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Szeged, 1914.

Városok.
A magyar városok kiküldöttei szombaton Budapesten kongresszusoztak. A
városok hiányairól is szó akadt. Mert a
városok jórésziben tulhalimozották a hiáhyolkkal, ami természetes . . .
Az elmúlt válságos évek a magyar
városokat megakasztották fejlődésük utján
s a
hitelforrások majdnem teljes elapadása nehéz föladatok elé állította őket.
Mig kedvező pénzviszonyok között a
legnagyobb készséggel bocsátották
rendelkezésükre a sok milliós hiteleket s a
községi kötvényeket a legkönnyebben sikerült elhelyezni, addig 1912-ben és 1913" a n a külföldi tőke teljesen visszavonult,
a
belföldi tőkének pedig tartózkodnia keliett az ily immobil befektetésektől. Enneík
következtében azután kénytelenek voltak
a
városok beruházásaikat beszüntetni,
"agyarányu terveik végrehajtását jobb
'/ökre halasztani, miután egy-két kétes
külföldi ajánlaton ikivül mindenütt a legtaerevébb visszautasításban részesültek.
Ez arra indította azután a magyar
párosokat, hogy ez egyik legfontosabb
fordésüket rendezzék és vagy a maguk réSz
"re kérjék az államtól a kötvény kiborulás jogát, vagy pedig ők maguk alapitSQ
nak egy oly közös intézetet, mely a közSe
gi kötvények külföldi elhelyezésével
fogózzék.
Azonban azt hisszük, hogy alapos vi-

A fehérkutyás dáma.
Irta: Krúdy Gyula.
a , , W e i , futár a déli hadseregnél, jóval
0 r u utían
vasárnaponkint egy asszonyba]
' a r t ebédelni, akinek meglehetősen
nia
s foglalkozása volt, széplábu leányoka(
l]^.nevelt táncosnőnek és a jó női tulajdonol j . s z emet, szájat, hajlat értékesítette, a
Solt' re ndőrség már az időtájt sem pártfog á s , 3 n ö ' kultura továbbfejlesztését és 01'WtfW v a k r a n szereztek kellemetlen megtóy ;?,..St.-Hermandad sbirrjei, amikor egytl
Viia F mt leányzó után fölkutatták ,az ujtár a fe.a! lakást. Remzei — hajdanában futó fi/1, hadseregnél — mindig talpraállott
több ] fiatalkorában vándorszínész volt,
tártett V S S e b b s i k e r r e l játszotta' Olga megtátár n a sybátyját. Ösz-öreg ember volt a
Sette 3 rá^ rendőrség előtt bőven emle% a na fWfontosságu leveleket és egyéb
\ r t j' 1 ,/veket, amelyeket gyakran álruhá,v'telt a t °tt a cimzetthez. Bizonyos érmet
S t t a kabátja alatt és öcsémuramnak szóssthe,?,, - r ' en dörkapitányt. Vasárnaponként
tálfőn ?110 t e k e t e kabátban üldögélt az asz° f e a hangulata megengedte, iinnemondta el az asztali imádságot,
a
táíiaj h n n y a s t i s felszeletelhette, miközben
fotátkpj]ajd°sásairól mondhatott egyet-mást,
ri„!r!'feg nyitotta föl évfordulókon a fran-
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ták után a városok már teljesen meggyőződtek arról, hogy sem az első, sem pedig a második mód inem alkalmas arra,
hogy e kérdés teljes megoldást nyerjen.
Egyrészt azért, mert a jó idők (közepette
a nagy intézetek is teljes mértékben és a
lehető legelőzékenyebben igyekeztek a városok igényeit kielégíteni, — másrészt pedig a közös intézet sem tudna
olcsóbb
pénzt adni, sem pedig válságos időkben a
kötvényeket zavartalanul elhelyezni. Sőt
talán azt mernénk állítani, Ihogy a régi
bevezetett intézetek utján mindig könnyebb
a kötvényeket külföldön elhelyezni, mint a
kezdetben sok nehézséggel, akadállyal és
bajjal küzdő városi intézet révén.
A nehéz anyagi gondokkal küzdő
magyar városok ügyeit több oldalról megvilágíthatjuk s vizsgálódásaink közepette
pénzügyi politikájuknak nagyon sok ferdesége ötlik szemünkbe.
A városok közül nagyon kevés törekedett arra, hogy folytonosan fokozódó
anyagi terheit lehetőleg a saját állandó jövedelmi forrásai szaporításával
fedezze,
ugy azonban, hogy a jövedelmi források
szaporítása alatt ne a pótadó vé^nélküli
emelését, vagy az adózóknak más eimen
való megnyomoritását értse.
Ezer módjuk és alkalmuk lett volna
arra, hogy lehetőleg könnyítsenek pénzügyi terheiken s ügyes politikával, bár
hosszabb idő alatt, de tömeges adósságcsinálás nélkül valósítsanak meg sok olyan
ét'kezés után elmondhatta, hogyan készül' a
'törökkávé, de mindez csak olyankor szerepelt a programon, ha Olga kegyes hangulatban volt, egyébként szótlanul, komoran és
gyorsan folyt az ebédelés, mint egy hivatalos aktus, amelyen túlesni üdvös, az asszony
még a kezét sem engedte megcsókolni rendes körülmények között és mint egy dühös
farkas nézegette, ha Remzei finomkodó kézmozdulatokkal állította össze a salátát.
— Te, — te bankóhamisitó, — mondta
hideg gyűlölettel, mert Olga asszony többnyire olyan rosszkedvű volt, mint a barát a
hajnali misén. Mindent utált, megvetett, a
férfiakat ugy ismerte, hogy már tudomásul
sem vette őket, a nők, — ezt a szót tudta a
legnagyobb gyűlölettel kiejteni és az élet, a
halál, a végzet szinte elviselhetetlenül kellemetlennek tűnt fel előtte. Halálos dühhel gondolt születése napjára, olykori nevetéseiért,
önfeledt derűs perceiről, egy régen elmúlt
szép délutánról, midőn a zöld budai hegyek
közt papirosról uzsonnázott a fűben Rernzeivel, egy éjjeli kocsizásról, holdfénynél, a városerdőben, májusi utazásról a Dunán a bécsi gőzhajóval, midőn zenekar mulattatta az
utasokat és a kapitány fehér kabátja fénylett,
egy fiatal hajóstiszt megcsókolta a kezét és
keringőzni vitte, egy karácsonyi este, midőn
a tűz előtt ült és Remzei Romeöt szavalta,
egy szerenád (Remzei fiatalkorából), midőn
a korhely barátoknak káposztalevest főzött
és egy séta elhagyott kis vidéki temetőben,
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tervüket, melynek végrehajtásától sokszor
a ferde politika, sokszor a hozzá nem értés, sokszor pedig a könnyelmű gazdálkodás elütötte őket.
Ép ugy, mint az államnak, a városnak is törekednie 'kell arra, hogy célszerű
eszmék megvalósításával emelje bevételét,
de tartózkodnia attól, hogy a városok között fönnálló versengés, erejét messze túlhaladó kötelezettségek vállalására indítsa.
A város, mint vállalkozó, gyártulajdonos, a vízvezetéki és világítási müvek
tulajdonosa, nagy bevételekre tehet szert
s anélkül, hogy adózóit túlterhelné, minden célszerű tervét megvalósíthatja.
Azonban . . . És ez azonbanról nagyon sokat léhetne beszélni, köteteket irni
s a végén keserűn megállapítani, hogy kevés van a városok között olyan, amelyik a
többinek például szolgálhatna, de sok, a
melyik megfúlt saját zsírjában és most halmozódó bajai közepette balkezével kapkod
lehetetlen ideák után.
Sajnos, azt tapasztaljuk, hogy a magyar városok vállalatai kevés esetben
prosperálnak, ugy, hogy annak a tulajdonos város kellő anyagi hasznát is látná.
Igaz, hogy a városok nem is tartják illő
dolognak, hogy ugy nyerészkedjenek s akkora hasznot szedjenek maguknak, mint
más privát vállalkozó, azonban e szép takaró mögött sokszor más bajok is rejtőzahol szülei sir ját kereste és Remzei órák
hosszáig vitte karján a koszorút: mindez rendes körülmények között ostoba, komolytalan és utálatos dolognak tünt föl előtte. És
ha szerelemről hallott, ah, a városon! Akkor
szinte megrutult egyébkor nyugodalmas, szinte apácásan redőtlen, hervatag arca, amelyen
néha az élettől való közöny finom, ábrándos
vonalacskákat is felfestegetett, mint komor
őszi tájra egy furcsa kis hidat a sötét folyócska fölött, vagy egy messzi falu fehér
tornyát, amelyen megnyugszik a szentimentális utazó szeme. A szerelem, mintegy maga a szó is, vörösposztó volt Olga asszony
előtt, dühösitette, ingerelte, lassan olyan
dühbe borította, Ihogy a déli hadtest' futárját a két vállánál fogva 'hatalmasan megrázta:
— Reiser, te kötnivaló vén huncut, te talán hiszel abban, hogy szerelem is van?
Az egykori színész, aki egész életét romantikus alapokra rendezte be, több évtized óta vendégeskedvén Olga asztalánál,
próbálta védelmezni állását:
— Kérlek, gyöngyvirágszál, már ismét
a sötétebbik szemüveget telted föl. Szerelem
van. Például magam is . . .
— Magáról ne beszéljen, Remzei ur, mert
mi ismerjük egymást! — vágott közbe Olga.
— Arról va.n szó, hogy férfiak megbolondulnak nőkért, perzselő szenvedélyek ébrednek
s mindenféle hóbortos dolgok elkövettetnek.
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Kétnapos közgyűlés
a szegedi ipartestületben.

1914. március 12.

A román kormány reformjai. Bukarestből jelentik: A kormány a szombati minisztertanácson elhatározta, hogy a kamara mai
iilésén benyújtja az alkotmány revíziójáról
szóló törvényjavaslatokat. Reformálni fogják a választási törvényt, a birtokjogra vonatkozó törvényt, a szabad
gyülekezésről
szóló intézkedéseket és törvényt hoznak a
birák elmozdtthatatlanságáról. Az uj gyülekezési törvény községekben is megengedi a
nyilvános gyűlések tartását szabad ég alatt
is, de csak elkerített helyen. Szó van arról
is, hogy a trónöröklést is szabályozzák, de
a szombati minisztertanács erre nézve még
nem állapodott meg. A kormánynak az a
szándéka, hogy az uj törvényjavaslatokat
április elsejéig elintézheti és azután föloszlatja a kamarát s uj választásokat rendel
el. A királyi trónbeszéd tárgyalását holnap
kezdi meg a kamara és a szenátus.

(Saját tudósítónktól.) A szegedi ipartestület március elsején megkezdett évi rendes
közgyűlését vasárnap délelőtti folytatták és
hétfőn délelőtt fejezték be. A március elsején tartott közgyűlés többsége, minit megírtuk,
a tagsági dijak progresszív fölemelése mellett foglalt állást és utasította az ipartestület elöljáróságát, hogy a progresszivitást
célzó javaslatot dolgozza ki és terjessze azt
a folytatólagos közgyűlés elé. A vasárnap
délelőtt tartott közgyűlésen, amelyen Pálfy
Dániel elnökölt, érdekes fordulat történt. Az
elöljáróság nevében ugyanis Bózsó János titkár beterjesztette a progresszív javaslatot,
egyidejűleg azonban bemutatta az elöljáróság saját javaslatát is, amely a progresszív
javaslat mellőzésével azt kívánta Ihogy a
tagsági dijakat az egész vonalon báromról
négy koronára emeljék föl. A vasárnapi közgyűlésen aztán a többség a progresszív javaslat ellen foglalt állást és az elöljáróságnak az egyenlő elbírálás elvén alapuló javaslatát fogadta el.
A vasárnapi közgyűlésen mintegy négyzászötven iparos jelent meg. Pálfy Dániel
elnök az ülés megnyitása után röviden vázolta az ipartestület anyagi helyzetét, amely
arra késztette az elöljáróságot, hogy a tagsági dijak fölemelését kérje a közgyűléstől.
Legutóbb is 4200 korona váltókölcsöró vett
az ipartestület, hogy kötelezettségeit teljesíteni tudja. Kérte azután az elnök a megjelent tagokat, hogy higgadtan 'tárgyaljanak,
mert valamennyiük előtt egy cél lebeg: az
ipartestület érdeke és boldogulása azért, hogy
az iparlosok érdekeit vedeni és támogatni
'tudja. Ezután Bózsó János titkár előbb
a
progresszív javaslatot terjesztette elő, mely

a tagsági dijaknak olyan arányban való fölemeléséti kívánja, hogy azok az iparosok,
akiknek az iparukból nagyobb jövedelmük
vau, többet fizessenek, mint akiknek a jövedelmük kisebb az iparuk után.
— Nem fogadjuk el! — kiáltották sokan.
iBózsó János ezután az elöljáróság javaslatát ismertette. Ez a tagsági dijinak háromról négy koronára, a beiratási dijnak tízről húsz koronára, a szerződési dijnak kettőről három koronára és végül a szabaditási
dijnak négyről hat koronára való fölemelését
kívánta. Körmendy Mátyás az előterjesztés
után, hogy a progresszivisták kívánságának
is amennyire lehet, eleget tegyen, a. közgyűlés, azt,1 az (indítványt tettel hogy mlinden
munkakönyv bejelentése után tiz (fillért rójjamak ki s ezzel a passzussal kiegészítve fogadják el az előljárósiág javaslatát. Körmendy indítványa azt célozza, hogy azok a
nagyiparosok, akik például harminc munkást foglalkoztatnak, harminc munkakönyv
után ennyiszer tiz fillért fizessenek az ipartestület pénztárába, mig az az iparos, aki két
segédet foglalkoztat, kétszer tiz fillért fizet.
A vitában, amely meglehetősen szenvedélyes volt, Paral Pál, Léderer Vilmos, Magyar József, Vogel íEde, Lórik Árpád, Ottlicska Antal, Szakáll József és Visky György
vettek részt. A progresszivitás mellett Csalik János beszélt, Metzger Péter pedig napirendre térést javasolt fölötte.
A vita vége az lett, hogy a közgyiil®
nagy többsége Körmendy Mátyás indítványával kiegészítve az elöljáróság javaslat
teljes egészében elfogadta. Ezzel az elnök a
közgyűlést berekesztette és a folytatását hétfőn délelőtt kilenc órára halasztotta.
A hétfőn délelőtt tartott folytatólag®
közgyűlésen, amelyen ugyancsak Pálfy Dániel elnökölt, apróbb ügyek kerültek tárgyalásra. Gulicska Antal azt indítványozta, hog/
a szegedi papucsosok regi törekvését méltányolandó, válasszák külön: a papucsosojj
ügyeit a csizmadia-szakosztálytól és evégb0'

