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Mézesmadzag.
Vrernja

irja a következő-

— Oroszország szabadította föl Romániát a török járomból, de Romániának
német származású uralkodója eddig dinasztikus politikát csinált, a hármas-szövetséghez csatlakozott és évről-évre megújította a katonai egyezményt az osztrák
és magyar monarchiával. De most megváltozott a helyzet. Románia elég nagy arra, hogy nemz éti politikát csináljon s már
most választania kell két valószínűség között, hogy az osztrák és magyar hadsereg fog-e győzni, vagy az orosz. Minthogy Romániában mindenki megvan arról
győződve, hogy az osztrák és magyar
hadsereg rosszabb az orosznál s hogy a
két hadsereg összeütközésének Ausztria s
Magyarországra kedvezőtlen eredményét
Romániának drágán kellene megfizetnie, ez
okon Románia elhatározta, hogy nem szövetkezik többé a hármas-szövetséggel, hanem inkább a hármas ántántra támaszkodik, amely a (háború sikeres kimenelete
esetére többet is adhat Romániának, mint
a hármas-szövetség: mert odaadhdtja a
negyedfél milliónyi magyarországi románságot.
íme, ,'ilyenlíormiában ÉáaSt
Oroszország Romániáiban ellenünk s ez magyarázza azt a vakmerő elhizottságot, amit

Batorság, fiatal barátom.
Irta: Karinthy Frigyes.
Képzelhető milyen izgalommal olvastam
a „Hajdúböszörmény" húsvéti mellékletének
„Inmen-Onnan" rovatában, hogy az a néma
tudós már megint mit talált ki. Kitalálta,
hogy a bátorság és gyávaság nem1 lelki diszpozíció dolga, hanem van egy idegszál hátul
a nyakban, !ha azt átvágják, akkor minden
ember olyan bátor lesz, mint egy másik ember, akinek szintén, átvágták, mert olyan bátor lesz, Ihogy álhoz senkit niem lehet hason
litani.
Nem mertem hinni szemeimnek, hogy ez
igaz. De aztán ügy okoskodtam: Én csak
azért nem merek hinni a szemeimnek, mert
még gyáva vagyok, mert még nem vágták
át; mihelyt átvágják, mindjárt bátor leszek
elhinni, hogy nem vagyok gyáva.
A német professzort nem kerestem fel, ő
se keresett fel engem, ugy találkoztunk, egy
neutrális területen. Ijedten szólítottam meg:
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Románia résziéről tapasztalunk. De végre figyelmeztetéseket. Emlékezünk rá, hogy
megértjük Oroszországot, amely ilyen mé- néhány orosz újság milyen csalogató hanzes-madzaggal fogdossa a román — ba- gon igyekezett megsimogatná a magyar
leket, sőt meg tudjuk magyarázni magunk- nemzeti önérzetet, hogy hát mit is keres
nak azt is, ihogy a balek felül és hiszi azt, a derék magyar nép a bécsi meg berlini
amit a ravasz muszka a fülébe sugdos, — pórázon? A feltűnő készülődésnek végre
pedig csak azt kellene felelnie a Novojé- is kellett valami eredményének lenni, annak: a ihármas-szövetség is tud ám adni nál inkább, mert a belgrádi sajtó pár bét
valamit Romániának — Besszarábiát.
De óta megcsöndesedett. A keleti vasúti kéra
a negyedfél millió magyarországi román dés miatt vagy más taktikai okokból
belgrádi
világpolitikusok
kis
idő
óta
levetannyira elkápráztatja Románia szemét,
hogy Besszarábiát nem is látja, nem is em- ték rólunk a kezüket. Talán a rubel is
odább gurult.
líti . . .
Akkor is, most is, joggal tehetjük föl
Ámde mit szóljunk a mi saját ikülön
magyar muszkáinikhoz, akik kurucul kur- a kérdést, hogy vájjon a román és szerb
jongatnak és amellett propagandát csinál- ezredes, egyetemi tanár és egyéb nagynak a pánszláv 'hatalomnak, amely Erdélyt hangú politikus urak rettentő fenyegetéseiés negyedfélmilliónyi román nemzetiségi ket nem találták e kissé komikusnak? Hilakosságát a magyar földnek nyíltan oda- szen ezek az urak tudhatják, hogy az úgykínálja Romániának? Mi vájjon az ő — nevezett Nagy-Románia területileg és lakosságra nézve alig tesz többet Magyarmézes-madzagjuk? . . .
Aki figyelemmel tksisérte a
röviden ország egyharmadánál, az úgynevezett
Izvolszkij
nevével jelezni szokott publi- Nagy-Szerbia egy negyedénél? Hogy Macisztikai csoportokat, a párisi, belgrádi, gyarországnak csak kulturális célokra szolRománia
pétervári és moszkvai pánszláv újságokat, gáló költségvetése több mint
összes
költségvetésének
fele
és
Szerbiának
már betekkel előbb észrevehette, bogy az
agitáció át fog menni román és magyar egész költségvetése. Azt is tudjuk, hogy
óhajtott
faj testvéreiknek
területre. A belgrádi sajtóban is öblös ve- fölszabadítani
zércikkek hivták föl a román publikum fi- csak igen kicsi része lenne hajlandó mosgyelmét a kettős monarchiával szemben tani jólétét, személyi és vagyoni biztossámutatkozó szerb-román
érdekközösség- gát, fejlettebb kulturális szintáját föláldozre. Néhány Izvolszkista párisi újság, élü- ni csak azért, hogy nálánál minden tekinkön a Temps é'S több hirlap támogatta e tetben alább álló balkáni testvéreihez csat-
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— Uram, vagyok bátor . . .
— ö n még nem lehet 'bátor — vágott
"közbe szigorúan a nagynevű Hogyishivjákcsak — önnek még nincs átvágva.
— Tehát vagyok gyáva megkérni önt,
vágja át nekem —esedeztem.
— Az más. Üljön le, felvágom hátul a
nyakát, kiveszem az idegszálat és ön oroszlán.
— Igen, — mondtam — de félek. Nagyon gyáva vagyok.
— Hát persze. Azért akarom átvágni az
idegszálat.
— Ejnye, — vakartam a fejem — furcsa
ez. Ahoz, Ihogy ifel hagyjam vágni a nyakam,
bátorság kell; a'hoz pedig, hogy bátorság legyen, fel kell vágni a nyakam-. Hm. Nem lehetne előbb kivenni az idegszálat és aztán
felvágni a nyakat?
Az orvos szigorúan nézett rám.
— Hol tanulta maga ezt?
— Az iskolában — mondtam szemtelenül.

A következő percben négy félmeztelen,
vérengző asszisztens rohant rám fogcsattogtatva, kivont bonckéssel, letepertek egy
asztalra és a német tanár hangos „tamtam" kiáltásaira felvágták a nyakamat.
A következő pillanatban felugrottam és
ugy vágtam pofon a>z asszisztenset, hogy az
rögtön megállapította önmagán a műtéti változásokat.
A tanár mosolyogva nyújtotta a kezét.
— Gratulálok — mondta szivélyesen. —
Mint látja, az operáció fényesen sikerült. A
csekély 'háromszáz korona dijat azonnal kifizetheti.
— Szépen fizetek — mondtam hangosan és bátran. — Nem fizetek — mondtam
bátran.
Ujjonganom kellett az eredményen. Az
operáció nélkül ugyanezt félénken mondtam
volna.
Feszült mellel és megvető gőggel lépkedtem ki az utcára. Hangosan fütyültem és
körülnéztem, kibe kössek bele. Egy szép asz-
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lakozzék s uralmuk alá kerüljön. Hogy vetemedhetnek hát mégis műveltnek számító, előkelő társadalmi állású emberek olyan
hóbortra, mint amilyenek előbb Belgrádban, most Bukarestben mondandódnak és
íródnak? Ugy, hogy az irásotk és nyilatkozatok stílusát egy gőgös
nagyhatalmi
önérzet eszközei diktálják s az illető szónokok és( cikkjirók előbb-utóbb maguk is
kénytelenek ráutalni, hogy ők tulajdonképen egy igen nagy hatalom támogatásának biztos tudatában irnak és beszélnek.
Ez pedig az orosz.
Külpolitikai dolgokban nem
tudnak
eléggé mindenkit a legnagyobb
óvatosságra inteni a kósza hírekkel vagy felmerülő
konkrét jelenségeikkel szemben. Tudvalevő, hogy az, egyes államok között való
összeköttetések nem érzelmi
áradozásokon, hanem hideg számításokon és érdékközösségen alapulnak. Igy aztán minden
államban megtörténhetik, hogy egyes csoportok szimpátiáijánák vagy ellenszenvének megnyilatkozása sok tekintetben ellenkezik az állam hivatalos külpolitikájával.
Más a felelős vezetők külpolitikája, akik
rideg, számító ésszel döntenek abban, hogy
mi az érdeke az országoknak és megint
más a felelőtlen nép tribünöké, akik illúzió
fölkeltésével csak az utca olcsó tapsaira
spekulálnak. A felelős és felelőtlen politikának ilyetén ellentétbe kerülését tapasztalhatjuk most éppen a velünk szomszédos
Romániában, ahol az a „hires" kulturliga
legutóbb tartott közgyűlésén valóban túlhajtott, meggondolatlan ellenséges nyilatkozatok hangzottak el Magyarország és
Ausztria ellen. Nálunik emiatt sokan elkeseredetten követelik, hogy a monarchia
diplomáciája valamelyes formában elégtételt vagy megtorlást szerezzen a mi megsértett önérzetünknek. Váratlanul még a
főrendiház csütörtöki ülésén is szóba került a dolog. Ugy, hogy Tisza István gróf
miniszterelnök szükségesnek látta egy felszólalásban elmondani, hogy eddig semmi
ok sincs a nyugtalankodásra. Igaz ugyan,
szony ment előttem a férjével. Nyugodtan
félretoltam a férjet, megcsíptem az asszonyka állát és igy szóltam ihozzá:
— Uncili, smuncili, Ihacaeáré.
A következő pillanatban, rémles pofont
kaptam. De én egy cseppet sem ijedtem meg.
Hangosan fölkacagtam és nagy bátran igy
szóltam:
— Hát látni szeretném, mer-e még egy
pofont adni.
Kaptam még egy pofont, mire én bátran
nekimentem a férjnek és bátran meg akartam
verni, de, sajnos, erősebb volt nálam és védekezés közben gyáván és halotthalványan
remegve ugyan, de pofonvágott, mert ő erősebb volt. Kaptam még néhány pofont, bátran mondhatom, hogy lehetett öt is, mire a
férj remegve és fogvacogva nézett rám, mert
olyan bátran viselkedtem és remegve védekezett megint és védekezés közben, mivel,
sajnos, erősebb volt nálam, kiütötte három
fogamat, mire bátran nekimentem, mire ő
sírva fél elméiben és ijedtében ismét védeke-
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hogy a román liga legszélsőbb sovinizmusának frazeológiája fölöttébb ellenséges érzülettel nyilatkozott meg ellenünk,
de hát szerencsére nem a liga intézd Bukarestben a külpolitikát, hanem ott is a felelős állásban levő államférfiak. Az pedig
hűvösebb fejjel gondolkozik, mint a liga
felhevült agyú népszónokai.
Mindazáltal — mondotta Tisza István, — a magyar kormány éppen ugy,
mint a közös külügyminisztérium a legé'berebb figyelemmel ikiséri a szomszéd államokban felmerülő szimptómákat, mindig
tisztán látja a helyzetet és kész is abból
adandó alkalommal a kellő konzekvenciákat levonni. Jeleni esetben azonban nem
látja szükségét semmiféle hivatalos diplomáciái lépésnek, mert utóvégre
i|s egy
olyan országban, ahol szabad sajtó van
és a legmesszebbmenő gyülekezési
jog,
ilyen kirohanások megtörténhetnek. Való
igaz, mert hiszen igy van nálunk is. Például Károlyi Mihály és elvbarátai
már
hónapok óta támadják Németországot és
a hármas-szövetséget. Kinek jutna eszébe
Károlyi Mihályék aggresszivitását
egy
percre is a magyar és osztrák hivatalos
külpolitikájának tartani?

