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FELÉPÜL AZ UJ KORHÁZ.
INDÍTVÁNY A KÖZGYŰLÉS ELŐTT. -

KÜLDÖTTSÉGILEG

KÉRI A VÁROS AZ ÁLLAMSEGÉLYT. — NÉPGYŰLÉS AZ
UJ KÓRHÁZ ÜGYÉBEN.
hogy egy régi közgyűlési 'határozatot megmásítsanak. Nem a közönség érdekében való, hogy a város épitse a kórházat, mert ez
nagy megterheltetéssel jár. Azt tartaná helyesnek, ha a város közönsége sürgősen, a
kormányhoz fordulna, hogy már a legközelebbi állami költségvetésbe nagyobb összeget vegyen fel a szegedi kórház céljaira.
Nem gondolja annyira komolyan előadottnak azt, hogy a város vegye fel 30 nap alatt
a kölcsönt, hogy éhez hozzá is járulhasson..
Csak arról lehet szó, hogy sürgősen gondoskodjék a hatóság a pénzről.
Boross József dr. szerint a közegészségügy nem kizárólagosan állami föladat. Magyarországon van 85 kórház, amelyeket városok építettek és csak háröm, amelyet az állam. Kassán építtet az állam kórházat, mert
körülötte öt megyének nincs kórháza és Kassa szegény város. Az állam építtette, bővíttette és tartja fenn 'Szegeden a bábaképzőt,
a gyermekmenhelyet, a szemkórházat, nem
lehet tehát mondani, hogy ezen a téren mostohán
bánnak Szegeddel. A kórház építéséAz inditvány, amelyet az uj kórház
hez
pedig
kilátásba helyezte a kormány a
fépitése ügyében a városi párt mai ülésén elő-'
terjesztettek és amelyet a közgyűlés minden segélyt. Nincs az országnak egyetlen vároagjával alá kívánnak iratra, szórói-szóra a sa, amelynek annyi kórházépületét adott volna az állam, mint Szegednek. Korb Flóris
következő:
•tervei szerint /négy imiilióba kerülne a kórNagyságos Polgármester Ur! Alwllr
ottak tisztelettel kérjük nagyságos Pol- ház, ehez is egy millió korona állami segély
gármester uralt, hogy alábbi indítványun- van kontemplálva. A közegészségügyi takat a törvényhatósági bizottság márciusi nács három kategóriába osztotta az ország
közgyűlése elé terjeszteni, sürgősnek lci— kórházait, köztük Szegedet az elsőbe, azok
taondatm és nyomban érdemi tárgyalás közé, amelyek helyett elsősorban kell az uj
a|
á bocsátani szíveskedjék.
Mondja ki a törvényhatósági bizotlt-. kórház. Ha harminc napos terminus esetleg
hogy a város közönsége a közkórház, erős, vegyék bele az indítványba, hogy a /legv
}*vezeték és csatornázás ügyét elsőrangú közelebb fölveendő kölcsönből' legelőször a
es
elodázhatatlan követelménynek
tekinti kórházat épitsék. Turcsányi Imre dr. az in7 mindhárom intézmény Létesítését a leg- dítvány teljes egészében való elfogadását
Sllr
gösebben kívánja. Tekintettel pedig a r ^
ajánlja. A hangulat a városban, az, hogy a
t '.\ bogy a közkórház tervei kivitelre már
Ebesen készen állanak s a kormányható- közönség eminens érdeke, hogy az uj kóráltal is jóváhagyattak: utasítsa a tek. ház fölépüljön. Szmollény Nándor nagyobb
' anáesot, miszerint a 687—912. sz. köz- államsegélyt nem remél, az eredeti inditjwiuési határozat mellőzésé vei, — mely a vány elfogadását ajánlja, ugy, hogy /minden
teüházat az állam álltai akarja fölépíttetni,
/T a Korb Flór is-féle tervek s költségvetés törvényhatósági bizottsági tag írja alá. Vaapján a város közgyűlése által egyhan- dász János nagy súlyt helyez arra, hogy
knoA m e ?szavazott 3 millió kölcsönt
a Becsey is hozzájáruljon az indítványhoz.
égvetésiben e célra már kijelölt anmú- Magyar József Becsey indítványát pártolja.
Tf ellenében 30 nap alatt fölvegye, az épi- Alsóbbrendű feladatnak tartja a vízvezetéket
megeI J ezután minden más középitkezésl
és a csatornázást. A külváros pocsolyákban
vzően haladéktalanul
megkezdhesse
s
n a
úszik. Szeless József dr. mindjárt kiíratná a
IvJ
minisztérium által kilátásba bepályázatot a munkákra. Ditrói Nándor az int e t t hozzájárulást
kieszközölje.
<jr A z indítványhoz először Becsey Károly dítványt pártolja. Pásztor József indítvá" szól,t hozzá. Nem tartja helyén, valónak, nyozza. hogy az egy millió korona állam-

(Saját tudósítónktól.)
Ha az események a ifeöz-el jövőben — ami alig hihető —
niás irányt nem vesznek, rövidesen megkezdik Szegeden az uj kórház építését. A
városi párt m a népes értekezletet tartott
a közeli tisztújítás kérdésének programjával. A napirend letárgyalása után egy
indítványt terjesztettek elő, mely módosításokon ment ugyan keresztül, de csak a,
lényeg és az inditvány megerősítése, minél gyorsabb és alaposabb realizálása céljából. Az inditvány elvi deklarációt tartalmaz arról, h o g y a város legsürgősebben megoldandó föladatai közé a kórhúz,
a
vízvezeték
és a csatornázás
megépítését sorozza. A k ó r h á z minél előbb való
fölépítésére konkrét rendelkezéseket is kíván a közgyűléssel elfogadtatni és ezek a
hozzáfűzött és elfogadott módosításokkal
e
Syütt olyanok, hogy a kórház épitésének
közeli megkezdésére a legalaposabb rémén e k é t nyújtják. ,
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Szerda, március II.
segély kieszközléséért küldöttség menjen a
kormányhoz. Hollós József dr. bejelenti, hogy
március 22-én népgyűlés lesz a kórház ügyében és igy a küldöttség abban a helyzetben
lesz, hogy ennek a határozatát is magával
viheti. Becsey Károly ismételt felszólalásában szükségesnek tart ja* elsősorban az államsegély kieszközlését, ezután apasztaná a
költségeket.
Végül egyhangúlag elfogadta a városi
párt az mdittványt Becsey Károlynak azzal a
módosításával, hogy a kölcsönt a hatóság ne
harminc nap alatt, hanem csak haladéktalanul szerezze /meg, Pásztor Józsefnek a módosításával, hogy az államsegély kieszközléséért küldöttség menjen a kormányhoz és
Szeless József dr.-,nak a módosításával, hogy
a közgyűlési határozat 1 jogerőre emelkedése
ntán a munkákra a pályázatot haladéktalanul kiirja a tanács.
A kórház ügyéhez tartozik még, hogy
március 22-re a Tisza-szálló nagytermébe
Kelemen Béla dr., Derszib Béla, Lantos Béla
és Jedlicska Béla népgyűlést hívtak össze. Az
erre szóló meghivó a következő:
Szeged város polgárai!
Mindannyiunk panaszának és elkeseredettségének az egész lakosság sürgős óhajának akarunk hangos kifejezést' adni, amikor
népgyűlésre
hivurnk össze benneteket a városi közkórház
építése ügyében.
Rá akarunk mutatni a jelenlegi kórház
szégyenletes állapotára, rá akarunk világítani a kórház fontos közegészségügyi jelentőségére, mindannyiunk életbe vágó érdeke és
tiltakozni akarunk az ellen a lassúság és
nemtörődömség ellen, amely miatt az uj kórház építése évről-évre halasztódik.
Polgároki
Munkások!
Van-e drágább kincsünk, mint az életünk, az egészségünk? Egészség nélkül sem
dolgozni, sem az életet élvezni, sem embertársaink javára munkálkodni nem tudunk.
Lehet-e fontosabb föladata egy modern városnak, minthogy gondoskodjék lakossága
életéről, egészségéről. És hol vannak városunkban azok az intézmények, amelyek
egészségünk fantartását, életünk meghoszszabbiíását, a betegségek elhárítását és gyógyítását biztosítanák? Sehol sincsenek! A
melyek pedig vannak, azok elhibázott ak, ósdiak, hasznavehetetlenek.
Ez igy nem tarthat tovább! Mi élni akarunk és egészségesek akarunk lenni és maradni! Olyan intézményeket akarunk, amelyek útját állják a járványoknak, meg gyöngítik a tüdővészt, csökkentik a nemi betegségeket és alkoholizmust. Elsősorban az uj
kórházat akarjuk.
Tiltakozunk mirulen további halasztás, minden késedelmeskedés
ellen. A kórház telke, terve, jóváhagyása készen áll és várja a munkáskéz teremtő erejét.
Jogos kívánságunk az, hogy az uj kórház építése a legsürgősebben
megkezdessék!
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Közös óhajunk és akaratunk egyöntetű
kifejezéseképen jöjjüink össze minél számosabban március hó 22-ikén — vasárnap —
délelőtt 11 órakor a Tisza-szálló nagytermében.
Szegedi egyesületek és körök vezetőségei nevében Kelemen Béla országgyűlési
képviselő, -Derszib Béla felsővárosi polgári
párt, Lantos Béla ujszegedi népikör, Jedlicska Béla szegedi városa párt.

A katonatisztek és a kaszinók.
(Saját tudósttónktól.) Napok óta hire jár,
-hogy az Országos Kaszinó és a Nemzeti Kaszinó katonai tagjai a legutóbbi Vay-ügy fejleményei miatt tüntetésre készülnek és ki fognak lépni a kaszinóból. Ez tényleg elkerülhetetlenné vált, miivel a kaszinóban olyan
civil urak — -ellenzéki képviselők — is tagok,
akik nem adnak lovagias elégtételt a parlamenti tiszteknek. A parlamenti őrség és a
magyar politikusok között kitört konfliktus
immár nemcsak Magyarországon, hanem
Bécsben is nagy figyelmet kelt, különösen a
katonai világban. Éppen most, amikor a külpolitikai helyzet komolysága kétszeresen
szükségessé teszi a polgári társadalom és a
hadsereg között való együttérzés teljes zavartalanságát, nem szeretnék, ha ez afférok
következtében a harmónia megró ml anék.
Utalnak katonai körökben arra, hogy az
utóbbi években sikerült a hadsereg és a polgárság viszonyát a régebbinél sakkal kedvezőbbé tenni és hogy olyan kimos konfliktusok, minit1 amilyenek a mult évtizedekben
gyakoriak voltak, az utóbbi időben már nem
fordultak elő. Ez tényleg igaz és ép ezért,
olyan, sajnálatos az egész konfliktus most,
amelyért a felelőség az ellenzéket terheli.
A hadvezetőségben meg volt a legmeszszebbmenő jóakarat, — s ezt illetékes he-

A költő végzete.
— Verses elbeszélés. —
Irta: Molnár Feranc.
I.

A nap forrón tűzött az aszfaltra. -Nyári
unalomban gőzölgött a verőfényben a főváros és a magányos utcában egyetlen alak
volt látható. Ez volt az ifjú költő, aki érvényesülni akart, ődöngött az utcán és várta,
mig az elők-elő napila-p szerkesztője betér
abba a kis kocsmába, ahol törzsasztala volt.
Kis vártatva im-eg is jelent a szerkesztő az
utcában s ekkor az ifjú -odalépett' hozzá:
— Schell vagyok — mondta röviden. —
Verseket irok, többféle néven, mint: Porhanyós, Rongy Fülöp. Piszkos Kázmér és a
többi. Érvényesülni akarok. Itt a versem, olvassa eh
S ezzel átnyújtotta neki a következő
verset-, melynek cim-e ez • volt: Dal.
Te is szeretsz, én is szeretlek,
Te sem mondod meg, én se nem,
Hallgatva járdosunk e -földön
S titkolózunk, egyetlenem.
Mindenik másikunkat várja,
Csak hallgatunk, csak titkolunk.

lyen hangsúlyozzák is, — hogy lehetőleg elkerültessék minden, ami ezt a harmóniát
zavarná. A parlamenti őrség ügy-ét is ebből a
szempontból bírálták meg. Már a Gerő—Héderváry-affér első idejében megpendítették
egy oldalról azt az eszmét, hogy a kaszinó
tiszti tagjainak nem szabad bent maradniok
a testületekben. Ekkor azonban az emiitett
szemponttokból nem tartották helyénvalónak
ezt az akciót. A vezetőhelyeken azt remélték, h-ogy ez a konfliktus nem fog megismétlődni s ebben a reményben- az ügyet ad acta
tették. Most azonban a Vay-ügy révén a lovagias afférok egész sora keletkezett s a katonai körök kényszerítve látták magukat arra, hogy ezek konzekvenciáit levonják. Tették -ezt abban a fölfogásban, -hogy a becsületérzést a hadseregben nem szabad
két
szempontból megítélni. Hosszas tanácskozások előzték meg ezt a döntést és az egész
-idő alatt folytonos érintkezés volt a budapesti térparancsnokság és a magasabb katonai helyek között, másrészről a magyar
-kormány és a vezető kato-nai körök között.
Tisza István legutóbbi bécsi tartózkodása alkalmával behatóan tárgyalt erről
Krobttin
hadügyminiszterrel és nem véletlen müve,
hogy a hadtestparancsnok rendelete Budapestre való visszatérése után jelent meg.
A budapesti helyőrs-ég törzstisztjei, a
tábornokok, ezredesek, alezredesek és őrnagyok ma délelőtt megjelentek a hadtestparancsnokságon, ahol Terstyánszky
Károly
hadtestparancsnok a legutóbbi lovagias afférok dolgában a -tisztikar tagjai számára
közléseket tett.
Wekerle Sándor volt miniszterelnök, az
Országos Kaszinó elnöke, délben, tizenkét
órakor látogatást tett Terstyánszky hadtestparancsnoknál. Hosszabb ideig időzött a hadtestparancsnokságon és megbeszélte a tisz-

tek kaszinóbeli ügyét. Főként a z Országos
Kaszinóról, amelynek Wekerle az elnöke,
volt szó az afférban, mert mind Vay Gábor,
mind az ügyben- szerepelt1 katonai és polgári
megbízottak az Országos Kaszinó tagjai.
Délután 5 órakor az Országos Kaszinó
értekezletet tartott, Wekerle elnöklésévei. Este 8 óráig tanácskoztak és különösen Wekerlében meg volt a jóakarat, hogy kiegyenlítsék az -ellentéteket. Azt kivánták, hogy
Beniczky Ödön- legalább (sajnálkozását fejezze ki és -evvel a békés kiegyenlítés utja
egyengetve lesz, de Beniczky az értekezleten rögtöni kijelentette, hogy -erről se lehet
szó. Wekerle -ekkor fölkereste Terstyánszky
hadtestparancsnokot' és tudomására adta,
hogy a kiegy-enílitési terv nem vezetett eredményre. A hadtestparancsnok erre bejelentette Wekerlének, hogy az Országos Kaszinóból s a többi budapesti kaszinókból is 350
katonatiszt tag 24 órán belül kilép. Wekerle
Sándor tudomásul vett-e a hadtestparancsnok válaszát.
Oroszországi nagykövetünk a királynál
Bécsből jelentik: Szápáry Frigyes gróf pétervári osztrák és magyar nagykövet néhány nappal ezelőtt Pét-ervárról Neühauzba
érkezett', ahol f-elesége örvendetes családi
esemény előtt van. Oda érkeztek a grófné
szülei is, Windischgraetz
Alfréd herceg, az
urakháza -elnöke a feles-égével. A -nagykövet
tegnap hosszabb tanácskozást -folytatott
Bercittold gróf külügyminiszterrel és Ma
megjelent a király előtt jelentéstétel végettA nagykövet neuhauzi tartózkodását sokan
az osztrák és magyar-orosz viszony kiélesedésével hozzák összefüggésbe.

