügynfinis,zterhez föliratot intéz az adóbiztcödOc
nyugdíj jogosultsága érdekében. Határozott
választ kér a minisztertől, hogy abban az
esetben, ha a város a fogyasztási adóbiztcsókát is a tiszti nyugdij-alap részeseivé teszi, a
nyugdíj oirnéu kifizetett összegeket a uiirabzter visszatéri ti-e.
Választások következték ezután. A közgyűlés az adóellenőri állásra névszerinti
szavazás után Báló latrán adótisztet választotta meg 86 szavazattal Zcmböry János adó
tiszttel szemben, aki 56 szavazatot kapott. A
megüresedett, szülésznői állásra Kiss 'Sámdornét választották meg.
Ezután az elnök a közgyűlést 'berekesztette és a folytatását csütörtök délután négy
órára halasztotta.
A román képviselőválasztás. Bukarestből jelentik: A tegnap este 'befejezésre jutott
kamara választás eredménye szerint megválasztottak 169 liberális, 10 konzervatív demokrata, 9 konzervatív, 2 nacionalista és 1
!i
'ítgetl.enségi képviselőt.
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Mikszáth Kálmán és Szeged.
— Rubinyi Mózes dr'. felolvasása.

iip 20., 27., 28. ís

A világ legnagyszerűbb

Csodás tengeri felvétel!

7 felvonásban.

$

j ttamc

katasztrófája
eredeti tengeri
/elvételben.

Egyik főszerepet Kertész Mihály,
a szegedi színház volt tagja játsza

Egy egész előadást
betoifő fiSín.
Csak számozott helyek!
Előadások hétköznapokon 5, 7 , 9 órakor
Vasárnap d. u. 2"órától éjjel 1 2 óráig.

Kedvezményes

füzet-

jegyek nem érvényesek.
Telefon 11-85.
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(Saját tudósítónktól.) Mikszáth Kál'®^
is .azok közé a ritka szerencsés talentum0'1
közé tartozott, akiknek művészetét .ás m,un'
kálkodását még az életükben páratlan -eli®*
mérés kisér-i és .haláluk után éz az .el isméid
gigászi mértéket ölt. .Nemrégen halt 01®
Mikszáth ós egész irodalom, keletkezett
is életéről, pályájáról és müveiről Rubini1
Mózes dr. 'Mikszáth életrajzírója a fővár®1
Szabad Egyetemen egymásután t a r t j a érdekos felolvasásait (Mikszátbról az intoilig10115
közönség meleg figyelme opellett. Tegnap ,eS'
te Mikszáth pályáját ösmertette ós ezutta'
egy budapesti embertől nem várt őszinte^'
gél1 mutatott tó .arra, hogy Mikszáth éfefe
ben milyen fontos szerepe volt Szegednek,a
nagy iró második szülővárosának ós hogy
hetsége tulaj donképein itt bontakozott ki, k
fejlődött és innon lendült föl a karrier &
igióiba.
Az előadásról az alábbi tudósítás szám0
be:
Rubinyi inai előadásában Mikszáth
pályájáról szólott. Mikszáth is verssel
te, mint a. legtöbb iró, de a tiaenbárojn®',
Mikszáth nem lírai ömíegóseket, szerel01*?
strófákat irt, hanem történeti tárgyú poe»'a
kot, amelyek pcétikusak. Gyerek korát3'
institutorisz Endre pajtásának nevenapj^
négysoros kis verset írt, melynek elmés®®
abban áll, hogy a vonások elhagyásával '
verssorok éppen ellenkezőjét mondják
.
vers tartalmának. A jogászi évek alatt
sááth talentuma már a nyilvánosság elé j,
várakozott. A „Hon"-inak „Igazmondó" clI f.,
mellékletén sűrűn jelérat meg egy-egy í®;,j
neti tárgyú költeménye vagy verses P°;1 .
kai szatírája.
Szerelmes verset :1877-ben irt l e g e l j
Mikszáth. Ezt sem azért, mert valami ^
relrni érzés inspirálta, hanem egyik kai®
tiszt ismerőse felhívására két társával
dósból irta .meg versét. A győztes Miksjtó
1
lett.
A
Mikszáth a versírással hamarosan j j
hagyott, talentumát társadalmi cikkek, \
csészeti tanulmányok írására fordított0- }
„Nógrádi Lapok"-,nál kezdte a prózai rá9 tó
hol ,a lap olvasóközönsége nagy
őrö01
várta 1873. január 1-én megindult regé 0 -!
Amikor Szegedre került,
imár iHP^ j
ti eve volt. Szegeden csakhamar megisff er v
várost, a népet, a társaságot, alakjait a i y
g,edi életből 'veszi s Iha itt-ott csipőses is
tirája, alakjait kibékíti jó kedvével. köz
len hangjával, amelyből krcsillárnlik a. tóft
teles iró jó lelke. Szegedről sokat ir "ejjji<
is, főleg a pesti „Magyar Néplap"-^; tt,
álló dolgozatain kivül franciából fordít0 ^
Igazi újságírói pályája 1877-ben a tód
dapesti Napilap"-uiál kezdődik, a.hol
barátságot köt Szama Tamással, Áo'"J
val és Reviczky Gyulával. Mikor Ti^
mán ablakait 1877. december 18-án && Jrf
tüntetés .alkalmával a nép ,be verte, J
>
kövek" cimen elmés cikket irt s azok
g.a kövek a szegedi árvíz .alkalmává1' J ;
!
Kálmán figyelmességéből, lekerültek
re.
p||i
Ebben az időben Mikszáth sebogj/
érezte jól imagát az- ország .fővár®' J:
vissza vágyóit Szegedre, ahol igen 5 tó
ték, tiki maga is szerette a népet,
éjszakát a pásztortüzeknél töltött, tód
szegedi lap meghívására lement
Ví
ott .mindenre fölhasználták, fő-képP6'1^
hogy a konkurrens laptdAsat cslpdes^tój;
hogy azt Mikszáth cselekedte, sokai*,
kurrens lap sem tudott rá haragpantój Ijjlj
í
ban nagy örömmel jelentette a s e r fflU
hogy Mikszáth Kálmán Az öreg
T^L^Í
címmel regényt kezd az újságban. ' ^
jó palócok és a Tót atya fiak köve1* m
A kritika (magasztalta, dicsérte a í , w # j
Mikszáth kedve visszatért, mert ím'.1 tó /
mondott arról, hogy irói tehetségé

k

jele
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tudja-e keresni kenyerét. Mindenütt, az egész
országban, Mikszáth nevét emlegették, de
sehol sem örültek ugy, mtot Szegeden, az ö
szava szerint: második szülőföldjén. Mikor
barátai magasztalták és sikerét emiitették,
legyintett a kezével:

s Szeged.
ilvasása. cszáth Kálmán

ás talentumok
szetét .és mm>páratlan
eZ az .elisnreP
en halt
ceLetikezett mát
veiről RubinP
ója a f ő v á r i
ám tartja érré
•az m t e t ö ^ 3
ett. TegaaP l&s'
ette és emittd
TART ŐSZINTE^'

Mikszáth éldtá
Irt Szegednek, s
nak ós hogy t0'
itákozott ki, ilt
•I a karrier &

Ugyan hagyjátok! A sajtó — az ő dicséretével — rám bocsátotta hitelezőimet.
Aztán megint a fővárosba került. Mikor
Tőrös Kálmán, lapjának politikai karcolatírója megbetegedett, kiadója a mindenre felhasznált Mikszáth Kálmánt küldte a .képviselőházba. .Mikszáth nem ment be ia képviselőháizha, de azért cikkét páratlan sikerrel irta ;m,&£- Mikor .aztán .másnap a kiadója An»>* 4.Ü-VJI .(Mi i ' u i i i í u t w o u i u j ^ a i u l u ' i r w j ai *
tábits Kúrolylyal bevezettette Mikszátliot a
[lázba, Mikszáth gyermekes örömmel és meg
'mtottság.g.a.1 nézte a,z eleven minisztereket
ós a képviselőket, a „kik az országot a kezükben tartják." Ettől a perctől kezdve Mikszáth
a
Parlamentről nap-nap után irt, iskolát te-

Mikszáth ír J
is verssel ^ f r
L

TIZENHÁROMÉ^-"

>ket, szerelmé1
tárgyú poef
rer.ek karAj*
lik .nevenapjrt;
ynek elmése^
elhagyásával ^
mondják
évek alatt Mg
•ánosság
j
azmondó"
: egy-egy töjÁ
y verses P°
a irt l e g e l j
er.t valami p
: egyik k a t o j
t társával
yőztes M i k f ]
ia.maros.ain
imii cikkek, \
i forditotta;
ia prózaíró9 '• .i
íagy ör'or
Indult rego°J •
imár i g ^ l
lar megisrt er ..
, alakjait a J .
csipöses is p
udvé'vel.
üláraltk aJ\<t
sokat ir '/)nÍÉPLAP"^,.
ÁLBÓL RORDIUY

1877-ben

ik, ahol
sal, Kor>Ú1^
tikor T & a J f
18-án

Ji*'
W j

IKALMÁYAK

íerűitek
ith
R

101

sehogy

(FŐVÁROST
IGENEI

népet.
töltött.
ftent
i

V

C S I I ^ v

sokáig.