A délvidéki árviz.
— Község a tengerben. — [Roskadozó
házak. — Veszélyben Pancsova és Nagybecskerek. —

(Saját tudósítónktól.) A Duna vizállása
tegnap délután öt órakor — mint Pancsováról jelenti tudósítónk — elérte már a hat méter kilencven centimétert. A Pancsova—kubini ármentesiitő társulattól nyert értesülés szerint, a viz további növekedése vártható s miután a kulminálás legjobb esetben csak szombatra remélhető, minden valószínűség szerint el fogja érni az 1895-iki nagy árviz alkalmával észlelt magasságot, a 7 méter 33
centimétert. Azi 1895. és 1897-ben megerősített, szélesebbre alapozott és magasabbra
emelt hatalmas töltés azonban, szilárdan és
rendületlenül állja az óriási víztömeg szörnyű nyomását s sértetlenül kibírja majd ezt
a mostani nagy árvizet is, ha csak valami
irtózatos vihar közbe nem jő.
Egy szemtanú ma a következőket irja
nekünk: Elhaladunk a belgrádii vár mellett,
bekanyarodunk a Borcsa vizébe s pár percre
rá előttünk áll a vízben úszó község. Közvetlenül az emeletre épített községháza előtt
horgonyzunk le. Ez még száraz hely, a legmagasabb ponton fekszik. Szemben áll vele
a templom, annak az ajtaját már a hullámok nyaldossák. Egy hét óta nem harangoztak benne, mái egy hét óta nem tartott
benne a pap istentiszteletet. A községháza
Helyesen tolmácsolja tehát Tisza Ist- udvarán kocsik, szekerek, elcsigázott 'lovak,
ván, hogy az ilyen szimptómákat, egyes aszottá soványodott szarvasmarhák. Mind
népek túltengő önérzetéből fakadt utcai fe- berakásra vár. Maga a községháza még II.
lelőtlen elszólásokat kellő értékükre kell József császár idejében épült. Itt tartotta a
kalapos király a törökök ellen vereséges háleszállítani és a legnagyobb
hidegvérrel borújában főhadiszállását. Vén ház, ócska,
kell fogadni. Nyugtalankodásra és ideges- roskadozó fa-tetővel. A jegyzőt és családját
kedésre nincsen ok, de annál nagyobb kilakoltatták belőle, csak még az irodahelyiszükség van a fölényes, imponáló nyugodt ség van ott egy szobában. Lent az utca egy
magatartásra, mert csak ez a jele az erő- méter magas vízben áll, rajta 70—80 csónak,
a velencei lagunákra emlékeztetve, ha az emnek, amely tekintélyt ad államunknak ar- berek arca nem volna olyan szomorú. Ha
ra, hogy imponáljunk vele az ország ha- Budapesten egy uri gavallérnak megfojtják
tárain belül és kivül, barátnak és ellenség- a szeretőjét, lázban ég félmillió ember s az
újságok egy hétig cikkeznek róla. Ha a főnek egyaránt.
városi kültelkeken egy betöréses lopás vagy
rablás történik, vagy egy pénzintézet tisztA király Budapestre jön. Bécsből jelen- viselője elsikkaszt 100,000 koronát, az ösztik: A király április 26-án Budapestre megy szes budapesti napilapok tiz napig élnek eba delegáció megnyitására és körülbelül négy ből a szenzációból. Itt, hetvenkét ezer holdról,
hétig, május végéig marad a magyar fővá- ezer és ezer embernek a jólétéről, az életérosban. Közben Gödöllőn is fog tartózkodni. ről kellene beszélni! És egy hang sem szólal föl az egész országban!
Az ár mentesítő .társulat mérnöki kara,
élén
Ullmer József társulati igazgatóm!, éjzett és beverte a fejemet és belépett a gyomromiba, mire gyáván: elszaladt, én pedig bát- jel-nappal felváltva fáradhatatlanul dolgozik az árvízvédelmi munkálatokon. Pianosoran ott maradtam.
Felépülésem után elmentem megint a ván a felsővárosban tegnap a Crepajai-ut és
német tanárhoz és bátran fölszólítottam, Damjanich-utca közötti csatornában a Tehogy varrja össze megint az elvágott ideg- mes-vizét az ár felnyomta az utca sízintjén
szálat, mert különben nagyon megverem. fölül s a viz elöntötte az utcákat. A csatorBátran kijelentettem, amit ezelőtt soha se nát a városi mérnöki hivatal körtöltéssel
mertem megtenni, hogy én gyáva akarok zárta el s a vizet gőzszivattyuval szívatja fel
s dobatja vissza a Temesbe. Az Alsó Temeslenni, az sokkal jobb.
A tanár megijedt és összevarrta az ideg- soron a Dunagőzha józási Társaság hajóálloszálat. Kezet csókoltam neki, félénken meg- másától a Thököly-utcáig terjedő 8Ö0 méter
kértem, várjon a fizetésre és azóta elég jói hosszú csatorna is több helyen felszakadt a
érzem magam. Csak egyet sajnálok. Hogy Temes folyó vizének nagy nyomása követabban az időben, mikor még át volt vágva az keztében.
Az lalsó részebet a viz elöntötte s miidegszál, elfelejtettem megmondani a véleményemet Lajos barátom1 legújabb versed- után további csatornaszakadás várható, a
vészbizottság tegnap esti ülésében ugy határől.
rozott, hogy teljesen elzárja addigra, mig a
nagy vízállás tart, a Temesbe ömlő nagy
U. i. Ezt a humoreszket még akkor Ír- gyűjtőcsatornát s az eddig felgyülemlett vitam, mikor még nem varrták össze az ideg- zet két 6 és 8 hüvelykes gőzszivattyuval sziszálat.
vattyúzza vissza a Temesbe. Ha nagyobb esőzés nem lesz, ugy e munkálatok eredményre
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Kárpitos m MrHinelj tín ldfizclfirg is
Dós választék kész diván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze::

rfien és olcsón eszközöltetnek.

::

kárpitos-üzlet
Kossut Lajos-sugárut 6. szánt'
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vezetnek, de nagyold) esőzés esetén a gyűjtőcsatorna eltömése folytán ,a város nagy része viz alá kerülhet. A bárányos! és .borosai
árvízkárosultak között ma osztotta ki a pancsovai főszolgabírói hivatal ,aa alispán által utalványozott 700 zsák krumplit ós 700
darab kenyeret.
Hasonló a veszély Nagybecskereken is.
Ma reggel ,a városnál? már két oldaláról is
jelentették, hogy Bogának vize az éjszakai
újbóli rohamos áradás folytán bejött .az utcákba s a pincéket is megtöltötte viizzel. Az
egyik rósz az Amerika városrósz nyugati oldala, az Arany János- és Bajza-utcák, a másik rész a. vásártérnek ,a. folyóhoz lenyúló része. (Ezek közül, az .amerikai rész vain leginkább érintve, még pedig több részről. Az atlet.ikai-klub tenníszpá.lyájáit mára már egészen elborította .a viz, hason! óképpen a Selyem-utcát, ahol térdig ér
már a viz. Az
Arany János* és 'Bajza-utcák keresztezésénél
egy tó képződött, amely megakasztotta a forgalmat s a viz a házak

legszéléig

húzódott

föl. A házak pincéinek javarésze itt megtelt
vízzel, mely ,az esővizlevezetőárkokon ömlött
át a Bogából. Itt az árkok (nyúlásait elltömette a hatóság, de a víztől meglazult földön keresztül ínég mindig szivárog a viz s félni lehet, hogy li,a még árad a Bega, ugy az
egész tömést el fogja mosni. A vásártérnek
a Regára lenyúló részét szintén elöntötte a
víz s a szélső utcákat itt is eltorlaszolta a
Beg,a vize. A hatóság emberei nagy buzgalmat fejtettek ki, hogy a viz útját lehetőség
szerint meggátolják. A folyammérnöki hivatal jelentése szerint, most jön az Óbega .legnagyobb árhulláma, amely ma Csenénék kulminál. Az árhullám Klekknél fog beömleni
a Bega-csatornába s egy-két nap múlva Becskerekre ér. Ez az árhullám igen veszedelmes,
mert a Bega .amúgy i.s elérte a legmagasabb
vízállást s a vizet még inkább meg fogja dagasztani. A vármegye más vidékein az átveszed elemtől egyelőre csak Borcsa és Bárányos községek szenvednek. Itt a helyzet még
mindig változatlan. A két község viz alatt
van s ma .is több ház dőlt össze.
Pancsováról jelentik: A Duna vázállása
még mindig emelkedik, ma délután elérte a
7 métert. Az áradás azonban már lassúbb s
amint tegnapi számunkban megírtuk, pénteken, legkésőbb szombaton reggel kulminálni fog. Pancsován az ármentesiitő társulat által elzárt Topolya vize benyomult a Náddá
érbe, azt teljesen megtöltötte s bár az ármentesitő társulat gőzszivattyui szakadatlanul dolgoznak, nem képesek átszivattyúzni a
nagy víztömeget a Dunába s a Nádela a városnak ia bavanistei ut felé eső alsóbb fekvésű részeit ©Döntéssel fenyegeti. A v á r ó i
mérnöki hivatal a védekezésre mindent megtett.
Nagy becskerekről jelentik: Az éjszaka
folyamán a Bega mintegy tiz centiméternyit
áradt. Az uj áradás folytán .a viz az Atlétikai Klub hajóházának ajtajáig emelkedett,
•elborította az egész vontató partot s már az
Erzsébet-liget egyes részeibe i.s beszivárgott.
A Széchenyi-part utcarészének felét a kanálison átömlő viz szinte ellepte.
Tisza beszédének hatása. Politikai körök felfogása szerint Tisza István grófnak a
román liga legutóbbi ülésével szemben elfoglalt álláspontja az egyedüli helyes és korrekt. Tisza Istvántól távol áll, hogy az olyanfajta társadalmi mozgalmakat, aminő a liga
akciója, lebecsülje. Tisztában van az ilyen
mozgalom jelentőségével, de másrészt nem

is becsüld tul. Ha Tisza István annyit mond,
hogy a mozgalmat éber figyelemmel kell kisérni, akkor mindent elmondott, amit a nyilvánosság előtt mondott és politikai körökben
teljesen tisztában vannak vele, hogy Tisza
ezt a kötelességet nemcsak ismeri, de igen
komolyan is fogja fel. Tisza nyilatkozatának
jelentősége a bécsi sajtóban is tükröződik. A
Neue Freie Presse szerint Tisza nyilatkozata
egy nagyhatalom önérzetéhez méltó volt.
Jelentős körülmény, hogy Tisza nem szólt a
szoros barátságról, melyet Berchtold grót
még a novemberi delegációban erősen hangsúlyozott. Tiszának van érzéke a nyilvánosság iránt. Vele és benne él. Beszédének értéke abban van, ihogy ugy gondolkozik, mint
a monarchia millió embere, ugy beszél, hogy
a nép egyszerű embere is megérti és hisz
neki. .Minden mérsékelt és tartózkodás mellett nem kerülheti el a figyelmet annak a
mondatnak komolysága, amelyben Tisza a
monarchia
éberségét hangsúlyozza.
A
Reichspost szerint Tisza köszönetet érdemel
azért, hogy beszédében világosan megszabta
a román liga-gyülés értékének határát.
nauijiinisBaie

Fordulat
az uj kórház ügyében.
— Egy elkallódott és megkerült miniszteri
leirat. - Állami kórházat nem, de megfelelő államsegélyt kapunk. —
(Saját tudósitónktól.)
A mult év végén Szeged város föliratot terjesztett a
belügyminiszterhez, amelyben — mint ismeretes — állami kórházat kért Szegednek, abban az (esetben pedig, Iba az állam
ezt nem teljesítené, bizonyos összegű államsegélyt, 'hogy az uj kórházat mielőbb
fölépithesse. A föliratra Sándor János belügyminiszter ez év januárjában
válaszolt,
a leirat azonban valahogy elkallódott és a
tartalmáról
nem tudott senki. Hivatalosan
a tanács sem, a
belügyminisztériumban
nyert értesülés szerint csalk annyit, ihogy
a miniszter állami kórházat nem adhat,
államsegélyt azonban hajlandó adni. A
miniszternek ez a leirata a legutóbbi közgyűlésen, amikor a kórház ügyét tárgyalták, természetesen szóba sem kerülhetett,
minthogy a tartalmáról hivatalosan senki
se tudott, pedig ha a közgyűlés előtt feküdt volna, a kórház ügye ma sokkal jobb
utón haladna, minit amilyen útra a márciusi közgyűlés elhibázott határozata terelte.
Áfváros tanácsa néhány hét előtt fölterjesztés utján kérte a leirat másolatának
elküldését, amely pénteken le is érkezeit.
A leirat tartalma uj fordulatot ad a kórház ügyének és megál'lapitható belőle 'az
is, hogy a (közgyűlésnek ebben a kérdésben hozott ismeretes határozata teljesen
célját
tévesztette.
A miniszter leirata határozottan
módot ad a városnak arra, hogy az uj kórház építését haladéktalanul
rendelie el.

mig ezzel szemben a közgyűlés belement
abba, hogy a terveik átdolgozásával és a
két rrtillió államsegélyt kérő fölirattal a
kórház ügye a legbizonytalanabb
terminusra tolódjék ki. íme a nagyfontosságú
leirat szószerinti szövegében:
A szabad királyi város közönségének,
Szeged.
Az állami kórház ügyében tett felterjesztésére arról értesítem a Gimet, hogy az
állami kórházat csak kivételesen és ott szándékozóm fölállítani,
ahol annak létesítését
már hasonló rendeltetésű egészségügyi intézmények hiányában a közegészségügyi érdekek parancsolólag
megkövetelik.
Mivel
Szeged szabad királyi város mélyen átérzett
szociális kötelezettségéből kifolyólag kórházíentartási kötelezettségének eddig is eleget
tett s a bábaügy rendezése s a trachoma leküzdése céljából Szegeden oly állami intézmények létesíttettek, amelyek elsősorban a
város polgárságának érdekeit szolgálják, a
város törvénythatósági bizottságának 1912.
évben hozott határozatában foglalt azon kérelmét, ihogy a tervbe vett és a költségek fedezete szempontjából is letárgyalt városi
közkórház helyett a már jóváhagyott építési
tervek átvételével állami kórházat létesítsek,
nem teljesíthetem.
Megjegyzem azonban, hogy a város ezen
kérelmének elutasítása nem jelenti egyszersmind azt, hogy a város közönségét az előző
tárgyalásokból ismert anyagi
áldozdtokra
kész törekvéseinek megvalósításában támogatni nem fogom s mivel az 1912. évi 67-ik
törvénycikk módot nyüjt arra, hogy a kórházépitő törvényhatóságokat készpénzben kiiutalható áll amsegél yiben részesítsem, ez alkalomból arról is értesíteni Cimet, hogy a
mennyiben az uj kórház építését, az eddig
lefolytatott tárgyalások alapján megkezdené, részemről is hajlandó vagyok megfelelő
anyagi támogatásban részesíteni. Sándor János, belügyminiszter.
Afölött már a közgyűlés' is napirendre tért, hogy állami kórházait nem fog kapni Szeged. De, bogy 'az egyedül helyénvaló és célravezető közgyűlési határozat
az lett volna, amély a kórház
haladéktalan fölépítését rendelte volna el, ezt a véleményünket támogatja, sőt megerősíti a
miniszteri leiratnak az a passzusa, amely
azt mondja, ha az uj kórház építését az
eddig lefolytatott
tárgyalások
alapján
a
város megkezdené, a miniszter
hajlandó
megfelelő anyagi támogatást nyújtani. Világos ebből, hogy a közgyűlésnek a kórház haladéktalan fölépitését kellett volna
kimondani s csak azután fordulni fölterjesztéssel a miniszterhez az államsegély
kiutalása iránt, mert a miniszter a kórház fölépítésének elrendeléséhez köti az
anyagi támogatás megállapítását. Annak
pedig, hogy „az eddig lefolytatott tárgyalások alapján" kezdjék meg a kórház épitését, semmi akadálya nincs, hiszen a miniszter elvben jóváhagyta
a kórházi terveket s csupán apróbb változtatásokat ki-

eEső kézbőg, nagy választékban csakis az
Tisza-Lajos körút 19. szám alatt
| kaphatók,

esetleg részletfizetésre Is.
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vánt rajta. Ez a márciusi (közgyűlésen
tisztázást nyert, a tanács is elismerte, a
miikor a javaslatát végre összeegyeztette
Boross József dr. indítványával.
A miniszter napvilágra került leirata
teljes világosságot vet most már arra,
hogy az uj kórház ügye milyen stádiumban van. Ezek után ugy véljük, az egyedül helyes megoldás az, 'ha a közgyűlés
hatályon kivtil helyezi elöbbeni
határozatát és elrendeli az uj kórház haladéktalan fölépítését. Hogy a város államsegélyt
kap, az bizonyos, a „megfelelőt" pedig
úgyis aligha a város szabja meg, hanem
talán inkább a belügyiminiszter?

