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Szeged, 1914.
A tisztújítás.
Hónapok óta beszélnek bizonyos 'készülődésekről, amelyek azt célozzák, hogy
a tisztviselő karban a tisztújítás változtatásokat eszközöljön. A nyilvánosság eddig nem vehetett tudomást arról, hogy ezek
a készülődések mozgalmakká is érlelődtek.
Csák annyit lehetett hallani, hogy az egyik
csoportot a tanács egyik, a másikat a tanács másik tagjának munkássága nem elégíti ki. A mi álláspontunk ismeretes, elégszer és idejében leszögeztük, merjük mondani, nagyobb nyíltsággal és határozottsággal, mint bárki.

ELŐFIZETÉS! ÁR VIDÉKEN
egész évre . K 28 — félévre . . K 14.—
negyedévre K T— egy hónapra K 240

III. évfolyam 84. szám.
rosabb, mert az értekezlet két olvan hivatalnok nevét állította egymással szembe,
amelyek viselőinek eddig is a polgárság
nagy részétől a legteljesebb tisztelet és
bizalom jutott ki. Egyéb, szintén komoly
megfontolást érdemlő tekintetek mellett ez
volt az oka annak, hogy az összehívott
értekezlet kénytelen volt szétoszlani anélkül, hogy bármely
részletkérdésben
is
egyön(tetü megállapodásra tudott
volna
jutni.

Az önkormányzat mai formájában
kétségtelenül félszeg közszellemet teremtett. A városi ügyintézés egyre jobban elhatalmasodó bürokratizmusa már-már az
Kedden délutánra végre titokzatos élettel való minden érintkező pontját elmeghívók invitálták a városatyák egy ré- veszítette, de ugyanekkor demagógiától,
szét értekezletre, amelynek tárgya a tiszt- furcsa, sokszor bűzös egyéni érvényesüléújítás kérdése volt. Az értekezlet megle- sek vágyaitól átitatott az a szellem, mely
pően népes lett és a megjelentek számára, ennek a bürokratizmusnak megtörésére, a
közéleti pozíciójára való tekintettel egya- hivatalos funkciók ellenőrzésére, reformok
ránt alkalmasnak látszott arra, hogy az sürgetésére és ideálok ébrentartására hieddigi találgatásokat, kezdeményezéseket vatott, ísőt vállalkozik. E z a közszellem
és titkos óhajtásokat olyan mozgalomba ad tápot olyan mozgalomnak keltésére,
tömörítse, mely a tisztújítás kérdését ugy aminőnek tegnap is tanúi voltunk. Pedig
a remélt és sürgetett reformokat, mint a talán számolni kellene azzal is, hogy a vájogos ambíciókat 'kielégítően oldja meg. rosi szolgálat ellenére sem veszett iki a
Mondanunk sem kell talán, hogy ez az tisztviselőből minden érzékenység és öneredmény legkisebb részletében sem kö- érzet. Könnyelműen, vagy könnyedén nem
vetkezett be, ami annyival kínosabb és ká- szabad egy-egy állással kapcsolatban for-

Befejezetlen tragédia.
Irta: Striegl F. József.
Mindketten unatkoztak. Az asszony,
minden kényelemmel berendezett, szép háromszobás lakásban, a leány, kint a konyhán.
Nem afféle alkalmi unatkozás volt ez, hanem
rendes napi foglalkozásuk. Az ur, Gál Andor, előkelőbb magánhivatalnok, aki reggeltől napestig a dolgai után járt, nem ért rá a
felesége szórakoztatására. Pedig a felesége
szép volt és fiatal. És vágyakozott szórakozás után. Alkalom erre azonban nem igen
'kínálkozott. Nagyritkán, mikor az ura kevésbé fáradtan jött haza, mert fáradtnak
mindig fáradt volt, elmentek egyik vagy másik színházba (s ezzel elárultam, hogy ez
Pesti história), néha-néha pedig valamelyik
kávéházba cigányt hallgatni. A kosztot hordatták, a takarítást meg elvégezte a leány,
így hát Gálné ráért unatkozni egész nap, a
leánynak pedig délután volt alig egyelb dolga, mint hogy a fogát piszkálja. A kölcsönös unatkozás közelebb hozta egymáshoz az
úrnőt és a cselédleányt.
Az asszony ott hevert a pamlagon. Újságot tartott a kezében, miközben,, az unalom fékemagyár ázhat atlan jeléül, nagyokat
ásított. Megnyomta a villanyos csengőt es
inkább unalomból!, mint a szomjúság miatt
egy pohár vizet kért.
Néhány perc múlva már hozta is a leány
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galomba hozni olyanok nevét, akiket ép
tehetségük, rátermettségük és népszerűségük miatt kell távoltartani a kilátástalan
küzdelmektől, vagy kudarcoktól. De különösen kell óvakodni attól, hogy méltatlan
megbántásban lehessen része olyan tisztviselőnek, akit példás múltja, szorgalma és
lelkiismeretessége a legteljesebb megbecsülésre tesznek érdemessé.
A reformálás és a reformok hivei voltunk és maradunk. De az ilyen alakban
megnyilvánuló kísérletezéseknek útját kívánjuk állani. A tisztújítás problémája sokkal kevésbé oldható meg a legteljesebb
nyíltság és logikus céltudatosság
nélkül,
mint bármi más kérdés. Talán épen azért,
mert természetszerűleg szövik át és át
személyi momentumok. Aki erre a területre lép, nyitott szeme és bátor beszéde legyen. Meglássa, ki felé irányul a közbizalom és ne mondjon allegóriákat ott, ahol
egyszerű mondatokban várják határozott
kijelentéseit.
A tegnapihoz hasonló kísérletezések
arra jók, hogy ártsanak egyesek jó nevének, másokat elkedvetlenitsenék és a hangulatot elmérgesitsék. De nem szolgálják a
város érdekeit, melyek nehezen nélkülözhetnék a régi tisztviselők közül ép a beváltakat.