T0VAi
f ^ v e s í
•te a f >
lert dföf'd 1,1

3.&ss
HETSÉGÉRÉ'

I

remtett és az ő utolérhetetlen humorával
mindenfelé megkedvelt ette a politikai karcolatokat.
Rubinyi Mózes dr. bővem beszélt Mikszáth munkáiról, gyűjteményes köteteiről,
kiemelte „Aknanaclh"-ját, amelyet UKKMg
szerkesztett s ebben, évről-évre .mintegy kiszámított tervvel mutatta be írói fejlődését.
Mikszáth, a ragyogó talentuma iró, amilyen játszva, könnyedéin irta dolgait, oly nehezen talált témáinak eimet. Sokszor napokig
gondolkodott egy-egy jó címen. Mikor negyvenéves jubileumát ünnepelték, találóan e
szavakkal jellemezte munkásságát:
— Nem igaz, hogy negyven' évig dolgoztam, én esak mulattam negyven esztendeig.
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Nyomában a gonosztevőknek
(Tudják, kik voltak a tettesek. — Nem
h
w a i románok! — Bugarszky Kataiin
titokzatos szerepe. — Eltemették az
áldozatokat.)

adósltás szát

verte,
rt s azok

BÉLMAGYARORSZÁG

(Saját tudósítónktól.) Mialatt a debrecerendőrség a budapesti államrendőrség kik ü l d ö t t j e i v e l karöltve nyomozta Buganszky
"fetalmt, akinek a szerepét nem látta tisz[feottnak, s aki a gyilkosság idejében váraidul megjelent Debrecenben, azalatt Csern
°vitzról az éjszaka távirat érkezett, melyen
a csernovitzi rendőrség közölte a debrece
ni rendőrfőkapitánnyal, hogy a tettesek
Jétét az ottani rendőrség a legkörülményeeb
ben megállapította.
j . Az első jelentés is ugy szólott, hogy a
cselekményt egy román artista és egy
^áán kereskedő követte el. Ma reggel azn
Gsernovitzból részletes jelentés jött Debf
réenhe, melyben a csernovitzi rendőrség
0z
Szilvio román art ; 'i. hogy Mandaseszku
st
s ' a és Avram Tódor, román kereskedő Jászából február 19-ém oda megérkezett, az Im^l'ál-szállóban vett lakást, .minden idejü1 e
syütt töltötték, sétakocsizást tettek a
rosban s február 20-án délben az egyik,
^'szerint Mandaseszku a húsz kilogrammos
otszázgmmmos csomagot föladta
Mikt
debreceni
püspök
nevére
és
azonkívül
q
sor ° SZdz koronát
amelyről a nyomozás
071
annyiszor tőét ént említés.
A k
át ember, miután a csomagot föladt
a Va
sutra ült és elutazott. Azóta már ré?e/j '
ul
vannak a román határon.
ni

BUGARSZKY KATALIN.
debre

szobor
c e n i rendőrség eközben Hajduután í°n nyomozott Bugarszky
Katalin
TÁGBAN

JÓZSEF

l1á2

NEVÜ

FIA

VAN

OTT

DAJKA

"

Szonví 1 '-, kutatást tartottak annál az aszk
> h a l w L , a h o 1 a f i u e l v a n helyezve, majd
azt
vall VT a t i z esztendős gyereket is, aki
^erénvi,
' hogy
édesanyjával vasárnap, a
S a J:: , f l ö t t való napon Debrecenben járt
volt
?y°mbói
kihallgatáson. Ebből a
1 a
hogy j^
rendőrség arra következtetett,
L * r f e é slU3 a r s a k y Katalint esetleg személyees
'
°kok insniráltáW o merényletre.
mprZnvlotrf
a ilifci^ilg'^11
feegkp
irányban tenmészetesen azonnal
y « t t e k a további nyomozást.
V°gv ö , e n d ö r s é g egy jelből azt következtette,
} % k l e r ^ T S z k y K a t a l i n a Püspöknél özvegy
fert ki h u n é v e n jelentkezett és ilyen néven
Katast
? at ták
- Erre vonatkozóan kihailk
me
°t, ö a
Ssebesült Kriskó püspefei tollno[ J e g v f u n b a n kijelentette, hogy ilyen nevü
v s P ö W i d b a n aom volt kihallgatáson a
Nfki S f J : o legalább is nem emlékszik rá.
•rt^nw
megtenni a püspöknél a be^feétei a t ° K a t á s o k bejegyzését. Azonban
en
toegcrösitette, hogy ilyen nevű

nő egyáltalában nem volt a püspöknél, tehát ez a föltevés hamis. Bugarszky Katalin
Babola Jánosné társaságában járt Debrecenben ugyanazzal az asszonnyal, kinél a gyermeke el van helyezve. Az a házkutatás azonban, amit a budapesti államrendőrség ennél
az asszonynál végzett, egyáltalában nem járt
eredménnyel.
A rendőrség mindamellett nem látja
tisztázottnak Bugarszky Katalin szerepét ebben az ügyben. A dátumok ugyanis összeesnek és nem lehetétlen, hogy Bugarszky Katalin bűntársa annak a két oláh embernek,
aki már elmenekült Romániába.
A CSERNOVITZI EREDMÉNY.
A csernovitzi rendőrség megállapította
ugyanis, hogy az .a .két román ember, a,menynyiben azt eddig a rendőrségnek sikerült kinyomozni, összeköttetést tartott fönn egy
artistanővel s ez az artistanő az eddigi nyomok szerint nem lehet más,, mint Bugarszky
Katalin, .aki állandóan Kievben tartózkodik.
'Bugarszky Katalin, letartóztatását a
rendőrség már elrendelte, hogy .azonban ezt
a rendeletet foganatosítani lehet-e, az magy
kérdés, mivel az artistanő már február 23-án
elutazott Kiev felé ós valószínű, hogy már
átlépte az orosz határt. .Ha ez megtörtént
volna, nagyon kétséges, hogy az orosz hatóságok kiadják-e vagy sem.
Ugyanez <az eset áll fönn a két oláh eml>erre vonatkozóan, akiknek a 'büntetőjogi üldözéséről természetesen gondoskodni fognak.
Azonban, hogy ennek is lesz-e foganatja,
nem lehet tudni.
A rendőrségnek természetesen még mindig van szerepe ebben a szomorú emlékű
ügyben. Most ugyanis az a föladata, hogy
kinyomozza azokat .a köröket, amelyekkel a
két merénylő összeköttetésben állott s hogy
kibogozza, kik inspirálták őket erre a borzalmasan embertelen cselekedetre, mert föltehető, hogy nem a saját egyéni
iniciativájukból cselekedtek, hanem esetleg egész társaság vagy egész szövetség áll mögöttük,
A LEGÚJABB EREDMÉNY.
A nyomozás most már, amennyiben a
merénylet politikai vonatkozásait kutatják,
Budapesten koncentrálódik s most már innen
fognak megindulni a nyomozás további szálai.
Nagy Károly detektivíőnök a csernovitzi rendőrség telefonos jelentésére ma korán reggel Csernovitzba utazott, ahová este
megérkezett. Ezzel most már véget ért a debreceni rendőrség szerepe is ebben a szomorú
ügyben s az egésznek a súlypontja áthelyeződőt: más hatóságok hatásköréibe. A legújabb jelentéseket ezentúl Csernovitzből kell
várni, ahol minden valószínűség szerint több
oiyan nyomot fognak találni, amelyek a két
embernek a bűntársaira is rá fogják vezetni a
kutató hatóságot.

5.
Debrecenben ma este jelentkezett a rendőrségnél vallomástételre Ottó Kornéi kereskedő és elmondotta, hogy a két román ember: Mandaseszku és Avrarri, január 9-ig
Debrecenben időztek és .fölkeresték őt is,
hogy tolmácsuk legyen. Többek közt egy
divatáru kereskedőhöz is elmentek vele, majd
fölhívták a Kroner-szállodába, ahol megszálltak és kikérdezték a debreceni viszonyok felől, többek közt arra vonatkozólag is, vájjon
hol lakik Miklóssy görög-katlholikus püspök.
Ottó leírása teljesen ráillik a két titokzatos
románra.
A TEMETÉS.
Debrecenben ma 1 emelték el az áldozatokat. A Szent Anna-utca végén a görögkatholikujs templom előtt lévő teret .ma már
korán .reggel sür.ü tömegben lepte el a közönség. A térre szolgáló utcákon szakadatlanul hömpölygött a nép, egymásután, érkeztek az egyházi hatóságok, testületek, iskolák, városok, vármegyék küldöttségei a
templomhoz. A rend főn tartására nagy intézkedéseket tettek, nvivel legalább tizenkétezer ember szorongott a térségen. Eljöttek a
temetésre Hajdú-, Szabolcs-, Szatmár vármegyék görög katholikus községeiből néhány százan. A templom nem volt képes befogadni a rengeteg .embert, oda tehát csak
belépőjeggyel lehetett bejutni.
A szertartás kilenc órakor kezdődött.
Miklóssy István görög katholikus püspököt,
mikor a templomhoz közeledett, a templom
kapujában a papság fogadta. A püspök, miután a főoltár elé vonult, megáldotta püspöki gyászruhát, akikor magára öltötte s rövid ima után leült a trónusra.
A .gyászmisét Ruttkay Gyula nyíregyházi főesperes kezdte
meg,
Taplonczay
György u j fehértói esperes ós Szabó Mihály
bökönyi esperes-lelkész
segédletével.
Az
•evangélium után Papp János böszörményi
lelkész mondott szentbeszédet s ekkor megkezdődött a görög katholikus szertartású
temetés. A három koporsót a templomból kivitték a templom előtt levő terraszra. Ez az
intézkedés azért törtónt, hogy a temetés impozáns méreteit a templom előtt tolongó
ezernyi közönség is megszemlélhesse.
A templom terraszán. három fekete lepellel leborított emelvényre állították föl a
koporsókat. A középen Jaczkovics
vikárius
koporsója volt, balról Csatth Sándor doktoré,
jobbról pedig a Szlepkovics püspöki titkárét
állították föl. Gró Ferenc római katholikus
prépost celebrálása után Miklóssy
István
püspök beszentelte a halottakat, majd a református kollégium énekkara
.megindító
gyász dalokat énekelt. A kálvinista kántus
éneke után Jaczkovics koporsóját visszavitték a templomba, ahonnan
Hajdudorogra.
szállítják. Szlepkovics és Csatth Sándor holttestével pedig megindult a menet a római
katholikus temető felé, hol a koporsókat ú j r a
beszen telték s a halottakat eltemették.
A POKOLGÉP A MOZGÓPOSTÁN.
Érdekes ós megrázó epizód derült ki ma
a pokolgépes csomag történetéről. A Csernovitzban feladott csomag Csapon á t érkezett
Debrecenbe. Vedres Istvánnak hívják azt a
mozgó postást, aki a csapi állomáson átvette
a csomagot. Ez a Vedres m a a következőket
mondta el:
— Tegnap késő este érkeztem .meg Füzesabonyba. Egész n.ap uton voltam és igy semmit sem tudtam a szerencsétlenségről. Mikor
megérkeztem az állomásra, a forgalmi tiszt
ur ezzel fogadott:
— No ugyan szép csomagot hozott maga
tegnapelőtt. Az a csomag felrobbantotta tegnap a debreceni
iparkamarát!
—• Majd meghaltam az ijedelemtől niikor ezt meghallottam. Szombaton este há-

1914. február 26.