KALEIDOSZKÓP
Szeged, április 3.
EGY EMBER BŰNE az, hogy a külvárosi utcák ma földbeásott cigányputri-soroknak látszanak, egy emberé, aki gyógyíthatatlan makacssággal ragaszkodik még ma
is a királyi biztosság által papiroson megrajzolt eszményi talajszinvona'lhoz s az egész
világot erre a színvonalra akarná elegyengetni.
A város lakosságának külön szerencsétlensége, (hogy ez a ritka SZÍVÓS karakterű férfin épen a városi mérnökség vezetője, aki az
utcafaltöltéseket tetszése szerint nivellálhatja s egy-egy csöndes közgyűlési felszólalással olyan mederbe terelheti az intézkedés jogát meglehetős felületességgel gyakorló törvényhatóság határozatát, ami egyenesen az
ő malmára hordja a vizet. A Fertő-utcát tehát teljesen jogérvényes határozat alapján temetik a föld alá. 'Ezt tudomásul kell venni.
Az eddigi száraz, egészséges földszinti lakásokból ezentúl pincelakások lesznek, dohosak, bűzösek, sötétek.
— Nem baj, — úgymond az ideális lelkületű főmérnök, — hiszen a pincelakásokban viszont sza'bályrendéletileg tilos lakni s
igy az utcafeltöltés semmiféle hátránnyal
nem jár a lakosságra nézve.
Dehogy nem jár! Hiszen a Fertő-utcát
>nem paloták szegik be. Hát arra nem gondol
a főmérnök ur, hogy ha egy földszinti ház
egyetlen lakásából pincelakás lesz, hova
menjen akkor a szerencsétlen háztulajdonos
lakni? A kéménybe? Vagy a földből alig kiemelkedő padlásra? Hát az nem érinti-e súlyosan a háztulajdonost, ha egy sor földszinti lakása hatóságilag pincévé alakul át
és ha magának van is (hova menekülnie,, nyomorúságos házbérjövedelrnét az utolsó fillérig elvesziti?
, }•
A külvárosi házakat fölépítették ugy, a
hogy; egyiket szabályszerűen, a másikat szabálytalanul, de a házak már kétségtelenül
állanak és a város hatóságának semmi joga
sincs ez épületeket közköltségért földbe temetni. Hivatásos csatornaszakértő, Farkas
Árpád, bebizonyította már néhányszor, hogy
a szennyvizeket él lehet vezetni egységes nivó nélkül is; jóisten! hány város van, melynek "talajában nyolc-tiz méteres nivókiilönbségek vannak s még sem akarják a mélységeket a templomtorony gombjáig feltölteni.
Ha már most figyelembe vesszük, hogy
a feltöltés milyen rengeteg pénzbe kenü'l,
tisztán áll az eredmény: Szeged város haszon és cél nélkül eltemette a rekonstrukció
idején épült házainak háromnegyed részét

egy szakértői tévedésért, egy mérnöki túlzásért, melyet talán el lehetett nézni néhány
évtizeden keresztül, de semmi esetre sem
szabad megengedni ma, amikor a tévedés és
nagyzolás szomorú eredményei már napnál
világosabban állanak a közvélemény előtt.
Kormányos Benő elvtárs valóban helyesen tenné, ha meginditványozná, hogy a főmérnök ur utcája feltöltessék az eszményi
színvonalon három méterrel felül, kipróbálandó, hogy minden feltöltés annyira tetszenék-e a főmérnök urnák, mint az, amelyet ő
erőszakol rá jámbor és szegény külvárosi
polgártársakra?
*

NINCS MEG A HIBA a vízvezetékben,
hiába keresgélik kiváló szakértők hetek óta.
Ugyan kérem, ne jöjjenek már ennyi nagyképűséggel! Hát még azt sem tudják, hogy
miért nincs viz? Az újságok hetekkel ezelőtt
megirták, tudja az utolsó suszterinas is, csak
a szakértők nem tudják, hogy azért nincs
viz, mert az ártézi kutak szolgáltatása képessége folyton csökken. Kevés is a kut, meg
gyönge is: kettős ok, aminek nem is lehetett
más következése, mint a közelgő csőd.
Egészen hiába vizsgálnak hát az urak
szép napidijak mellett, ugy sem1 fognak ennél többet megtudni. 'Nem vizsgálat kell ide,
hanem gyors cselekvés. Ha egyszer beüt a
meleg és a lakosság igazán elkezdi fogyasztani a vizet, nemcsak gyüszünkint, mint
most, hanem egész poharakkal, mint más
földi tájakon szokás, akkor az országra szóló skandalum amúgy is elkövetkezik. Az
1914-es esztendőre nem jósoltak nagyon sok
rosszat a hivatásos kártyavető oigánypolgártársnők, mindazonáltal kártya és szakvizsgálat után megjósoljuk rni egész szavahihetőséggel, hogy ez lesz az az év, melynek nyarán ismét fiszavizre fog fanyalodni
a drága vizdijat fizető szegedi magyar. Meglássák, igy lesz.

Igazgató
vas

sándor

Telefon 1 1 - 8 5

Szombaton és vasárnap

K é t ós*ás

film!

A Nordisk-gyár
világszenzációja

*

SZÉGYELJÜK MAGUNKAT
a tanyai
vasutért. Hányadszor jár már le a terminus?
Hányadszor kell ujabb és ujabb terminusokat kérni, mialatt a szép potrohos akta fekszik fenn az irattári poros polcon és várja az
Ítéletnap pirosló reggelét?
Szerencséje a nemes hatóságnak, hogy a
tanyai magyar béketűrő és sztoikus. Nem
jön deputációzni azon egyszerű okból, mert
nem szeret borsót hányni a falra. Inkább
megül odakünn az ásotthalmí mezőkön és
megvárja még azt a ki'lenc-tizenöt-liusz esztendőt, ami alatt uj világ kerekedik elő a
semmittevő palotás város székháza táján.
Mert a mai közigazgatástól bizony nem sokat lehet remélni. Mig egy installációs ebédre sem telik neki, holott hajdani jobb világban sok ropogós ezrest tudott kiadni egy
plajibásszaí firkáló ánglius, 'bizonyos Walter
Crane ebédjére. Hiába no, a modern gazdálkodás eredményeinek valahol csak meg kell
látszani . . .

Dráma 6 felvonásban.

A főszerepben

Elsa F r ő l i c h

Előadások:
Péntek, szombat 5, 7 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 12-ig.
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Ellenbojkott a montenegrólak ellen.
Szkutcriból jelentik: Az a hir, hogy Montenegróban az albán kereskedőket bojkottálják,
nagy izgatottságot keltett. Elhatározták,
hogy ellenbojkottot rendeznek és pedig nemcsak az itt é'lö momtenegróiak ellen, hanem
főként a montenegrói gőzösök ellen, amelyek nagy számban közlekednek a Szkutaritavon.

S
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Három havi állam fogház
királysértésért.
(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Napló
1913. julius 20-<iki számában 'vezércikk jelent
meg Békét

akar
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a király

címmel.

A vezér-

cikk az akkori külpolitikai állapotokkal foglalkozott és ezzel, kapcsolatban erős tenorban foglalkozott a király személyével is, de
birálysértést ekkor nem fedezett fel a cikkben .a szegedi ügyészség. A Szegedi Napló
pechjére azonban a Kassai Újság átvágta
•a lapból ezt a vezércikket és a kassai ügyészség meg,indította a sajtópört a lap szerkesztője ellen, akinek ügyét az uj törvény érielmében már a szikbiróság tárgyalta. A kassai szerkesztőt a törvényszék fölmentette a
vád alól, mert azzal védekezett, hogy .az i)hkrimált cikket a Szegedi Naplóból vette át.
A tábla megsemmisítette a törvényszék ítéletét és a vádlottat 15 napi államfogházra
ítélte és ugyanekkor megindult az eljárás
Fehér Árpád, a Szegedi Napló akkori felelős
•szerkesztője ellen is.
Ma délelőtt 9 órakor tárgyalta ezt az
ügyet a szegedi törvényszék első tanácsa. Elnök volt: Pákai Elek táblabíró
szavazóbirák: Márton József dr. és
Gerhauser József dr. A vádat Decleva Dénes királyi ügyész képviselte, Fehér Árpádat Engvl
Sándor dr. ügyvéd védte.
Pókai
elnök a tárgyalás megnyitása
után ia vádlott lapszerkesztőt előszói- az általános kérdésekre hallgatta ki, azután a. jegyző felolvasta a vádiratot. A vádirat szerint
több királysértő kitétel van a cikkben. Többek között ez: „igy követeli a király Berciitől dtól az ital árát", továbbá „a dinasztiának mem lehet súlya, ha a koronát nem a néped szeretetéből, hanem a türelméből viseli."
Az inkriminált kifejezésekre vonatkozólag az elnök megkérdezte a vádlottól, hogy
bűnösnek érzi-e in agát?
— Nem vagyok bűnös, — mondottá Fehér Árpád, — mert én a királyt
sérteni
nem .akartam. Tiz éve vagyok újságíró és ez
alatt az idő alatt egyszer sem álltam
biróság

előtt. A cikket ugyan én tettem közzé, mint
a lapnak a felelős szerkesztője, de távol áldott tőlem még a gondolat is, hogy én ezáltal királysértést követek el.
Az elnök ezután felolvasta a vizsgálati
iratokat, amelyekből kitűnik, bogy a rendőrség a oikk kéziratát, — amiből a cikk szerzőjét kétségtelenül megállapítani lehetne, —
nem tudta megtalálni,

b á r h á z k u t a t á s t is tar-

tott .a nyomdában. Az iratok felöl vr.sása után
•a vád- és védőbeszédre került a sor. Decleva
ügyész beszédében kifejezte, bogy mindenütt,
'ahol királysági államforma van, a koronás
király tisztelete boinpolgári kötelesség. Különösen áll ez itt nálunk Magyarországon, mert
a magyar királyt koránál fogva is tisztelet
illeti meg. Igy ,a cikkiró nemcsak királysértést követett el, hanem megsértette az etbikaL
törvényeket is.
Engel Sándor dr. védőbeszédében kifejtette, hogy a cikkben, .abszolút nem volt ki''•ilysértés; ilyen szándék nem is vezethette a
tép szerkesztőjét, mert .ismeretes dolog, bogy
1
Szegedi Napló iránya mindig loyalis volt.
Kérte a szerkesztő fölmentését.
A biróság félórai tanácskozás után, délp t t féltizenegykor hirdette ki az Ítéletet, a
•tály szerint Fehér Árpádot bűnösnek találjak a királysértésben és három

hónapi

állam-

fogházra ítélték. Az ügyész megnyugodott az
Ítéletben, a védő .ellenben a bűnösség kimondása. és az ítélet súlyos volta miatt felebbezett.
Tekintettel arra, bogy .a legritkább eset
az, amikor újságíró királysértésért kerül a
biróság elé és ezúttal először átélt el :a szegedi szakbiróság szegedi újságírót ilyen súlyosan, a Délmagyarország munkatársa lueszéit erre vonatkozólag Fehér Árpáddal, a.ki
tegnap érkezett Szegedre a tárgyalás miatt.
Fehér Árpád a következőket mondotta:
— Meglep és elkeserít a biróság súlyos
Ítélete. Hosszú ujságirói működésem alatt,
amelynek jó részét Szegeden töltöttem el, soha nem volt még bajom a bírósággal. Ni ni
vagyok én és nem is voltam soha hivatásos
királysértő ás a biróság mégis olyan Ítélettel sújtott, mint néhány nappal ezelőtt Nagy
György dr.-t, akiről tudvalevő dolog, bogy
kétszer már el volt átélve hasonló bűncselekményért. Az Ítéletet megfellebbeztem és a
táblai tárgyaláson személyesen fogom védeni magamat. Lehetetlennek tartom, bogy a
tábla ezt a súlyos ítéletet jóváhagyja.
(tadliheaidkb

A kerületek beosztása. Nagy figyelmét
kelt, bogy a lapok ellenkező hírei dacára a
kerületek beosztásáról szóló kormányrendelethez, előbb a bizottságban s ,a képviselőházban beható vitára meg van adva a mód,
sőt a tudomásul vétel eminens bizalmi kérdésnek tekintendő.
Bútor zállit&sokat helyben és vidékre, beraktározást száraz

raktár

helyiségben eszközöl

Ungár

Benő

szállító
Szeged, Jókai-utca 1. sz
Telefon 34.
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Szombat és vasárnap

Gyerünk csak...
Eredeti francia szellemes, kacagtató pikáns vígjáték 3 részben.

