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Szeged, 1914.
Ausztria és Magyarország
földarabolása.
Amiről Európa egyes kisebb és -nagyobb hatalmai már régóta titkon ábrándoztak, azt kezdik hovatova nyíltan bevallani és hirdetni. A balkáni bonyodalmak
előtt még fölényesen mosolyogtunk és
nagyzási hóbortnak minősítettük, ha akár
olyan szerb tétkép került a kezünkbe, a
mely a Bácskát és a Bánság egyes részeit
Szerbiához tartozóknak tüntette föl, akár
román térkép, -mely merész nekilendüléssel a. Tiszáig tolta ki Románia határait.
S amit még három-négy évvel ezelőtt
is kiskorú népek gyermekes ábrándjaiként
Jemosolygtunk, az most egész külügyi politikánk irányát szabja meg, úgyszólván
kizárólagosan dominálja azt, sőt bizonyos
irányban belügyi politikánk terén is érezteti hatását. A balkáni kis népek oly szédületes gyorsasággal változtatták -meg
Európa elég tekintélyes részének a politikai térképét, hogy az, amit még néhány
-rövid év vél ezelőtt lehetetlennek hittünk,
a
tehetőségek sorába emelkedett. Ez a
tal'káni háború egyik legfőbb tanulsága.
E tanulság után, mi türés-tagadás,
szinte átment már a köztudatba, a mi saját magunk köztudatába: Most rajtunk a
Sor
-' Törökország után mi következünk.
Annyira kialakult már e tekintetben a közvélemény, hogy társaságokban, kávéházi

Brinckmayer eszméje.
Irta : Hermsnn Wagner.
Bor volt az asztalunkon, ketten ültünk
mellette: én 'és a gazda Briinckmayer, akinek meglehetős 'irodalmi jelentőségű In re
volt a ikis városkában azóta, amióta' minden
megindokolás nélkül előfizetett Sudermann
összes müveire.
Az előttünk álló üveg bor nem az első
veit már s a jó öreg Brinckmayer arca erősen nekivörösödött a jó karcostót, szemeiben
szokatlan -boldogság ragyogott s mindenkePen elárulták, hogy a gazdájuk beszélni szeretne, nagyon sokat szerétbe beszólni.
— Kérem, kedves barátom — mondotta érthetetlen elérzékenyültséggel.— maga
tay végtelenül becsületes ember. En mindig
híztam- a maga becsületességében. Ugyebár/
mi? — fejemmel intettem neki. — En szedtem magát. Velem tehet, amit csak akar.
— Prost! — mondotta és megint kocinfottu-nk.
Brinckmayer 'hosszadalmasan eregette le
torhoz szokott torkán a hegy éltető nedűjét,
majd elégülten csapta le a poharát. Megunt
r
ám bámult, szemeiben most imár a szentimentalizmus beszélt, de nem sokáig, mert a
következő pillanatban imár a borszagú száj
Ve
tte át a szót.
— Higyje el, -kedves 'barátom. Nem sziVe
sen vagyok itt ebben a fészekben, mert
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KII. évfolyam 67. szám.
asztaloknál s mindenütt, ahol az emberek
közügyekről beszélnek, alig akad egy-egy
ellenmondó. Ennek a konstatálása elől
,már nem zárkózhatik el a sajtó sem, mely
hü tükre a közvéleménynek. Csak az
eredmény tekintetében térnek el egymástól a vélemények. A kishitűek a lehető legpesszimisztikusabban rajzolják meg Ausztria-Magyarország közéli jövőjét, a bátrabbak ellenben — s ezek közé számláljuk önmagunkat is — biznaik fegyvereink
diadalában és nem festik oly sötét szinekkel a helyzetet. ,
Amikor tehát az orosz
„Novoje
Vremja"
az osztrák-magyar
monarchia
.legközelebbi feldarabolásáról ir, nem lep
meg bennünket ívéle. Ellenben ugy ethirkai, mint politikai -abszurdum, hogy éppen Németország
és Franciaország közt
került volna diplomáciai uton szóba az
európai nagyhatalmak uj csoportosulása
az osztrák-magyar monarchia összeomlása után. Mu'lt és jelen egyaránt ellene
mond ennek. A mult azért, mert Franciaország sem el nem felejtette, sem meg nem
bocsátotta a porosz-francia háborút, a jelen azért, mert az a nagy nekikészülődés,
amely a francia hadseregnek a hároméves
katonai szolgálat által való megerősítése,
nemkülönben az orosz hadseregnek ezzel
egyidejű létszámemelése által jut kifejezésre, elsősorban Németország
ellen irányul. S igy a Novoje Vremja hirének
minden tény ellene mond.
csaik ketten vagyunk, akikben tudás van-.
Nem való vagyok én ide. löt nincs irodalom . . . Ki ért itt Sudertnannhoz? Hát jól
van:, megbecsül az itteni társaság, tisztel
is . . . De hiába, mi még sem valók vagyunk
ide.
De azután megbékült-ebb hangon- beszélt róluk. Majd bortól csapongó képzelete
az irodalom témájára szárnyait ismét s én
minden szavát jóváhagytam, aminek örömére megöleltett-etm magam vele.
— Fiatal ember! nagyszerű témám van
a maga számára. Ide hallgasson. Elmondom.
Beláttam, h-ogy most már ráf-ér a büntetés, -mert különben nem lesz vége soha az
ö irodalmi ellm-efuttatásainak.
— Pardon, Brinckmayer ur! — vágtam
a lélkes férfiú szavai közé, mielőtt még a
témájára térnénk, volna egy tiszteletteljes
szavam önhöz.
— Kérem! tessék! Hiszen tudja, hogy
-magát mennyire tisztelem és becsülöm . . .
— Higyje el, kedves Brinckmayer ur,
ez az én életem -legnagyobb öröme, az ön
becsülése.
Megint kellett ölettetnem magam vele.
Az idő legalkalmasabbnak nyilatkozott.
— Kérem1, kedv-es Brinckmayer ur . . .
én . . . én . . . bizonyára eltalálja . . . pillanatnyi pénzzavarban vagyok . • .
Brinckmayer elsápadt.
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Szombat, március 21.
Németországnak Ausztria-Magyarország létezése és integritása a legsajátosabb exisztenciális érdeke. Németország
-egyenesen ránk van utalva s igy semmi
áron sem nyújthat segédkezet az oszitrákmagyar monarchia földarabolásához, Németországra nézve ugyanis csak látszólagos erőnövekedést
jelentene Ausztria
német részeinek a német birodalomhoz
való
csatolása, vagy csatlakozása.
Látszólagos
volna az erőnövekedés azért, mert az osztatlan és vele szövetséges osztrák-magyar
birodalom hadserege hasonlíthatatlanul
nagyobb erőt jelent Németországra nézve, mint a Németországhoz csatolható
-osztrák-német területekről kikerülő haderő jelentene.
Az osztrák-magyar birodalom mai
államalakulatának a fönmaradása- tehát
Németországnak sokkalta nagyobb érdeke, min-t annak a megbontása. A Habsburg-jogar alatti szlávság, rólunk magyarokról külön nem is szólva, ma Németország legerősebb oldalvédje, mig a Novoje
Vremja-jósolta földarabolás esetén az
osztrák-magyar monarchiabeli szlávság
ép az ellenkezőjévé válnék.
Párisból már meg is cáfolták félhivatalosan az orosz lap cikkének a tartalmát, melynek képtelen volta a fent kifejtettek alapján annyira evidens, hogy berlini cáfolatra nincs is szükség.
Ennek tulajdonitható, hogy a Novoje
Vremja bizonyára szenzációnak szánt cikLáttam az arcáról, hogy egy ötven márkás kölcsöntöl fél.
— Oh! kérem — mondotta erőltetett
örömmek
— Tudom, hogy ön vagyonos és angyali
jó szive van. Én szegény vagyok, pillanatnyilag vagyok ugyan csak az és . . ,. iha
nem veszi rossz néven, ötszáz márka kölcsönt kérnék . . .
Nagyot nézett, de restette a meglepődését és leszámolta nekem az asztalra, mind
az ötszáz márkát.
— És most beszéljünk arról az ön témájáról.
Hangtalan lett, majd olyan hangon válaszolt, mint akinek hirtelen száll el a fejéből a borgőz.
— Majd talán máskor . . . Fizetett. Kezet fogott velem és távozott.
Brindkmayer egy negyed évig került
engem. Egyszer azonban mégis sikerült elcsípnem őt. Nézett a szélrózsa minden irányában: menekülni akart, de ennek már jó
előre útját állottam az által, hogy erélyesen
karon fogtam. Majd a jóságos szemrehányás
hangján szólítottam meg.
— Merre bujkál. Már hetek óta nem- láttam.
Beszélt valamit a sok üzleti dolgáról és
elfoglaltságáról, imire én ismét a kedves
szemrehányás hangján próbáltam meghatni.
— Látja Brinckmayer ur, az ön távol-
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Osztrák hang Teleszkj expozéjáról.
Teleszky pénzügymiiniaater expozéjának méltatása folyamán a Fremdenblatt a következőket irja:
— Teleszky pénzügyminiszter igen figyelemreméltó módon beszólt a jelenlegi helyzetről, miközben a magyar nemzetgazdaság
mozgató erőinek alapos ismeretéről adott bizonyságot. Mi .megértjük a miniszter nézetét,
hogy a társadalom a legutóbbi krízis tapasztalatai alapján még mindig tartózkodó .magatartást mutat. A pénzügyminiszter fölhiv-

ja a magyar társadalmat egészséges kezde- lyek a kispénzű francia polgárság körében
ményezésre, ami az országnak nj impulzuso- voltak elhelyezve. Közöttük szerepelték a
kat ad és fontos előfeltételeit teremti meg a hírhedt Rio Tenendo-részvények: is, amelyeknek nevét megtévesztésre használta Rogazdasági fellandülésnek, inert hiszen .az erő- chette. Van ugyanis egy Rio Timto nevű híteljesen fejlődő nemzet könnyebben viseli el res rézbánya is. A szélhámos lapot is alapía terheket, melyeket a szomszéd államok vé- tott és ebben csinált! reklámot bankjának és
dőerőfejlesiztésével párhuzamos intézkedések részvényeinek.
kategorikus szükségessé rá hárít. A magyar
Amikor Rochettet letartóztatták, egypénzügyminiszter az előirányzatban megszerre szédületes mértéket öltött a botrány.
nyugtató megerősítését Játja annak a tény- Kisült, hogy csőposta-levéllel figyelmeztették
nek, hogy a monarchia meg tud felelni en- beavatott helyről, hogy letartóztatják. A finek a kategorikus szükségességnek és elő gyelmezitetés egy kicsit megkésett. Cruppi
tudja teremteni a kultúránk ós közgazdasá- ügyvéd, aki /akkor pénzügyminiszter volt és
gunk fejlesztésére szükséges eszközöket.
Rabier, a kép vi sel ők ama ra elnöke, magas
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••(••••••••••••••uk fizetésű igazgatói voltak Rochette bankjának
és csak a letartóztatás előtt néhány nappal
A Rochette-botrány
mondottak le állásukról. Kivülök még egész
tömeg előkelő személyiség viselt 'a szélhákulisszatitkaiból. mosnál
felügyelő tagsági és egyéb funkcio(Saját tudósítónktól.) Ma, amikor utolsó náriusi állást.
útjára kisérték el a Figaro megölt szerkeszRochette barátjai félelemből és hálából
tőjét, egész Párisi és Franciaországot a Ro- rendkívüli erőfeszítéseket tettek a dolog elchette-botrány izgatja. A Caillaux-iigygyel tussolására. Telekiabálták a világot, hogy a
kapcsolatban mindtöbb szó esik most a Ro- bankár ártatlanul került börtönbe és ebben
hette-öotrányról is. Éppen a jövő 'héten lesz az ügyben interpelláltak is a kamarában,
hat éve, hogy a párisi rendőrség letartóztat- majd pedig vizsgáló bizottságot küldte ki.
ta elegáns palotájában Rochettet, a millio- Majdnem öt évig húzódott az ügy, mig végmos szélhámost, a Crédit Minier igazgató- re 1912. december 19-én ítéletet hozott a
ját.
francia biróság. Három évi börtönt szabott
Rochette, aki a finánckapacitások közé iki Rochettere, aki azonban már előzőleg
küzdötte és szélhámoskodta föl magát, kez- nyomtalanul eltűnt, miután 200 ezer frank
detben igen szerényen indult. Egy vasúti ál- kaució fejében ideiglenesen szabadlábra her
lomás étkezőjében volt pikoló, azután szülő- lyezték. Mexikóban telepedett le, ahonnan a
városában, Nélunbem pincénkedett. Véletlen valentumos pénzügyi szakférfiú 25 milliós álszerencse, egy csekély örökség vetette meg lamkölcsönt helyezett el Franciaországban.
alapját Rochette millióinak.
Persze, a francia bíróságok szemet hunytak
Amikor az ifjú Róahette megkapta né- az előtt, hogy a szélhámos már 'életjelt adott
hány száz frankját, sietve Parisba utazott, magáról és egyszerűen ugy könyvelték el,
ahol rögtön a leggyanúsabb bankár-specie- hogy nem lehet megtalálni. A párisi pletyka
sekkel szövetkezett. Lassan grüdolni kezdett, minden élő és szereplő politikus nevét beleugy, hogy amikor a rendőrség /kezére ke- vonszolta a botrányba. Igy került az ügybe
rült, a még csak harminckét éves szélhámos Caillaux is és a gyanú abból nyer folyton
négyszáz banktisztviselőnek és hat direktor- táplálékot, hogy a botrány részletei voltanak volt a főnöke, mig a páncélszekrények képen még ma sem1 kerültek ' nyilvános150 millió frankról szóló elismervényt tar- ságra.
talmaztak, csupa Rochette-részvényről, ame-