a tálcán a szomj-, de nem unalomcsillapi— Azt se tudom naccsága, hogyan, kell
tót.
ahhoz hozzáfogni.
— Juj, juj meg kell bolondulnom az una— Tudja mit, (mondta (élénken Gálnéi
lomtól, szólt megint nagyot ásítva az asz- megfogalmazok én magának egv apróhirdeszony, mialatt a viz után nyúlt.
tés!. S azzal fölugrott, odaült az ura íróasz— Óh, még a naccsága panaszkodik, talához, s egy pár perc múlva kész volt a
felelt Böske. A naccsága legalább még fiatal fogalmazvány:
és szép, aztán meg van ura is.
Ügyes, tiszta .leány anyagi érdiek nél— Van, van, hagyta helyben az aszkül barátot .keres, kivel vasárnaponkiint
szony, de azért, látja, mindig magamban vaéltölthetné szabad idejét. pHüséges" jegyok. Sokkal könnyebb magának Böske, maligére ajánlatot kér a kiadóba.
ga legalább megvigasztalódhatik egy . . .
— így ni, ezt vigye el a Pesti Hirlap kiegy . . . baráttal.
adójába, egy pár hatosába kerül az egész
— Jaj, jaj, mit beszél a nagyságos asz- és majd meglátja, akad erre ismeretség!
szony, nem volt még én nékem barátom.
Egy ropogós százas bankóval nem tuNem is kerestem eddig férfiismeretséget és dott volna Gálné Böskének akkora örömet
utánam sem vetette még eddig magát egy szerezni, mint evvel az apróhirdetés-fogalférfi sem, pedig ma-holnap harminc eszten- mazvánnyal. Csókolgatta is érte a naccsága
dős leszek. Tudom, 'hogy nem vagyok szép, kezét, aztán csak ugy röpült vele a kiadóhide vannak nálamnál csúnyábbak is. Hogy vatalba.
messzibb ne menjek: a szomszédék szobaEgész este az ő reménybeli ismeretségélánya s annak mégis van vigasztalója. Szent ről ábrándozott a leány. Sokáig kerülte az
igaz, hogy pézeli azt ia borbélylegényt, de- álom a szemét. A szőke és barna férfiak minkát, hogy őszinte legyek, én ,is már ott tar- den változata, szép, daliás legények vonultok, hogy nem bánnám, ha el is kellene vinni tak el lelki szemei előtt1 Éjifél is elmúlt, miegyszer-másszor a moziba az illetőt, vagy korra elaludt és hajnali négy órakor már
akár a színházba is. De tudja a csuda, se- ébren és türelmetlenül hánykolódott' az ágyhogysem akad ismeretségem.
ban. Várta, izgatottan és kíváncsian, mikor
Az asszony, aki látható érdeklődéssel hozza már az ujsághordó a lapot. Máskor
hallgatta Böskét, felült a pamlagon és meg- pedig hogy boszankodott, ha reggel felverte
kérdezte a leánytól:
az álmából. Ugy várta most, mint a messiást,
— Hát miért nem1 próbál apróhirdetés hadd olvashassa az ő legényfogó apróhirdeutján ismeretséget kötni?
tését. Végre öt óra után, megjött a lap, Száz-
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Rendelet a sajtótörvény
életbeléptetésére.
(Saját tudósítónktól.)
A hivatalos lap
mai 'száma közti „a magyar királyi minisztériumnak 2500—1914. M. E. szármi rendeletét a sajtóról szóló 1914. évi XIV törvénycikknek végrehajtása és ezzel kapcsolatos
rendelkezések tárgyában;" A rendelet, melynek ez a cime, a sajtótörvény
életbeléptetéséről szóló rendelet, nyolcvan paragrafusa
van és ezek meghatározzák az uj törvény
folytán, 'szükségessé vált intézkedéseket. A
nagy közönségét1 talán csak két része érdekli
a rendeletnek; az egyik, amely az utcai terjesztésre vonatkozik és a másik, mely arról
szól, hogy a hatósági ügyek közzététele tekintetében miféle korlátozó intézkedések vannak.
A hatáság az engedelmet az utcai és a
házaló terjesztés két módjára akár külön-külön, akár együttesen megadhatja. A törvényhatáság első tisztviselőjének a sajtótermék
házaló vagy utcai terjesztését megengedő, az
engedelmat megtagadó, vissza vonó vagy ,a
terjesztést megtiltó határosat,a ellen ,az ér-
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den sajtótermék első (külső! lapján ara illető
p é l d á n y árának