A főszerepben T R E P T O W OTTÓ,
a KÉK EGÉR főszereplője.
AScherlock-Holmes-sorozatI, része

A hires Conan Doyle regény után
a szerző személyes rendezésében.

vvvv
Előadások: V26.V48 és 9 órakor
vasárnap 2 órától folytatólag.

Halászok katasztrófája.
•— Szerencsétlenség a jéghegyek közt. —
(Saját tudósítónktól.)
Az ujfundlandi
rozmárvadászó-flottilát nagy szerencsétlenség érte. Ugy látszik, hogy a New-Foundland
és a Southern-Crosse halászhajók legénységéből csak néhányan menekültek meg.
Kedden nagy hózivatar érte a halászokat. A zivatar két napig tartott. A legénység
egy része jéghegyen volt, mások egy óriási
jégtáblán, amely a nagy orkánban más jégtáblákkal ütközött össze és darabokra tört.
Az. egyes darabokat a vihar elsodorta a szélrózsa minden irányába. A két hajón maradt
halászok hasztalan igyekeztek társaikat megmenteni.
A rozmárvadászaton háromezer halász
vett részt és a halottak száma több százra
tehető. A Southern-Cross
fedélzetén több
mint húszezer rozmár volt, mert a vadászat
kitűnően sikerült. A szerencsétlenül járt NewFoundland és Southern-Cross fedélzetén háromszáz ember volt, akiknek legnagyobb részük elpusztult. A Belavenüura gőzös a NewFoundland legénységének harminc tagját
megmentette és negyvan holttestet is fölvett,
legénység többi részéről semmit sem 'tudnak.
A hajók két éjszakán át jéghegyek beláthatatlan tömegében úsztak, amelyeken
luilomszámra feküdtek halottak és elevenek.
A szerencsétlenek csaknem teljesen meg voltak fagyva. Átlag húsz emberből csak egy
maradt életben a jégtáblán, való negyven
órás utazás után. Az életben maradottak elbeszélése szerint a jégtáblán leirhatatlan volt
a kétségbeesés. Többen a tengerbe ugrottak,
mások eszüket vesztve társaikat fenyegették.
Londonból jelentik még: Floricel gőzöstől dróttalan táviirat érkezett, amely szerint
a New-Foundland legénységének legnagyobb
része orkán áldozata lett A Floricel azonnal
az áldozatok fölkutatására ment és sikerült
is mondhatatlan nehézségek között fölvennie a New-Foundlandnek több emberét félig
megfagyva. A Southern-Cross gőzös a newyorki kikötőbe érkezett. Fedélzetén volt siralmas állapotban a szerencsétlenül járt
New-Foundland ötven embere, akiket roppant veszedelemtón találtak egv uszójéghegyen.
Ezek elbeszélése szerint a New-Foundland összeütközött egy nagy jéghegygyei. A
legénység a hajóról egy jégtáblára menekült.
A borzasztó vihar azonban összetörte a jégtáblát és a nyilt tengerre sodorta az egyes
részeket. Vészjelet adtak, amelyet a Southern-Cross észrevett és azonnal az uszó
jégtábladarabok felé vette útját. Azt hiszik,
hogy a legénység nagy része, százhúsz ember vagy a hullámokban halt meg vagy megfagyott a jégtáblákon.
A New-Foundland 20 halászhajóból álló flottila egyik hajója volt. A flottila március 13-án hagyta el Uj-Foundland kikötőjét. A husz hajón összesen négyezer ember
volt. Mivel hosszabb idő óta nem érkezett
tőlük hir, aggódnak értük, mert azon a vidéken az utolsó napokban rettenetes zivatar
dühöngött.
A New-Foundlandot a zivatar valósággal beékelte jéghegyek közzé, ugy, (hogy a
hajó összetört, a viz behatolt a helyiségekbe és a gőzös elsülyedt.
Rövid ülés a képviselőházban. Ma délelőtt tizenegy órakor a képviselőház rövid
formális ülést tartott, hogy átvegye a főrendiház üzeneteit és a bizottságok jelentéseit. Szász Károly elnökölt a mai ülésen, aki
•az ülés megnyitása után meleg szavakkal emlékezett meg Budiszavlyevics Buda horvát
képviselő elhunytáról. Az elhunyt képviselő

emlékét megörökítik a mai iilés jegyzőkönyvében. Az elnök bemutatta ezután a bobrói
kerületben megválasztott Ghittúny
Sándor
báró mandátumát. A bejelentést a Ház, a
melyben az ellenzék

részéről senki sem jelent

meg, éljenzéssel fogadta. Az elnök bejelentette ezután, hogy Eitner Zsigmond, Urmánczy Nándor és Zlinszky István kizáratásának ideje letelt. Az összeférhetetlenségi bizottság jelenti, hogy Hlatky-Schlichter Lajos képviselő összeférhetetlenségi ügyét április 26-án délután hat órakor fogja tárgyalni. Az elnök bemutatta ezután a főrendiház
üzenetét a tegnapi ülésen elfogadott törvényjavaslatokról. Hegedűs Lóránt a pénzügyi
bizottság előadója beterjesztette ezután az
1914—15. évii állami költségvetésről szóló jelentését. Dobieczky Sándor a közlekedési bizottság nevében több vicinális vasúti javaslatról tett a Háznak jelentést. Sándor János
belügyminiszter beterjesztette ezután a választókerületek részletes beosztása tárgyában
kibocsátott jelentését. A beadott jelentést kinyomtatják és tárgyalás végett az igazságügyi bizottsághoz utasítják. Balogh Jenő
igazságügyminiszter
törvényjavaslatot,
nyújt be az egyes igazságügyi szervezetekre
és eljárási szabályokra vonatkozó 1912. évi
VII. törvénycikk kiegészítéséről. Az elnök
indítványozta ezután, hogy a következő ülés
április

1914. április 29.
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21-én, kedden

délelőtt

tiz órakor

he-

gyen. Ezen az ülésen csak a további teendőkről fog a Ház tanácskozni.

Négy hónapig elzárják
a Tiszán a forgalmat.
— Csak személyszállító hajók

közleked-

hetnek. — A kereskedelmiig} i

miniszter

leirata. —
(Saját tudósítónktól.) Április huszadikán
négy hónapig tartó utászgyakorlatok kezdődnek a Tiszán. A szegedii utászzásalóalj
fog ihidverési gyakorlatokat végezni a folyón.
A hadügyminisztérium — ugy 'látszik —
nagy jelentőséget tulajdonit ezeknek a gyakorlatoknak, mert amig más esztendőkben
néhány napig tartottak, most öt nap fiijáén,
négy hónapig gyakorlatoznak az utászok.
Harkányi János ibáró, kereskedelmi miniszter pénteken külön leiratban hivta föl erre
a város figyelmét azzal, hogy ez alatt az
idő alatt a tiszai forgalom elzárásáról — kivéve a személyszállító gőzösöket — gondoskodjék. A leirat a következő:
A cs. és kir. 14. számú utászzászlóalj
folyó évi április hó 20-tól szeptember 15-ig
időközönkint a Tiszán Szeged felett és alatt
hidverési gyakorlatokat fog végezni. Ezen
gyakorlatok zavartalan foganatosítása végett szükséges, hogy a gyakorlatok napján
delelők 6 óra 30 perctől 11 óráig és délután
2 órától 5 óráig a közlekedés a Tisza ezen
szakaszán szüneteljen. A közlekedés tilalmát a gyakorlóhely felett mintegy 2000 lépésnyi távolságban kitűzött piros
zászló
fogja jelezni. Amikor ez a piros zászló nincs
kitűzve, a hajók és tutajok akadálytalanul
járhatnak.
Megjegyzem, hogy a szóban forgó gyakorlatok által a menetrendszerű
személyszállító gőzösök közelekedése fennakadást
nem fog szenvedni, továbbá, hogy a piros
zászlóval jelzett tilalmi időben a hidverési
helyhez érkező egyéb vizi jármüvek és tutajok is a lehetőség szerint áteresztbetők,
mire nézve a szükséges utasításokat a jármüvek és tutajok vezetőiinek a gyakorlóhely felett az utászzászlóalj által felállítandó folyamőrség parancsnoka fogja megadni,
akihez is a jármüvek vezetői evégből fordulhatnak.
Ezekről a közönséget azzal értesítem,
hogy a szükséges intézkedések megtételére
a gőzhajózási
vállalatókat egyidejűleg uta-

sitottam, a közönséget pedig felhívom, hogy
a fentebbieket törvényhatósága területén az
érdekeltség körében kellőképen hozza tudomásra és a rendelkezések megtartása felett
való őrködésről is megfelelően; gondoskodjék. A miniszter helyett: Kárpáthy, államtitkár.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo

Szinházi műsor:
SZOMBAT: A szegedi tűzoltók
Koldusdiák, operett. Páros
VASÁRNAP

délután:

javára:

Nemtudomka,

operett.
VASÁRNAP este: Koldusdiák, operett.
Páratlan 2/3.
* Heltai Jenő Szegeden. A Tündérlaki
lányok szerzője, Heltai Jenő Szegedre érkezett és megjelent darabja pénteki előadásán.
A szinház teljesen megtelt, a szereplők igyekeztek és a jókedvű közönség elragadtatással
s hálásan hivta
függöny elé az illusztris
szerzőt. Heltai Jenő különben & vidéki nagyobb városokban egymásután megnézte darabját és a közönség mindenütt ünnepelte.
Szegedre Aradról jött át.
* A koldusdiák
oltók javára.

és előképek

Milöcker

a tűz-

elévülhetetlen

öíök-

becsü operettjét szombaton és vasárnap eleveníti fel a szinház. A darab felelevenítése
valósággal újdonság szamba megy, mert közel tíz éve nem látta a szegedi közönség ezt
a behízelgő, bájos muzsikája
operettet,
melynek derűs, jó humoru szövegkönyve külön is megáll,auá helyét nem ugy, mint a mai
léha operetteké. Az előadáson a grófnőt Miklóssy Margit, a két leányát Déri Rózsi és
HUbert Janka játszák, mig a két, orosz diák
alakjában Békefi és Balázs jutnak értékes
szerepekhez. A darab humorát
Heltai és
Solymosi képviselik. Kívülük résztvesz az
előadáson az egész operett
személyzet. A
szombat esti díszelőadáson, mely a tűzoltók
javára szolgál, három élőképet is bemutatnak
József főherceg életéből, melyekhez Ortwtay
István mond prológat, kinek májusban jelenik meg József főherceg élettörténetéről szóló könyve. József főherceg emlékének szentelt szinházi estére messze vidékről is eljönnek a tűzoltók. Az élvezetesnek Ígérkező előadás iránt különben a szegedi közönség körében is nagy érdeklődés nyilvánul és biztosra
vehető, hogy zsúfolásig megtelik a szinház
nézőtere.
* Gorkijt

üldözik.

Megírtuk,

hogy

az

Oroszországba visszatért Gorkijt a hatóság
újra üldözi „Az anya" ciinü regényért, a
melyben az államhatalom „istenkáromlást"
lát és ezzel a váddal megterhelve Gorkijt szigorú büntetés fenyegeti. Pátervárról jelentik, hogy a rendőrségen kihallgatták Maxim
iGorkijt az ellene emelt istenkáromlás vád
dolgában. A költőnek irást kellett adnia arról, h o g y Pétervárról

nem fog

elutazni.

* A karszemélyzet jutalomjátéka. A
szinházi iroda jelenti: A Virágvasárnap utáni hétfő régi szokás szerint a szinház névtelen katonáié, a kórus tagjaié. Az előadások
nagy erősségei ők, akik az élet körülményei
folytán nem juthattak az első sorba, mindazonáltal ugyanazzal a lelkesedéssel, becsületes törekvéssel szolgálják a pályát akárcsak
a dédelgetett kedvencek. A szegedi szinházi
szerződés jutalom játékot csakis az ő javukra
t ü r meg, a m i n t h o g y

szociális

cselekedetet

gyakorol ,a közönség is, amikor pártolásukra
siet, mert ,a nagyhét hétfője van hivatva —
jövedelemben — helyrebillenteni azt ,a financiális egyensúlyt, amit másoknál sokkai jobban megéreznek. Viszonzásul olyan válogatott, pompás műsorral szolgálnak ia közönségnek, hogy a hétfői bérletszünetes előadás
a legelsőrendiiek között is méltán foglal helyet. A 19 pontból álló műsornak szolgálatába áll az egész színtársulat. Nom önálló darabot adnak elő, hanem választékos, mulattató kabaréval kedveskednek a közönségnek,
amely hihetőleg siet jegye megváltásával a
jótékony cél szolgálatába szegődni. HUbert
Janka Müller Mátyás karnagy .kísérete mellett operaáriát énekel, a. leghatásosabbakat
azok közül, amelyekkel: népszerűvé vált Szegeden. Déri Rózsi, aki megtestesülése a jókedvnek és a kollegialitásnak egyaránt, pompás kupiókat énekel s ágy mintegy kabaréniüvésznőként mutatkozik be. Kabarészámokat
ád elő Antal Erzsi is, aki a karszemélyzet
iránt való szeretetből voltaképpen ezen az estén lép föil utoljára. Különállóan is elsőrendű
Meák Gyulának, a mi kiváló művészünknek
zongoraszáma. Tölgyes Gyula, a hir.lapirógárd.a tehetséges tagja a vasárnap délutáni
,dudáson szerzett hangulatait, mig Békefi Lajos Ivánkovits Imrének, a. szegedi modern
poétának dalait énekli el iCsomafáy karmester kísérete mellett. Külön bangversenyszámmal szerepel a kitűnő hon véd zenekar, Fichtner Sándor, a zseniális karnagy maga dirigálja. Teleki Sándor, egy talentumra ifjú
műkedvelő ;a Bajjazók prológusát énekli, Sálvo Róbert, az ismert zongoraművész kiséri. A
nagy műsor mulattató számai között nem a
•legutolsó Dóri Rózsi és Solymossy tangó-paródiája. Heltai Jenő kacagtató előadása, Szebeni Margit, Solymossy kupiéi, Balázs (Bálint
magyar nótái, Sümeginé és Záborszky Mariska tánca, Mihó László gányónótázása. Ditrói
Nándor dr. magánszámoka/t ad elő. Szóval a
legjobbat, a legtöbbet adja mindenki abból, a
mit tud. A konferáló Petheö lesz.

