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Szeged, 1914.
Vilmos császár ésTisza István
Vilmos német császár bécsi tartózkodása alkalmával külön: audiencián fogadta Tisza István gróf magyar miniszterelnököt. Erről a tényről a magyar lapok alig foglalkoztak. Éperi, hogy néhány
sorban konstatálták, vagy egyik-másik ellenzéki orgánum megjegyzéseket fűzött
hozzá, természetesen e megjegyzések gúnyosak akartak lenni.
A magyar lapok helyett azonban a
külföldi lapok -annál inkább észrevették a
magyar miniszterelnök fogadását. Például
Európa egyik legelső organuma, a Frankfurter Zeitung legutóbbi számú foglalkozik Tisza István grófnak Vilmös császárnál -tört-ént fogadásával és az audiencia leifolyására nézve kiadott hivatalos közleménnyel. Ez a közlemény a .német lap
szerint nem cáfolta azt, hogy a beszélgetés a román kérdést is érintette, [hanem
vonatkozott a magyar lapok kombinációira, amélyek szerint Vilmos császár a magyar ellenzéki politikusok hármas-szövetségellenes nyilatkozatairól beszélt Tisza
gróffal. Ez bizonyára inem igaz, mert Vilmos császár nagyon jól van értesülve arról, hogy a hármas-szövetség
elleneseinek
beszédei jelentéktelenek
és csak arra valók, hogy a kormánynak
kellemetlenkedjenek. Nériti érzékenységet is nyilvánítanak it-erm-észetesen azért, hogy Tisza gróf
egy idegen uralkodó előtt egyáltalán be-
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lli. évfolyam 73. szám.
szélt a magyarországi románokkal való
bánásmódról, tehát belpolitikai kérdésről
és azt mondják, hogy amint Ferenc József
nem beszélt volna a inémet kancellárral a
poroszországi lengyelekkel való bánásmódról, mélyet Ausztria és Magyarországon
néha szintén kellemofilenül érez,nek és a
mely a nemzetközi politikára nézve szintén nem jelentéktelen, ép o-ly kevéssé követelhet Vilmos császár a magyarországi
román kérdésiről felvilágosítást. Ezt a dolgot azonban már a két uralkodó különböző
egyénisége miatt sem lehet egymássál -öszszehasonlitami. Mert ha Ferenc József politikai ügyről nyilatkozik, -akkor ez mindig
állami aktus, ha Vilmos császár az ö szabad mozgékonyságában valamely ügyben
információkat keres-, akkor -ez asztalközi
társalgás (Din-ergespraech). De Tisza gróf
lenne az utolsó is, aki idegen beavatkozást
itürine belső ügyekbe. Nem is volt 'neki
szüksége idegen behatásra, hogy a román
kérdést azzal az egész komolysággal tárgyalja, melyet megkövetel. Tisza határozottan megjavította a mérsékelt
románok
és a magyarok közt való viszonyt. A túlzók követeléseit, kiket 'kívülről izgatnak
azzal a határozott szándékkal, hogy Romániát a hármas-szövetséggel ellenséges
viszonyba hozzák, egyáltalán nem lehet
teljesíteni mindaddig, arnig Magyarország
egységes állam akar maradni. Ezt nagyon
jól tudják Berliniben -és a német birodalom
doplimáciai képviseletében is.

mindenkiben. A meseszép felvonulásiban
résztvesz egész Páris közönsége tout Páris,
Irta: Mme de Crétet.
az elnöktől a szénihordó munkásig. Az idei
•felvonulás fényéből az egész napon át szakaPáris, március 23.
dó zápor sokat levont, de nem vonhatott le
(Saját levelezőnktől.) Az elmúlt hét a semmit az előttünk uj és bámulatos ötletesszenzációk h-e t-e volt. Alig mult' óra, 'hogy ségből és 'kedélyből, mellyel ezen utcai muujabb esemény ne feledtette volna el az előb- latság -rendeződik, a rendezés nyoma nélbit. Caillauxné merénylete, elfogatása; Cail- kül és a kicsapongó, Maradó kedvből, melylaux és Manis lemondása, Fabre vallomása, nél csak bámulatosabb az a fegyelmezettCalmette temetése és az utána való zavar- ség, mellyel a közönség vis-elikedik. Itt a
gások, Gaiillaiuxné a fogházban; aztán a Bou- rendőri teendő csupán látszólagos, inkább a
levard des Italiens nagy építkezési szeren- disz kedvéért van. és nem egyszer a rend
csétlensége sóik sebesüléssel, a Reine des Rei- őre -kedélyes konfetti dobá-lásban részesült,
nes megválasztása, megtiszteltetése, a Mi amely-et aztán egész eréllyel viszonzott, küCaréme .nyomon követték egymást, ugy, lönösen, ha valami szép leány részéről jött a
hogy a figyelmes újságolvasó Parist mintegy támadás.
a szenzációk kohójának nézte, melyben folyEredeti szindus és groteszk .maskarák
ton forr és izzik minden. Valójában pedig & raja v-onul végig -déltől majd egész éjjel a
vérbéli párisit a nagy események csak futó- bou l-e var dokon- és a Gra-nde -Opera előtt, a
lag érdeklik, a Mi Caréme pezsgő élete őt mely tündéri világításban várja a Bal Masjobban vonzza, annak előre örül és maga Pá- qué (Janne et R-ouge) sárga és piros domiris mindennapi életében sokkal érdekesebb s nót. Kedves látvány a változatos kosztümöktanulságosabb, mint nagy szenzációk lezaj- ben felöltöztetett gyerekek sokasága, kik a
lásakor.
nagyokkal, dacára a szakadó esőnek, késő
estig
kitartanak. A -ba-rok, kávéházak, haverA Mi Caréme, Parisnak ezen legsajátonek,
imák
.lépten-nyomon kínálkoznak, zsúfosabb ünnepélye, mely a demokrácia legnagyobb megtiszteltetése, egyben fényében fe- lásig telve, mindenütt zene, vig 'társaság;
lülmúlhatatlan, olyan sokszor lett nálunk ké- nyüzsög, zson-g, zpg az embertömeg, a- szipekben bemutatva és leírva, hogy azt' eléggé porkázó élcektől, a nevetéstől hangos az utismerni- véljük, de ami előttünk teljesen is- ca, van, aki egy óriási baltával (papirmasémeretleni, az, milyen1 örömünnep a Mi Ca- -ból) sujt feléd s .mjko-r ijedten megfordulsz,
réme Parisban, milyen' örömmámort vált ki konfetti özön- 'pépül' rád, amelyet egy másik
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Szombat, március 28.
A Leipziger Neueste
Nachrichten
Budapestről arról értesül, hogy -ott Tisza
audienciáját Vilmos császárfal politikai
meglepetésnek tartogatták és csak kerülő
uton tudták meg, hogy Vilmos császár
külön kihallgatáson fogadta Tiszát. Politikai körökben tudni akarják, hogy a német császár már korábban kifejezte azt a
kívánságát, hogy Tisza grófot személyesen meg akarja ismerni. Tudni vélik azt is,
hogy az audiencián szóba került számos
belső politikai természetű kérdés is, mely
azonban bizonyos összefüggésben van: a
'külső politikával.
A Neue Preussische (Kreuz-) Zeitung
a hét külpolitikai eseményeiről szóló referádájában ir a német császár bécsi és a
román trónörökösi berlini látogatásáról.
Ezzel összefüggésben regisztrálja (a magyar miniszterelnök egy programszerű
nyilatkozatát, aki megállapította, hogy a
magyarországi
ellenzék is
pártkülönbség
nélkül hive a hármas-szövetségnek
é& aki
emellett Romániának a hármas-szövetséghez való csatlakozásának szükségességéről beszélt. Ez a nyilatkozat a lap szerint
annál figyelemreméltóbb, minthogy sürgősen szükséges előfeltétele, hogy a magyar-román viszony Magyarországon belül az eddiginél kedvezőbb alakot öltsön.
Tiszában meg van a jóakarat, hogy ezt
előidézze és mi üdvözöljük, úgymond,
hogy alkal-m-at vett a hármas-szövetségről szóló ilyen nyilatkozatra, a balkáni
papirseprővel akar lesöpörni, szádba, nyakadba nyúlva vele. -Ha csinos nő jön, körbe
fogják, "táncolnak körülötte, nem- engedik tovább. -Minden elképzelhető hangszeren .sípolnak, -fújnak, dúdolnak, énekéinek, egy
hangkaoszba vegyülünk, orkánnak vagy csatakiáltásnák véljük. S valóságos konfetticsatát vívnak a járókelők, a sokszínű lövegekben térdig gázolunk, még napok multán
se szabandulnak a konfetti maradványoktól
ruhadarabjaink. Egy helyen egy előkélő ház
elsőemeleti balkonjáról konfetti özön- ömlik a
kávéházi terrasz vendégei nyakába, mig a
níemezis a másodikemeleti lakók képében
ugyanazt az özönt zuditja a balkon lakóira, mindaddig, míg visszavonulásra készteti
őket. Mindenki nevet, zajong és senki se
haragszik meg!
!
És a csók! Soha Ámor ilyen dus aratást nem' látott! Szüntelen csattan a csók,
lévén „szabad a csók", a legteljesebb, de a
legveszedelmesebb liberté! Észre se vesszük,
honnan jön a csók, lévén ekkor „szabad a
csók", 'belekapaszkodnak karunkba, mindenki bizalmas, szabad. És e sok csók közt
mennyi szeretem szövődik, mennyinek az
édessége száll a sziv-be, azt Ámor és Hy-men
tudná megmondani csak. akinek ott bizonyára a jövő M.i Ca-rémig akad1 dolga él-ég.
Mind-amel-lett az óriási tolongásban sehol
rendbontás, sehol zavar, sernnti ünneprontás, vagy ami diszharmónia volna! Amely
•nép igy tud örülni és örömében is magát és
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DÉLMAGYAR ORSZÁG

krízis alatt történt mindenféle esemény és
nyilatkozat után, melyek nem ebben az
értelemben mozogtak.
íme, ezeket irják a külföldi lapok.
Fontosnak tartjuk ezeket regisztrálni,
hogy párhuzamot vonjunk ezek és egyes
magyar ellenzéki orgánumok hangjával.
Magyar ellenzéki lapok és politikusok közül nem egy, hanem talán kettő-három
árulással merte e napokban -megvádolni
szövetségesünket, Németországot, természetesen Vilmos német császár személyével kapcsolatban. És akkor Vilmos német
császár külön kihallgatáson fogadta Magyarország miniszterelnökét és akkor Németország sajtója a legnagyobb rokonszenvvel és tárgyilagos udvariassággal
foglalkozik Magyarországgal. Ennél világosabb, kristálytisztább feleletet elgondolni se lehetett volna. íme, láthatják, hogy
kik akarnak s kik törekszenek Magyarország árulására!
A parlamenti tintatartó-dobálók. A
királyi Kúria ma déli háromnegyed tizenkét
órakor hirdette ,ki a tintatartó-dobálók ügyében hozott ítéletét. A Kuriia a védők semmiségi panaszait elutasította, az ügyészség
semimíségi panaszainak azonban, helyet adott
és
i
!
Zakariás Jánost! hatóság eliten való erőszakért 5 hónapi és 14 napi fogházra, a Héderváry Károly gróf /sérelmére /elkövetett sulyots testísértésért 400 korona,
a Serényi
Béla gróf sérelmére elkövetett könnyű testir
sértésérű 200 korona pénzbüritetésre,
Markos 'Gyulát hatóság ellen, való erőszakért 5 hónapi és 14 napi fogházra, a Héderváry Károly gróf /sérelmére elkövetett
súlyos testisértésért 400 korona pénzbüntetésre,
Hoffmann Ottót hatóság ellen való erőmást megbecsülni, az nagy nemzet! De ezt
az ünnepség elmultával a reggeli munkától
az esti sétáig lépten-nyomon látjuk, mintha
egy szép asszony, akit eddig csak estélyi
ruhában luftunk hóditaní, 'mokt bájos 'házi
pongyolában lépne elő, még szebben ! Az a
nagyképüsködés, amivel nálunk magyaroknál az autó tulajdonosa, vagy a soffőrje, -tudatja veled, hogy a gyalogjáró csak misera
plebs, akit ő elgázolhat röptében- és nagy
lármás tülkölésével irántunk nagylelkű óvatosságot követ el, itt teljesen, idegen. A nagy
boulevardok kereszteződésénél eszembe jutott a budapesti körút és Rákóczi-ut kereszteződése, de csak azért, hogy 'titokban elszégyeljem magam.
Százával jön autó, kocsi, szekér, autóbusz-bicikli és sehol baj, féktelenség vagy
lárma. A soffőr és kocsis jobban fél attól,
hogy elgázol valakit, mint a közönség maga,,
mert nagyon szigorúan büntetik; itt értéke
van minden ember életének. A lefelé jövő
kocsik egy oldalon, a felmenőik a másik oldalon és sorban közlekednek; minden soffőr valóságos artista, oly ügyességgel siklik
el a közönség ezrei közt és mikor az átmenni
szándékozók az utcák sfarikain kissé meggyűlitek, három percenkint a rendőr (itt igazán ráillik e kifejezés) tiltó mozdulata visz-

szakért 4 hónapi és 14 napi fogházra, súlyos
testisértésért 400 korona és könnyű testisértésért' 200 korona pénzbüntetésre,
azonkívül mind1 a három vádlottat egy
évi hivdtalvesztésre ítélte. Az ítéletek kiszabásánál a 92. szakaszt vette figyelembe a
Kúria.