szembetűnő

módon

és nyom-

tatásban föl kell tüntetve lenni A liÍT,irj>;,k
és folyóiratok házaló és utcai terje. zté-e reggel hat órától vasárnapokon
déli tizenkét őrá
ig, más napokon esti tíz óráig van megengedve. A külön kiadású lapok éjjeli tizenkét órá-

ig árusíthatók. Ez a megsraoritás a pályaudvarokra nem terjed kii. Az elánisitónak
tilos
a sajtótermék
címén és árán kívül
egyebet,
például az egyes közlemények
címét és tartalmát kiáltani
vagy a sajtóterméket
tolako-

dó módon kínálni. A rendőr hatáság engedelme nélkül tilos ara elárusítónak terjesztés köz
ben gyermeket — főleg csecsemőt — magával vinnii és maga mellett tartani. Életük tir
zeinkettedik évét betöltött fialta!kornak azonban viak, béna vagy nagyon elgyöngült el1ávusitókot kísérőik gyanánt vezethetnek.
A

hatósági

ügyek

közzétételét

korlátozó

rendelkezések szerint büntetés alá esik az, a.
k i a hatóság

engedelme

nélkül:

1. a. büntető biróság előtt a nyilvánosság kizárásával tartott tárgyalást viagy főtárgyalást vagy pedig polgári vagy fegyelmi biróság előtt a nyilvánosság kizárásával
tartott tárgyalást bármely módon egészen
vagy részben közzétesz;
2. bűnvádi vagy fegyelmi ügyben, továbbá a polgári biróság előtt megindított
házassági, születés törvényességének megtánHaldása iiiráinti, kiskorúság mieghefasraabblvíisa, gondokság alá helyezés és ara atyai haltetem igyakolrlst Iának rnegT-raüntietése, eiYmegyógyiintézeitbe vagy kórházi elimehetegcsptályba fölvétel vagy onnan élhoosátáis iránti
ügyben beladványt vagy hatósági iratot, a

—- ha ]>edig a kérelem elintézése hosszabb
ideig tart, a hatóság kívánságára írásban, ara
utóbbi esetben ivenkint egy koronás bélyeggel ellátva, ainnál a hatóságnál kel'l előterjeszteni, amelynél ara illető ügyirat van vagy
amely az illető eljárást lefolytatta. A kérelemben pontosan meg kell jelölni azt a tárgyalást vagy a tárgyalásnak, az eljárásnak
vagy ara ügynek arat a részét, vagy pedig arat
a beadványt vagy hatósági iratot, amelynek
közzétételét kérik, továbbá azt Is elő kell. adn i , hogy miért
dését.

kérik

a közzététel

megenge-

A rendelet 79. szakasza szerint1 „a 'sajtóról szóló 1914. évi XIV. törvénycikk, a pol,gári perrendtartás, életbeléptetéséről szóló
1914. évi LIV. törvénycikk 96. szakasza és a
jelen rendelet 1914. évi április hó 12. napján lép életbe."
Az utolsó (80.) szakasz kimondja, hogy
ez a rendélet Fiume városára és kerületére
is kiterjed.

Amerikában választanak a nők is.
Ncw-Yersey
állam törvényhozásába történt

ványát a rendőrhatóság, Budapesten a székesfővárosi államrendőrség kapitánya a kérelmező személyes jelentkezésére állítja ki.
Az .itgazcilványnak tartalmaznia kell az elárusító nevét, korát és .lakását, az igazolvány
nyilvántartási számát és annak a területnek
a megjelölését, amelyen ara elárusító használhatja. A sajtótermékek házaló vagy utcai
terjesztője köteges igazolványát állandóan melyet a hatóság nyilvánosságra
nem hozott,
magánál hordani; ha karszalag viselése köte- egészben vagy részben közzétesz;
lező, e.zt látható módon viselni ós az igaraól3. gyermek vagy fiatalkorú
ügyében havámyt bármely közbiztonsági közeg kívánatá- tósághoz intézett beadványt, hatósági iratot
ra fölmutatni. Azt, aki ujeágelámsitái 'iga- vagy ara eljárásnak bármely részét közzétezolványát nem képes fölmutatni, a .közbiztos- szi vagy hatósági eljárás
tárgyává
tett
sági közeg a hírlapok és folyóiratok terjesz- iiyen ügyről nyomtatvány utján liirt ad.
téséről haladéktalanul eltiltja, a nála levő
Ily dolgok közzétételére engedelmet kell
sajtótermékeket őrizetbe veszi.
kiérni ara illető hatóságtól. A engedelem megHázaló vagy utcai terjesztésre száint min- adása iránt való kérelmet rendszerint szóval

választások a szavazatok eddigi állásából
következtetve a republikánusok
teljes győzelmével végződtek és valószínűleg ez lesz
az eredmény a legközelebbi kongresszusi választásoknál is. A mostani kongresszusi választásoknak azért tulajdonították nagyobb
jelentőséget, mert Wilson elnök azelőtt NewYerseyben kormányzó volt és mert személyesen szállott sikra a demokraták megválasztása érdekében. — Illinois államban
első
izben véltek részt a nők a választási
aktusban. Csikágóban 435,000 férfi mellete217,000
nő szerepel a választói lajstromban. Mindkét politikai párt költséget nem kiméivé bocsátja a nőknek rendelkezésére a kocsikat és
automobilokat, amelyek őket a választás helyiségébe viszik. A választás fő-jelszava: a
szeszes 'ital korlátozása, illetve tilalma.