maradása sérteti/ er.gem, magyon sértett.
Mindig arra az ötszáz márkára gondoltam
ezzel kapcsolatban.
Sápadt lett és tiltakozni akart.
— Ugyan kérem! Szó se róla!
Még jobban beléje karoltam'.
— iMos't legalább megnyugtatott — mondottam. — De hiszen ostoba is voltam. Mi
haragudjunk imajd egymásra? Én és önj?
Nevetett hozzá egyet, de láttam, hogy
nem szívesen nevet.
— Hát ha még sem haragszik . . .
— Isten ments! . . .
— . . . hát akkor . . . tetszik tudni . . .
A dolog ugyanis ugy áll1 . . . én tudniillik
most megint pénzzavarban vagyok . . . és
azt hiszem, talán ön . . .
Ezúttal vörös lett mint a rák.
— Én . . . én . . . hebegni akart valamit és gyöngéd kísérletet tett arra nézve,
hogy a karjaimból szabaduljon.
— Brinckmayer ur! ön elutasítja . . .
— Azt inem . . . de . . .
— Elutasítja . . .
Megállott és szinte siró könyörrel kérdezte:
— Mennyit?
— ötszáz márka csak . . .
— De . . .
— Hát! jól' van Brinckmayer ur! Ön
ís
•Reszketve nyúlt a 'belső zsebébe, miközben fájdalmas megadással hebegte:
— Dehogy . . . dehogy! . . . De az üzlet a rossz pénzviszonyok . . . Tessék itt
van!
A pénz nálam volt és én azt a lehető
leggyorsabb kézmozdulattal zsebembe csusz-

lattam. Majd köszönetem hálás hangú kifejezése mellett kérdeztem tőle:
— Remélem Brinokmayer ur, nem hiszi
azt, hogy a pénze elveszett nálam . . .
Fájdalmasan. legyintett a kezével'.
A karom erre ismét az övében vol't s én
elérkezettnek látva az időt, a világ legőszintébb hangján kérdeztem:
— Hanem én számon tartom ám a maga témáját! Mi is van azzal, amit a muítkor
kezdett el?
— Majd máskor! — válaszolna s kezet
nyújtott nekem, amivel távozni akarását adta tudtomra.
Most már 'teljes egy évig került engem
a jó öreg Briinokmayer. Még a lakását is
megváltoztatta ugy, hogy meg ne találhassam. Az utcán sem mutatkozott, mindenxi
azt hitte, hogy örökre eltűnt. A lakása címét azonban később sikerült megtudnom s
irtam oda neki. Figyelmeztettem a mi barátságunkra, amit ő teljesen indokolatlanul
negligált. Figyelmez'tfettem egyben a megígért témára is.
Nem válaszolt.
Erre egy erélyesebb hangú levéllel próbálkoztam meg.
„Kedves Uram! — erélyeskedtem a levélben. — öntől, mint egykori legmeghittebb barátomtól kérdem azt, hogy igaz do'log-e az, ha valakit azért kerülnek, mert egy
csekélyke adósságot a szegénysége folytán
inem tud kifizetni? Ha önnek volnék, szégyelném magamat. Válaszát várom."
Brinckmayer megint 'hallgatott/ Erre a
következő telegrammot küldöttem a lakására :
„Brinckmayer! Holnap délután ötkor a
Rat&kellerben várom. Feltétlenül ott legyen!"

ke sem Magyarországon, sem tul a Laftán valami nagyobb emóciót nem 'keltett.
Ha pedig azt a célt akarta netalán szolgálni, hogy megrendítse Németország szövetségi hűségében való hitünket, teljesen
célt tévesztett. Németországgal való szövetségünk nemcsak kölcsönös érzelmi közösség, de egyúttal kölcsönös érdekközösség is. Sokkal nagyobb érdekközösség,
semhogy azt ellenséges indulatu nemzetek sajtóközleményei felbontani, vagy csak
befolyásolni is tudnák.
Ha ellenben arról számol be a Novoje Vremja, hogy Francia- és Oroszország készülnek Ausztria-Magyarország
feldarabolására, azt készséggel lel'hisszük.
Erre vall az eddigi előkészületeken kivül
az orosz és román uralkodócsaládokban
készülő nász is, mellyel Romániát — a
siker nem minden reménye nélkül — a
hármas ententehoz akarják végleg csatolni. A jutalom a cári atyafiságon kivüll: Erdély.
Erről azonban egyelőre a Novoje
Vremja nem ir, nem mintha nem tudna
minderről, hanem mert még nem érkezett
el az ideje annak, hogy erről irjon. Majd
megjön az az idő is. Készületlenül azonban nem fog bennünket találni.
•••^^••••••••••••••••••••••••••^••••••••••••aaaca*

Este a Rastikellerben értesültem, hogy
Brinckmayer délután egy fürdőbe utazott.
Ellenben: sikerült megtudnom- a visszatérése napját s reggeltől ott vártam a perromon. Délután- megérkezett két c s o m a g g a l
a kezében. Szó nélkül és váratlanul megölet"
tem. Brinckmayer ijedtében a földre e j t e t t
mindkét csomagját.
— Csakhogy már itt vagy! — áradoztam. — Alig tudtam megvárni . . . Han-e®
most Briinokmayer ur! Semmi kifogás! 4
Ratskellerbe megyünk! Ott elmondja neketó
azt a 'témát, amivel tartozik nekem. Ne
higyje valahogy, hogy magának ajándékozom. Ezt ön nekem ígérte és én most követelem.
Elcipeltem a Ratskel'lerbeni. Rendelne®
s ő készséggel szivta magába a bort.
Az (első pohárl lu-tán előhozakodt/a®
magam dolgával.
— Nos mi vau azzal a témával.
,,
Brinckmayer keserű iróniával bá®1"'
rám s szinte sirva kérdezte:
_ ,
— Mennyi -pénzre van szüksége, fi®3
ember?
— Hát bizony a jelenlegi végtelenül'
tő szükségem folytán ötszáz márkára • • '
Izzadott az izgalomtól.
a.
— Jól van! — válaszolta megadass9
— de egy feltétel alatt . . .
— Nos?
'
— Ha megigéri, hogy ez az ütolso— 'Becsületszavamra ígérem!
Másnap reggel egv kétezer márkás pj^,
zes levelet menesztettem Brinckmayer ® ^
sara. Még aznap délután már az u'tcan v
Engem azonban a mai napig került.11 }
szintén az irodalmi témákat is.
0
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A képviselőház ülése.
(Tisza István a nemzetiségi kérdésről. ~
Kitiltott újságíró. — Vajda Sándor kontra
Vázsonyl),
(Saját tudósítónktól.) A miniszterelnök ma délben tartott beszéde, amely
mintegy zárókövét képezi a nemzetiségi
kérdésről lefolyt parlamenti vitának, klaszszi'kus szabatossággal és -félremagyarázást kizáró módon határozta meg a kormánynak ebben a kérdésben elfoglalt további fejleményekre is iránytadó álláspontját. Nem fogadta el Mihályi és társainak
határozati javaslatát, mert az a magyar
nemzeti állam politikai egységével nincsen összhangban. Nem járult hozzá Giesswein álláspontjához sem, aki a nemzetiségi törvény revíziójától várja a kérdés megoldását.
A románok mai szónokával, Vajda
Sándorral való polémiája alkalmat adott
a miniszterelnöknek, fiogy kiemelje a vita
első részének magas nívóját a későbbi
szónokok és némely ellenzéki szónok alant
járó felfogása és meggondolatlan nyilatkozatai között. Megrótta Vajdát, bogy éppen Polónyi Géza kiszólásaival foglalkozott, hirdette a béke lehetetlenségét. Amig
Magyarországon eféle nyilatkozatok hallhatok, természetes, hogy a béke nem jöhet létre. Figyelmeztette Vajdát, amiért
nem vette alapul Apponyi, Bethlen, Désy
vagy a kormánypárti szónokok fejtegetéseit, akik objektív megértést
hangoztattak.
Majd találó szatírával illusztrálta
üérnely ellenzéki köröknek és lapoknak a
tom létező bécsi kamarilla felé való sóv
árgását és éles határt vont az ellenzék
államférfiúi belátástól vezetett ugy nemzetiségi, mint hármasí-azövetségi kérdésben helyes irányt követő vezéreik és azon
ellenzéki vezetők közt, akik ezen erények
hijján külön utakon kalandoznák, de akiket
komoly szemlélő nem tekinthet
irányadó
és Mhgyarország
igazi politikai közvéleményét kifejező
tényezőknek.
Tisza beszédében melegen és meggyőző módon jutott kifejezésre a kormány
készsége, hogy a nemzetiségiekkel megértésre jusson, nekik minden lehető előzékenységet mutasson, amely a magyar
nemzeti állam politikai egységét érintetlen hagyja, sőt harmonikus együttélés áldásaival annak szilárdságát folyton erő;
siti.
i
M
A -képviselőház déli kapuja fölött, ahol
a képviselők bejánmak, ma nagy fekete zászló jelzi Kossuth Lajos halálának évfordulóját. Ide a fekete zászlót csak Kossuth és
Deák halála napján szokták kitűzni, mert ha
képviselő ímeghal, csak a keleti oldal
egyiik érkélyére tűznek k-i fekete lobogót.
Az ellenzék azzal is kimutatta a gyá-
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szát, hogy részéről egyetlenegy ember sem
jött el ma a iHázba.
A vita első szónoka Vajda Sándor román nemzetiségi volt, aki hosszú beszédet
mondott. Utána a munkapártból Mangra Vazul szólalt föl: és a szokásos egy órai szünet
-után körülbelül bárom óra tájiban berekesztették a vitát. Végezetül Tisza István gróf
mondott nagy beszédet.
(Elnöki jelentés.)
Beöthy Pál. háromnegyed tizenegy órakor megnyitja az ülést.
Az elnök jelentést tesz a Háznak arról,
hogy Persian Ádám Ihiriapirót tegnap azr
összeférhetetlenségi bizottság üléséről karhatalommal kellett eltávolítani. Mivel, ez alkalommal az eltávolított újságíró az elnökséggel szemben tiszteletlenül viselkedett, az
elnök tőle újságírói igazolványát megvonta.
(Élénk helyeslés.)
Az elnök ezután jelentést tesz a Háznak arról, hogy a képviselőház vendéglője
éhen a Ház tagjai és a tisztviselők részéről, akik a Házban- étkezni kénytelenek, sok
panasz vad, ami egészen természetes 'is;,
mert a vendéglőre nézve szinte lehetetlenség másfél óra alatt 200 embert kiszolgálni)
ha viszont heteken, sőt hónapokon át semmi forgalom sincs). Az elnök 'több előkelő
vendéglőssel tárgyalt ebben a dologban, de
a vendéglő átvételére mindenki csak nagy
szubvencióval volt hajlandó. 26—30.000 korona segítséget kértek. lAz elmök fölhatalmazást 'kér a Háztól arra nézve, hogy a mai
vendéglőst' hón-aponkint utólag fizetendő segítségben részesíthesse és bogy a kifizetendő segitségösszegnek esetről-e setre való
megáLlapitását bizza a Ház az elnökre. A
Ház ehhez hozzájárult.
Ezután áttér a Ház a nemzetiségi kérdés tárgyalására.
(A nemzetiségi vita.)
Farkas Pál személyes kérdés-ben szólal
föl. Tegnap Esterházy Mihály gróf beszédében hosszasan fogl.al,koz.ott a szólómik a román nemzetiségi kérdésről
1907-ben írott
könyvével. Esterházy gróf fejtegetéseivel
szembeni .kijelenti, hogy egy-két lényegtelen
-adattól eltekintve könyvének minden adatát
ma is főn tartja.
Vajda Sándor román nemzetiségi képviselő azzal a kijelentéssel kezdi a beszédét,
hogy a nemzetiségi párt nemcsak nyíltan.
de titkosam, sem kötött a kormánnyal paktumot. A maga. részéről inkább .azt mondhafiná, hogy a kormány és az ellenzék között van
valami titkos paktum, mert e nélkül lehetettlen megérteni, hogy mivel és hogyan tudta
ide Tisza István gróf becsalogatni az ellenzéket, .amely oly határozottan kijelentette,
hogy amig a palotaőrök itt lesznek, addig
nem, fog a Ház tanácskozásaiban résztvenni.
A tárgyalások kronológiai adatainak 'fölsorolásával igazolja, liogy -nem Románia balkáni sikerei idézték elő a kormánynak a románokkal való tárgyalásait. Téved 'Berzeviczy is, aki 'azt fejtegette, bogy ia tárgyalások
eredménytelenségének ez is oka volt. Az -igaz
azonban, hogy a hazai románok is büszkék a
romá.n sikerekre. Hiszen a bukaresti 'béke
megkötője, Majoreszku erdélyi ember, a d.obrudzsai hadsereg élén pedig egy sz-atmár.megyei fiu lovagolt mint generális. Ezek az
urak itthon .legföljebb megyei aljegyzők lehettek volna, de alispánok már semmiesetre.
A. miniszterelnöknek igaza volt, ha tár-