Erre felejlen, hogy miként áll ez a dolog,
maga börtöntöltelék.
A futár kissé megszeppent a kemény
hangtól.
— iNőkért .nem merném tűzbe tenni a
kezem, — felelt bizouytalanul, — de férfiak
már követtek el esztelenséget nők miatt.
Olga a kanapé közepébe ült, a két sarkát a szőnyegnek vetette és ugy kiabált,
hogy a madár kalitjában összerázkódott:
— Férfiak, nőt . . . 'Hát hol vannak?
Vannak gyönge, jellemtelen, sajnálatraméltó
nadrágot viselő lények, akiket férfiaknak lhiv=.
nak és vannak kegyetlen, gonosz, sűrűvérű
asszony-személyek. A tollak a kalapnál, a
francia sarok a cipőn, kivágott ruhák és a
betanult mosolyok, szívhangok, titkos jelek
és torokból jövő hangok mindazért vannak,
hogy a férfiakat, ez üres bábokat megbolonditsák a nők. A szemeknek villanása, ,a kezeknek fogása, isékák hérna fasorokban, és
ajándékba adott ölelések, lopva kapott csókok, meg az egész szerelmi mindenség nem
ér egy hajítófát. Én még nem láttam olyan
szivet, amely megrepedt volna a boldogtalanságtól, hogy csapna bele a füzes istennyila.
.
!
Remzei védekezett:
Aiférfiak golyót küldenek a szivükbe
a városerdő elhagyott részein, hurkot kötnek
,a nyakukba és éjjelente mindig sétál át a
lánchídon egy-két csöndes férfi, aki azt méregeti, hol legmélyebb a Duna. Azok a vizre
tapadó pillantások, az éjjeli-szekrényre készített pisztolyok és álomtalan éjjelen a párnákba nyomott fejek, takaró alatti zokogások vájjon miért vannak, ha nem a nőkért?
Olga csapkodott a két kezével:
— Minden férfi gazember, aki nő után
busul. Jöjjenek ide hozzám, majd én megmondom milyenek a nők. Ismerem őket, —

a portékát! — tette hozzá, a foga között
szűrve a szót.
Erős csengetés hallatszott a házban. Öklök dörgették az előszoba ajtaját.
— A rendőrség! — jelentette egy barázdás arcú szobaleány.
— Fs a kutyás-leány éppen a szalonban
ül! — riadt iföl Olga. — Remzei dugd el a
kutyás-leányt, holnap megy vágyai rnenyországba, Moszkvába.
Remzei, aki előtt egyébkor tárva voltak
a lakás szalonjai, — illedelmesen meghajolt
egy feketehajú, igen finom és tündöklő arcú
hölgy előtt, akinek lábánál göndörszőrü fehér kutyáska szolgált.
— Kisasszony, a rendőrség alkalmatlankodik, el kell önt bujtatnom. Nevem: Remzei, futár.
— Istenem, a vőlegényem kerestet! —
felelt sápadtan az úrhölgy. — Bár meghalnék.
.
. | ! A íj
— Azt ímenU úrnőm. Ellenben méltóztassék a ruhás-szekrénybe fáradni.
A szomszéd szobában 'terjedelmes szekrény állott, ahová két-három nőt lehetett eldugni. A fehér kutyácska úrnője után ugrott.
Remzei ünnepélyesen húzta le a kulcsot.
— Nos, uramöcsém! — fordult a benyomuló rendőrkapitányhoz.
A rendőrség legényei ismerősen járták
be a lakást. A velencei tükör előtt egy nagybajuszu titkosrendőr kedvtelve megállott.
Egy dultarcu, halálsápadt fiatalember
megragadta Olga asszony kezét:
— Asszonyom, ha volt önnek édesanyja, annak emlékére kérem adja vissza menyasszonyomat.
Olga felbigygyesztette a száját.
— Én nem ismerem az urat.
— Asszonyom, szerencsétlen, szerelmes
férfi vagyok, öngyilkos leszek az éjszaka, ha
azt a leányt, akit a legjobban szerettem, ön
nekem vissza nem adja.

— Biztosan nem érdemli meg az a n°*
hogy ennyire eseng utána. Talál majd érdemesebbet, — felelt hidegen Olga.
Remzei a nadrágszárban csörgette
kulcsokat.
— Nem érdemes egy nőért, fiataléin®
— szólt közbe atyai hangon.
A fiatalember nem hagyta magát: ^ ...
— Az a nő nekem mindenem volt. A ,,
vőm, az életem, az álmom, a nyugovásom*
boldog ébredésem, hogy öt újra láthat®1.
Mielőtt megismertem volna, iszákos, verel
dő, föld terhe, elhagyatott szegény
s,
voltam. Korcsmahős, szoknyakergető, bv*
karántogató. És az ő kedvéént — már
esztendeje — megjavultam, dolgos, szor É'
mas férfiú lettem . . .
,
— Mi az ön foglalkozása, szegény f' a '
ember? — kérdi Olga.
— Térképrajzoló vagyok.
róg
— Lássa, mem érdemes egy nőért '
csak élni sem, nemhogy szokásokon vá
tatni.
A fiatalember lehajtotta a fejét:
— Éjszakára meghalok.
,m %
A rendőrök a bajuszukat pederg&r faé
kapitány vállat vont, Remzei az
e$>
tologatta a társaságot és Olga asszony
simogatta a fiatalember hátát:
)t %
v
— Ugy-e bár, kis fehér kutyája .° élhölgynek? Már régen tul van a hata® kiszökött táncosnőnek, fiam. Igyon egy p
ral a szerencséjére!
k3n#
Olga asszony elfoglalta helyét a 0 »
közepén, Remzeit maga elé állította,
tanulót a tanító.
„ .,
— Remzei ur e kis j e l e n e t b ő l ® f^r'1'
hat, hogy milyen szomorú s z a m á r
Az egykori futár engedelemkér 0 ,
tás után a likőrös-iiveget megbukt® 1 $
— Csak én egyedül — m o n d t a ""
gyok az igazi.

nek, amidőn bár a város jól megfizetteti
amit nyújt, még sem tud hasznot elérni.
És e balkezeslkedésnek is okát adhatnánk. Ez okok azonban annyifélék és gyökereik oly mélyen nyúlnak sokszor a városi -és ép ugy a nemzeti politikába is, ihogy
egy rövid cikk keretében nem foglalkozhatunk vele.
Egy bizonyos, ihogy a városok legtöbbjének gazdálkodásában nagy változásnak kell beállani. Okozza e változást akár
az idő kényszerítő ereje, néhány elrettentő
példája, akár a messze jövő zenéje — az
államosítás, vagy bármi, feltétlenül kell,
hogy jöjjön, ami nem szárnyaikat nyirbálja meg, hanem rávezeti őket a helyes gazdálkodás és okszerű pénzügyi politika útjára.

— Mellőzték a progresszív-javaslatot. — Négy koronára emelik a
tagsági dijakat. — Külön szakosztályt alakítanak a papucsosok. —
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járuljon hozzá a közgyűlés, hogv a szegcdi
papucsosok az ipartestület kebelében külön
szakosztályt alakítsanak. A közgyűlés az indítványt elfogadta. Végül táviratilag üdvözölték Gelléri Mórt és Thék Endrét s elhatározta még a közgyűlés, hogy átirat formájában köszönetét és báláját 1 fejezi ki Lázár
György dr. polgármesternek azért a jóindulatú támogatásért, amelyben az iparosok
és a szegedi ipartestület ügyeit mindenkor
részesítette. Ezzel a két napos közgyűlés véget ért.
•*&aaaaaaBaaBaBaaaaKBnaN4.aik

A tanács Foerkhez.
— Száztagú

munkásdeputáció a
házán. —

város-

(Saját tudósítónktól.)
A februári közgyűlés tudvalevőleg kimondotta, hogy a fogadalmi templom kivitele tekintetében szigorúan, ragaszkodik Schulek Frigyes eredeti
terveihez és nem engedi meg, hogy Foerk
Ernő, a templom1 müépitője bármiféle önkényes változtatásokat tegyen rajtuk. Utasította még a közgyűlés a tanácsot, Ihogy ezt
Focikkal miheztartás céljából minél 'hamarabb közölje, nehogy a templomépitési munkálatok a részlettervek ilyen értelmű kidolgozása miatt késedelmet szenvedjenek.
A város tanácsa hétfőn délelőtt tartott
ülésében foglalkozott ezzel az ügygyei. Gaál
Endre dr. tanácsos olvasta föl a közgyűlés
határozatát és azt javasolta, szólítsa föl a
tanács Foerkot, hogy a részletterveket Schulek tervei szellemében záros határidőn belül
készítse el és mutassa be. Bokor Pál 'helyettes-polgármester annak az aggodalmának
adott kifejezést, hogy Foerk esetleg megsértődik és lemond a további munkálatokról,
ebben az esetben pedig isméi1 csak az építkezés akadna meg legalább is addig, ameddig más müépitőve'l nem lép szerződéses viszonyba a város. Ezért azt ajánlotta Bokor
Pál, hogy Gaál Endre tanácsos és Stahl JóZs
ef városi építőmester utazzanak föl Budapestre Foerkhoz és személyesen is adják elő
a
közgyűlés határozott 1 kívánságát. Ha Foerk
akadékoskodna — mondotta Bokor Pál —
akkor természetesen más megoldás nem mara
d Ihátra, minthogy a megbízatást
visszav
°'ija a város. Ebben az esetben Foerk Ernő
fog kártérítéssel is tartozik, mert biszen
Schulek teiiveíi teljesen Önkényesén és a
gyűlésnek már korábban kifejezett akar lt
' a ellenére változtatta
meg.
Az építkezés folytatása küszöbön vau.
fo időjárás is tavaszra fordult, ugy, hogy
Munkálatok megkezdése előtt semmi más
akadály mem áll, mint a részletterveknek
Miiek tervei alapján való kidolgozása.
És
'Sllrgős, hogy azok időre elkészüljenek azért
; Mert a munkanélküli munkásoknak egész
5 n át € z a közmunka volt az egyetlen reeny
" k . A telet valahogyan átvergődték és
a'
k foomoruságuk csak hatványozódmék, ha
n ^alább a már megszavazott közmunkákat
k 171 adja ki a város. Éppen ebből az okból
a
sl<-(len d('lelőtt
Munkanélküli
munkásoknak
Zi asn
hf'
.
küldöttsége
fog fölvónulni a városfofouhogy
a helyettes-polgármesternél
tie
Szüntessék
k

a templom építésének meg.fosét s általában a kivitelre váró köz-

foitk e

zéseket.

Fegyverkezik az orosz.
— Háborúra izgat a Berliner Tageblatt. —
(Saját 'tudósttónktól.) A párisi Temps jelenti Pétervárról: A duma tavaly tudvalevően megszavazta a hadsereg tényleges állományának huszonötezer emberrel való fölemelését, ami a hároméves szolgálat mellett
hetvenötezer embert tesz ki.
Delcassénak
azonkívül1 megigérték, hogy a hadsereget
ujabb kilencvenezer emberrel fogják szaporítani.
Erre vonatkozóan a Temps pétérvári levelezője föltétlenül biztos forrásból ugy értesül, hogy a cár kifejezte azt a kívánságát,
hogy a hadsereg tényleges állományát száztizenegyezer emberrel növeljék, ami a három évfolyamban
háratnszázhamiincháromezer embert tesz ki. Ebez hozzászámítva a
föntebb emiitett hetvenötezer embert, a tényleges állomány négyszáznyolcvanezer
emberrel fog növekedni.
Ezzel foglalkozott legutóbb a téli palotában tartott miniszteri tanács és foglalkozni
fog vele a duma is.
Berlinből jelentik: Az orosz szomszéd
cimmel Rendkívüli részről jelzéssel figyelemre méltó a Berliner Tageblatt utolsó vezércikke. Igy ir többek között:
— Különösen az oszt ráki-magyar monarchiával szemben az orosz birodalom most
olyan módszert kezd követni, amely öntudatos hűbéri fokra még le nem sülyedt államra nézve egyenesen tűrhetetlen. A német birodalomnak is tisztában kell lennie azonban
azzal, hogy elérkezett a pillanat, mikor azt
kell mondania: eddig és ne tovább! Középeurópa kormányainak és népeinek el kell ismerniök, Ihogy betelt a koncesszióknak
és a
béketiirésnck mértéke. Oroszország minden
további túlkapására erélyes tiltakozással kell
felelni abban a szilárd elhatározásban, hogy
végső esetben fegyverhez kell nyulrú.
Egyre inkább gyökeret ver az a vélemény, hogy talán ez az egyetlen
politika,
amely a becsületes békének záloga. Ha a gazdag német birodalom fizetőképességének
megrenditése nélkül egy ideig még birja is,
az osztrák-magyar monarchia számára azonban már lehetetlenség
hatszázezer
embert
fegyverben 1tartani. Mi ugy tudjuk, hogy
Bécsben és Budapesten is arra a meggyőződésre jutottak a döntő tényezők, hogy jobb
a rémületes vég, mint a végnélküli
rémület.
És joggal kérdezik itt is, ott is, hogy az áprilisra tervezett orosz próbamozgósitás milyen ujabb katonai erőfeszítésekre fog vezetni.
Parisból jelentik: A Temps-nak táviratozzák Pétervárról: A berlini orosz nagykövet barátságos formában kérdést tett' Jagoxv külügyi államtitkárnál s azt kérdezte,
vájjon a Kölnische Zeitung ismeretes cikke
fedi-e a mérnet hivatalos fölfogást? Állítólag azzal okolta meg diplomáciai lépését a
berlini orosz nagykövet, hogy Németország
hasonló kérdést intézett az orosz külügyminisztériumhoz Szasszonov
külügyminiszternek az orosz-német kereskedelmi szerződésekről mondott beszéde alkalmából, mikor
azt az orosz sajtó nyilvánosságra hozta. A
Temps ugy tudja, hogy Jagow válasza még
nem érkezett meg Pétervárra.
Pétervárról jelentik: A Ruskoje Slovo
vasárnapi száma állítólag illetékes felhatalmazás alapján azt közölte, hogy a Köl-
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nische Zeitung-mk az a cikke, amely pétervári tudósítás nyomán kirohanást tartalmazott az orosz birodalom ellen és azt hangoztatta, Ihogy Oroszország a próbamozgósitással rémítgetni akarja Németországot,
felsőbb
utasítás következtében látóit napvilágot.
A
cikknek állítólag az volt a célja, hogy Oroszországot a hadikészülődések
beszüntetésére
birja.