Viszik a gyereket.

HÍREK

— A levegőváltozás és a szamárhurut. —
(Saját

tudósítónktól.)

Orvosi

Az

lakáshigiéne
való
sokat

3. levegőváltozás
által,
lakóhelyet és klímát.

utján;
tartózkod/is

megváltoztatva

a

A levegőváltoztatás értékét illetően megemlíti a szerző a legelső gyermekorvosok tapasztalatait. Ezekből kiderül, mennyire téves a szülők körében elterjedt az a nézet,
liogy mihelyt más levegőre viszik a beteg
gyereket, mindjárt meggyógyul.
Azt mondják — igy tanította Wiedcrhofer — .a legjobb a ,levegőváltozás;, küldjük a
gyermeket más levegőre és a szamárhurut
magától megszűnik. A levegőváltozással a
szamárhurut
nem szűnik meg, de amennyiben a gyermeket rossz levegőből jóba, visszük,

a szamárliurut enyhébben folyik le. Ha a
gyermeket, aki télen nagyvárosban betegszik meg, délen fekvő helységbe .lehetne vinni, a betegség itt sem gyógyulna, csak enyhébb .lefolyású volna. Az a szamárhuru t, a
mely attól szűnik meg, bogy .a gyermeket
vidékre viszik, nem volt szamárhurut, a .diagnózis volt téves.

Unruh dr., ia legszigorúbban helyteleníti
a nyaraló- ós a levegőgyógyitóhelyek föikereeését, a keleti és északi tengeri -fürdőkeit,
szószólója az ilyen vándorlások megtiltásának éppen u.gy, mint a
szamárhurutos
gyermekek korlátlan közlekedéséinek a. játszóhelyeken és a mellett vau, hogy külön helyeket kell részükre kiutalni
mint a tenger
mellett.

ugy

a >vidéken,

Hauser dr. szerint a szamárhurutos gyermekek hozzátartozóit a nyaralóhelyeken és
.a fürdőkben legalább is ugy szokták kerülni, mint a lep írásokat. A lakóhely minden
megváltoztatásakor

már

az utazás

oooo

Heti-

szemle cimü. orvosi szaklap egy gráoi orvosnak, Langer dr.-nak cikkét közli, amely általános érdekű és a mostani járványos világban igen .megszívlelésre méltó. A szerző
megállapítja, liogy .a tiszta levegő értéke isizamárhurutos betegségnél, kétségtelen, amihez
többféle módon lehet hozzájutni ós; pedig:
1. szabályozott
2. a szabadban
által;
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elősegíti

a betegség terjedését. Ilyenek ne keressenek
lakást szállóban, penzióban vagy nagyon
látogatott fürdőhelyen. A
levegőkura jó

SZEGEDI KALENDÁRIUM

h

AZ IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai
intézet
jelentése
szerint: Enyhe idő várható, helyenkint
esővel, esetleg vizatarral. — Sürgönyprognózis:
Enyhe,
sokhelyütt csapadék,
zivatarok.
•wiiwwmm
— Déli
hőmérséklet
20.0
Celsius volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hivatal. A polgármester
betegsége miatt nem
fogad. A főkapitány
fogad délelőtt 11 órától
délután 2 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél
és a
munkásbiztositó-pénztárnál reggel 8 órától délután 2 óráig
van
U ivatal.
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivatalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat.
Betegeks
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI
KÖNYVTÁR,
nyitva
délelőtt
10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek
a
képtárt engedéllyel
hétköznap
is meg lehet
tekinteni;
helybeliek
vasár- és ünnepnapokon látogathatják
délelőtt 10—1 óráig.
A FEMINISTÁK
gyakorlati
tanácsadója hétfőn és csütörtökön
délután 6—8 óráig
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola helyiségében. (Csongrádi
Takarék uj
palotája.)
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a
beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig
tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este
8
ómkor
„A koldusdiák,"
operett.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután
5 órától
kezdve este 11 óráig: Gyerünk csak, vígjáték
3
felvonásban.
KORZÓ
MOZI:
Az erőadások
tartanak
„Egy bukott leány története", dráma 6 felvonásban.
VASS-MOZI:
Délután
5 órától
kezdve
este 11 óráig: ,Jetek Hilton titka". Nagy dráma 3 felvonásban.

Szombat

Kelj föl, apuka!

Férj (a másik oldalára fordul.)
Feleség '(erélyesen): Apuka! Kelj föl!
Rögtön! Azonnal! — Nem kelsz? No várj!
(Vizet önt .a nyaka közé).
Férj (dühösen fölül az ágyban ordítva):
Micsoda disznóság ez! Hát mi vagyok én?
Fürdőkád, hogy belém zuhanyoztok?
Feleség (nyájasan): Ne ordit.s> apuka,!
Velem nem fogsz összeveszni.
Férj: Én nem akarok összeveszni. Én
csak konstatálom, hogy ez egy alávaló disznóság!
Feleség: Jó, jó, apukám! Tudom én, mit.
akarsz!
Férj: Hát mit akarok?
Feleség: Azt akarod, liogy megsértődjem, kimenjek a szobából, és te akkor nyugodtan tovább allhass. Csakhogy neked tárgyalásod van! Velem nem fogsz összeveszni!
Férj: Nem? Én nem fogok teveled öszszevesznif Hát tudod miről
álmodtam az
előbb? A mamádról álmodtam, a te drágalátos mamádról!
Feleség: Jeromos, a mamát liagyd békén!
Férj: Ö nem hagy engem békén! Tudod
mit álmodtam róla? Igazat. Hogy minden
reggel három pengőt kilop a papád nadrágzsebéből, persze, mikor a papa alszik és nincs
rajta a n a d r á g !

Feleség (magánkívül): Jeromos! Te, te
gazember!
Férj (a legnagyobb flegmával): És most,
liogy ilyen gyönyörűt álmodtam a mamádról,
azon gondolkodom: hogyan lehetséges ez,
hogy egy idő óta — sőt nagyon régóta! —
naponta három pengő hiányzik nekem a pénzemből, amit a nadrágzsebemben hagyok?
Feleség (először valami szörnyűt akar
mondani, de azután hirtelen meggondolta
magát, méltóságteljesen végigméri a férjét,
azután megfordul, kimegy és bevágja maga
után az ajtót).
Férj: Még hogy énvelem nem fog összeveszni! (Nagyot, megelégedettet sóhajt, viszszadül a párnák közé és egy másodperc múlva boldogan hortyog).
— A Magyar Gyáriparosok

Országos

S z ö v e t s é g é n e k k ö z g y ű l é s e . A Magyar Gyár-

iparosok Országos Szövetsége szegedi fiókjának vasárnap délelőtt 11 órakor az iparkamara helyiségében tartandó közgyűlése alkalmával Grátz Gusztáv dr. országgyűlési
képviselő ur, a GyOSz ügyvezető igazgatója előadást tart aktuális ipari kérdésekről.
Az érdekes előadáson vendégeket szivesen
lát a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége.

A férj (fekszik az ágyban és hortyog.)
A feleség (ott áll az. ágya mellett, gyöngéden): Apukám, kelj föl! Mindjárt kilenc
eredménye nem a levegőváltozástól
és a klíóra!
ma megváltoztatásától
van, hanem a bőséges
Férj (hortyog.)
friss
levegőtől.
Feleség: Nézd, apukám, én tudom, liogy
\Henoch dr. ezt irja: Valahányszor sza— A főispán megérkezése, Kaptuk a
márhurutos gyermekeket szüleikkel fürdő- te már nem .alszol, te csak teszed magadat,
hogy
én
hagyjalak
és
te
tovább
altbass.
következő sokorat: Tisztelettel értesítem a
helyre, akár tengerre, akár hegyvidékre kiüld
Férj (hortyog.)
tem, ennek jóformán
sohasem láttam
haszváros közönségét, ,a törvényhatósági bizottsáFeleség (erélysebben): Apukám. Tegnap
nát, a betegek nyugodtan tovább köhögtek
gi
tag urakat s mindazokat, akik Cicatricis
és az egyetlen, de nem örvendetes eredmény este azt mondta, amikor lefeküdtünk, hogy
Lajos dr. főispán urnák, folyó évi április fiaz volt az. ilyen esetekben, hogy az egészsé- okvetlenül .keltselek fel ma reggel. El ne
hagyjalak
aludni,
mert
kilenc
órakor
tárán tartandó fogadására, valamint a beiktató
ges gyermekek is inificiálódtak, aikik ott a
gyalásod
v.an.
közgyűlésre meghívattak, hegy a főispán ur
beteggel érintkeztek vagy hogy az éppen
megérkezetteket kiutasították ia szállóból.
A dolog ilyetén állása mellett meg éppen
csodálatos, hogy az ilyen gyönige Iában álló
'gyógyítóéijárás ennyire elterjedhetett. A jó
levegő .a, szamárhurut gyógyulását első soriban taz őt többnyire kisérni szokott lélegzőszervi hurutok megszüntetésével éri él. (Bőséges jó levegőt adhatni ,a betegnek ,a lakás
• • ajándéktárgyak, ékszerek, órák, briliánsgyakori szellőztetésével, a kétszobás rendszer
•
áruk, ezüstök előnyös vétel folytán
•
létesítésével. Jó évszakban a szabad levegős
gyógyítást az egészséges gyermekek fertőzésének kerülésével kell végrehajtani. A lakásváltoztatás az ekkor lehetségessé váló
szabad levegő bőségével hat. A kezdődő szaékszerüzletben S Z E G E D , Klauzál-tér f
márhurutnál s annak kitörésekor, amikor
különösen ragadós, levegőváltoztatás mit sem,
használ. Az összes tényeket méltányolva,
még különös figyelmet érdemel .az, hogy az
L E S Z N E K ELADVA.
•orvosok a szamárhurutos' 'gyermekeket ne
küldjék vidékre, mert ettől gyakran niagyjárványok szoktak kifejlődm.
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Szegedre érkezese n em mint a progr amszer illeg jelezve volt 6-án reggel 7 óra 40 pere-