gyalt a .nemzetiségi párttal. Igaz, hogy 1848ben, 1869-ben és 1894-ben föloszlatták a román nemzeti pártot, de azért .a párt mindig
funkcionált tovább és jó is, hogy -megvolt
mindig a párt, mert például ott, ahol 1848lian a szervezett román párt vezette -az ellenforradalmat, -nem fordultak elő olyan véres
események, amiket a magyarok hetediziglen
sem tudnak a románoknak megbocsátani.
Igaz, hogy 1894-ben a -nemzetiségi párbot
föloszlatta Hieronymi, de az is igaz, hogy a
párt ettől az évtől fogva emelkedett óriás
önértékben. Pártot föloszlatni, vagy el -neon
ismerni könnyű dolog, meg lehet tenni, de a
mint az angol parlament, bár mindenre van
hatalma, fiúból ileányt -még sem csinálhat,
éppen, ugy egy politikai törekvés, egy politikai irány létezését neon lehet megszüntetnie .a világ leghatalmasabb parlamentjének
sem.
(Válasz Vázsonyinak.)
Majd Vázsonyi egyik beszédjéből a következő állítással foglalkozik: oláh szájhősök
e hazug fráterek, mindig teleszájjal bömbölték az általános választó jogot és most cserben hagyják. Ez -annyit jelent, liogy a román
nemzeti párt vezetői elárulták a demokráciát. Vázsonyit érti a szóló, mert ő fajdemakrata. (Derültség.) De nem érti, hogy a demotkráci ©lárulását miiért veti a románok szemére egy Bethlen gróf, egy Károlyi gróf és
egy Esterházy gróf? A románok igenis .demokraták, de konzervatív demokraták, ímert
ők a parasztnépet képviselik. 'Ha a gróf urak
valódi demokraták, miért nem indítványozzák az összes címek és rangok eltörlését?
Az ellenzék hiába panaszkodik a miatt,
hogy a kormány választójogi javaslata keresztülment, ez nem a nemzetiségek miatt
volt lehetséges, hanem .azért, mert az ellenzék .a helyett, hogy ide jött volna és itt küzdött volna ellene a végsőkig, a Royail-szállóba ment, ellenparlamentet csinált és a valódi
obstrukció helyett csak
reklám-obstrukciót
folytatott azzal a szándékkal, liogy a képviselőházból hatásosan kivezessék.
(Mangra Vazul beszéde.)
Mangra Vazul nagyváradi püspök beszélt ezután. Ma is az .az álláspontja a nemzetiségi kérdésben, amit 1911-ben 'kifejtett
már a Házban, hogy tudniillik a nemzetiségi
kérdés szerencsés .megoldása a legfontosabb
kérdés ez országban és hogy a megoldás csák
is a .kölcsönös bizalom alapján lehetséges, de
korántsem a .gyűlölet vagy erőszak fegyvereivel.
A Tisza-kormány beigazolta, hogy a nem
zetiségá kérdést hajlandó megoldani. Bízik
abban, hogy meg is fogja oldani. A bizalom
és .megértés .minden részen meg van és dacára annak, hogy a tárgyalások ezúttal nem
vezettek célhoz, bízni lehet, hogy föltétlenül
megtalálják a kibontakozás útjait. Tisza
István grófban ez országban búznak a nemzetiségek részéről is és még azt- is remélni
lehet, hogy a román túlzókat- megnyeri a
.békés kibontakozásra.
Nem érti, — úgymond — hogy az ellenzékiek miért olyan agresszív módon támadják Tisza Istvánt és kormányát, a támodásoknak nincs semmi alapjuk. Ez á.1.1 különösem ,a nemzetiségi béketárgyalások kérdésében, .mert a román-ügyben is iigern agresszíven támadtak a miniszterelnökre.
(Tisza gróf beszéde.)
Tisza István gróf miniszterelnök beszélt
ezután. Ismételt alkalommal hangoztatta már
álláspontját és most csak abban összegezi,
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hogy a nemzetiségeket elismeri mindaddig,
jogaikban is, amig a magyar nemzeti áliam
egységén állanak.
Politikai mártírok akarnak egyesek lenni s nem gondolják meg azt, -hogy ez ma
már nagyon olcsó és céltalan dicsőség. Nem
ajánlja senkinek.
Sajnálja, hogy a román vitába zavaró
dolgokat is vegyitettek, ezt elsősorban Polónyi Qéza beszédére érti. Máris meg van
ennek a reakciója Vajda részéről. Pedig Apponyi Albert gróf és Désy Zoltán, után meggondolhatták volna ők is, miként szóljanak
hozzá a román vitához. Polónyi Qéza pláne
a hármas-szövetség
ellen is kirohant és
Oroszország felé kaoér pillantást vetett, —
a magyar nemzettől távol áll ez az egész.
A palotaőrséget csak azért támadják
minduntalan, — agymond Tisza gróf, —
'inert igy mondhatják, hogy a katonaság és
polgárság közt nincs meg az egyetértés. Pedig az erre vonatkozó hirek és támadások
is túlzottak.
A szászok a nemzeti alapra helyezkedtek, — fejezte 'be a miniszterelnök, —
ugyanezt kell tenniök a románoknak is.
Tisza beszéde után a Ház elfogadta Jakabffy Elemér határozati javaslatát, illetve
tudomásul vette Tisza gróf válaszát.
A Ház ülését ma elnapolták
bizonytalan
időre, illetve a Ház elnökétől függ, hogy mikor lesz legközelebb ülés. Húsvét előtt minden jel szerint nem ül össze a parlament.
<BBaa.a»aaaaaaa.a...Mt>iiu,iaauis4i»u.iiaiiaa.u*sn.i.>iia»aji

Pofonok röpködnek,
sértések zuhognak.
— Forradalom a s z i n h á z i jegypénztár körül. — „Ilyen t o l o n g á s
m é g n e m volt." — P s y l a n d e r
közeledik. —
(Saját tudósitónktól.) Psy Ion dérnek már
ugy sem lehet reklámot csinálni, ezek a sorok meg épen nem ilyesmit céloznak. Mindenkinek megvan már a véleménye az örökösen ünnepélyes ábrázatú dán
filmattrakcióról, akinek hasonmása ,a hirdető oszlopokról,
kirakatokból, újságokból és a nyilvánosság
minden ugródeszkájáról busán bámul a világba ós azon csodálkozik, hogy mi csodálni
valót találnak r a j t a az emberek. Tehát minden megállapítás nélíkül napirendre térünk
az ő közismert szmélye fölött és itten csak
arról számolunk be, ami az ő személyével
kapcsolatban Szegeden történt.
Tudvalevőleg hétfőtől kezdve a szegedi
színházban fog vendégszerepelni, visszavonhatatlanul, életben, a saját személyes fellépésével és saját társulatának saját lábukon való fellépésével Psylander Waldemar, vagy
rövidebben, a mozi zsargonjában elnevezett
és a sok név-szótagak tekintélyének elhagyásából származott: Pszili, A szinházi jegypénztár már tegnap megkezdte a Psylander
estély re szóló jegyek .árusítását és lett is hamarosan olyan forgalom, 'amilyent, még a
régi jó időkben sem láttak a szegedi színháznál. A nappali .pénztár sziik, Ms helyiségét
már a pénztárnyitáskor ellepte a közönség.
Sőt be sem fért mindenki a szobába, hanem
sak.au kintrekedtek az utcán és a bejárat

előtt taposták egymást. Néhány perc múlva
már türelmetlenkedni kezdtek az emberek .ós
bekiabáltak a nyitott ajtón át:
— Nagysád, jó lesz már sietni odabent!
Meddig várjunk itt?
Belülről egy mély basszus hang felelt:
— Aki nem akar várni, az elmehet.
No lett erre haddelhad. A gorombaságok
csak ugy röpködtek .a levegőben, mint tavaszkor a fecskék:
— Hát magát ki kérdezte? Fogadatlan
prókátornak, tudja, bogy mi a fizetése! Fogja
be a száját, maga szép ember. Jöjjön ide ki
nyelvelni satöbbi.
Azonban a bent lévő ur sem hallgatott,
különösen amikor a többi ben'tlévők is vele
egy nézetet nyilvánítottak. Büszkén szólt ki:
— Jövök ón mindjárt, de nem lesz köszönet!
Ezalatt egész csapatra szaporodott fel a
várakozók számia, akikhez csatlakoztak a kíváncsiak is, akik a zaj hallatára a színház
elé siettek. Mikor a Gedó-felől közlekedő villamoskocsi bekanyarodott a Kass mellől a
szinház elé, már annyian voltak, hogy a síneket elálltálk és megakadt a villamos forgalom, A pénztárosnő hamarosan telefonál t a
rendőrségre segítségért, ahonnan hat rendőr
érkezett az ügyeletes tiszt vezetésével. .De a
Psziliért lelkesülő tömeg még ettől sem ijedt
meg. Kis varrólányok, akik szintén színházjegyért jöttek, csillogó szemekkel biztatták
udvarlóikat, hogy ne engedjenek a négy vennyolcból és minden áron hatoljanak be a
pénztárszobába jegyért. A rendőrök hiába
igyekeztek megakadályozni a tolongást, többen szembeszálltak velük 'és amire már régen nem volt példa Szegeden, szidták a rendőröket, mint a bokrot. Egy elkeseredett, vörös, köpcös ember, a botjával nagyot ütött
az egyik rendőrre, A rendőr dühösen hátra
ugrott, megfogta a vöröst és mérgesen kérdezte:
— Maga volt az ugy-e?
— Miit tudom én, ebben a nagy tolongásban, — mondta .a kis eml>er ártatlan arcot
vágva. Ilyen tolongás még nem volt itt soha.
A további heoceknek ugy vették elejét,
hogy a pénztár este fél hétig megszüntette a
jegykiosztást.
Ma folytatódtak a tegnapi jelenetek. Ma
már gondos, figyelmes családapák siettek
megváltani a jegyüket és jól öltözött hölgyek
sem szegyeitek erőszakoskodj)!. Kint a pénztár előtt, affér is keletkezett. Egy kereskedő
verekedett össze egy banikhivatalnokkal. A
kereskedő a hivatalnok előtt állt, dc mivel
sietős volt a dolga, fére akarta tuszkolni útjából a hivatalnokot. Ez sem hagyta azonban
a maga jussát és bőszen szólt rá a tolakodóra:
— Ne siessen ugy kérem, mert még eltalál késni.
A kereskedőnek sem kellett több. Durván felelt vissza:
— Maga akkor beszéljen, ha letaposoip
a tyúkszemét.

— Letapossa az öregapját, — szólt vissza
a hivatalnok, a csöppet se kedélyeskedő tenorban.
A kontrát .és a rekontrát már hallani
sem lehetett, mert gyors és energikus replikaként a kereskedő nyakonvágta a hivatalnokot. A hivatalnok a nem várt támadásra
egy hirtelen pofonnal válaszolt, amely a kezdeményező ur arcán csattant el. A verekedőket csak .nagy nehezen lehetett szétválasztani és az ügynek valószínűleg a járásbíróság előtt lesz folytatása és nem Psylander
személyes előadásán. A két ur ugyanis dühében elfelejtett jegyet váltani és mindegyik
eltűnt a szélrózsa ellentétes irányában.
Byen dolgok előzik meg Szegeden Pszili
ur jöttét.
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A velencei katasztrófa.
— ötven halott. —
(Saját tudósitónktól.) Minden Velencét
megjárt ember ismeri a vaporettókat, a sötétzöld vizén futó fürge kis gőzösöket. Elég
jó karban tartott, modern hajók ezek, naphosszat harsogva futkosnak Vdenee városa és Lidó, a strandfürdő kis kikötője között. Tegnap este fél hatkor egy ilyen prüszkölő kis vaporettó futamodott neki az üt*
nak. A Lidóról igyekezett be a városba,
nyolcvan utassal. Alig szaladt el a parttól,
egy torpedónaszád teljes gőzzel
nekiment
és a szó szoros értelmében kettészelte.
A
ketté szakított hajó hat másodperc alatt elsülyedt, Menteni ennyi idő alatt nem. is lehetett. Több, mint ötven ember ott lelte halálát a vizben.
A katasztrófa oká't imég mindig nem állapították meg. A T. 56. torpedónaszád lassan ment, ellenben a. 10. számú városi vaporettó, amely nyolcvan emberrd. nem sokkal azelőtt indult el Sancta Elisabetha all Lidóból, sokkal nagyobb sebességgel haladt
Bizonyára az volt a katasztrófa oka,
hogy a vaporettó kapitánya még közvetetilenül a torpedónaszád előtt keresztezni akarta annak útját, de túlságosan közel ment á
torpedónaszádhoz és összeütközött vele.
Ez délután öt' órakor történt'. Az időjárás
igen rossz volt és ezért az utasok legnagyobb része, 'turista és jómódú velencei polgár, akik a Lidóról tértek vissza Velencébe,
— visszavonult kajütjébe.
Ezek
csaknem
mind elpusztultak, mert a vaporettó hat másodperc alatt dsü'lyedt és a kajütökbőli lehetetlen volt ilyen rövid idő alatt megmenekülni.
Á menekültek elbészélésiböi egészen világosnak látszik, hogy a vaporettó kapitánya okozta a katasztrófát, mert látta ugytó'
hogy a torpedónaszád közeledik, de semmit
sem tett annak kikerülésére.
Egy budapeáti hirlapiró felesége, aki
Velencében van, a katasztrófáról a kővetkezőket mondotta:
— Épen a Szent. Márk-téren valtunk, ( t ó
dós szép volt az este és á tér tele volt iéftfi'
nőkkel, mikor hirtelen bántó
szirémt-ie'e
hallottunk. A téren lévők azonnal é s z r e v e t ték, liogy valami baj van, mert a Velencéik
izgatottan siettek a mólókra és a KiváltóCsakhamar elterjedt a hir, hogy a tengeré"}
nagy szerencsétlenség történt. A Ríva. V
Sehiavonira siettünk, ahonnan ép akikor indultak el a memtőegyesület motorcsónakjai a
Lidó irányába. A Rivával szemközt ves&tóf

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

l| kaphatók,

esetleg

részletfizetésre
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1914. március '25.
lő hadiliajak gőzbárkái is útban voltaik már
és ct hadihajókon is nagy sürgés-forgást láttunk. Mindenfelől bárkák siettek a Lidó felé. Áz egyik csakhamar visszatért és a benne ülők elbeszélték, liogy nagy
katasztrófa
történt a Lidó közelében. A közönség körében
nagy izgatottság támadt, mert
mindenkinek
volt a Lidón valamilyen rokona,
ismerőse
vagy jóbarátja. A fürdőévad ugyan még nem
kezdődött meg, de a fürdő terraszán a 'délutáni uzsonnánál már játszott a zene és az
idegenek százával rándultak oda mindennap.
A vaporetto utasai részben a Lidóról visszatérő vendégek, részben pedig a Lidón dolgozó
munkások voltak, akik munkájuk végeztével
Velencébe tértek vissza.
— Nemsokára megérkeztek az első bárkák és a mentőceónakak a sebesültekkel. Ezeket azonnal a Riván lévő szállóba vitték. A
sebesüléseket legnagyobb részben a rettenetes erejű összeütközés okozta. A torpedónaszád éles orra úgyszólván szétforgácsolta
a
gőzhajót és a közelben .lévő embereket kisebb
vagy nagyobb mértékben mind megsebesítette. Egy olasz tengerésztiszt, akit az összeütközés ereje a vaporetto kazánjához nyomott, azonnal meghalt. A vaporetto legtöbb
utasa inár meg volt sebesülve, amikor a vizbe esett és ebből magy arázható a halottak

nagy száma. A halottak között nagyotn sok
a külföldi.
Megerősítették, hogy a tegnap este 'történt hajókatasztrófának ötven emberélet eseti
lildozatul. Hajnal egy órakor öt holt-testet
találtak. Az egész, éjjel búvárok erős földalatti fényszórókkal átkutatták a tengert,
hogy megtalálják a holttesteket és pontosain
megállapítsák a: helyet, hol a vaporetto elsülyedt. A városban mindenütt mély a gyász
a borzasztó katasztrófa miatt1. A szinházak
lemondták előadásaikat és több mulatóhelyet és vendéglőt bezártak. A német hajók
tiszteletére tervezett fogadtatás is elmaradt.
A legutóbbi megállapítás szerint! összesen nyolcvan ember volt vaporettón, ezek
közül huszonkettőt menteltek meg. Az áldozatok számát azonban csak akkor lehet pontosan megállapítani, ha majd kiemelik a gőzcsónakot és megállapítják, hogy hányan haltak meg a kajütökben.
Mint a Neues Wiener Tagblatt-nak Velencéből jelentik, az elsülyedt hajón két budapesti utas is voít. Az egyik, Albig Ottó
életét veszítette, a másik, Proche Emil megmenekült.