delmagyajiorszao
romnegyed1 tizenegy órakor vetítem á t a csomagot Csapon, a
királyháza—ilemibergi
gyorsvonat mozgópostájától. Az értéke 1350
koronára volt kiállítva és ,az ilyen értékesebb küldeményeket nem a rendes csomagszállító kocsikban, hanem a keaelőkoesikbain
szoktuk elhelyezni. Be akartam vinini a csomagot a kez el ők ocsiba. J ó l emlékszem, a z
egész dologra. Egy szürke vászonba volt burkolva a csomag s egy erős zsineggel volt keresztbekötve. Jobb kezemmel' a zsinegnél fogva felemeltem ,a nehéz csomagot, .mig a ballal az alját akartam fogni, amikor valahogy
megbotlottam és a csomag körülbelül fél méter magasságból a kocsi padlójára
zuhant,
én magam pedig ráestem. Szerencsére nem
történt semmi baj és nem is gondoltam akkor, hogy milyen közel állottam a halálhoz...
Vasárnap délután fél négykor érkeztünk
meg Debrecenbe és itt leadtam a mozgóposta
küldeményeit.
Vedrest megérkezése után Nagy Károly
detektivfőnök is k i hallgatta.
A PÜSPÖKSÉG UJ EMBEREI.
Miklóssy püspök már intézkedett a szerencséden áldozatok helyettesítéséről. Jaczkovics vikárius utódáiul egyelőre
Rüttkay
Gyula nyíregyházai főesperest rendelte be
szolgálattételre, a munkácsi püspököt pedig
táviratilag megkérte, 'hogy küldjön Debrecenibe az egyházi ügyekben járatos titkárt.
Az uj titkár Melles Emil budapesti görögkatlholikus apátplébános fia, Melles Géza
lesz, aki eddig Papp Antal ungvári püspök
mellett teljesített szolgálatok
ni
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Szeged, Jókai-utca l . s z

száraz

raktár

helyiségben eszközöl

®

böílő

szállító

Színház és mozi.
(Saját tudósítónktól.)
Egy indítvány
kapcsán szélesem tárgyailtatott a közgyűlésen
a színház és mozgófényképcsarnoikok harca.
/Ez a kérdés élénken érdekli a közvélemény t
s a Délmagyarország mindemkor a közönség
álláspontjának védelmében hirdette, hogy a
közsaükiségiletet kielégítő miozgófényképszinházaknak az a korlátozása, ami velük szemben ma fennáll, immár teljességgel tarthatatlan.
Tény az, hogy ha a rendőrfőkapitámymak
ugy tetszenék, akármelyik ipilUlamiatlbam beszüntethetné a 'kulturhivatást teljiesitő mozik működését, A mozikat nem védi semmiféle szabály rendelet, ellen bem minduntalan
feltartóztatja őket egy másik szabályrendelet, mely a színház üzemére a k a r j a monopolizálni az úgynevezett kulturhivatást. A fogalmaik, intézmények időnkint ,jelentékeny
átalakuláson mennek át. Nem kétséges, hogy
évtizedekkel ezelőtt, miikor az emberek aránylag .nagyon keveset olvastak és szabad idejük
nagyobb részét, a korcsmai fehér asztal mellett töltötték, a színház társadalmi jelentősége igen erőteljesen domborodott kh Azóta
azonban a helyzet jelentékenyen megváltozott. A színház nna semmi egyéb, mint egy
jobb orfeum, vagy más meghatározással: üzleti alapokra fektetett szórakozó hely. Kulturális hivatása egy hajszálnyival sem több,
mint a mozié és a kávéházé, amely helyeken
a társas élet különböző megnyilvánulási formái között kellemesen el lehet tölteni a napnak néhány óráját.

Méltányos tehát, hogy a közönség közszükségleteit
kielégítő intézmények egyenlő
a a u a is a a n as ea sa a a a n a a • b h ss a a • s
elbánásban részesíthessenek és a színház se
élvezzen olyan előnyöket, amelyekkel más
vállalkozások üzemét megakaszthatja. A
legli'berállisabb bánásmód természetesen a
szabad üzleti verseny elvének érvényre juttatása lenne, melyet legfeljebb a közszemérem szempontjából illetne meg bizonyos
MAGYAR TUD. SZÍNHÁZ.
rendőri beavatkozási jog. Minden vállalat
játsza azt, ami ineki jól esik, vagy amihez
hozzá jut. A színház tehát játszathassa PsiMa csütörtökön
landert, viszont a mozik adhassanak nemcsak
szkeocset,
hanem akár egész estét
betöltő
• Vígjáték esték! +
színdarabokat.
Telefon 34.

A Gaumont-gyár

„NEVETŐ VILÁG"
sorozatának egyik kiváló száma

GloMroitlipiter
dele H mnHödcsc
2 felvonásban.

Tangó - mátnor0
Kanitz Ellen vígjátéka II. részben.
Előadások V»6 órától kezdve.

1

Ameddig azonban a törvényliatéság szabályrendeletekkel a k a r j a az egyes művészeti
műfajokat egymástól elrekeszteni 09 különkülön helyiségekre lokalizálni — ugyan mi
értelme van ennek? — addig a viszonosság
elvének alkalmazásán kivül áitt egyéb szempont számításba nem jöhet. Láttuk a közelmúltban, hogy a színház, szerzett jogaira és
biztosított fölényére való hivatkozással, hogyan, akadályozta meg a kinema-szkeccs térhódítását. A színház magasabb kulturális
érdekekre hivatkozott. Mikor azonban jó -üzlet kínálkozik a mozgó/fényképek programjának elharácsolásával, akkor a színház fela d j a a kulturhivatást és belekontárkodik
olyan intézmények üzleti tevékenységébe,
melyeknek legalább is ugyanannyi joguk
van élni és a közönség pénzére pályázni,
.mint a színháznak. A színház egy pillanatig
sem habozik, hogy meghivja Psilandert, a
mozik legelső starját, amivel a színház tulaj donképen nem tesz egyebet, mint napnál
fényeséhben bebizonyítja, hogy működése
egy hajszálnyira sem tér el a moziszinházak
hivatásának jelentőségétől!
Méltányos tehát, hogy a hatalmi fultengésben szenvedő színházzal szemben szabályrendeleti védelemben részes!ttesseniek a kis-

színházak. ,A városi törvényhatóság szerd®1
határozata kellő garanciát n y ú j t az iráiűt,
hogy ,a kérdés a mai viszonyok szerint rendeztessék. Kellő körültekintés és gondossá?
a részletékben: s az alkotandó u j szabályrendelet ki fogja fejezni azt a liberális álláspontot, melynek ,a színházra való vonatkoz-

tatását maga a színház fogja hangos szóval
követelni.
N««

Az angol miniszterelnök módosítja a
homerule bilit. Londonból jelentik: Az unionista határozati javaslat, amely a humerule bili módosítását ajánlja, szólásra késztette már Asqaitfi angol miniszterelnököt isaki az angol alsóháziban kijelentette, Ihogy a
kormány helyzete épenséggel nem hasonlítható az ostromlott hadsereg helyzetéhez
mert niinics oka a kormánynak fegyverszünetet kérni, vagy megadni magát. Bejelentette Asquith, hogy a hoimerule bili második
olvasásánál (fogja a kormány módosító javaslatait előterjeszteni.

®®®®®®®®®®®®®®@®e
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MAGYAR TUD. SZÍNHÁZ*
TELEFON 8 7 2 .

Péntek, szombat és

vasárnap

Psglander^cstgk
A Nordisk Films Compagni*
szenzációja

Dráma 3 felvonásban*.

Szereplők:

Else Frőlich

Clarai

Waldemar PsylandC'

Előadások hótköznupokon Vs6
Vasárnap d. u. 2 órától folyt» toJ

m*. február 26.
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Szegedi kalendárium.
AZ IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézet
jelentése
^
I
szerint:
Változékony
és
J r My H
hűvösebb idő várható, elBf I
vétve csapadékkal, — Déli
hőmérséklet:
8.8 Celsius
fok volt.
'A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hivatal. A polgármester betegsége miatt nem
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától
délután 2 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél és a
munkásbiztositó-pénztárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van
hivatal.
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivataío
» óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI KÖNYVTÁR,
nyitva délelőtt
W—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet
tekinteni; helybeliek vasát- és ünnepnapokon látogathatják délelőtt 10—1 óráig.
A KÖZKÓRHAZBAN:
a beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig tart.
A FEMINISTÁK
gyakorlati
tanácsadóba hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola helyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.)
VÁROSI SZÍNHÁZ:
Este nyolc órakor
"A kis király", operett.
, URANIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
kezdve este 11 óráig: Vígjáték esték, Tangó^ámor,
vígjáték,
Csütörtök

KORZÓ

MOZI:

Az előadások

tartanak

délutún
5 órától kezdve
este 11 óráig:
Atlantis, dráma 8 felvonásban.
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
este u óráig: A kis királynő, anarchista drátn 1
' 3 felvonásban.

Megindult a jégzajlás
A Tílsza naponta hüSz centimétert árad. —
(Saját tudósítónktól.) A hirtelen beállott
, d v aszi időjárás megindította a folyók hátán
/szefagyott jégtábláikat és az emelkedő felr w 1 ar viz'veszedelemmel fenyegeti az egész
nem -M0t- A Tiszának az áradása még eddig
ött
„;
t veszedelmesebb
veszedelmesebb mértéket.
mértéket. Aa szeEe?,M ?v1 rf>t
folyammérnöki 'hivatal jelentése szerint
mar
thmu
most is naponta husz4nusz cenára dás
at55 l
'
észlelhető. A további áradás
atX r i u g g ' h o g y milyen idő lesz, továbbá
mértóii 1 0 g y a Maroson a jégzajlás milyen
tal
1 fos ölteni. A folyammérnöki hivattiát- m é n y e s p r i n t négy-öt nap múlva
Vas7>a- r s z a n i s megérkezik a hatalmas tatői f p , a r a d a s ' amikor rohamos vizemelkedésSzüIPS t a r t a n i . Az azonban nem találja kétándei i ' a y árost, mert belügyminiszteri
der a ;í"e' napokkal ezelőtt megtettek mftir
en
óvóintézkedést.
aiTigiv í a r o s o ' i ma indult meg a jégzajlás,
A
jév7 a -u 7 J é p Mőiárás miatt fokozatosan nő.
- K z a j l á s a Marosmenti városok és .közsét

Értesítés.
Telefon 1203. sz.