Blamázs is volna, hogyha szólnánk,
Egymás-tói akár meg is halhatunk.

Büszkék vagyunk, gőgös szivünk, és
önérzetünkbe — meghalunk.
A szerkesztő ezt olvasta és ránézett a
költőre:
— Ez -egy rongy — mondta kellemes
baritonján.
A költő a földre nézett.
— Igen, — folytatá a szerkesztő, — 'ennek nincs karaktere. Manapság a kedves,
játszi, franciás, -szkeptikus hangot szereti a
közönség. Olvassa Heinét, Stecchet-tit, Heltait, fiatalember.
Azzal ebédelni ment.
II.
A költő busán ment haza s otthon elhatározta, hogy -ezz-el a szigorú állattal többé
nem áll szóba. De -okos gyerek volt a költő
s érezte, hogv a szerkesztő igazat mondott
neki. Kedvesnek, játszinak, szpektikusnak,
franciásnak kell lenni.
•Leült tehát az asztalhoz s ez értelemben dolgozta át a verset. Cime most ez volt:
Chanson.
És igy hangzott: '
Szeretjük egymást ugy á-peu-prés
De mint a -potykák, hallgatunk,

Isflisslful s sasi

SBIISS H M M

Vallomást sohse -fogsz meglátni
Rongy pofámon, s ezt szégyelem,
S ha quand mérne nyelvemre szaladna
Gondolok egyet — s elnyelem.
I

'

III.
— Hm, — mondta az ifjú magában -f
ez egy maradi hájtömeg, egy lehetetlen- ato '
de igaza van a dolog lényegében. Most "
va-t a magyaros forma, hát magyarosan
gok irm!
És ráa-d-ta magát a régi magyar ver s-e ^
lékek tanulmányozására. Egy hét múlva 1 s
szen volt a vers magyaros átdolgozása
most ezt az archaikus cimet viselte:
Gajd.
Igy hangzott:

sál!
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első kézből, nagy választékban csakis az
=====
Tisza-Lajos körút 19. szám
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Ezt elvitte egy kövér szerkesztőhöz, a*1
pipázva olvasta végig.
— Pfuj, mondta rá, — micsoda kéjen6'
ledér, naturalista szemét. És milyen imagyfo
talan! Milyen idegen ! -Olvassa a nemzeti k°/
tőket, fiam olvassa kuruc-emlékeinket, 116'
gyen magyar, aki áldóia van!
És ő is ebédelni ment.

kaphatók,

esetleg

részletfizetésre
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Sürgetik a kormánynál
a kereskedelmi kikötőt.
— Ankét a városházán. — Elkészültek a tervek. — Három millióba kerülnek a földmunkák. — „Tűrhetetlen rakpart-viszonyok." —
(Saját tudósítónktól.) Kedden délután 4
órakor a városháza bizottsági termében ankét volt a téli, illetve kereskedelmi kikötő
ügyében. Az ankétet a tanács hivta össze,
hogy az érdekelt kereskedelmi testületek véleményét meghallgassa, mielőtt a téli kikötő
kérdésében, amely a magyar államvasutak
Szegeden tervezett beruházásai kapcsán került az aktuálitás homlokterébe, határozna.
Az értekezleten Bokor Pál elnökölt, a város
részéről Balogh Károly pénzügyi tanácsos, a
szegedi magyar 'királyi folyammérnökség részéről pedig Nagy Gyula főmérnök volt az
ügy előadója. Résztvettek továbbá az értekezletem: Kilényi Páli a budapesti Országos Raktárházak igazgatója, Kozma Hugó, ,a
Raktárházak szegedi exponense,
Szarvady
Lajos, a szegedi kereskedelmi és iparkamara elnöke, Tonelli Sándor, az iparkamara titkára, Back Bernát, Biedl Samu, Csernovics
Agenor, Kiss Arnold, Millió Ferenc és Weiner Miksa.
Bokor Pál az értekezlet megnyitása
után üdvözölte a megjelenteket és bejelentette, hogy Kelemen Béla dr. országgyűlési
képviselő levélben mentette ki távolmaradását. Azután röviden ismertette az értekezlet tárgyát és fölkérte Balogh Károly előadót
az ügy fázisának ismertetésére.
A kikötő ügye — kezdte Balogh Károly
— augusztus 14-én, foglalkoztatta a város
hatóságát; amikor is a (kereskedelmi miniszter kiküldöttje tájékoztatta a várost a megoldás módozatai ífelől. A miniszter nevében
H hold terület átengedését1 kérte azzal, hogy

4e-

Bogláros pantallér
Lódinggal az vállamon
Lódinggal az vállamon,
Bévalló szavadat
Dehogy is nem vállalom
Dehogy is nem vállalom,
De nem szólsz csellagom,
Az móringos legénynek
Az móringos legénynek,
Ki-töszöm hát hasamat;
A szép verőfénynek
A szép verőfénynek.
. A borotvált arcú, lesimított hajú, ábrán/ s a n nyúlánk szerkesztő, aki régi pesti jóurrtia létére nem átallotta angol perverzre
f / z a n i magáit; lenéző (mosollyal fogadta
"Zt;

fo-

... — Nem kell, mondta. — A Modernség
A0ze kell. Hajnal! Hajnal! 'Uj/müvészet kell!
?szavakkal kéjesen játszani! Verlaine! Wilv.e! Arno Holz! Menjen és fürödjék meg a
°-óernség Hűvös Lángjában-!
Ls ebédelni ment ő is. '
IV.
n , A költő igazat adott neki is. -Sőt csak
a 7 ' adott igazat. Érezte, hogv haladni kell
H e m a l s modernnek kell lenni. S mivel —
t , / győzöm eléggé ismételni — érvényesiiifoar-t, leborotváltatta a bajuszát, olajjal
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DÉLMAGYARORSZÁG
később a téli kikötőt kereskedelmi
kikötővé
fogják fejlesztem. A máv. beruházásai aztán
sürgősen aktuálissá tették a té'lii kikötő
ügyét, s ekkor kérte a tanács a kereskedelmi minisztert, hogy az állam vasúti beruházások terveivel kapcsolatban készitse el a
'téli, illetve kereskedelmi kikötő terveit. Közben a magyar királyi folyaimmérnökség is
megbízatást kapott a kereskedelmi minisztériumtól, hogy a téli kikötő létesítésére irányuló fölvételi munkálatokat kezdje meg. Ez
1911. évben történt s azóta, bár a tanács
félévenként sürgette az ügyet, nem történt
semmi. Amikor legutóbb ujabb föliratot intézett a tanács a kereskedelmi kormányhoz,
hogy általános gazdasági és kereskedelmi érdekekből dolgoztassa ki a téli, illetve kereskedelmi kikötő 'tervét, egyben .elhatározta,
hogy a kereskedelmi' és ipari testületeket'
ankétra hivja egybe.
Bokor Pál helyettes-polgármester arra
hivja föl az értekezlet figyelmét, hogy itt
kereskedelmi, ipari és közgazdasági érdekekről van szó, amely abban az esetben érinti
a város bevételeit is, ha nem pusztán a téli,
hanem kereskedelmi kikötőt akarnak. A téli
kikötő eminens államérdek, mig a kereskedelmi kikötő a város érdeke is.
Nagy Gyula királyi főmérnök elsősorban a téli kikötő létesítését tartja fontosnak,
azután megleheti a város a második lépést a
kereskedelmi kikötőért. Véleménye szerint a
téli kikötő nemcsak az állam érdeke, hanem a
városé is, épp ugy, mint ahogy érdeke piacok létesítése, vagy rakodópartok és utak
építése.
Balogh Károly szerint lényeges különbség van a Héli és a kereskedelmi kikötő között, mert amig a kereskedelmi kikötő magában foglalja a téli kikötőt is, addig a téli
kikötő csakis téli időben pusztán, a hajók befogadására szolgál s abból a városnak egyetlen fillér haszna sincs. A téli kikötőnek semmi összeköttetése nincs a vasutakkal, a kereskedelmi kikötő azonban- a vasúti forgalomnak kiegészítő része lesz. A város tehát,
ha kér, ne téli, hanem kereskedelmi
kikötőt
kérjen.
Csernovics Agenor azt mondja, hogy
lesimította a -haját, Bemard Slhaw-ról álmodott, Léon- 'Dierx-el, Arthur Rimbaud-val és
Maeterlinek Mórral foglalkozott.
Ezek után pedig újra átalakította a verset, igy:
Néma vágyak . . .
ö nem szól üdv-keltő hangon.
.Mámorhintámat nem löki,
S én lógok . . .
'Néma vágyak . . .
Kiejtett1 szók tüz-oltó hűvössége —
N-em borul régi lángom — üszk-e-vesz-ett
(hevére.
Es én se szólok . . .
Lelkemnek fojtott füstje
Szóra nyitott számon el nem illan.
Itt -egy kicsid- habozott a költő. Nagyon
belehevült és ezt akarta odáirni:
Kussol-ok . . .
D-e erősnek találta. Odairta tehát:
Néma vagyok. Szivem halk moszat —
A zugó tenger fenekén . . .
Ezt a verset hozzám hozta. És ez volt
a szerencséje. Mert én kiadtam, irne, nemcsak ezt, -hanem a többit is. És ebédelni mentem én is.

w^MWtWdMáfiii
Dús
Dús választék
választék kész
kész díván,
díván, ottomán,
ottomán, matracok,
matracok,
garnitúrák stb. - Javítások jótállással szakszc::
rüen és olcsón eszközöltetnek.
::