A Katholikus Kör
közgyűlése.
— Készülődés a székház építésére. —
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délután
4 órakor tartotta a Szegedi Katholikus Kör
cz évi rendes közgyűlését Jászai Géza címzetes püspök elnöklete alatt. A püspök lelkes hangú megnyitó beszéde után
Lippay
György dr. főtitkár tartotta meg beszámolóját az elmúlt évről. A beszámolóból, mely
sok részletében beszédes és tanulságos, a következő érdekesebb részeket közöljük:
Mindenekelőtt, mint 'körünk életében fontos momentumot (kell regisztrálnom, hogy az
alelnöki szék Dobay iGyula dr.-ban, erősséget nyert. Újonnan választott ügyvezető alelnökünk ott kezdette meg legelőször működését, ahol legsiirgősseb a tennivaló s alhol
legtöbb a méltó panasz: helyiségünk kérdésénél. Azonnal számadásokhoz fogott, terveket (készíttetett, hogy legyen kiindulási pontja abban a (kérdésiben, inily összegre volna
szükségünk, hogy ez a kör méltó és célszerű
otthont nyerhessen. Ezek elkészültével u j
aláírási iveket bocsáttatott ki kölcsönkötvények jegyzésére és személyes utánjárása, fáradozása nem kis mértékbein járult hozzá,
hogy a másodiilk kibocsátás után az előbbivel
együtt 20.000 korona értékű részvényt jegyeztek olyanok is, akik az első felszólításra
meg se mozdultak. Ezen összegek behajtása
most serényen folyik s mert ifőpásztorunk
támogatásával résziint a Bonnaz-alapból, részint a Szeged-belvárosi plébánia alapítványaiból olcsó kamat (41/-—5%) mellett 27519
korona kölcsönt nyert körünk ós ez az öszszeg a kölosönköt vényekre befizetett pénzek
egy részének felhasználásával teljesen
kiegyenlíti a körnek telke révén ma fennálló
és a drágább kamatók iniatt nyomasztó bank
tartozását (31700 kororfe), ezzel a sikeres
pénzügyi transakcióral anyagi viszonyaink
lényegesen megjavulnak.
Részt vett1 körünk meghívás folytán azokon a kiváló művészet történeti előadásokon,
amelyeket a Szegedi Képzőművészeti Egyesület
meghívására a Budapesti
Országos
Iparművészeti társulat az Urániában rendezett, amely alkalommal Fieber Henrik ur a
modern építészet,ről és a modern festésze ről
adott elő oly lebilincselően s kiváló szaktudással, mely csak kiváló elméknek hosszas
megfigyelésből ós érett tapasztalatokból lehet
leszürődött sajátja. Amiig ezen a páratlanul
szép előadáson végig jártattuk szemeinket a
képzőművészet világhíres alkotásain, addig
márciusi hazafias ünnepélyünk alkalmával a
hazaszeretet lángjára gyulladtunk.
Peidl
Imre tanár ur történelmi tudásának gazdagságával és magyar szivének erős érzésével
plántálta belénk azt az öntudatot, amely
forrása és tárháza minden szent féllángolásnak.
Irodalmi estélyeket is tartott körünk november és január hónapokban. Az első esetben Striegl F. József állami főgimnáziumi
tanár, a Délmagyarország mun'ktársa „Ember tervez" ciimen olvasott fel ,igen ügyes novellát, amely ujabb bizonyítéka azon gazdag humornak, éles megfigyelésnek, s vonzó,
sima
előadásnak, amely e termékeny
és
ügyes tolliu Írónkat közönségünk előtt mindinkább ismertté és kédvéltté teszi. J a n u á r ban pedig Ortutay István hirlapiróf, a Szegedi Napló munkatársát láttuk a felolvasó
asztalnál, akii „örökre" cimü növel Iájában
megbató szinékkél rajzolta azt a hosszú lel-
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ki megpróbáltatást, melyen keresztül kéllett Gyula kir. tanfelügyelő. Kovács János ny. roly né tanárnő növendéke: Czirner Margit
mennie egy nőnek, mig megtalálta sz í Y'e az h. postafőnök, Kőrössy István posta- és táv- Liszt Rigólétto ábrándját zongorázta; a kisigazi boldogságot.
irdatŐnök, Lendvay József kir. adóúárnok, asszony ma már számbavehető növendéke az
lEstélyeinken az emiitett felolvasások idősebb Mayer Márton tanitó, Palesco Ott- intézetnek. Hivatott előadó művésznő lehet.
mellett még szavalatok, ének- és zongoraszá- már kassa-oderbergi vasúti főfelügyelő, So- Zucker Simon tanár növendékei közül ma
mok ás szerepeltek, amelyekre Ifőkópen a fia- mogyi József állami főgimnáziumi tanár, Sze- .két jeles zongoristát mutatott be. Szivy Ilontalság ós városunk jól ismert műkedvelő le Róbert tankerületi kir. főigazgató, Turó- ka Liszt hatalmas XUI-diilk rapsódiáját zonhölgyei és férfi ai vállalkoztak ós szereplésé- czy Mihály dr. városi főügyész. Választmá- gorázta és Paulovits Antal, e fiatal művészben mindegyik erejének és tudásának legja- nyi póttagok: Devics István sótárnok, Gye- növendék Kanig Péter zeneiskolai igazgató
vát nyújtotta. Hálás szívvel adózunk ezért nes Boldizsár törvényszéki irodatiszt, Ka- Toccatáját zongorázta. Kőmig Péter nehéz
most ugy a felolvasóknak, mint nekik ós köz- sza Antal festő, Kónya János építő, Mecsér zongora darabja Paulovits ujjai alatt teljetük ez alkalommal különösen a Szegedi Kir. József dr. törvényszéki biró, Salánky István, sen érvényesült. Az előadót és a zeneszerzőt
Tanítóképző énekkarának és fáradhatatlan kegyesrendi tanár, Sehön Károly ügyvédje- sok tapssal j utalniazta a közönség. Mermer
vezetőjének: Naszúd y József tanár urnák, lölt, Takács Antal dr. leszámoló hivatalnok, János tanár növendéke: Bihari Teréz Volkmert a kii váló vezetés melllett szereplő ifjak Üveges Lőrinc leszámoló hivatalnok. Szám- mann szonátáját (op. 12.) zongorázta. Az előfellépésükkel mindig sikert arattak és ezzel vizsgáló-bizottsági tagok: Fekete Ipoly, Ker- adó tanárja büszke lehet növendékére, a kisasszony játéka nyugodt és precíz, játékákörünk hírnevét nagyban öregbítették.
né r Lajos, Sciháffer Miklós.
iA kör részt vett azokon a vallásbölcseleti
Végül ,a közgyűlés Csernoch János her- val elragadta a közönséget. Szántó Hugómé
konferenciákon is, amelyeket nagy püspö- cegprímást, GlaMfelder Gyula dr. püspököt tanárnő magánének növendékei Szabadcs Békünk, Prohászka Ottokár ur őméltósága tar- és Gerliczy Ferenc bárót táviratilag üdvö- lának „'Bolond" cimü operából a Mária éneket és Erkel Ferenc Bátori Máriából a násztott a Katiholikus Nő védő Egyesület székhá- zölte.
kart énekelték az énekkartól megszokott prezában ifebruár 24-től február 26-ig. Nagy elcizitással.
Fiedler Walther tanár növendéke
méjének gazdag tárlházát ezúttal is megnyiBaranyai Gyula Fichtner Sándor karmestertotta szegedi hivei előtt és 'bírjuk igéretét,
nek gordonkára irt Airj átoj átsza. A fiatal
hogy rövidesein ú j r a ellátogat körünkbe .is.
cellista teljesen érvényre juttatta a müvet,
Nem volt hát híjával nemes tani fásokszéles éneklő hangvétele és biztos technikája
nak idei évünk s hogy a lélek jó olvasmámeglepő, tőle még sok szépet
várhatunk,
nyokbél is tápot nyerjen; gondoskodott rór.Schwartz Erzsébet tanárnő két növendéke
oooo
la könyvtárunk, amely máris nagy művelőliintzig Margit és Schivartz Iza Major J*
dési anyagot ölel fel és lelkes hiveink támoGyula két nagy fantáziáját zongorázták az
Színházi m ű s o r :
gatásával szépen fejlődik ós sürü használatintézeti zenekar ikisérete mellett.
Kintizg
nak is örvend. Állománya 900 mű 1033 kötetKEDD: Szigligeti Ede 100 éves évforben 5040.35 korona értékben. A "könyvtárt dulója alkalmából díszelőadás. II. Rákóczi Margit az Északi fantáziát adta elő, a techni-a
kailag nehéz koncert-müvet. Schwartz Iza
128-an használták, a használati
forgalom Ferenc fogsága. Páratlan 1/s.
Magyar fantázia oimüt zongorázta, tünemé1537 (kötet.
SZERDA: Nemtudomka, operett. Bemu- nyes tehetség, nagy jövő előtt áll a kisasz3
Közművelődési estélyeink is nyújtottak tató. Páros /s.
saony. (Schwartz Iza különben nemcsak zonugyan alkalmat a társas érintkezésre,
de
CSÜTÖRTÖK: Nemtudomka, operett Pá- gorán, de hegedűn is kitűnően játszik. Major
33
íőképen a táncmulatságok, a Ibálak s összejö- ratlau / J. Gyula müvét brilliáns technikával adta,
vetelek nyitnak a fesztelenebb érintkezésre
PÉNTEK: Nemtudomka,
operett. Pá- f u t a m a i egyenletesek voltak és férfias erővel,
közelebbi alkalmat. Táncestélyt azonban csak ros 1/s.
a hangszeren teljesen uralkodva játszott. Az
egyet tartottunk. Annál fényesebb volt azonSZOMBAT: Nemtudomka, operett. Pá- összjátéka a zenekarral kitűnő volt. A zene3
ban a nagy bálunk, amelyet a tavalyi szüne- ratlan IÍ.
kart különben Daubrowszky Viktor tanár veteltetés után február 1-én tartottunk meg a
VASÁRNAP délután: Budagyöngye.
zette. A műsor kimagasló száma Kőnig Pé„Tisza-vSzáLló" összes termeiben vállvetve a
VASÁRNAP este: Aranylakodalom, lát- ter Arató dala voilt. A 'dal szövegét gróf Saab
3
Kat'holikus Nővódő Egyesülettel és a szegedi ványos színmű. Páros /a.
burg irta, magyarra fordította Naszády Jóközönség impozáns részvétele mellett; nem
zsef
tanár. Az énekkar a mesternek a kivá' 0
csekély összeg: 1105 korona 98 fillér jiutott
* A városi zeneiskola magyar hangebből a jövedelemiből a jótékonyság oltárára, versenye. Éidekes, magyar zeneszerzők mü- kompozícióját kitűnően adta elő. Ez a nőia Katholikus Nővédő /Egyesülőt Napközi Ott- veiből összeállított műsorral léptek a iközön- k a r a magyar iKar-űiteraturában g y ö n g y k é n t
lesz beékkelve. (A lefolyt hangverseny után
honának javára is.
ség elé Szeged városi zeneiskolájának növen- újból hangoztatjuk, a zenepalota felépítését>
Fájdalmasan keLl még ezek után megem- dékei. Vasárnap délután 4 órakor volt a hang miniéi előhb meg kell kezdeni, hogy többszőr
lékeznünk arról is, hogy világi elnökünket, verseny a Tisza-szál ló dísztermében. Előkelő, legyen alkalma a közönségnek az intézet nöGerliczy Ferenc báró urat egészségi állapo- nagy közönség töltötte meg. iA zenehizottság vendékeinek előadásait élvezni.
ta már régóta távol t a r t j a tőlünk.
részéről jelen voltak Gaál Endre dr., Temesváry Laj'cs dr., Meák Gyuila, Weiner 'Miksa
* Nemtudomka. A színházi iroda jelenti:
és Reiner Mór dr. bizottsági tagok. Magyar A két rokonszenves szegedi szerző — BakO'
A nagy tetszéssel fogadott beszámoló- zeneszerzők müveiből egy baugversenymü- nyi Károly és Huszka Jenő — u j operett.!6'
beszéd után a zárszámadást és ,a vagyon- sort összeállitani nagy szó, a szegedi zeneis- Nemtudomka, kétségkívül egyike a legórd6'
kola az egyedüli intézet az országban, mely kesebbeknek, amelyeket az utolsó évek oPe'
mérleget mutatták be, amit a közgyűlés el
is fogadott. Majd a tisztikart választották évek óta rendez ilyen hangverseny eket minden rett-premiére hozott. Hősnője egy pezsgő0/
meg a következőképen: Elnökök: Gerliczy alkalommal bizonyítja, bogy az intézet taná- leány, alki a kis Nemtudomka utjai fölött ° r /
Ferenc báró, nagybirtokos, orsz. képviselő, rai a zenetanitást nemcsak mint művészetet, ködik. Ez a két nagy női szerep a darab
Jászai Géza c. püspök, apátplébános. Alelnö- hanem mint magyar nemzetünk zenefejlő- rince. Az egyiket Déry Rózsi játsza, a má®
kök: Dobay Gyula dr. ügyvéd. Várhelyi Jó- dését tartják szem előtt s a magyar zenem ü- kat Hilberth Jauka. Déry Rózsii harcias b?
azt
hi szl ,/
zsef tb. kanonok, esperes-plébános. Főtitkár: velést tekintik irányadóul s odaadással kul- szédü pezsgőskisasszonyáról
tiválják
a
nagy
magyar
zeneirók
müveit.
A
hogy kokott, holott titokban olyan tiszte008
Lippay György dr. állami főgimnáziumi tanár. Titkár és II. könyvtáros: Ifjabb Mayer most lefolyt hangversenyen előadott számo- ges, mint egy apáca. A címszerep, a halté'
Márton állami/főgimnáziumi tanár. Háznagy: kat zenei ujdonságíként mutatták he. Volk- szelíd, szerelmes virágárusleány,..Hil'b®,
Tóth Imre dr. ügyvéd. Jegyzők: Peidl Imre mann Róbert vonósnégyesének (op. 34.) első Jankáé. Az ő társa ai szerelmes diáik szerelj
állami főgimnáziumi tanár, Balázs Sándor tétele mint megnyitó számot az intézet négy ben Béke fi Lajos, Déryé pedig Solymossü'.^
0
dr. bírósági joggyakornok. Pénztáros: Ma- jelesen képzett tehetsége játszta: Kovács Osz ki egy fürge, mulatságos rikkancsot ját ® ,
dár Imre takarékpénztári igazgató-helyettes. kár, Somlyódy Árpád, Tircka Lajos és Répás A diák szüléit, a derék budai nyárspmfté
Ellenőr: Magyar József kir. adótiszt. Könyv- Béla. Lengyel László fuvolán adta elő Ja- házaspárt Szathmáry Árpád és Edei J
táros: Torma Károly kegyesrendi tanár. netschek magyar ábrándját, a közönség lel- Márta játsza. Piki grófot, az elegáns ^ ^ „ s
kesen tapsolta, a fuvolás praeciz
játékát. Petheő alakítja. Egész sereg kitűnő kon® <
Ügyész: Temesváry Lajos dr. ügyvéd. VáSzommer Endre tanár növendéke: Kovács szerep van ínég az operettben. Heltai " / 3
lasztmányi \tftgok: Barmos! György plébá- István Blodh Air honigroiset hegedülte figyeegy szelid, tisztes irodalomtanárt játsz®'^,
nos, Becsey Károly dr. ügyvéd. Bontó József
lemre méltó technikával. A zongorán Paulo- kit a diákok elvisznek az orfeumba, , !té'
kegyesrendi tanár, Böhm Ferenc az Osz- vits Antal (kisérte. Daubrowszky Viktor tatrák-Magyar Bank főnöke, Elekes Gyula tör- nár növendéke: Horváth Árpád, Blooli Pro- hirtelen lump életűvé váljék. Hárpia s®
vényszéki biró. Fekete Ipoly kegyesrendi ta- lin de et Polonaiset hegedülte sziép, széles tó- ige Miklóssy Margitban talál pompáé Xr„ó'
nár, Hajabács László belvárosi kántor, Iván- nussal és brilliáns technikával. Czirner Ká- lyesitőre, Szendrő egy rémült kávést, 0 0 ^jjjgi és iMihó pedig egy-egy mulatság
kovits Sándor íny. városi főügyész, Jánossy
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kot alakítanak Balázszsal együtt. A darab léig
fiatalabb szereplője Szabó Vili, mint csodagyerek, aki a harmadik felvonás hangversenyén szerepel. A darab első felvonása egy
kávéházban, a második egy régi budai ház
udvarán, a harmadik a Vigadóban játszik.
Plnom és érzelmes történet az egész darab,
amelynek különös értéke a muzsikája. A legjobb, amit iHuszíka valaha irt, ami nem megvetendő, ha elgondoljuk, hogy a kitűnő komponista mögött olyan sikerek vannak, mint
•a Bob herceg, Arany virág és Gül Baba. lEgy
csomó finom keringő, halk és érzelmes melódia, néhány briliáns kupié és pompás ritmusú induló a gyön,gyei a Nemtudomka partitúrájának.