viszonyok, különösen ha a műveltségi és
gazdasági fokot is figyelemre méltatjuk, egészen másképen festenek, az nem okozott gondot a román térképrajzolóknak. Amit /magunknak kívánunk, azt szívesen el is hiszszük. És hogy a román nemzetiségiek ugy
tul a Kárpátokon, mint azokon innen., ilyen
Nagy-Romániát kívánnak maguknak, az
kétségtelen'. Hogy ezen a térképen a székely
megyék, nevezetesen Háromszék, Treiscauszii, Udvarhely Adorheiu stb. néven szereNagy-Románia.
pelnek, azt csak mellesleg emlitem föl.
Az Hlyen (nemzetiségi uagyzásí hóbor— Ábránd, amelyet nem kell lekicsinyelni. —
ton tulajdonképpen nevetnünk kellene. Ámde
(Saját tudósitónktól.) Bukarest, március nem szabad elfelejtenünk, hogy az ilyen tér20-iki kelettel és Seb. N. aláírással közli Der képezett ábránd a szélesebb néprétegekben
l'reimütige címen Temesvárott megjelenő és valóságos kívánságokat és óhajokat részDélmagyarország határain messze tul elter- ben vissza/tükröztet, részben felkelt. A baljedt német lap fenti címen a következő cik- káni háborúhoz a megfelelő hangulatot ép az
ket: .
Hlyen térképek készítették elő, térképek, a
Üzleti dolgaim vezettek Románia fővá- melyek sokkal hamarább osztották, föl eurosába. Amint a csinos, csaknem egészen rópai Törökországot, semmint azt komoly
modern utcákon jártam-keltem, feltűnt a európai /tényezők gondolták volna. Monarkönyvesboltok kirakatában egy rikító szinii chiánkat minden belső villongás dacára sem
térkép, amely Romániát legalább is még tudom ilyen felbomló Törökországnak nézegyszer akkorának tünteti föl, mint amekko- ni, ép ezért különös szövetségest látok Rora a valóságban.
mániában,. És még kevésbé kimagyarázható
Mikor ezt a feltűnő térképet közelebb- előttem, hogyan akadhatnak Délmagyarorről is megszemléltem, mindjárt meg is ta- szágon németek, akik a román nemzetiséábrándoznak.
láltam a megfelelő magyarázatot. E térképes giekkel való együttműködésről
Románia egész Erdélyt is magában foglalja. Vájjon csakugyan az volna azoknak kedvük
De nemcsak Erdélyt, hanem a Bánátból egész egykor román fen,hatóság alá kerülni? Az
rögtön kiKrassószörényés Temesmegyét, mig To- izié/sek különbözők, de én inkább
1
rontáli egy merőleges vonallal kettészeli, a vándorolnék, semmint Szent István, birodalnagyobbik részt még magához csatolva, a mában ilyen jövőnek tegyem ki utódjaikisebbik részt pedig, egy keskeny sávot a mat.
'lisza mentén pedig kegyesen meghagyja
Magyarországnak. Aradmegyét egészen bekebelezi Romániába, Biharmegyéből
megA sajtótörvényt kihirdetik. Mint !
elégszik a keleti résszel Nagyváradig. Szi- hivatalosan jelenítik, a sajtóról szóló
•
lágy-, Szatmár- és Máramarosmegyék
vivényt,
amelyet
őfelsége
szentesített,
március
szont a maguk egészében Romániáéi; szint28-án hirdetik ki. A Itörvény a kihirdetéstől
úgy az osztrák Bukovina nagy része.
Nagy-Románia ezen térképén az egyes számított két hét múlva lép életbe.
nemzetiségeket különböző szinek tüntetik föl,
Vereség érte a mexikói fölkelőket.
az erdélyi székelyek és magyarok egy-egy Mexikóból jelentik: A hadügyi hivatal1 távnagyobb folttal jelölvék, de az erdélyi száiratot kapott, amely közlii, hogy a felkelők
szok és a délvidéki svábok csak egy-egy kis
szigetecskét képeznek, amelyeket egy hőr- Villa Hábornok parancsnoksága alatt Lorzon
mellett vereséget szenvedtek.
Az elesettek
pintésre elnyelhet a románság tengere.
Hogy a valóságnak megfelelő néprajzi száma mintegy hétszáz.
v
szaíartja a kocsik egész légióját, legyen köz- billenti meg köcsögkalapját „á votre 'Servite Poinearé fogata, fejedelmi autó, v-agy la- ce, .madame", szolgálatára, nagyságos aszkodalmas menet, mig a gyalogjárok nyugod- szonyom, ha utasa beszállt, köszön, mosolyog, elfogadja, de nem várja a „pourboirt"
tan mehetnek tovább.
A rendőr. Erről jut eszembe, hogy egy és gördül tova, mig lovacskája uj danába
fog.
utcát meg nem találva, félve közeledtem egy
Három sousért különben egész iPárist
rendőrhöz, otthoni viszonyainkra emlékezve,
hogy tőle az útirányt megkérdezzem. A leg- megkerülhetjük autóbuszon, vagy metrón (a
nagyobb előzékenységgel Páris egy tervét Metropolitain elnevezése). A rend és nyugavette elő, megkérdezte, elég jól értem-e meg lom kedvéért az autóbusz arréterjeinél (megfranciául' avagy más nyelven magyarázza-e állóhely) egy cölöpön egy könyvben sormeg? Aztán elmagyarázza, merre menjek, számok vannak, ebből tép le minden utas
fel is jegyezte az útirányt s midőn ezt meg- egyet és szám .szerint száll fel, 'ha sokan
köszöntem neki, azt felelte: „c'est ma de- vannak az utasok, itt tolakodás nincs, a kavoir". „Ez kötelességem". Dehogy monda- lauz „completf szavára seniki nem is prónám el itt Párisban,, mi a kötelessége a ma- bálkozik felülni, de autóbuszgázolás, veregyar rendőrnek. A közlekedés egyik leg-ke- kedés, tülekedés, mint .nálunk odahaza szodélyesebb tényezője Monsieur Urbaine csen- kásos, itt szenzációszámba menne. Itt magős lovacskája, illetőleg a -mi konflisunknak gát mindenki a másikkal egyenrangúnak,
megfelelő egylovas kényelmes kocsi, a ba- egyformának tartja, a kofa és a sikkes, pákon, cilinderes, galléros, bajusztalan, mindig risi nő, a kékzubbonyos munkás és a miniszmosolygó ábrázat, a lovacskán csengő zené- ter, mindenki tudja, hogy senki sem részeje, a különbség a mi kocsijaink között .még sülhet előnyben embertársa felett. Liberté,
abban is ,nyilvánul, hogy Urbaine kocsija égatlité és fraternité itt nem üres szavak, de
mindig prét (készséges), sietve visz a célhoz, ez mozgató ereje mindennek, alapja a nagya takszaméter az első órában 90 cm., tehát ság és hatalomnak, olyan elv, amit szivünkegy franknál is kevesebbet, a későbbiben 75 be vésni nagyon jó volna nekünk magyarokcentimet mutat, a kocsis nem goromba, ha nak is.
utazásamik célját megmondjuk, illedelmesen
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A kórház.
(Saját tudósitónktól.) Alább részletes
tudósításban olvashatja az olvasó, hogy
körülbelül két és félórás vita után micsoda vélemény alakult ki a 'közgyűlésen az
uj kórház fölépítéséről. Ez a vélemény
nem elégítheti ki azokat, akik az uj kórház felépítését nem akarták elodázni engedni sem azon a cimen, hogy nincs rá
pénz, sem azon a cimen, hogy a 'közegészségügy ellátása állami feladat, sem
azon a cimen, hogy a városnak egyéb fontos kérdéseket is meg kell oldani.
A kórház építésére ugyanis — a mai
közgyűlési vita során föltétlenül bebizonyosodott — van a városnak pénze. Volt
és vain. A kölcsön fölvehető, az amortizálásra szükséges évi összegek rendelkezésre állnak. Az humbug, hogy a közegészségügyi ellátása csák állami föladat. Az
országban működő kórházak nagyobb részét városok építették. Egyébként is a törvényhatósági munkakör legszebb és legnagyobb terrénumát a szociálpolitikai feladatok szolgáltatják és ezek sorában a
közszükségletek, a közművelődés és a lakásügy mellett nem az utolsó helyet foglalja el a közegészségügy. Igaz, hogy a
városnak vízvezetéket is kell épiteni, csatornát is, meg sok egyebet. De mi lesz,
ha majd a vizvezeték megépitésének ügye
odáig érik, hogy a munka megkezdéséről
beszélhetünk és akkor is előállnak majd az
urak és igy szólnak: négy milliót vízvezetékre! mit, négy milliót?! négy milliót
nem költhet vízvezetékre az a város, a
melynek csatornázása, kórháza — mert
kórház még akkor sem lesz — nincs. És
ezen az alapon nem fognak vízvezetéket
sem épiteni. Szép circulus vitiosus, gratulálunk hozzá.
'
Hihetetlen, mennyi következetességgel tudnak eltérni a szegedi közgyűlési teremben az igazi tárgytól. Innen van, hogy
az ember beleőszül a hosszú vitába és még
sem tudhatja, hányadán vannak: a felszólalók, az előadó, a tanács, a kórház, a vízvezeték, a csatornázás, a tisztújítás, a városi párt, a felső- és alsóvárosi párt és
minden egyéb párt és személy és intézmény. Egy indítvány volt, ami a megoldás
küszöbéhez vitte volna az ügyet: Wimmer
Fülöpé. A szavazásnál már szóba se került. A tanács indítványát elfogadták, de
hogy mi és mennyi lesz a foganatja, majd
eldönti az idő, amely — ugy látszik —
minden sebet beheggeszt, csak a kórházét
nem.
A közgyűlésen- Bokor Pál helyettes-polgármester elnökalt. Jegyzők: Taschler Endre főjegyző és Rack Lipót aljegyző. A mult
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ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitele- közintézményt léesitésénél három dolgot kell
sítése után a közgyűlés áttér a napirend foly- szem előtt tartani. Szükséges-e az a közintézmény, hogyan építsük föl és miből, vatatólagos tárgyalására, a kórház ismeretes gyis vizsgálják a pénzügyi részét.
ügyére.
i
Többen: Ez a legfontosabb!
Boross József dr.: Hogy szükséges-e az
(A tanács javaslata.)
o
uj kórház fölépítése, erre a kérdésre számGaál Endre dr. tanácsos referált az (ügy- adatokkal feleli. A mostani kórháziban az elről. Részletesen ismertette az előzménye- mebeteg-osztályom 18, a ragályosztályon 28
ket, amelyek eléggé ismeretesek a közön- ágy van. Ezzel szemben az, e>lmeosztályon 53
ség előtt. Beterjesztette ezután a közgyűlés- beí-eg van' s a másik osztályon isi kétszer
annyi, mint amennyinek lenni szabadna. A
hez a tanács javaslatát, amely a követ- városatyák között sokan vannak a kórházi
kező :
bizottság tagjai közül, akik igazolin,i tudják
— Vegye tudomásul a közgyűlés a bel- azt az állítást, h-ogy különösem a ragályügyminiszter leiratából, hogy az építendő uj osziály nem betegápoló helyiség, ha-nem börkórháznak közgyűlési: határozattal elfoga- tön!
Gaál iEndre: Ez igaz.
dott és műszakilag felülvizsgált terveit alKormányos íBenő dr.: Még rosszabb a
kalmasnak minősitette a kivitelre, csupán ap- börtönnél is!
róbb változtatásokat kíván rajta. Sajnálattal
Boross József dr.: Ennek az -osztálynak
vegye tudomásul a közgyűlés, hogy sem a már a bejárata is olyan, hogy több ízben ki
kért állami kórház fölállitását, sem pedig az akarta írni fölötte az olasz költő mondását:
Lasciate ogni speranza. Két -kis szobából áll
állami segélyt -nem biztosították. Mivel a ez az osztály, melyekben laz ágyak araszmegváltozott viszonyok s a város pénzügyi nyira vannak egymástól s, a higiénia s a
helyzete is kivánatosná teszi, hogy az elő- humanitás legminimálisabb követelményeiirányzott 3.938,550 korona kiviteli költség nek sem felelnek meg. A ra-gálykórbáz kicsökkenjen, utasítsa a közgyűlés a tanácsot, csiny volta miatt kénytelenek a betegeket
elutasítani. Pedig Szegedén ezer és ezer csahogy a terveket dolgoztassa át s azokat a lád van, -akik -egy szobában östezezsufolva
környéknek a kórházépitéssel kapcsolatos laknak. Ebben a szobában fekszik a ragályos
feltöltési, utcarendezési, csatornázási, vilá- beteg, m-ert nem lehet izolálni s a .beteg
gítási és egyéb költségeivel kiegészítve szak- gyermeket ugyanaz az anya ápolja, aki ebébizottság meghallgatása utáni terjessze a ki- det és vacsorát- ad a többi gyermekeknek s
aki azután újságot hord magánlakásokvitelre vonatkozó javaslatával a közgyűlés ra . . ,
elé.
|
"É
Szmollény
Nándor: Vagy élelmiszert
Korb Flóris művezető tiszteletdiját a le- visz a piacra.
számolás után megállapítandó kiviteli végBoross József dr.: A kórház mizériái
járandóság három -százalékában javasolja tovább is megmaradnák, még ha néhány 'beteget bérházakba helyeznek is el. Az uj -kórmegállapítani a tanács.
ház
sürgős, -ezt igazolja az Országos KözFölkiáltások: Mikor terjesztik be a kiviegészségügyi Tanácsnak egy memoranduma
teli javaslatot? El akarják sibolni az ügyet! is, amelyben, első helyen, szerepelt a szegedi
Gaál Endre: Majd ha Korb Flóris elké- kórház az ország azon kórházai között, amelyek a közegészségügyi követelményeknek
szüli a tervek átdolgozásával. (Nagy zaj.)
Fölkiáltások: Ohó! Szóval száz év múl- immár nem felelnek meg.
Gaál Endre: -Nem igy áll. Én máskép
va! 'Nem hagyjuk elsikkasztani!
Elnök (Gaál Endréhez): Mondj egy ter- vagyak informálva.
Szmollény Nándor: Akkor nagyon roszminust.
Gaál Endre: Hát a juniusi közgyűlés elé. szu! van informálva a tanácsos ur.
Boross József dr.: Mos-t annak a megJó lesz? (Helyeslés.) Akkor kérem a taállapítása következik, hogy hogyan építsünk.
nács előbbi javaslatának ilyen megtoldás- Kétféle kórház-rendszer van. Az egyik a k-orsal való elfogadását.
ridoros, foiyosás; az úgynevezett kaszárnyarendszer, mely ,kívülről' nagy, ormótlan- épü(Az igazgató-főorvos beszéde.)
let, belül hoss-zu folyosókkal, ahova a kórBoross József dr. szállt hozzá először termek nyitnak. Ez 'azonban, középkori tía tanács javaslatához. Nem fogadhatja el a pus, minden otthoniasság nélkül. Különösen
javaslatot, mert meggyőződése, hogy a ta- alkalmas arra, -hogy a közönség körében' a
nácsi javaslat elfogadása esetén az ügy rea- kórház-iszonyt táplálja. A másik rendszer: a
pavillon,-rendszer, amelynek főelve féltő
lizálását végtelen időkig tolják ki.
gonddal
kerülni mindent, ami középületre
Fölkiáltások:
Nem egészen! De biemlékeztet.
Ez ot'thonias, barátságos. A hulzony !
laház,
amely
nálunk a középen van elhelyezBoross József dr.: Én pedig azt monve,
a
pavillom-rendszernél
rejtve van. A két
dom, hogy legalább kilenc esztendeig odázzuk el a dolgot, ha a tanács álláspontjára rendszer között az a különbség, ami egy hahelyezkedünk. A javaslat annál i-s inkább talmas 'bérkaszárnya és egy paviflon között
meglep, mert eddig azt tapasztaltam, hogy a van. Korb Flóris terve ez utóbbi rendszert
tanács a legnagyobb jóakarattal kezelte a valósítja meg s a terveit a belügyminiszter
is elismerőleg hagyta jóvá. Az uj kórházkórház -ügyét. A költségek megállapításánál ban
600 ágv lesz, m-ig a mostaniban csak 350
nem minden tendencia nélkül járt el a tanács. •ágy v-a-n.
Korb Flóris költségvetése teljesen reális, ezSzmollény Nándor: ötszáz beteggel!
zel szemben a mérnökség felfokozta a kiadáBoross József dr.: Olyan állapotok vansokat.
nak a szegedi közkórházban, bogy például
Fölkiáltások: Halljuk csak! Érdekes!
Boross J-ózisef dr.: Most pedig részlete- a tüdőbetegek csak meghalni jöhetnek be,
sen, kívánok foglalkozni a tárgygyal. Minden mert gyógyitani abban az épületiben nem le-
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'het őket. Egy ötszázágyas kórház tehát semmiesetre sem nagy.
Gaál Endre dr.: Nem' is mondja senki.
Boross József dr.: Hát akkor miért
akarják redukálni a költségvetést? (Nagy
zaj.) A referens ur azt mondja, hogy redukálni! lehet a költségeket, mert nem kell már
egyetemi kórház. A tervek között egyetlen
részlet sincs, amelyik egyetemi célokat szolgálna, noha nem lehet -tudná', mikor kapunk
egyetemet.
Taschler Endre: Addigra már a kis, fia
sürgeti a legújabb kórházat. (Derültség)
Boross Józisef dr.: Azt is mondják, hogy
négymillió hatszázezer koronáért tul drága
a kórház. Ne számítsa bele a pénzügyi tanácsos ur a Felsőváros rendezését és mindjárt
kevesebb lesz. Bővebben foglalkozik ezután
a magyar kórházakkal általában, amelyeket
a külföldi kórházakkal állit iszembe. Végül
részletesen kifejti a pénzkérdést s azt bizonyítja, Ihogv a költségvetés reális. Ha csak
•egy milliót kap a város, akkor is rendben
van a kérdés pénzügyi része, mert az épitési
költségek annuitása évi százötvenezer koronában már biztosítva van a költségvetésben'.
Ezek után a következő indítványt 'terjeszti
elő:
— Mondja ki a közgyűlés, hogy az uj
kórház létesítését sürgősnek tartja, a kivitel
dolgában ragaszkodik a már elfogadott és
kormányhatóságiliag jóváhagyott Korb-féle
tervekhez, utasítja egyszersmind a tanácsot,
hogy a belügyminiszterhez két millió koronás államsegély elnyerése céljából: haladéktalanul felterjesztésit tegyen . . .
Gaál Endre: Helyes!
— . . . a felveendő kölcsön iránt való
tárgyalásokat az erre leérkezett válasz után
azonnal megkezdje és erre a célra a költségvetésileg biztosított 157,000 koronás annuitást már ebben az évben rezerválja.
Fölkiáltások: Szavazzunk! Helyes! (Éljenzés és taps.)
(Megindul a vita.)
Balassa Ármin dr. volt a következő szónok. Boross József dr. indítványa ellen beszél. Azt igyekszik bizonyítani, hogy a közgyűlés már régebben elhatározta, hogy ötszáz ágyas kórházat építtet, de csak két millió költséggel. Ö tehát nem hajlandó ugyanolyan befogadó képességű kórházra négy
milliót megszavazni. A régi kórház állapotaivar foglalkozik ezután s azt mondja, segítsenek a bajokon ugy, bogy ne vegyenek
föl több beteget, mint amennyit szabad.
Pásztor József: Nagyon reakciós!
Kormányos Benő dr.: Ez a humanitás?
Balassa Ármin dr. azt fejtegeti ezután,
hogy a kormány kötelessége a kórházépítés,
tehát a kormánynak kellene gondoskodni
róla, hogy a szegedi kórház szolid keretek
között felépüljön. Hibáztatja a tanácsot,
hogy a kórházat, amely a szeme előtt pusztul, roskadozik, nem renováltatja soha.
Kormányos Benő dr.: Abba csak hálni
jár a lélek.
Egy hang: És halni a beteg. (Derültség.)
Balassa dr. a tanács javaslatát ajánlja
elfogadására, de a föliratban hangsúlyozza
majd a tanács, hogy az államnak egyenes
kötelessége a szegedi kórházat fölépíteni.
Végül, közállapotaink jellemzésére — a
mint mondotta Balassa dr. — egy adomát
mesél az egyszeri vásárhelyi menyecskéről,
akitől János gazda csókot kért, azonban a
menyecske „tartotta magát".
Kormányos Benő dr.: Aunyje, kezd érdek ös lönni!
Balassa Ármin dr.: Végül azután a menyecske még is megadta a csókot . . .
Kormányos Benő dr.: És János gazda
bekerült a szegedi kórházba (Élénk derültség).
. . . de csak azzal a feltétellel, ha álmát
János gazda hiven teljesiti. A menyecske álma az volt, hogy János gazda tiz lánc földet
íratott rá. Mire János gazda azt válaszolta:
„Álmodj húgom valami olcsóbbat." Ilyen a
mi közegészségügyünk — fejezte be Balassa
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a felszólalását — s azt ajánlotta, hogy tegyen le a város a négymilliós kórház álmáról.
Turcsányi Imre dr. beszélt ezután. A
tanácsnak a kórház ügyében tanúsított eljárásából azt a. tényt konstatálja, hogy a tanács egyáltalán nem akar Szegeden uj kórházat építeni. Pedig ez az ügy már nem is szegedi, hanem országos ügy, mert országos botránnyá fajult. Azt mondja a tanács, bogy
pazar lesz a négy milliós kórház. Kérdezi,
hogy a szegény ember miért ne részesüljön
a modern gyógymódok áldásaiban, tökéletes
gyógyításban?
Fölkiáltások: Ugy van! Nagyon igazi
Kormányos Benő dr.: Mindig a szegény
ember húzza a rövidet! *
Turcsányi Imre dr.
azt hangoztatja,
hogy a tanács el akarja sibolni a kórház
ügyét. (Ugy van! Ugy van!) A közgyűlés
azonban legyen résen és ne engedje ezt. Kéri
a bizottságot, hogy Boross dr. indítványát
fogadja el.
Krausz József dr. ugy véli, hogy Boross
dr. indítványát a közgyűlés egyhangúlag
fogja elfogadni. Hogy azonban a tanács semmiképen se találhasson módot arra, hogy a
kórház ügye ismét elodázódjék, kiegészítésképen inditványozza, hogy minden rendes
közgyűlésnek tegyen jelentést a tanács minden lépéséről, amit a kórház ügyében tett.
Kormányos Benő dr.: Helyes is, mert különben a nagytemetőbe kerül a kórház.
(A mumus.)
Becsey Károly dr. szerint takarékoskodni kell a költségekkel. A főszempont az,
hogy minél kevesebb terhet rakjanak a város vállaira. A város mostani helyzetében
nem birná el az uj kórház költségeit, ugy,
hogy a pótadót jelentékeny mértékben föl
kellene emelni.
Fölkiáltások: Ohó! Micsoda beszéd ez?
, Becsey Károly dr. csodálkozik afeon,
liogy a közgyűlésnek egy része ezen meglepődik. Igazolja ezt Balogh Károly pénzügyi
tanácsosnak a kijelentése is, hogy a kórház
fölépítése esetén husz százalékkal kell emelni a pótadót.
Fölkiáltások: Mese! Mumus!
Kormányos Benő dr.: Ijesztgetés!
Becsey Károly szerint sokkal előbbvaló
a külvárosi polgárság igényeinek a kielégítése, vagy a munkásházak fölépítése.
Boross József dr.: Hogy mondhat ilyet?
Kórháznál munkásházak?
Becsey Károly dr. hivatkozik arra, hogy
Lyonban a tizenhetedik század óta nem építettek kórházat. A kórházépités állami feladat . . .
Pásztor József: lEz (frázis!
Becsey Károly dr.: . . . de ha már az
állam nem épiti föl, akkor legalább biztosítson a város magának állami hozzájárulást.
Ezt .azonban nem kérhet addig, amig ki nem
mondja, hogy ennyi és ennyi összegből kórházat kiván építeni. Most az a helyzet, hogy
a város fejjel megy neki a falnak. Az első
teendő a két milliós államsegély biztosítása.
Elfogadja a tanács javaslatát, de azzal a módosítással, hogy a kórház építését csak akkor
kezdjék meg, ha a kétmilliós államsegély a
városnak biztositim van.
Jedlicska Béla dr. ellenzi Becsey dr. indítványát. Rossz példa volt az, liogy Lyonban a hetedik század óta nem építettek kórházat, mert ebből az következik, hogy Becsey nem akar építeni még a huszadik században sem! Pénzügyi tekintetekben is r e n d
ben van a kórház dolga. Az épitési költségek
annuitása költségvetésileg biztosítva van,
nem állja meg tehát a helyét Becsey dr.-nak
az a kijelentése, hogy a pótadót emelni kell.
Boross József dr. indítványához csatlakozik,
de határidő kikötését kéri a tanácsi javaslat
benyújtását illetőleg.
(Nyitott ajtót döngettek.)
Wimmer Fülöp a kérdés pénzügyi részéhez szól hozzá. Az egész két órás vitában nyitott ajtókat döngettek. Senki sincs a
törvényhatósági 'bizottságban, aki el ne is-
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merné, ihogy Szegednek az uj kórházra haladéktalanul szüksége van! (Ugy vau-!) Indítványozza, mondja ki (a közgyűlés, hogy
fölír a miniszterhez, akitől1 fix másfél millió
korona államsegélyt kér, amit azzal indokolna meg, hogy két és fél millió korona
már rendelkezésére áll, de, hogy a kórházat
fölépíthesse a város, még másfélmillióra van
szüksége. Ez konkrét kérés és majdnem bizonyos, hogy a miniszter teljesíteni is fogja
a kérést. Ajánlja indítványa elfogadását. (Éljenzés és taps.)
Magyar József azt mondja, tekintettel
kell lenni a város egyéb szükségleteire is,
ö tehát Becsey indítványát fogadja el.
Elnök ezután a vitát berekeszti. Gaál
Endre dr. előadó reflektált -most az elhangzott észrevételekre. Kijelenti, hogy hozzájárul Boross József dr. inditványának ahoz a
részéhez, amely két millió államsegély iránt
fölirat menesztését javasolja. Rá akar térni
ezután bizonyos vádakra.
Fölkiáltások: Elég már! Ne beszéljen!
Hagyjuk a vádakat !
Gaál Endre dr.: Rövid leszek kérem.
Kormányos Benő dr.: Látszik!
Gaál 'Endre dr. visszautasítja azt a vádat, mintha a tanács a kórház ügyét el akarná sibolni. Legutóbb azért került le a kórház
ügye a napirendről, mert fölterjesztést intézett a város állami kórház létesítése iránt.
Erre várták a választ1. Boross dr. inditványával foglalkozik ezután s azt mondja, hogy
közte és a tanács javaslata között lényeges
eltérés nincs.
i
Fölkiáltások: Dehogy nincs! Solk ,is!
Gaál Endre a tanács javaslatát -ajánlja
elfogadásra.
Boross József dr. élt végül a zárszó jogával. Kijelenti Balassa megjegyzésére, hogy
a kétmilliós kórház tervét -nem Korb Flóris
nyújtotta be. Ezek a tervek teljesen, elavultak és a középkorba v-alók. A közgyűlés jóvá
hagyott tervekkel áll szemben, itt tehát viszszafelé -haladni nem lehet. Kéri a közgyűlést, hogy fogadja el 'indítványát.
Fölkiáltások: Szavazzunk! -Halljuk az
elnököt.
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Készült-e Caillauxné
a gyilkosságra?
— Izgalmas részletek. —