Tegnap este 6 órakor tartatott a szegedi
honvéd katonai analfabéta tanfolyam vizskor, h a n e m reggel 8 óra 30 perckor fog a, Sze- gája,
amelyen az ezredparancsnokságoí
ged—Rókus-állomáson
megtörténni,
m i é r t is Schöpflin alezredes és Berdenics őrnagy, a
a fogadásra való gyülekezés a jelzett napon Délmagyarországi Magyar Közművelődési
egynegyed 9 órakor lesz a rókusi állomáson. Egyesületet és az Országos Közművelődési
A közölt sorrend egyebekben változatlanul Tanácsot Scossa Dezső kir. tanácsos, a kir.
marad. Szeged 1914. év,i április hó 3-án. Bo- tanfelügyelőséget pedig Jánossy Gyula képkor Pál helyettes polgármester.
viselte. A tanfolyamot Raffner Dezső igaz— Hajót vásárol Olaszország. Az angol gató vezette Fonyó Andor és Nyári Dezső
lapok jelentése szerint az olasz kormány bi- tanítókkal s annak sikeréért a jelenvoltak
zalmas tárgyalást folytat két nagy angol teljes elismerésüket fejezték ki, a katonáik
hajógyárral. Olaszország meg akar venni pedig a DMKE részéről jutalom könyveket
két Dreadnoughtot, amelyek eredetileg egy
kaptak.
délamerikai államnak készültek.
— A Caillaux-ügy. Parisból jelentik: A
— Viz alatt a tápéi földek. Pénteken
Calmette-ü
gyről ma már alig hallaná egyedélelőtt a szegedi ármentesitő társulat arról
bet, mint Caillaux anyó („mére Caillaux", a
értesítette a hatóságot, hogy a tápéi földek hogy a bulvár humor elnevezte) 'kihallgatánagytemesi részén kétszáznegyven holdét, a sait. Főszenzáeió Rockette levele, inert ebvetyéháti részen pedig hétszáz holdat elön- ből nemcsak az világosodik ki minden kéttött az árviz. Az ármentesitő társulat arra séget eloszlatóan, liogy .a. volt miniszter és
tel vaj mennyire összetartanak, hanem az is,
kérte a hatóságot, hogy a nagytemesi föl- hogy a hires bankosaiénak eszeágábau sem
deken Áevő viz kiszivattyuzásáról gondos- volt kényelmes és imádott Európájától megkodjék, mert a társulat szivattyúi nem bír- válni. Kii tudja, nem Párisban élt-e azóta is?
nak a rengeteg víztömeggel. A vetyehát rész Ezek után minden föltevés jogos. A közvélemény fölháborodása elemenáris. Szinte lehullámtér, ott nincs semmiféle intézkedésre
hetetlen , hogy magával ne sodorja a kabiszükség, bár a gazdák, akik ezt a területet
netet. Miint tudó, Millerand neve jöhet 'számíbérlik, nagy károkat szenvednek, mert hartásba és igen nőtt az ázsiója Dclahaye képvimegvallja, hogy
madik éve már, hogy a termésüket tönkre- selőnek, akiről mindenki
tisztakezü
és
tisztámul
tu
ember.
Madame
teszi az árviz. Annál nagyobb csapás a táCaillaux kihallgatásai mindjobban szaporítpéi gazdákra a nagytemesi földekre nyomult
ják a tanuk seregét. Előre borzadunk ettől
árviz, amely a töltésen tört keresztül és
a monstre-pörtől, mely alighenem a nyár forijesztő mértékben növekedik. Ez a terület
róságában kerül esküdtszék elé. Ma itt az az
már nem hullámtér, hanem gondosan, mü- általános fölfogás, liogy lehetetlen ©1 nem
ítélni őt, de ez az ítélet nem lesz nagyon keveit föld, ahova eddig az áradás nem' tudót:
gyetlen. A vádlott egyes vallomásai körülijeelhatolni. Mintegy 120—130 tápéi gazda ká- iül máris megdőltek. A motívumok, ugy látrosodott rendkivül súlyosan a nagytemesi szik, mégsem voltak annyira „ideálisak", a
mint az első izgalomban látszott. De mindem
árviz miatt. A város hatósága bizonyára
gyorsan gondoskodni fog a szükséges intézkedések megtételéről.
— A szegedi zsidó árva-egylet köszönetét fejezi ki dr. Krausz Józsefné úrnőnek, ki
kisleánya születésnapján minden évben adományokkal keresi fel az egyesületet s ez éviién az árvianövendékeket uzsonnával vendégelte meg.
— Az idei sorozások. A hivatalos lap
mai száma közli a honvédelmi miniszter körrendeletét az idei ujoncátlitás dolgában. A
fősoroz ások az idén április 22-től junius hó
20-ig lesznek, a fősorozástól távol maradtak
részére pedig augusztus végéig utósorozásokat fognak tartani, A rendelet részletesen
megállapítja a polgári hatóságok teendőit és
gondoskodik róla, 'hogy a névjegyzékek öszszeállitása, az ujoncállitás napjának meghatározása és az állitáskötelesek sorrendje és>
csoportosítása körül egységes eljárás legyen.
Elrendeli a miniszter, hogy az egyéves önkéntesjelölteket, ahol a viszonyok megengedik, a többi állitásköteJestől elkülönítve, egy
csoportban vezessék a sorozóbizottság elé.
A rendelet szerint a sorozásokat mindenütt
középületekben kell tartani, ahol ilyen helyiségek vannak, mert „a sorozóbizottságoknak
korcsmai helyiségekben és sörházakban való
működése a sorozási eljárás komolyságával
össze nem egyeztethető és sok kellemetlenséget von maga után". Gondoskodik a rendelet az újoncok személyazonosságának megállapításáról, valamint részletesen szabályozza a besorozottaknak a 'közös hadsereg között 1:2816 felosztási kulcs szerint történő
elhelyezését. A trachomás hadköteleseket, ha
katonai szolgálatra egyébként alkalmasak,
az eiőző évben követett eljáráshoz képest be
fogják sorozni.
— A DMKE
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JackHilton
titka.
Nagy dráma 3 felvonásban,
amelynek

főszereplője

Adrienne Costamagnat
játék közben egy leopárd
halálra sebezte.

tanfolyamai

a bánságban és bácskaságban már véget értek és teljes sikerrel fejeződtek be, amennyiben az idei télen is több száz analfabéta tanult meg magyarul irni-olvasni és számolni.

Előadások Vs6, »A8 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától folytatólag.

1914. április 29.
vélemény korai lenne azzal a. rengeteg pro
és kontra tanúval szemben, akire itt szó vár.
táboriról köztudomású, hogy főérveit mindig utolsó szónak hagyja ós .ezzel mintegy paralizál is minden előző vallomást. Meglássuk. Eddig aliig egy-két mentő tanút láthattunk a vádlott javára, de ezek
egyike,
Min© Bstra.de, máris holtani fekszik .a porondon . . .Föl lehet-e támasztani és kik sorakoznak melléje: ezen dől el Mm© Caillaux
sorsa.
— Orkán. A minap Oroszország déli
részén végigvonult orkánnak, amely különösen a Fekete-tenger partján pusztított nagy
erővel, hivatalos jelentés szerint 1500 emberélet esett áldozatul, a vidéki lapok híradása
szerint ugy látszik, hogy ez a szám a duplájára emelkedik. Jóllehet az orkán föllépése óta már másfél hét telt el, egynémely vidékről már semmiféle adat sincs, mert az
érintkezés ugy vonaton, triint távíró utján
megszűnt. Ennek következtében eddig a hivatalos körök sem tudják még hitelesen a kár
nagyságát és az emberi áldozatok számát.
Egyelőre több déloroszországi lapból kiderül, hogy az Acs/í/ev-félszigeten, amelyről
380 lakóházat és 21 nagy munkásbarakkot
sodort az orkán a tengerbe, nem ezer, hanem
több mint háromezer ember vesztette el az
életét, mert a félsziget egész lakosságából
csak egyetlenegy ember maradt élve. Igen
nagy kárt tett az orkán az előidézett viztölcsérekkel az épülő fekete-tengeri vasúton,
bár itt kevesebbnek látszik, azi emberáldozatok száma, mint egyebütt. A legtöbbet
szenvedett a vasúti töltés, amelyet több kilométernyi távolságban teljesen elmosott az
ár, ugy, hogy egészen újra kell épiteni. A
barakkjukkal együtt álmukban a tengerbe
sodort és ott elpusztult emberek száma itt
300. Baj érte a kis Jeison félszigetet is. Itt
a vihar teljesen, széjjelszedte a kis falházikókat, a tengeribe sodorta és a jobban épített
házaknak is alig a fele maradt meg. A tenger mindennap vet ki halottakat. Igy Mahicsevan mellett huszonegy halottat találtak;
Fogalmiknál egy anyát, akinek ruhájába hat
gyermeke kapaszkodott. Az apa, aki az orkán ideje álatt üzleti íigyben, fiával volj,
egész családját halva találta, amikor hazatért. Hasonló hirek tucatjával találhatók a
déloroszországi lapokban. Igy például a
Szlava gőzös kapitánya jelenti, hogy március
16-án, mihelyt Azovból útnak indult, az egyik
tengeren több mint negyven lótetemet és később sok embertestet látott a tengerben. Bizonyosnak Játszik, hogy a vihar emberáldozatainak száma és az okozott anyagi kár
több mint a duplája annak, mint amennyit
az első hivatalos jelentések mondtak.
— A megbilincselt jogszigorló. Aradról jelentik: A legutóbbi .aradi kép viselő választás napján az Andrássyttérejn összeütközés támadt a csendőrök és a tüntetők között. A csendőrök szétzavarták a tömeget, a
melynek egy része a Középponti-kávéházba,
menekült. A karhatalom azonban
utánuk
nyomult a kávéházba is, ahonnan eltávolították őket. A kávéház eigyik asztalánál ült
Opre Péter jogszigorló, aki hangosan kifejezte megbotránkozását. A csendőrök erre őt
.is távozásra szólították fel, mikor pedig ezt
mem akarta megtenni, megkötözték és ugy
kisérték el. Opre hivatalos hatalommal való
visszaélés miatt büntető följelentést tett a
,karhatalommal rendelkező Berecz Ferenc
rendőrkapitány ellen, akivel szemben azonban a vádat az ügyészség elejtette. Az aradi
rendőrség kiliágási osztályán azonban tegnap megtartották a tárgyalást a jogszigorlónak abban a kiliágási ügyében, amelyet azért tettek folyamatba, mert megtagadta a
csendőröknek az engedelmességet.. A rendőrbiró 20 korona pénzbüntetésre ítélte el a jogszigorlót.
-• Az ügyvédjelöttek érdekében. Az
1912. évi VII. törvénycikk kimondotta, hogy
„birói és ügyészi hivatalra csak az nevezhető
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ki és az. ügyvédek lajstromába csak az vehető fel, aki az eddigi kellékeken kivül kimutatja, hogy a képesítő vizsga letétele után
két évi gyakorlatot folytatott." A már joggyakorlatokon levőknek a törvény azt a kedvezményt biztosítja, bogy a két évi gyakorlatot nem kell kimutatniok azoknak, akik a
képesítő vizsgát a törvény életbeléptetésétől
számított másfél év alatt letették. Ez az
1912. évben meghozott törvény még az év
május elsején életbe lépett és a másfélévi hataridő október 31-én telt el. Többen azonban
az ügyvédi vizsgára készülők közül ez alatt
az idő alatt katonai szolgálaton voltak és igy
e tekintetben hátrányos helyzetbe kerültek.
Többen emiatt panasszal fordultak Balogh
Jenő igazságügyminiszterhez, aki ma kétszakaszos törvényjavaslatot terjesztett a képviselőház elé, amely az 1912. évi VII. törvénycikket oly irányban módositja, hogy
azok, akik 1913. október 31-ike előtt a vizsgára bocsátáshoz megkívánt három évi gyakorlatot kizárólag a miatt nem fejezhették be,
mert joggyakorlatuk ideje alatt tényleges
katonai szolgálatot teljesítettek, azok nem
kötelesek a két évi utólagos
joggyakorlatot
kimutatni, feltéve, hogy az ügyvédi vizsgát
1914. október 31-ig bezárólag leteszik.
— Szöknek a szerb katonák. Nemrégien, egy belgrádi komoly dapközlemény
nyomán hírül adták a magyar lapok is, hogy
a szerb hadseregben hajszolják és gyötrik a
legénységet. A szerbek, valószínűen minden
áron emelni akarják hadseregük harcképességét s a katonai vezetőség ezt ugy vééi elérhetni, hogy egyre szigorúbb rendszabályokkal erősíti a fegyelmet. A túlhajtott, fegyelemszigoritás végül is oda vezetett, hogy
a tisztek és az altisztek nem hagynak egy
nyugodt percet sem a katonáknak, folyton
dolgoztatják és gyakorlatoztatják őket és ezt
olyan kegyetlen
szekatúrákkal csinálják,
hogy a legénység nagy része teljesen elveszítette kedvét a katonai szolgálattól. Ennek
az uj rendszernek természetszerűen az tett a
következménye, hogy ia katonák
szabadulni
igyekeznek a megkánoatatással járó szolgálat alól és tömegesen

szökdösnek

hónapos csecsemőt mészárolta le. Amikor
meggyőződött, bogy nincs élet áldozataiban,
fölgyújtotta a házat. Mielőtt ,a láng magasra
csapott, Eubanks elhagyta rémes tette helyét. Előbb azonban magához vette megtöltött (vadászfegyverét és a csóvát, mellyel házát fölgyújtotta. Odakünn egymásután boritotta lángba a marhákkal, lovakkal teli istállóit, aztán a csűrét, félszerét és a többi
gazdasági üpóletót. A szomszédság ezalatt
reggeli álmát aludta.
Eubanks dicsekedni
akart nekik rémes tettével, föl zavarta hát
őket s oda csődítette lángban álló házához.
— Lássátok, mit tettem? — kiáil'tott földúlt arccal ,a családirtó.
Ezután fölemelte a vadászfegyverét és
golyót

röpített

— Egy őrölt ember tette. A minap
rövidke hírben megemlékeztek a lapok arról,
hogy egy amerikai farmer milyen rettenetes dolgot követett, el: kiirtotta a családját,
fölgyújtotta a házát és a gazdasági épületeit,
majd az összefutott szomszédság szemeláttára főbelőtte magát. A kii vlendí Szabadság
most a. következő borzalmas részleteket közli
az esetről:
A családi dráma hőse J . A. Eubanks, a
kinek a georgiai Oak Park határában volt
valósággal mintagazdasága. Eubank egy idő
óta betegeskedett. A szerencsétlen embernek
idegbaja támadt, amely családja leggondosabb ápolása ellenére egyre súlyosbodott.
.Eubanks egy reggel álmatlanul töltött éjszaka után fejszét ragadott a kezébe és odalépve
mélyen alvó felesége ágyához, egy csapással
majdnem a szó szoros értelmében lefejezte a
szerencsétlen asszonyt. A hitvesgyilkas
el-

dobta a véres baltát s konyhakést ragadva
lépett édesen alvó két kis gyermeke ágyához. (Előbb a négy éves fiúcskát, majd a hat

Országositott
római katholikus
népszövetség nagyváradi

temetkezési
fiókja.