Műkedvelők a színházban.
— A Protestáns Jótékony-Nőegyesiilet
nagy szinházi estélye. —
(Saját tudósítónktól.) Nagyszerű ifényüyel és pompával tartotta meg 'hétfőn este
"agy szinházi estélyét a Protestáns Jótékony Nőegyesület. Az estély előkészületeiü l hetek óta beszélt már a társaság, mert' a
Műkedvelők oly nagy számban vonultak föl
a színpadra, hogy alig van Szegeden uri család, mely ne lett volna valamiféle vonatkoz
ásban már az előkészületek alatt érdekelve.
Az estély erkölcsi és anyagi sikerben
Párját ritkítja. Már egy hét óta ,nem lehetett
földszinti helyet kapni, a páholyokról nem is
beszélve, pedig a helyárak jóval magasabb
áron keltek a rendesnél. A nézőtér valóban
•gen sajátságos iképet mutatott: hölgyek é s
11
tok teatre parée-ban jelentek meg, mint egy
'üagy bálterem ragyogó közönsége, mint
ügyetlen összetartozó, fényes társaság. Még
a
másod- és harmadrendű helyeken is a legelőkelőbb és legjobb társaságok tagjai ültek,
fö a legutolsó helyig megtelt a nézőtér, mint
zsibongó, nagy méhkas, egyrészről a töfitóg nagysága és közelsége, másrészről a
[ínpadon látott különös összeállit,ásu, szokatlan szépségek által megbűvölve, elejétől
vé
2'g a legteljesebb odaadással figyelte az
keményeket és ki nem fogyott a lelkes tápokból.
Az ünneprendező jótékony egyesület páratlan agilitáS'U elnöke, Nónay Dezsőné urOzony hozta össze a kitűnő műkedvelő
ársaságot, ő gondolta ki a szebbnél-szebb
.epeket s az ő fáradtságot nem ismerő köejességérzete tartotta ébren a közremükölelkesedését. A nagyszerű
e ° úrhölgyek
r
edmény, mely a jótékony célú intézmény
3vá
t o jutott, bizonyára ép oly gazdag jutalaz
érdemes elnökasszony fáradozásának,
nt
a közönség osztatlan elismerése.
Az estély a honvédzenekar ünnepi nyiny
A szimfonikus hangVe úval kezdődött'.
^ Menyekről jól ismert zenekar Wagner RidQrcl Mesterdalnokait adta elő Fichtner Sánr
Pompás dirigálása mellett.
v a A z után Almássy Endre szavalta el Szá1
gyulának erre az alkalomra irt prolóna
a
j„tt '
g y hatás melleit, teljesen érvényre
a Va
*
a költemény szépségeit,
báliéi e l s ö m u t a t v á n y o s szám gyermekjog L V o l í ' melynek a cime: RózsalakodaV
S e r e g szeb
°nmt
bnél-szebb, bájos baba
f
öl
a
szinpadra,
kis leányok, úrfiak,
akik ©
e !S
s mmegh;
e
^étik
Khatódoltsággal lejtették el
tánCl,
ü^Szi h ,táncukat.
k a t . A zenekar Lohengrin
b a [ c) ' t ' d ulóját játszotta, mikor rózsavirágos
c
'bim alatt bevonult az ünnepelt gyerek-
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pár: Nónay Tibor, a vőlegény, kézen vezetJános bácsi gépje.
ve Szigethy Putyu kisasszonyt, mint rózsa— jhfa kell az éleiét adja érte. —
menyasszonyt. Feledhetetlen, kedves kép
volt ez. A közönség nem tudott betelni a fiaJános bácsi jóval túljár a hatvan esztentalság bájának szemléletével és percekig dőn. ós favágó- Családi neve Schmidt és Totapsolta a szép számot, meg Bödő Nándor- rontáliból szakadt ide Szögedébe. Még egénál, aki a gyermekek táncait betanította.
szen 'kicsii korában. Nem is tud már svábul
A ragyogó fiatalság mozgalmas játéka egy á r v a kukkot sem, hanem olyan tőrőlmetután élőképek következtek.
szett .magyarsággal 'beszól, akárcsak künn
A legelső kép Versaillesbe vezet ben- született volna a homokon. Nagy szocialista
nünket, ahol Mozart mutatja be hódolatát a volt ő kelme. De csak völt. Valami :isteni tüiz
szépséges királynő, Marié Antoinetfe előtt. lobogott a szemében, mikor a szocializmus
Paredes ismert festményét láttuk itt megele- tanairól 'beszélt. Valósággal szocialista aposvenedni olyan művészi teljességgel, annyi tol volt s bár Írni-olvasni még csak hatvan
ízléssel és összhanggal, hogy a közönség el- esztendős fejével tanult meg, hogy szavazati
ragadtatásának szűnni nem akaró tapssal joga legyen, igazi ékesszólással dicsőítette
adott kifejezést. A szereplők elhelyezkedése, 'mindig a szocializmust, melynek nemzetközi
a rokokó toalettek szinpompája, a nők fran- tanai azonban nem érintették az ő svábból
ciásan finom arckifejezése egységes stílussá magyarrá lett szivét.
olvadt, melynek 'teljessége frappánsul hatott.
Egyszer magyarságára vonatkozóan valMarié Antoinette személyesitője: Domokos lattam. Mikor megkérdeztem tőle, mit csinálLászlóné egyéni kedvességgel uralta a ké- na, lia veszélyben forogna a haza, hamar
pet, melynek minden részlete tökéletes szép- kész volt a válasszal:
ségnek volt kifejezője.
— Arra, hogy fegyvert fogják, már öreg
ember
vagyok. De ha egyszer megtámadná a
Stilusbeli finomságban legjobban megközelítette a rokokó divatjának apoteózisát hazámat a nímet (más ellenségét a magyara görög kép, mely a lantját pengető Sapp'hot nak persze el sem tudja képzelni János bámutatta be társnői körében. Ezt a képet Al- csi), hát odaálilanék az ágyú mellé és ha elmássy Endréné görög istennő-szobra ural- fogy az utolsó golyóbis, hadd dugjanak bete
ta; a szobor személyesitőjének szépsége és engem az ágyúba és Jöjjenek ki, elütnék én
kiválóan plasztikus elhelyezkedése a legkel- is vagy két németet.
lemesebb hatást keltette. Sapplhot
JezerIlyen magyar ember a Schmidt bácsi, a
niczky Márta személyesítette igen poétikus ki ma már nem szociálista. Kiüldözték mapózban.
guk köziil az ő kenyeres pajtásai. Mert hát
Egy másik kép Erzsébet angol királynő Jánis bácsi — van már vagy két esztendeje
udvarát mutatta be, amint Shakespere be- — gépet vett. Valóságos forradalom ütött ki
mutatkozásának és hódolatának tanuja. Eb- erre a szegedi favágók közt. Féltették a keben a képben kivált a 'királynő pompás cso- nyerüket a János bácsi gépjétől. Ahol tehetportja. Hoyos Györgyné grófné ábrázolta ték, kellemetlenkedtek neki. Nemcsak szóval,
Erzsébetet ritka jellemző erővel, tökéletes il- de ököllel is. Megverték bizony nem is egylúziót keltve. Udvarhölgyei: Abafy Rózsa és szer a jó öreget, végül kiüldözték a szakszerVárady Bözsi dr. a legméltóbb környezetet vezetből 'is.
varázsolták köréje.
A koplalósoktól szökött lovat fogadni, a
Még két csoport volt a felsoroltakon kívül, ue ki győzné sorra szedni valamennyit?
Az egyiken empire divat uralkodott, másikon a bokorugrós magyar szoknya és sujtásos pruszlik. A magyar kép természetesen
megelevenedett és ropogós csárdással zárta
be a fényes műsort.
A képek előtt Vasadi Balog György dr.
konferált szellemesen, a szünetek alatt pedig
a honvédzenekar játéka kötötte le az érdeklődést. Özönével kapta a tapsot
Ferenczi
Frigyes, a szinház kitűnő főrendezője, aki az
összes képeket valóban művészi hivatottsággal beállította és elrendezte. Különösen a
gyerek-ballett zárójelenetében hatottak meglepetésszerűen a hátsó színpad fokozatosan
előtűnő, rendkivül festői csoportjai.
Gyönyörű képet nyújtott a roskadásig
megrakott nézőtér, különösen akkor, mikor
a gyerek-ballett szereplői beözönlőitek és
ellepték még a középutakat is. Rengeteg taps
hangzott el, érdekes, élvezetes, ritkán zajos
este volt. olyan, mint egy tulszines farsangi éjszaka. A közönség sokáig emlékezetes,
szép emléket vitt róla haza.

rtllamos vhl'v qázcsHlárt szerezne he. tekintse meg FONVÓ
SOMA modern csillárraklárát
SZEGED. Kölcsey-utca 4. sz.
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mellyel a gépét együk helyről a másikra huzatja. Mikor pedig megjelenik János bácsi a
víztoronynál, a koplalósok körül ácsorgó nap
számosok közül ritkán menekül meg ép bőrrel. Nem régiben meg éppen három foga
bánta meg, amiért géppel vágja a fát.
Csak a minap panaszolta el nekem ezt a
barbár esetet János bácsi. Szégyelte elpanaszolni előbb, .de végül csak kitörve belőle a
keserűség:
— Ott mutogatták az istentelenek a kopXalós standon a kivert fogaimat. Eh un ni a
Stíhmiidt foga!
Könny szivárgott ki a szeméből, mig elbeszélte a dolgot.
— Pedig, ha agyonütnek is, a gépemet,
az én ártatlan gépemet nem hagyom. Ugy
szeretem, mintha az édes gyerekem volna.
Ugy szeretem, mint az életemet. Csak a magyar ipart pártolom, hogy a gépet vettem.
Hát akkor minek adják a szegény emberek
géplakatosságra a gyerekeiket,
ha olyan
nagy bünömül rójják fel, hogy megvettem
ezt az én aranyos gépemet. Hát igaz, hogy
•egyszer-másszor baj van vele és makrancoskodik. De akkor se benne van a hiba, hanem
hogy hát rossz az olaj. Arról nem tehet a
gép. Mert a gép, az finom, kitűnő munka.
Nem is került ki több olyan a Pálfy-gyárból.