A 'katonákkal szemben azonban a rendőrség
nem járhat el. A főkapitányságon, tehát befejezték a vizsgálatot s az iratokat ma áttették
az ügyészséghez.
— Elégtételt vett a nagykereskedő
felesége. Szécsényből irják: ütáser Dezső
nagykereskedő hetekkel ezelőtt (fizetésképtelenséget jelentett és a csődöt elkerülendő,
egyezkedni próbált hitelezőivel. A,z egyezkedés azonban nehezen .ment, ia hitelezők soka:
követelték és ezt GláseT annak t u l a j doni tóttá, hogy konkurrense, Veesei Márton ellene
dolgozott. Hétfőn délután olyan időben, amikor a legtöbben, járkáltak az utcán, szembetalálkoztak Gliáserné és Vecsei. Az uriaszszony izgatottan fordult a kereskedőhöz:
— Miért üldözi maga hamis vádakkal az
uramat?
Vecsei igy válaszolt:
— Talán elégtételt akar neki szerezni?
— Azt! — volt ia (felelet és a következő
pillanatban az erős asszony hatalmasan arcul vágta a meglepett fiatalembert, aki szó
nélkül megfordult és eltávozott. Az ügyet,
lovagias uton fejezik be, mert Veesei tegnap
provokáltatta Glásert.
— Óriási viharok. Egész Spanyolországban óriási vihar dühöng. Velencében a vihar
ledöntötte egy mosóintézetnek a tetejét. A
ház fedele két aSszotnyt agyonütött, hétét
megsebesiett. Egy kolostor lezuhanó toronyórája miatt egy asszony életét
vesztette.
Puertellánéban a Ihidmunkásokat a vilhar lesodorta egy hirdól. Egyik munkás meghalt,
a másik súlyosan megsebesült. — A francia
partvidéken is imég mindig tart a borzasztó
vihar. Nizzától Cetteig mindem parti városból nagy pusztításról érkezik thir. Különösen
nagy kárt okozott a vihar a toulouni kikötőben. A Marseille kikötőjében az ott veszteglő nyolc hajó erősen megrongálódott.

gek lakosságának sok gondot okoz, mert a
hegyek között fölhalmozódott hót öm egek tői
alaposan meg fog duzzadni a Maros vize.
(Ennél azonban sokkal nagyobb veszedelmeket rejt magában a Duna áradása.
Esztergomból, Nagymarosról már tegnap jelentették, hogy a Duna jege elindult és a
partokon levő áruraktárakban a partokra
sodródó jégdarabok nagy kárt tesznek. A
társaságok nyomban .megtették az intézkedéseket, hogy a főváros felé sodródó jégtömbök ellem megvédjék az áruval telt raktárakat. Az újpesti vasúti hídtól kezdve a
pesti és budai partokon végig úgynevezett
jégtörőket állítottak föl, amelyek a partra
vetődő jégdarabokat részben összezúzzák és
visszataszítják a Duna medrébe. A raktárak
parton levő oldala előtt vastag deszkafalakat emeltek, amelyekkel szintén az uszó jégdaraboktól védik meg a raktárakat.
Késő éjjel telefonálja budapesti tiudósitónk: A Duna apadóban van. Hivatalos jelentés szerint tegnapi 532 centiméteres magassága m-a 462-re csökkent. A viz- és jégviszonyok teljesen normálisak. Esztergomból
is, ahol tegnap a viz elöntötte a füzeseket,
apadás liire érkezik. A fenyegető árviz hirei
tehát alaptalanok.
— Kereszt vagy kórház. Zentárói írják:
Az „Otthon társaskör" huszonhét tagja kilépett a körből. Az oka ennek a válságnak az,
hogy a képviselőtestület elhatározta, hogy
az épülő mi városháza tornyára keresztet állit, mert véleménye .szerint kifejezést kell
adnia a város katholikus voltának a középületek külsőségeiben is. A másik párt, amely a
kereszt állítását ellenezte, fertőző kórház
építését indítványozta. Az ellenpárt azzal érvelt, hogy kórházépítésre niinics pénz. A Társaskörben szenvedélyes viták támadtak arról, hogy nem lelhet pénz nagy keresztre ott,
ahol nem tudnak kórházat építeni. A város
többségi pártjának vezetői az észrevételeket
személyük ellen irányuló támadásnak vették
és huszonheten kiléptek a körből.
— A Szegedi Magántisztviselők Egyesületében az este tartotta meg Muzsay Dénes,
szgedi .polgári iskolai tanár az esperanto
nyelvről szóló előadását. Röviden ismertette
a nemzetközi .segédnyelv megszerkesztésének eddigi meddő kísérleteit, m a j d az egész
kulturvilág által elfogadott esperanto nyelv
ismertetésére tért át. Megmagyarázta a végtelenül egyszerű nyelvtani szerkezetet, majd
a május hóban Szegeden megtartandó országos kongresszusra készítette elő a megjelenteket. Színes képekkel ecsetelte végül azt a
perspektívát, amelyet ezen nyelvnek közkincsé való válása nyit meg az emberiség szám á n , A bálás hallgatóság lelkes tapssal honorálta a tanulságos előadást, amelyet a
Magántisztviselők Egyesülete nevében Hoffer Jenő alelnök köszönt nieig.

— A leghíresebb torreádor. Bombita a
leghíresebb torreádor volt. Volt csak, mert
.az ősszel elbúcsúzott örökre az arénától1.
Bombita a nők kedvence volt, a barma andaluziaiak, szőke amerikai hölgyek és vékony
párisi nők egyformán rajongtak érte. Spanyolországban nemzeti esemény volt, amikor
utoljára állt ki mérkőzni a bikákkal. Bombita hiarminonégy éves csak, de megunta a dicsőséget, a viadal izgalmait és veszedelmeit,
ezért mondott bucsut az .arénának. Sevillában le is vágatta büszke, nagy haját, a borbély ollója csattogva ment neki a coletanak
és pár perc múlva ugy jött ki a borbély boltjából Bombita, mint egy közönséges halandó. Levágott fürtjeit édesanyjának ajándékozta és visszavonult dicsősége színteréről.
És ezzel megszűnt a világ számára a hires
torreádor. Egy piárisi újságíró a boulevardon találkozott vele a minap. Alig ismert
reá. Sápadt volt és szomorú és panaszos,
mert az arénával egyszerre elmaradtak szerelmei is. A hölgyek nem rajonganak többé
érte, nem kap szerelmtes leveleket, mintha
meghalt volna. Két évvel ezelőtt Barcelonában megsebesült és le kellett vágni egyik
ujját. Bombita attól félt, hogy az operáció
után. elmaradnak tőle az asszonyok: még nagyobb lett a népszerűsége. De most, hogy oda
lett a nagy haja, végleg elfeledték és az aszszonyok szivében detronizálták az u j torreádor csillagok. Tenoristának, mozihősnek, torreádornak, ugy látszik, egy a .sorsa.

— A halálos párbaj-ügy a rendőrségen.
A Ihalálos végű párbaj a budapesti rendőrséget is foglalkoztatja. A főkapitányság párbajvélség cimén megindította a vizsgálatot
és a polgári szereplőket már ki is hallgatta.
Tegnap Babochay Zsigmond kihallgatása
folyt le, a mai napon pedig a két segéd kihallgatását végezte el a rendőrség. A kihallgatásokból kiderült, hogy a segédeket nem
terheli bűnvádi felelősség, mert nemcsak
hogy mindent elkövettek a békés elintézés
érdekében, hanem a fegyveres elintézés ellen határozottan tiltakoztak is. Csak az ellenfél segédei kény szeritett ék őket a párbajba.
Megállapította a rendőrség azt is, hogy a
felelősség teljes mértékben Kuncz századost,
a katonai vezetősegédet terheli, aki a szokásob békítési felszólítást is
elmulasztotta.

— A newyorki telefonkisasszonyok
rekordja. Newyorkból jelentik: Sherwood mér-

Kárpitos árulj birtjineli rftzUtfizetftrt is
Dús választék kész diván, ottomán,

matracok,

garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze::

rfien és olcsón eszközöltetnek.

::

k:

s ü l h í o c * .
kárpitos-üzlet

Kossut Lajos-sugárut 6. szám.

=12

8.
vuxiMti

nők nemrégiben a newyorki „Települőn Re- esetlen véget ért fiam öngyilkossá vált. Az
view" hasábjain pontos statisztikát tett közzé örökké vidám fiu Kozma Károly volt >?áraz Egyesült-Államok telefon-viszonyairól és mási jegyző, jelenleg kolozsvári tisztviselő
ebben a közleményben érdekes számokat lánykáit tanította. Szombat este uzsonna
adott a newyorki telefonos-kisasszonyok után távozott tőlük s miután az imter.nátusmunkaképességéről is. Adatai szerint a new- han .megvacsorázott, este féltízig az olvasó
yorki telefonos-kisasszony átlag három és teremben tanult, azután a folyosón álló rufái másodperc alatt felel a hivásra. A kap- haszekrónybői elővette ünneplő ruháját s a
csolás átlag huszonnyolc másodpercig tart hálószoba fogasára akasztotta. Egyik társa
és száz eset közül csak egy esetben, lordul ezt kérdezte tőle:
elő téves kapcsolás. Sherwoodnak az a véle— Tuhutum vasárnapra hová készülsz?
ménye, hogy a technika mai állása szerint a
Évődve felelte a fia.m:
newyorki (telefonos-kisasszonyok rekordjait
— A testvérem esküvőjére!
nem: lehet felülmúlni. A cikk megjelenése
Amikor eltűnését, vasárnap vacsora után
után a „Matin" azzal felelt ezekre az ada- fölfödözték, tűvé tettek érte mindent. Köztokra, hogy összeállította a párisi telefonos- napi és ünneplő ruhája a szokott helyen, volt
kisasszonyok statisztikai számait is. Az ered- s egyetlen társáé sem hiányzott, melyet ffölmény elég kedvezőtlen: .a párisi telefonos- ölithetett volna, keresték padláson, pincében,
kisasszony a hivásra átlag csak tizenöt és végre eszükbe jutott a félreeső hely, ahol
fél másodperc múlva felel, az összeköttetést meg is találták. Teste még meleg volt s csak
csak harminckilenc és fél .másodperc alatt nem rég szállott ki belőle a. lélek, A rendőrtud'ja kapcsolni és ezer eset közül tizenket- orvos hétfőn fogott a holttest boncolásához,
tőben hibát csinál.
de mivel gyanús körülmények merültek föl,
félbehagyták a boncolást s értesítették az
— Farsangi körmenet, emberhalállal. ügyésiziséget, ámeily 17-én délben az orvosTuniszból jelentik: A tegnapi korn ovál-kör- szakértővel 'boncolhatta föl a holttestet. Demenet alkalmával súlyos baleset történt. iMi- meter György dr. megállapította, hogy a
kor a menet a. .legforgalmasabb utcák egyi- halál oka. széngázmérgezés volt. Az intézetkén volt, egy erkély leszakadt éa lezuhant a ben ugyanis, a félreeső helyeiket, hogy a vízcsapok be ne fegyjanak, .szabadonálló, cső•mélységbe. Három ember azonnal meghalt, szerű edényben faszénnel fűtötték s a hukilenc veszedelmesen megsebesüli.
szonhét-huszonnégy óráig igy fűtött helyisé— A preparandista halála. Néhány get nem szellőztették. Egy tanuló az egyik
nappal ezelőtt Szabó Tu!hutu,mot. a kolozs- szomszéd fülkéből hallott valami vergődést,
vári tanítóképző intézet negyedéves növen- de ügyet sem vetett rá. Az orvosi vélemény
dékét1 az internátus félreeső helyén halva ta- szeriint a halál a holttest föltalálása előtt,
lálták. A hirtelen meghalt tizennyolc éves legföljebb két órával állott be, a test még
fiatalember holtteste e hónap tizennegyedi- •meleg volt, A szénkályha mint bűnjel a rendkén. este 'féltíz órától másnap esti hét-nyolc őrséghez került, ahol kiderítették, hogy egy
óráig föl'fedezeflenü'l hevert az első emeleti szolga volt a hibás, aki ,az utasítás ellenére,
félreeső helyen. A mélyen lesújtott apa, Sza- hogy a tanulók lefekvése előtt nem szabad
bó Gábor hadai tanitóintézeti professzor a tüzet rakni, mégis befűtött.
temetésről visszatérve a következőket mon•Eddig tartott a mélyen lesújtott apa eldotta:
beszélése, aki .azzal végezte, hogy mit fog. a
— Nagyon fölháboritott egy dóliutám vizsgálat még kideríteni, azt nem tudja, de
megjelenő hírlapnak az a híre, hogy szerem- mindenesetre botrányos dolog, hogy i'ly dolog elafordlulhat albban az intézetben, ahol
hatvan bentlakó növendéket ilyen ngynevezett szülői gondossággal kezelnek.
— A milliós nyakék. A mult év nyarán
Páris és London között eltűnt négymilliós
gyöngynyak'ék .ügyében ismét ujabb fordulat történt. Ma azt jelentik, hogy a .nyakék
középső gyöngyét, amelynek tizenegyezer
font az értéke és a melyet eddig nem tudtak
MOZGÓSZINHÁZ.
.megtalálni, Mayer londoni ékszerész már
.megkapta és azonnal beillesztette a nyakf
ékbe. Megtaláltak azonkívül kétezer font értékű gyöngyöt, amelyek ugyancsak a kiPéntek, szombat és vasárnap
fosztott postacsomagból tűntek el. Most már
csak egyetlen gyöngy
hiányzik,
négyszáz
font értékben, amelyet Home munkás, aki az
Közkívánatra!
ékszertolvajok pőrének tárgyalása közben
az utcán megtalálta a .gyöngysort, saját 'bevallása szerint elveszitett. Mayer ékszerész
nem mondja meg, hogy hogyan jutott az ékszerhez s igy csak annyit lehet tudni, hogy
Mayer, — akinek .a Lloyd biztositótársaság
megtérítette a kárát, — a biztosítótársaságtól vásárolta vissza a gyöngyöt, A társaság
Anverszben bukkant rá a gyöngyre, ügynöA világhírű detektlvsláger sokei ugyanis egészen odáig követték a gyönrozat első része négy részben.
gyök nyomát. Ugy látszik, hogy a Lloyd
ügynökei a gyöngyök legutolsó tulajdonosáÉrdekfeszítő b ű n ü g y i d r á m a .
tól vásárolták meg.
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Négy fölvonásban. A grandiózus műsor teljes 2 óráig tart.