rolt éjente és igy kereste meg napi táplálékát1, ruházatát és szórakozását.
Böske szerelme, főkép közel ezer korona takarékbetétje a szerelem e nomádja számára elég hálás talajnak 'bizonyult. Egészen
kiurasodott.
Dicsekedett is Böske az asszonyának:
— Jaj naccsága, olyan boldog vagyok.
Nincs az az ur, aki finomabb volna, mint az
én Pistám!
Közben pedig Pista unalmasnak találta,
hogy tiz-husz koronánkint szedje ki Böskáböl a szerelem vámját. Azért a legközelebbi
vasárnap teljes tisztességgel megtudakolta a
leánytól, lenne-e a felesége? Böskének van
még pár száz koronányi betétje, abból majd
— ugy vélekedett Pista — valami üzletét1
nyitnak. Böske nagyszerűnek találta ezt az
eszmét és kimondta a boldog igent.
Másnap arra kérte a leány Gálmét, hogy
engedje meg, hogy valamelyik nap bemutathassa a vőlegényét. S addig dicsérte, hogy
milyen szép, milyen finom az ő vőlegénye,
hogy végül is kiváncsivá tette a nuccságát,
aki még mindig unatkozott. Jobban,, mint valaha. Annyira, hogy már mindenféle kalandos ostobaság fordult meg a fejében. Minthogy tehát nagyon-nagyon unatkozott Gálné, szivesen ment bele a dologba:
— Na jól van Böske, hozza el a vőlegényét holnap délután!
A bemutatóra tetőtől talpig vadonatújba
öltöztette Böske a vőlegényét. Határozottam
csinos megjelenésű volt igv szénen kiöltözve.

A leány egészen boldog volt, hogy a bemutatás után Gálné megengedte, hogy Pista
minden délután eljárhasson hozzá, a menyasszonyához.
Az unatkozó asszony szórakozásképpen
arra használta fél Pistát, hogy Böskével átrendezzék a lakását. Az ebédlőt' fölcserélte
a szalonnal és a hálóban is máskép rakatta a
bútort. Igy persze -most a képeket ,is ki kell
cserélni s mivel ez könnyű munka, ahhoz
nem kell már a Böske. Napok óta tart ez a
képakasztás. Centiméterrel méri ki az aszszony Pistával a képek helyét, hop^ meglegyen a szimetria. Mikor pedig megvan a
szimetria, nem jó a világítás és más helyet
kell a képnek keresni. Nem is olyan egyszerű s ép azért lassú munka a képek kellő
elhelyezése. Csakis ez az oka, hogy Pista
most már többet bent van a lakásban a macscságánál, minit kint a konyhán Böskével.
Böskének különben is sok szaladgálni valója
van. Hol szögért, hol szalagért, hol meg másért küldi a naccsága valamelyik boltba. Most
is ép egy boltba ballag Böske, miközben büszkén gondol az ő Pistájára és hálásan a nacscságára. Egyik percben az jár az eszében:
— Milyen ügyes fiu is ez a Pista! Hogy
meg tudta magát kedveltetni a naccságával.
A másik percben:
— Milyen áldott1, jó lélek is ez az én
naccságám. ö segített a vőlegényemhez és
milyen kedves és finom, hozzá. (Igazi úriasszony!

dekeltek

tizenöt

nap

terhez fölebbezhetnek.

alatt a
belügyminiszA terjesztőnek Igazol-

szor is betűzte, mert hát nehezen ment nek,i
az olvasás: Ü-ii-gyes ti-i-sz-sz-ta le-ány stb.
stb.
Azt, hogy micsoda ujjongó érzések között olvasta másnap a „Hűséges" jeligére érkezett levelet, teljességgel képtelen vagyok
•leírni. A legközelebbi vasárnap délután aztán1 meg,is lett az ismeretség. Az igaz, hogy
•ütött-kopott volt' a gavallér, de azért jóképű fiu s ami a fő, Böske boldog volt. Mikor
a leány rövidesen, nagyon benne volt a szerelemben, nem bántotta és nem bánta, hogy
a boldogságot sem ingyen mérik és hogy
hatvan koronát kellett kivennie a pöstatakarókból, hogy kiöltöztesse a gavallérját. De
olyan is volt ám .aztán,, hogy a Gál nagyságos ur sem különb.
Nem is unatkozott többé Böske. Hétköznap avval mulattatta magát, hogv a vasárnapot várta, vasárnap meg Hevesi Pistával
szórakozott. Mentek ide-oda: sörödébe, a ligetbe, moziba, színházba, mikor hogy s Böske boldogan fizetett. Mert hát Pistának nem
volt 'miből fizetnie, nem volt tudniillik foglalkozása szegénynek. Azaz hogy mégis volt,
de azt nem vallhatta be az ő szerelmetes
Böskéjének. Ostoba cselédleányok voltak az
ő kenyéradó gazdái. Ki meddig bírta. Az .ismeretség addig tartott, mig jött a garas. A
szerelem nomádja, vagy ha ugy tetszik: kalóza volt, aki már évek óta abból tartotta
fenn: magát, hogy cselédszobáról cselédszobára, vagy ahol az nem volt. mert hát nem
m'Vdenütt van, konyháról konyhára vándo-