Orosz tüntetés
a monarchia mellett

A tálalom Kievben magy elkeseredést és
lehangoltságát keltett. Elhatározták, hogy az
ünnepet a hatóság tilalma' ellenére is meg
fogják tartami. Március 12-én, az emiékim iiiep első napján, a kormányzó — zavargásoktól való félelmében — a város több pontját
megszállatta
rendőrséggel és katonákkal.
Még a környék csendőrségét is bevonták.
A középiskolákban szünetelt az előadás.
A diákok sztrájkba léptek. A Vladimír-templom előtt sok ezerre menő tömeg gyülekezett. A menet innen Kmelniczky
Bogdán
szobra elé vonult. A kozákok erre a tömeg
közé rontottak s egyik részét szétoszlatták,
a másik csoportot azután üldözőbe vették. Ez
alatt a tömeg másik része — kozákok elől
menekülve — az osztrák és magyar .konzulátus előtti téren találkozott. Egyszerre csak
felharsant a kiáltás:
— Éljen Ausztria-iM agyarország!
Le
Oroszországgal!
.Leírhatatlan riadalom támadt. Az időközijén megérkezett kozákok vérlázító kegyetlenséggel rúgtattak a tömeg közé. Kancsukával és karddal verték őket. Asszonyokat és leányokat tiportak ,le a loviak, miközben többeket letartóztattak. De a menekülők
futásközben is kiáltozták:
<— A vsztrija-Vengria! Avsztrij^iVetar
gria!
Talán először történt, hogy orosz földön
éltetve emlegették Ausztria-Magyarországot.
Másnapra rendkívüli intézkedések történtek a tüntetés megakadályozására. /Maga
a kormányzó állott a rendőrség élére s a konzulátus környékét katonaság szállotta meg.
A belvárost esendőrkordounal elzárták. A
közlekedés az egész városban szünetelt. A
közúti vasút vonalain megakadt a forgalom.
A tüntetés mindamellett megismétlődött,
A város több pontján nagyobb tömeg verődött össze. S minduntalan felharsant a /kiál-

— Éljen Ausztria-Magyarország! —
(Saját tudósítónktól.) Az orosz fővárost
lázas izgatottságban tartja most annak a
tüntetésnek híre, amely Kisoroszország fővárosában, Kievben játszódott! le. A rendőrök által kergetett tömeg ugyanis az osztrák és magyar konzulátus elé nyomult s
néhány kisorosz diák elkiáltotta magát:
— Éljen
Ausztria-Magyarország!
Hatalmas éljen riadalom hangzott fel érte, amely szinte megreszkettette a konzulátus ablakait. A kozákok a tömeg közé lova^'/fefe és kancsukával verték szét a tüntethet. Még ugyanezen a napon és másnap
r.. Megismétlődött a tüntetés, amely alatt
Körülbelül száz embert tartóztattak le, akikét
mindjárt felségárulási pörbe fogtak.
,
Az orosz lapok — pártikülönbség nél. — éles hangon elitélik a tüntetést, amely
•szimpátiáját fejezte ki a fehér cár birodalmával szemben álló ellenséges hatalom iránt.
A
Novoje Vremja vezércikkben foglalkozik
yele és hazaáruló bérenceknek nevezi a tün; e yAet. Más lap meg azt írja, hogy a tünf f é s zsidó egyetemi hallgatók müve. Olyan
vad is támadt, hogy a tüntetést osztrák poétikai ügynökök rögtönözték.
Bobrinszki gróf pártja a tüntessél rend«ivub pártértekezleten foglalkozott s az eset
« ó b a került a dumában is; a. hazafias orosz
Partok szónokai a tüntetők szigorú megbüntetését követelték.
Kievi táviratok alapján körülbelül a következőkép lehet a tüntetés lefolyását megállapítani:
Ukrajna (Kisoroszország) fővárosában,
Kievben, már napok óta lázasam készülődtek
©gy hírneves kisorosz költő, Stefcsenko Tátesz születésnapja százéves évfordulójának
Megünneplésére. Ez a Stefcsenko nemcsak
réltő, hanem festő is volt, a kisoroszok Pető'lJe és szabadsághőse.
, Ukrajna népe, amely igen közeli rokonágban áll a mi nrbénjeinkkel; Kiev előkeM Polgárságával és /az ifjúsággal együtt
gyönyörű emlékünnepet kívánt rendezni a
malott költő emlékére. A kormány azonban
a
'készülődő ünnepet váratlanul betiltotta,
nemcsak Kievben, de Kisoroszország valaMennyi városában is és csak Pétervárott és
Moszkvában engedte meg (a költő ünneplését.
Mert ezekben a városokban
tüntetésektől
rém kellett tartani. A ,liberális párton a duí / b a n interpelláltak is emiatt, de a többség
rélybenhagyta az intézkedést.

tás:

— Le a rendőrséggel!
A tüntetőket mindenütt lázas kegyetlenréggel verték szét. Több mint- száz embert
letartóztattak. Ezeknek nagyrésze most is
vizsgálati fogságban ül.
0SESE2E3E!
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Véres tüntetések
Calmette temetése után.
(Caillauxné a végzetes napon. •—
Huszonnégy óra tragikus története.)
(Saját tudósítónktól.)
Ma délután temették el Calmettet, a Figaro megölt szerkesztőjét. Erre a napra a párisi rendőrség
mindent megtett, hogy a véres zavargásokat, illetve tüntetések elfajulását megakadályozza.
Déli tizenkét órakor kezdődött a temetés. Egész Páris talpon volt és százezrével
állottak az emberek az utcákon s amerre
csak a menetnek elvonulnia kellett, sorfalat
állottak, szorongásig. Páris államférfiai szinte kivétel nélkül megjelentek a temetésem
Poincaré elnökkel az élükön, de a tudományos, művészeti és újságírói kitűnőségek
szintén megjelentek.
A temetés lefolyása ment volt minden
tüntetéstől. Amikor a temetőből visszafelé
jöttek, akkor történt az első összeütközés.
Egyik utcában találkozott egy csoport
Calxnette-párti egy Caillaux-párti csoporttal.
Megtörtént az összeütközés, véres verekedés következett, amelyben csakhamar félezer
ember vett részt. Rendőrök jöttek, de akkor
ezeknek támadtak, több tisztet véresre vertek s nem egy rendőrnek a revolverét és
kardját is elvették. A rendőrök erre attakot
vezetitek a tömeg ellen, csakhamar háromszáz ember megsebesült.
Ujabb csoportok
érkeztek, azok szintén a rendőrökre vetették magukat, de ezeket is szétverték.
Másutt egy nagyobb csoport! kiadta a
jelszót, hogy a Saint-Lazare fogház elé vonuljanak és szabadítsák ki Caillauxnét. Meg
is indultak és mindtöbben csalatkoztak hozzájuk, de ezeket is szétoszlatták s itt is véres összeütközések következtek be.
A tüntetőket .mindenütt szétszórták. Rengeteg embert tartóztattak le. A megsebesültek száma igen nagy, de alig akad olyan, aki
életveszélyesen sebesült volna.
Éjjel a tüntetések
megismétlődtek.
Caillauxné a Saint-Lazare női fogház
12. számú cellájában, amely — pontosabban
szólva,, — szép nagy szoba, várja ügyének
és sorsának fordulásait. Csak szombaton kerül a vizsgálóbíró elé, hogy részletes vallomást tegyen. Annyi már most is bizonyos,
hogy Caillauxné önváddal gondol véres cselekedetére és már tisztában van vele, hogy
vak boszujával csak ártott és annak használt
legkevésbé, akiért gyilkolt': a férjének. A világhíressé lett tragédia hősnője még nem
tárna föl a vizsgálóbíró előtt annak a szörnyű lelki tusakodásnak a részleteit, amely
fegyvert adott a kezébe, de a párisi rendőrség emberei már percről-percre megállapították annak a napnak a történetét, amely
a szenzációs gyilkossággal végződött.
Eddig az volt a hir, 'hogy a völt pénzügyminiszter felesége .személyesen látogatott el Monier törvényszéki elnökhöz, akinél az iránt érdeklődött, van-e lehetőség a
Figaro hajszájának törvényes uton való
meggáttösára. A rendőrség megállapította,
hogy nem Caillauxné kereste föl Móniért, hanem fordítva.
Hétfőn, március 16-án reggel nyolcad fél
órakor megszólalt a telefon a törvényszéki
elnök lakásán. Caillauxné szobalánya jelentkezett és a r r a kérte Móniért a pénzügyminiszter nevében, hogy jöjjön el a palotájába.
Monier ugy tett. Egy kis szalonba vezették,
abol a pénzügyminiszter helyett annak felerég e üdvözölte.
— Férjem a kamarában van, — mondotta Caillauxné. Minthogy tudom, miért óhaj-
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tott önnel /beszélni, ón teszek helyette egy
/kérdést. Arra nézve adjon felvilágosítást elnök ur, lehet-e megállítani,
félbeszakítani
egy sajtó-kampánytf
Moniier elnököt meglepte a kérdés, melyre teljes őszinteséggel tagadóan válaszolt.
— Semmi törvényes eszköz nincs arra.
mondotta, hogy meggátolni lehessen egy újságot abban, mit közöljön és miit ne. Ha már
megjelent a kérdéses cikk, vagy /dokumentum, azután lehet eljárni miatta, de előbb lehetetlenség.
— Monier ezután megnyugtatni igyeekezett Cailleauxnét arra nézve, hogy mekkora
jelentéséget szabad tulaj doni tani a Figaro
üldözésének.
Hivatkozott ® saját esetére.
Mindössze két hónapja, hogy a törvényszéki
palota kapuja előtt napokon keresztül árultak egy lapot, iáméi y/nek a szalagjáu ez a
fölirás díszelgett: Monier elnök, a bandita.
— Még nékem is ajánlgatták; a rikkancsok, — tette hozzá Monier — valahányszor
ki vagy beléptem a kapuin.
Caillauxné köszönetet mondott a törvényszéki elnöknek az útbaigazításért. Szó
se volt olyasféle kijelentésekről, amelyekről
a párisi lapok Írtak, amelyek szerint Monier
azt mondotta volna, hogy ilyen ügyekben
francia földön nem ismerik az igazságot.
Néhány perccel Monier távozása után
érkezett haza a pénzügyminiszter, hogy villásreggelijét elfogyassza. Feleségét idegesnek látta s érdeklődött ,ennek oka felől. Caillauxné elmondotta a törvényszéki elnökkel
való beszélgetését és azt a leverő tanulságot, hogy a Figaro ellen semmit inem lehet
tenni. Caillaux ekkor, hogy feleségét megnyugtassa, igy szólt:
— Minthogy törvényes uton való eljárás
lehetetlen, szét fogom zúzni azt az embert.
Caillaux később a szenátusba ment, /ahol
több barátjával közölte, .mennyire ideges és
elkeseredett a felesége.
Nyomban férje távozása után Caillauxné az Antin-aveinue egyik fegyverkereskedésébe sietett, A boltban igen jól ism/erték,
mert ott már ő is, férje is régi vevő. Ép ezért
minden nehézség nélkül eladtak neki egy
hétlövetű automatikus pisztolyt, amelynek a
kezelését is nyomban megmagyarázták neki.
Caillauxné kitűnően ért a lövőfegyverekhez,
mert régi szenvedelme a vadászat, a pisztoly
használatának az apró titkait ,is nyomban ©1sajátitotta. Ezután visszatérít lakására, ahol
hat töltést tett a revolverbe.
Egy és negyedórát töltött odahaza Caillauxné és minden ügyben minden eshetőségre megfelelő intézkedést tett. Mindenekelőtt
telefonozott az olasz nagykövetségre,
ahol
hivatalos gálaebédre várták aznap este. /Ezután levelet .irt, amelyet ezekkel a szavakkal adott át bizalmas szobaleányának:
— Ha laz ur hét éra előtt érkezik haza,
ne .adja neki ezt a levelet. Ha hét óra után
érkezik, .akkor nyújtsa át neki.
-Ebből az utasításból nyilvánvaló, hogy
Caillauxné nemcsak készült a
merényletre,
de annak időpontját is teljes pontossággal
kiszámította. Tudta, hogy körülbelül hót óra
lesz, /amikor Calmette-tel szembekerülhet és
nem akarta, hogy férje, akit levélben értesített szándékáról, esetleg gátat vethessen
akarata elé Férjéhez intézett levelében célzást tesz Gaillauxnak arra a /kijelentésére,
melyet aznap tett s amely szerint szét fogja
zúzni azt az embert, vagyis a /Figaró szerkesztőjét Ezzel kapcsolatban azt irta Caillauxné férjének, hogy ő maga boszulja meg
férje becsületét, mert erre szüksége van a
köztársaságnak és Franciaországnak.
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A Délmagyarország telefonjai
Szerkesztőség
Kiadóhivatal

305.
81.