Helyárak minf rendesen!
Tekintettel a hosszú műsorra az előadások 5 , 7
és 9 órakor. Vasárnap d. u. 2 órától folytatólag.

— Verekszik a falu. Bécsből jelentik:
Ma éjjel a mannsvörthi községi korcsmáiban
valóságos csata támadt a falu két ellenséges pártja között, amelyben egy legényt,
késszurásisal megöltek, másokat súlyosam
megsebesítettek. Jelentéktelen sebet majdnem
miinidenki kapott. Csak a csendőrség közibe*
lépésére sikerült a rendet ismét helyreállítani.
.
'»
— A bányászok sztrájkja. Párisból
jelentik: A kikötőmum,károk, a dokk- és szállítómunkások, a hajó és vasúti alkalmazottaik
8 a bányamunkások szövetségének és szakszervezetének delegátusai gyűlést, tartottak s
elhatározták, hogy szervezeteiket fölszólítják, tegyenek meg minden intézkedést, hogy
a sztrájkoló bányamunkások ügyét teljes
siker.ro vigyék.

— A bankigazgatómé Öngyilkossági*
Párisból jelenik: Dess\au amiensi bankigazgató felesége benzinnel itatott rongyokba
burkolódzott és meggyűli íctta magát. Mire
ráakadtak, szénné égett. Az öngyilkosság
oka rossz családi élet.
— A csendőrök és a tanuk. Szatmárról jelentik: Lohán Mihály avasfélsőíaliusi
birtokost a mult év január 8-án több ember
karóval ugy elvert©, hogy sérüléseibe másnap belehalt. Lohán halála előtt azt mondotta, hogy támadói közül Csicsó Mihály és
Csicsó György gazdálkodókat fölismerte. ®
vallomás alapján az esküdtszék a mult év
május havában halálitokozó súlyos testisérié?
bűntettéért elítélte őket fejenként két évi
fegyházra. A vádlottak védői azonban semmiség i panaszt jelentettek ;he, több tanú ki
nem hallgatása miatt, akik azt bizonyították volna, hogy a vádlottakat a csendőrök
veréssel kény szeritették beismerő vallomásra. A Kúria a semmiségi panasznak helyt
adott és a szatmári törvényszéket uj tárgy®
Mis megtartására, utasította, .melyen az
tárgyalás ki nem hallgatott tanúit is ki kel
hallgatni. Igy került ez az ügy .másodszor aZ
esküdtszék elé tegnap délelőtt, amikor több
tanú azt vallotta, hogy a csendőrök a két
vádlottat nagyon megverték és igy kónyszeritették őket a terhelő önvádolásra. A tan.uk
kihallgatása után az ügyész pótinditvány'
tett s kérte, hogy a csendőröket is hallgassák
ki, .ezt az indítványt .azonban a törvényszék
elutasította. Az elutasítás miatt most a2
ügyész jelentett be senimiségi panaszt és bér
az esküdtek verdiktje .alapján a törvényszék
fölmentette .a két vádlottat, az ügy .másodszor is a Kúria elé kerül és ha ez az ügyész
semmiiségi panaszának helyt ad, nem Jel®'
tetlen, hogy harmadszor is esküdtszék elé f°0
kerülni ez a pör.
íí
— Katasztrófa a moziban. Szalernoból
jelentik: Tegnap este a Marcucci - s zi nlh ázban
mozgófényképelőadás közben egy film kigyúl adt. Bár közvetetten veszedelem a kömm
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Meghiusult merénylet, anarki6ta
dráma 8 felvonásban
A főszereplő eyy gyönyörű őt éves leányka*
a legkedvesebb kis
moziszinésznő.
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milyenekkel Casals művészete dolgozik. Gordonkája belevág a szivbe és lágy rezgéssel,
utolérhetetlen finomsággal fejezi ki azt, amit
a művész mondani akar. A lehető legkellemesebb benyomást keltette a társaságban
George Enesco, a hegedű mestere, ki szívből
fakadó, nagy melegséggel és
fölényes
— Tűzoltók hangversenye. Érdeklődésbiztossággal
kezelte
hangszerét.
Kifejezéssel várja a közönség Szánthóné Ladányi Mariska és dr. Simkó Elmérné úrnők szereplé- módja nem mindenütt és egyenletesen erőtet'> kik a Korzó-moziban a tűzoltók javára teljes, de biztos vonókezelése ép ugy megrendezendő hangverseny keretéhen fognak ragadja a figyelmet, mint rendkívüli zenei
feltépni. Nem kisebb az érdeklődés Darabos
intelligenciája. A zongoránál Szántó Tivabajos hódmezővásárhelyi kántor szereplése
lr
ánt, aki eddig Szegeden csak intimebb kör- dar, Párisban élő magyar miüvész ült, ki minűen énekelt. Ezeken kívül a Szegedi Polgári den tekintetben méltó partnere a vonós hangalárda fellépése és a gyönyörű moziképek, szerek kezelőinek. A trió nem sokat játszott
amelyet a Korzó-mozi igazgatósága összeál- még együtt, a nyilvánosság előtt sem szereltait, /alkotják azt a /szép műsort, melynek pelt, de három olyan elsőrendű művész, a
keretében .a flagy érdeklődéssel várt fényes
Jétékonycélu estély lefolyni fog. A jegyek milyenekből áll, a maga külön készségével és
árusítását különben ma kezdte meg a rende- játékának egyéni színeivel gazdag színharzőség és a jegyek .a Korzó-moziban és a tüz- móniát tud létrehozni, amiről az est sikere
fetólakta.nyában kaphatók.
fényes tanúbizonyságot tett.
Zönséget nem 'fenyegette, mégis a nézők zörtét nagy rémiület .fogta el és vad sietséggel
futottak a kijárathoz. Ott torlódás támadt,
többeket letaposták, ugy, hogy inem tehetett
uz ajtón kijutni. Ez is rendkiviül megnehezítette a segítségnyújtást. Eddig öt holttestet találtak.'

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET.
Színházi műsor:
CSÜTÖRTÖK: A kis király, operett. Páratlan 4/«.
PÉNTEK: A kis király,
operett. Pá-

ROS '/..

SZOMBAT: A kis király, operett. Páratlan */».
ViASÁRNAP délután: 1913. történelmi

8

ZIMÜ.

,

VIASÁRNAP

este: A kis király, operett.
^rletszunet.
0 É T F Ö A kis király, operett. Páros 2/3.

A Casals-írió hangversenye
A hangverseny-szezón utolsó fényes
'appeja zajlott le haimvazó szerdán nagy es
le k
> ©s közönség jelenlétében. A gordonkánál
töai napság az egész világon elismert első
mestere, Casals Pablo jelent meg a dóbogon
eg
y alkalmi társaság nyújtotta kornyezetb
en, hogy inéhány ritkán hallható tno elouáásával elragadja tisztelőinek
sereget'.
°lyan tapsvihar zúgott föl a műsor utolso
f á m á n a k befejezésekor, amilyenre a tmi nehezen (hevülő közönségünk ritkán ragadtatja
ma
gát. A tetszésnek ilyen elementáris megnyilatkozása elsősorban Casals teüvészefö" e k szólt, melyet a művész tavalyi onallö
hangversenyének hatása alatt a legnagyobb
hecsülés fogadott Szegeden, de szólt a mmJ e n tekintetben nagy és kellemes meglepet t n y u j t ó a l k a l m i társaságinak is, melynek
""nden tagja hangszerének elsőrendű muél

V0

SZE,

Haydn, Beethoven, Braih'ms: ez a három
gy név jelzi a z est gazdag műsorát. Ha
ez,lb
akarnánk a sorrendet, mely 'kufejeze
J az egyes számok sikereinek és hatásanak
° k át, , u g y feltétlenül Beethoven GiestertrtoJa
Második tételének kellene a pálmát nyiula
te- De különös és mélvrtíható érzéseket
I f ^ ' t k i Brahms H-dur trió-iáinak második
tó harmadik tétele, melvek vezetőszerepet
teteattak a gordonka szólamának é s finom
rtö
kidolgozásukkal valósággal megbuv?,f
» hallgatóságot.
A
társaság legelső művésze kétségkívül
a
"agy Casals, kinek hangszere nemes kitengésse'l uralta az együttest. Csodálatos
eg
k .;' ség árad Casals ujjai alóli a művészi
tefezés teljessége rég szólalt .meg a hódító
S z e r ű s é g n e k olyan eszközeivel, mint a
na