előbb téli kikötőre van szükség ahoz, hogy
kereskedelmi kikötőt létesíthessenek. A munkarend is igy kiivánja, mert előbb a földásásokat -kell elvégezni és ha -ezek készen vannak, akkor lehet -csak a téli kikötőt kereskedelmi kikötővé tovább fejlesztem. Ha nagyon követeli a város a kereskedelmi kikötőt, nem fog kapni semmit,
a téli kikötő
azonban a kiindulási alap a kereskedelmi kikötő megszerzéséhez.
Weiner Miksa emlékszik arra, h-ogy a
-kereskedelmi kormány már régebben is nem
téli, hanem kereskedelmi kikötő
létesítésére
mutatkozott hajlandónak s ilyen alapon foglalkoztak a minisztériuimban a tervek kidolgozásával is. Amikor Tallián Béla lett a
íöldmivelésügyi miniszter, határozott Ígéretet is kapott a város, hogy kereskedelmi 'kikötője lesza.. de pénzügyi akadályok gördültek a terv megvalósítása -elé.
-Ezután a gyakorlati megoldás módozatait tárgyalta az értekezlet. Nagy Gyula főmérnök ismertette a folyam-mérnökség kidolgozta terv-éket, amelyek szerint a kéli kikötőnek a Rendező-pályaudvar
alatt, a mostani utászgyakorlótér
egyik sarkában
kell
épülnie. A folyammérnökség tekintettel: volt
a tervezésnél arra; hogy az államvaslutak
igazgatósága- a -Rendező-pályaudvar nagyarányú kibővítését- vette kombinációba. A terveket tehát a folyammérnökség ugy dolgozta
ki, hogy a téli kikötőt később a vasúti forgalommal összekapcsolhassák,
ki- és berakodásra használhassák s általában alkalmassá tegyék a kereskedelmi forgalom érdekeinek kielégítésére. A kikötő partjait- rézsútosan tervezt-e a folyammérnökség, mert
a meredek part könnyebben bedől, amint -erre már volt példa 'Szegeden. A téli kikötő
földmunkálatai közel három millió koronába
kerülnének. Ha a város az államtól évi négy^
ötszázezer korona- segélyt tudna kieszközöh
n-i, a munkálatok három év alatt befejezést
nyerhetnének.
.
,
Bokor Pá-1: A ministzterhez fölterjesztette már a folyaimmérnökség a terveket?
Nagy Gyula azt válaszolja, hogy igen,
de pénzügyi okok miatt- visszaküldték, hogy
további intézkedésig őrizzék meg. Azt javasolta ezután az élőadó, hogy a város a
szükséges terület birtokbavétel
iránt intézkedjék.
Balogh Károly: Majd ha a kereskedelmi kormány véglegesen, elfogadta a tervekeit- és leküldi a városhoz.
Kilényi Pál azt hangoztatja, hogy a város már most eszközölje ki a kereskedelmi
minisztertől a tervek jóváhagyását, nehogy
az államvasutak igazgatóságával esetleges
komplikációk támadjanak.
Bokor Pál szerint előbb a földmivelésügyii- minisztériumban kell a -terveknek keresztül menniök, azután kerülhetnek csak a
kereskedelmi miniszter elé.
Kilényi Pál a város érdékében- valónak
tartaná, ha már most érintkezésbe lépne a
hatóság az államvasutak
igazgatóságával.
Ez azért is fontos, nehogy a kikötő pusztán
téli kikötő és az államvasutaknak is csupán
primitív berakodó helye legyen.
Weiner Miksa és Kilényi -Pál azt ajánlják, irjon- föl a város mind a kereskedelmi,
mind a földmivelésügyi miniszterhez, hogy
a téli, illetve -kereskedelmi kikötő kérdését
napirenden tartsa.
Az értekezlet kimondotta, hogy ilyen értelemben. átirdtot intéz a város
tanácsához.
Biedl Samu az egész téli kikötő ügyét
a jövő zenéjének tartja és .nem hiszi, hogy
hamarosan- a megvalósulás stádiumába jut.
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1868. óta kisért' ez a terv, de komolyra még
sohase fordult. Van ennél sokkal előbbre való dolog is. A szegedi rakodópartnak igen
sok hibája van, merít nemcsak rövid, hanem
szűk is. Éppen ezért arra kellene fektetni a
(fősúlyt, hogy a rakodópartot Felsőváros felé kiépítsék. Szeged forgalmából sokat elvon
az, hogy a rakodóparton se ki-, se berakodni rendesen nem lehet. Véleménye szerint, ha
az értekezlet a téli kikötőt sürgősnek tartja,
kétszeresen sürgős a rakodópart teljes kiépítése. Ez konkrét szükséglet, amely a városnak eminens érdeke, mert Szegeden
a
rakpart-viszonyok
immár tűrhetetlenek. Indítványozza tehát, hogy a kereskedelmi kikötő létesítése kapcsán sürgősen gondoskodjék a város a felsőtiszai rakodópart teljes
kiegészítéséről.
Bokor Pál megjegyzi, hogy erről a költségvetés nem gondoskodhatott, mert nem
volt rá fedezet. Azt azonban meg lehet tenni,
hogy ebben az irányban is föliratot intézzen
a város a kormányhoz, de nem ajánlja, hogy
ezt1 összekapcsolják most a kereskedelmi kikötő kérdésével.
Az értekezlet helyesnek találta az elnök
felfogását és abban állapodott meg, hogy 1.
a 'folyammérnökség bemutatott terveit kivitelre javasolni fogja; 2. átir a város tanácsához, kérve, intézzen föliratot mind a
földmivelésügyi, mind a kereskedelemügyi
miniszterhez, hogy a téli, ületve kereskedelmi kikötő kérdését most már állandóan napirenden tartsák. Az ankét ezzel végződött.

lia heroegasszonyt. A .többi szereplő igyekezettel állta meg helyét s lehetőleg nagy figyelemmel fogadta meg a derekasan működő
sugó tanácsait.
* Uj magyar darab. A Vígszínház igazgatósága elfogadta előadásra Kádár Endre:
Szerelem cimJü háromffel vonásos színmüvét
Az u j szinmü cselekménye budapesti ujságiró-milliőben játszik. Az ujj magyar színpadi iiró müve a jövő szezon elején kerül bemutatóra.
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Szerdán és csütörtökön

legújabb és legjobb
alakítása
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Szinházi műsor:
SZERDA: Nemtudomka, operett. Bemutató. Páros 3/a.
CSÜTÖRTÖK: Nemtudomka, operett Páratlan 3/3.
PÉNTEK: Nemtudomka,
operett. Páros i/a.
SZOMBAT: Nemtudomka, operett. Páratlan */*•
VASÁRNAP délután: Budagyöngye.
VASÁRNAP este: Aranylakodalom, látványos színmű. Páros 3/a.
* II. Rákóczi Ferenc f o g s á g a . Szigligeti
emlékének kívánt áldozni a színház, mikor
az irodalom jelenések születése századik évfordulója alkalmából előadatta szép nyelvezettel megirt históriai darabját. Az ünneplés
igen balul ütött ki, amennyiben üres nézőtér előtt hangzottak el a hajdani gyújtó erejű, nagy szavak, gyér érdeklődés mellett
lobbantak ki a nemes fényű lángolások. 'A
balsiker azonban nem érhette a színházat
váratlanul. Igen kevés hozzáértéssel megmondhatta volna akárki előre, hogy ez a patinás darab nem fog közönséget vonzani,
hogy tehát eljátszásának tulajdonképen semmi értelme sincsen. Nagy tisztesség az irodalomra, ha hajdani temploma, a színház, számon tartja dátumait és egy-egy elmúlt irodalmi emlékéről kegyelettel megemlékezik, —
de épen a színháznak magának kellene legelsőbben beszámolnia azzal a ténnyel, hogy
amit ma az irodalomtól várhat; az jelentékenyen különbözik a mult hagyományaitól.
Az előadásról nem sok jót lehetne elmondani
s — kegyeletről lévén szó, — talán, nem is
illenék. Csak annyit, hogy Körmendi Kálmán
nem lenne majesztétikus fejedelem -még akkor se, ha mem játékot játszania, hanem valóságot átélnie kellene. Gömöri Vilma Ízléssel párosult egyszerűséggel ábrázolta Amá-

H z ördög
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Nordisk dráma 4 felvonásban.

Előadások 5 , 7 és 9

1914. március 11.

órakor.

* Nemtudomka. A szinházi iroda jelenti:
Rendkivüli érdeklődéssel várja a közönség a
legújabb Bakonyi-Huszka operettnek, a Nemtudomká-nak szerdai bemutatóját, iSzól ez
egyaránt a pompás szövegírónak és a zseniális muzsikusnak, akik eddigi — ritka népszerűségre jutott — színdarabjaikkal beigazolták, bogy ismerik a közönség igényét, azt
minden tekintetben ki tudják elégiteni. Maga az operett librettója külön is megállná a
helyét, olyan kerek, eleven, kielégítő történet. A muzsika azonban üzemi drót benne,
diszkréten kiegészítő része, finomságában vetekedő az idegen származású müvek legjobbjaival. J ó szerep pedig annyi van benne,
bogy se szeri, se száma. A szelíd árnyalatú
hirlermájertől kezdve egész a jóizii torzitásig
minden típus felvonul, hogy feledhetetlen,
kedves estét szerezzen a közönségnek, megérdemelt nagy diadalt a szerzőknek.
Hösa............•••••.•••••irmvbkia.a............oa

Albánia miniszterelnöke. Bécsből jelentik: Türkén basa volt pétervári török követ
Konstantinápolyból Bécsibe érkezett. Turkán
basa elfogadta az albán miniszterelnöki állást. Születésére ő maga is albán, sőt albán
származású a felesége is, egy volt nagyvezér
unokája. Az u j miniszterelnök magas, nyúlánk, méltóságteljes megjelenésű. Az albán
miniszterelnök ma este Triesztbe érkezett, a
honnan hajón megy Durazzóba, Tegnap több
bécsi nagykövettel tanácskozott. Ma délben
Berchtold gróf külügyminiszternél ebédelt.
Összeütközés a montenegrói határon
A Zeit jól értesült részről a következőket jelenti a metalkai incidensről: Az eddig érkezett hírekből, amelyekhői nem lehet telj©9
képet alkotni az incidenst illetően, annyi biztosan megállapítható, hogy a montenegróiak
osztrák és magyar területen voltak és hogil
ők kezdték a tüzelést. Katonáink visszavetették őket a határig. Amennyire eddig tudni lehet, katonáink közül egy sem esett eh
Idevaló hivatalos helyen csak mára várják a
részletes jelentést az esetről. -— Cetinjéből
lentik: A kormány az osztrák és magyar követnek átadott jegyzékben vegyes bizottsaÜ
kiküldését javasolja a metalkai eset igazi állásának megállapítására és a tegnap
szállott terület kiürítését kéri.
Bútorszállításokat helyben és vidékre, berak-
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ározást száraz raktár
helyiségben eszközöl

szeged, Jókai-utca
TeJefon
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| 5 és 9 éf<
számozott helyek.

SZÍNHÁZI CUKORKÁK,
ajándék-dobozok
gyönyörű

Katona-, deák- és gyermek4$>
j e g y e k nincsenek.
^

választékban

Kárász-u., Ungár Mayer-palota. TBlBfon 1*
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A városi építkezések
tavaszi programja.
- Elmaradt a munkás-küldöttség. —
Nyilatkozik a helyettes polgármester.
— Néhány nap múlva folytatják a
fogadalmi templom építését. —
(Saját tudósítónktól.) A fogadalmi templom tervei ügyében a tanács utasítására
Gaál Endre -dr. tanácsos és Stahl József városi építőmester kedden. Budapestre utaztak.
Az utazásuk -célja -egyrészt az, hogy Foerk
Ernővel, .a fogadalmi templom müépitőjév-el
közöljék a közgyűlés határozatát, másrészt,
'kogy nyilatkozatra szólítsák föl Foerk Ernőt, hajlandó-e a részlettervek kidolgozása
tekintetében Schulek Frigyes eredeti terveit
követni vagy sem. Ha F-oerk nemleges választ1 ad, .akkor a város más müépitőt állit a
helyébe s a tanács — amint Bokor Pál helyettes-polgármester alábbi nyilatkozatából
kitűnik — ebben az esetben is intézkedni fog,
hogy a templomépitési munkálatok akadálytalanul -tovább folytatódjanak.
Ugy volt, hogy a munkanélküli munkások száztagú deputációt v-ezetn-ek kedden
délelőtt a helyettes-polgármester elé, hogy a
tavaszi szezonra való hivatkozással megsürgessék a városi közmunkák tavaszi programjának megvalósításút. (Mivel ebben a programban a legnagyobb szabású .és legtöbb
munkást foglalkoztató épitkez-és a fogadalmi templom, -elsősorban ezt akarták megsürgetni. A deputáció azonban elmaradt. A helyettes-polgármester egész délelőtt várta a
munkásokat s elkészült az adandó válaszszál is. Munkatársunk érdeklődött eziránt a
helyettes-polgánmest-ernél, aki a fogadalmi
templom tervei ügyében, igen fontos kijelentéseket tett, azután részletesen informált
bennünket a tavaszi építkezési programról.
— A fogadalmi templom tovább építése
ügyében — kezdte Bokor Pál — mindent el
t°gunk követni, hogy a munkálatok a közeli
'Mpokban meginduljanak akár Foerk felügyeS.te alatt, 'akár másnak a vezetése
mellett.
Epp-en azért utaztak föl ma Budapestre Gaál
Endre dr. tanácsos és Stahl József építész,
n
°gy Foerkot nyilatkozattételre szólítsák föl
s éhez képest fog azután intézkedni a tanács,
ae
mondom, mindent el fogunk követni ara, hogy a templomépitési munkálatok pár
napcm belül ismét
megkezdődjenek.
, i
Ami a tavaszi épitikezési programun, a í illeti, azt hiszem, az erre vonatkozó váaszom is kielégítette volna a munkásokat,
°a deputációzni jöttek volna. Befejezés előtt
fonák a köztisztasági telep munkálatai, de
május végéig még itt is keresetet tud bizto'íani a város a munkásoknak. A vágóhíd
k&a V - t é s i munkálatai is 'most a tavasszal
i d ő d n e k ímeg, mert a munkálatok kiadáte vonatkozó eljárás már jogerős s igy a
; lalkozó Heszlényi cég előtt semmi akates* " o m á I 1 ' hogy a munkálatokat késiek
jtótóv Sok embert foglalkoztat a város a
ielep
és a
sénJfZtasági
Kálvária-tér 'feltoltéls
béri - - A napokban érkeznek be a városi
is e
fokozására
irányuló ajánlatok, ez
azonky ttzenkétezer koronás munka, amit
lehet
tetni
' h o g v házilag fogunk vég-ezcsak
Jiak
h o g y mielőbb munkát1 kaphassaa
a
mu,n
kkn .
kanélküliék. Ha vállalatba adjuk,
keZd-r 1S, r a i t a őszünk, hogy mielőbb hozzá
t a v a k " A a m u nkálatokhoz. Ugyancsak a
Várn?Zli' p i t é s i Program keretébe tartoznak a
kálatnu • z ' é p i i l e t e k javítására irányuló munkoron-, 1S: amelyek mintegy huszonötezer
széké - ,a ö r ü l n e k . Ideszámitandók: a városi
kóhá^ l. j a v i t á s a , a városház, az orvosi laa
Nyárn
szülésznői lakóházak és majd a
n
az iskolák renoválása, tatarozása.
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Újszegeden pedig: most épül a tanítóképző
és rno-st a tavasszal fognak hozzá a kender- és lentermelési intézet építéséhez is. A
földmiv-elés-ügyi minisztérium közegei -éppen
mos-t tárgyalnak a mérnökséggel, hogyt az
építkezés megkezdésének ideje iránt megállapodjanak.