S az öreg olyan szeretettel és rajongással besrélt még vagy egy fél óráig az ő gépéről, hogy igazán megható volt.
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— Odaadtam érte három fogamat, de ha
kell, az életemet is odaadom a gépeméit.
Amit pedig János bácsi mondott, az nem
frázis. Ö mindiig ugy beszél, ahogyan érez.
Tiz év óta ismerem, mert tiz év óta vágja
nálam a fát. Előbb kézzel, most géppel.
Mikor megkérdeztem, bejelentette-e ezt a
fogkiiverési .esetet a rendőrségen, részig!)áltan jelentette kii:
— Minek jelentettem volna be, nem tanú síkodnak azok egymás ellen, tanú nélkül
meg miit ér a panasz?
— diát a bárom kivert fognák a helye,
világosítottam ifel János bácsit, eléggé tanúskodott volna maga mellett.
— Ejnye, igaza van a tekintetes urnák,
erre nem is gondoltam.
Végül még kioktattam
János
bácsit,
ihogy legközelebb, hu megint kimegy lóért a
koplalós standra, kérjen a főkapitány úrtól
egy detektívet, az majd lefüleli és törvényre
adja János bácsi harcias kenyér irigyeit.
A jó öreg megígérte, hogy így tesz ezentúl. Én. meg ez úton kérem meg Somogyi
főkapitány urat, bár tudom J á n c s bácsi kiérésére tis megteszi, adjon melléje majd egy
detektívet és védelmezze meg a mi derék favágónkat, aki úgy szereti a gépét, az ártatlan gépét, mintha az édes gyereke volna, úgy
szereti, mint az életét. ,Annyira szereti, bogy:
— H a valaki el akarná venni a gépemet,
— úgymond — rááltanék a gépre és onnan
lőném le az illetőt. Aztán magamat, hadd
baljaik meg, mert a gépem nélkül már éinii
sem tudnék, de nem is akarnék.
-gl
Fényesen győzött a bolgár kormány.
Szófiából jelentik: Ma volt az egész országban a választás a törvényhozó testületbe. A
választáson igen sok választó vett részt,
mindazáltal semmi incidens nem történt. Mindenfelé a legnagyobb nyugalom és rend van,
A választás eredményéről eddig
Szófiából,
Filippopoliszból, Ruszcsukból,
Küséfmdilből
és más városokból érkezett jelentés, am^ly
azt mondja, ihogy csupa kormánypárti
képviselőt választattak, ellenzékit egyetlen egyet
sem. A kormány mindenütt a városi szavazatok hetven százalékát kapta meg, a többi
szétforgácsolódott az ellenzéki pártok között. Különösen a szocialisták
szenvedtek
nagy vereséget. Fő fészkükben, IKazamlikban
elvesztették eddigi szavazataik Iharminc százalékát. A kormány után legnagyobb sikere
volt a demokrata és a marodnáikus, vagyis
nemzeti pártnak. Érdekes, hogy Szófiában a
nemzeti párt alig kilencszáz szavazatot kapott, holott körülbelül ezernyolcszáz párthíve
van a fővárosban. A Danev-páét sem ért el
különös sikert. Az agrárius párt eredményét
még nem ismerik. Szófiában, huszonkétezer
választó van, ezek közül tizenháromezer
szavazott, mig a mult választásom csak kilencezer.
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A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatalban délelőtt nyolc órától délután két 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-pénziárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van
hivatal.
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig vau hivatalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI KÖNYVTÁR, nyitva délelőtt
10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek °
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehel
tekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapokon látogathatják délelőtt 10—í óráig.
A KÖZKÓRHÁZBAN: a bel glátogatási
idő délután 1—3 óráig tart.
A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadója hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráid
tartja hivatalos óráját, a Bérlii- iskola helyiségében, (Csongrádi Takarék vj palotája-)
VÁROSI SZÍNHÁZ: Est» nyolc órakor
II. Rákóczi Ferenc fogsága,
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától
kezdve este 11 óráig: Borzalmas éj. Dráma 3
felvonásban.
KORZÓ MOZI: Az előadások
tartanak
délután 5 órától kezdve este 11 óráid'Az ördög cimborája, dráma 4 felvonásbanVASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdv*
este 11 óráig: A múmia,, vígjáték 3
felvonásvan. A vasúti szálló, vígjáték 2 részben.

A szegedi párbaj lavinából
— Vívóteremtől

a járásbíróságig.

(Saját tudósítónktól.) Érdekes és ne31
mindennapi ügyet tárgyalt a szegedi j.ár;jS'
bíróság. Becsületsértéssel vádoltan állott 9
biró előtt egy tisztviselő, inert több szeg e(b
ur eljárását — lovaigtias afférokkal kap©* 01 /
ban — gyávaságnak nevezte. A magyar
sadalomban súlyosnak elfogadott kifejez 06 '
,
vir
ert a tisztviselőt elmarasztalta a birosag. .
szont ezzel még nincs elintézve az ügy. 1111
vei katonai becsületbíróság elé is kerül
eset és előzményed s nem. lehetetlen,
tömeges párviadal és több bírósági tárgy 3
lesz a folytatása.
Zombory Gyula volt a mai t á r g y a l ó * /
W
vádlott. A sértett iBiedl Jenő dr. és Fi0 ,
BiedJMarcel dr.
ügyvédjelölt volt.
Biró 1 . ,
Fischer két lovagias ügyből kifolyólag 0
-

Előadások 5 , 7 és 9 órakor.

—

-

-

1Ű9

folyósítását megkezdettük.
1 évtől 3 5 évig terjedő előnyös törlesztéses kölcsön ket
folyósitunk. — Megbízásokat
kizárólag

1 5 és 9 órakori
számozol! helyek.

földbirtokokra

fogadunk
el.
-

Szegedi Általános Bank
Rudolf-tér 5. szám.

..

Katona-, deák- és gyermek+
jegyek nincsenek.
^

segédeik szerepeltek. Zombory ugy amis
^
9
gyai'ázatot kért. Rósa Pál dr. ü g y v é d t ő9l .
nek Biedl dr. és Salgó Béla dr. voltak
.
bizottai. Nem tudtak megegyezni a s e g e
$
tárgyalások során s igy meg állapított"
párbaj föltételeit és idejét. E l is m e n t 0 / ^
mentani vívótermébe s már perceken
^
összementek volna kardpárbajra, aimik' 01 "^,
sa Pál dr. megbízottai b e c s ü l e t b i r ó s á g
^
gálását kérték. Zombory megbízottai:
^
Lajos és Csiky László színészek, kiiele11^
feliik nevében, hogy
ibeospletbiróságn 3 re
lye ni nos akkor, arnjdöu már a párvi 9
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fölállanak, különben is az előhozott vádak
olyanok, hogy láthatólag semmi alapjuk
sincs, csupán mendemondák és semmi irásréli bizonyíték. A vádak közt egy komdlyalbbnak látszó akadt, amely szerint Zomhory nem a lovagiasság szabályai szerint fejezett volna he egy régebb! affért Csipkés Ernő
hadnagygyal, Zombory viszont Írást mutatott, hogy ezt az affért párviadal nélkül, de a
lovagiasság szabályai alapján befejezte. Megjegyezték 'még azt ds, liogy Zombory soha
"em tért ki, h a megverekedésről volt szó.
(iEgy verzió szerint kilenc párbajt vivotf).
Ezt: a Rósa—Zombory-ügyet jegyzőkönyvileg intézték el. .Ugyanezen a napon egy héttel
előbb történt dolog miatt provokáltatta Kiss
Miklós is Zombory Gyulát, Fischer Marcel
t,r
- és Schaffer Arthiur'dr. utján. Zombory
segédei bejelentették, hagy bármilyen elégtétélt hajlandóik adni, kivéve bocsánatkérést
v
agy sajnálkozást. Erre Kiss segédei — természetesen kötelességükhöz hűen — felük nej b e n szóval előadták, hogy Zomborynak elintézetlen ügyei vannak — azok, amik .már
olőbb szerepeltek a RÓsa-^Ztímbory-afféiban.
Zombory Gyula ekkor ugy látta, hogy őt
Provokálják s ugyanakkor nem hajlandók a
Provokálás folytatására, illetve, hogy diszkv
alifikáini akarják & más megoldást nem
látván, — az ez ügyben szereplő urak eljár
ósát gyávaságnak nevezte.
Természetesen
"Sész affér-lavina keveredett ebből s mert a
megsértettek közül több tartalékos tiszt is
°an, Zombory Gyula följelentést tett a 46-ik
gyalogezred parancsnokságánál,
a sértést
löntartva, hajlandó katonai becsületbíróság
döntésének magát alávetni.
A megsértettek köziül Biedl Jenő dr. és
Fischer Marcel dr. a járásbíróságnál följctentést tettek Zombory elllen, s az ügyet ma
térgyalta Gömöry Andor dr. járásbiró.
Zombory Gyula, miint vádlott, előadta az
Petéket. .Beismerte, hogy többek közt Biedl
fenő idr. és Fischer Marcel dr. eljárását az
ismertetett afférokkal! kapcsolatban gyávád n a k nevezte s ezt ma is föntartja. Hangmfiyoizta, hogy őket személyükben
sérteni
rém
viszont
s z ándékáhaii. A sértettek
ar
ra hivatkoztak, hogy ők teljesen jó'hiszetéfien és kötelességük szerint jártak eil megkmatásukiban és igy semmi'oka nem lehetett
v
'°lna őket megsérteni.
A bir,óság becsületsértésért 50—50 koronár
« Ítélte el Zombory Gyulát s az Ítélet
résrehajtását felfüggesztette, kötelezte egyre1' hogy valamelyik szegedi lapban ezt az
U
életet publikálja is. Az ítélet jogerős.
Hogy a többi lovagias ügynek milyen
téfetatása lesz, azt most még nem lehet tudni.
.

A montenegrói határon. Szerajevóból
hogy a montenegrói haláron összet C t ^ T Q került a sor osztrák-magyar és mon^egrói
katonai kirendeltségek közt,
ugy,
g y ba
je ,
diplomáciai bonyodalmat nem is,
Avatkozást von maga után az eset. Az
j ^ e i i t k ö z é s oka az volt, hogy olyan terülj,, e m e n t át a montenegrói kirendeltség, a
l
öm 3 m o n a r c h i á h o z tartozik. Szvenovban
U, n t az incidens, Szerajevóhoz közel. A
l i t " t e n % r ó i csapatot egy főhadnagy íelszó• h ogy hagyja el a kérdéses területet,
ti, ^ klem lehet, — mondta a montenegrói
• re ez Montenegróhoz tartozik!
Nem, ez Szerajevóhoz tartozik!
Mivel egyik fél sem engedett, az osz-
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órakor Süli Józsefné nyitotta meg. Ajánlatár a a gyűlés elnökévé Abmhám
Mátyásit,
jegyzőjévé pediiig Petrov Milorálduét választották meg. Ezután a munkásnők országas
szövetségének budapesti kiküldötte Singer
Veron, tartott nagyhatású agitációs beszédet.
Hollós József dr. közkórházi főorvos szólalt
A szegedi nemzeti munkapárt
március föl ezután és azt fejtegette általános helyes15-ének előestéjén, március 14-én (szom- lés között, hogy a nőknek a férfiakkal együtbaton) esti 8 órákor a Lloyd-társulat he- tesen kell kivívni politikai jogaikat. Singer
lyiségeiben társasvacsorát rendez, melyre Veron válasza után kimondották a helyi bia t. párttagok ezúton is meghivatnak. Egy zottság megalakulását. A bizottság elnöke
teríték ára bor nélkül 3 korona. Jelentkez- Petrov Milorádné, jegyzője Benkő Mariska
ni lehet Kass János urnái is,
lehetőleg és titkára Süli Józsefné lett. A szegedi femiszombat déli 12 óráig.
nisták részéről dr. Domokos Lásalóná és Ká— Juhász Gyula állapota. Az orvosok rász Józsefné jelentek meg a gyűlésen, a
most már biznak abban, hogy Juhász Gyula mely hat óra után ért véget.
— A Szabadoktatási Bizottság megéletben marad és hogy rövidesen visszatérnyitó
gyűlése. A szegedi Szabadoktatási Bihet Szegedre, haza, a z édesanyjához. Rozottság
vasárnap délelőtt fél 11 órakor tarsenield Viktor dr. fővárosi ezred-orvos ma
totta ünnepélyes megnyitó-gyűlését a várostelefonon informálta a
Délmagyarországot háza közgyűlési termében nagyszámú érdekJuhász Gyula állapotáról:
lődő közönség részvételével. Különösen szép
Juhász Gyula állapota javul.
Purjcsz számban vonultak föl' a város tehetősebb
-.anár alaposan megvizsgálta a beteget és gazdái, hogy jelen legyenek egy nagyfontosságú népművelési akció megkezdésénél.
megállapította, hogy a golyó a tüdőt csak
Az ünnepély a himnusszal kezdődött, melyet
horzsolta, de nagyobb bajt egyáltalán nem Naszády József zenetanár vezetésével a •taokozott. A költő minden valószínűség sze- nítóképző énekkara adott elő. Utána Jánossy
rint tiz nap múlva elhagyhatja a kórházat'. Gyula királyi tanfelügyelő nyitotta meg a
A golyót csak akkor távolítják el, ha annak gyűlést, üdvözölte a megjelenteket és lelkes
beszédben vázolta a szabadoktatás nemzeti
szüksége mutatkozik.
föladatait. Majd Gallér Kristóf pápai kama— A zsidó hitközség közgyűlése. A rás tanitóképzőintézeti igazgató lelkes beszegedi zsidóhitközség vasárnap délelőtt tar- szédben ismertette a magyar gazdaszövettotta rendes közgyűlését Rósa Izsó dr. el- ség céljait. Szövetkezésre, népházak és egyéb
möklésével. Először bemutatták az 1913. évi népies kultúrintézmények alakítására hiván
zárszámadást, vagyonkimutatást és évi je- föl a hallgatóság figyelmét. A gyűlés kiemellentést, amiket a közgyűlés tudomásul vett. kedő mozzanata Lippay György dr. főgimnáLőw Immánuel dr. főrabbi születésének hat- ziumi tanár tartalmas előadása volt. Visszavan éves évfordulója alkalmából 2000 koro- pillantás Szeged múltjára cimmel. Lippay dr.
nás jutalomdij-alapitványt tettek. Az ala- ismertette Szeged múltját-, egészen 1883-ig
pítvány kamatát éverikint a zsidó népiskola s kitért azon mondákra is, amelyek a népkét negyedik osztályú tanulója élvezi. Ezvándorlás és honfoglalás korából Szegedet
után a fokán,tori állás betöltését tárgyalták. érintik. A történelmi időkre áttérve 1138-tól
A közgyűlés elhatározta, Ihogy betölti a főkezdve (ekkor szerepel a város sóhivatala
kántori állást. Március 21-ére meghívták révén először az oklevelekben) tárgyalta a
próbaéneklés céljából Grünwald Sámuelt, a várost érdeklő eseményeket, tüzetesen szólt
budapesti Rombach-uteai templom helyettes IV. (Béla királyról, mint a szegedi vár építfőkántort. A kultuszadó fölemelése miatt tetőiéről, Kun Lászlóról, aki sokat tartózkoegyesek elégedetlenek. A közgyűlésen ezt az dott Szegeden, majd Zsigmondról s főleg
ügyet Pataki Simon tette szóvá és azt in- Mátyás királyról, akinek Szegeden rokonsádítványozta, hogy válasszanak külön adóbi- ga is volt. Vázolta Szeged szenvedéseit a
zottságot, amely egész évben működnék. Ezt török uralom alatt (1542—1686), Czerni Joaz indítványt az elnök, nagyon helyesen, nem
ván garázdálkodásait, majd a vár felszabaengedte tárgyalni, mert a z alapszabályok e dítását a török járom alól. Kitért a kuruc
kérdésben máskép intézkednek. Az elnök mozgalmak kapcsán Rákóczi Ferenc szegedi
ezen intézkedése miatt sokan elégedetlen- szereplésére is, majd a hires boszorkánykedtek, de végre is lecsillapodtak az elége- megégetésekre, 1712., 1770. és 1816. árvizekdetlen elemek és a közgyűlés csendben véről szólt. A 40-es évek mozgalmainál hoszget ért.
szasabban időzött Széchenyi és Kossuth
— Fogy a Bácska népe. Zomborbéi szegedi látogatásánál és az utóbbival kapjelentik: Bácsbodrog vármegye közigazgatá- csolatban felolvasta azt a lelkesítő beszédet
is, amelyet „Szegednek népe, nemzetem
si 'bizottsága most tartotta ülését, amelyen
büszkesége" kezdettel itt tartott. Ismertette
Skultéty Ferenc alispáni jelentésében beszá- a szegediek szerepét a szabadságharc mozmolt arról, hogy a megye területéről az idei galmaiban, majd szólott a forradalmi vészév első két hónapjában kétezernél többen bíróság működéséről és Bach rendszerről.
vándoroltak ki Amerikába. Ebben a kimuta- Áttért aztán Szeged fejlődésének vázolására
1865-től 1879-ig. Majd behatóan szólott az
tásban azonban még nincsenek benn a bács1879-iki nagy árvizről és ezzel kapcsolatban
kai szabad királyi városok kivándorlói, akika király, az egész nemzet és a müveit világ
nek száma legalább is ezerre tehető, ugy, részvétéről. Részletesen fölsorolta a királyi
Ihogy minimális számítás szerint legalább is biztosság alatt történt- nagyobb építkezéseháromezren vándoroltak ki (Bácskából ja- ket. A hallgatóság mindvégig a legnagyobb
figyelemmel kisérte az érdekes adatokban
nuárban és februárban. Megállapították, hogy -és talpraesett; fordulatokban gazídagt, élvea kivándorlók legnagyobb része erős, munka- zetes előadásr, melynek végeztével a tudós
bíró földmivelő ember, akik azóta hagyják el
tanárt zajosan megtapsolták. Koltay Alajos
tömegesen hazájukat, mióta a kivándorlási polgári iskolai tanár a vasról tartott hosszabb
ismertetést. Szerfölött tanulságos fölolvasátilalmat visszavonták.
sát sikerült vetített képekkel illusztrálva. A
— Munkásnők szervezkedése. Vasárnap szép ünnepély a Szózat eléneklésével ért
délután a (Mikszáth Kálmán-utcai Munkás véget. A Szabadoktatási Bizottság ezzel meg
Otthonban a szervezett munkásnők látogatott kezdte a programjába foglalt kulturföladagyűlést tartottak, amelynek (folyamán meg- tok megvalósítását. 'E hónapban még néhánv
ismeretterjesztő előadást fog tartani a III.
alakították a munkásnők országos szövetsé- kerületi polgári fiusiskola tornatermében a
gének szegedi bizottságát. A gyűlést négy nagyközönség számára. Ez évi munkásságé-