A Tisza-szálló nagy hangversenytermének közönsége hálás elismeréssel ünnepelte a kiváló trio művészeit és elragadtatásának minden egyes tétel lejátszása után fokozottabb ,mértékben adott kifejezést. iVégiül
megemlítjük, hogy az indokolatlan és célszerűtlen tűzrendészed
rendszábályozással
még mindig feleslegesen molesztálták a közönséget.
,
* Atlantis, Hauptmann filmdrámája
a Korzó-moziban. (Bemutató csütörtökön
február 26-án.) Amióta — most egy éve —
a Korzó-mozi maginyilt, programjának főpontja az veit, hogy csakis elsőrangú műsorokat ad és azokat is a megjelenés első 14
napjában veszi műsorra és épen meri ezt a
részét a programnak oly szigorúan, t a r t j a a
Korzó-mozi igazigatósága szem előtt, súlyos
anyagi áldozatokba kerül, de célját ef érte,
mert rövid egy óv,i fennállása után oly nívóra emelte a lekicsinyelt mozit, hogy ma
Szeged városának minden rangú és rendű
közönsége ott ad egymásnak találkát. Nagy
gond és anyagi áldozat a program ezen pontjának 'betartása. A nagyközönség, aki figyelemmé! kíséri a fővárosi elsőrangú mozgószinháizak műsorát, látja azt, hogy a szegedi
Korzó-mozi a főváros négy legelső inozgószinházáiraak műsorát veszi műsorra; as
„Apolló", „Uránia", ,JMozgókép-Ott;hon" és
„Corsó" által bemutatott képek kerülnek kizárólagos és elsőbbségi joggal .a szegedi Korzó-moziba.. A Quó Vadis?, Nilus királynője,
Gladiátorok, a Király, In hoc signó vimces,
Márta, Rablétek, A kék légár!, Girandi, az
Elűzött fin, Az országút, Szerelmeskedés stb.
stb. Kiváló világszenzációk után, méltó helyet fog elfoglalni ez az eddig páratlanul
álló felvétel, amely Gerhard Hauptmann viBághir.ü regénye után eszközölt a: Nordisk
gyár az Atlantis. A női főszerepet Ida Orloff
kreálja, a bécsi .Hoffiburg-Theater kiváló művésznője, aki éppen most j á r j a 'be Oroszországot társulata élén a világhírű magyar
színdarabbal, a L^iommaL Hogy kicsoda
voltaképen Hauptmann? Ezt igazán fölösleges elmagyarázni a magyar publikumnak,
melynek emlékében forró színpadi és irodalma diadalként él egy-egy darabjának, A takácsok-nak, a Henschel 'fuvaros-inaik, a Hannele-nefk budapesti premierje . . . Az Atlantis cimü regénye, mély bői a hasonciinü hatalmas filmdráma készült, néni kevésbé ismert. .A líra és a fantázia meleg, ragyogó
szálaiból át még átszőtt történet, mely a
mellett tele vau drámai mozzanatokkal. Bűbájos, egyben megindító mesevilág az Atlantis; arról a bizonyos hatodik földrészről
szól, amit egykoron egy világrengető 'földrengés a tenger fenekére sülyesztett. Ám —
meséli Hauptmann — az Atlantis lakói nem
pusztultak el: — lent. a, a gigantikusán súlyos víztömegek alatt, az oeeán mélyén —
még most is élnek; élük a maguk csodás álom
életét. Ez az Atlantis kerete, tartalma pedig
igéző báj, tragikus szerelmek és a fantáziá-

nak magával ragadó szárnyalása. Hauptmain
eredetileg is drámának szánta, ámde a színház eszközei szegényeknek bizonyultak volna a színpadra jeleniitésóhez. Azért hát valósággal föllléilekzett iHiauptmlanini, amikor a
minden technikai akadályt játszva legyőző
fiLm szolgálatába szegődött a szerzőknek. A
„Nordisk", a világ legkiválóbb
filmgyára,
vállalkozott a grandiózus feladatra; az .Atlantis több mint féléven át az Észaikitarageren, Amerikában, Párisban, Berlinben készült, kétszázhuszonhét jelenetben. Mint tek-nikai fölszerelés szerepelt többek közt a dán
tengerészeti kormány nyolcezer tonnás személyszállitágőzöse ós négy más h ataliruan
tengeri hajó. A szereplök száma pedig hétszáz; ezeknek élén a már említett nagyszerű
Ida Orioffon kívül Olalf Föns, a koppenhágai
Dagm ar-szinház művészié, Ebbe Tbomsén,
ugyancsak koppenhágai miüvész, állanak.
Sőt köztük van egy magyar is, Kertész Mihály, a Magyar Színház jeles művésze, aki a
filmdráma készülése idején a Nordisk szolgálatában állott. Szinte kerültük a dicsérő jelzőket, annyira beszél ez .a hatalmas filmdráma, szerzője, tartalma, készülési módja, szereplői révén — önöninagáért. De elkerülhettük a dicséreteket azért is, mert .kárpótolni
fogja ezért a Korzó-mozit hétfőtől kezdve a
közönség, mely ezúttal igazán tetejét kapja
a film-produkciónak.

közigaz8atás
(-) A főváros kölcsöne. A Frankfurté
Zeitung tegnap esti számában Budapest kölcsönéről ad Ihirt, Ez értesülés szerint a főváros 120—140 milliós kölcsönében a Morgan-cég vezetésével német és amerikai bankok vesznek részt.

sport.
o A MOTESz szeged] országos ÜnnepeKözismert dolog, hogy a hosszú időn á t duló
MASz—-MOTESz háború egy egyezményt
szült, melyben világosan meg volt állapítva,
hogy valamely szövetség tagja mily feltételek mellett rendezhet versenyt A Nemzetközi Atlétikai Szövetség megalakulásával az
egyezményt a MASz felmondotta, mely annál inkább feleslegessé vált, mert a MOTESz
összes atlétizáló egyesületei a MiASz-ba lepvén, amúgy sem rendezhetnek másképen atlétikai versenyt, mint a MASz szabályai szerint. A MOTESz junius 6. és 7-én rendezi
Szegeden országos tornaiünnepélyét, melyen,
mint évtizedek óta már, atlétikai számok is
kerülnek eldöntésre. Az egyezség felbontásával ma Magyarországon csakis a MASz sza
bályai szerint rendezhető atlétikai versengés ügy kérdés, hogy e versenyekben a MASz
által igazolt
atléták
résztvehetnek-e. A
MASz-nek feltétlenül
respektálnia
kell a
MOTESz ezen ünnepélyének
atlétikai
számait s határozati lag ki kell mondania, hogy
az ünnepély atlétikai számaiban minden atléta kivétel nélkül indulhat, dacára annak,
hogy e versenyek nem n M/ASz szabályai szerint rendeztetnek. A MOTESz. ünnepélyét
csak minden' négy évben rendezi s miutlhogy
évtizedek óta szerepelnék programján atlétikai számok, azok megtartását nem szabad
lehetetlenné tenni. Reméljük, hogy a MASz
vezetősége talál módot, hogy a iMOTESz ünnepély atlétikai számaiban való részvételt
lehetővé teszi, annál is inkább, mert egy
szerzett jog respektálása méltányos s azt
számos MASz egyesület, aki az ünnepélyen
részt óhajt venni, az ünnepélyen való részvétel engedélyét kívánja.
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TÖRVÉNYKEZÉS.
Szakbiróság előtt
az első izgatási sajtópör,
— Február 27-én lesz a főtárgyalás.

—

(Saját tudósítónktól.) A szegedi királyi
. ügyészség, amikor a királyság védelmére alkotott uj törvényt meghozták, egymásután
inkriminálta a mult év őszén Nagy György
vöröstáblás füzetének a megszűnt Magyar
Köztársaság cimü havi folyóiratnak még a
régebbi cikkeit is. Az iuj törvénynek ugyanis
visszaható ereje van. Azok a republikánus
érzelmiü irók, ügyvédek, akik az erős hangú Magyar Köztársaság részére cikkeket Írtak, bizonyára ncimi is gondoltak annak idején arra, hogy iháram tagból álló szakbiróság és nem esküdtbíróság elé kerülnek.
Igy kerül 'malid rövidesen a szegcdi
szakbiróság elé Ady .Endre, a kiváló költő
„Rohamunk a forradalomba" cimiü verse
miatt, Kalmár Antal dr. fővárosi iró, Ormos
Ede dr. fővárosi iró-ügyvéd, a Népszava
munkatársa, továbbá Andrássy Emma ököritói tanítónő, Hegyi Antal csongrádi községi
biró, továbbá Nagy György dr. ,maga is többrendbeli cikke miatt.
Az első ilyen pör, amelyet szakbiróság
fog tárgyalni, Patai Sándor dr. zombori ügyvéd pöre lesz, aki nyomtatvány utján elkövetett alkotmányos államforma elleni izgatás
vétségéért kerül a vádlottak padjára.
P a t a j Sándor ellen a szegedi ügyészség
azért adott ki vádiratot, mert ez a Magyar
Köztársaság 1913. junius 14-én megjelent
számában (Névmagyarosítás cwn alatt izgató
cikket irt a királyság intézménye ellen.
Az ügyészség; vádirata az inkriminált
cikk leközlése után igy indokolja a vádemelést:
„A rendelkező részben megjelölt cikk
idézett részeiben nyi.lt fellhivás foglaltatik a tekintetben, hogy az összes ellenzéki képviselők alakítsák írneg a köztársasági pártot, illetve nevezzék cl pártijukat köztársasági pártnak és ezáltal mü-

folyósitását megkezdettük.
1 évtől 3 5 évig terjedő előnyös törlesztéses kölcsön ket
folyósitunk. - kizárólag