1914. március 22.
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SZEGEDI KALENDÁRIUM
AZ IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet jelentése
szerint: Enyhe idő várható, helyenkint
esővel. —
Sörgönyprognázis:
Enyhe,
sok helyütt csapadék. —
Déli hőmérséklet: 9.7 G.
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 mm.
üzlet vezetőségnél és a munkásbiztositó-pénztárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van
hivatal.
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután. 2 óráig van hivatalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI KÖNYVTAR, nyitva délelőtt
<•)—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet
'ekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapokon látogathatják délelőtt 10—1 óráig.
A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadója hétfőn és csütörtökön délután 6—-8 óráig
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola helyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.)
A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc óraim
..Nemtudomka", operett.
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától
kezdve este 11 óráig: „Nemtelem boszu", színjáték 3 felvonásban.
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
délután 5 órától kezdve este 11 óráig:
Vígjáték esték. A konzul ur, vígjáték 3 felvonásban. ,iTeddynek a szive fáj", vígjáték
2 felvonásban,
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
este 11 óráig:
karnélküli ember", tragédia 5 felvonásban.
Szombat
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Nordisk vígjáték 3 felv.

Teddynek
a szive fáj.
Vígjáték 2 felv.

Kossuth-gyász

Pali
Humoros.

Valamint
a l órás ni műsor!
Telefon 11-85.

(Saját tudósitánktól.)
.Kisgyermek koromban, amikor egy-egy haláleset történt a
családunkban, a csapásból, mely ránk hárult, s a gyászból, mely ránk borult neui'
éreztem semmit, A kis. gyermek, szivében
ezek a gyászos érzések nem fakadnak ki, —~
feje fölött szinte észrevétlenül suhan el »
Halál angyala, melynék szörnyű boi'zalm/asságiát a gyermeki szem meg nem láthatja.
Ellenben tudtam és láttam, hogy a gyászos
alkalomra körónk seregei számos rokon és jóbarát, akik .közül sokat nagy szerettem; nagy
figyelem és megbecsülés, olykor jóleső szánakozás tárgyai voltunk; mint 'az ősi szokások h/ived, tort is tartottunk s ami nem utolsó dolog volt: két-három napig inéin kellett
iskolába menlni!
Ne vegye rossz néven az igen tisztelt
függetlenségi párt, — de körülbelüli olyan a®
ő Kossutií-gyásza is, mint a gyermeké. Kossuth emlékének a kultusza, — üssünk a mellünkre mindnyájan, de a függetlenségi párt
is! — bizony csak a szavakban él már, m.eg
az évről-évre megismételt halotti torban: ag
évfordulón rendezett Kossuth-lakomábam.
Szentiványi Árpád, ,a függetlenségi pár*
Nesztora, aki igen tiszteletreméltó férfin q9
közbecsülésben álló politikus, tegnap megkísérelte, hogy a Kossuth-gyász mai ünnepi^
megszerezze egy kis szünettel is; inditvány oztia, hogy ma ne tartson ülést a iképc.tó0'
lőház, /mert mint mondotta, ezen a napon sohasem tartott még ülést a Ház. Ám. Tiszd
István ./gróf azonnal a precendensek egósz
zuhatagával állott. elő ós arra hivatkozott
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hogy ha ülést tarthatott ,a Ház március hu- lene sürgetni kulturális és politikai érdekből ugy a városi tisztikar, mifit a képviselőtesszadikán Apponyi elnöksége .alatt, iákkor a •egyaránt. Azt igazán nem tudom, mikor lesz- tület lelkes ovációkban részesítette. ElsőnekKossuth-gyász sérelme nélkül bízvást, tart- nek a viszonyok olyanok, hogy visszatérjek a város tisztikara tisztelgett nála Strósz
hat ülést ma, Beöthy Pál elnöksége .alatt is. a porondra. Mostanában aligha. Ha a köz- Béla főjegyző vezetése .mellett, aki szép beMivel Tisza István grófnak ebben annyira igazgatási reformok napirendre kerülnek, széd kíséretében adta át az összes tisztviseigaza van, hogy ellenmondani se lehet, — akkor bizonyára itt leszek -Pesten és szoro- lők fényképével és névaláírásával ellátott
•az ellenzék ma nem .ment el a képviselőház sabb érintkezésben leszek a politikai élettel. albumot. A polgármester mélyen meghatva
ülésére,
Hogy felszólalok-e, azt ma még igazán nem mondott köszönetet és kérte a tisztikart,
•Hogy elmegy-e vagy sem, az mostaná- tudhatom. Milyennek képzelem a jövő par- hogy munkájában továbbra is támogassa.
ban, sajnos, egészen mindegy. Aimikor tót- lamentlet? Azt, amélyik fez ,uj választóijog Utána a dijnokok, a dijnokaíők, majd a fő"
ágast áll az egész politikai helyzet, ,az ily alapján gyűl- össze? Erre még azok sem tud- gimnázium tanári kara tisztelgett a polgárapró következetlenség föl se tűnik. A fődo- nának felelni, akik a pártmozgalmakat veze- mesternél ós végül a városi képviselőtestülog az, hogy a mai Kossuth-lakom-ára el- tik, akik szoros kapcsolatban vannak a poli- let nyolcvan tagból álló küldöttsége. A dementek és ott hallani lehetett bizonyóra szép tikával. Ez a kérdés ma a, magyar politika putációt Annau Ernő dr. vezette és lelkes
beszédben méltatta a polgármester eddigi,
emlékbeszédeket is.
legnagyobb problémája.
működését. Pánics MLaden dr. szerbül üdvöMi .azonban, akik nem mentünk el a La—
A
cár
leirata
a
miniszterelnökhöz.
zölte
a polgármestert, aki hosszabb beszédkomára, -azt gondoljuk, hogy Kossuth volt
olyan nagy ember, hogy nem csupán tokaji- Pétervárról jelentik: A cár a miniszterelnök- tan válaszolt, melytan megköszönte az ün\
val telt serleggel és jól ismert, megszokott höz leiratot intézett, amelyben bizalmát fe- neplést.
jezi
ki
államférfiúi
tapasztalataiban,
szilárdmondatokkal telt tószttal kellene az emléke— Szénné égett tudós. Nápolyból jelenzetének áldozni. Például Kossuth egész poli- ságában. .a trónhoz való hűségében, melyek ük : Marcali professzort, a vezuvi obszervatótikai pályájának ismerete s azok a tanulsá- garanciául szolgálnak, hogy egységesen és rium igazgatóját lakásán teljesen, megszenegok, amelyek politikai pályájának titámii energiával fogja vezetni a kormánypolitikát sedve találták. A tudós ugy látszik, elaludt
küzdelmeiből levonhatók volnának, igen ter- az orosz közviszonyok, javításának elérésére. anélkül, bogy az ágya mellett leő petróleummékenyítő hatással volnának az egész parla- Az állami és társadalmi rend további meg- pát eloltotta volna. A lámpa valószínűleg az
menti életre. Igen, csakhogy eliez -nagyobb szilárdítása fogond ja kell hogy legyen a kor- ágyra esett 'ós az ,igy támadt tűzben pusztult
munka kellene, mint amennyi -fáradság és mánynak. Csak a rend és törvénytisztelet el a tanár. — Rómát táviratunk .még a köáldozatkészség szükséges egy bankett-ív alá- lehetnek .azok az előtol tételek, amelyek .mel- vetkező részleteket jelenti a. szerencsétlenlett a törvényhozás eredményes munkát vé- ségről: A tűzoltók, amikor a füsttel megtelt
írására.
iSzegeden különben — a Interánus is- gezhet. A cár elvárja a miniszterelnöktől, hálószobába, 'behatoltak, a mlatraicoin találták
tentisztelettől és lelkész-beszédtől eltekintve hogy nem fog sem önkényt tanúsítani, sem a hetven éves tudóst s mellette felborulva a
— abszolúte nem látszott meg, hogy Kossuth- •pedig lanyhaságot bizonyos jmellók,motívu- petróleumlámpát, Valószínű, hogy az aggasra emlékeznek az emberek. Ugy látszik, nem mok ellenében, .melyek személyes okokból fa- tyán, aki .mindig egyedül volt lakásán, a fákadnak és el akarják homályosítani azokat radtságtól .kimerülve elaludt s nem oltotta
is emlékeztek.
Hogy is mondta Kossuth Lajos? Szeged- a nagy eszméket, .néphagyományokat és his- el a lámpát, amelyet álmában, levert. Az is
tóriai alapokat, melyeken Oroszország emel- lehet, hogy Marcalit rosszullét fogta el. önnek népe, nemzetem, büszkesége!
kedett és megerősödött. A kormány köteles- gyilkosságot .kizártnak tartanak s azt sefti
Mit szól ehez most — Szegednek népe? sége
gondoskodni arról, hogy a népet ez eszA nemzetről nem is szólva . . .
hogy bűntény történt. Pénze nem volt
méktől ne idegenítsék el, nehogy titkos tö- ahiszik,
tudósnak.
A lakást egy hetven éves öreg
rekvéseknek áldozatul essein.
asszony tartotta rendben, aki minden reggel
— Áthelyezett csendörszázados. A bel- •eljött s elkészítette a reggelit. Más embert
— A trónörökös Miramareban. Emiiügyminiszter
Fischer József szegedi csend- nem fogadott Marcali, aki a Vezúv tanulmátettük, hogy már két hete Miramareban. időőrszázadost,
a
kerületi .parancsnokság se- nyozásának szentelte .minden idejét. A takazik családjával együtt Ferenc Ferdinánd főherceg. Mint onnan jelentik, vasárnap délr gédtisztjét és Tirtsch Béla pancsovai szárny- rítónő .írna reggel virágosok,orral jelent meg.
után fiával együtt polgári ruhában a barco- parancsnokot kölcsönösen áthelyezte. Fi- amelylyel .a tudósnak mai névnapja alkaltei strandon sétállit, adjutánsának kíséretéf- scher József élénk részt vett Szeged társa- mával akart kedvteskedni. Az elszenesedett
ken. -Kér.sze.r -ment végig a sjétö,lókkal' teli dalmi életében és igy Pancsovára való tá- holttest láttára hangtalanul összerogyott és
l/tondon, ahol egy kis incidens is történt. vozása nagy sajnálkozást kelt .barátainak és sokáig nem lehetett eszméletre téríteni.
,
meglehetősen kopott ruhájú polgárem- tisztelőinek körében,
— Házasság. Sajgó József nyomdász eltar lépett hozzá, mélyen meghajolva. Még
— Az idei hadgyakorlatok. Beavatott jegyezte Kovács Veronikát, ád. Kovács JóJfotöte a kíséretéhez tartozó adjutáns iköz- katonai körökből származó információ szezsef sertésvágó leányát.
bü
léphetett volna, Ferenc Ferdinánd maga
1
rint
az
1914.
évi
őszi
hadgyakorlatok,
az
— A beteg francia hadsereg. A Honszólította meg olasz nyelven és másnapra a
védorvos cimü lap i r j a e heti számában: A
kastélyba rendelte. Ugyanaznap délelőttjén: úgynevezett íjkirálymanöverek" MagyarorMira:ma.reból automobilon átiment Trielsz'lbe szág dél-keleti részén., közel a román határ- francia hadsereg rossz egészségügyi viszota meglátogatta Hohenlohe herceg helytar- hoz lesznek. A nagy hadgyakorlatokban nyaival mostanában nemcsak a francia partót. Kedden délután a Lacroma nevű királyi nész-t vesznek: a 7. (temesvári) és a 12. lamentben .foglalkoznak, hanem úgyszólván
az egész világ sajtójában. A francia parla•jacht a trieszti kikötőben, volt látható. A
trónörökös elutazásának ideje még ismeret- (nagyszebeni) hadtestek. A fővezér ez alka- mentben nemrég Lachaud képviselő statiszta. Szerdán .este a. főherceg Miramareból a lommal is Ferenc Ferdinánd főherceg lesz, tikai adatok .alapján azt bizonyította, hogy
hozásakor
déli vasúttal1 Szlavóniába utazott vadászki- kivüle -még József főherceg és Ferenc Jó- t minden ujabb katonai törvény
rosszabbodik
a
hadsereg
egészségügye,
inert
randulásra.
zsef Károly is részt vesznek a gyakorlaton. a régebbi kaszárnyák többnyire nem felel— Návay Lajos a .helyzetről. Arnny Lajos
nek meg a nagyobb kívánságoknak. Most is
— Az idei sorozás. Bécsből jelentik
a naivokban hirtelen 'Budapestre utazott föl- Mint a Zeit értesül, az idén csak április hu- igy .történt. A hirtelen elhatározott és nyomdeáki kastélyából és egy újságíró kérdésére szadika után kezdődik a sorozás. Azért >11,yent ban keresztülvitt hároméves szolgálati kötea
parlamentben, a következőket mondta él: későn, mert a királyi szentesítés és a ren- lezettség mellett oly nagyra növekedett a
létszám, hogy a kaszárnyák túlzsúfoltak és
delet kibocsátása után még .bizonyos tech— Az általános politikai helyzet ről raem nikai előmunkálatokat kell elvégezni. A ki- a bevonult legénységgel behurcolt különféle
Mondhatok véleményt. Én távolta.rtom ma- rály -még ezen a .héten' szentesíti a magyar
betegség rendkivül gyorsan ós nagy mértékKam a politikai élettől, ritkán, jövök fel Bu- véderőnovellát és ezzel egyidejűen kibocsát- ben elterjedhet. A
francia
kaszárnyák
dapestre, ritkán érintkezem' azokkal, akik a ják a rendeletet az osztrák reichsratban kép- aimttgy sem higiénikusak és a legénység tiszPolitikában ma tettél, tényezők s mostanában viselt királyságok és tartományok részére. taságérzékó és fegyelmezettsége sem valami
kiváló és igy könnyen' .meg lehet érteni,
'}em is akarok résztvenni a parlamenti élet- Közgyűlés. A Szegedi Magántisztvise- hogy ,a hadseregben 714.415 főnyi létszám
i
A nemzeti vitát csak a távolból, figyelem. Semmieisetre sem -szól a lók fel benne, lők Egyesülete 22-én, vasárnap délelőtt fél- mellett 194.052 gyöngélkedő, 44.192 járváitó álláspontom eléggé ismeretes. Méltány ős- tizenegy órakor Vár-utca 7. szám alatti he- nyos betég és 21.579' kórházi beteg volt. Ena(Imin
im®*'isztrációval
kell a béke tala- lyiségében tartja XII. évi rendes közgyűlé- nek az aggasztó állap i ínak" a magyarázatát
Mt előkészítem. A mostani vita részleteibe sét. A napirend tárgyai: 1. Elnöki megnyi- Lachaud' a sohasem' szellőztetett, soha nem
iet» mélyedtem' 'bele, bár rendkivül érdeke- tó. 2. Évi jelentés előterjesztése. 3. A zárszá- tisztított és mindig lakott kaszárnyákban
reK a kultúrpolitikai részletek.-Legutóbb fel- madások és az 1914. évi költségvetés előter- találja. A .katonák tategcskédésének egyik
reoi'a/tam Cs-amódmegye közigazgatási bi- jesztése. 4. Felügyelő-bizottság jelentése és főoka az is, hogy Franciaország, amelynek
dóságának ülésén, Igen nagy érdek ugya- felment-vény megadása a tisztikar, ügyvezető stagnáló a népessége, nagyobb sereget tart.
is, hogy minél több ember szerezhesse meg és felügyelő-bizottság számlára. 5. Tisztikar mint Németország és hogy ezt tehesse, kény1
uat elemi iskoláról szóló
végbizonyítványt. kiegészítésére köinyvtárnok, ügyvezető és telen gyöngébb testalkatú .legényéket is tal sztóiogi
sahh ?
törvénynek egyik
legfonto- felügyelő-bizottság megválasztása egy évre. soroztatnii és e gyönge szervezetű katonákfoj? frtelmi cenzusa ez. Már most, ha meg- 6. Esetleges indítványok az alapszabályok ból- való .a gyöngélkedők óriás tömege. Ehez
járul még az is, hogy Franciaországnak nauntoijak, hogy az elemi iskoláink legtöbbje 18. §-a. szerint.
gyon'kevés a katonaorvosa és igy, ha valamíví íteSYOSziáiyu, be ikeli látni, hogy a de— A nagybecskereki polgármester ju- mennyi ikaszárnyát át is építenék, a hadse. taracia. szeimponitjáb'ól' milyen- nagy érdek. bileuma. Perisics Zoltán dr., Nagybecskerek
reg egészségügye akkor sem lenne sokkal
,uogy minél több hatósztályu elemi iskolánk város polgármestere tegnap ünnepelte
25 kedvezőbb.
ta. Ezt sürgettem Csanádban s ezt kel- éves szolgálati jubileumát. Ez alkalomból
'
. . . . . . . . i ^ij)