első kézből, nagy választékban csakis az

M l E M U 6MIÍFÜD M a ,

Tisza-Lajos körút 19. szám alatt
kaphatók,

esetleg részletfizetésre Is.

áss?
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Szeged iinnepli
Lázár György drt.
— Üdvözlések az egész országból. —
(Saját tudósítónktól.)
A
Délmagyarország közöli te elsőnek azt .a várossszerie
őszinte örömét' keltett hirt, hogy a király Lázár György dr.-t, Szeged pdíg-ármesterét, iaz
udvari tanácsosi címmel 'tüntette ki. A 'hivatalos lap szerdán megjelent számában íközli
a kitüntetés':1 a következőkben:
„Személyem körüli
miniszterem1
•előterjesztésére dr. Lázár
Györgynek,
Szeged szabad királyi város polgármesterének, buzgó szolgálata
és a közélet
terén szerzett kiváló érdemei
elismerésein, a magyar királyi udvari
tanácsosi
cimet díjmentesen
adományozom.
Kelt 'Bécsben, 1914. évi április 4-én.

Ferenc József, s. k.
Báró Burián István s. k."
Hirül adtuk azt is, hogy Sándor
János
belügyminiszter meleghangú táviratban üdvözölte a polgármestert legfelsőbb helyről
való kitüntetése alkalmából. Tisza István gróf
miniszterelnök pedig Cicatricis Lajos dr. főispánt értesítette a kitüntetésről, aki nyomban az értesítés után. a polgármesterhez
ment és a maga részéről Is jókívánságait fejezte ki.
!
A mai nap folyamán az ország minden
részéből érkeztek üdvözlő táviratok a polgármesterhez. Hazai Samu báró honvédelmi
miniszter a következő táviratot küldte: .Legmagasabb kitüntetésed alkalmából őszinte
szerencsekivánatait nyilvánítja Hazai."

Gerliczy
Ferenc báró a következő szövegű sürgönyben üdvözölte a polgármestert:
„Rég megérdemelt legmagasabb kitüntetéséhez feleségemmel egészséget és javulást szívből kívánva, gratulál Gerliczy 'Ferenc."
Gelléri Mór: „Régebbi gratulációmat
most már véglegesen megujitom és kitüntetésed alkalmából a magam és családom nevében a legmelegebben köszöntlek,
Gelléri
Mór."
Bárczy István, dr. Budapest polgármestere: „őszinte örömmel és igaz barátsággal
gratulálok kinevezésedhez, Bárczy
polgármester."
Igen érdekes a nagyemlékű Klauzál Gábor fiának a távirata: „Atyám forrón szeretett városa nagyérdemű polgármesterét királyi kitüntetése alkalmából a legmelegebben
üdvözlöm, Klauzál
Gábor miniszteri tanácsos."
;
Táviratban üdvözölték még a polgármestert' Kelemen Béla dr. országgyűlési képviselő, Mann Jakab dr. udvari tanácsos, Galler
Kristóf tanitóképző'int'ézeti .igazgató. Budapestről: Bosnyák
Zoltán államtitkár, Gopc
sa László miniszteri tanácsos, Traiber Vin0e
nyugalmazott királyi főügyész és még
'Sen sokan Szegedről és az ország minden
rezéből.

Vcndéglőbcn
KÁVÉHÁZBAN
Füszerkereskedésben
Csemegeüzletben

Lázár György dr.-t kitüntetése alkalmából páratlanul szép és impozáns ünneplésben
kívánja részesíteni mind a törvényhatósági
bizottság, mind a nagyközönség, minid pedig
a város tisztviselői kara. Az ünnepöltetés
programját Bokor Pál helyettes-polgármestert állította össze Cicatricis
Lajos dr. főispánnal együtt és méltó kerete lesz az a kitüntetésnek, amelyben, a királyi kegy Lázár
György dr.-t részesítette. Az ünneplés három napot vesz igénybe.
Csütörtökön délben 12 órakor Bokor Pál
helyettes-polgármester vezetése alatt a tanács tagjai, Pálffy József dr. árvaszéki elnök, Tóth Mihály főmérnök, Skultéty Sándor
főszámvevő testületileg tisztelegnek a polgármesternél, akit Bokor Pál az egész tisztikar nevében üdvözöl.
'Húsvét első napján vasárnap, este félkilenc órakor a közös katonai zenekar szerenádot ad a polgármesternek, hogy a város