Megbízásokat

földbirtokokra

fogadunk el.
w

S'zegedi Altalános Bank
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ködjének közre, hogy a királyság intézménye megszüntettessék.
Ez a felhívás kétségen kívül az alkotmányos államforma ellen irányul és azt
a célt szolgálja, hogy az ellenzéki képviselők a köztársasági eszme szolgálatába
szegődve — a királyság intézményének
megdöntésére egyesüljenek; következéskép — a cikk a Btkv. 173. szakaszában
meghatározott izgatás megállapítására alkalmas. Miért is a Bp. 565. szakasza alapján a vádemelés indokolt.
Harsányt Elemér s. k. kir. ügyész.
A szegedi .törvényszék váditanácsa vád
alá helyezte P a t a j Sándor dr.-t és a bünügy
letárgyalását esküdtbíróság helyett szakbiróság elé utalta.
Ennek következtében Pókai Elek főtárgyalási elnök 'február 27-ére, péntek délelőtt 9 órára tűzte ki a Pataj-pör tárgyalását, amelyen Pókai Elek táblabíró ifog elnökölni. A tárgyalás iránt jogászköröklbeni nagy
az érdeklődés.
P a t a j Sándor dr. pöre után nemsokára
Ady Endre hasonló pőrében tűzik ki a főtárgyalást.
§ Elitélt leánykereskedők. A szegedi
törvényszék első tanácsa ima délelőtt két
leánykereskedő fölött Ítélkezett. A csanádmegyei Piispöklellén a mult év őszén ugyanis
a csendőrök leleplezték Mata Istvánnét, a
kinek a korcsmájában valóságos biimtanya
volt. Iloveczky János nevű szabómesterrel
élt vadházasságban Matánc és ennek segitségével fiatal leányokat csalt a korcsmájába,
akiket aztán jó pénzért áruba bocsátott ifjú
gavalléroknak. Sz. Mariska följelentésére kitudódott a dolog és ma a diszes házaspár a
biróság elé került. Az elnök zárt tárgyalást
rendelt el és a tárgyalás vege az lett, hogy
Matáné és Iloveczky egy-egy évi börtönt
kaptak.
§ A megzavart bérmaut. Tavaly pünkösdkor két gépkocsin, melynek egyike Perisits Zoltán nagybecskereki polgármester
tulajdona volt, bérmálni ment kíséretével
Glattfelder 'Gyula csanádi megyéspüspök.
Május 26-ikán délután Nagykikindára érkezett, ahol a munkás nyugdijegyesület javára
mulatság volt, melyet térzene előzött mieg.
A templom előtt levő tér zsúfolásig megtelt
hallgatósággal s amikor a püspök a parócihián leszállott, hogy rövid pihenés után a
vasúton tovább utazzék, Hermán György
az egyik soffőr meg akart fordulni, de oly
szerencsétlenül, hogy a gépkocsi sárhányója
Peczity Zsarkó kilenc éves fiút elütötte. A
fiúnak, néhány horzsolást leszámítva, az
ijedtségen kívül baja nem esett, de a nagyobbrészt munkásokból álló tömeg közrefogta a gépkocsit, melyet föl akart fordita-,
ni, ami azonban, nem sikerült. Majd a soffőrt
akarták lerángatni, miközben ezt ordították:
— Le a csukásokkal! Agyon kell őket
ütni! A püspök ur autón, vasúton utazik,
hozzatok egy szamarat alája, mert Jézus
Krisztus is azon ment be Jeruzsálembe.
Egy munkás erre nyolc fillért vett ki
zsebéből s azt üvöltötte, hogy a püspök számára ennyi elég lesz kötélre. Mig a rendőrség Hermán soffőrt veszedelmes helyzetéből kiszabadította, egy másik tömeg a plébánia előtt veszteglő másik gépkocsit rohanta meg, melynek gummi-abroncsát Horváth Gyula tizennyolc éves suhanc késével
átvágta. A nagykikindai törvényszék a kiskorú Horváth Gyulát dorgálásra Ítélte, a többi vádlottat, Habel Jáinost, Kernweisz Józsefet, Kincses Antalt. Mility Györgyöt, Szőnyi
Józsefet, Venzun Lajost fölmenté, te a magánosok ellen való erőszak vádja alól, azzal
a megokolással, hogy nyolc ember együttléte nem csoport.
A szegedi királyi tábla
azonban megsemmisítette az Ítéletet s Horváth Gyula kivételével a vádlottakat egyenként két napi fogházra itélte. A Kúria második büntetőtanácsa Síipl Károly helyetteskoronaügyész vádja és Plechl József dr. védelme után a benyújtott senwniségi panaszokat ma elutasította.

1914. február 26.
...
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KGZGAZDASAG.
Teljes ülés a kamarában
(Saját tudósítónktól.) .A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara február 26-án, csütörtökön délután 2 órakor tártja ié havi teljes
ülését a következő tárgysorozattal:
•A jegyzőkönyv hitelesítésére két tag
küldése.
Napirend előtt az Országos Ipar egy®®
let ezüst érmének és oklevelének á t a d /
Schwartz Jak.a.b művezetőnek és Grundé
János nyomdiai gépmunkásinaik. Elnöki N
leütések: A kamara 1914. évi költségvet®3;
mek jóváhagyása. (Fehér vagy sárga fosai01"
ral való gyujtógyái'tást eltiltó 1911. V.
végrehajtási rendeletének kiegészítése, p ® /
túráit iparsó árának 'megállapítása. Adóin®'
tes motorbenzin árának megáliapitása. H /
dóhitélesitő hivatalok működésének m /
hosszabbítása. Kereskedelemügyi mini/® 1 ' 1
leirat a báziási vasúti híd építése tárgyába'1,
U j mértékhitelesítő
hivatalok
Mállitá/
Besztercebányán és Újvidéken. Kereske/j
lemügyi in. kir. miniszter leirata az ujvid®'
vasúti pénztárak kibővítése tárgyában.
zűli működési engedélyek megadása. Fra®;
liin Albert olasz kir. főkonzul, Kánitz y V
mos siámi kir. konzul, Coffin William an®/'
kai ifőkortzul, Roussopulos Roussos görög /
konzul', William James angol kir. konzul
Rcmto I. Jolin budapesti amerikai kon/ 1
helyettes részére. Osztrák-Magyar es. és *V
konzuli hivatalok rövidített távirati c i n /
mek használata. Pótvásár engedélyezése '
merin és Mohot községek részére. Ipari 8®8
iskola létesítése 'Szabadkán. Torwlli S á ' /
dr. titkár kinevezése az 'Országos Közi 0 ;/
désügyi tanács tagjává. 'Húsnak
és forgaJombahozatala. Magy. kir. állam 3 '/
utak isfciabadkai űzleitve|zetősiégéne|k
ét//
Újvidéket érdeklő
menetrendmódósit/^
tárgyában. M. kir. kereskedelmi Mu» e /,
igazgatósági közhatóságok ipari beszei'Z® .
tárgyában. Osztrák magyar bank s z / f <
szabadkai és újvidéki fiók intézetei váltó bú
lóinak meghívása tárgyában. MagyarorsZ
és Bosznia közötti jogsegély . s z a b á l y / /
(Magyar-bosnyák hercegovin ai
gazda-'/
központ.1) Magyarországi kereskedelmi 11 j,
zólc egyesülete kollektív balkáni keresk/®
mi utazók kiküldése tárgyában. A k a n /
kerületben az 1914—15. tanévben rend®®

üöíjal n a g y

k á v é h á z b a ^

Minden vasárnap

NAGY TOMBOLA
értékes nyeremény t á r j jakkal- $
Naponta czigányzene.

SZÍNHÁZI V A C S O R A !
Saját termésű kitűnő hegytó01"0'!!
Különlegesség: „Royal Zölő' ke '

Tulajdonosok: Mafejkaés
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Az iftslsRi készítettv
Hiit,«i>
J
rtgásra kitűnően használható a valódi
fel nem ismerhető, az eredeti fogaké 3 D
0
pótolják. Készítek továboá arany k / ? / ^
levehető araay hidakat jutányos ára*
jj(
ttaSékiek 12 óra alatt lesznek kielégít*
milyen javítást 4 óra alatt k é í * * * .
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ipari továbbképző szaktan folyanxok. Jelentés a; kamarai kerületben rendezett balkáni
ismertető előadásokról. Kamarai előterjesztés a Magyarország és Bosznia közötti postatakarékpénztári icsekkiforgatom tárgyában.
Kamarai előterjesztés a „Közgazdasági Értesítő" eimü hivatalos lap reformja tárgyában. ,A szegedi m. kir. állami felsőipariskoJa hallgatóinak .köszönete a részükre megszavazott ösztöndíjért. Ottenberg Tivadar aradi
kereskedelmi és iparkamarai elnök kitüntetése.
Pontosabb tárgyak: Titkári jelentés. Kereskedelemügyi miniszteri ,leirat a szatócsok
es vegyeskereskedők lábbeli elárusít,ása tárgyába,n. Kereskedelemügyi miniszteri leirat
a
mell fűző iparnak képesítéshez kötése tárgyába,u. Női inasiskolák létesítése Szeged, Uj
'vidék és .Zombor városokiban. Szerb liatárfor©almí korlátozások megszünteitése.
Kassai
társkamiara javaslata a közszátlitási ajánlatok bélyegmentessége tárgyában. Szeged sz.
kir. város közvágóhidi
szabályrendeletének
viódositása. Szeged és vidéke sütőiparosok
egyesületéinek javaslata, a sütemény eladás
szabályozása tárgyában. A kamara állandó
szakbi zottsága in ak megválasztása, A törvényhatósági ipartanácsok tagjaiinak megválasztása. A kamara fogalmazói állásának
betöltése. A Hóltzer-&\apitvány kamatainak
o d a í t é l é s e . A kamara és a nyugdíjalap 1913.
fc
vi zárszámadásainak megáHapitása.

delmagyarorszag

1)

hozzájárulj,on. A kormámy állítólag kötelező
Ígéretet tett erre .nézve és az összeg 3 éven át
ilesz beiktatva a költségvetésbe ,a kereskedelmi ós pénzügyi tárca terhére. A hídépítéssel
kapcsolatosan. Újvidék városának szabályozási terve i,s megvalósul. Az építkezéshez
mér néháiny héten belül hozzáfognak.
A budapesti gabonatőzsde.
A hiatáridőpiacon ma lanyha, volt az
irányzat. A spekulánsok ú j r a rózsaszínű
szemüvegen át nézik a világot, mert az időviszonyok alakulását igen kedvezőnek tartják. Most már nem félnék attól, hogy a hajózás késni fog ás mivel ,a ,készáruüzlet iránya is gyöngébb volt, abban reménykednek,
hogy ha a vásárlók követelni is fogják a terminusban az áru szállítását, ez még sem fog
oly nagy akadályba ütközni, mint eddig hitték. A forgalom elég élénk volt, az árfolyamok 8—10 fillérrel csökkentek a kulsiz nagy
realizálására. A zárlat gyönge maradt. Az
árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 12.20—12.21, májusra 12.04
12.05, októberre 10.93—10.97. Rozs áprilisra
9.20—9.27, októberre 8.59—8.60. Tengeri májusra 6.69—6.70, júliusra 6.83—6:84. Zab áprilisra 7,58—59, októberre 7.63—64. A készáruviásáron 5 fillérrel olcsóbb áron 12.000
mm. buza kelt. el. Rozs, tengeri 5, zab 10 fillérrel csökkent,.