trák-magyar csapat1 fegyverét használta s
megelőzte a montenegróikat, azokra sortüzet adott. Öt montenegrói katona meghalt,
három súlyosan és három könnyebben megsebesült.
— A munkapárt márciusi ünnepe.
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nák javarésze azonban az iskolánkivüli oktatásra alkalmasabb időre, az esztendő őszi
és téli hónapjaira marad.
— Gellért Mór arcképe. A szegedi ipartestület nemrég elhatározta, hogy egykori
jegyzőjének, Geltéri Mórnak életnagyságú
arcképét megfesteti.
A művészi föladattal
Heller Ödön szegedi festőművészt bízták
meg, aki a portréval már teljesen elkészült
és át is adta az ipartestület vezetőségének.
A képet most Budapestre vitték, ahol a tavaszi tárlaton kiállitják s a kiállítás után helyezik el végleg az ipartestület székházában.
— A fiumei bombamerénylet. Fiúméból
jelentik: Itt leartóztatták Umile Oszkár ukrainai embert, akit azzal gyanúsítanak, hogy
része van a kormányzó ellen elkövetett bombamerényletben. .Umile megvallotta, hogy a
merénylő Belleli háromezer koronát ajánlott neki, tía ő veti a bombát, de ő nem fogadta el a pénzt. A városban azt beszélik,
hogy a merényletbe bele van keverve Baccich-Girardelli volt polgármester is, akit
Fiúméból kiutasítottak és aki most Ankonában él. Ezt a hírt azonban nem lehet ellenőrizni, mert a határrendőrség inem ad semmiféle fölvilágosítást. — Hazafias ünnep. A Szegedi Kereskedők Egyesülete az egyesület internátiusa
„Dugonics" önképzőkörének közreműködésével .március 15-én, este 8 órai kezdettel az
egyesület helyiségében (Sömogyi-utca 22. sz.
alatt) hazafias ünnepélyt rendez. Réliépődáij:
személyenként 60 fillér. IMüsor ez lesz: 1.
Hymnus. 2. Elnöki megnyitó; Tartja: Kormányos Benő Idr. 3. Ünnepi beszéd. Tartja:
Bitó Márton. 4. Petőfi: Talpra magyar. Szavalja: Wagner Péter. 5. Ballá Miklós: öreg
honvéd (Dialóg.) Előadják: Mózes Jenő éts
Gönczi László. 6. Planquet: Corneviillei 'harangok (Trió). Előadják: Maschaczlcer Jenő
I. hegedűn, Maschanczker Sándor II. hegedűn, Steiner Lajos csellén. 7. ,/Március 16-áikie
méltatása" Pályanyertes mü. Irta s ifölolvassá Mózes Jenő. 8. Petőfi: Rabhazának fia. Szavalja: Paul Mancika. 9. Tavasz elmúlt. Énekli az ifjúsági férfikar. 10. Magyar motívumok. Játsza az intézet zenekara. 11. Vörösmarty Mihály: A vén cigány. Szavalja:
Gréczi István. 12. Szózat. Előadás után tánc.
— Verekedő bőrziánerek. A bécsi börzén vasárnap volt a választás a kereskedők
egyesületének egyik választmányába. A választási helyiség előtt a különböző pártbeli
szavazók összeverekedtek,
ugy,
hogy
a
rendőrségnek kellett közbelépnie. A rendőrség több embert letartóztatott.
— A kereskedelmi utazók közgyűlése.
A Magyarországi
Kereskedelmi
Utazók
Egyesülete vasárnap tartotta Auer Róbert
elnöklésével X X I V é k évi közgyűlését. Az
elnök megnyitó beszédében vázolta azokat a
szociális intézményeiket, amelyeket az egyesület fennállása óta létesített. Az egyesület
szociális intézményeit a közeli időben betetőzi az utazók nyugdija, amelyet remélhetőleg már a negyedszázados jubileum idejére
sikerül létrehozni. Az egyesület megalapítja
az utazók árvaházát és menedékhelyét is. Az
elnöki megnyitó után 'hosszabb vita fejlődött
ki az évi jelentés körül és kifejezésre juitott
az a kívánság, hogy a gyorsvonatok harmadosztályú kocsijai dolgában ujabb akció induljon és hogy az általános kereskedelmi, érdekek védelmében az utazók is szerepet vállaljanak.
— Csiszár Imre temetése. Vasárnap
délután temették el Budapesten, a farkasréti
temető halottasházából Csiszár
Imre dr.
rendőrsegédfogalmazót, a kispesti tragédia
áldozatát. A temetésen ott vol't Boda Dezső
dr. főkapitány vezetésével a rendőrség majdnem teljes tisztikara. A gyászszertartást
Haypál Benő budai református lelkész végezte. Azután a négyfogatú gyászkocsira
tették a koporsót és két szakasz díszbe öltözött rendőrrel az élén, megindult a menet.
A kocsi mellett hat diszbe öltözött rendőr
haladt kivont karddal. A sirnál újra Haypál
Benő mondott imát.

— Családirtó egyetemi tanársegéd.
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka borzasztó .családi tragédia történt Budapesten,
a Vigadó épületében. Filasils Károly egyetemi tanársegéd, akinek a felesége két. héttel
ezelőtt halt meg, bánatában megmérgezte két
kis gyermekét, aztán agyonlőtte magát. Szegény nagykanizsai harangozónak a fia Vlasits Károly. A tudományegyetemen Winkler Lajos dr. professzornak lett tanársegédje
a szorgalmas és feltűnő tehetségű fiatalember. Az egyetemen igen sokat dolgozott, mindenki rendkivül képzett és nagyra hivatott
fiatal tudósnak ismerte. Ezelőtt egy hónappal
Vlasits felesége ágynak esett. Láza volt és
gyomrát fájlalta. Orvost, hivattak hozzá, aki
megállapította, ihogy az asszonynak hashártyagyulladása van. A fiatal asszony két heti
vívódás után meghalt. Feleségének halála
nagyon, megtörte a hatalmas embert, A temetésen már igen félelmesen
viselkedett.
Szombaton este hét órakor tért haza Vlasits
Károly. Valami nagy munkáiban járhatott,
mert lihegett a kimerültségtől, szemmel láthatóan igen fáradt volt és folyton a homlokát törülgette a verejtéktől. Egyenesen fölment a szobájába a gyerekeik,hiez, a két és féléves Adélhoz s a másféléves .Sárikához. A
sógora igy szólt hozzá:
— Te nem vacsorázol?
— Nem, nem vacsorázom, csak kávézni
fogok, a gyerekeknek is kávét viszek, ma én
leszek a dajka, mert a cselédet elküldtem.
.'Este nyolc óra lehetett, mikor Musnyák
Károly, a tanársegéd apósa, egy pillanatra
benézett a vejéhez és az unokáihoz. Mikor belépett a szobába, Vlasits az ablaknál ült és
a Vigadó-utcáról beszűrődő gázvilágítás fényénél újságot olvasott. A szoba utcai bal
sarkában álló széles rézágyon feküdt a két
gyerek. .Musnyák leült az ágy szélére.
— Vigyázz, — mondta izgatottan Vlasits
— föl ne költsd őket, alszanak.
A gyermekek ekkor halottak voltak. Apjuk a kávéban adta be nekik a halálos ciankálit. Az ágyon feküdt a két halott gyermek,
s az apjuk az ablaknál újságot olvasott. Valószínű, hogy ép a saját öngyilkosságára készülődött, de meghallotta közelgő apósa lépteinek a zaját és hirtelen újságot vett elő.
— Miért nem gyújtod meg a lámpát? —
kérdezte Musnyáik és már indult 'is az elektoromos lámpa csapja felé, hogy fölcsalvarja,
de Vlasits idegesen rásizólt:
— Hagyd azt a lámpát, sötétben a gyerekek jobban tudnak aludni.
,Még néhány közönyös szót
váltottak
após és veje. Musnyák aztán fölkelt az ágy
széléről, ahová visszaült, elbúcsúzott a vejétől és ment vissza dolgozni.
Musnyáfcék egész éjszaka dolgoztak. A
Musnyák-fiu reggel tiz órakor akart átöltözni. A fehérneműje abbau a szobában volt, a
melyet átengedett volt a sógorának. Csendesen benyitott tehát a szobába, hogy a szekrényhői tiszta gallért vegyen ki.
Amint kinyitotta a szekrényajtót, a tekintete a balsarokban álló ágyra esett. Ijedten vette észre, hogy Vlasits a két gyermek
között fekszik az ágyon ós valami különös
merev nézéssel ránéz.
— Szervusz, Vlasits, — mondotta kissé
ijedten. És mikor a sógora nem felelt, még
jobban megijedt.
Odalépett az ágyhoz és még egyszer megszólította. De nem kapott feleletet. Lehajolt
a melléhez és látta, hogy Vlasits
meghalt.
Mint a két kis halott imára kulcsolva a mellén tartotta a kezét. Az apjuk igazitotta igy
a kezüket. — Hátrahagyott levelében! elmondja a szerencsétlen ember, hogy a felesége nélkül nem tud élni és azt a tudatot sem
viselheti el, hogy gyermekei nélküle, apátlan,
anyátlan árvák maradjanak. Ezért kellett
végeznie nemcsak magával, hanem a gyermekekkel is.
— Vihar a vidéken. Szarvasról jelentik:
Tegnap éjjel itt nagy égiháború volt vihar
és záporesővel. A villám többször lecsapott
a város határában. Az eső a termőföldre jótékony hatással van. — Gyuláról jelentik;
Itt ma hajnalban vihar volt, miközben a vil-