Nem irják még össze
a szegedi választókat.
— A központi választmány felfüggesztette
működését,

-

f-Saját tudóntónktól.) A mult hét péntekjén — amint megírtuk — a város központi választmánya Bokor Pál elnöklésével ülést
tartott, liogy a régi választási törvény alapján intézkedjék a szegedi k-épviselőválasztók
névjegyzékének összeállítása iránt. A központi választmány tagjai, mielőtt működésüket megkezdték, annak ren-dje és módja szerint letették a hivatalos esküt, majd mind a
két országgyűlési képviseloválasztókerületbri
kiküldték a-z összeiró bizottságokat, meghagyván nekik, hogy a törvény rendelkezései érteiméiben az összeirási munkálatokat
április -nyolcadikáig fejezzék be és azután
mutassák be a kész listát a központi választmánynak.
Az összeiró bizottságok két nap óta permanens munkában voltak, -mig kedden a központi választmány a belügyminisizternek egy
vasárnap közzétett rendelete alapján beszüntette a további munkálatokat. Kedden délben
tartotta ülését a központi választmány a városháza bizottsági termében, Bokor F á i helyettes polgármester elnöklésével és Taschler
Endre főjegyző mutatta be a választmánynak a belügyminiszter körrendeletét, amelyben fölhívja minden törvényhatóság központi választmányát, hogy addig, amig az
uj választási törvény szankciót nem nyer,
függess^é/c föl a képviselő-választók
összeírására irányuló működésűket. Taschler Endre
főjegyző megjegyezte, hogy éppen jókor érkezett a körrendelet, mert az összeiró bizottságok még csak a munka kezdeténél tartottak.
— Valószinü tehát, — mondotta ezután,
— hogy már a jövő évben három képviselőt
küld Szeged a parlamentbe. A körrendelet
ugyanis arra enged következtetést, hogy az
u j választási törvény hamarosan hatályba
lép és a képviselőválasztók összeírása is már
az u j törvény alapján fog történni. A központi választmány tehát a mai formájában
aligha működik többé. Teljesen átalakul az
u j törvény értelmében, több lesz a tagjainak a száma, azt hiszem tizennyolc és a megbízatása három esztendőre fog
terjedni.
Azonkívül alosztályai is lesznek a központi
választmánynak.
A választmányi ülés ezután ugy határozott, nyomban utasítja a kiküldött összeiró
bizottságokat, hogy a munkálatokat szüntessék be, egyben a s a j á t működését bizonytalan ideig felifüggesztette.
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Programot ad a városi párt,
(Saját tudósítónktól.) A városi párt ma
délutánra ülést hirdetett, a tisztújítás kérdésével kívánt foglalkozni. A hirdetett tpijsor
allegorikus volt, amennyiben a tisztújítás
érdemi dolgai helyett a- vezetőség nagyobb
programot terjesztett elő, .amelynek megoldását a megválasztandó hatóság elé föladatul kivánja tűzni. A program nagyobb bevezetés után négy pontba sorozza a polgárság
kívánalmait. Es pedig:
I. A város jövedelmének
gyarapítása
azon célból, hogy a fejlődés s a városias élet
fokozottabb igényeinek kielégítése — a pótadó nyilt vagy titkos emelése nélkül, sőt
esetleg a közterhek mérséklésével — elérhető
legyen;
II. A városi polgárság vagyoni erejének
s teherviselő képességének fokozása érdekében szükségesnek tartjuk oly gazdasági politika megvalósítását, mely előmozdítja a mezőgazdasági és ipari termelés tökéletesedését, biztosítja a kereskedés szabad mozgását
és fejlődését, előmozdítja az értékek fokozatos, egyenlő és természetes gyarapodását;
III. Kezdeményezése
ós
felkarolása
mindazon törekvéseknek, melyek a városi
élet nálunk is mutatkozó általános bajainak
orvoslására irányulnak s ezreik között főkép
a lakásügy és közélelmezés — mint elsőrendű szükségletek — érdekeinek gondozása, az
élelmiszer tömeg termelésének
előmozdítása,
a piaci forgalom egészséges fejlődésének biztosítása kínálkozik elsőrendű feladatul;
IV. A város közegészségügyének,
közrendészetének is kulturális fejlődésének hathatósabb -istápolása és törekvés arra, hogy
kitűnő közigazgatás álljon a közönség rendelkezésére, melynek szolgálatában elégedett
tisztviselők ambícióval s rátermettséggel teljesitik kötelességöket. -Hogy általán a város
minden polgára a közigazgatásnak inkább
áldását, mint terheit érezze.
Az igy négy pon-tba sorolt kivánalmak
részletezésénél három fokot állítanak fel. 1.
Olya-nok, amelyek anyagi hozzájárulásuk
nélkül megvalósíthatók, 2. amelyek jövedelmező alkotások és 3. amelyek sürgős szükségletek, tekintet nélkül arra, hogy jövedelmezők-e vagy m-em. Érdekesnek tartjuk ezt
a három fokozatot részletesen ismertetni.
(Anyagi

hozzájárulásunk nélkül
hatók.)

megvalósít-

Általános. 1. A közigazgatásnak az egész
vonalon való egyszerüsitése. 2. A hivatalos
órák pontos betartása minden tisztviselő által s -ennek ellenőrzése. Az ügyfelek látogatásának, ahol lehetséges, bizonyos időre való korlátozása. A szemólyzetszaporitásnak
az elkerülhetetlenül szükséges körre való redukálása. 3. A tisztviselők mellékfoglalkozásának, ideértve a magán-gazdálkodást is, —
engedélyhez kötése s ennek nyilvántartása. 4.
-Szabályrendelet alkotása a tisztviselők s
törv. -hatósági bizottsági tagok összeférhetetlenségéről. 5. A mérnökségnek a mai költségek keretén belül való akkénti önállósítása,
hogy a hivatalfőnök, műszaki tanácsos cimmel a városi tanács állandó tagja legyen. 6.
Az összes alkotások terveinek s költségvetésének elkészítése), hogy a miogvalósith atásnak, kedvező alkalommal, az előkészület hiánya ne állja útját. 7. A közművelődési ügyosztály, mai keretében, vegye át s kezelje az
összes emberbaráti s szociális ügyeket. 8. Szegedmegye megvalósítása. 9. A feltöltési
és
épitési nívó végleges megállapítása, 10. A bizottságok intenzivebb s gyorsabb munkálkodása.
Egészségügy. 11. Az élelmiszer hamisítások elleni fokozottabb védekezés. A jogérvényesen elitélt hamisitók nevének publikálása. 12. Sport-telepek létesitésének
megkönynyitése. 13. A tiszai ingyen népfürdők szaporítása. 14. A közkórházban az orvosi beavatkozások díjtalan teljesitésének szigorúbb ellenőrizése.
Ipar és kereskedelem. 15. Az összes szerződések publikálása, ellenőrizhetés céljából.

6.
lő. Lelhető küzdelem azon kartellek ellen,
melyek az elemi szükségletek megdrágítására alakultak. 17. Iparfejlesztési
mintaprogram készítése a ker. és iparkamara meghallgatásával, idetelepítendő vagy létesítendő gyárak s ipartelepeik céljaira — ennek
bel- és külföldön való publikálása, különös
tekintettel az 1917. év végén lejáró szerződésekre. 17. A házadómentesség lehető kiterjesztése. 19. A városnak dolgozó vagy szállító üzletemberek követeléseinek gyors kifizetése. 20. Vasárnapi teljes
munkaszünet
iránti törekvés. 21. -Nagyszabású állami épület, bútor s tüzifaraktár létesítése, mint volt
a rekonstruktió idejében. 22. iElsősorban is a
helyi, azután a hazai ipar pártolása. 23. Az
ipar és kereskedelmi -forgalom minden lelhető
módon való megkönnyítése.
Mezőgazdaság. 24. Állami -mezőgazdasági és vincellériskola kérelmezése. 25. A felsőtanyán, az alsótanyaihoz hasonló állami -gyümölcsfa-telep felállítása. 26. A bórföldek szerződésszerű javításának fokozottabb ellenőrzése. 27. A paprikatermelés, szalámigyártás
és tarhonya termelés, valamint exportálás —
mint szegedi specialitások, lehető megkönnyi
tése.
Forgalom. 28. A Szegedet érintő vas-uti
.menetrendek megváltoztatásának kérelmezése, különösen Budapest-felé egy esti, illetve
éjifélelőtti Temesvár-felé és Hmvásárbely-felé egy kora reggeli vonat beállításának kérelmezése. 29. A vizifcözlekedés a Tiszán felás lefelé való megjavítása (Dunagőzhajózási és Magyar Folyam és Tengerhajózási társulat.) 30. Alsó- ós felsőtanyával s a szomszédos községek-kel (Dorozsma, Tápé, Szőregh,
Sándorffalva stbJ), amelyek Szegedfelé gravitálnak, a közforgalomnak, a kereskedelem ós
ipar érdekéhen való lelhető megkönnyítése
villamos közuti-vasut, vagy automobil járatok utján. 31. A téli kikötőnek államköltségen való kiépítése. 32. A Tiszántúli tápéi birtokkal való közlekedés megj avitása, illetve
ennek állandó jókariban tartása. 33. A Duna
—Tiszaközi cvsatorna ügyének, szegedi betorkolással, a főváros által legutóbb fölvetett mozgalom erőteljes támogatása.
Élelmezés. 34. A piaci szabályzat akként
való megváltoztatása, hogy a termelő s fogyasztó egyenes összeköttetésbe ihozassók.
35. A város körüli feketeföldek bérbeadásánál a konyhakertészkedés, baromfitenyésztés
s méhószkedés lehető megkönnyítése. 36. Az
élelmiszerek behozatali
vámjának
lehető
csökkentése.
Kultura. 37. iA mai nyolc községi elemi
iskola államosítása s még legalább 10 állami elemi isokla felállítása a. belterületen. 38.
A nőegyleti ovádák államosításának megsiirgetése. A belvárosban uj ovódák, a külvárosokban napközi otthonokkal állandó menedékházak, a külterületen nyári menedékházak állami utón való létesítése. 39. Állami
leánygimnázium felállítása. 40. A harmadik
főgimnáziumnak államköltségen való felállítása, 41. A harmadik állami polgári fiúiskolának felállítása. 42. Mozi szabályrendelet alkotása, figyelemmel a város jövedelmének
fokozására és a -gyermekek erkölcsi védelmére.
Népjólét. 43. A város területén történő
gyűjtések ellenőrzése s elszámoltatása, a belügyminisztérium rendelete értelmében. 44.
A sztrájk, munkanélküliség,
munkaalkalmak, kereseti ügyek állandó figyelemmel kisérése. 45. Az ingyemkenyér, -hajléktalanok
menhelye, népkonyhák, melegedő helyiségek intézményének fejlesztése s munkanélküliek támogatásának irányítása. 46. Népjóléti s emberbaráti intézmények állami -létesítése az állami tisztviselők és szolgák uj
nyugdíjtörvénye értelmében.
Pénzügy. 47. A város betéteinek gondos
elhelyezése s a betétek jövedelmének lehető
fokozása, a belügyminiszter 1913. őszén kibocsátott rendelete értelmében. 48. Városi pénzintézet tervének alapos megvitatása. 49. Kötvénykibocsájtási jog kérelmezése, illetve a
közgyűlés ily irányú határozatának érvényesítésié. 50. A városi ingatlanok jobb értékesítése, ezek értékcsökkenésének
meggátlása.

DÉLMAGYARORSZÁG

1914. március Il51. A tűzoltási költségek részbeni átutalása
a biztosító intézetekre. Városi
önbiztositás.
52. Városi gyógyszertári jognak k é r e l m e z é s e .
53. Mindazon egyletek, testületek stb. számadásainak évenkénti átvizsgálása, melyek a
várostél segélyt élveznek. 54. .A kifizetett
napidijak elszámolásának évenkénti bemutatása a törvbat. bizottsághoz. 55. A városi értékek elveszéséinél a felelősség megállapítása. 56. A városi szükségletek (beszerzésénél a
legnagyobb gondosság és takarékosság.

A Korzó mozi legújabb szenzációja

Társadalmi dráma 5 felvonásban

bemutatásra kerül
péntek, szombat, vasárnap
március 13., 14. és 15-én

Minden előadáson
számozott helyek.
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Jegyek mától kezdve
válthatók a pénztárnál.

(Jövedelmező alkotások.)
Ipar és kereskedelem. 57. A felsővárosi
rakpart és k-i-kötő megépítése állami segélybe], a kereskedelmi ós ipari forgalom lebonyolithatására.
Forgalom. 58. A Rákóczi-téri vásárcsarnok megépítése, elsősorban az élelmiszerek
el árusítására, mindennapi ipari piaccal. —
Részvénytársaság alakításának támogatása,
mely a külterületi produktumok b e h o z a t a l á val foglalkozik.
Élelmezés. 59. Tavaink és állóvizeink átalakítása halastavakká.
Kultura. 60. A községi kereskedelmi akadémia felállítása.
Népjólét. 61. Hatósági cseléd és m u n k a közvetítő felállítása.
Pénzügy. 62. A közüzemek (villamos vasút, légszeszgyár és villamtelep) megváltása
iránti törekvés. A szerződések ily irányú netaláni revdideálása. 63. A második v á r o s h á z á nak megépítése.
(Sürgős szükségletek, tekintet nélkül arra,
hogy jövedefmezők-e vagy nem?)
Egészségügy. 64. A nagy kórház (esetleg
állami költségen) sürgős felépítése. 65. Tüdőbetegek szanatóriuma. Ily irányú t á r s a d a l m i
akció erős támogatása. 66. Népliget r ó k u s ,
móra s alsó városrésznek. A felsővárosi népliget berendezése s a villamosvaisutnaik odáig
való kivezetése. 67. Az általános
csatornázás terveinek kivitel előtt, szakértők áitab
sürgős felülbírálása. 68. A vizvezeték szigorú megvizsgálása, a vízhiány okainak pontos megállapítása. A Tisza vizének locsolásra való felhasználása. 69. Az egész város területére a vizvezeték kiterjesztése. 70. Városrészenkint gyermekjátszó helyek
létesítése.
71. A szünidei -gyermektelep céljainak támogatása.
Ipar, kereskedelem. 72. A nőipar és háziipar fejlesztésének lehető támogatása, 73. Á
marstéri k-isárusok elárusítói helyének rendezése. 74. A Szent István-térnek a kocsi állásokhoz mért rendezése.
Mezőgazdaság. 75. A külterületeiken -mim
fagazdaságok létesítése, gyakorlati példaada*
céljálból. 76. A külterületen a baromifi-, álla?*
tenyésztés, méhészet irányitása. 77. Az als10"
tanyai vadvizek levezetése. 78. A külterül0'
ten a karaka juhtenyésztés m e g h o n o s í t á s a
(kecskeméti mintára.) 79. A közlegelők áHa*
mi feljavítása.
Forgalom. 80. Az utcaburkolatoknak
cs0
az alsó építmények teljesítése után váló f0'
ganatbavétele. 81. A tanyai vasút megépítese és a tanyai müutak fejlesztése.
Kuliura. 82. Az ötödik egyetemnek S z 0 / '
den való -felállítása. 83. Művésztelep létesítése. A képzőművészet nagyobb támogatása• tó
A kultúrpalota
kdibővitése. A
Som//
könyvtár és városi muzeum katalógusába
sürgős elkészíttetése, közreadása s é v e n k i n 1
pótlása. 85. A tudomány és irodalom n a
gyobbmérvii támogatása.
,,
Pénzügy. 86. A népiskolai f e l ü g y e l ő i ? ?
lás üresedés esetén és az iskolaszéki e l n ö k J a
vadalmazásának beszüntetése.