A budapesti éitéktőzsde.
x A munkásbiztositás reformja. JelenMa megnyitáskor az ultimóha!as,z.tást
tettük, hogy Harkányi János báró kercske- •intézték el iaz előtőzsdén. A halasztás sámán,
delemügyi miniszter utasítására a kereske- •gyorsan és a múltkorinál olcsóbban ment.
delemügyi minisztériumban teljes erővel ,hoz- Az angazsmán a börzén újra kisebbedett.
Utóbb hozzáfogtak az üzlethez, amely igen
táíogtak a munkásbiztositás reformjának nehézkes volt, a forgalom zárlatig igen szak
e
'őkészitéséihez. A híradással kapcsolatban mederben folyt. A kuilisz utóbb valamit föTegemlitettiük a miniszternek azt a szándé- dözött, minek következtében a, magyar bank,
kát, hogy törvénytervezet készitése előtt a r.imamurányi rézsvény ós a magyar hitel
koronával emelkedett. A készárnpiae
e
lőbb nyolctagú résztvevővel szűkebb anké- 1—2
forgalma teljesen pangott. Az Adria tengertot tart, azután pedig egy nagyobb értekez- hajós részvény keresett volt, a temesvári
het hív össze, amelyen az összes .érdekel- szeszrészvóny is néhány koronával emelkeek ki fogják fejteni vélemlélnyüket. Közben dett. A járadékpiacot ma teljesen elhanyaclz
történt, mint elsőnek jellen.tettük), hogy golták. A zárlat tartott volt.
Kötöttek: Magyar hitel 847.75—849.50.
a
Miniszter Papp Dezső miniszteri tanácsost
Leszámítoló bank 529.75—530,25. Magyar
táegbizta azzal, hogy személyesen tanulmá- bank 531.25—533.50. 4 százalékos koroniajárabyozza az Országos Pénztár adlminisztrá- dék 83.15—83.20. O.-M. áHamvasutrószvóny
h o j á i Mint most értesülünk, ia iminiszté- 720. Közúti vasút 629.25—630.50. Rima,muráa régi tervét megváltoztatva, az amké- nyi 672.25. Magyar villamossági 548.50—
549.50. Szászvári 420—422. Temesvári szesz
p
k összehívásától eltekint és Papp Dezső 535—545.
:
i
lnis
zteri tanácsos fogja a munkásbiztositás
r
A bécsi börze.
honmjáról szóló törvénytervezetet elkészitenb
Kötöttek: Osztrák hitel 640.50. Magyar
:
| 'J
hitel 845. Angló-bank 343.50. Unió-bank 609.
* Számlák késedelmes kifizetése. Régi Bankverein 536.50. Landerbank 527.50. Dokat tSf-a Marosainknak, főleg az épitőmunká- hányrészvény 438. Alpesi bánya 845. RimatiézS , s i t ö Marosoknak, Ihogy csak nagy ne- murányi 671.50. Prágai vasmű 2650. Skoda
l'ése-p? ^küzdésével jutnak hozzá követe- 781. Osztrák államvasút 719. Loinliárd 105.
ttyáh
' am, elyeket a kellő jogvédelem hiá- Déli vasút 246.75. Török sorsjegy 228. Máraan
, gyakran el is vesztenék, különösen ka készpénzért 117.37. Magyar koromajáraDedi
gy
törvl'
közintézmények a közszállitási dék 83.25. Az irány nyugodtan tartott, csak
eny
h0s
rendelkezése ellenére indokolatlanul vasértékekben gyönge.
^ k a h - d e i g i r t j á k vissza az iparosok óvalegfí c i es .rendkivül késedelemmel történik a
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
aéseií t ^rumokon a döntés egyes épitkeKiadótulajdonos: Várnay L.
^eltnps m a tekintetében. A számlák kése8yát te kvidálása is általános panasz tárbtóbhi k- ezi " A z Országos Iparegyesület legü
v í c s ' v é g r e h a j t ó bizottsági ülésén MatlekoVárosi
színház.
ho g v a n d ° r elnök indítványára elhatározta,
k a z ipari
Wáii
vállalkozásra káros haakCió? . a p o t megszüntetése végett energikus
ni a f ű i t és a legerélyesebben el fog. járA v é ' ; a n a s z o k gyors orvoslása érdekében.
'Jiivja V.^Kő-bizottság ezen az uton is fölA KIS KIRÁLY.
k°nkrét Marosokat, hogy akiknek hasonló
Operett 3 felvonásban. írták: Bakonyi és Martos.
tozáLl3a,nasza'k
vannak, forduljanak az
Zenéjét szerzette Kálmán Imre.
tőségeAA 'paregyesülethcz, amelynek vezehatr
n e s z k ö z t ime
ánv?K 2
K fog ragadni, hogy . , , x i
SZEMÉLYEK:
az
Antal
iparasoka
' a n y a g i sérelmektől .megóvja A király
Vli

el P

& dók, f ?i

az

"Jvldék -péterváradl hid.
jelenti, hogy mútéházi
Wt? ^
fölspámnak hosszas tárgya„ tv> n a k „ ! r . w i n t iWsztülVi'nnic, •hogy a
tJ táók
Wa^lasági előnyöket jelentő
87z tá, váradi u j közúti hid létcsitéállam 1 millió 400 ©zor koronával

Lincoln, tábornagy
Montbrison, admirális
Esrede9
Testőrkapitány
Rendőrfőnök
Lancelot, hadnagy
Testőrtiszt
Montarini, operaénekesnő
Huck
Zozó, táncosnő

Balázs
Szendrő
Virágháty
Erdélyi
Szathmáry
Sümegi
Kollár!
lleltai
Solymosi
p^ry

" Thierry A. gyógyszer, balzsama
segítséget nyújt bármely betegség ellen
különösen a légzési szervek megbetege
déseinél, köhögés s elnyálskásodás, gége
katarrhus, tüdőbaj, étvágytalanság, rossz
emésztés koleraszerü betegégeknél, gyomorgörcs esetén. Külsőleg az összes szájbetegségeknél, fogfájásnál, mint szájvíz,
égési sebeknél és kiütések ellen kitűnően
bevált. — 12 kis vagv 6 dupla vagy 1 nagy
speciáltiveg 5 6 0 K. Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény.

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi Centifólia-kenőcse.

Megakadályoz s megszüntet vérmérgezésfájdalmas operációkat leggyakrabban íet
leslegcssé tesz. Használatos gyerekái
nőknél, fájó emlők tejmegindUásnál, rekedés, emlökeményedés ellen. Orbánc
feltört lábak, sebek, dagadt végtagok
csontszú, fekélyek, ütés, szúrás, lövés, vágás
v. z ú z ó d á s által okozott sebeknél kitünó
gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolítása
mint üveg, szálka, por, serét, tüske s t b , kinövések, karbunkulus, képződmények, valamint rák ellen, féreg, rothadás, kórü.ngvúlés,
hólyag, égési sebek, hosszú betegségeknél
előforduló főlfekvésnél, vérkeléseknél, túlfolyásnál, valamint k i p i l i s esetén csecseinőknél stb. stb. kitűnő hatású.
Két tégely ára K 3 60
pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható.

ELN TIÍHTWBIFSBM

Budapesten kapliatá TÖRÖK JÓZSEF gyógytárában v a i a n n n t az
ország legtöbb gyógytárában. Nagyban THALiyiAYER és SE1TZ,
Hochmeister utódai és RADANOV1TS TESTVÉREK drogériákban
Budapesten. — Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk közvctlenü

Thierry A. „Őrangyal"-gyógyszertárából

Pregrada

(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

H

ir-«í
megkezdődött a

n a p o h t a i
mozgófénykép előadás szabad bemenettel,

minden Csütörtök, szombat és
vasárnap
Értékes T O M B O L A t á r g y a k
Szolid családi műsor. — Női kiszolgálás teljesen beszüntetve.
A zenét GONDI KÁLMÁN szegeden legjobb cigányprímás teljes zenekarával hangversenyez.

Kezdete pontban 9-kor.

Gólya

árúház

M E G N Y Í L T ! ! !
Kossuth Lajos-sugárut 1. szám
(Bruckner vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézmfiárúk,
pongyolák, blousok, aljak,
női ingek, alsészokngák,
köténgek, csipkék, himzések, keztyiik, harisnyák
és mindenféle női és férfi
:-:
divat cikkekben
:-:

igen olcsé árakkal!
M E G N Y Í L T ! ! !

12.

délmagyaBOrszag

1914. február 28.

IPflOHiRDETÉSEK,
ggfozstyesek fe betegei
A vizgyógymód edz és gyógyít Idegesség,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, etttésztésl
zavarok, köszvény, CSHZ stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdő külön férfi- és női
gyógyosztályában. — Kipróbált kezelő és kezelőnő. — Gőz,-kád- és zuhany-ffirdönket fa
a nagyérdemű közönség figyelmébe ajáaljuk

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

LUCZA

külötiszmelalatt

JÓZSEF

-

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

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

Ön ugy pazarolja a pénzét! !
mint aki a gyertyát mindkét végén égeti
ha nem olyan villamos izzókörtéket használ, mely a legújabb módszer szerint készül,
hosszú élettartamúak és nagyon gazdaságosak. — Minden egyes izzókörte saját
cégemmel van ellátva.

Kseii-IÉ, tprialsta.

Őszibaraczkfát,

1

vadonezot,
akáczcsemetét,
I y,;:; szőlővesszőt J

P

Zongo ratanitás

J\

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

m i e t a olcsón ad

Unghváry Lászli

f a i s k o l á j a C ^ e g l é d . i . u a M.9vuk.i u n t É j

Hajöszűlés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzingcr-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
---^szertárában Szeged,
íenyi-tér.
520

• . • •••.. • : .-. v V
Izzad valamely testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

'' tata.":' ifiá

BB-RBBflBBBB'flBBBBBBflBBflBflnB£

Gyenge nők, gyermekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinznger-féle „C h i n ar
vasbortól". Ára 2*40 filléa Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
520

•

3

Hirdetéseket mérsékelt áron vesz f3l a kiadóhivatal.

=ai

s z e g e d

KÁRÁSZ-UTCZA

9.

moh: 01. csooHootmo: ooii.
DÉLMAGYARORSZAG
pdliiikbi napilap h1hdfih1uhtb011

vvvvv
vvvv
vvv
vv
V
fll. k. csendörségí, községi,
közigazgatási és ü g y v é d i

Könyv-, zenemű-, papir- és
Írószer

nayykereskedése

állandóan

raktáron tartja

az összes irodalmi és zenemü-ujdonsáyokat;

szállit

modern irodaberendezéseket> papir- és írószereket.

n y o m t a t v á n y ok r a k t á r a .

NYOMATOTT VÁRNAY L KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN, KARÁOT-UTCA I.