lám kétszer lecsapott, de nagyobb kárt nett
okozott. Utána jótékony eső kezdett esni.
— Kurd-perzsa összeütközés. Urnádból táviratozzák: A kormány mintegy sz3Z
perzsa kozákot kiküldött egy kurd törzs, 01
úgynevezett mangurok közé, hogy ezektt
perzsa uralom alá kényszeritsék. A kurd®
Tyrkes közelében leshelyből megtámadták
a
kozákokat. Négy kozákot megöltek, egy tisztet és három (kozákot pedig megsebesítetitekA kurdok részéről elesett Ibrahim aga s töltt
rokona.
— A gázzal megmérgezett város.
Eszékről jelentik: Tegnap délben Koszíics
Danisza háztulajdonosnőt holtan találták lakásán, Megállapították, hogy halálát gázmérgezés okozta. Kivüle egy barátnője, Miller Julianna tartózkodott a lakásban, akit
eszméletlen állapotban, szállítottak a kórházba, 'hol állapota csak mára javult némilegAbba a házba, melyben a szerencsétlenség
történt, nincs bevezetve a gázvilágítás és 3
gáz csak a ház alatt elvonuló gázvezető csőből kinyomniva hatolhatott Koszticsné lakásába. Rövid idő óta, január vége óta, ez már
a hatodik emberélet, mely Eszéken hasonló
körülmények között gázmérgezésnek esett áldozatul. A lakosság meg van döbbenve és az
alsóváros számos lakója az elmúlt éjszakát
házán kiviil töltötte. A hatóság most már
erélyes intézkedéseket foganatosított; annak
az utcának gázvezetékét, melyben a szerencsétlenség történt, elzáratta s intézkedés történt, hogy a gázvezető csöveket az egész
városiban hatósJági ellenőrzés, mellett megvizsgálják és esetleg az egész vezetéket' kicseréljék. Pinterics dr. polgármester a kormányt táviratban értesítette a történtekről.
Kétségtelen, hogy a gázvezető csövek számos helyen sérülést szenvedtek és ez az oka
a gyakori szerencsétlenségnek. Tegnap délután egy másik utcában is érezték az utca
lakói az erős gázszagot.
— A tábornok fia nem lesz katona.
Igen figyelemreméltó a hadsereg tisztikara
megfogyatkozott létszámának kiegészítésére
vonatkozólag az a cikk, melyet egy bécsi katonai szaklap ir ós elpanaszolja, hogy egyre
kevesebben jelentkeznek a katonatiszti
pályára, A kadétiskolák, mondja a többi kött
a liap, üresek és -az u j katonai Ifőreáliskoláiknak sincs meg a szükséges vonzóerejük. Az a
fölszólitás, amelyet a tartalékos tisztekhez s
az egyéves önkéntesekhez intéztek aktivál tatásuk végett, szintén aligha jár az óhajtott
eredménnyel. Hiszen .már eddig is kiderült*
hogy némelyik ezredben egyáltalán senk1
se jelentkezett. Az egyik .bécsi ezredben egUe}
len önkéntes jelentkezett. Meg is szerezte 09
be is nyújtotta az aktiváláshoz szükséges okiratokat, csak az apaii beleegyezés hiányzott
mert ezt az apja, aki császári és királyi tábornok, megtagadta. Mindezt azzal magy 3 '
rázza a katonai lap, hogy a katonái pálya h 1 '
zonytalansága rettent el mindenkit ettől ft
pályától.
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gép, úgymint amerikai ültető, iókapa, were
der, morzsoló van bemutatva.
A gazdaközöinség a szép kiállításiból sooooc
kat okulhat és a bemutatott eredmények
alapján irányithatja jövőben termelését a
(-) Vizsgálják a vízhálózatot. A váiosi többtermelés felé.
A kiállítást állandóan igeu sokan látotanács hétfőm délelőtt tartott ülésén jelengatják.
Dólutáin József kir. heroeg is megtette
Bokor Pál helyettes-polgármester,
szemlélte
a kiállítást és a látottakon nagy
hogy Kflylinger Mihály, a fővárosi vízmüvek
megelégedését fejezte ki az agilis rendezőség'gazgatója, március 14-én, szombaton Sze- nek és az OMGE vezérfférfiainak.
gedre jön a vizvezeték megvizsgálására. A
Amennyire sikerült a kukoriica-kiállitás,
vizsgálatot Kaylinger Mihállyal együtt az az sajnos, annyira gyönge az igáéi,ó-kiállitás.
a
d hoc bizottság fogja megejteni, amelyiket Érthetetlen, liogy milyen nehezen tud csak
a
februári közgyűlés küldött ki a vízhálózat tért hódítani nálunk a hidegvérű lótenyésztés,
pedig nagy szükséglet vau belőle. A városi
al
apos felülvizsgálására.
fuvarosok, malmok, sörgyárak, stb., többnyi(-) Börtönvizsgálat. Hétfőn délelőtt Bokor re külföldről kénytelenek importálni az igás/ i l helytetes polgármester, Turóczy Mihály anyagot és rengeteg pénz vándorol ki évente
dr. főügyész, Faragó Ödön dr. tiszti főorvos az országból hidegvérű főanyagért. Érthetet™ Rock Lipót aljegyző a szegedi Csillaiglbör- len továbbá, hogy nagyobb propagandát nem
tónben vizsgálatot tartottak. Ugy az éleimre csim álnak ennek a kii,ál Irtásnak. Összesen 124
tá®t, minit a börtön egyéb viszonyait a legtel- ló volt kiállítva, mely közül a fele bátran otthon maradhatott volna, nem kiállításba való
jesebb rendben találták.
anyag. Legszebbek Menzeles Freres brüsszeli
llókereslkédő nagykanizsai fióktelepének importált belgái, Szobotka Dezső földbirtokos
(Csongrádi) saját tenyésztésű ardeunijei és
Larmm Tibor földbirtokos saját tenyésztésű
0000
muraközijei. iA díjazást csak kedden hirdetik
ki.

KÖZGAZDASÁG

14-én: iMezőlaborc, Szászváros.
15-én: (BáosIföMvár, Bezdán, Eleik, Gyorok, Hercegfalva, Hódmezővásárhely, Jablonka, Kiiiskunifélegyháza, Kunszentmiklós
(2 nap), MórioföM, Nagyicsjanád, Nagyszalánc, Nagyvárad (6 nap), Segesvár (2 nap),
Szárcsa, Szemlíak.

Royal nagy kávéházban
Minden vasá nap

NAGY TOmBOLA
értékes nyereménytá?33skkal. q
Naponta czigányzene.

SZÍNHÁZI VACSORA!
Saját termésű kitűnő hegyiborok.
Különlegesség: „Royal Zöldike."
Tulajdonosok: Matejkaés

Fliegel.
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Országos gazdasági kiállítás

x A kamatláb. Az Osztrák és Magyar
Bank főtanácsa csütörtökön ülést tart Bu(Saját tudósítónktól.) Két gazdasági ki- dapesten. Az ülés napirendjén folyó ügyek
P t á s nyílt meg egyszerre Budapesten. A
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete alkot- szerepelnek s a legutolsó .napok még inkább
mány-utcai székházában az OMGE által bizonytalanná teszik azt a föltevést, hogy a
fendezett /. országos kukor kaki állítás,
a
főtanács a hivatalos kamatlábat 4 és ifél száfokesfövárosi Tatterszállban a III. igásló- zalékról 4 percentre mérsékli. Mintegy 8
**állítás. Mindkettő nagy közgazdasági je- nappal ezelőtt még nagyon valószínű volt a
/tőséggel bír és gazdáink tömegesen rántáltak föl e napokra a két kiállítás meg- leszállítás, a közben történt események azonban elfogadhatóvá teszik a várakozó állásérni élésére.
pontot.
Mindenesetre sok függ a közeli na»A kukorica-kiállítást
tegnap
nyitotta
fog a megjelenésében akadályozott föklmi- pokban a német birodalmi bank elhatározáj/ésügyi miniszter képviseletében
Ottlik sától. S e mellett igen számottevő az a köv
áu államtitkár. Az OMGE inevében Buja- rülmény is, hogy az osztrák kormány szeAHc,s Sándor elnök üdvözölte az államtíit, a r t és kiemelte a tengeri-termelés óriás ifc-n- retné ebben a hónapban az uj osztrák jára°taágát hazánkban. Ottlik államtitkár vála- dékot kibocsátani.
,téiban kifejtette, bogy ujabban mindun'tax Pénzintézeti statisztika, A Pénzintéa töblbtermelés elvét hangoztatjuk. Az zeti Szemle tanulságos kimutatást közöl a
/GiE dicséretes mukát végzett tehát, mi- mult év pénzintézeti statisztikájáról. 'E szedő] ezt a kiállíitást megrendezte, melynek cél
rint az elmúlt esztendőben 24 pénzintézet
ia a gazdaközönséggel megismertetni,
mi- alakult összesen 4.726,000 korona alaptőké.réöu kell a kukorica minőségével fokozni vel. Fölemelte az alaptőkéjét 96 intézet és
//zersminld a termésmennyiséget is, ami mig ezek az alaptőkék eddig összesen
ráunk annál nagyobb fontossággal bár, mert 45.482,100, addig ezután 72.306,500 koronát
Je
sz Európa első tegeri-termelő állama vareprezentálnak. Tizenegy vidéki pénzintézet
lEzután megnyitottnak nyilvánította leszállította az alaptőkéjét és pedig össze•g,ráiá'llitáistés az illusztris társaság Fabricius sen 18.100,000 koronáról 11.620,800 koronáőrire titkár, a kiállítás rendezőjének kalau- ra. A tőkeleszállítások túlnyomó részben
. tásával megtekintette a tanulságos, izlése- veszteségek leirására szolgáltak. Felszámolt
elrendezett gyűjteményeket.
69 vidéki pénzintézet összesen 22.870,000 koj(j„A kiállítás, jóllehet tavaly kedvezőtlen rona részvénytőkével. Ezzel szemben 1912^°Járás volt, 'kitűnően sikerült. Az ország ben 53 vidéki pénzintézet likvidált 13.200,000,
^táelését hűen tükrözi vissza, a legtkiilönbö- 1911-ben 20 pénzintézet 15.935,000, 1910-ben
vidékeken termelt kukorica-féleségek 12 pénzintézet 2.244,700 korona alaptőkével.
be^2 .®oro®&ta van (bemutatva igen jó, rész- A felszámolt és tőkét leszállító intézetek kösre leváló minőségben. Csak az a kár, hogy zül Szegeden van a Szegedi Gazdasági
és
« érdekes, szép csoport elvész a tulzsulfoTt- Iparbank (csőd), a Szeged-Alföldi Tp. r.-i., a
Jövőre megfelelőbb helyiségről kell Szegedi Bankegyesület
a
r.-t. ((tőkeleszállírédezőségnék gondoskodnia.
tás).
CpR A kiállítás fénypontja József kir. herx Országos vásárok 1914. március
tóukuti uradalmának gyűjteményes ki- 1 0 - 1 5 . között. 10-én: Avasujváros, Bács,
u t a s a . Itt termelik a ihires Ibánkuti kukori- Baranyabán, Báté, Dalhosec, Daruvár, Dí/ ' / G y e t az amerikai 'llóifogutengerilből ál- vány, Drávavásárhely, Gönc, Gyoma, Lenéra a k elő, nemesítés utján. Meglepő
az gyeltóti, Nasic, örihódos, Szegvár.
te,/ 8 vármegyei gazdasági egyesületek gyüj
11-én: Érmtihálytfalva <2 nap), Nyirbogtán/prés kiállítása, melyek közül vezet To- idány, Petrőc, Tiszánj lak, Tótpelsőc'(2 nap.)
1
Temes megye. Külön említést ór12-én: Csatád, Csorna, Csögle, Dunaszekbbp/ a Rácsbodrogmegyei Gazdasági Egye- cső, Esztergom, Gálosfa, Gátszécs, Hajduhadü'h, , a,n<v ly a kis gazdadifjak között ifjúsági ház, II araszt kerék, Houtnémeti, Jászó, Kanyertesek rúd, Kolozsvár, Körmend, Légrád, LiptótepOfo-versenyt
rendezett s a
bemutatja a kiállítás keretében. ,1a, 'Nagyperkáta, Nagysom'kut, Ráckozár,
Ü, táesét,
tó'a t 'fe bainu 'fságos és érdekes a M. kir. Rópcseszeutgyörgy, Sornogysámson, Saeinittá}/ au > állomás kiállítása, melynek kere- egyházifalu, Temesvár, Újbánya, VámosdeW . ö z összes tengeripusztitó állatok és ró- recske, Zalaszentgrót.
kát megismerjük.
13-án: Kéklkő, Nagydorog, Szína (Abaujműszaki részben több tengeri mii velő Torna.m.)
/• Kukoricakiállitás
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Az áKsbffit készített
iágásra k i t t o f e n használható & w á M i

fo&ttél

fel nem ismeihetö, az eredeti fogakat tdjeaea
pótolják. Készítek továboá arany koronákat él
levehráö arany hidakat jutányos árak meAett
Vidékiek 12 óra alatt tesznek Idelégife*. Bérmnyen javítást 4 óra alatt készítek.

Í A R T A Á G O S T O N FOGTECTATIKA*
tüjoó-táca 1. a

SZBOfiD.

S z e r d á n és csütörtökön

sasalad

Előadások 726 órától kezdve.
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SzAK—BAK 1-0
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0 W i l d i n g , az ausztráliai

1914.

tennisz-világ-

bajnok, nyerte meg a montekarlói tenni®tornát. A döntőben 6:2, 6:3, 6:2 arányban
győzte le az angol Lowe-f, A hölgybajnok'
ságban LambertHChainlbert, egy angol leány
győzött 6:4, 6:l-re Miss Ryan ellenében