Telefon 11-85.
Hollós (József dr. rámutat arra,
nincs benne a programban a
munkáslaka0
és az egészséges lakásügyi politika k é r d / - ;
Egy poutja a programnak: szanatórium
állítása a tüdővész leküzdésére, teljesen e .
hibázott. A tiidővész ellen való k ü z d e l e m / /
ez a módja rossz utakat keres. Turcsiva
Imre dr. a csecsemőhalálozás ellen való k» ^
delmat- is bevétetni óhajtja ,a program j
Vadász János dr. szivesebben látná, na
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1914. március 10.
legközelebbi teendőket preciziroznák. Pál fi
Antal a gyorsvonatokon harmadik osztályt,
Nagyváraddal uj gyorsvonatot, a tűzoltótág továbbfejlesztését sürgeti. (Szeless József dr.: Lovasitanil)
Szmollény Nándor szerint a lakásügy
rendezése, a tüdővészesekről való gondoskodás benne van a programban. (Hollós: Ép azt
kifogásoltam, ahogy benne van.) A csecsemő
ügyet beleveszik a programba. Vadász felszólalására megjegyzi, hogy programot nem
e
gy évre csinálnak. A tűzoltóság maii létszámának kiegészitése nem tartozik az elsőrendü föladatok 'közé. Pásztor József a programot túlságosan, nagynak tartja ahoz, hogy
4
közeli 6—10 év közigazgatási teendőinek
körét szabályozza. Sürgős föladatok várnak
r
ánk, közeliek és legfontosabbak köztük az
u
ij kórház fölépítése, a vízvezeték és csatornás. Jedlicska Béla felszólalása után a módosításokkal együtt elfogadták a progra-

Megmozdult a külváros

5.
nek erre vonatkozólag nyilatkozatot is tett,
amely nyilatkozat a lapokban meg is Jelent.
Arról már ő igazán, nem tehet, ha a közgyűlés 'nem fogadta el a progresszív javaslatot.
Hivatkozott továbbá azokra, akik őt ismerik, ezek jól tudják, hogy ő nem olyan gyenge ember, akit a hivatalnokok dinigálhatnak,
géri, hogy a hivatalos órák pontos betartását ellenőrizni fogja. Az elnök szavait nagy
etszéssel fogadták az egybegyűltek és maga
Mandei is tudomásul vette a választ Ezután
adminisztratív ügyek következtek. Igazgatónak egyhangúlag megválasztották Schwarc
Rudolfot, könyvtárosnak Lippay Jánost. Párol Pál indítványára kimondta az elöljáróság, hogy jövőre a közgyűlést a városháza
közgyűlési termében fogják megtartani. Elhatározták továbbá, hogy az Ipartestületek
Országos Szövetségének fölhívására a szegedi ipartes'tiileit részt fog venni Kolozsváron
az 1917-ben tartandó országos iparos 'kiálliásom.

(Saját tudósítónktól.) A külvárosi népszövetség: (ezerszámra toborozza a hiveket
egy sajátságos alakuilatu érdekközösségbe,
amihez hasonló ebben a városban még nem
volt.
Volt egyesületünk, melynek tagjai mulatni, kártyázni, szórakozni, jótékonykodni,
szónokolni, politizálni akartak, — de városépítő és szépítő egyesületünk még egy sem
akadt. Hogy .ilyenre is szükség lett, az bizonyos tekintetben igen szomorú világítást vet
eddigi közigazgatási politikánkra. Tagadhatatlan, hogy a külvárosrészek lakossága alig
kapta meg eddiig a városi lét elemi föltételeit. Azok az emberek, akiket szegénységük, örökölt kis vagyonkájuk, vagy sorsuk
mostoha fordulata a nagykörúton kiviül eső
mot.
perifériák lakóiul jelölt ki, valósággal áldozatai voltak a cicomás belvárosnak. A dédelgetett belvárosnak jutott minden pénz, amit
a hatáság városrendezésre kijelölt ós fordí— Közgyűlés. A Szegedi Katholikus Nő0000
tott; a külsőrészek lakói gyönyörködhettek
védő Egyesület március 13-án, délután 4 óratovább is a maguk pislogó petróleum-lámkor, szókhátának dísztermében (Korona-utSZEGEDI KALENDÁRIUM pásaikban, széles utcai árkaikban, feneketlen ca 18.) rendes közgyűlést tart. Tárgysorozat
sártengereikben. Néha irigységgel, valóságos
#
lesz: 1. Elnöki megnyitó. .2. Évi jelentés. 3.
gyűlölettel tekintettek a citfrálkodó belváros
Jelentés a Leány körök működéséről. 4. JeAZ IDŐJÁRÁS: A meteo- felé.
lentés a Jótékonysági Osztályról. 5. JelenoZerda
rológiai intézet
jelentéve
Kétségtelen, hogy ez a politika közmeg.
szerint: Változékony,
sze- elégedésre nem vezethetett. Az események tés a Napközi Otthonról. 6. Jelentés a LeányOtthonról. 7. Záróstámadás. 8. 1914. évi költW
les és hűvösebb idő várhamaguk kovácsolták össze a külvárosi népszö- ségelőirányzat. 9. Pénztáros választása. 10.
M M
tó, sok helyütt
csapadék^
kai. — Sürgöny prognózis: vetséget, melynek bevallott célja: jobb köz- Ellenőr választása. 11. Számvizsgáló bizottVáltozékony, szeles, hüvö- igazgatási ellátást biztosítani a nagykör- sági tag választása. 12. Elnöki tárószó.
\ sebb, sók helyütt
csapa- úton kivül eső városrészek polgárságának. A
— Előadás a fajromlásról. A szegedi
dék. — Déli
hőmérséklet: hatóságnak be kell látnia, hogy az ily mó- Társadalomtudományi
Társaság
vasárnap
4
Celsius fok volt.
délután 6 órakor a városháza közgyűlési ter1
don
megfelelő
formáiban
öltöztetett
óhajtási A VÁROSHÁZÁN
valamennyi hivata mében felolvasó délutánt rendez. Előadó Hol7 délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi- nak teljesitése elől tovább már kitérni nem
lós József dr. lesz, aki a fajromlás okairól
jüfol. A polgármester betegsége miatt nem lehet.
beszél. Az előadás iránt rendkiviil 'nagy az
.Vad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától
A sajtó, .mely a közérdekért vivott harc- érdeklődés és minden jel szerint zsúfolt teel
vtán 2 óráig.
ij A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv. iján mindig azoknak védelmére szokott siet- rem élvezi a nagyhírű előadó beszédét.
— Emlékezés az árvízre. Március 12-én,
j, ^vezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz- ni, akik a védelemre tényleg rászorulnak, a
, piál reggel 8 órától délután 2 óráig van legteljesebb megértéssel fogadja a külváro- csütörtökön a kultúrpalotában is megemlé"teaTAL.
sok szövetkezésének hirét. A mozgalom igaz- keznek a szegedi árvizi évfordulóról. A mu^ÁZ ALLAMI
GYERMEKMENHELYEN ságos, jogos, időszerű és szükséges; a megfezeumot és képtárt nyiitva tartják a nagy kö^ ríőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivatalelő gyors megoldásnak tehát nem szabad so- zönség számára, a hatalmas órvizképet, a reór
la a. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
t0
káig késnie. De joggal remélhető, hogy a vá- konstrukcióra s általán az árvízre emlékezteJlátása délután 2 órától 3 óráig.
l^OMOGYI
KÖNYVTAR, nyitva délelőtt ros hatásága és törvényhatósági bizottsága tő dolgokat, eredeti képeket mind kiállítják.
és délutám 4-től 7-ig. Idegeneknek a is figyelemmel lesz az nj alakulásra és már
— Debrecen jubileuma. A jövő év tatp^. rt engedéllyel hétköznap is meg lehet az idei városrendezési programot is a pai%nteni; helybeliek vasár- és ünnepnapo- naszkodó külvárosrészek óhajainak figyelem- vaszán lesz kétszáz éive annak, hogy a sza1
bad királyi városok sorába emelték Debretátogathatják délelőtt 10—1 óráig.
be vételével fogja összeállítani.
4
ii5
KÖZKÓRHJZBAN:
a beteglátogatási
cent. A Csokonai-Kör — mint Debreceniből
Kjlután 1—3 óráig tart.
4
— Az ipartestület elöljáróságának illése jelentik — mozgalmat indított abból a oélFEMINISTÁK gyakorlati tanácsadóíq^/téőn
és USULUL
csütörtökön
6—8i/ óráig
Ma délután 5 órakor népes ülést tartott az 'ból, hogy a jubileum alkalmából művelődésj.J.% '
VS
LU/VUNdélután
U'&VUOU'IV
KJ Wí tn-y
történeti kiállítást rendezzen a város. BemuAa hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he- ipartestület elöljárósága Pálfy Dániel elnöke
vében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) lete alatt. Napirend előtt Mandel Zsigmond tatnák ezen a kiállításon a város történetékXjRCSI
SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor kocsigyártó szólalt föl és erősen támadta az nek irott emlékeit, irodalmi és művészi erekf todonrka", operett. Bemutató.
elnökséget azért, mert nem vitte keresztül lyéit ós mindazokat a reklikviákat, amelyek
K'JRAN1A
SZÍNHÁZ: Délután 5 órától
a progresszív tagdíjemelést. Hangoztatta, a város népének, továbbá kereskedelmenéí e este 11 óráig: „Kék egér."
nek, iparának ós gazdasági életének muftiját
ö
MOZI:
Az előadások
tartanak hogy bizalmatlansággal viseltetik az elnök
5
órától kezdve este 11
óráig: iránt, mert ez a zajongó elemekkel lepaktált jellemzik.
dög
cimborája,
dráma
4
felvonásban.
— Olasz léghajósok osztrák területen.
és a hivatalnokoktól hagyja dirigálni magát,
%VfSS-MOZl
_ .
5S-M0Z1:
Délután
5 órától kezdve
Vasárnap
délután Rorghettonál, az olasz hará
N. a ^ ig: A múmia, vígjáték 3 felvonás- ahelyett, hogy ő dirigálná azokat. Ezt meg tártól egy kilométernyire leszállt egy légis érzi az ipartestület adminisztrációja, mert gömb, amelyben Kroszti Péter mérnök és
' J^vasutj szálló, vígjáték 2 részben.
dacára annak, hogy reggel 8 órától délután Szioli Ernő milánói
nagyiparos ült.
Azt
2 óráig van hivatalos óra, délben már az mondták, hogy Aziagoba akartak repülni, de
. inspekciós tisztviselőm kivül egy lelket sem a szél elterelte őket utjukból. A csendőrség
mérő és fotografázó készülékeket, valamint
S j g t aki a gyertyát mindkét végén é g ti } lehet a hivatalban találni. Pálfy Dániel szetérképeket talált náluk s ezeket elkobozta, a
tllneni olyan villamos izzókartéket hasz- mélyes megtámadtatása cimén reflektált az
léggömböt pedig Roveretoba vitte, ahol az
B&bniely a legú jabb módszer szerint készfii,
elhangzott vádakra, miket erélyes hangon utasok papírjait megvizsgálták és megengedijoggzu élettartamúak és nagyon gazdasávisszautasított és tényekkel cáfolt meg. Töb- ték, hogy vasúton elutazzanak.
Minden egves Izzókörte s a j á
— Bozváry Magda öngyilkos kísérlete
bek
között fölhozta, hogy az ő álláspontja
SSaSüimel van ellátva
tiszta és nyílt volt a progresszív rendszer Budapesten ma arzénnel és veronállal megmeghonosítása mellett, amit bizonyit az is, mérgezte magát Bozváry Magda, a szegedi
hogy az első közgyűlés megtartása után kö- volt kabarévilág egyik ismert tagja. A leányt
haldokolva vitték be a RÖkus-kórházba s az
vetkező napokban nála járt két ujságiró, kik- orvosok szerint menthetetlen az állapota.