19.
— Veszedelmes soványitő-kura. Súlyos
következésed lettek anniak a soványitókurá«ak, amlyet a budapesti előkelő hölgytársaság egyik szimpatikus tagja,
WahrmannBeretvás Renóe leánya: Megyein
Krausz
Lola használt. Az uri lány most betegen fekszik Meránban, ahova orvosi tanácsra szállították s a doktorok
nagyon
súlyosnak
mondják az állapotát. Megyei'i-Kr,ausz Lola, noha kényszerítő szüksége sem volt rá,
barátnői tanácsára néhány hete sovány! kúrát használt, amely abból állt, bogy táplálkozását a minimálisra szorította ós állítólag
naponta bevett néhány gramm
pecsétviaszt,
poralakban. A leány természetesen eltitkolta a különös kúrát anyja előtt. Wohrmanin
Renóenek esak az tiimt föl, liogy
leánya
napról-napra soványodik s végre 43 kilóra
fagyott le. Nyolc nappal ezelőtt házi estély
volt Wallrmannéknál s a. fiatal leány oly
rosszul lett az estélyen, hogy félbe kellett
szakítani a mulatságot. Az orvosok súlyosnak találták a .Leány állapotát és azonnal
Meránba küldték. Megy©ri4K ra usz Lola állapota azonban még rosszabbodott Meránban
s a család most két budapesti orvosproíeszszort hivott a nagybeteghez.
— Lengyel Zoltán bajusza. Hitt arról
szokás adni, ami van. Most pedig mégis arról kell hirt adnunk, ami inincs. Adatik némi
mélabúval tudtára mindönkiinek, hogy Lengyel ZoLtán bajusza 'nincs többé. Az ország
egyik legtorzonborzabb, legszigorúbb és legzordabb bajuszát halálra Ítélték. Most már
esak hűlt helyét láthatni. Hej pedig, milyen
karakán mordsággal feketéllett hajdani helyén, ahol a hazai tekintette inast már hiába keresné. Nem átaljuk megmondani, hogy
az eset .nagy eset: ha szenzációban párját
akarjuk keresni, vissza kell mennünk odáig,
mikor néhai való jó Barcsay Domokos, a
kedves ós derűs fejedelem, egy szép reggelen meztelen szájjal jelent meg a nyilvánosság előtt. Hiába, hiába,
modern
világot
élünk, a reáLis széttépi a dicső előidők szálait. Pedig ezek már igazán tömött és erős
szálak voltak.
— Borjúhús helyett kosfej. Máramarosszigetröl jelentik: A herincsi mészárosok
hirdetéseket tettek közzé az osztrák lapokban és feltűnő olcsó áron ajánlottak friss és
jó borjuhüsti és egyéb husnemüeket. Ausztriából tömegesen érkeztek a megrendelések, ugy, hogy a. 'herimcsiek alig győzték
küldeni a postacsomagokat, amelyekben a
friss borjúhús helyett kosfejeket, beleket és
csontdarabokat küldtek az osztrák megrendelőknek. 'Egyre-másra jöttek a följelentések
e miatt a postához, a főszolgabirósághoz, a
csendőrséghez, a hermcsei és huszti postamesterek is kérték az ilyen szállítmányoknak a postai forgalomból való kivonását, a
postaigazgatóság azonban arra az álláspontra helyezkedett), hogy >a postai szállítás a kincstárnak üzlete, amelyet ;nem korlátozhat a mészárosok bármilyen' tisztességtelen üzeLme sem. Az igazgatóság imindöszsze annyit fett, hogy a huscsomagok felvételére nézve a heTincsei postánál1 numerus
clausust állapított meg. Az élelmes hentesek
erre Bereznán, Lipcsén, Alsószelistyén és a
közeli községekben adták fel a többi csomagot és vigan rontották a magyar kereskedők
hitelét továbbra is a külföld előtt. Végre a
becsapott megrendelők mégis túljártak a herincsei mészárosok eszén. Olyan, tömegben
érkeztek megrendelések,,
náflonta száztszázhusz csomagot kellett elküldeniök —
hogy alig győzték és — valamennyi hamis
volt, egy pár ember irta és inem létező címekre kérte a küldeményt. A csomagok tömegesen érkeztek vissza „unbekant" jelzéssel, a mészárosok eleinte .megfizették a dupla portót, de aztán nem váltották ki a csomagokat és végül is a posta, károsodott, a
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mely olyan jó üzletet akart csinálni, A legjobban jártak a falu kóbor ebei, amelyek között most a tömegesen visszaérkező .csomagok tartalmát a postamester naponta szétosztja.
— Az elegáns párisi nők a divatOOOO
hóbortok ellen. Mialatt a külföld még minSzinházi műsor:
dig rabszolgai utánzója a különcködő franSZOMBAT: Nemtudomka, operett.
Pácia divatnak, az igazi elegáns párisi társaros
ság körében napról-napra nő ellene az ellenVASÁRNAP délután:
Aranylakodalom,
szenv s nagyobbára csak .a fél,világi hölgyék látványos szinmü.
pártfogolják. A hasított szoknya, az átlátVASÁRNAP este: Nemtudomka,
opeszó anyagból készített ruhák, a szines paró- rett. Páratlan 2/s.
kák ós minden más hasonló extravagaaicák
nehezen tudnak megküzdeni az előkelő hölgy
* Albert Erzsi. A szabadkai színtársulat
világ ellenállásával. A jóizlésü nők száma
tagja, kinek jöttét az érdeklődést felcsigázó
Párisban sem kevesebb, mint más kulturálhirek előzték meg. A vendégmüvósznő Éva
tam ha,n s ma már ugy áll a dolog, bogy a
szerepében lépiett fel, a,miit inem találtunk
legújabb divatalkotásókat csak azok a hölnagyon szerencsés választásnak, mert a Legyek viselik nyilvánosan,
akiket a szabók
li ár-operettnek szubtilis finomságú főalakját
megfizetnek ezért. Az idei divatszélsőségek
mindenesetre az Albert Erzsiétől elütő temvégkép eilmiérgesitettck a helyzetet, 'Párijs
peraimenitumu és Ifelki beirclndezásü modell
legelőkelőbb asszonyai harcias fölhívást inről mintázták. Amit a vendég művészi egyétéztek a. jóizlésü nőkhöz, amelyben a r r a kérik
niségéből láttunk, az igy is kedvező benyoőket, hogy ne kövessék .a modern divat elmásokat kelthetett minden elfogulatlan szem
fajulásait és szabadítsák föl magukat azokléiőben. Nagyon érdekes megjelenés, férfias
nak a szabánőknek a zsarnoksága, alól, akik
csengésű beszéd, hatalmasan kicsengő, szinminden áron rájuk akarják kényszeríteni a
te >a színház keretein áttörő hang: mindez
jó társaságon kiviil álló hölgyek viseletét. A
együtt valami ekszotikiun varázsával hat,
tiltakozó mozgalom élén álló asszonyok vamint ahogyan Albert Erzsi művészetének kilamennyien olyanok, akiknek a szava, és pélalakulásában jelentős szerepe
van egyéni
dája föltétlenül súlyt helyez a latba a párisi
eks.zcentricitásának. A hangja? Különös, értársaság előtt.
dekes, egyedülálló. Bugó alt hang, mely a
— Minden nőt felhívunk, hogy tiltakozszoprán határaim, energikusan, kissé élesen
zék az ellen a divat ellen, amelyet ránk
csendül ineg. .Egyetlen fogyatkozása, bogy
kényszerítenek —' igy hangzik a manifeszközépső regisztere az át,menetektan nélkülötum. — A fiatal és elegáns asszonyok ne csak
zi a fényt és melegséget. Jól és hiztosan éneöltözködésükkel, hanem szávai és tettel is
kel, drámai szinezéssel játszik, merészen, heküzdjenek a inai divathóbortok ellen. Ne , felyen,kint indokolatlan szabadsággal, de ízlejtsék el, hogy Franciaországnak, az eleganléssel öltözik. Hatása valami egészen különös
cia és jóizlés helyének régi hírnevét védjük
és eredeti volt: a vélemények teljesen meg.meg.
oszlottak, de a viharosain felcsapó hangok a
'A mozgalom nagy rokonszenvre talált az
közönség lelkesedő elemeinek többségét jeelegáns párisi hölgyvilágban és már a kiáltlezték. A hatás megoszlásának oka az, liogy
vány kibocsátásának napján több százan, csat
a közönség egy részét, mely a felszínen lévő
.lakoztak hozzá. Ezek a nők elhatározták,
értékek után indul, megtévesztette a vendéghogy bojkottálják mindazokat .az áruházamii vésznő ekszcentricitása. Megszokás és
kat, a,melyek a különcködő divat termékeit
Változatosság azonban könnyen segit, ezen.
terjesztik.
Mindent összevéve: Albert Erzsinek szép
— 1800 korona pénzbüntetésre itélt sikere volt s nem lenne nehéz a szegedi színmészáros. Mellis Lajos, szegedi mészáros
padon a jó beköszöntő után a sikerek egész
1913. tavasza óta levágott szarvasmarhákat
sorát
kapcsolnia,
és borjukat szállított Szegedre sövényházai
uradalmából. Igy tartott ez hónapokig, amíg
* Psylander a szegedi szinházban. A
aztán egy másik mészáros följelentette Mel- szinházi iroda jelenti: A Psylander-jegyeklis Lajost a kihágási bíróságon. A rendőrség éTt folyó küzdelem a mai napon is tartott, A
megindította a nyomozást és megállapította, pénztár zsúfolva volt közönséggel. A harmahogy a mészáros harmincnégy esetben ho- dik emeletet kivéve, még az összes előadázott Szegedre Sövényházáról 'Levágott álla- sokra van jegy. A bérlők elővételi joga szomtokat, anélkül, hogy a hnst
felülvizsgáltatta bat délig tart s a részükről esetleg megmavolna a vágóhídon. Mindannyiszor egy-egy radt jegyek szombat délutántél kezdve szí"'
szarvasmarhát vagy borjút szállított be a tón rendelkezésre állanak.
városba. Az állategészségügyi 'törvény 151.
és a vágóhídi szabályrendelet 33. szakasza
Hirdessen a
Délmagyarországbanl
értelmében az idegenből, behozott húst kimérés előtt meg kell vizsgáim a vágóhídon.
Minthogy pedig a hus felülvizsgálását Mellis S I I I I I H I I I I I I I I l i
Lajos mészáros elmulasztotta, megindult ellene az eljárás állategészségügyi kihágás
ö n ugy pazarolja a pénzét!]
miatt. Szalay József dr. kihágási biró decemberben tárgyalta először ezt' az ügyet,
mint aki a gyertyát mindkét végién ig'il
•azóta a tárgyalást többször elnapolták a biha nem olyan villámon Izzákfirtéket hajS
zonyitás kiegészítése végett. Kihallgatták a
nél, mely a legújabb módszer szerint ké*Hijj
szakértőket', vágóhídi állatorvosokat, vámhomo élettartamúak ég nagyon gazda**;
őröket. Ma újból tárgyalásra került az ügy.
goaak. — Minden egvca IzzókOrte i*Jji
A bizonyítási eljárás befejezése után a kicégemmel van ellátva.
hágási biró meghozta az ítéletet, amely szerint Mellis Lajost harmincnégy rendbeli állategészségügyi kihágás miattt összbüntetéphiiiiií prun
sül ezerszázhusz korona fő- és
harminc:
négyszer husz-husz korona
mellékbüntetésre l UuiU ulfl'ln Mim-Éi, t w - W
ítéli. A pénzbüntetés átváltoztatható kilencven napi elzárásra.
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Minden vasá nap

NAGY

TOMBOLA
értékes nyereményíórgyakkal. q
Naponta czigányzene,

SZÍNHÁZI VACSORA l
Saját termésű kitűnő hegyiborok.
Különlegesség: „Roya! Zöldike."