(Saját tudósitónktól.) Tegnap isimét megjelent Madame Caillaux Boucard vizsgálóbiró szobájában-. Vele volt védője, Labori
két titkárjával. Ez vo-fti Caillauxnénak -legizgalmasabb délutánja az igazságügyi palotában-. Még csak félkettő v-olt, amikor három
detektív kíséretében a palotába érkezett és
hát óra volt, amikor visszatért a börtönbe.
Csaknem hat órán keresztül vallatta a vizsgálóbíró, -aki arról igyekezett meggyőződni,
készült-e Caillauxné a merényletre, vagy pedig hirtelen szánta el magát, ami az i télét
nézőpontjából bűnének mérlegelésekor igen
jelentősen esik latba.
Órákon keresztül faggatta a vizsgálóbiró Caillauxnét ar-ra nézve, 'hogy mit ''cisinált
azon. a hétfői napon, amikor Calmette Gasztont megölte? Erről a napról már részletes
tudósítást közöltünk mi iis, Caiillauxné vallomása -azonban néhány -oly fontos és érdekes
ujabb adatot tartalmaz, amely nélkül lehetetlen ímegérten-i a tragédiát.
Elmondotta Caillauxné az emlékezetes
hétifői nap délelőttiének a történetét, amelynek legkiemelkedőbb epizódja Monier törvényszéki elnöknek a látogatása volt. Erről a
látogatásról -azt mondotta Caillauxné, hogy
öt végképen elkeserítette, mert a törvényszéki eln-ök szavainak az volt az értelme,
hogy birói uton hasztalanul keresne igazságot, sőt ezen az uton ujabb
veszedelemnek
és szégyennek tenné ki magát és a férjét.
Ekkor -azonban- még nem érlelődött meg
benne az a szándék, hogy fölkeresi a Figaro
szerkesztőjét. Előbb még férjéhez sietett a
sz-enátusba, ahonnan együtt tértek vissza palotájukba. Útközben elmesélte férjének Monier elnök látogatását és az abból fakadt tanulságot. Caillaux ékkor igen fölháborodott
és dühösen mondotta:
— Ha tehát nem lehét bir ói uton eljárni
ellene, akkor szétzúzom annak az embernek
a fejéi.
Ezt a kijelentést Caillauxné igen komoly(A határozat.)
mák vette, mert ismerte férjét, aki u-em szoElnök: A (kérdést imost (már szavazás
kott ilyen hangon beszélni. Félt, hogy a két
utján döntjük el. A tanács és- Boross bizott- férfi között ő miatta tettleges összetűzés támad is ezt mindenáron meg akarta gátolni.
sági tag ur javaslata között csak egy ütköző De még ekkor s-em támadt az a gondolata,
pont van, még pedig, hogy Boross dr. ur hogy rálő Calmett-are. Az -automobil palotáugy fogadja el! a Korb Flóris terveit, amint1 jukba vitte őket, ahol ebédhez ültek. Mind a
a miniszter kívánta. Ezzel szemben a tanács ketten igen rosszkedvűek voltak. Az asszony
egy falatot s-em evett, Caillaux pedig evett
javaslata az . . . (Halljuk! Nagy zaj.), hogy ugyan, de nagyon rossznak találta az ebéa Korb Plóris-féle tervek a miniszter észre- det, amelynek a vége az lett, hogy a szakácsnőt rögtön elbocsátották. Ezért történt,
vételeinak és egyéb szükséges
körülményekhogy Caillauxné mielőtt a Figaro házába
nek a figyelembe vételével alakittassanak á-t
ment volna, előbb helyszerzöhöz sietett, akiés az igy módosított tervek a fedezet kér- nél uj szakácsnőt keresett.
désére v-onafkozó -tanácsi javaslattal, a juin-iuNem völt eddig ismeretes -az a. részlet
sem,
hogy Caillauxné ugyanezen a napon
si közgyűlés -elé terjesztessenek.
\{ tehát
Gaillard nevü fogorvosánál Is járt! -akinek
méltóztatnak látni, elvi eltérés
nács és
megígérte, hogy másnap i-s fölkeresi. MindBoross dr. bizottsági tag ur javr
között
ennek végeztév-el -ment a fegyverkereskedésbe, -ahol a gyilkos Browningot megvásárolta.
nincs.
Érdekes részlet, hogy Caillauxné a fegyvert
Boross József dr. kijelenti,
.hogy a
mindjáét a kereskedésben ki is próbá.ta. Hat
szavazást' lénycgt-elem dolgok mii alt kompli- golyót lőtt ki a pisztolyból egy célpontra s
csak -amikor meggyőződött róla, hogy a
kálja, indítványát visszavonja, miután lényefegyver jól működik, vásárolta -meg. A kegileg összeegyeztette az előadó a tanácsi jareskedő, miután Caillauxné mind a hat tölvaslattal. A közgyűlés tehát egyhangú hatátést kilőtte, ismét megtöltötte -a pisztolyt. Errozatot hozott a kórház-kérdésben és pedig re 'vonatkozóan Caiillauxné ezt a .kijelentést
tette:
kimondta azt, hogy a terveket a szükséghez
— Láttam, hogy a -kereskedő hat töltést
képest és a miniséter kívánságai szerint móakar beletenni a Browningba. Arra a célra,
dosítani kell, -a pénzügyi részét -illetőleg peamire nekem Ik-ellett a fegyver, elég lett volna egy vagy két töltés is. De nem -mertem
dig elhatározta, hogy B-oross dr. indítványa
,-megzavarni,
mert attól féltem, hovv kérdést
értelmében fölirat utján két millió korona álintéz hozzám és hogy ettől zavarba jövök.
lamsegélyt fog kérni a kormánytól.
Ugyanis előzőeni azzal okoltam meg a revolvervásárlást, hogy -a közeledő képviselőEzzel az elnök a közgyűlést berekeszválasztás alkalmával nagy utakat akarok
tette és a folytatását' szombat délután négy
tenni egyedül, automobilon.
órára halasztotta.
Valamennyi újság megírta annak idején,
hogy Caillauxné rendkivül elegánsan, szinte