HÍREK

Sjjgypazarolja a pénzét!?

in-ulta, lonrtila.
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Csak néhány pillanatra tért magához Bozváry Magda és azt mondotta, hogy ne is
próbálják megmeríteni, meg akar halni. Megunta az életét és élni nem érdemes. Aztán
újra elvesztette az eszméletét s nem tért
azóta magához. Azt hiszik, hogy szerelmi
csalódás miatt akar meghalni.
— Catarau barátnőjét elfogták. A
brassói rendőrség kinyomozta, hogy Catarau
magyar barátnője, aki Kovács Anna nevében
megirta Miklóssy püspöknek a levelet, Salamon Marietta 17 éves leány, akinek az anyja, özvegy Salamonná Avram Anna Brassóban él. lAz asszonyt kihallgatták és elmondotta, hogy a leánya 1902. óta Bukarestben
él és a szeretője Cataraunák, akit ő nem ismer, de tudja róla, hogy az utóbbi hónapokban is megfordult Brassóban. A határrendőrség aztán ma letartóztatta és Brassóba vitte
Salamon Mariettát, aki épen haza akart térni irataiért Küküllővárra. A leány kihallgatása alkalmával többek közt ezeket vallotta:
— Catarau nagyon vallásos
embervek
adta ki magát s elmondotta nekem, hogy 100
koronát akar küldeni a hajdudorogi magyar
püspöknek és megkért, hogy irjam én meg a
levelet. Még emlékszem, hogy a levélben bejelentette a pénzküldeményt a püspöknek és
megkérte, hogy imáiban emlékezzék meg Máriáról és Józsefről. A harmadik névre nem
emlékszem. A levelet megirtam, azután eltávoztam Catarau lakásáról, mert azt mondotta, hogy egy barátját várja. Az utóbbi időben elidegenedtem tőle, bár ő pénzt és ruhákat igért nekem. Azt mondta, hogy menjek
el vele Csernovitzba, ahol egy nagy családi
ügyet kell rendeznie, amiből sok pénzt fog
szerezni. Visszautasítottam a kérést, bár
nem sejtettem, hogy milyen kelepcébe akar
csalni.

Szerdán é s csütörtökön

Előadások: Vs6, Vi8 és 9 órakor
vasárnap 2 órától folytatólag.
Telefonszám 8 7 2

A brassói rendőrség tartja fogva a leányt
és remélni lehet, hogy Cataraut mégis kézrekeritik barátjával, Kirilovval együtt, aki
bűntársa volt a leány szerint is.
— összecsókolt tisztviselők. A szentgotthárdi iparhank hivatalos helyiségében
ma megjelent Heckel iMargit tizen nyolc esztendős uriíleány, egy (tekintélyes szentgotthárdi család egyetlen leánya. Betétet hozott a
takarékba, a pénzt át is adta a pénztárosnak,
egyszerre csak felkacagott, nyakába borult
a pénztárosnak és össze-vissza ölelte-csókolta. A meglepett pénztáros nagynehezen bontotta ki magát az ölelő karokból; a fiatal szép
szőke leány ekkor nekiesett a könyvelőnek,
aki szintén nem tudott szabadulni a csókjaitól. A csókos kisasszony nagy riadalmat keltett a pénzintézetben, ahol nagy közönség
várakozott. A csókok pedig folytatódtak,
mig végre megállapították, hogy a fiatal
leány hirtelen megőrült. Orvost hivtak, aki
konstatálta Heckel Margit elmeháborodotts á g á t A fiatal, viruló szépségű úrilány állandóan a regényeket b ú j t a és környezete azt
hiszi, hogy a regények bontották meg a fiatal leány elméjét. Az eset Szentgotthárdon
mindenfelé nagy részvétet kelt.
— öngyilkos úriasszony. Hétfőn este
telefonon értesítették a szegedi rendőrséget,
hogy Domaszéken özvegy Barucza Sándorné
volt szegedi honvédőrnagy özvegye, beleugrott a kútba és holtan találták meg. Baruczáné az utóbbi időben nagyon magábazárfcózott életmódot folytatott. A cselédjén kívül, alig érintkezett valakivel és ki sem mozdult a tanyájáról. Hétfőn ebéd után eltűnt a
lakásból és többet nemi mutatkozott. Cselédje
délután öt órakor a kútból vizet akart merni
és megdöbbenve vette észre, hogy asszonya
a kútban van. összecsőditette a szomszédokat, akik hamarosan értesítették a rendőrséget, amelynek részéről Bozsó Antal rendőrtiszt, Jcs Vilmos dr. kerületi orvossal jelent

meg a helyszínién. A vizsgálat során kétségtelenül megállapították, hogy Baruczné o n '
gyilkosságot követett el. Hátrahagyott
levelet, amelyben azt irj,a, hogy életuntság
miatt akart meghaLni. Cselédjének 5000 koronát hagyott, vagyona egyéb részéről azonban nem intézkedett. Holttestlét beszállították
az alsótanyai hullaházba és az ügyészség in"
tézkedésére fölfogják houcolcnii.
— A megmérgezett város. EszékrÓl
jeíemtik: Az ismételt gázmérgezésre való tekintettel a kormány táviratilag intézkedett,
hogy a gázhasználatot a külső városrészeken, ahol az átszivárgás veszélye technikai
okokból igen nagy, szüntessék meg. Az eszéki gázfogyasztás ennek következtében majdnem felére redukálódik. Az illető utcákat
egyelőre petróleummal fogják világítani, f
megrongálódott gázcsövek vizsgála'ta kiderítette, hogy ezek a csövek, melyeket harmhf
esztendő előtt a vitkovici vasmüvek szállított, rossz minőségűek. A községtanács 'tegnapi ülésén Kappel dr. községtanácsos javasolta a gázmű kisajátítását az ipartörvM
alapján,. Megokolásul azt hozta föl, hogy 2
mostani üzem veszedelembe sodorja a lakosság életét. Az indítványt a jogügyi bizottság
elé utalták azzal az utasítással, hogy tegyf
mérlegelés tárgyává, vájjon az eszéki gáz®11
egész üzemét nem kellene-e az emiitett okokból azonnal megszüntetni?
— Ami a parlament kötelessége. Londonból jelentik: J,ohn Galsivorthy, a h ireS
iró nyilt levelet intézett a „Tim,es"-ben a®
angol parlamenthez, s ebben a levélben ^
sorolja mindazokat a visszaéléseket, amelyé
a humanitással nem férnek össze. Galswod'
hy az angol, parlamenttől várja e visszaél6'
sek megszüntetésiét, mert azoktól a férfiétól, akiknek az angol nemzet 400—400
'
tot fizet évente, eL lehet várni, hogy a
leggyorsabban intézze el az ilyen ügyeket. visszaélések és orvoslásra váró intézmény
Al
sorában a következőket említi Galsworthynapszámosok munkaija tulneliéz; a proliét^"
•i" $

gyermekek
táplálkozása nem
kielógiiü''
proletár emberek lakásviszonyai

t ű r h e t fi
i

MOZGÓ S Z Í N H Á Z

Ma szerdán, március 11-én

Csak felnőtteknek!
! Vígjáték esték !
A Gaumont „KBUBTÓ UltÉG" sorozatából.
ffll

f

9.
Szellemesen pikáns ulgjfifíü kát részben.

múmia

Vigjáték 3 felvonásban.

Előadások Vs6, V<8 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától folytatólag.

nek. Angliában (mindennapos az a kegye 9 ' 60
ség, bogy a munkában kimerült, megvtóf
lovakat potom áron, eladják a Doh ússzék-90
lajdon osoknak, a munkabíró lovak
í0^
pedig rövidre vágják és igy a szegény a ^
nem képes a legyek ellen védekezni. Ily100 ^
hasonló barbárságok sürgős orvoslását
teli Galsworthy az angol parlamenttől. Á ^
váló iró nyilt levele nagy feltűnést k 0 ' t e
Angliában.
— Zsaroló színész. A m ^ w . - - . r)ltr
színtársulat újonnan szerződött tagja, s ^
ry Annuska a minap lépett föl először a g
kesfeliérvári színházban. Föllépése
0-MÍr
fiatal színésznő édesanyjánál, özvegy \
ry Józsefnénál megjelent Kiss Imre s „ jt^
Szalkay Lajos társulatának tagija s J
•hogy ha azt .akarja, hogy leánya első sZ0 ^t
léséről kedvezően irjanaik a lapok, akk® g
lapszerkesztőt, névsaerint Vermes E f
Friss Újság szerkesztőjét és Szabó 9>
^
a Dunántul szerkesztőjét pénzért kell / $
venni. És erre a célra húsz koronát
^&
Icapott Tömörynétől. A dolog k i t u d ó d o t ^ ^
megrágalmazott szerkesztők b ű n v á d i
lentést tettek a rendőrségen a zsaroló 9
ellen. Simon Sándor
bünügyi f ő k t a -ttt
már kihallgatta a megvádolt színészt, ri^yj)6
gadja a bűncselekményt, azonban , tó jp"
•és leánya ellene vallották. A b o t r á r é ^ t ó
log tudomására jutott Szalkay i g a ^ p - f i 1
is, aki nyomban intézkedett, hogy "©tóe^
8
szinházi törvényszék üljön össze s j1'
e
ez ügyben. Kiss Imrét addig is
.át^ n
játszástól s mai szerepét is m á s s a l 3
már el. Szalkay igazgató aa asetet
az Országos Szánészegyesületnek is.
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— Szabadlka város és az állatorvosok. nyékére, esetleg egész iMagyarországra egy
A szabadkai városi állatorvosok már több- elsőrangú versenynélküli háztartása -cikkre.
eladatott 3 év alatt
több
ször fordultak a -földmivelésügyi miniszter- Bebizonyitottan
hez azzal a kéréssel, hogy változtasson azon miint 60,000 darab. Ez az óriási forgalom egy
a
rendelkezésen, mely szerint a tavaszi állat- amerikai sistéma folytán állt elő. Szakismev
Csekély
izsgálat alkalmával a három városi állator- ret, üzlethelyiség nem szükséges.
vosnak a Szabadkát környező tanyákat is fel mu-nkával jár ás mellékfoglalkozásul is szolkelljen keresniük s e helyett engedje meg, gálhat. Jó organizációval könnyen lelhet hahogy a vizsgálatot körzetenkiint tartsák meg, vonkint 2000 koronát -keresni. Csakis komoly,
ft
gy, ihogy bizonyos helyekre összehajtsák az németül tudó, -néhány száz koronával rendelkező ajánlkozók további (felvilágosítást kapállatokat. A miniszter be is látta az állator
hatnak: Grabowski-tói, a Royal-szállodáiban
vosok igazát és a kérés értelmében intézke
dett a városi hatósághoz intézett leiratában. 10—12% és 3—6 óráig. 20. sz. alatt.
A hatóság azonban -a miniszteri rendelkezést
tem respektálta, mert nem akarta fárasztani _
-7
a T A C
a
bunyevác gazdákat, akik a mai rendszer( " 1 / I I T L\ / I T l \ I
1 1
ták itt a legerősebb támaszai. B á r ' a rendelet l Y U i - l V I
H az elmúlt év áprilisában leérkezett, aroooc
tél csak most értesítette a hatóság az állat(-) Telbisz polgármester nyugdíjazása.
f o s o k a t ós egyben tudtukra adta, hogy min
tó* marad a régiben. -A városi állatorvoso-k Telbisz Károly dr. udvari tanácsos, temesf t táviratban fordultak Ghilliány -báré vári polgármester a mai napon, polgármesf iszterhez és jogorvoslást kérnek a városi terré választásának huszonkilencedik évfortatóság önkénykedése ellen.
dulóján Írásiban bejelentette a városi tanácsnak, hogy egészségi állapotának hanyatlása
- Vízsugár a tüntetők ellen. Szakra
Mentából jelentik: Mintegy 600 munkátalan folytán nem érez már elég -erőt magában arra, hogy felelősségteljes hivatalát tovább vifober s 300 rendőr -között tegnap heves ösz
selje. Ezért nyugdíjaztatása érdekében szükfoiitközés támadt. Az
összeütközésre
az séges eljárás folyamatba helyezését kéri. 'A
ta°tt okot, hogy Kelly munkásvezért, aki a városi tanács a bejelentést a -március havi
foakanólktilieket tüntetésre vezette és 18 rendes közgyűlés elé fogja, terjeszteni azzal
az indít vánnyal, hogy a nyugdíj választtársát
mány
hivassák fel a nyugdíjazás tekintetéis a tüntetők élén nyilt uteán letarben véleményes jelentés bemutatására.
tó
*tatták és bekísérték a rendőrségre. A rend
0r
ök fölszólították a munkásokat, hogy nyul á n oszoljanak szét. Néhány száz munkás
c e
'" Set tett a fölhívásnak, a többi azonban
0000
beszállt a rendőrökkel. Ezek botijukat
h á l t á k az ellen tállók szótuigrasztására.
(o) Akik nem akarnak leányokkal tanulni
^ fojra
%tetők
visszavonultak,
de rövidfölvenni
idő rnul-a
összeverődtek
és -készültek
A zimonyi kereskedelmi akadémia ifjúsága
leimet a rendőrök ellen. Ekkor a rend- szokatlan reakciós magatartást tanusit az
V
% tűzoltóságot vonultatott ki, amely erős intézet leánynöv-endékein-ek egyenjogúsága
tu
0arakkal teljesen
szétugrasztotta
a kérdésében. Türelmetlenül fogadták, hogy a
igazgatóság női növendékeket is fölvett a
anélkülieket. Igen sokan a munkások rendes tanulok közé, most pedig hevesen tilÍOWil s
uly<os sérülést, koponyatörést szem takoznak az ellen, hogy az idén a leánynöv ,
vendékeket akarják -tanulmányútra vinni Déltáltek.
ij61 r Ujabb kémkedés Krakőban. Krakó- magyarországra és az Aldunára. Valamenydgg/foptik: Itt ismét nagyszabású kémke- nyi növendék ma kimaradt az iskolából és
ífaitó i Jöttek nyomára. Egy egyetemi hall- kijelentette, h-ogy addig folytatja a sztrájkot,
tt'ha't
álnéven lakott itt, katonai titkokat amig a leányokat egészen el nem távolítják
tálon-1
Oroszország számára, azonkívül az intézetből. A tanári kar szigorú intézke0 t t az
tólet. t í
s-Ladémiaá és ifjúsági egye- désre készül a sztrájkoló diákok ellen.
e
*be s az ott tapasztalt dolgokról jelenéwtó-uott Varsóba. A rendőrség már egy
eltéjj/ Z ö l ő t t .figyelmessé lett rá, de nem volt
téjtró:h*fQm'- bizonyítéka. Tegnap végre egy
ihya b e 'yen véletlenül
nagyon
terhelő
bukkantak, többek között elküldésre
le^ r ^tautóse-kre és ezek alapján a diákot
tóti/ jkjféH kilakoltatás. Nagyváradról je'fozló t Z o k n a k > akik éjjel éjifél tájban a Szt.
Sz
°kat]
. ' a Holdas templom körül jártak,
an
volt r -, .
nagyon szomorú látványban
% t>Sza k. A Szent (László-tér 2. számiu iház
tó.//', fewp/om mellett bútorok hevertek
V
foyt Z e t ' a j á r d a szélén. Asztalt, széket, diÍ H lh V S%k rényt, párnát, edénynemüeket -és
N i á n ? tórgyakat hordtak ki a Deutsch
tát a i n péküzletből. A butornemüek melfogált Z a s Pár, Gavra János és ifelesége
ala
kjai v n a / t ó kétségbeesésben. Az éjszaka
' HUéé „•' - t e j üfiik gyülekeztek
Gavra ——
Jáu r c M C f i T O ^ és
co
Hlité, a v r V a p a n a & a o l t••a > bogy
•
-Deutedh
• - iBemjá
^ —i
tó.
'Mn're
fióküzletét egy hét óta vezeti és
a
táká / ü z l e t é n e k mellékhelyiségében van
\
' kilakoltatta őket, mert az üzle'lifff,j./"4>lá.s körül harminchárom korona
Hői ft ]! Cla V a " . Deutsch is és Gavráné is
Sti V jí a rendőrségen voltak és amikor 011,c
et ^'f-atértek, Deutsch nyomban
kiűzte
"'"tó 4. •'•[Szakába. iA szegény (házaspárnak
/ k á r a / 1 és egy jószívű emiher adott éjták, * /Állást nekik -és helyet a hutoruk7
folvf' 1,féli bitakoltatásnaik a bíróság előtt
'y tatása,
tJt5l
Uftr
l í Í t k a i ó vezérképviselet és egye-