T u l a j d o n o s o k : M a t e j k a é s Fiiegei.
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Győződjön meg,
nem kise
szövetek,
gyapjú 3
egy teljes

ejtezett, régi
hanem tiszta
mtr szövet,
férfi öltönyre

kapható 18 kor.-ért

Holtzer és Társa
s

posztó-áruházában

m

S Z E G E D , Vár-utca 7. szám.
(Fflpostával szemben.)

Orkán
fog Végig zfigisi
március
2 7 . , 2 8 . és 2 9 - é n

Szegeden.

SPORT

9

oooo

x Korteskedés a budapesti tőzsdén. A
budapesti áru- és értéktőzsde ma kifüggesztett hirdetése /szerint március 28-án tartja
még az idei közgyűlését. Az idei közgyűlésen nem szerepel olyan program, amely csak
valamennyire ás lekötné ia tőzsdeközönsógnek érdeklődését, ennélfogva a börze Inkább
a tőzsde tan/ács-választás várható eredményébajnoki nérkózese.
vel foglalkozik. Az idén mindössze két tanácsosi állás kerül betöltésre, de azért a korteskedés .máris nagyban megindult, mert ugy a
bank, mint a gabonaszakma élénk ágítáeiót
fejt ki, hogy jelöltjeit /győzelemhez juttassa.
Á gobana- és bankszakma emberei közül komoly jelöltteként eddig Keller Antalt, Fischl
mérkőzés a 8MH újszeged! sporttelepén.
Ignácot, Katona Zsigmondot és Weinberger
Anitáit emlegetik. Az értéktőzsde jelöltjei
között valószínűen nagy harc lesz, de bizonyosra veszik, hogy Fischl Ignácot fogják
megválasztani. A igabionaszakma ApilÖLtijeá
kőzött aligha lesz heves küzdelem, mert Keller Autói gabonakereskedőnek, aki általában
rendkívül népszerű, már eddig olyan nagy
pártja van, hogy megválasztása valószínűnek látszik.
/Egyébként tekintettel arra.
hogy .a börze komoly reformok előtt áll, a
tőzsde /közönsége elsősorban arra Iparkodik,
hogy olyan emberek jussanak e 'két tanácsosi állásba, akik minden munkásságukat arra
Akik a sportból élnek
fordítják, hogy aZ intézmény minél tökéle(Saját tudósítónktól.)
A sport nemcsak
tesebb legyen és hogy általában elvégezzék
élvezetet
és
egészséget,
de
vannak,
akiknek a
azokat a rendkívül fontos föladatokat, amesport
tekintélyes
jövedelmet
is
jelent.
lyekkel őket meg akarják bizni.
Georges Carpentier, a hires boxoló, /tex A fatermelők és a fanagykereskedők. rese tt 1912-ben 175.000 koronát s a mult eszA fatermelők és a fakereskedők harcálian tendőben 220.000 koronát. A mult év decemujabb fordulat várható, amennyiben a fake- ber 9-éni, Londonban, a Rombardier Wells
reskedők ismét prepozíciót tettek a faterme- ellen vivott meccs hetvenhárom másodperlők .eladási irodájának, amelynek elfogadása cig tartott s ez a hetvenhárom másodperc
fölött most tárgyalnák ós a legközelebbi na- jövedelmezett neki 85.000 koronát. És Carpentier alig busz esztendős. A példa nincs is
pokban döntés lesz benne.
jó
hatás nélkül; mint eső után a gomba, ugy
x A villamosvasút forgalma. A Szegedi
szaporodnak a boxolók.
Közúti Vaspálya R.-T, most közli az 1913. évi
És ezek még szerényke numerusok az
zárszámadását. Az elmúlt óv forgalma, a voamerikai
arányokhoz mérten! A
szerecsen
nal kibővítések ellenére is, az
1912. évvel
Jack
Johnson
ennél
jóval
többet
keresett,
a
szemben tiz percenttel csökkent. 1908. októmikor
megküzdött
a
világbajnokságért
1910.
ber elsfején indult meg a szegedi villamos és
azóta évente tíz-tizenkét százalékos bevételi július 4-én a nevadai Renóban s leverte J i m
emelkedést könyVeít el a részvénytársaság. Jeffriest. Kapott: a /győzőnek szánt jutalom
1912. julius elseje óta ázonban csökkenés mu- címén 303.000 koronát, a bevétel őt illető szátatkozik, Ennek oka részben a gazdasági zaléka kitett 50.000 koronát, s a mozgófényhelyzet sanyarusága, különösen azonhan a.z kép-föl vételért kapott 250.000 koronát; a küzállamvasutók tarifaemelése. A szegedi villa- delmet megelőzően :is mutogatták e ezért kamosvasút forgalmának mintegy harminc- pott 125.000 koronát, — keresett tehát, összenegyven százaléka .a vasúti forgalomból ered sen: 728.000 koronát. Küzdött tizenötször,
A környékbeli /községekből és városokból át- három percig.
Érdekes azonban, hogy
versenytársa,
utazók tekintélyes számban használták a vilJ
i
m
Jeffries.
aki
a
tizenötödik
round után
lamost. A tarifaemelés következtében azonmint
fölis/merhetetlen
véres
tömeg
hevert a
ban megcsappant a vasúti forgalom, .ami terporondon,
anyagilag
többet
keresett
mint lemészetesen a villamos forgalmára sem maradt hatástalanul. A vaspályatársaság a for- győzője: kevés hijján egy milliót, — hogy
galom csökkenésével szemben is kibővítette pontosak • legyünk, 960.000 koronát. Illetéke
az üzemét. Beállítottak egy hatszáz lóerős 202.000 korona: a bevételből őt. illető jutalék
uj áramfejlesztő gépet ós a villamoskocsik 50.000 korona; a moagófárnykép-vállalkozó
számát, tizennéggyel szaporították. 1908. ok- 333.000 koronát fizetett neki — és a küzdeljövedelmeztek
tóberében
harminckilenc kocsival indult met megelőző mutogatások
375.000
koronát.
meg a villamosforgalom, most. ötvenhárom
Nem csupán a boxolás az egyetlen sport,
kocsival bonyolítják ile a forgalmat. A vonalhálózatot lényegesen kibővítették az elmúlt mely ilyen csinosan jövedelmez, de annyi
évben. A Tisza Lajos-köruti vonalat telje- bizonyos, ogy semmiféle más sport nem jövesen kiegészítették és u j összeköttetést létesí- delmez ennyire.
Maga a repülés sportja is csak messze
tettek a pályaudvarral. A Gedó—közvágóhíd
vonalon hét kocsit járatnak az eddigi négy második sorban következik jövedelmezőség
helyett. Újszeged és a temető között közvet- dolgába n„ /Eleinte roppant kapós és jól fizető
len összeköttetést létesítettek és ezzel a Lon- vállalkozásnak /ígérkezett, 1910-ben Paulham
a
London-Manchester-dijat,
doni-körúti lakosságnak is megkönnyítették megnyerte
250.000 koronát; 50.000 koronát nyert a lyoni
a forgalmát.
ni.itingen: 16.000 koronát keresett Budapesten s 25.000 koronát mint leghosszabb utat
tévő; összesen tehát: 350.000 koronát, keresett. Ugyanebben az esztendőben/ keresett
Latham 289.500
koronát; Graham
Wite
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257.000, s Leblanc 174.000 koronát. A Párisirómai ut s a CireuiiteEuropéen
győzője,
Beaumond, megkeresett három bóniap alatt
1912-ben körülbelül 500.000 koromat.
A két legnagyobb dij eddig a Daily Mail
alapította két 250.000 koronás dij. Most készülnek hasonló dijat tűzni kii a n n a k a számára, aki elsőnek kél át repülőgépen az Atlanti-oceánon. Ebben a két számiban van a
hihetetlen haladás. 1910-ben egy London—
Manchester-utbalk a jutalom dija 250.000 korona volt s ime, 1914-ben már csak azt jutalmazzák 250.000 koronával, aki át tudja
röpülmi az Atlanti-óceánt! . . .
Ezen a téren egyáltalában vége a régi,
jó világnak, jóllehet alig .két-három esztendős az a régi jó világ. Tavaly, például, Bélen csak 20.000 koronát kapott jutalmul azért, hogy megtett 21.000 kilométert; Brándejonc des Moulinais 10.000 frankot kapott Páris—Varsó útjáért; nem részesült semmiféle
jutalomban az elmúlt esztendő két legjelesebb aviatikai cselekedete: az 1.200 kilométeres, egyhuzamban 5 óra és 11 perc alatt,
végzett ut, amit Páris ós Putnitz között tett
meg Gilbert s nem részesült jutalomban Carros átkelése se a Földközi-teniger fölött . . .
Ezek a hősies pilóták jelentéktelenül keveset,
anyagilag csak épen annyit keresnek, amenynyibem az egyes repülőgépek szerkesztői s a
gyárosok részesitik őket
iChevilliard. és Pegoud bámulatos légibukfencei ismét nekitüzesitették az érdeklődéit; hívják és szívesen látják a két aviatikust világszerte; még pedig minden szereplésért tizenöt-huszonötezer koronát fizetve
nékik. Ez azonban csaik kivétel, s ennek is
hamarosan divatja múlik. Vannak ina már
jó nevü, megbízható, igen komoly pilóták, a
kik naponta három-négy óra hosszat kockáztatják életüket s alig keresnek meg. igy havonta öt vagy hatszáz koronát.
Jobban jövedelmez a futball és a baseball. Az angol és az amerikai klubbok busásan fizetik, egymástól licitálják el a jó játé-

100 korona

jutalmat
tUzött ki a

Tass-Mozi
i g a x g a t é ú g a annak, a k i

A féltestvérek
cimü dráma végét, amely csak
néhány hét múlva kerül vetítésre

helyesen fejti meg.

A kép hétffin, kedden
és szerdán láthat6.

Mindenki pályázhat!
Ha a rejtélyt többen fejtik meg helyesen, a dijat sorsolás utján adják ki.
A megfejtések legkésőbb
március 30-ig a lfassmoBihoz
kUldendők.
Előadások 7.6,748 é s 9 ó r a k o r ,
• z á r d á n 2 órától kezdve.