f.
parádésan öltözötten ment gyilkolni.
Ennek
is magyarázatát adta Caillauxné. Aznap hivatalos volt egy délutáni1 teára, azonban, idegessége miatt, épp ugy, mint az olasz nagyköveti ebédjéről, -erről -a teáról is le akart mo-ndan-i. Később erőt 'vett magán és elhatározta,
hogy mégis -csak elmegy abba az előkelő
szállóba, -ahol teára várta rendes társasága.
Ezért öltözött föl, öly elegánsan,
Boucard vizsgálóbiró véghetetlen alapossággal hallgatta ki Caillauxnét, aki azokban minden kérdésre kielégítő
magyarázatot adott.
Nemcsak Caillauxnét illetően., de egyébként is -kezd izgalmassá válni Calmette meggyilkolásának az ügye. Minden jel arra mutat, hogy a dologból országos zavar Támad,
hasonló a Dreyfus-afférhoz.
Caiillauxné teljes mértékben- érezheti cselekedetének a súlyát, amit bizonyít az, hogy álig tiz nap
a-latt, mióta fogságban van, a szó teljes értelmében, megöregedett. Szép, kerek arca megsoványodott, vonásai kiélesedtek és nem-csak
az arcán-, de jslz egész megjelenésén is nagy
fáradtságnak, lelki kimerültségnek és rengeteg sirásnak a jelei mutatkoznak.

Szécsi István dr. temetése.
— Ehrlich professzor részvéte. —
(Saját tudósitónktól.) -Ma délután félháromkor volt Szécsi István dr.-nak, a fiatalon elhunyt, híres, Szegedről elszármazott orvosnak a temetése. Szécsi István dr. a mult
hét szombatján halt meg váratlanul San-iRemóban. A megrendítő hir vétele után szülei
ravatalos ágyához utaztak, mert látni akarták mégegyszer fiukat, aki mint fiatalember
vidáman és erősen hagyta el a szülői liázat,
hogy magasba szökkenő karrierjének minden
fényét, ki sugározza vissza és aki távol a hazájától, távol a hozzátartozók szeretetének a
melegétől (elhunyt álmai megvalósulásának
kezdetén.
Szegény szülei, talán nem is akartak hinni a kegyetlen hirnek, talán kételkedtek a
sors rettenetes csapásában és lelkük mélyén
talán egy kis optimizmust vittek magukkal.
De a hir való volt. A szülők tegnap tértek
vissz-a, sirva kisérve szeretett gyermekük
koporsóját. A koporsót kivitették az állomásról ,a zsidó temető cinntermében és onnan helyezték örök nyugovóra ma délután Szécsi
Istvánt.
A gyászszertartást Löwinger Adolf zsidó
rabbi végezte. Nemes páthosszal elmondott
megható gyászbeszéd keretében búcsúztatta
el a halottat szüleitől, rokonaitól és barátaitól. Meleg szeretettel emlékezett meg Széesi
István kiváló egyéniségéről, talentumáról és
szorgalmáról, amely
tula j donságok előbbutóbb céljainak elérésére vezettek volna és
tudva ezt, a csapás, amit halála okozott, még
súlyosabb. A -gyászbeszéd mély hatást tett a
hallgatóságra.
A szegedi orvosok nevében Berger -Mór
dr. tartott búcsúztató beszédet. Szomorú meghatottsággal emlékezik meg a halottról, akinek korai elmúlása nemcsak szüleinek, hanem az orvos tudománynak is nagy vesztesége. Aki olyan ambícióval és annyi -önfeláldozással vetette oda magát annak a véget
solva nem érő munkálkodásnak, amely az
emberiség jólétét tűzte ki végcélul, annak
halála, fiatalan való elmúlása a legtragikusabb sors-irónia. Aki másokat akar éltetni,
aki küzd mások egészségért és nem törődik a
saját halálos bajaival, az nemcsak tudós,
nemcsak hős, hanem mártír is.
A gyászszertartás elvégzése után az egybegyűlt, nagyszámú és előkelő résztvevő kő-
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zönség egészen ,a sirig kisérte Szécsi István
dr. koporsóját. Ennél szomorúbb menetet
képzelni sem lehet. Kint a temetőben orkánként sivított a hideg szél és az esőt dühösen
csapkodta a sir kövekhez; az uton pedig némán haladt két-háromszáz ember; egy szót
nem beszélt senki sem, hanem a legbensőbb
fájdalom, a bánat könnyei csillogott a szemekben. A sirnál Lőwinger Adolf rövid
imát mondott, aztán elhantolták a koporsót.
Szécsi István dr. halálával gyászba döntötte a komoly, tudományos világot. Még a
legutolsó napjaiban is élénk levelezésben állott az orvos-tudomány legelőkelőbb faktoraival. Hogy hirtelen halála milyen részvétet kelt, azt mutatják az alábbi táviratok,
amelyet szüleihez intéztek kiváló tudósok.
Először ,is Ehrlich professzornak, a salvarsau
világhíres feltalálójának
részvét-táviratát
közöljük:
Szécsi
}

el és Mexikóba meneküljön. Jaurés védelmébe vette a bizottságot, hangoztatva, hogy an
nak főgondja az individuális szabadság volt,
nem pedig türelmetlenség Rochette üzletei
vei szemben. Igaz, hogy Rochette szabadon
bocsátása nem mentette föl az illető közege
ket a kötelezettség alól, hogy őt szemmel tartsák. A bizottság ezzel befejezte a kihallgatásokat és holnap hozzálát jelentésének meg
szerkesztéséhez.
Sztrájkolnak az olasz vasutasok. Rómából jelentik: A vasutasok mozgalma egyre jobban, terjed. A fizetésemelésre vonatkozó követelésük teljesítése ötven millió lirájd
ba kerülne Olaszországnak. Az ország minden. részéből viharos lefolyású gyűlésekről
érkeznek jelentések, amelyekben csaknem:
egyhangúan elhatározták az általános sztrájkot.
üaBBHBHHBBSIHHHBafflBHBSaBIjaH!]

Ede

Szeged.
A legmélyebb sajnálatomat
fejezem
ki fia váratlan halála fölött; aki ugy kitűnt jelleme folytán, mint magas tudományos képzettségével, annak elmúlása mindnyájunkra nézve, pótolhatatlan
veszteséget
jelent.
Ehrlich.

A frakfurti Georg Speyerhaus, amelynek Szécsi István dr. asszisztense volt, az
alábbi részvóttáviratot küldte:
Mélyen megrendítve a szomorú hir
által, őszinte részvétünket fejezzük ki: Ehr
üch őnagyméltósága, a Georg Speyer intézet orvosai és asszisztensei, mint a munkatársai, fájdalommal elveszített kedves
kollégánknak. Az elhunyt emlékét mindig
szeretettel fogjuk megőrizni.
Igazán megható az a levél, amelyet a
gyászhír vétele után Pappenheim Artúr dr„
a neves egyetemi tanár, az agysejtek vizsgálatára létesített intézetnek a vezetője intézett Szécsi dr. nővéréhez. A levélben többek között ez áll:
Fájdalmas megrendüléssel értesülök a
gyászhirről, amely szeretett barátom és tanítványom haláláról hoz hirt. Miként tudok
az ilyen borzasztó sorscsapással szemben vigaszt mondani, hisz engem is ért a csapás,
amely végtelen szomorúsággal tölt el. Elvesztettem a legtehetségesebb és legtöbbet
igérő tanítványomat, egy ritka odaadó barátot, ©gy példásan becsületes embert. És ép
most, midőn ő már a lendületes karrierje elején volt, most kellett a könyörtelen sorsnak
szegény barátunkkal elbánni. Nem is gondoltam, hogy ennyire komoly a baja, épen
ma akartam neki levelet irni. Levelét azzal
végzi Pappenheim dr.: „ B a r á t o m
emlékét
őrizni fogom örökké."
Számtalan részvét-távirat érkezett még
ezenkívül Szécsi dr. szüleihez, akiket nagyon
megtört a rettenetes csapás.
A Rcchette-ügy a vizsgálóbizottság előt
Párisból jelentik: A Rochette-ügy vizsgálóbizottsága előtt Briand, aki Rcchette szabadonbocsátása idejében igazságügyminiszter
volt, elmondta, hogy Rochettet az ügyészség
tiltakozása ellenére helyezték szabadlábra.
Rochette s>zabadonbocsátása megfelel a vizegálóbizottság óhajának, amennyiben a bizottsági jelentés annak idején az ügyészség eljárását, tnkszigorúriak találta és (Rcchette
szabadon bocsátását tanácsolta. A törvényszók ez alapon szabadon bocsátotta iRochettet, aki persze arra használta föl visszanyert
szabadságát, hogy u j szédelgéseket kövessen

szájpadlás
nélkül.
Az általam készített *
rágásra kitűnően használható, a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
pótolják. Készítek továbbá arany koronákat
és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bármilyen javitást 4 óra alatt készitek.
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SZOMBAT és VASÁRNAP
ANDRE DE LORD és PIERRE CHAINE

hires színdarabja után

A javítóintézetben
3 felvonásban.
A főszerepet J Q S F T T F A N D R I O T

Érdekes, izgató és realisztikus tartalom. Mesteri játék,
p á r a t l a n szép rendezés.

Hullámoknak Kitéve
A fiAUMONT-gyár drámája 2 részben.

A főszereplő SUSANNE PRIVÁT,
a legtehetségesebb gyermekszinésznő.
Előadások: V«6,J/48 és 9 órakor
vasárnap 2 órától folytatólag.