közönsége tömegesen is résztvehessen a polgármester üdvözlésében..
Húsvét másodnapján, hétfőni reggel a
honvédzenekar sétahangversenyt tart.
Délben tizenkét órakor Cicatricis
Lajos
dr. 'főispán a tanács tagjaival és erre az
aktusra kijelölendő tizenkét törvényhatósági
bizottsági taggal megjelenik a polgármesternél s üdvözlő beszéd kíséretében átnyújtja neki a királyi kitüntetésről szóló okiratot, Bokor Pál helyettes-polgármester pedig átnyújtja neki .a törvényhatosági bizottság
összes tagjai által .aláirt üdvözlést1 tartalmazó diszalbumot.
A városatyák aláírásait a városi jegyzők gyűjtik össze, olyanformán; hogy személyesen. keresik föl a törvényhatóság tagjait aláírás céljából. De .a polgármesteri hivatalban, továbbá a helyettes-polgármesterinél és a főjegyzőnél is alá lehet irni az album lapjait.

A függetlenségi képviselők
orosz utiterve.

valami valószínűség, hogy a
duma-képviselők azzal fognak kedveskedni magyar vendégeiknek, ho.gy a pétervári hadi muzeumból
megszerzik
az ott őrzött
Rákóczi-lobogókdt
és negyvennyolcas^
zászlókat
s átadják nekik a látogatás
emlékéül?
— Hallottam róla, ugy tudom, orosz lapok irtaik is erről. Ha ugy lesz, drága és becses ajándékokhoz jutunk.
Igen érdekes, hogy ezzel az előkelő forrásból
származó határozott kijelentéssel
szemben más függetlenségi képviselő, például
Beck Lajos, a függetlenségi párt igazgatója
azt mondja, hogy a tervről beszéltek ugyan,
de annyira nincs konkrét' formája a dolognak,
hogy erről a tervről ma még nem lehet komolyan
beszélni.

(Saját tudósitónhtól.)
Arról :a tervről, a
mely a minap pattant ki, hogy tudniillik Károlyi Mihály gróf vezetésével az orosz birodalmi gyü'lés meghívására egy sereg függetlenségi képviselő
kimegy az orosz
fővárosba tüntetni a hármas-szövetség
ellen és az
orosz barátság, helyesebben, a hármas ántánt mellett, a függetlenségi lapokban a legelleniétesebb vélemények olvashatók. Az
egyik vélemény szerint a tervről a függetlenségi pártban semmit sem tudnak; a másik vélemény szerint való igaz a pétervári
útról szóló hir. Ma a Budapest, Kossuth Ferenc lapja azt irja, hogy előkelő
forrása,
aki tegnap a leghatározottabb formában
megerősítette a pétervári u-t tervét, a következőképen nyilatkozott:
— Nagy megütközéssel tárgyaltuk a
függetlenségi klubban a bécsi lapok és a
•kormány sajtójának fenyegető magatartását.
Újból mondom,
elmegyünk
Pétervárra,
akár
tetszik nekik és a náluknál
nagyobb
hatalmasságoknak,
akár nem. Nekünk az a meggyőződésünk, hogy gazdasági és egyéb érdekeink azt követelik, 'hogy szakítsunk
azzal
a politikával,
mely ellenségünkké
tette szomszédainkat
és barátainkat
s mely a hármasszövetség érdekében kizsákmányolta az országot.
— Az egész pártnak ez a fölfogása?
—
kérdezte tudósítónk.
— Nem, de a párt túlnyomó
részéé. Ezt
a kérdést egyébként behatóan megvitattuk a
legutóbbi delegátusjelölés előtt s akkor abban
állapodtunk meg, hogy tetszés szerint f ö n r
tarthatja a párt minden, tagja, régebbi álláspontját. Elvül állítottuk föl azonban, .hogy
Apponyi Albert grófot kivévén, csakis
olyan
delegátusokkal
képviseltetjük
a pártot,
akik
a hármas-szövetségnek
nem barátai s ennek
a fölfogásuknak
határozott
formában
kifejezést is fognak adni a külügyi vita
alkalmával.
Igy is történt s ez a helyzet marad változatlanul az uj delegációban is.
— A párt jelöltjei a régiek maradnak?
— Igen. Semmi okunk sincs rá, hogy mások jöjjönek a helyükbe.
— Még egv kérdést. Van abban a birben

A Pester Lloyd írja a következőket:
Egy bécsi lap hirt ád arról, hoigy egy
csoport, ellenzéki képviselő testületi kirándulást

tervez

Pétervárra.

Kísérletek

történtek,

hogy ezt .a kalandos hirt budapesti 'lapokból
röpítsék világgá. A kísérlet .azonban kudarcot vallott a budapesti
lapok egyöntetű
visszautasításán. .Mert .Budapesten nagyon
jól ismerik e hir közlőit és azt a célt, lamelyet
követnek. Itt .még nagyon jól emlékeznek arra a bizarr kalandra, amely Rimler, egy elbocsátott külügyminiszteri tisztviselő és
néhány függetlenségi politikus nevéhez fűződik, akik már tizenöt évvel ezelőtt mint
politikai ágensek Magyarországnak a fnainva-orosz szövetséghez valló csatlakozásáért
buzgólkodtak s akik a maguk ügyének Pichon urait, a későbbi francia külügyminisztert 'is megnyerték. Ezt ,a propagandát azonban sohasem lehetett komolyan venni, mert
nem volt más célja, mint hogy a francia és
orosz kormányok
titkos alapjaibál
támogatást kapjanak,
azon a cimen, hogy a hármasszövetség ellen intézendő
sajtó-propagandára
pénz kell.