kosokat. Nem ritka az olyan játékos, akinek
bizonyos az ő 50—60.000 koronája évente.
Az atlétika terén, ugylátszik, a lábak jö
OOOO
védelmeznék legkevesebbet. A versenyfutás
dijai csekélységek. Még kevesebbet jövedel
§ Elégtétel a partfürdőnek. A Friss
mez a nagy 'gyaloglás! Száz 'és inéhány kiloliirek
1912. junius 6-iki számában „Veszeméteres utért alig jut jutalomnak egy-két
delem
a
part/fürdőm" címmel cikk jelent meK,
száz koronácska . . .
amelyben
Hollós József dr. főorvost és MéBezzeg annál jövedelmezőbb a jó paripa
lába! Például a hires Tenebreuse, :aki egy hes Imre hivatalnokot a partfürdő ügyeiből
idényben 800.000 korona dijat nyert s gazdá- kifolyólag, mint a paritfürdő ügyeinek intéja . . . 1800 koronáért vásárolta. A világ két. zőit, erősen támadták. A cikkérti Hollóst
legnagyobb versenydija a
párisi Grand Ödön, a lap akkori szerkesztője vállalta a
Prix, s a Grand Steeple, az egyik 300.000, a felelősséget. Hollós dr. és Vékes föl jelentet téik Hollósit nyomtatvány utján elkövet/!
másik 200.000 frank.
becsületsértés
miatt. Ezt az ügyet ma tárA jobb zsokék sorsa is elég irigylésre
gyalta
a
szegedi
esküdtbíróság. A tárgyaláméltó. Azt, hogy mennyit keresnék évente,
son
kijelentette
a
vádlott, hogy a cikkben
bajos megállapítani s ők maguk se bizzák azt
a nyilvánosságra, de vannak milliomos zso- nem akarta sérteni' a tfőmagánvádlókat és
kék, s a, millió el nem vitatható bizonyíték. ha azok sértve érzük magúikat, akkor afölött
Vannak zsokék, akik évente könnyen megke- a legmélyebb sajnálatát! fejezi ki. Miután hajresnek százötven, sőt. kétszázötvenezer koro- landónak mutatkozott e nyilatkozat két lapban való közzétételére, Hollós dr. és Vékes
nát.
nem kívánták a megbüntetését. A bíróság
erre megszüntette az eljárást.
o A SzAK vasárnapja. Vasárnap délután
§ ;A; horgos!' posta-sikkasztás. Ma déljátsza a SzAK első bajnoki mérkőzéséit a
Szabadkai Munkások telkes csapatával. A előtt tárgyalta a szegedi ítélőtábla felebbSzAK győzelméhez nem férhet kétség, mind- viteli tanácsa űorcsik Boldizsár postatóiazonáltal résem kell tenniök a piros-feketék- adó ügyét, akit hivatali sikkasztásént ké>
nek, ha az őszi eredményt akarják megis- évi börtönre ítélt nemrég a szegedi törvénymételni. A SziAlK komplett bajnoki összeál- szék. Oorcsik 3200 koronát sikkasztott el apLHásbao veszi föl a küzdelmet és csapata ránként a horgosi postáról és n pénzt elmumost már ebben az összeállításban fog vé- latta. Ma a tábla Békéi Nándor dr. védőbegig szerepelni. Nagy érdeklődés előzi meg a széde után másfél évi börtönre szállította k
SzAK tartalékcsapatának bemutatkozását. E Gorcsik büntetését. Az 'ítéletben a főügyész
csapat kapuját az SzTK-ból átigazolás alatt megnyugodott, IGcrcsik ellenben feleflobeálló Csáki védi és szerepelnek még a Vér zett.
testvérek is és a SzAK régi kipróbált erői,
minti Beck, Weisz, Elek stb., stb. A bajnoki
villamos vagy gázcsillárt
mérkőzélst Steinhiibel '(Kinizsi), az elomérrezrte be, tekintse meg FONV$
kőzést Sajó (SzAK) vezeti.
SOMA modern csillárraktájji
o A SzAK kerületi birkózóversenye.
I S Z E G E D , Kölcseii-utca 4. »*:
Igen nagy az érdeklődés a SzAK birkózó verS
Gyári árakl
J
senye iránt. Tekintve, bogy a délvidék legkiválóbb birkózói fognak találkozni, rendkivül
élvezetes küzdelemre van kilátás. Az előmérkőzósek délután 3 órakor, a döntő délután 6
órakor veszi kezdetét az állami főreál iskola
tornatermében. Beléptidij 1 korona, tagoknak 60 fillér, diákjegy 30 fillér. — Az induló
atlétákat vasárnapi számunkban közöljük. —
A versenyen a Magyar Atlétikai. Szövetséget
Csanádi Mór előadó képviseli.
o A Magyar Olympial Bizottság uj

TÖRVÉNYKEZÉS

szervezete. Megirtuk annak

idején,

hogy

a

Magyar Atlétikai Szövetség kidolgozta
a
MOB uj szervezeti szabályzatát és azt a
sportszövetségek jóváhagyásával fölterjésztették a kultuszminiszterhez. Néhány héttel
•ezelőtt a Testnevelő Tanács iniciativájára a
minisztériumból visszakérték a szabályokat
s hosszas tanácskozás után lényeges változásokat tettek bennük. A legújabb szabályzat szerint az elnököt és a társelnököt a kultuszminiszter nevezi ki, a sportirók szindikátusának pedig az eredeti tervtől eltérően,
csak egy szavazatot biztosítanak. A MOB
módosított' szervezeti szabályzata most újra visszakerült a kultuszminiszterhez, aki
rövidesen ellátja a jóváhagyó záradékkal. A
MOB elnöke, értesülésünk szerint, továbbra
is Andrássy Géza gróf, társelnöke Múzsa
Gyula országgyűlési képviselő lesz. A sajtó
képviselői, mikén1;' a múltban, ezután is megjelenhetnek majd a MOB ülésein, az ügyek
intézéséhe azonban csak egy szavazattal
gyakorolhatnak befolyást.
o Az Aradi ÁC—Temesvári AC vatárrnapi izgalmasnak Ígérkező barátságos futballmérkőzését mindkét, egyesület kérelmére
Grosz Marcell (SzAK) szövetségi biró vezeti.
iBSEsasBffi » a 88Mai n i ü r h h i i i i i e b i
Bútorszállításokat
ben é s
ározást

hely-

vidékre, berakszáraz

raktár

helyiségben eszközöl

Ungár

Benő

szállító
Szeged, Jókai-utca 1. sz
Telefon 34.

mmmmmmmmmmmnmm^
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színház.

Városi

nemtudomka.

T
Szombat Vasárnap

pán fcWAtl!

pánszinászeH!

Nemtelen bosszú
Színjáték 3 felvonásban.

A PanmarH Hopenbágat gyár felvitele.
M . Cojtelto

M W M

Az nj fildcsnr.
Jíagy amerikai dráma 2 részben,

^löadásob -6, Vasárnap 2 órátíl bczdVe

VASS
INOZGÓ SZINKÁZ

•T •
Szombat,

Minden

Vasárnap

názo

fetedhetetten

számára
jzinjáMK

A XarntIKiili
ember.
Tragédia 5 felvonásban.

A főszerepet C. Jí. U n t b a n , a Világbirfi NarnélbSIi artista játsza, alfi
egyedüli a maga nemiben, ezirt ilyenfajta K?p többi nem fordulhat elő.
Előadások V26 1/48 és 9 órakor.
Vasárnap, 2 órától folytatólag.

Az áKatara MraHett*
—
tégésn kMoficn hanaáttutto a ratoek f a p M i
fel non inneriKtb, az eredeti fogakat tófwcr
gátolják. Készítek tov&toá arany koronákat ét
tevebeif anmqr hidakat jutányos árak raeBett
Vidékiek 12 éra aiatt lesznek kMÜgUra. kár
milyen javfliit 4 éra aisdt készítek.
1ARTA ÁGOSTON
togteehsikiM
1.«*. SZBOR*.

TŐZSDÉK
OOOO

A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon a vidék ma sem kötött
üzletet, de azért az irány mégis rendkívül
szilárd volt. Az áprilisi (és májusi) búzából,
valamint a rozsból nagy tételeket vásárolt
vissza a helyi spekuláció, mert az áruhiánynyal kapcsolatban, komoly átvevőszándékról
kolportáltak híreket. Az októberi buza és
őszi rozs iránt ,is élénk vásárlókedv mutatkozott a helyi spekuláció körében, amit részint a meg nem felelő időjárással, részint
különböző mezőgazdasági panaszokkal kommentáltak. Az osztrákok 'is résztvettek a fedező-vásárlásban. Az árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 12.51, májusra 12.42, októberre 11.29. R©zs áprilisra 9.73, októberre
8.72. Tengeri májusra 6.73, júliusra 6.85. Zab
áprilisra 7.36, októberre 7.74. A készáruvásáron 5 fillérrel javultak az árak.
A budapesti értéktőzsde.
Az 'angol külügyminiszter békési hangú
beszédét a külpolitikai helyzetről, úgyszintén a szilárd newyorki jelentést szívesen fogadták a mai börzén, mindazáltal a forgalom
nem élénkült meg, sőt utóbb az üzlet iránya, amely kezdetben elég barátságos volt,
gyökeresen megváltozott. Ugyanis a bécsi
piacon a bányaértékek további hanyatlása
néma kényszereladást eredményezett, aminek
,a kedvezőtlen hatását az ottani baszspekulánsok sürgető .kínálatokkal még jobban ki,élesítették. A nemzetközi, úgyszintén a helyi értékek ára 2—3 koronával hanyatlott.
A zárlat kedvtelen, gyönge volt. A készárupiacon alig volt üzlet. A járadékpiac is gyön
ge volt, de később csak elvétve fordult elő.
A 4 százalékos magyar koronajáradékot a
tegnapinál ismét 5—10 fillérrel olcsóbban bocsátották áruba.
'Kötöttek: Magyar hitel 844—845.50. Magyar Bank 532—533. 4 százalékos koron ajáradék 82.40—82.50. Osztrák Magyar államvasút
710—710.50. Déli vasút 104. Városi vasút 330
—330.50. Rimamurányi 659.75—663. Szászvári
407.50—408.50. Salgó 721—723.
Áru jegyzés.
Budapest—ferencvárosi zárt sertésvásár.
Fölhajtás déli fél tizenkét óráig: 1651 sertés.
6 süldő. Árak: zsirsertés elsőrendű öreg 132
—142 fillér, másodrendű 140 fillér; fiatal közép 140—162 fillér, könnyű 150—170 fillér, süldő 140 fillér, élősúlyban levonással. Vásár
iránya közepes. Árak változatlanok.
Budapesit borjuvásár. Fölhajtás
deli
Ifél tizenkét óráig: 2303 borjú ós pedig 1381
élő belföldi szopós borjú, 10 ölött, 50 élő bárány, 862 ölött. Árak: élő belföldi szopós borjú elsőrendű 102—116 fillér, kivételesen 120
—124 fillér, másodrendű 92—100 fillér, élő bárány 80—84, ölött 13—20 korona páronkint.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

} Operett 3 felvonásban. Irta: Bakonyi. Zenéjét: Hutka.

SZEMÉLYEK:
Kemenes
Kemenesné
Gábor János
Ponty tanár
Pontyné
Ákos
Pista
Piky gróf
Biatterbauer Káres
Mici
Veronka (a nemtudomka)
Lencsés, rikkancs

Szatmáry
Edvi
Békefi
Heltai
Miklósi M.
Balázs
Sümegi
Petheő
Szendrő
Déry
Hilbert
Solymosy

Délmagya r ország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre .
félévre
.
negyedévre
egyhónapra

.
.
.
.

24.— kor.
12.„
6..
2.„

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szened, Kosuth Lajos-sugárut 1. szánt,
Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lés! cikkek raktára ::
Telefon: 468.

Telefon: 468.

„ASPIRATOjf
mosógéppel!

niHii i ni M
mii i i ni lírai!!
2 óra alatt annyi
roha mosható, mint
ezelótt egy személy
egy nap alatt mosott.

Ára 8 korona.
Egyedárusitás Csongrádvármegye
részére

műszaki

üzletében

SZEBED, SZÉ6IEHVI-TEBII. SS.

v

y

Bajé
r

u

h

á

Gólya árúház

fi
M

M E G N Y Í L T ! ! !

megkezdődött a

t

Kossuth Lajos-sugárut 1. szám
(Bruckner vaskereskedés mellett.)

NAPONTA!

,

f e l ö l t ő t ,
R a g l á n t

olcsón, készpénzért akar
vásérolni, K E R E S S E F Ö L

ABONYI

pongyolák, blousok, aljak,

Minden csütörtök, szombat és

női Ingek, aisószokngák,

TOMBOLA

vasárnap

táryyak.

Szolid családi műsor. — Női kiszolgálás teljesen beszüntetve.
A zenét GONDI KÁLMÁN Szegeden
legjobb cigányprímás teljes zenekará al
hangversenyez.

kötények,

csipkék,

hím-

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

divat cikkekben

:-:

igen olcsó árakkal 1

Kezdete pontban 9 órakor.

MIHÁLY
RUHAÁRUHÁZÁT

Női szövetek, kézmfiárúk,

mozgófénykép előadás szabad
bemenettel.
Értékes

I

1914. március 25.
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i

Szegeden,
SZÉCHENYI-TÉR 2. SZ.

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9

M E G N Y Í L T ! ! !
A p a n k o t a i uradalom szőlőtelepéről nagyobb
mennyiségű jégverésmentes I. oszt. sima és 2 éves gyökeres

itfyaria Portalis
e l a d ó . — Szives megkeresésre árajánlattal szolgál
Uradalmi felügyelőség, Pankota, Aradmegye.

Défmagyarországi fióktelep APRÓHIRDETÉSEK.

SZEGED, Kelemen-u. 11. Telefon 833.

Csipke-

és szövetfüggönyök
nös gondai vegyileg
títtatnak olcsó árak
tett és rövid idő

külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő és
vegytlsztitónál
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.

Szeged szab, kir. város tanácsétól;
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leuizinger-fék .
i n a b a js z ' e s z " artal. Ára I kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
250
nzéclienyi-tér.
Hajöszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
' 520

6256/1914 tan. sz.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A Szeged szab. kir. város tulajdonát képe2"
XI., XIII. és XIV. sz. vadászterületeken f. évi auguszW®
hó 1-töl 1920. évi julius hó végéig gyahorlandó vadásza"
jog bérbeadása iránt
f. évi április hó 8-án délelőtt 10 órakor
a gazdasági I. tan. ügyosztályban (Bérház I. em.) taná05'
jóváhagyás fenntartása mellett zárt ajánlati verseny
tárgyalás s ezt követőleg ajánlattevők között nyilván0®
szóbeli árverés fog tartatni.
A szabályszerű s a XI. sz. vadászterület u^n
(290) Kettőszázkilencven kor., a XIII. sz. vadászterü®

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

után (290) Kettőszázkilencven kor. s a XIV. sz. vadászterület után (50) Ötven kor. bánatpénzzel ellátott rért
ajánlati levelek az árlejtés napjának délelőtti 10 óráj3'*
a tanácsi iktató hivatalba (Városháza földszint) "í'"1'
tandók be.
Ajánlatok az egyes vadászterületekre külön •ml®
teendők
Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el nem lá t0 '

S Z Í N H Á Z I CUKORKÁK,
ajándék-dobozok
gyönyörű

Sokttorositások, másolások, irógépjavitások.
Amerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam.

választékban

szabálytalan, avagy utóajánlatok figyelembe nein vétem
A szerződési feltételek s az egyes vadászter"'e
tekre vonatkozó térképek és határleirások a feni'
osztályban a hivatalos órák alatt betekintlietók.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1914.
hó 19-én t. ü.

Káráw-u., Ungár Mayer-palota. TUatlft 11-11

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

Bokor, Pál
polgármester tí-

^

már"'