1914. március 25.
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SZEGEDI KALENDÁRIUM
AZ IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet
jelentése
szerint: Változékony,
szeles, hűvös idő várható, sok
helyütt, inkább csak keleten csapadékkal,
— Sürgönyprognózis: Szeles, hűvös, sok helyütt csapadék.
— Déli hőmérséklet 7.0 C.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hivatal. A polgármester betegsége miatt nem
fogad. A főkapitány fogad délélőtt 11 órától
délután 2 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél és a
munkásbiztositó-pénzlárnál 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
10—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 KÖZKÓRHAZBAN:
a beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ: Délután
félhatkor
disztornaünnepség. Este nyolc órakor „Tündérlaki leányok",
vígjáték.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
kezdve este 11 óráig: A javítóintézetben, dráma 3 felvonásban.
„Hullámoknak
kitéve",
dráma 2 részben.
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
délután 5 órától kezdve este 11
óráig:
„Orkán", tengeri felvétel 6 felvonásban.
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
este 11 óráig: Fantomas II. detektív dráma,
Szombat
^^
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^ ^
^ ^ ^ ^

Játszótereket^ sportpályákat
az uj kórházzal!
(Saját tudósítónktól.) Mindenki felháborodott azon, hogy a város milyen kárhoztató
építési politikát folytat. A legfontosabb és
egsürgősebb feladat, az u j kórház minél
előbb való felépítése. Addig, mig a közönség nyilvános harcot nem indított, r á se hederített a kórház felépítésére, de most, ugy
latsaik, mégis történni fog valami.
A városnál olyan, drágán ós szűken mérik a pénzt körózdekü munkálatokra, hogy
egyhamar remélni se lehet olyan teendők elvégzése, melyek fontosságukra nézve csaknem egyenrangúak az u j kórházzal. Amint
az u j kórház felépítésével az a célunk, hogy
a betegeknek helyet biztosítsunk ,a gondosabb
kezelés végett, ugy helyénvaló lenne már azzal is törődnünk, hogy az egészségesek meg
sportolás folytán az egészségüket óvják meg.
Kopenhágában minden utcában lehet találni
játszótérrel ellátott tornacsarnokot.
Szabad
játszótér pedig annyi van a város szivében,
íogy a várost megtekintő idegen szinte elcsodálkozik a mindenütt 'feltűnő gyermeksere*
gen. Ott valóban keveset áldoznak kórházakra, de annál többet testedzési célokra
Tehát ha már égetően szükséges az
őrház felépítése, akkor gondoljon a város
a r r a is, hogy építtessen mielőbb játszótere*
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ket, azután szabad sporttelepeket a köznép sos márciusi szabadságlakomáját, melyben a
részére, Ezekre nem kell milliókat áldozni, párttagokon kívül meghívott vendégek is
elég, ha egyelőre százötven—kétszázezer ko- részt vesznek. A városi hatóság tagjai telronát fordit rájuk. Hogy milyen óriási eleő- jes számmal vesznek részt .a szabad ságünnepen. Az ünnepi szónok Ditrói Nándor dr.
nyöket biztositanának ezek az intézmények, llesz, aki az iparpártoló szövetség Kossuthhirtelenében fel sem sorolhatjuk.
serlegével kezében mondja el az ünnepi beKezdjük azon, hogy az alsóbb néposz- szédet.
— Mesedélután. Rendkívüli érdeklődés
tályba tartozóknak Szegeden a szórakozásra
nyilvánul
meg Szeged társadalmában a mai
nincs más alkalom, mint Újszegedre és a Geszombaton
rendezendő mesedélután iránt. A
dóba menni táncolni és dévajkodni. Tehát
igazán egészséges mozgást nem végezhetnek, szegedi feministák egyesülete rendezi a délmert a kerek alatt nem olyan a levegő, mint utánt, a Korzó-n agymozgóban. Figyelema sportpályákon és a játszótereken. Mennyi mel állitották össze a páratlanul gazdag műmunkása van a városnak. Elsősorban ezek sort és minden jel szerint zsúfolt nézőtér tapszórakozásáról kellene gondolkodni sport- sol a műsornak. A mesedólután három óraszer üleg. Ez pedig könnyű lenne, mert már kor kezdődik.
egyesületük is van. De mit ér ez, ha nincs
— Nem szabad lovat kivinni OroszPályájuk. Ha idegenektől kell a pályát kö- országból. Pétervárról jelentik: A miniszternyörögve kölcsön kérni. Sőt, hogy mennyire tanács elhatározta, hogy a dumában törvényrosszak a viszonyok városunkban sport te- javaslatot nyújt be, amely kimondja az ideigkintetben, mutatja az, hogy a jobb osztály- lenes lókiviteM tilalmat a nyűgéit határon és
nak ismert iparos és kereskedő osztály sem a Fekete-tenger kikötőiben.
Ez intézkedés
tudott eddig önálló sportegyesületet
alakíta- azért vált szükségessé, mert a balkáni állani tisztán pálya hiánya folytán. Mindezekre mokba és rnás országokba irányuló tömeges
nem gondolt a város, mert senki sem sür- lókivitel az utóbbi időben a remondák árának
gette. Ez elég röstelni való. A város csak rendkivül .emelkedését vonta maga után.,
olyan teendőket old meg, (sőt még azokat ugy, hogy a hadügyminiszter kénytelen, volt
se mindig!) amelyek a körmére égnek és to- az illető költségvetési tételekben megszavavább már nem .lehet halogatni. De mikor zott hiteleket erősen túllépni.
fogjuk azt látni, liogy egyszer már önszán— A szegedi zsidó árvaegyesüiet 1Ö14
tából ő is kezdeményez. Va.n a torony alatt március 29-ik napján vasárnap délelőtt 10 és
mindenféle bizottság. Valamelyiknek bizo- fél órakor, tartja a hitközség székházának tanyára az a feladata, hogy a város egészség- nácstermében közgyűlését.
ügyeivel is törődjék. H á t miért nem indítvá— Kuthy Elek dr. meghalt. Kuíhy
nyoz, vagy kezdeményez ez. De lia ezt se te- Elek dr. alstóanyai kerületi orvos ma délszi, legalább tegye azt, hogy olvassa el eze- után 3 órakor alsótanyai lakásán meghalt.
ket a sorokat és jusson eszébe, hogy az u j Kuthy dr. már rég óta áll a város szolgálakórház felépítésével, kapcsolatosan milyen tában és mindig a legnagyobb megelégedésre teljesítette nehéz, .lelkiismeretes munkáját,
komoly és nagyon .fontos intézményeket kell kint a tanya* népe között, öt hónappal ezmég megvalósitani.
Homo. előtt súlyos szervi baj támadta meg és hoszszas betegség után ma meghalt. A tanyán
nagyon szerették Kutihy dr.-t, mert nagy— A fővárosi bankok lemondtak a szerűen tudott a néppel bánni, valóságos
földgázüzletről. Ismeretes, hogy a Pesti csodaorvosnak tekintették és a végletekig
Hitelbank és :a Pesti Kereskedelmi Bank ve- biztak benne. Halála Szegeden is általános
zetésével megalakult
földgáz-szindikátus részvétet fog kelteni, mert sokan ismerték és
becsülték. Feleségén ikivül öt gyermeke gyámárcius 31-éig kapott .terminust a pénzügy- szolja. Temetése vasárnap délután. 3 órakor
minisztertől arra vonatkozóan., hogy .a föld- lesz Szegedről, iaz Alföldi-utca 46. szám
gáz értékesítésére ajánlatot tegyen. Mint ki- alatti gyászházból.
— A német birodalmi gyűlés és a párbaj
tűnő forrásból értesülünk, a bank-szindikátus
legutóbb értesítette Teleszky János pénzügy- Berlinből jelentik: A birodalmi gyűlés ülésén. a párbaj-kérdés megoldására kiküldött
minisztert, hogy nem reflektál a földgázra bizottság javaslatát első és második olvasásés semmiféle ajánlatot nem tesz. A bank- ban elfogadták. Ennek értelmében, ha a kiszindikátus ajánlatának elmaradása arra ve- hívó, vagy kihivott fél bűnösen okot adott
zethető vissza, Ihogy az erdélyi földgázt a a kihívásra, a várfogság helyére fogházbünpénzügyminiszter, mint ezt expozéjában is tetés lép és amellett polgári becsületének elvesztésére is Ítélhető. Liskó dr. igazságügyi
'kijelentette, négy városnak, Kolozsvárnak,
államtitkár kijelenítette, hogy a birodalmi
Marosvásárhelynek, Tordának és Medgyes- kancellár 'élénken érdeklődik ez ügy iránit. A
•nék szánta és igy az erdélyi földgáz (Buda- szóbanforgó javaslat ügyében állásfoglalása
pestre vezetése egyelőre elmarad. Szó van attól függ, hogy helyes-e a javaslatban fogazonban, mint igen kitűnő forrásból érte- lalt újításokat kiszakítani a büntetőtörvénysüllünk arról, hogy a nyitra,megyei földgáz- könyv általános reformjából. Minthogy a
szövetséges kormányok a javaslat ügyében
lelet .alapján, az Alföldön folytatják a föld- még nem foglaltak állást, a birodalom vezegáz étán való kutatást és ezt a földgázt tősége egyelőre tartózkodó álláspontot fogszándékozik a pénzügyminiszter Pestre ve- lal el, másrészről azonban a kancellár hajzettetni. Az Alföldön az Eötvös-féle torzios landó a többi illetékes fórummal érintkezésingával fognak földgáz után. kutatni. A kor- be lépni.
— Egy nemzet gyásza. Tegnap délután
Jhányhatóság tervét egyáltalában nem zakét
órakor
volt kerek esztendeje, hogy a bolvarhatja a bankok eme elhatározása, mert
gárok egy három nap, három éjjel tartó iszovállalkozó tokét bizonyosan fog találni. E
nyatos rohammal benyomultak DrinápoJyba
'Pillanatban egyik igen fontos kérdés az, s a meeretek ormáról hatodfélszázóves urahogy ki viseli a külföldi szakértők több száz- lom után lebukott a félhold. A vár sáncain
e
át, elhullt pajtások halott testei fölött százzer koronás díjazásának költségét.
ezer véres, lerongyolt bolgár vitéz rohant a
— A városi párt közgyűlése és sza- falaknak, hont a megvivhatatlannak hitt sa.9badság lakomája. A szegedi városi part fészekben ugyanakkor felhők közé repült a
szombaton esti 7 órakor tartja meg évi ren- puskaporos torony, ágyúdörej, puskaropogás,
des közgyűlését az Európa-szálló udvari ét- fiúst, láng, haldoklók hörgése ós hurrák kötermében és esti 8 órakor ugyanott szoká- röskörül és Sükri basa kitüzet.te a fehér zász-

f.
lót. Egy rövid esztendő, tizenkét semmi hónap hanyatlott le azóta az éjszakába s ma,
a nagy évforduló napján szűkszavú jelentést kaptunk Szófiából, amely arról órtesiit
bennünket, hogy tegnap egész
Bulgáriában
gyászistentisztelet
volt a Drinápoly sáncaiban elesett tisztek és névtelen közlegények
emlékezetére. Itt-ott kitört az öröm is, de ez
a rivalgás azoknak szólt, akiknek neve véres betűvel van beleírva a nagy háború lapjain. Igy Szófiában, mikor a fölvonult embertömeg a katonai klub előtt meglátta Szávov tábornokot és Vaszov költőt, aki most
dicsőitő verseit irt a hős generálisról, mindkettőjüket vállára kapta és ugy ünnepelte. A
nagy évfordulót egyébként csöndben ülte
meg Ferdinánd népe. Reggel Szófiában s annak szélétől kezdve minden kis falucskában
megkondultak a harangok s öreganyók, hajadon leányok, őszhaju apák s csonka legények megindultak a templomok felé csöndes
imaszóra a gyermek, a testvér, a bajtárs lelki üdvösségeért, (akiknek szemére Kirkkilissze, Lüleburgász és Csataldzsa sikján ráborult az örök sötétség. Egy pillanatra megelevenedtek a szemek előtt a tegnap véres
árnyai, a szövetségesek hitehagyott ármánya. Bulgária elhagyott
népének utolsó
harcba indulása, a szomorú visszavonulás, az
öt világtájról támadó ellenség s a halálos j a j
kiáltás, amely után. a levert, vonagló országnak nem maradt egyebe sziveibe fojtott
nagy keserűségénél.
— Az ulszteri-űgy. Londonból jelentik:
A kabinet 'ma .a kora délelőtti órákban miniszteri' tanácsra ült össze. Délfélé az alsóház ülésének kezdetén Asquith miniszterelnök Pole-Carew unión,ista tegnapi interpellációjára fölvilágosítást adott az tigyek állásáról. A (kormány-nyilatkozatnak ezt a formáját .szándékosan választották, mert igy
nem 'tehet a vitát azonnal megkezdeni és ezzel a kormány időt ínyer. — French tábornagy a királynál való hossziu kihallgatása
után éjféltájban kijelentette a Daily
Mail
szerkesztőségének, hogy lemondását sem el
nem fogadták, sem vissza nem utasították.
Az ügy még nincs elintézve. Haldane lord
kianoelláír és volt hadügyminiszter közvetíteni igyekszik French tábornagy és a kormány
között. A kormány reméli, hogy French
visszavonja lemondását. — A liberális párt
tarthatatlannak .mondja a hadügyminiszter
állását és azt ajánlja, hogy a 'hadügyminiszter és a gyarmatügyi miniszter cseréljék föl
állásaikat.
— Repülőgéppel az Atlanti-oceánon át
Érdekes inter.vjusorozatot közöl egy francia
illusztrált lap abból az alkalomból, hogy
ujabban ismét nagyobb dijat tűztek ki az Atlanti Óceán
átröpülósóre. Megszólaltatja
azokat a nevesebb (francia turaröp ülőket, a
kik jelentékenyebb .tengerfölötti légi utakat
tettek meg és egyben fölsorolja eddigi eredményeiket, amelyekből az Atlanti Óceán
átröpüiésének a lehetőségeire következtet.
Garros szerint — és ez idő szerint talán ő a
legilletékesebb e kérdésben —, az aeroplántechnika mai állása teljesen jogosulttá teszi
e kérdés komo\y megvitatását. A legrövidebb
útvonal Nova-Terra és Írország között 3500
kilométer hosszú és egy mai gyorsjáratú men
dern aeroplánnal 30 óra untig elegendő lenne
a megtevésére. Szerinte a legnagyobb nehézséget a kellő mennyiségű üzemanyag fölvétele okozná. Nagy fontosságot tulajdonit az
időszak helyes megválasztásának, mert egy
esetleges oldalszél váratlanul nagy mértékben befolyásolhatná a röpülés időtartamát és
messze eltéríthetné a gépet útjából. Ami a
pilóták fizikumát és kitartását illeti, e tekintetben nem lát semmi aggályt, ha. Forug
és Relén egyfolytában oly hihetetlen nagy
távolságokat tudtak végigröpülni, miért ne
lehetne ebbeli képességüket még egy kissé
növelni? Brindejonc des Moulinais, a Parte
—-Szentpétervár-i tura hőse, sokkal alkalmasabbnak t a r t j a a Dakartól Per lambucóig vivő utvonalat, amely Északafril a nyugati esu
csát Délamerika legkeletibb pontjával köti
össze. A többi hozzáértő, maga Blériot
is
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©gyedül a hydrc aeroplánt tartja kombinációba -vehetőnek .és a nagy kérdést olyképen véli
megoldhatni, hegy egyelőre megjelölt távolságok végpontjainak körzetében hajókat állítanának föl, amelyekről az aviatikust megfelelő élelemmel és üzemanyaggal látnák el.
Egyfolytában ugyanis nem t a r t j a lehetségesnek az Atlanti Óceán átröpülését.
— Az izsáki rablógyilkosság. Az izsáki
Kurjantó-csáráában elkövetett kettős irablógyiilkosság valószínű tettesét! Szabó János,
csavargót a fővárosi .rendőrségről tegnap
erősen megvasalva csendőrikisérettel Izsákra
kisérték, ahol a gyilkosság helyén folyik tovább a nyomozás. Izsákról azt jelentik nekünk, bogy a csendőrőirs épületéből korán
reggel Torna Mártom Becsei és Pata őrmesterek a gonosztevőt a Kurjantó-csárdába vitték, ihogy Tarái János és felesége meggyilkolásának körülményeire nézve végezzék a
nyomozást s a gonosztevőt vallomásra bírják. A nyomozás eddigi adatai alapján- i:s
kétségtelennek látszik, hogy Szabó ölte meg
a Tardi házaspárt $ a náluk tálált készpénzt
magához véve még .a gyilkosság éjjelén, eltűnt Izsákról és a fővárosba ment. Szabó a
csendőrök előtt is konokul tagad, de valószínű, hogy a bizonyítékok súlya alatt vallani fog. A Kurjantó-csárda meglehetősen
messze esik az izsáki csendőrkaszár,nyától,
ahová csak estére érkeztek vissza a csárdába
a gonosztevővel kiküldött csendőrök.