Hasonló manőverről v.an szó a jelen esetben is. Olyan emberek, akik a Rkríler-féle
makináoitókbain is résztvettek, most is keresik a m ó d j á t , h o g y miként
lefietne
alaposan
megpumpolni
a párisi és pétervári
titkos ala-

pokat. Az eszköz, amit erre kieszeltek, az a
biztatás, hogy egy csoport ellenzéki képviselő el fog látogatni Pétervárra. Az orosz duma elnöksége meghívná látogatásra a magyar képviselőházat s erre a meghívásra azután elmennének 'azok, akiknek éhez elég há-
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4,
torsaguk van s elég balekségük is arra, hogy
lépre men jenek azoknak az ágenseknek, lakik
a francia és orosz titkos pénzalapokra spekulálnak. A meghivásinak nem tennének ölelget sem a munkapárt tagjai, sem pedig azok
az ellenzéki képviselők, akik Andrássyt, Apponyit és Kossuth Ferencet követik. De az
ágensek a többi ellenzéki képviselőnél is ellentáJlásna találnak, azért hirdetik, hogy

illatos bőrű fehér asszony, nyugati illatok bódult pillangója, tétova röppenésekkel fut
egyik faltól a másikig, szabadulását ikeresve . . . Csupán selyem, porcellán, arany és
márvány minden; süppedő szőnyegek, láthatatlan szellemek, fojtottam sikoltó indulatok szegik be és kavarják a regeszerü éjjel
rapszodikus hangulatát. Egy hirtelen zuhamár huszonötén
kötelezték
magukat
írásban
a pétervári utazásra. Ugy látszik azonban, nás, a gong fáradt zengése és az ajtók látez a híresztelés csak arra való, hogy biztassa hatatlan kezek intésére széttárulnak . . .
az ellenzőket, másrészt arra, hogy előleget A nehéz álomból szabaduló napnyugati viszorítson ki a francia és orcsiz politikai kiasz- rág imbolygó lépésekkel halad ki a szabad
szákhól.
levegőre . . .
I
Az orosz pánszláv körök persze támoEz a dráma csúcspontja, ezt a művészt
gatják a látogatás tervét. A Novoje
Vretnja
nagyon biztatja a függetlenségi pártot, hogy teljességű képet építették három felvonáson
.robbantsa föl a hármas-szövetséget, mivel- át a szerzők, hogy végül leegyszerűsített
hogy Magyarország
függetlenségét
csak formában adhassák át a drámai pillanatnak
Oroszország
biztosithatja.
a lidércnyomástól való megkönnyebbülés e
caaaBaaaBaaaaaaaBaaaBaaaRBBaaaaaaaiiaaaBaHaaaxaaaBaa
gyönyörű elgondolását. Ismételjük: nem szabad átlagos és szokásos mértékkel mérni A
mandarin művészi jelentőségét; ennek a darabnak szinpadi hatását egészen más tényezők Idézik elő, mint amilyenekét hasonló levegőjű darabokban megszoktunk. Csak naoooo
gyon; kevesen fogják rossz néven venni <a
Szinházi műsor:
szerzők idegizgató manőverét, mint ahogyan
CSÜTÖRTÖK: A mandarin, dráma. Pá- náluik sem ez volt a fontosabb szempont és a
ros '/a.
darab igazi rendeltetése; a nézők legtöbbje,
PÉNTEK: Nincs előadás:.
habár félig öntudatlanul, rabjává és csöndes
SZOMBAT: A mandarin, dráma. Páratfigyelőjévé
szegődik .a lopva bevonultatott
lan 7s.
VASÁRNAP délután: A szökött katona, művészi hatásoknak és csak a darab legvégén gondol rá, hogy igen kellemesen, van.
népszínmű.
becsapva.