Legújabb férfi divatszövetek, női angol
GostQm-szövetek - m
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Az MLSz bizottságai
(Saját tudósítónktól.)
(Hétfőn este tanácsülést tartott Budapesten az iMLSz, melynek egyetlen tárgya a bizottságok megválasztása volt. A békepárt már
előzetesen
nyilvánosságra hozta a jelölő listáját. Olyan
hatalmasnak látszott a 'Békepárt, hogy meglepetést keltett, hogy akadt tanácstag, aki kifogásolta a jelölő-bizottság összeállítását. Herendi Artúr ugyanis kifejtette, hogy mind az
öt ajánlott tag a Békepárt exponált embere,
legalább egy olyan tanácstagot
delegáljanak
tehát a jelölőbizottságba, akiről ezt nemi lehet elmondani.
Kárpáti Béla elnök erre kijelentette,
hogy nem tud semmiféle Békepártról s ezért
újra ajánlja a javasolt tanácstagok megválasztását. A választás ezután természetesen
a békepárti Lista -győzelmével végződött. Az
egy-es bizottságok igy alakultak meg:
Intéző bizottság: Dobák Emil dr., Mester György, Malaky Mihály, Krausz Jenő,
Langfelder Ferenc. (A 'békepárt eredetileg
Vida Henriket jelölte Sugár helyett, de Villa nem fogadta el a tisztséget.)
Fegyelmi bizottság: Baján Gyula, Matkovits Ferenc, Sziebert Imre, Lázár József.
Matyók Aladár, Hoffmann József, Reichard
Ottó.
Nemzetközi bizottság: Oprée Rezső, IMalaky Mihály, Lázár József, Vida Henrik,
Yolland Art-ur (dr.
Válogató bizottság: Oprée Rezső, Oláh
Aladár (iMAC), Löwenrosen Károly (Törekvés), Minder Frigyes ('BTC), Ordódy Béla
(FTC.)
I'
Biró bizottság: Horváth Ferenc, Sugár
István, Havas Lajos, Vámos Soma, Langfelder Ferenc.
Gazdasági bizottság:
OLgyay
István,
Griinwald Miksa, Finály Árpád dr., Löwenrosen Károly.
Szövetségi kapitány: Herzog Ede.
lA legnagyobb figyelmet kelti a nemzetközi bizottság összeállítása. AB elmúlt időben ugyanis nem nagy sikerrel irányították
az MLSz -külső politikáját. Meglehetősen sivár, eredménytelen volt az elmúlt esztendő.
Megkezdődött a munka a kopenhágai kongresszussal, amelyet
azért
kerestek föl,
hogy válogatott mérkőzéseket kössenek le a
magyar csapat részére. Üres kézzel jöttek haza s az angol szövetségnek azzal az ígéretével, hogy pünkösdkor Budapestre küldi a
csapatát. Az angolokkal való tárgyalást
azonban már alapjában elhibázták s ezért
vált szükségessé Lázár angliai kiküldetése, a
mi tudvalevően szintén nem járt határozott
eredményei. Azóta teljesen megrekedt a magyar-angol mérkőzés ugye. A másik kudarc
a cseh-osztrák béke megteremtése körül érte a szövetséget. Olyan béketervezetet készi-

tettek, hogy az osztrák szövetség még a tárgyalás alapjának sem fogadhatta el.
Semmi sem sikerült tehát a nemzetközi
bizottságnak, egyetlen értékes meccset sem
sikerült Budapestre lekötni az 1914. évre. Az
lett volna tehát a nemzetközi bizottságnak a
kötelessége, hogy ahoz értő sportsman kezébe
tegye le a szövetség külpolitikájának az irányítását. iE helyett a-z történt, hogy kibuktatták a nemzetközi bizottságból az egyetlen
sportsmant, aki tudással, körültekintéssel, az
ügyek komolyságához mért nyugalommal
látta el a dolgát, Herendi lArturt, a Sporthirlapirók Szindikátusának az elnökét. Herendi mindig becsületesen és ép érzékkel Szolgálta a magyar sport ügyét. Érthetetlen tehát, hogy miért volt terhére a nemzetközi
bizottságnak. Igaz, hogy ellentétes álláspontra helyzekedett a legtöbb kérdésben, de az
események, sajnos, teljes mértékben igazat
szolgáltattak neki. Talán az igazság fájt ebben a bizottságban . . . Mindenesetre fontos
volna az, hogy a Magyar Labdarugók Szövetsége ne egy pártnak a vezető kezében legyen, Mert abban lesz!
o Tatabánya újra erősebb Győrnél.
Tudvalevőleg a Győri ETO nyerte a mult éviben a legjobb vidéki csapat cimet. A levertek
közt volt a Tatabányai SC is. Most azután a
tatabányaiak ú j r a az élen vannak. Vasárnap
találkozott a két rivális, a magyar kupa mérkőzés során. A meccs a Tatabányai SC javára 1:0 arányiban végződött. Ez a meccs régen várt találkozása volt a vidék két legerősebb csapatának, amelyen a Győri ETO reváncsot akart venni a Tatabányai Sport
Clubbön legutóbbi legyőzetéséért. A félidő
eredménye 0:0 volt. A második félidő 20-iik
percében Müller, az IETO jobb backje veszélyes helyzetben a kapu előtt elcsúszik s estében a labdát benyomja a lávába a győri kapuba. Az -egyetlen goal tehát öngoal. A mérkőzés azzal a roppant vehemenciával folyt le,
amely e két csapat találkozását állandóan
jellemzi. Meg kell említeni, hogy az ETO
jobb összekötőjét már az első félidő 10-ik per
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rendkívül előnyösfizetési
feltételekkel, iakásul is
alkalmas, 7 holdas birtok, SZABADKA és SZEGED KÖZÖTTI VONALON

Cím a kiadóhivatalban megtudható.

cében tönkre rúgták, ugy, hogy azonnal, kiállott és a győriek egész végig tiz emberrel
játszottak. Ezután mégis nyilt kérdés, miiképen fog végződni a két csapat legközelebbi
bajnoki találkozása.
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Házasságszédelgéssel vádolt
vegytisztitó
— Hétszáz koronát csalt ki a
menyasszonyától,

—

(Saját tudósítónktól.) A szegedi törvényszók harmadik tanácsa ma ismét Igna Dezső szegedi vegytisztitó bűnügyével foglalkozott, akinek viselt dolgairól, már többször
hírt adtak a lapok. -Legutóbb tegnap szerepelt, mint vádlott a 'második tanács előtt.
Szemérem elleni bűntettért volt folyamatban
ellene az eljárás, de -a tegnapi főtárgyaláson
a sértett leány visszavonta a panaszát. Ma
egy háizasságszédclgési ügyét tárgyalta a bíróság.
Ignát ezúttal Gál Julianna budapesti illetőségű, magánzónő jelentette fel. A királyi
ügyész átvette a vád képviseletét és a vádirat szerint, Igna hétszáz koronát csalt ki a
nőtől1, akiit, állandóan azzal hitegetett, hogy
feleségül fogja venni. Laesalta Szegedre Gál
Juliannát lés amikor már a menyasiszony-jolöltnek elfogyott a pénze, akikor ütötte-verte
és kiűzte házából. Közben a nő azt is megtudta, hogy Igna el sem veheti feleségül,
mert nős -ember és az eltső feleségétől1 még
nem vált el törvényesen, hanem csak külön
élnek.
Igna a mai tárgyaláson tagadta, liogy
házasságot igért volna Gál .Juliannának. Azt
beismerte, hogy 700 koronát kapott tőle, de
azzal védekezett, hogy ezt az összeget csak
kölcsönkérte és- a pénzt befektette Dugonicsutcai üzletébe. Azt mondta továbbá, hogy a
kölcsönt maga a síértett ajánlotta fel azzal,
hogy h a majd az üzlet jól megy, akkor Igna
tetszés szerinti részletekben visszafizeti.
Ezután Gál Juliiannát hallgatta ki a túrósáig. A harminc év körüli, molett nő, ezúttal nagyon kitett magáért. Igen elegánsan
volt öHtözve; tollas k-ala.pban, selyem blúzban, csillogó ékszerekkel feldiszitve jelent
meg a tárgyaláson, nem is látszott rajta,
hogy üres óráiban szakácsnő Budapesten. Elmondotta, hogy apróhirdetés utján ismerkedett meg a vádlottal, aki hü feleséget keresett, „pénzre nem reflektálok" jeligével. De
később megtudta, hogy nem is feleséget keresett, hanem pénzt. Ezt sajnos^ már csak későn tudta meg, mert a pénze oda volt már.
Mikor ebhez a szomorú passzushoz jutott el
valliomjásába'n Gál Juliannlak akkor keservesen zokogni kezdett, alig lehetett lecsillapítani. Majd férfiúi mivoltában kezdte sértegetni a vádlottat és dühösen aposztrofálta:
„ez nem -ember, hanem állat . . ." Mire az elnök rendreutasította és ezzel kihallgatása, a
szembesítés után véget ért.
Ezután a tanuk kihallgatása következett, fíuresch Józsefné terhelően vallott Ignára. Hölgy es Sándor hirdetési ügynök és
Holczer Vilmos Írnok, akik Igna alkalmazottjai voltak, szintién torhelően vallottak.
Még két pesti tanú is be volt idézve a tárgyalásra, akik -azonban nem jelentek meg.
Ezért az elnök a tárgyalást felfüggesztette
és annak folytatását március 31-ére tűzte ki.
§ Királysértés. A Kassai Újság ellen a
mult év junius hónapjában Békét akar a király cimmel megjelent vezércikke miatt az
ügyészség eljárást -indított. A felelősséget
Szepesi Miksa dr. szerkesztő vállalta, akit a
törvényszék fölmentett a kdrálysértés vádja
alól. Fölebbvitel folytán most foglalkozott