kására ment és sajnálatát fejezte ki a történteken. Az ezredes hozzátette, hogy Limán
tábornagy ugyancsak sajnálatát fejezi ki.
Detrus az esetről jelentést tett a francia nagy
követnek, aki érintkezésbe lépett, a német
nagykövettel. Az utóbbi a mult szombaton
két látogatást tett a francia kollégájánál és
ugyancsak legmélyebb sajnálkozását fejezte
ki az eseten.
— A titokzatos anyag. A íeimészetnek
még igen sok titka rejtelmes előttünk és nem
múlik el nap, amely valami uj természeti titok felbukkanását ne hozná. Tudományos és
titokzatos fölfedezésről ad hirt most egy
pétervári jelentés. A Fergyáma-vidéken a
Namangáni-hegyekben titokzatos uj anyagot
találtak, amelynek 'tulajdonsága valósággal
megdöbbentőek
és messze fölülmúlják
a
rádium tulajdonságait is. Egy érckutató ezen
a vidéken sok fémet, aszbesztet és mindenféle ásványt talált s ezenközben egy teljességgel ismeretlen
tésztanemü anyagot talált, mely feltűnően nehéz volt. Bizonyos
mennyiséget magával vitt a piszkos, barnaszinü, ismeretlen anyagból Moszkvába és ott
egy kémiai laboratóriumnak adta át vizsgálat végett. A .laboratórium a legkülönfélébb kísérleteknek vetette alá az uj anyagot,
amely meglepő tulajdonságokat mutatott, fia
savval hozták az ásványt összeköttetésbe,
hirtelen nagy hideg keletkezett. Az üveg, r.
melyben a savat tartották, por gyanánt mállott széjjel. .Megismételtlék a kísérletet kőből
készült és porcellánbóll való edényekkel is,
az eredmény mindig ugyanaz volt. Sőt mikor a kísérletet vascsészével ismételték meg,
ez az edény is porrá hullott szét. A kémikusok ekkor nagy gránittömböt vettek e'.o
és megdöbbenve konstatálták, hogy ez a kő
is gázfejlődés
nélkül porrá málih anélkül,
hogy robbanna és hogy a kő el/morzsolódása közben példátlan hideg álll be. Ha alkáliákkal kezelték a ttokzatos anyagot, az edény
elvesztette
súlyának
egyötödrészét.
Még

— Őrült asszony, halott férj. Blois
városkában — amint Párisból jelentik —
egy Degarne nev.ü jómódú lakos pár hónap
előtt eltűnt, A szomszédok Degarne feleségéhez fordultak, aki azt a fölvilágosítást adta.,
hogy férje elutazott, a szomszédok azonban
gyanúsnak találták a hosszas távollétet és
értesítették a rendőrséget, ahonnan kiküldtek egy rendőrbiztost és egy orvost. Kérdésükre az asszony a.zt felelte, hogy férje a
szomszéd szobában pihen. Belépve ebbe a
szobába, az ágyon egy posztóval letakart tömeget pillantottak meg. Miután fölemelték a
takarót, fölismerték Degarne holttestét, a
mely erősen fölosztó áUapotban volt. Arra
a kérdésre, hogy miért nem jelentette he férje halálát, az asszony igy felelt:
— A szellemek megtiltották, hogy bármit is tegyek és bárkinek is szóljak. A szellemek azt parancsolták nekem,
hogy ne m
nyúljak a holttesthez, hanem várjam meg, a
mig érte jönnek.
A szerenc tótlen asszony nyilvánvalóan
őrült, be is szállították az őrültek házába.
Férje december 23-án halt meg és az asszony
holttestet azóta őrizte az elsötétített szobában.
— A tábornagy és az újságíró. A párisi
Matin körülbelül egy hónappal ezelőtt arról
adott hirt, hogy Limán 'tábornagynak, a konstantinápolyi német katonai misszió főnökének két leánya ellen sétájuk közben rablótámadást követtek el. A bir nem volt igaz, a
nagy világlapot fölültette valaki. Limán tábornagy azonban ugy fogta föl a dolgot,
hogy a Matin megtámadta leányai becsületét és ezért felelősségre vonta a Matin konstantinápolyi munkatársát, Detrus hirlapirót.
A Matin — mint Párisból jelentik — mai
száma erről a következő tudósítással számol
be:
Az eset március 19-én, tehát egy héttel
ezelőtt történt. Azon a napon Limán tábornagy Thauvent ezredesnek és a német katonai misszió egy hadnagyának kíséretében az
Agance Ottoman helyiségébe ment, este hét
órakor, amikor ott volt a Matin tevelezőjs,
Detrus Alfréd is. A német tisztek török formaruhában voltak. Hallatlan jelenet játszódott le közöttük. Limán tábornagy ós a német hadnagy revolverrel hevesen rátámadtak Detrusra, amiért a támadásról szóló hirt
közölté és ezzel a tábornagy családját becsületében sértette meg. Csak Detrus nyugalmának és hidegvérének köszönhető, hogy tragédia nem történ . Bebizonyította, hogy nem.
ő közölte a kér léses hirt és a hírhez semmi
köze. A német tisztek erre
visszavonultak.
Másnap reggel Thauvent ezredes Detrus la-
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Előadások 4, V26,1/48 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától folytatólag.

1914. március 28.
egész sereg ilyen meglepő tulajdonságot
mutatott az .uj anyag és a kémikusok siettek
a jelzett vidékre, .ahol .hosszas keresés után
találták is nagyobb mennyiséget ebből az
anyagból. A leletet tudományos kutatásokra fogják fordítani. A kémikusok azt hiszik,
hogy a titokzatos anyagnak a rádiumhoz
semmi köze nincsen, de viszont nagyon valószínű, hogy jelentős gyógyító erők laknak
benne. Természetesen ez irányban is kísérletezni kell, de igen óvatosan., mert a kísérletek esetleg veszedelmet is okozhatnak. Különösen feltűnőnek tetszik a>z a jelenség, hogy
minden tárgy, amely az uj anyaggal összeköttetésbe kerül, elveszti súlyának egy részét. Az a vidék, ahol a titokzatos ásványt
megtalálták, Orosz-Középázsiában van és
ismeretes arról, hogy sok ott az uránérc, tehát a rádium is. A tudományos vizsgálódást
érthető lázas kíváncsisággal folytatják.
— A szivar. Jelenet egy .előkelő garzonember szobájában.
Csöngetnek. Az .inas bejön és jelenti:
— Kérem, nagyságos ur, egy hölgy vaui
•itt.
— Hm, — mondja az ur, — .mondja neki,
hogy nem vagyok itthon.
Az inas kimegy, de kis vártatva visszajön.
— A hölgy nem hiszi el. Azt mondja,
hogy a nagyságos ur itthon vara, csak letagadja magát.
Az ur dühösen jár fel s alá a szobában
és gondolkozik. Hirtelen ötlete támadt. Igy
szól az inashoz:
— Vegye ki .a szivaros szekrényemből a
legnagyobb szivart.
Az ánias bámul.
— Ne féljen, — biztatja a gazdája, —
csak vegye ki, hagyja r a j t a az aranyos karikát, gyújtson rá, lépjen a hölgy elé ós
mondja neki, hogy nem vagyok itthon. E r r e
csak elhiszi, hogy neon vagyok itthon.
Az ötlet csakugyan kitűnően bevált és
azóta, akár hölgy, akár hitelező az^ akinek
számára nincs otthon a gazda, — a hazugság mindig egy finom szivarba kerül.
— Mestertan folyam nöi szabók részére
A teclinologiai iparmuzeum
igazgatósága
19.14. jnnius .29-től augusztus 16-ig hét héten
keresztül napi 9 oktatási órával a nőirulia
készítő iparosok részére mestertanifolyamot
rendez. A tanfolyam tárgyai: 1. Szerkesztési
mértan; ,2. ipari számtan és kalkuláció; 3.
anatómia elemei; 4. szakrajzolás; 5. ruha vázolás; 6. ruha,díszítés; 7. a női ruházat története; 8. áruismeret és a szálas anyagok technológiája; 9. ipari könyvvitel. A tanfolyamra
csak iparigazolványos női szabómesterek vétetnek fel, feltéve, hogy előzőleg már egy
szakrajztanfolyamot elvégeztek. A vidékről
felvehető női szabómesterek maximális száma 18. A tanfolyamon
résztvevő iparosok
semmiféle anyagi támogatásban nem részesülnek, ellenkezőleg a jelentkezőknek akár
közvetlenül, akár a szegedi kerskedelmi és
iparkamara utján, legalább 250 koronát kell
az intézet pénztárába befizetni, amely heti
részletekben térittetik vissza, A jelentkezések
legkésőbb május 15-ig nyújtandók be az említett feltételek figyelembevétele mellett vagy
a szegedi kereskedelmi és iparkamaránál,
vagy a technológiai muzeum igazgatóságánál. Később érkező jelentkezések figyelembe
nem vétetnek.
— Fantomas. A közönség óhajának tesz
eleget a Fuss-mozi igazgatósága, mikor megkezdte a Fantomas-sorozat lejátszását. Szombaton már a Fantomas II. kerül vetitésre,
melyhez fölösleges
kommentárt füznünk,
hisz minden mozilátogató tudja, hogy az
idei szezon legsikerültebb, legizgalmasabb
detektivslágere: Fantomas. — Az Urániaszinház szombaton
megkezdi a szenzációs
Gaumont képek lejátszását. Egyszerre két
brilliáns slágert mutatnak be. Az egyikben
játszik Susanne Privát is, aki drámai szende, akinek kedvéért bizonyára megtelik a
mozi. A mellékképek a legnagyobb hozzáértéssel vannak összeválogatva.
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Színházi m ű s o r :
/SZOMBAT délután: A szegedi tornaegyesület sportünnepéllyé.
ISZOMBAT: Tündérlaki lányok,
vígjáték. Páratlan 3/3.
VASÁRNAP
délután:
Katonadolog,
operett
VASÁRNAP: Tündérlaki lányok, vígjáték. Páros Va* A Szinészegyesület és a kinemaszkeccsek. Az Országos Szinészegyesület a
mult év decemberi tanácsülésén hozott határozata értelmében körlevelet Intézett a vidéki városok tanácsához. A körlevél a vidéki színészet válságos helyzetével kapcsolatban azzal a súlyos csapással foglalkozik, a
mellyel a moziszkecs- és kinetöfon-előadások
a vidéki színházak exisztenoiális érdekeit veszélyeztetik. A szinészegyesület ez okból azzal a kérelemmel fordult a városok tanácsaihoz, hogy amig a színtársulatok állomáshelyeiken müköd/nek, mofeászkeccs-etőadáisok
rendezésére másnak, mint szinigazgatóknak,
engedélyt ne adjanak; kinetof on-előadásokat
pedig csakis színigazgatóknak
engedélyezzenek. Ez az intézkedés nem a mozik ellen irányul, hanem a moziszkeoösek ellen. A szinészegyesület annak idején hasonló fölterjesztést intézett a kultuszminisztérium utján
a belügyminisztériumhoz. Ebben a kérdésben
a belügyminiszter a szegedi szinház igazgatójának ismert fölebbezése alkalmával állást
is foglalt. A városok foglalkoztak a Szinészegyesület fenti kérelmével. Most érkeznek be
a válaszok a Szinészegyesület központi irodájába. A többek között Miskolc és Nagybecskerek törvényhatóságai teljesítették a kérelmet 'és olyan határozatot hoztak, hogy a színházak érdökeinek megvédése szempontjából
moziszkecs- és kinetofon-telőadások rendezésénél a belügyminiszternek ebben a kérdésben kifejezésre jutottl álláspontját szigorúan érvényesíteni fogják. Ugy látszik, bogy
Miskolcon és Nagybecskeréken még ott tartanak az emberek, hogy a színháztól várják
minden kulturális feladat megoldását. A szegedi eset bizony nem jó precedens erre, mert
mint ismeretes, Szeged törvényhatósági épen
mostanában irt föl a miniszterhez olyan szabályrendelet jóváhagyása végett, amely meg
engedi a szinház működése alatt is, más mutatványos és nívós előadások tartását.
* A kardalosok jutalomjátéka. Április
6-én lesz a szegedi színtársulat kar dalosainak a jutalomjáték a. Egyik legérdekesebb eis
télye szokott ez lenni a szegedi színháznak;
az idén is szegedi aktuálitásokat. fognak előadni egy énekes darab keretében. Hogy milyen darabot adnak, erre vonatkozólag még
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nem történt megállapodás, de a közönség, a
mely mindég honorálni szokta a derék karszemélyzet működését, valószínűleg az, idén
is zsúfolásig megtölti a színházat és jól fog
mulatni.
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Tornaünnep a színházban
— A Szegedi

Tornaegyesület

szereplése. —

(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Tornaegyesület annyi sikeres vidéki 'és budapesti
szereplés után Szeged közönségének :is bemutatkozik, még pedig — nagyon helyesen,
— a városi színházban. Szombaton délután,
Lázár György dr. polgármester tiszteletére
rendezik a disztornát, ami igazán kedves figyelem ,az egy esület vezetőségétől. Természetesen az egész város kívánsága az, hogy polgármesterünk részt vehessen ezen a tiszteletére rendezett, nagyszerű ünnepségen, ,a csúnya, esős-hideg idő azonban valószínűleg
akadályozni fogja /Szeged legelső polgárát
abban, hogy szobáját ezekben a npokban elhagyja. Itt is hangsúlyozni kell azonban,
hogy Lázár György dr. állapotában örvendetes: állandó a javulás.
A Szegedi Tornaegyesület csapatai országos, sőt nemzetközi viszonylatban is kvalitásosak. Természetesen Lövész Antal elnöké
a főérdem, akinek páratlan agilitása eredményezte a mai helyzetet.
A szinházi disztorna keretéhen mutatko-

zik be a Budapesten lefolytatott bajnoki mérkőzés győztes férfi-csapata, valamint ,az egyesület női mintacsapata, amely Budapesten

március 15-én a Nemzeti Torna Egyesület
Szentkirály-ntcai
tornatermében
értékes
munkájáról nagyszerű sikert szerzett. Szere-

pelni fog még ,az ünnepségen Ligeti

Jenő

népiskolai tanitó, egyesületi tag a gyermekCiSapatának 24 tagjával.