Kötvény száma 6010.
Tag neve: özvegy nyilasné
foglalkozása: háztartás
születéshelye: Bihar Megye félegybáza
Állandó lakkása: nagy Janka
be iratás 1 korona, kezdetét vete 1913. év
március l é n 500 korona el halálozás esetén igényt nyilas imre Ur tart liozá ő
fizeti 5 korona 50 fidér hátrány
országos
pénzbeszedő neve
Igazgató
temetkezés
alláirandó

a fejébe. A szomszédoknak si-

került az égő házból kimenteni a három holttestet, de a házat és a gazdasági épületet elhamvasztották a lángok. A harminc éves
Eubanks, mint megállapították, őrültségi rohamában követte el tettét.
— Agyonlőtte a fiát. Nagybecskerekről
jelentik: Müller Károly jómódú gazda hasonló nevü családos fia állandóan dorbézolt. Apja többször korholta, hogy elissza a vagyonát, de ez mitsem használt. Tegnap a fiu megint ittasan jött haza, amikor az apja szidni
kezdte, vasvillút ragadott és nekiment az
apjának. Ez kicsavarta a vasvillát fia kézéiből ás ugy vágta főbe vele, hogy azonnal
meghalt.
— Meghalt a felesége után. Csütörtökön este tíz órakor jelentették a rendőrségnek, hogy a Kacsa-utca 7. szám alatt öngyilkosság történt. Az ügyeletes rendőrtiszt Andrássy Ferenc dr. kerületi orvossal ment ki
a helyiSizinére, az orvos azonban már csak a
beállott halált konstatálhatta. Az öngyilkos
Vecsernyés János 50 éves földműves volt, a
ki udvari szobájában a gerendára felakasztotta magát. Vecsernyésnek egy évvel ezelőtt
balt meg a felesége és efölötti bánatában lett
öngyilkos,

ezredeikből.

Hogy ,a szökés járványa mennyire elharapódzott a szerb hadseregben, azt a szerb tiszteken kivül ia magyar hatóságok (látják a
legjobban, mert a szerbiai katonák legtöbbje
Magyarországba szökik vagy Magyarországon keresztül a külföldre. A határszéli városokból minduntalan jelentik, hogy szerb katonaszökevények bukkantak föl; most például Pozsony,hói adnak hírt egy csomó szerbiai katonaszökevényről. A pozsonyi távirat
ezt jelenti: A határrendőrség az utóbbi időtlen több szerb katonaszökevényt fogott él.
Kedden ismét nyolc szerb került hurokra, a
kik a Száván át menekültek Szerbiából. Egy
részük Pozsonyban iparosnak szegődött, más
részük azonban tovább akart menni. A határrendőrség egyébként nem a katomaszökevénység miatt, hanem amiatt fogja el a szerb
legényeket, mert foglalkozásnólküili csavargók.

primitív kiállítású, Famos-féle kézi nyomdával fabrikált kötvény igy szól:

— Paraszt-furfang.

A

parasztfurfangról

már regényeket is írtak, de a Tolnai Kálmán
csalása mégis megérdemel egy külön fejezetet. A bibardiiósizegi elöljáróság átírt .Nagyváradra, hogy a községben egy odavaló ember, Tolnai Kálmán, aki most Nagyváradon
lakik, valami „Országositott katholikus temetkezési népszövetség" nevében biztosítása
kötvényeket állit ki és pénzeket követel. A

Természetes, hogy aláírás nincsen a kötvényeken. Már most, aki észreveszi a csalást,
az nem fizet, de kevesen veszik észre. Nyilas
Imre se fizetett, mire a következő
levelet
kapta:
Nagy-Várad.
tekintetes nyilas Imre urat fed kérjük leveliink Vételétől számított négy napon belől
ungi Lajos urnák szives,kegyen 9 koronát átadni, mert ha ön észt meg szegné akor a 67
Palagrafus szerint kimondjuk bűnösnek és
özvegy Nyilasné 5 Kor 50 fi Tag könyvét az
ügynök ki kézbesiti a pénzbe kézbesítés után
Országos
temetkezés
Nagy várad

A nagyváradi rendőrségnek régi ismerőse Tolnai Kálmán, igy tehát könnyű volt
kinyomozni, hogy hol lakik. De ugy látszik,
hogy Tolnai megérezte a veszélyt és lakásadója, Bihari Ágoston napszámos bemondása
szerint egy héttel ezelőtt, azzal ment el, hogy
Gesztre kell utaznia Tisza István miniszterelnökhöz. Tolnai máskülönben azzal szokott
dicsekedni, hogy Mezócsatároyi negyvennyolcas képviselőjelölt volt. Országositott római
katholikus temetkezési népszövetség természetesen nem létezik.
— A nyári divat. Párisból jelentik: Most
kezd kiderülni a nyári divat. Sok gal,térfélét,
látunk, aztán görögös tunikákat, omlós, puha szöveteket, stuartszerü bluz gallérokat.
Egyenes, he- zunyelü napernyők, szandálsz,erűen kivágott cipők és olyan piciny kalapok, hogy szinte keresni kell, van-e? Kalapdiszben több világ mint toll. Lábakon karperec. Karokon lábperec. Egy szóval min-

100.000 KORONA
ÉKSZERÁRU HITELRE
Közhírré tesszük, hogy 100.000 korona értékű ékszerárut óhajtunk kényelmes

részletfizetés

_

. . . .

1

1

ellenében

kihitelezni. Tehát mindenki vásárolhat divatos ékszert,

Az áruátvételkor a vételár >A része fizetendő.

arany, ezüst órát. B r i l i á n s - á r u t , ezüst és kina ezüst

A fennmaradt összegre havi részlet:
50 kor.-ig

evöszert, márvány és valódi bronz műipari tárgyakat

100

hitelre. Azonnali fizetésnél 10% engedményt adunk.
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8. DÉLMAGYARORSZ ÁG
den, axni már volt és ami még lesz. De az
igazán elegáns világ nem igy öltözködik. Ez
jó a dél amerikaiaknak, .az idegennek, a kds
nőknek, a „közönséges előkelőknek." Az irányadók egyszerűsége az, ami ma a divat minden vonalán dominál. Egyszerű, mesteriesen
egyszerű tailleurök, hol sima, hol könnyebben redőzött aljak, egész ruhákban görög
vonalak, de mindenben kevés színkeverés,
semmi tnlhamozottsáig, tökéletes harmónia.
Egy szóval: ne vasárnap nézzük a párisi sétálóival, hanem hétköznapokon. Mindjárt
meg fogjuk különböztethetni, hogy melyik az
igazi párisi divat és molyik a talmi.
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A munkahiány és a vidéki városok

— Ellenszolgálat.
Egy újságírót, a
kinél véletlenül meglehetősen nagy summa
pénz volt, megtámad egy a városhoz közeli
erdőben egy rabló. A tárcában, melyben a
pénzt volt, ott volt az újságírói igazolványa
is. A rabló, akinek ugylátszik van érzéke a
reklámhoz, az igazolvány elolvasása után igy
szól:
— Szerkesztő ur, itt a pénze és az írásai,
ellenszolgálatul azonban elvárom, hogy lapjában reklámot csinál ennek az erdőnek,
hogy minél többen sétáljanak ki ide. A többi, az már az én dolgom.
— Casino de Páris cimmel, fővá/osi
nívón álló mulató nyílt meg a napokban Szegeden, a Deák Eeremc-uteában, amely elsőrangú világvárosi műsorával, méltán kiérdemli a közönség tetszését. A megnyitó előadáson megjelent nagyszámú közönség a reggeli órákig élvezte & legjobb hangulatban a
bemutatott számokat. Láthatók voltak a legujabb táncok: a tangó, a furlana, melyeket,
nemcsak az előadáson, hanem az utána következő parkett-táncok alatt s meg lehet tekinteni. Az igazgatóság mindent elkövet a kő
zönség mulattatása érdekében.

TÖRVÉNYKEZÉS
0000

§ Huszonegy asszony fogságban. Makóról jelentik: Tótkomlós községben a
csendőrség nagyobb szabású bűnszövetkezetről rántotta le a leplet s tömeges magzatelhajtás bűnügyében, folytat nyomozást. A
tótkomlósi angyalgyártás ügyében most befejezte a csendőrség a nyomozást. Kihallgattak 56 tanút, kiknek vallomásai fényt derítettek a bűnszövetkezet működésére. Üt
asszony volt a kuruzsló, akik az „orvosságot" adták olcsóért, alig ipár koronáért. Akiknek a kotyvalék használt, azok a megmaradt
részt tovább adták drágábbért, 10—20 koronáért, majd ezek 30—40 koronáért másoknak, akiknek szintén teher volt az anyaság.
Akiknek a kotyvalék nem használt, jöttek a
gyilkos műszerek. A méhmagzatot a kuruzslók vitték ki a temető őrnek, ki ezeket az
éppen nyitott sírokba csempészte. A temetőőr kihallgatása során vallotta, hogy volt nap,
mikor két kis hullát is hoztak, de hogy melyik sírokban van ilyen kis hulla eltemetve,
nem tudja, olyan sok volt. 21 asszonyt vitt a
tegnapi vonat Gyulára az ügyészség fogházába. A tettesek közül a legidősebb 39 éves.
a legfiatalabb 19 éves, leginkább a szegényebb kisgazdák családjához tartoznak, de
van közöttük iparos és úriasszony is. A tettesek közül csak három leány, a többi mind
asszony.
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Délmagyarországban
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Nagyváradon

van

a vidéki .városok között ia legtöbb munkálatain ember. A nagy válság folytán az építkezés teljesen szünetel és a szeszgyárakban is
megcsappant a munka. A város tanácsa már
három ízben szavazott meg tízezer korona segítséget a munkátalanoknak,
akiknek a szá-
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o A SZAK csapatainak vasárnapi szereplése. A SzAK vasárnap három csapatát
foglalkoztatja és pedig első ,csapata a bajnokságért fog küzdeni Szabadkán a Bácska
hircs csapatával, tartalék csapata itthon mérkőzik a Kinizsi tartalék csapatával, míg tisztviselő csapata Orosházán játszik. E mérkőzések közül a legfontosabb kétségkívül a szabadkai bajnoki mérkőzés. A SzAK vezetősége mindent elkövet, hogy csapatát a lehető
legjobb kondícióba tartsa, mert ez igen fontos körülmény a mérkőzésen. Reméljük, liogy
a fiuk kitesznek magukért és dicsőséget hoznak ugy színeiknek, mint városuknak. Az
egész város sporttársadalma lázas .izgatottsággal várja a vasárnapi napot és mi sem
bizonyítja jobban csapatához való ragaszkodásukat, hogy mintegy háromszázan kisérik
át a fiukat. A 'Bácska saját pályáján mindig
kemény és veszélyes ellenfél. Fanatikus közönségét ellensúlyozni
fogja bizonyára a
SzAK nagyszámú kísérője. Igen érdekes lesz
az itthoni mérkőzés is. — Á SzAK tartalék
legénysége nagyon ambicionálja, bogy győzelmet arasson a délvidék legjobbnak tartott
csapata tartaléklegénységén. A SzAK vezetősége erre a mérkőzésre olcsóbb helyárakat állapit meg. És pedig korzó ülés és páholy ülés
1 korona, tribünülés 00 fillér", állóhely 30 fillér. — A szabadkai mérkőzést Havais Lajos
(iBAiK1) III. fokú szövetségi biró és a szegedit
fíech Tibor (Szabadka) vezeti.
o A SzAK külön vonata pontban vasárnap délután félkettő órakor .indul a Szeged—Rókus állomásról. .Jelentkezéseket korlátolt számban elfogad ínég szombat estig a
SzAK titkári hivatala.

o Tömegatlétika a BEAC-ban. Az
j® n ® rí m m ® m m kd m sa m u sa m ss m m sa a m ss ss
Egyetemi Athilotikai Club vezetősége még a
k o r o n a a mai naptól kezdve a valódi Tungsramtél folyamán elhatározta, hogy a tavasz beállWolfram fémszálas izzókörte 5, 10, 16,25,32 és 50
tával minden hétnek egy-egy napján meggyertyafényerősségben F Q N Y Ó S O M A világítási
nyitja sporttelepének a kapuit a főiskolai
vállalatánál, K O L C S E Y - U T C A Wagner-palota.
fST"
Utánzatoktól óvakodjunk!
hallgatók .előtt, akik ezeken .a napokon díjMinden egyes izzókörtén cégem rajta van.

tömege ismerje meg a főiskolai sportéletet és
igy kedvet kapjon testének edzésére, .ami az
ülő munkával foglalkozó diákok számára elsőrendű szükséglet, A klub atlétikai szakosztálya most jelölte ki az 'egyetemi szabad délutánok terminusait és egyúttal megállapította az e napokban rendezendő atlétikai tömegversenyek számait, amely versenyekben díjtalanul részt vehet minden főiskolai hallgató, aki sportegyesületnek nem tagja,

talanul

trenírozhat nak a sporttelepen az at-

létika bármely ágában. A klub ezzel az újítással azt célozza, hogy a főiskolai hallgatók

ma azonban olyan nagy, hogy egy-egy munkásra csak öt-hat korona jutott az egész tél
folyamán. A munkátalanok tegnap délután
nyilvános gyűlést tartottak. A gyűlésre meghívták Rimler Károly polgármestert, a városi tanácsot
s a. törvényhatósági bizottság
tagjait. A város gazclaságügyi tanácsos® fölszólalt a gyűlésien ás fölolvasta a közgyűlés
végzését, mely szerint:
Utasítja a törvényhatósági bizottság 'a
város tanácsát, hogy a város általános csatornázási munkálatait sürgősen adja vállalatba, úgyszintén a már elhatározott közmüvek vállalatba adása céljából legalább
egy és félmilliós kölcsönt vegyen föl.
A tanács a főváros mintájára legközelebb megszámláltatja a munkálata nokat.
A tanács azt is kimondta, hogy a vállalkozók elsősorban

helybeli

munkásokat

laili-

kalmazzanak s munkásaikkal szerződést kössenek.
Brassóban

nem jelentkeztek

a munkáta-

lanok. (Brassó város törvényhatósági hizott- j
sága. hatszáz munkátalan számára 3000 korona segítséget szávazott meg. A segélyből 345
koronát adtak ki, ezt az össizeget Ifi munkáta-f
tan vette föl. A polgármester a tegnap tartott
közgyűlésen bejelentette, hogy több munkás
nem

jelentkezett.
A nyitrai. munkátalanok

beadványára a

város
képviselőtestülete ugy határozott,
hogy föliratot küld a kormányhoz a közmunkák végrehajtása ügyében, mert a városnak
semmi

pénze sincs, pedig legalább 1000 ko-

ronát kellene betenkint a munkátalanok segítésiére fordítani.
A szegedi
munkanélküliekről jelenleg
hallgat a krónika. Ugy látszik, megunták
már a sok hiábavaló panaszt. Vagy talá n az'
várják szegények, amiig megkezdődik az uj
kórház építése.
(-) Épül már a kenderakadémta. A
kender- és lenipari szakintézet építkezéseit
pénteken kezdték meg Újszegeden. A szakintézetet tudvalevően az állam építteti és
körülbelül félmillió koronába kerül. A munkálatokat szegedi iparosok és munkások
végzik. Az intézet hatalmas teleken, az ujszegedi kendergyár és a Löwy-féle íürészgyár telepei között épül föl.
attt,*n«aax»uakbubh»saaa«aa«babbabbbabbabaiaaabaske0c;s
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Szájvíz !
j
*) üzen rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.