(Saját tudósítónktól,) Nagyszámú, disz- ••sns
ltlBU«»I^•«l»ao»»••»BB•®»«lí,>'l",
tingvált közönség kereste fel' vasárnap a
SzAK ujszegedi sporttelepót, hogy kedvenc
csapatának első fontoisaihb mérkőzését végignézze.
0000
A SzAK Blum és Jopi nélkül állt fel és
megállapíthatjiulk, hogy főleg az előbbiit na§ Pör a Hortobágjért. Debreceni tudógyon nélkülözte a tcsaitársor. — Fürst már elsítónk
írja: A hortobágyi puszta hasznosíszökött a centerposztról — bár játéka teljes
tása
miatt
a debreceni gazdák pofit indítotelismerést érdemel — nem nyújtotta azt, a
tak
a
város
ellen. Azt vitatják a keresetbea
mit tőle a jobbösszekötő posztján megszok(hogy
a
puszta
tulajdonjoga az övék s hasztunk. Sörössel kár kísérletezni.
Megírtuk
nosítására
Debrecennek
semrmlíéle jogcin*
már többsizör róla, 'hogy igen agilis, lelkes
nincsen.
A
debreceni
törvényszéknél
foly°
játékos, de sehogysem tud beiles'zkedm a csapör,ben
,a
biróság
elrendelte
a
bizonyítás1
társor gyors, kombin alti v játékába. Csiziket
is jobban szeretnénk a szélien látná, kinek Megidézték mint alperest Kovács József P®'
gyors lerohanása!, (fontos centerei a balösz- gármestert s kötelezték, hogy a város birszekötő helyén nem tud érvényesülni, annál tokában levő királyi adománylevelet mutassae
is .inkább szükséges lenne ez, mert a mostani be a bíróságnak. Á biróság erre határnapul
balszélső még gyenge játékos a kiváló együt- (hónap 12-ét tűzte ki. Amennyiben Kova®
01
tesben, néki még sok tréningre van szüksé- József polgármester az okiratokat be nee1,
ge, Hapa a szokott jó volt, bár hiányzott mutatná, esküt kell tennie arra, hogy fV
mellette megs&olkott kitűnő partnere, Fürst. adománylevelek a város birtokában nincscA ibal'fsor sem elégített ki. Ma,Méh ifárádtan nek. A felperes gazdák keresete szerint 1a
játszott, a jobbhalf szokatlan durva volt és Hortobágy tulajdonjogát 1452. évben o '*
még Majkó is formája álatt játszott, főleg iaz nyadi Jánostól kapták s Báthory István p ;
dely fejedelme e birtoklásukban megerősíelső félidőben.
tette a gazdákat.
J
Egyedül a közvetlen védelem dolgozott
§ Hét hónap egy pár csizmáért. P°F
kifogástalanul! — Szűcs pompás rúgásai, Vér
II. biztos kapcsolásai teljes elismerést érde- Imre alsóvárosi legény .nóliány hónappal &
melnek és a szokott kiváló formában védett előtt rablótámadást .követett el ALsóvárcs®,
Éjjel az utlcán találkozott Kószó Mihály
a kapus.
éves legénnyel, akiit felszólít,ótt, liogy aZ °.
A BAK az átigazolás alatt levő legjobb nal menjen el vele egy korcsmáiba és ilZ
játékosait szerepeltette. Kár, hogy ia bíró- sen neki egy liter bort. Kószónál azonbp
val való folytonos vitatkozásaik, határozot- nem volt pénz, de evvel hiába mentegette 1114
tan durva játék modoruk nagyon alászállitot- gát, mert Papdi egyszerűen fellökte Kóspj
ta játékuk értékét. — Pedig pár igazán el- lehúzta lábáról a csizmáit és azokkal
;
sőrangú játékosuk van. — Általában nem az éj homályában. Zsarolás bűntettével *
tudjuk eléggé elítélni néhány pesti csapat dúlt meg ellene az eljárás és a mai tárgy®
azon rossz, visszataszító szokását, hogy vidé- son a törvényszék második tanácsa hét 0
ken az ellenfél és a biró folytonos sértegetésé- napi börtönre ítélte Fapdát.
vel akarnak maguknak respektust szerezni.
Pont három órákor adta meg a biró a
sípjelt a játék megkezdésére. BAK kezd,
B ö ^
mindjárt erélyesen támad, a SzAK védelme Bútorszállításokat hely- { J f l g á r
ben
és
vidékre,
berakazonban sikeresen elléntáíl. Majd a SzAK
szállító
veszi át a támadást, főleg a jobboldal vezet ározást száraz raktár
Szeged, Jókai-utca 1-"
szép akciókat, eredményt azonban egyik csahelyiségben eszközöl
T e , e f o n 34<
pat sem képes elérni. iAz első félidőben a
SzAK határozott fölénnyel játszik, mig a ummmnnmmm»mmmmmmnmm*ZÜÍ!
másodiik félidőben az erősen szakadó eső,
inkább a Baknak kedvez, kik a csúszós talaÖ n u g y p a z a r o l j a a
p é t \ z 0
jon biztosabban mozognak.

TÖRVÉNYKEZÉS

/V\a kedden

Világsláger!
Szenzációs bűnügyi
ó

dráma!

4p

Dráma 3 felvonásban.

Kiváló színészek!

Elsőrangú fölvétel!
Előadások: Vs6, V«8 és 9 óraltor
vasárnap 2 órától folytatólag.
Telefonszám 8 7 2

VASS
MOZGÓ SZINKÁZ

Kedden

és szerdán

Csak
!

Iw

felnőtteknek!

Vígjáték

A Gaumont,

esték

!

5" sorozatából.

múmia

Vígjáték 3 felvonásban.

Előadások V26, 1/48 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órát 1 folytatólag

A második félidő elején mindjárt Hapa
centeréből Fürst gyönyörű goalt ér el, mit
a közönség zajos éljenzéssei fogad. A .goal
után inkább a ,RAK van fölényben, de a
SzAK védelme a lelkes iSzücscsei és a kiváló
kapussal az élén sikeresen megmenti a hálót, ugy, hogy a SzAK győzelmével végződik
a mérkőzés. Kissé erélytelenül bíráskodott
Steinhübel (Kinizsi.)
A jövő vasárnap az U R A K éllen a SzAK
végre teljes csapatát állítja ki, kíváncsian
várjuk szereplését és végleges bírálatunkat
majd e mérkőzés után mondjuk el.
o Szegedi MTK—Szabadkai Sport-E.
1:1. Ismét el döntet leniül végződött
az őszi
megismételt bajnoki mérkőzés. Derék munkásesapatunk lelkesen végezte nehéz munkáját a szabadkaiak teljes csapata elllen és főleg Palotay a kaimban igazán bravúrosan vé
dettt. A munkáscsapat szépen fejlődik, mit
főleg a nobilis Szaknak 'köszönhet,
mely
egyesület mindenkor teljes támogatásban részesítette őket. — Ri'nó Kovács dr. kerületi
előadó volt.
o Az FTC vizipóló-csapata, mely a
legjobbak közé tartozik az egész világon, valsárnap Boroszlóban mérkőzött és 9:1 (3:0)
arányban győzte le a Breslauer SC póló-csapatát.

mint aki a gyertyát mindkét v é g é n j g ^
ha nem olyan v i l l a m o s izzókörtéjtgtite^
nál.mely a legújabb módszer s z e r i f l t j l ^ ^
hosszú élettartamúak és nagyon S d i ^ K
gosak. — Minden egyes Izzókorte^JÍIL'
c é g e m m e l v a n ellátva.
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Mérték utáni megrendelések a lef?'
jobb anyagból, kizárólagosan a
fekvése szerint jutányosán készül1®*'
— A vadász urak figyelmét felhívó®
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TŐZSDÉK

Gólya árúház

oooo

A budapesti gabonatőzsde.
A határi'dőpiaieon ma -nemcsak ,az ápribai és májusa, de az októberi buzia .iránya iis
lényegesen javult. Az áprilisi és májusi batáridő szilárdságára, Iliiétőleg .az élénkebb
vásárlókedvre természetesen ma is elsősorban az áruihiány adott okot, mig az októberi
buza szilárd irányát azzal kommentálják,
bogy töibib helyen nincsenek megelégedve a
vetéssel. Az októberi buza csak délelőtt szilárdult meg, mert reggel a tavaszias időjárás folytán eladók is .akadtak. Az árfolyamok a következőik:
Buza áprilisra 12.49, májusra 12.43, októberre 11:22. Rozs áprilisira 9.39, októberre 8.68.
Tengeri májusra 6.77, jufcsra 6.90. Zab áprilisra 7.63, októberre 7.69,_ A készáruvásá®n 5 fillérrel szilárdult az irány.
A budapesti értéktőzsde.
Ma az iizlét forgalma teljesen pangott,
-bár félróismerihetetlen volt a javulás.
Az
urosiz cár békés nyilatkozatai ós a jobb politikai birek arra buzdították a spekulánsokat, hogy födözzenék. A nemzetközi piacon
alig volt üzlet, a helyi piac javult, de áru
hiányában kötés alig volt. A zárlat ifödözés
ayomán kissé barátságosabb. A készárupia°on az lAdria tetemesen j avult, az ált. kőszénbényarészvény elleniben .olcsóbban kelt el. A
láradékpiac változatlan, üzlettelen volt.
Kötötték: Magyar hitel 845—846. Osztrák
hitel 640,50—641. Jelzálogbank 445—446. Les&ámitolóbank 522. Magyar ibank 533.50—534.
Városi vasút 332.75—333.50. Közúti vasút 632.
fiimamuványi vasmű 664—1667. Adria 594.25
-604. Alt. kőszén 1043—-1044.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 640. Magyar -bitói 843. Angló-bank 343.50. Unió-bank 609.50.
oankverein 536.50. Landerbank 521.50. Dohányrészvény 439,50. Alpesi bányarészvény
Rimamurányi 667. Prágai vasmű 2635.
®koda 774. Osztrák államvasút 714.75. Lombard 104. Déli vasút 244.50. Török sorsjegy
2
27.50. Márka készpénzért 117.65.
Az irányzat nyugodt és tartott, csak a
y
asértékek javultak.
Árujegyzés.
_ Budapest-ferencvárosi
zárt
sertésvásár.
Völhajtás déli fél tizenkét óráig: 3169 sertés,
tó6 süldő. Árak: Zsársertós elsőrendű öreg
fillér, másodrendű 132 fillér, fiatal nehéz
HO fillér, közép 144—154 fillér, könnyű 154—
'0 fillér, élősúlyban levon ássál. Vásár irány^tóajéténk. Árak szilárdak.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Városi
"*•*•.........„,,

^
^

^
^

színház.
.................

II. RÁKÓCZI FERENC.
Dráma 5 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
SZEMÉLYEK.
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Csáder
Körmendi
Szendrő
Virágháti
Baróti
Oömöri
Balázs
Szatmáry
Csiky
Sümegi
Petheo
Stella
Heltai
Solymosi
Mihó
Kohári

MEGNYILTÜI

Kossuth Lajos-sugárut 1. szám
(Bruckner vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézműárúk,
pongyolák, blousok, aljak,
női ingek, alsószoknyák,
kötények,

csipkék,

him-

zések, keztyük, harisnyák
és mindenféle női és férfi
:•:

divat cikkekben

:-:

igen olcsó árakkal!

MEGNYÍLT!!!
Francia szabású fűzők,
női divafkülönlegességek
legnagyobb választékban

Pollák

Testvéreknél,

Csekonics-u.
Telefonszám 8 5 4 .

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

Széchenyi-tér
Telefonszám 8 5 5 .

Szentes, Kossuth-utca.

APROHIBUETÉSEK.

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

külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő és
vegytfsztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.
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
Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorcr*
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
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

r

Zongoratanitás

Közgyűlési meghívó.
Az Első Szegedi Mezőgazdák Paprika
és Terméngkivifeli Szövetkezete
1914. évi március hó 22-én, vasárnap
délelőtt fél 11 órakor az intézet saját helyiségében

t. részbetétesei

(Petőfi Sándor-sugárut 4. szám alatt) tartandó

ezennel tisztelettel meghivatnak.

A közgyűlés napirendje:
1. Két szövetkezeti tag kijelölése a jegyzőkönyv hitelesítésére.
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentésének
fölolvasása.
3. A mérleg előterjesztése, a nyeremény hovaforditása
iránti határozathozatal.
4. Három igazgatósági tag választása.
5. Négy felügyelő bizottsági tag választása.
6. Netáni

indítványok

az

alapszabályok

7-ik

§-a

szerint.

A részbetétes a közgyűlésen inditványozási joggal bir, ha
indítványát 8 nappal előbb a szövetkezet igazgatóságánál Írásban
bejelenti.
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fióktelep,

Thierry A, pyégyszer. balzsama
segítséget nyújt bármely betegség ellen
különösen a légzési szervek megbelege
déseinél, köhögés, elnyálskásodás, gége
katan Ims, tudót ai, étvágytalanság, ross;
emészlés koleraszerü betegégeknél, gvonio> görcs esetén Külsőleg az összes szájbetegségeknél, fogfájásnál, mint szájvíz,
égési sebeknél és kiütések ellen kitünóell
bevált. — 12 kis vagy 6 dupla vagy I nagy
speciáliiveg 5 60 K. Nagyobb rendeléseknél jelentékeny árengedmény.

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szeged, Kosuth Lajos-sugárut 1. szám.
Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon: 468.

TBLBPOH

13-16.

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

legelsőrendii porosz futöszenet,
legelsörendü porosz kokszot,
faszenet, kovácsszenet és aprított
tűzifát. Sulyhlány kizárva, minden
8
zsák plombálva van.
tl
HaovbitsO rendalőselket hírl

[KoKsz

T i s z a C a l o s - H ö p u f 85.
(Honvéd-tér sarok.)
Telefon 13—16. szám

11.

Telefon 833,

Megakadályoz s megszüntet vérmérgezés
fájdalmas operációkat leggyakrabban let
leslegessé tesz. fiasználato'a gyerekágyas
nőknél, fájó emlők tejmeginditásnál, "re'tl rfH
kedés, emlőkeményedés ellen. Orbánc
feltört lábak, sebek, dagadt végtagok
csontszú, fekélyek, ütés, szúrás, lövés, vágás
v. zúzódás által okozott sebeknél kitűnő
gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolítása
mint üveg, szálka, por, serét, tüske s t b , kinövések, karbunkulus, képződmények, valamint rák ellen, féreg, rothadás, körömgyűlés,
hólyag, égési sebek, hosszú betegségeknél
előforduló fölfekvésnél, vérkeléseknél, fülíolyásnál, valamint k i p í l i s esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású.
Két tégely ára K 3'GO pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható.

w fiitsam

Telefon: 468.

T X T i e d . e r I r e x

Keiöűwit-ii.

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi Centifólia-kenőcse.

Uj szén- és kokszüzlet

Házhoz Hállltfi dijmenfes.

Sseged,

F á . 1

5zín

íSffi

Budapesten kapható TŐRÖK JÓZSEF gyógytárában valamint az
ország legtöbb gyógytárában. Nagyban THALMAYER és SE1TZ,
Hochmeister utódai és RADANOvlTS TESTVEREK drogériákban
Budapesten. — Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk közvetlen!!

Thierry A. „őrangyal-gyógyszertárából

Prcgrada

(Rohitsch-Sauerbruun mellett.)

jysKfgeselftNieggfl
A vizgyógymód edz és gyógyít Idegesség,
agy- is szivbintalmak, álmatlanság, euésztésl
zavarok, köszvény, csuz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdő külön férfi- és női
gyógyosztályában — Kipróbált kezelő és kezelőnő. — Gőz,-kád- és zuhany-fürdőnket is
a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánljuk

Sokszorosítások,

SZEGE

KÁRÁSZ-UTCZA

irógépjavitásto

Ám erikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyró

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9?

V A R N A Y
r

másolások,

9.

TELEFON: 81. CSEHHSZÉMLÜ: 5512.

PEL/V\A6VAR0RSZÁG
PDLITIHflI N B P 1 L B P H1BDÚHIUBTHDH

vvvvv
vvvv
vw
vv
V

fll, k. csendőrségi, községi,
közigazgatási és ü g y v é d i
nyomtatványok raktára.

NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZEGEDEN, KÁRÁSZ-UTCA 9.

L.