A testet-lelket egyaránt üditő gyönyörű
torna megtekintésére átrándulnak Hódmezővásárhely és Szentes sporttársa,dalmának kitűnőségei is. A helyőrség tisztikara a legnagyobb rokonszenvvel kiséri a derék tornaegyesület kulturmunkáját és testületileg fog
a szép ünnepségen megjelenni.
Az iskolák tánuló-ifjusága kíváncsisággal várja már a tornaünnepsóg virradatát.
Az egyesület vezetősége az árvaház és a siketnéma intézet növendékei részére szokásához hiven ingyenes bemenetelt biztosit.
Az ünnepség pontosan félhat órakor kezdődik. A svéd- és szabadgyakorlatokat zongorán Kováts Manci fogja kisérni. Belépőjegyek — délutáni helyárak szerint — a színház pénztáránál válthatók.
Az ünnepély műsora a következő:
1. Fölvonulás. 2. Együttes szabadgyakorlatok zenére. 3. Mintacsapat-tornáziás lovon. 4. Szabadgyakorlatok zenére (férfiak)
Magyarország 1914. évi vidéki bajnokcsapatának bemutatkozása. 5.' Mintacsapat-tornázás magas korláton. 6. Szabadgyakorlatok
zenére (hölgyek). 7. Gyermekcsapat svéd szabadgyakorlata. 8. Szabadgyakorlatok fabotokkal zenére (férfiak.) 9. Mintacsapat-tornázás a magas nyújtón. 10. Szabadgyakorlatok
fa botokkal zenére (hölgyek).
A női csapatban résztvevő hölgyek névsora: Brauswetter Boriska, Brunner Aranka, Hegedűs Bébi, Hoffer Rózsi, Kartmann
Giza, Kiss Sárika, Nagy Erzsike, Pndler
Margit, Rosensohn Ella, Rippner Ella, Singer Böske, Singer Hilda, Schweiger Ilonka,
Szalay Piroska, Vadász Mancika, Wolf Adél
és Wolf Zseni.

o Elmarad a vasárnapra tervezett KAC—
SzAK mérkőzési. A folyton tartó esőzés lehetetlenné tette a meccs megtartását, ímeirt a
pálya viz alá került. Amennyibe,ni azonban az
időjárás megjavul és nöm lesz eső, ugy nagy
tréniingmérkőzést tart az I. a II-ik csapattal.
o Kinizsi—SzTK 3 : 0. Egyik temesvár
lap irja: A lezajlott mérkőzés egyike volt az
idei szezon, legszebb futball küzdelmének.
Mindkét csapat tagjai dicséretre inéltó önzetlenséggel küzdöttek. A Kinizsiek lapos
passzjátékát percekig tapsolta a szép számban megjelent közönség. Ugylátszik, a Kinizsi visszanyerte őszi nagy formáját. Jó volt
az SzTK védelme, különösen a Kiss kapus,
s az ő remek védésén mult, hogy csapata több
gólt inem kapott. A Kinizsiek csatársora ezúttal szép összjátékáért érdemli meg a dicséretet. Viszont a védelem kevés munkáját is
jól végezte. A mezőny legjobb emberei Tóth
és Szedlicsek voltak. Az abszolút fair mérkőzést Horváth Pál SzAK a tőle megszokott
precizitással vezette.
o Külön vonaton megy a SzAK április
5-én Szabadkára. Magyarországon első eset,
hogy futballmérkőzésre külön vonat viszi az
érdeklődők százait. Ezzel megint egy lépéssel közelebb kerül a magyar futballsport az
angolhoz, ahol szotmbat délutánonként se
szeri se száma a különvonatoknak, amelyek
ezreket szállítanak a futballgócpontokba.
korona a mai naptól kezdve a valódi TungsramWolfram fémszálas izzókörte 5, 10, 16,25,32 és 50
gyertyafényerősségben FONYÓ SOMA világítási
vállalatánál, K Ö L C S E Y - U T C A Wagner-palota.
•F*
Utánzatoktól óvakodjunk!
H
Minden egyes izzókörtén cégem rajta van.

75°/o villany megtakarítás!
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Sutor>'zá!Htásokat helyben és vidékre, beraktározást száraz raktár
helyiségben eszközöl

Ungár

Benő

szállító
Szeged, Jókai-utca 1. sz
Telefon 34.
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iKoya! nagy kávéházban
Minden vasárnap

NAGY TOMBOLA
értékes nyereménytárgyakkal.
Naponta czigányzcne.
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Saját termésű kitűnő hegyiborok.
Különlegesség: „ R o y a l Zöldike."

T u l a j d o n o s o k : Matejka é s Fliegel.
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Hat hónapi államfogház
királysértésért
— Republikánus

pör a szegedi
biróság előtt. —

(Saját tudósitónktól.) A királyság védelméről szóló u j törvény tudvalevőleg a király
sértési és izgatás-i pöröket kivonta az esküdt
biróság hatásköréből és szakbiróság elé utalta. Az u j törvény életbe léptetése óta, ma
tárgy-alt másodszor a szegedi törvényszék
szakbirósága republikánus-pört. Az első pör,
amelynek tárgyalása épen egy hónappal ezelőtt Ifoly-t le izgatáJsi-pör volt: Pataj -Sándor
dr. zombori ügyvéd került a vádlottak padjára nyomtatvány utján elkövetett államforma elleni izgatás vétségével vádolva. P a t a j
dr.-t azonban fölmentette a biróság. M-a pedig -az első királysértési pör került tárgyalásra és a vádlott Korniczky Dezsőt ia biróság hat hónapi államfogházra és három
évi hivatalvesztésre itélte.

Győződjön meg,
ii8m kiselejtezett, régi
szövetek, hanem tiszta
g}apju 3 mtr szövet,
egy teljes férfi öltönyre

kapható 18 kor.-ért

Holtzer és Társa

íü posztó-áruházában =§
SZEGED, Vár-utca 7. szám.
(Főpostával

szemben.)

Korniczky Dezső, aki jelenleg sógorának, Nagy György dr.-nak, az ismert republikánus vezérnek a lapját, a fővárosban megjelenő „Kossuth Zászlóját" szerkeszti, egy
cikkét inkriminálta a szeged-i ügyészség. A
cikk, amely a nemrég beszüntetett Magyar
Köztársaság cimü folyóirat 1913. február 14iki számában jelent meg ,/Magyar szó Bécsben" cimmel, azt a beszédet tárgyalta, melyet Károly Ferenc József prezmntiv trónörökös intézett egy bécsi kaszárnyában a
magyar bakákhoz. Ezzel a beszéddel a budapesti lapok is foglalkoztak és -nemzeti szempontból örvendetesnek tekintették.
Korniczkynek azonban más véleménye
volt ebben a dologban és ennek a véleményének erős kifejezést is -adott cikkében. A budapesti lapok elismerő sorait „túlzott lojalizmusnak" nevezte és behatóan foglalkozott
ezzel kapcsolatban a magyar belpolitikával,
a Tisza és Lukács kormány „jogfosztó" választójogával. A választásokról szóló uj törvénnyel kapcsolatban azután a király személyével is foglalkozott olyan formában, a
mely az ügyészség figyelmét felkeltette.
A mai tárgyaláson Pókay Elek táblabiró
elnökölt. A tanácsban résztvettek
Márton
József dr. és Nagy Zoltán. A vádhatóságot
Szapár József dr. ügyész képviselte, a vádlottat Nagy -György -dr. védte. Az elnök kérdésére Korniczky kijelentette, ihogy nem érzi magát bűnösnek, mivel az inkriminált kifejezéseket nem a király ellen, hanem a trónörökös ellen használta és nem volt szándékában sérteni a királyt. A-z ügyész hosszú
vádbeszédében annak a bizonyítására fektette a fősúlyt, ho-gy Korniczky cikkének tendenciája a király ellen irányult. E r r e vonatkozólag fel is olvasta az inkriminált cikk
egy részét, amely nyíltan szószegéssel vádolja a királyt. A sértő kifejezések miatt a
vádlott szigorú büntetését kérte.

ogj

*) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.

Nagy György dr. védőbeszédében ia vád
lott fölmentését kérte, mert szerinte királysértés a cikkben egyáltalán
nincsen. Az
ügyészség mesterségesen g y á r t j a a köztársasági pöröket, hogy érdemeket szerzzen. Szapár József dr. ezt a vádat erélyesen visszautasította, mire Nagy György dr. folytatta
védőbeszédét és a vádlott fölmentésót kérte.

A biróság visszavonult ezután Ítélethozatalra és majd két óra hosszáig tartó tanácskozás után az elnök kihirdette ,az ítéletet, amely
szerint a biróság bűnösnek mondotta ki Korndczky Dezsőt nyomtatvány utján elkövetett
királysértésiben, hat hónapi államfogházra
és 3 évi hivatalvesztésre itélte. A védő felebbezett az ítélet ellen.
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A makói hagymatermelés hajai
— Drága a föld! —
(•Saját tudósitónktól.) Gyakran foglalkozik az egész ország sajtója a makói hagymatermelő viszonyokkal, mert innen ekszportálják az egész országba, sőt a külföldre is
a hagymát és ezen közgazdasági érdeken kívül, még sok ember egzisztenciája is fűződik
a makói hagymaterméshez. Makó városának
és vidékének ugyanis legfontosabb közgazdasági tényezője a hagymatermelés és az azt
közvetítő kereskedelem. Csupán csak Makón
körülbelül 4000 ember foglalkozik hagymakertészettel és tekintélyes számban vannak
a kereskedelmet lebonyolító közegek. Átlag
évenként i—500 waggon hagyma kerül eíszállitásm és igy a termelés és kereskedelem
sok millió koronára rugó pénz forgalmat jelent a lakosságra.
Érzi és át van hatva tehát a közgazdasági intézmények iránt fogékonysággal biró
minden factor, liogy a hagymakertészétet
ápolná, fejleszteni és szabályozni kell. Csanád vármegye vezetőségének figyelmét sem
kerülte el ennek szükségessége és mihelyt
erre alkalom adódott, nem is mulasztotta el
különösen a termelők érdekeit a kormánynál
támogatni.
A kormány szakközegei a helyszínen!
megjelenve közvetlen tapasztalat alapján
gyűjtöttek adatokat és közvetlen érintkezés
utján igyekeztek meggyőződést szerezni ezen
gazdasági művelési ág mibenlétéről, netáni
bajairól és keresték azokat a hibákat, melyeken segiteni kell s ugy találták, hogy azok,
akik a termelés szabályozásának megoldása ,
fölött gondolkoznak, teljesen feleslegesn törik a fejüket, mert Makón és vidékén ;a hagymatermelés egyáltalán -nem szorul védelemre.
A makói kertészek és kisgazdák — mint
azt a Makón járt szakértők megállapították,
— a hagyma termelést oly magas tökéletességre, szinte művészi színvonalra emelték,
hogy ezen a téren nem hagy fenn semmi kívánni valót. Ha valahol, ugy ennél a földmivelési ágnál áll az a közmondás, liogy könyvből gazdálkodni nem lehet és a kertészek
gyakorlatiaáság/ávia(l 'szemben /minden <theoretikus -búvárkodás és tanácsadás kárba veszett erőlködés.
Az elméleti gazdálkodók a makói kertészektől esak tanulhatnak és mégis mi az oka
annak, hogy az utóbbi időben gyakran lehet
hallani arról, hogy veszedelem fenyegeti
a
makói
hagymakertészetet.
Ennek az egyszerű oka pedig a rettenetesen drága bérföldekben rejlik. Ott, ahol
maga a kisgazda egy köblös (1600 négyszögöl) ugarföldért 120—180 koronát, egy járandóért (2200 négyszögöl) 200—250 "koronát
szed haszonbér fejében, ott igazán kár még
esak fel is említeni az olcsó bérföldet és pedig annál inkább, mert sajátos birtokviszonyaink mellett tudjuk, hogy Makó egész határában nagyobi) kiterjedésű uradalmi birtok egyáltalán nincsen.
-Ezen és csakis ezen a téren érzi a termelő a szabályozás szükségességét, mert a közvetítő kereskedelem erkölcsi és anyagi fogyatékossága idézi elő ama
balhiedelmet,
mintha a termelés hiányossága volna a bajok kútforrása.