ezzel az üggyel a kassai Ítélőtábla bünteti
tanácsa. A tábla megváltoztatta a törvényszék Ítéletét, bűnösnek mondta ki a szerkesztőt a királysértés vétségében és tizenöt napi
államfogházra ítélte. A védő semmiségi Pa'
nászt jelentett be.
§ A bátyja gyilkosa. Kecskemérről jelentik: Csille József reggelizés közben összeveszett valami miatt a bátyjával, Csille Istvánnal, aki hirtelen haragra lobbant és öccse
arcába dobta a sótartót. Az öccse erre a kezében lévő bicskával bátyját ugy megszúrta,
hogy az egy hót m ú l v a belehalt sérüléséte
A kecskeméti! törvényszék a gyilkos testvért
fölmentette, elfogadván a védőnek azt az érvelését, hogy a vádlott a maró só hatásátá
egy pillanatra elveszitette látóképességét és
önkívületi állapotban szúrta le bicskával a
bátyját.
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x A földgáz ügje. A pénzügyminiszter
tudvalevően március 31-ig adott határidőt a
tóvárosi nagybankokból megalakult szindikátusnak, hogy a földgáz kihasználására
Clapp és Miller szakértők jelenítése alapján
ajánlatot tegyen, Mint értesülünk, a bankok
egymás között abban állapodtak meg, hogy
egy kisebb konzorciumot igyekeznek
majd
létrehozni, miután az angolok kiválásával a
rendelkezésre szánt tőkeerő kisebbedett. A
tordai földgázcsövek már elkészültek és a
Szolvay-tröszt gyára legközelebb üzemben,
le
sz. Ezenkívül igen fontos alapításokat ilétesit a dicsőszentmártoni iföldgáztársaság. Ez
a
társaság két községet és Dicsőszentmárton várost látja el földgázvilágitással, azonkívül ugy értesülünk, hogy a társaság DiCs
őszentmártonban üveggyárat és vegyigyárat szándékozik létesíteni. Különösen a
fegyigyár létesítése fonitos, amennyiben a
társaság realizálja azt a tervet, melyre nézte a Hitelbank is Metána-föidgáztanulmányi
társaság néven ötszázezr korona alaptőkéfel hasonló vállalatot alapított. A dicsőszentütártoni földgáztársaság szintén a Hauszertále eljárással salétrom és csili-salétromot
a
kar előállítani földgázzal és erre nézve egy
fesztiáliai konzorciummal tárgyal a salétr
°m és csiü-mlétrom előállítására. Ez különösen a mezőgazdaságra nézve fontos, mert
tá a kísérlet sikerül, fölöslegessé válik nátánk a sok millió értékű Csiléből hozott sax Uj iparengedélyek. Március 1 - t ő l a
táai- napig a következők kértek és kaptak
tóarengedélyt Szegeden az iparhatóságtól:
*aragó Jenő szatócs, Pásztor-utca 44. Ennldrider József élelmiszer árusítás közpiacotá®, Ipar-utca 19. Bari Károly szatócs, Zriüyi-utca 12. Kozák Katona Jánosné közpiatekon rőfös- és kék női ruha árusítás, .BihariUtica 45 CSONKA
Imre t ermény keresk edés,
tetopa-utoa 47. Vastag István Virág elárurétö, Tabán-utca 23. Priváry P á l borkeresfe'®. Róvay-utca 19. Nagyiván Ferenc ter^áykeresikedés, Szücs-utca 9. Bálint József
répwka elárusitás,
Szentmihály-telek 62.
Vineóné szatócs, Berliai-körut 35.
sák Mihály bocskoros, Rom-utca 30.
tóré János cipész, Ősz-utca 29. Sipos János
Röszke. Kádár Kálmán kerékgyártó,
£ars-tér 6. Haraszti Antal aranyműves, Tiro Lajos-körut 27. Herzfeld Ilona nőiszabo,
tó"ász-ntca 8. Gál Ida nőiszabó, Rom/utca
" Boros József női szabó, Petőfi Sándor-su39 í -15- üero József szobafestő, Retek-utca
q ". Katona Géza vendéglős, Polgár-utca 20.
. a nyi István ópitőmester, Kossutlh Lajos-su85 Tóms Lásztó épitó Deák Ferene
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A gazdákat váró Temesvár. Temesváros abból az alkalomból, hogy a MaGazdaszövetség ezidei nagygyűlését
n J r D-én Temesvárrt tartja meg, Daraelnöklete alatt, 'egyhangú lelkesevánh e l h a t á r o z t a , hogy 500 korona alapithitó t a ' a ^ a 2 y a r Gazdaszövetség örökalaga Z f 1 tó i a i sorába lép be. Ez a körülmény a
ak mé
tátni
2 nagyobb tömegét fogja készarra
da S Z n ' hogy készüljenek a Magyar Gazr e ' l(: y e t ség temesvári nagygyűlésére, melyv e tó a r . l s nagy arányokban; folyik a szere s az ország minden részében.
ketó Országos burgonyatermelő-szövetrinban
kfife- A z o r s z á g több yidékén,
Torontálllbain
ós a Bácskában utóbb
Tílí 5 lnk,all:)b nagyobb arányokat öltött a kotermelése ós külföldre való kiAllaudó azonban a panasz a termelők
vá

1

11

DÉLMAGYARORSZÁG

1914. március 11.

között az értékesítés miatt s ezért a torontáli
termelők több íziben fordultak a megyei gazdasági egyesülethez panaszaikkal, alliol azt
tan ácsolták nekik, hogy al akítsanak értékesítő szövetkezeteket. Ezelőtt két évvel létesítettek is 200-nál több taggal Ősesanádon ily
szövetkezetet, amely némileg segített a gazdák helyzetén, de nagyobb eredményt azért
.még sem volt képes elérni, miivel a szövetkezet működése csak egy községre szorítkozott
s nem hathatott ki egyúttal a többi termelő
községekben is az árak helyes kialakulásaira. Ez az ujabb tapasztalat érlelte meg az esz
mát, hogy lehetőleg az összes érdekelt burgonyatermelőket kelllene egy nagy, országos
jellegű szövetkezetit
tömöríteni, Az előkészületek megtételére vállalkozottak nevében
Marton Andor gazdasági egyesületi főtitkár
március 5-éreh ívta össze a termelőket Lovrinba, ahol az óriási nagyszámban összesereglett gazdák ©lénk érdeklődése mellett a
burgonyatermelők
országos
szövetkezete
nyomban meg is alakult. Az alakuló gyűlést, tekintettel a megjelentek nagy számára, — mintegy ezren voltak ijelen Lovrinból
és vidékéről s csaknem kizárólag németajkú
kisgazdák, — szabadban, a községháza előtt
levő téren tartották meg.

Árujegyzés.
Budapest—ferencvárosi
kárt
sertésvásár. Fölhajtás déli fél tizenkét óráig: 1410
sertés. Árak: zsirsertés fiatal közép 144—162
fillér, könnyű 156—166 fillér élősúlyban levonással. Vásár iránya csöndes. Árak szilárdak.
Budapesti borjuvásár. Fölhajtás déli fél
tizenkét óráig: 822 borjú és pedig: 692 élő
belföldi szopós borjú, 1 rúgott, 25 élő bárány,
104 ölött. Árak: Élő 'belföldi szopós borjú,
elsőrendű 112—124 fillér, kivételesen 128 fillér, másodrendű 100—110 fillér, rúgott 70 fillér, élő bárány 16, ölött 16—17 korona páronként.
Bécs—st.-marxi sertésvásár.
Felhajta/tott 7678 darab zsirsertés, 6118 darab süldő,
A vásár irányzata jobb. Árak: príma 13fP138 fillér, kivételesen 140 fillér. Közép sertés
128—134 fillér. Öreg sertés 116—124 fillér. Sze
dett sertés 116—136 fillér. Süldő 120—144 fillér.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

színház.

Városi

TŐZSDÉK
A budapesti gabonatőzsde.
Az időjárás ma is egészen tavaszias volt.
'mindazáltal az októberi buza irányában újra lényegesebb javulás keletkezett. ;A gabonabörzén ugyanis ;ma megint kedvezőtlen
hireket kolportáltak a vetésről. Ezek szerint
több helyen kiszántás fordult elő, más vidéken nem kelt ki kellőképen a vetés stb. Az
októberi buza szilárdsága és a készáru javulása folytán a tavaszi búzát is vásárolták.
Az árfolyamok a következőik:
Buza áprilisra 12.52, májusra 12.47, októberre 11.28. Rozs áprilisra 9.43, októberre 8.68.
Tengeri májusra 6.77, juliusra 6.89.
A készáruvásáron 5 fillérrel javultak az
árak.
A budapesti értéktőzsde.
A tegnapi riasztó külpolitikai hirek, a
melyek a berlini sajtóban láttak napvilágot,
ma már nem tettek /hatást a spekulációra.
Ámde a kulisz nem mer üzletet kötni, mert
a külföldi börzék lanyha üzletmenete előviigyázatra intette őket és a médió közelsége,
valamint a nagy üzlettelenség, amely rabjává tette az egész tőzsdei forgalmat, tartózkodásukban még jobban megerősítette a spekulánsokat. Üzletkötés csak elvétve fordult
elő, bár a bécsi vaspiacon határozottan javulás tüneteit tapasztaltuk. A nemzetközi
piacon változás nem volt, a helyi piacon tartott áron folyt a vásár. A készárupiacon az
üzlet nagyon nehezen kapott lábra, egy-két
kőszénpapiron kivül úgyszólván kötés nem
volt. A járadékpiac is egy nüánsszal gyöngébb volt,, bár a berlini és a bécsi pénzpiac
javulása és a kedvező bankkimutatásók, úgyszintén a magánkamatláb hanyatlása Bécsl>en és Berlinben máskülönben buzdíthatott
volna. A zárlat nyugodt.
Kötöttek: Magyar hitel 844.25—844.50.
Magyar-bank 533—533.50. Temesvári szesz
538—541. 4 százalékos ikoron a j ára dék 82.45—
82.55. 4 százalékos koronajáradék, prompt
82.45-82.55. Osztrák
államvasút
711.75—
712.50. Városi vasút 332j50. Közúti vasút 630
—630.25. Rimamurányi vasmű 664.50—666.25.
Adria 601. Salgótarjáni 720—731. Magyar
villáulossági 527.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 639. Magyar hitel 842. Angló-bank 343.25. Unió-bank 609.
Bankverein 536,50. Landerbank 521.50. Dohány 537. Alpesi bánya 841. Rima/murányi
665. Prágai vasmű 2613. Skoda 772. Osztrák
államvasút 712. Lombard 103.50. Török sorsjegy 227. Márka készpénzért 117.60. Ultimóra
82.50.

NEMTUDOMKA.
Operett 3 felvonásban. Irta: Bakonyi. Zenéjét: Hutka.
SZEMÉLYEK.
Kemenes
Kemenesné
Gábor János
Ponty tanár
Pontyné
Ákos
Pista
Piky gróf
Blátterbauer Káres
Mici
Veronka (a nemtudomka)
Lencsés, rikkancs

Szatmáry
Edvi
Békefi
Heltai
Miklósy
Balázs
Sümegi
Petheö
Szendrő
Déry
Hilbert
Solymosi

„ASPIRATOR;
m o s ó g é p p e l !

=

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

Ára 8 korona.

=

Egyedárusitás Csongrádvármegye
részére

műszaki üzletében

ÍZESED, SZÉCHEHyl-TÉR 11. sz.
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Gólya áruház
/MEGNYÍLT!!!

0

fféktelep,

I L

Telefon 83&

í > £ ? m a (pfya RJRM$
TEOTEGNÚ, KŰEKTMCA-U.

B

megkezdődött a

S

IIAPOiBTfil

Kossuth Lajos-sugárut 1. szám
(Bruckner vaskereskedés mellett.)
•
Női szövetek, kézműárúk,
•
pongyolák, blousok, aljak,
•
női ingek, alsószokngák,
kötények, csipkék, hímzések, keztyük, harisnyák
és mindenféle női és férfi
:-:
divat cikkekben
:-:

igen olcsó árakkai!

1914. március 11.

mozgófénykép előadás szabad bemenettel.

AVSLÁG2T!

Minden Csütörtök, szombat és
vasárnap
Értékes T 0 I M i E 5 0 L A tárgyak
Szolid "családi műsor. — Női kiszolgálás teljesen beszüntetve.
A zenét G O N D ! K Á L M Á N szegeden legjobb cigányprímás teljes zenekarával hangversenyez.

Kezdete pontban 9 - k o r .

/MEGNYÍLT!!!
Sokszorosítások,

másolások,

Irógépjavil

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfoly^

FARKAS ELEK kir. bir. végrehajtó, SZEG$|
4164—1913. végr. szám.

Árverési hirdetmény.

APRÓHIRDETÉSEI

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

külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő és
vegytisztitónál

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-f<yc „
in a b a j
s z e s z " .Irtai. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

H a jő s z ü l é s e l l e n
csakis az ártalmatlan Leiizinger-féle , „Hajrestorer"
használja. Ara 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.

folyósítását megkezdettük.
évtől 3 5 évig terjedő előnyös törlesztéses kölcsön ket
folyósítunk. - - Megbízásokat
kizárólag

földbirtokokra

f o g a d u n k el.
R

Szegedi Altalános Bank
Rudolf-tér 5. szám.

ClfrzdgcHt b btttjtlj!
A vi/gyógymód edz és gyófyit Idegesség,
agy- éi szivbintalmak, álmatlanság, eiJtoztéal
zavarok, köszvény, csnz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNCR-fürdő külön férfi- és női
gyógyosztályában - KlpróbáU kezelő és kezslőnő. — Oőz,-kád- és znhany-firdőiiket Is
a nagyérdem A közönség figyelmébe ajánljak

M M M M M M M '

%öngomfanitá$
Szegheő G y u l á t i á , lakik Z á s z l ó - u t c z a
7. sz- a. zongoraórákat a d : kezdőket,
haladókat gyakorol, akár saját lakásón, de óhajtásra házhoz is megy.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 7
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közté
teszi, liogy a szegedi kir. járásbíróság
évi V. 2657. számú végzése következtében,^
Székely Vilmos ügyvéd által képviselt ^ to
Mór javára 292 kor. — fill. s jár. erejéig 1 J ,
évi november hó 28-án foganatosított kté)
gitési végrehajtás utján felülfoglalt ós 3 .
kor.-ra becsült következő ingóságok u- ^
egy nyersolaj motor nyilvános á r v e r é s e n
adatnak.
is®
Mely árverésnek a szegedi kir.
róság 1913. évi V. 2657/5. számú végzése ^
tán 292 kor. — fill. tőkekövetelés, ennek 9
évi február hó 7. napjától járó 5°/e kan1 ^
és eddig összesen 226 kor. 20 fillérbe 0 .^
róilag már megállapított költségek etujiKálvária-utca 11. szám alatt leendő ^
lésére
„
1914-IK

ÉVI MÁRC.

DÉLELŐTTI

YJ/2

HÓ
ÓRÁJA

14-IKNAP}^L
HATÁRI^0

^

kitüzetiik és alilhoz venni szándékoz0*
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy té
tett ingóságok az 188L évi LX. t.-c. l u y M'
értelmében készpénzfizetés melled
t ö b b e t ígérőnek szükség esetén b e a s á r
is elfognak adatni.
ár

c

Elsőbbséget igénylők ennek, aZ
,
megkezdéséig való érvényesítésére _ J 0 y „
nak, amennyiben az elárverezendő
kat mások is le- és felülfoglaltatták ;J o
ra kielégítési jogot nyertek volna. 1
verés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és
fi
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében
vára is elrendeltetik.
Szeged, 1914. évi február hó

J M M M M M M M M M M M M M M M M
NYOMATOTT VARNAY L. KÖNYVNYOMDÁMBA^ SZCÜCDEN.KARASZ-UTCA
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