KÖZGAZDASÁG

Az OMKE az országos kereskedelmi kongresszusra jelvényt

bocsát ki, amely egyúttal

a kongresszuson való részvételre jogosít.oooo
Az OMKE elnöksége a szegedi kerülethez
fordult azzal a kéréssel, hogy rövid és
Az OMKE ünnepsége
záros határidőn belül közölje, hogy 'előrelát— Díszközgyűlés és kongresszus. —
hatólag hányan vesznek részt a kongresszu(Saját tudósítónktól.) Az Országos Ma- son a kerület tagjai részére hány kedvezmégyal- Kereskedelmi Egyesülés a május 2—5- nyes vasúti igazolványt ós kongresszusi jelig terjedő időben tartandó jubiláris disz- vényt küldjön be, valamint annak értesítését
közgy.ülés és országos k ereskedelmi kongresz- is kéri, hogy névszerint kik vesznek részt a
szus időpontja közeledvén, serényen hozzá- május 3-án este 8 órakor a Vigadóban rendelát az előkészítés munkájához, hogy a sikert zendő banketten. A teríték
ára italokkal
kellőképen biztositsa. Fokozott érdeke az együtt fi korona lesz; a jelvény a vasúti igaEgyesülésnek, hogy a közgyűlésen és a kon- zolvány illetékével együtt darabonkiint 1 kogresszuson minél impozánsabb számban vo- rona 50 fillér.
nuljon fel :az ország kereskedősége, bogy a
A fentiekre vonatkozólag jelentkezéseket
külsőkben is ,kifejezésre jusson .a magyar ke- Vermes Zsigmond kerületi titkár fogad el.
reskedők összetartása, országos szervezetük
súlya ós ereje. A központi iroda már hónapok
óta dolgozik a jubiláris munkákon és minx A Gresham uj igazgatója. A Gresham
dent elkövet, hogy a közgyűlés és országos életbiztosító társaság Reginald A. Bekett főkongresszus szellemi nívója méltó legyen az felügyelőt nevezte ki magyarországi igazgatójává a távozó Schiick József igazgató heEgyesület múltjához.
lyébe, aki tudvalevően az Adria bécsi igazgaHogy ,a vidékről felránduló kartársak- tója lett.
nak a részvételt megkönnyítse, gondoskodott
kedvezményes
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vasúti jegyekről,

továbbá iar-

róil, liogy ott -időző kartársaik szabad idejét
minél kellemesebbé és szórakozottabbá tegye
Kiemeljük, hogy a díszközgyűlés napján,
május 3-án este a Vigadó nagytermében, disz
vacsorát rendez. A bankettre hivatalosak
lesznek az összes hatóságok fejei és előkelő
külföldi vendégek. Az elnökség kiváló súlyt
helyez arra, hogy a kereskedősóg impozáns
számban vegyen azon részt.

Royal nagykávéházban
Minden vasárnap

NAGY T O M B O L A
értékes nyereménytárgyakkal.
Naponta czigányzene.

•

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

Tulajdonosok: fflatejkaés Fliegel.

n meg,
nem kiselejtezett, régi
szövetek, hanem tiszta
gyapjú 3 mtr. szövet,
egy teljes férfi öltönyre

kapható 18 kor.-ért

Holtzer és Társa

® posztó-áruházában
•
SZEGED, Vár-utca 7. szám.
(Főpostával szemben.)

élő bárány, 77 ölött, 2 élő gödölye. Árak: élő
belföldi szopós borjú, elsőrendű 94—100 fillér, kivételesen 104 fillér, másodrendű 88—92
fillér, rúgott 73 fillér, ölött bárány 17—21 korona páronkint.

TŐZSDÉK

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

szinház.

Városi

—

—

MA

= = = = =

A KOLDUSDIÁK.
Operette 3 felvonásban. Írták: Zell és Genée.
Fordították: Erva Lajos és Fáy J. Béla.
Zenéjét szerezte: Milöcker K.
SZEMÉLYEK:
Miklóssy M.
Hilbert
Déry
Heltai
Szendrő
Virágháti
Stella
Szebenyi
Mihó
Edvi
Békefi
Balázs
Solymosi

Palmaice grófnő
Broiüszlava | l e á n y a i
Ollendorf ezredes
Wagenheim
Reinrici
Schweinier
Richthoffen, hadapród
Bogumil, zenegróf
Éva, a neje
Jan Janlczki 1 — .
Rimanovszki j a i a K 0 K
Euterlch börtönőr

A budapesti gabonatőzsde.
A határ idő piacon eleinte szilárdabb volt
az irány, később azonban, jóllehet csak 26.000
mm. búzát, 5000 mm. rozsot és 7000 mm. zabot jelentettek be szállításra, a májusi buza
ára lényegesen olcsóbbodott. Részint a készáru nyugodt iránya folytán, részint pedig
azért, mert a román áruból javult valamelyest a kínálat. A kedvező időjárás néhány,
fillérrel, az októberi buza irányát is ellanyhitotta. Az árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 12.59, májusra 12.50, októberre 11.22. Rozs áprilisra 10.10, októberre
8.64. Tengeri májusra 6.75, juliusra 6.86. Zab
áprilisra 7.64, októberre 7.69. A készáruvásáron lanyhább az irány.

A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsdón nem vették figyelembe
a szilárd külföldi jelentést, eleintén üzlettelenség uralta a piaoot, később tetemes realizálás és még tennél nagyobb Ibiankóeladás
nyomán ellanyhult a helyi piac iránya. A
nemzetközi, úgyszintén a helyi értékek 1—2
koronával hanyatlottak és gyöngén zárultak.
A készárupiacon alig volt kötés. A járadékpiac üzlettelen, változatlan
volt. A zárlat
kedvtelen.
Kötöttek: Magyar hitel 820—822. Jelzálogbank 429—429.50. Hazai bank
280.25—
280.75. Magyar bank 514.50—516.50. Városi
villámos vasút 325.50—326.50. Közúti vasút
633—634.75. Rlmamurányi 655.50—660.

A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 618.50. Magyar
hitel 821. Angló-bank 344.50. Unió-bank 594.
Bankverein 534. Landerbank 520.50. Dohányrészvény 440. Alp. bánya 833.50. Rimamurányi 658. Prágai vasmű 2503. Skoda 763. Osztrák és magyar államvasút 713. Lombárd
102.75. Déli vasút 242.50. Török" sorsjegy 226.
Márka készpénzért 117.45. Ultimóra 82.20.
Az irány kedvtelen, gyönge,
hitelrésizvány
hárem koronával olcsóbb lett.
Árujegyzés.
Budapest—ferencvárosi zárt sertésvásár.
Fölhajtás déli fél tizenkét óráig: 1585 serItés, 30 süldő. Árak: Zsirsertés, elsőrendű,
öreg 140—144 fillér, másodrendű 134 fillér,
fiatal, közép 148—160 fillér; könnyű 148—170
fillér, süldő 140 fillér, élősúlyban, levonással.
A vásár iránya közepes. Árak hanyatlottak.
Budapesti borja-vásár. Fölhajtás déli félti zen két óráig: 2287 borjú és pdig: 1782 élő
belföldi szopós borjú, 1 rúgott, 4 ölött, 222

ii

II
megkezdődött a

NAPONTA!
mozgófénykép előadás szabad
bemenettel.
Minden csütörtök, szombat és vasárnap

Értékes

TOMBOLA

tárgyak.

Szolid családi műsor. — Női kiszolgálás teljesen beszüntetve.
A zenét GONDI KÁLMÁN Szegeden
legjobb cigángprimás teljes zenekarával
hangversengez.

Kezdete pontban 9 órakor.

Gólya áruház
MEGNYÍLT!!!
Kossuth Lajos-sugárut 1. szám
(Bruckner vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézmflárúk,
ponqqolák, blousofc, aljak,
női Ingek, alsószoknyák,
kötények, csipkék, hímzések, keztguk, harisnyák
és mindenféle női és férfi
:-:
divat cikkekben
x

igen

olcsó

árakkal!

MEGNYÍLT!!!
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!HÚSVÉTRA
| Nyulak, T . j i . C
1

»

óriási

S

sajAt
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GYÁRTMÁNYÚ

válagztékian,

=

C - s l p k e -

j

és szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
liítatnak olcsó árak
tett és rövid idö

j

r

S

LUCZA JÓZSEF

C U K O R S C H i C I•

I Árvay Sándor és Fia j
=

•

kelmefestő és
vegytisztitónál

.
•

3
• cukrásznál, Klauzál-tér I. sz. •3
TELEFON 251. SZ.

Laudon-utca 9., Valéria
tér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Balophpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.

Kajöszöiés ellen
csakis az ártalmatlan L.eitzinger-féle „Hajrcstorer*
használja. Ára 2 korona
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
izzad v a l a m e l y testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520

J f g o ratanitás

I
TELEFON
13—16.

TELEFON
13—16.

1EPIT,
-4 ugy mész, cement és egyéb L.
építkezési anyagok szükségletét a

külötiszmelalatt

Hajhullás, h a j k o r p a
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt
i n a h a js z e s z " aitai. Ara 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
250
Széchenyi-tér.

leg?i-tányossabb

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

t ,

K a t l a n t

olcsón, készpénzért akar
vásárolni, K E R E S S E FÖL

JtBONTI
JLY
mwmmmzhY

V SZÉCHENYI-TÉR

41

KUHN JÁNOS kir. bir. végrehajtó SZEGED

2.

SZ.

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 0,

1405—1914. végr.i-zám.

Árverési hirdetmény.

NYOMATOTT

át*

Szegeden,

szén- és mészkereskedő
SZEGED, TISZA LAJOS-KÖRUT 87.

Kuhn,
kir. bírósági végrehajtó.

l i

S Z E G E D , Kelemen-u. 11. Telefon 8 3 3 .

Pál

kitüzet'ik és ahhoz a venni szándékozók
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
ós 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén a
becsáron alul is el fognák adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek az árverés
megkezdésóig való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltattákés azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120 §-a és az
1908: XLL (41) t.-cikk 20. §-a értelmében
ezek javára is elrendeltetik.
Szeged, 1914. évi március hó 19-én.

«

felöltőt,

Délmagyarországi fióktelep

Waggonrakcmányok előny á r b a n .

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a temesvári kir. járásbíróság
1913. évi Sp. III. 1364/2. számú végzése következtében dr. Dózsa Emil ügyvéd által képviselt Schwarz Testvérek cég javára 175 kor.
73 fillér s jár. erejéig 1914. évi február hó
17-én foganatosított kielégítési végrehajtás
utján felülfoglalt és 2466 kor. 80 fill.-re becsült
következő ingóságok u. m.: korcsmai berendezés és egyebek nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1914. évi Y. 564/1. sz. végzése folytán
175 kor. 73 fül. tőkekövetelés, ennek 1913.
évi október hó 25. napjától járó 5% kamatai
és eddig összesen 69 kor. 50 fillérben bíróilag
már megállapított költségek erejéig Tisza
Lajos-körut 1. sz. alatt leendő eszközlésére
1914-IK ÉVI ÁPR. HÓ 9-IK NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI l/912 ÓRÁJA HATÁRIDŐÜL

r

jó

anhaaoiabianiegsisiiiafflibaq^seis

n a p i á r b a n n á l a m beszerezheti.

W i e d e r k e r

T
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Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szeged, Kosuth Lajos-sugárut 1, szám,
Csillárok, gázfö«ők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam.

Telefon: 468.

Telefon: 463.

MEGHÍVÓ

a „Szegedi Partfürdő Részvénytársaság" által 1914. évi április hó 19-én
a városi széképület bizottsági termében déleiött 11 ó r a k o r tartandó

KÖZGYŰLÉSRE.
T á r g y s o r o z a t : 1. Határozatképesség megállapítása és két hitelesítő megválasztása. 2. Az igazgatóság
jelentése az 1913. üzleti évről. 3. A felügyelő-bizottságnak jelentése a számadások megvizsgálásáról és a felmentvény megadása. 4. A mérleg megállapítása. 5 Az uszómtivekben á szélvihartól okozott kárnak a bejelentése és ennek folytán szükséges intézkedések, illetve esetleg
az egész berendezésnek bérbeadása avagy eladása iránti határozathozatal. 6. Netáni indítványok,
melyek április hó 11-ig az igazgatósághoz Írásban esetleg beérkeztek.
A közgyűlésen csupán azon részvényes vehet részt, aki részvényeit a közgyűlést megelőzőleg
legalább 8 nappal előbb a társaság ig. elnökénél (Bástya-utca 5. II. em.) letétbe helyezte.
Az igazgatóság.

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