1914. március 28.
x Pancsova város halgazdasága. Panesova város törvényhatósági bizottsága © hónap 24-én Dániel Tibor báró főispán elnök. lésével rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlésben elhatározta a törvényhatósági bizottság, hogy az eddigi bérlőtől átveszi a kilencedik számú dunai halászati jogot. Ezzel
>a város közönsége a már eddig bérbe vett halászati jogokkal együtt olyan halászati területnek jut a birtokába, mely a Dunán Zimonytól le Sándoregyháza község határáig
több mint 30 kilométer hosszúságra, a Tem.es
folyón pedig több mint 50 kilométer hoszszuságra terjed s mely a hozzátartozó Duna
szigetekkel és kiöntéseikkel az ország egyik
legnagyobb és legdúsabb halászati területe
lesz. A halászatot a városi tanács' házilag
kezeli. Az eddigi méregdrága árakat máris
leszorította s célja az, bogy ne csak Pancsova város közönségét, hanem az előre várható nagy feleslegből az egész Délvidéket ellássa elsőrendű és olcsó, friss dunai hallal.
x Bankok kimutatása. Az angol és a
francia bank ma tették közzé a kimutatást
állapotukról. E •szerint' az angol bank állapota ismét rosszabbodott, mert minden, tekintetben nagy igényt támasztottak iránta. A
váltótárca 2.8 millió font sterlinggel nagyobbodott, ami részben még az adófizetéssel
kapcsolatos, amjeninyiben ellentételként . a
kincstár követelése nagyobbodott 1.29 millióval. A magánosok követelése is nagyobbodott 0.97 millió fonttal, ami valós,zinüen
előkészület az uj kibocsátásokra való befizetésre. A bank aranykészlete fogyott
315,000 font sterlinggel .és az összes tartalék
466,000 fonttal. — A francia bank állapota
javult valamivel, almennyiben az ércfedezet
1.10 százalékkal' nagyobbodott. Az aranykészlet 2.69 millió frankkal szaporodott, ellenben az ezüstkészleti 999,000 .frankkal kisebbedett, a bankjegyforgalom pedig. 60 millió frankkal fogyott. Ennek következtében a
bankjegyforgalom aránya a készpészkészÜetlhezl 74.42 százalék, mig laz előző héten
73.32 százalék volt.
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hitel 841. Angló bank 343. Unió-bank 607.50.
Bankverein 534. Landerbank 520. Dohányrészvény 437. Alpesi hánya 828.50. Rimamurányi 653. Prágai vasmű 2470. íSkoda 758.
Osztrák és Magyar államvasút 7,11.50. Lombárd 102.50. Déli vasút 242.75. Török sorsjegy
227. Márka készpénzért 117.60. Az irány gyön
gébb.
Árujegyzés.
Budapest—ferencvárosi zárt sertésvásár.
Fölhajtás déli fél tizenkét óráig: 1908 sertés,
8 süldő. Árak: Zsirsertés, elsőrendű, öreg 146
fillér; fiatal, közép 146—160 fillér; könnyű 150
—166 fillér; süldő 120 fillér, élősúlyban, levonással. Vásár iránya közepes. Árak hanyatlottak.
Budapesti borjuvásár. Fölhajtás déli fél
tizenkét óráig: 1835 borjú és pedig: 993 élő
belföldi szopós-borjú, 3 ölött, 87 élő bárány,
750 ölött. Árak: Élő belföldi szopós borjú,
elsőrendű 108—116 Uér, kivételesen 118 fillér;
másodrendű 100—106 fillér; ölött 116 fillér;
élő bárány 70—84 fillér; ölött 10—18 korona
páronként.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.

Városi

=

szinház.

MA
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A TÜNDÉRLAKI LÁNYOK.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Heltai Jenő.
SZEMÉLYEK:
A báró
Bergné
Boriska
Olga
leányai
Manci
Sári
'
Matild
Pázmán
Petrencsey Sándor
Róza
Pista

Almássy
Csáder
Szohner
Simkó
Tallián
Pálma
Martinyi M.
Petheő
Körmendy
Martinyi J.
Szendrö

Délmagyarországi fióktelep
SZEGED, Kelemen-u. 11. Telefon 833.

Kiadótulajdonos : Várnay L.

EGH2DÍT9TTUK
folyósítását megkezdettük,
1 évtől 35 évig terjedő előnyös törlesztéses kölcsön ket
folyósítunk. - - Megbízásokat

kizárólag földbirtokokra
fogadunk
el.
_

Szegedi Altalános Bank
Rudolf-tér 5. szám.

..

TŐZSDÉK

„ASPIRATOR

A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiac ma rendkivül élénk volt.
Az áprilisi rozs folytatólagos vásárlásokra (a
melyeket részben osztrák, részben cseh számlára teljesítettek) .olyan szilárdan indult,
hogy délelőtt 10.25 koronán is kötötték. A
rendkívüli árváltozás, a rozs-ring folytonos,
forszírozott vásárlása nagy izgatottságot keltett a piacon és a többi áru irányát is lényegesen megjavította. Annál is inkább, mert a
készáru is nagyon szilárd és aterminusközeledésével kapcsolatosan a többi cikknél is a
fedező vásárlás volt túlsúlyban. Az árfolyamok a következők:
2 óra alatt annyi
Buza áprilisra 12.6.9, májusra 12.57, októruha mosható, mint
berre 11.26. Rozs áprilisra 10.14, októberre
8-73. Tengeri májusra 6.76, juliusra 6.89. Zab
ezelőtt egy szeméig
áprilisra 7.59, októberre 7.75. A készáruvásáegg nap alatt mosott.
rén 10fillérrelszilárdabb volt az irány.
A budapesti értéktőzsde.
Ara 8 korona.
, _ Ma megnyitáskor az ultimóhalasztást intézték ©1 az előtőzsdén. A halasztás simán,
gyorsan és változatlanul ment. Az üzlet ma Eggedárusitás Csongrádvármegii
a legszerényebb határok között folyt !©•
részére
A bécsi vaspiac eleintén szilárd volt, később
réalizálás nyomán gyöngült. A nemzetközi
Pmcon alig volt kötés, a helyi piacon átmenetileg .a rimamurányi részvény 1—2 koronával drágábban, a közúti részvény tartott
©ron volt keresett. A városi vasutrészvény
ma is lanyha volt. A készárupiaoon az Adria
tengerhajósrészvény kissé javult, egyébként
mig volt kötés. A járadékpiac teljesen üzletműszaki üzletében
tolón volt. A zárlat üzlettelen, csöndes volt.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 637.50. Magyar

mosógéppel!

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam.

ni AH! Gólya árúház
MEGNYÍLT!!!
Kossuth Lajos-sugárut 1. szám
(Bruckner vaskereskedés mellett.)
NŐI szövetek, kézműárúk,
pongyolák, blousok, aljak,
női ingek, alsószoknyák,
kötények, csipkék, himzések, keztyűk, harisngák
és mindenféle női és férfi
:•: divat cikkekben :-:

igán olcsó árakkal!

S2EIED, SZÉGHEHVl-IÉB 16. SZ. MEGNYÍLT!!!

1914. üiáraus 28.

DISL.M AG Y ARORSZÁ G

12.

y

Ha lő
r

u

h

á

t

y

,

felöltőt,
Raglánt
olcsón, készpénzért akar
vásárolni, K E R E S S E F Ö L

ABONYI
HÁLY
=

AFBOHIBilETiSEK,

Csipke-

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szeged, Kosuth Lajos-sugárut i, szám.
Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfeiszere:: lést cikkek raktára ::
Telefon: 468.

és szövetfüggönyők
nös gondal vegyileg
littatnak olcsó árak
tett és rövid idő

LUCZA

SZÉCHÉNYI

Telefon: 468.

**

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.

A vizgyógymód edz és gyógyít idegesség,
agy- és szivbántslmak, álmatlanság, ei/észtéal
zavarok, köszvény, csaz stb. sikerrel kezelketók a WAGNER-fürdd külön férfi- és nól
gyógyosztályában. — Kipróbált kezelő és kezelőnő. — Góz.-kád- és zuhany-fürdőnket la
s nagyérdem A közönség figyelmébe ajáal jak

•

Vénig Gyula
cipfsz fs orthopíd

SZEGED, J ó k a i - u t c a .

I

ll

Zongorátanitás

Minden csütörtök, szombat és

Értékes

TOMBOLA

vasárnap

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

tárgyaik.

Szolid családi műsor. — Női kiszolgálás teljesen beszüntetve.

Thierry A. gyógyszer, balzsam?
segítséget nyújt bármely betegség ellen
különösen a légrési szervek megbetege
déseinél, köhögés, elnyálskásodás, gégt
katarrhus, tüdőbaj, étvágytalanság, rossz
emésztés koleraszerü betegé ,éknél, gyo-á
morgörcs esetén. Külsőleg az összes szál j
betegségeknél, fogfájásnál, mini szájvíz í
égési sebeknél és kiütések ellen k i t ű n ő v é
bevált. — 12 kis vagy 6 dupla vagv I nd^yl
speclálüveg 5 6 0 K. Nagyobb rendelésednél jelentékeny árengedmény.

A zenét GONDI KÁLMÁN Szegeden
legjobb cigángprimás teljes zenekaré al
hangversenyez.

Kezdete pontban 9 órakor.

Thierry A. gyógyszerész egye- i
dül valódi Centifólia-kenőcsej

Megakadályozs megszüntet vermftgezesfájdalmas operációkat leggyakrabban ,«t
leslegessé tesz Használatoa gyeri.kagyas
nőknél, fájö emlők tejmeginditásnál, rekedés, emlökeményedés ellen, ü r b a n c
feltört lábak, sebek, dagadt végtagok
csontszú, fekélyek, ütés, szúrás, lövés, vágás
v. z ú z ó d á s által okozott sebéknél k i t ű n j
gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolítása
mint üveg, szálka, por, serét, tüske s t b , kinövések, karbunkulus, képződmények, valamint rák ellen, féreg, rothadás, körömgvűtés.
hólyag, égési sebek, hosszú betegségednél
előforduló fWfekvésnél, vérkeléseknél, fülfoiyásnál, valamint k i p á h s esetén csecsemőknél s t b . stb kitünö hatású.
Két tégely ára K 3«0
pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható.

ler&TbttiTi
taw-ib*-'4áahífllrt*
>,.,»» giirm.

Budapesten kaphatő TÓRÖK JÓZSEF gyógytárában vatauuut az
ország legtöbb gyógrtárában. Nagyban THÁI.MAYER és 6EITZ,
Hochinelster utódai és RADANOVÍTS TESTVÉREK drogériákban
Budapesten. — Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk l.özvetlenü

H

addig legjobb gyógyszerünk a jó táplálkozásHa azonban tulerőltetés, betegségek, vérveszteségek, gondok stb. folytán szerveink
gyöngülni kezdenek, akkor a gyöngeség és
betegség föltartóztathatlariul tör előre. Ha
tehát az ember gyöngül, ha ideges izgalmak,
fej-, hátfájások, fejnyomás, vértódulás, szédülés, átcikkázó idegrángások és fájdalmak,
szívdobogás, álmatlanság, izgató, zavart álmok,
félelmi érzetek gyötrik, ha állandóan lehangolt, életunt, feledékeny, már reggel törődöttnek, egész nap gyöngének érzi magát, ha
étvágytalan, székrekedése, fölpufíadása gyakori, továbbá, ha sorvasztó betegségek folytán legyöngült, elerötlenedett, akkor azonnal
kell oly anyagról gondoskodni, mely a vérizom és az idegek főtaptálékát képezi. Ily
tápszer a hosszú éveken át eszközölt kísérletek alapján előállított Nutrigén, a vér és
idegtápsók királya. Eme kitűnő tápszerrel
szerzett tapasztalatairól számol be egy tapasztalt orvostudor egy könyvben. Mindenki,
akinek erőre, egészségre és gyógyul á s r a van szüksége, kérje ezt a könyvet és Nutrigén próbát, melyet kívánatra díjtalanul és
portómentesert
küld meg a

Ifit
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Nutrígén-Vállalat
BUDüPSST, Dl, Uöntísmapfij-ufm 95. I. em. i.

íf

mozgófénykép előadás szakad
bemenettel.

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

M
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NAPONTAI

Ha j ö s z ü l é s ellen
csakis az ártalmatlan Léitzinger-fáie „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

$ $ l i K í m t ft betegcK?

Mérték utáni megrendelések a legjobb anyagból, kizárólagosan a láb
fekvése szerint jutányosán készülnek.
— A vadász urak figyelmét felhivom
vízhatlan cipőimre és csizmáimra.

megkezdődött a

JÓZSEF

kelmefestő és
vtgytlsztl tónál

RUHAÁRUHÁZÁT

S z e g e d e n,

külötiszmelalatt

Hajhullás; hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-fék
i n a h a js z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
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A csodás hatású FÖLDES-téle

MARGIT-SZAPPAN

a modern szépségápolásnál n é l k ü l ö z h e t l e n .
Ezen teljesen lugmentes, legfinomabb növényzsirokból készült, kellemes szagú, kitűnően
habzó szappan igen kiadó, miért is családi
használatra a legalkalmasabb.
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PÁR NAP ALATT
FÖLDES KELEMEN flqtyjiméSZ A R A D
Gyártja:

eltüntet szeplöt, májfoltot, mitesszert, pattanást.
Á pórusokat alaposan kitisztítja s biztos és
kapható;
gyorsSzegeden
hatása folytán
úgyszólván
Bentsik Lajos, Gerle Ferenc, Leinzinger
Gyula,
Franki Antal,
abőrtisztátlanságaitugy,
hogyFranko
nyoma semAntal,
marad
Meák
Gyula, Vajda
Imre pedig
és T á annak
r s a drg.,
a szépséghibáknak.
Világhírét
köszönheti,
hogy egyszersmindenkorra
elmulasztja
<01158 Fodor
Jenő és T á r s a drg.
Sllv

LEMOSSA

kapható:
§ p»»
A Kiskundorozsraán
SZEPLÖKET.

1

S
Z A70
B Ófillér.
L Á SKapható
Z L Ó gyógyszerésznél.
Ára
minden gyógyThierry A. „őrangyai"-gyógyszertárából Pregrada
tárban
s
drogc.a
kereskedésben.
Hozzá
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)
való Margit-Créme 1.— és 2.— koronás
tégelyekben, Margit Pouder K 1.20.
NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZEGEDEN, KÁRÁSZ-UTCA 9.