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET

A mandarin
— Színmű három felvonásban. írták:
H, M. Ver non és Harold Owen. —
Különös darabokat Írnak mostanában..
Semmi sem ugy megy bennük, mint ahogyan eddig szokás vök színdarabot írni és
mégis ez a különös újszerűségük juttatja el
A mandarin-t
és a hozzá hasonló darabokat az úgynevezett fenomenális sikerekhez.
Szép drámai vonaluk derekában van kettétörve, de a hiányosságot a művészi ingerkeltésnek sok-sok más raffineriája tölti ki s
majdnem azt lehet mondani, hogy sikeresebben, mint ha a drámai művészét elfogadott
csapásai vezetnének el bennünket, a nagy
megoldáshoz.
Ez az izgató angol-kínai játék megbabonázza a lelkeket, mint a kigyebüvölő fakír
magát a .kigyó képében táncoló ördögöt. Tegyük hozzá mindjárt, hogy épen ebben van
rendkívüli sikerének titka. Beállít egy kalandos, regeszerü, sziinlte vakmerően erőszakos
helyzetet, feldíszíti azt ekszotikus miliővel,
ragyogó selymekkel, részegitöen dus csillogással, azután három felvonáson keresztül
ámúlások egész sorozatába kergeti a nézőt,
aki foglyul esik a ravasz játéknak, amit idegeivel űznek s észre sem veszi, hogy tulajdonképen egy 'tökéletes művészi elgondolással bravúrosan megoldott szinpadi feladat
szépségeiben gyönyörködik.
Félreértésekre igen bő alkalmakat adhat
A mandarin;
az azonban bizonyos, hogy minden ferdítő magyarázat ellenére kitűnő színészi feladatokat nyújt s ezzel a legteljesebben megfelel feladatának. Képzeljenek el egy
kinai ház belsejében levő öíszögletti termet,
pazar pompával, raffinált ízléssel berendezettet. Benne magát a mandarint, egy sárgásfehér arcú, jéghideg, borzalmas merevsé-'
gü, halálosan gyűlölni tudó szörnyeteget, aki
fehér asszony fehér húsára vágyik merő boszuállásból. Az ajtók be vannak zárva s az

mított hatású mérséklete teljes hatást ért dj
és mindvégig gondos ábrázolása nyilt színen elhangzott tapsokban nyer't elismerést,
A hangsúlytalan kinai beszédet ugyan gyakran. törte át patetikus felmelegedésével, ani
szerepe egységes és iraagy stílusának rovására ment, de ebben Almássy részéről művészi tudatosság nyilvánult meg s nem bizonyos, hogy nem neki van-e igaza? Részünkről csupán egyetlen, fogyatkozást panaszolunk fel. s ezt is az ezután következő előadások érdekében tesszük szóvá. A méregpobár
egy kedves bók kapcsán kerül a mandarin
kezébe s Almássy a bókot igen őszintén játszotta meg. Ugy tetszik nekünk, hogy a szövegben a dolog nem ilyen egyszerű. A mandarin, szimatol valamit, azt hiszi, hogy a ti
meg akarja őt mérgezni s talán már el i*
helyezte a halál osöppjeit a mandarin osészé
jében. Ravaszul a másik csésze után nyúl tehát, az jobban felkelti bizalmát, mert mtt
Oregory azt már ajkához emelte . . . Ez1
pedig meg kell játszani, mert egy szinipikók bizony nagyon szegényes eszköz lant1"
arra, hogy a nyomasztó sulyu drámát mini'
egy ostoba véletlen gyanánt oldja meg.

A iszinmü női szerepét Gömöri
Vilit*
játszotta igazán nemes, gyönyörű stilusba"
Szépsége, nyugalma, Imozdulatainak fárafl
lengése és lelkének beszédes tétovázása &
olyan vonzó képpé alakult össze a játék k
iyamán, mint amilyen festőien voltak rend
kívüli Ízléssel elgondolt hol lettjei. Az utol*1
"elvonás nagy jelenetében azonban, miW:
Lássu'k magát az ügyet. A mandarint
itir. Wit-\n\k hivják, akinek leányát elcsá-n mandarin összeroskadása után mrs. Gr"
bítja egy tejarcu angol fiu. Mr. Wu boszut gory a lépcsőre támolyog, feltűnően elfof
!
forral és boszujából kerekedik az egész da- ványodtak játékának sziinei; szeretnők, 1>
rab; szinte azt lehetne mondani, hogy a te- ezt a jelenetet a pillanatok jelentőségéhez ®
hetődön dühben vergődő, elvakult, majd dia- színjátszói képességeihez méltó, nagyobb ^
teljesebb művészettel játszaná meg. S i k i
dalmas, rejtett ordítással előretörő boszu a
igy
is teljes és osztatlan volt.
szinmüinek igazi főszereplője. A mandarin

csak emberi formát ad a boszu széliemének.
Mr. Wu rabul ejti a szőke angol fiút és egy
kicsit kéjeleg abban a gondolatban, hogy
megforgassa a fájdalom forró szurokjában a
fiu kétségbeesett szüleit. De a fiu annyira
erős határt gyakorol érzékeire. A mandarin
európai műveltségű, sokat élt ember, aki ifjúságának egy .részét az oxfordi egyetemen
töltötte . . . Van szive az idegen illatok simogató selymének élvezéséhez. Magához
csalja a szépséges szép asszonyt és becsületét kéri a fiu életéért. De a véletlen, ott
csapja be utána az ajtót, ahol legjobban szimatolja a bajt: a legjobban 'kiélezett pillanatban elkapta az asszony kezéből a méreggel
telt csészét, mellyel ez magát akarta megmenteni és hirtelen kiissza azt. A boszu szelleme fölfalta a mandarint s az inkább holt,
mint eleven európai asszony riadtan menekül a kertaj'tón keresztül . . .

A szereplők közül ki kell még emelnik
Baráti Józsefet, aki szokása szerint k i #
maszkkal és teljes átérzéssel ábrázolta n i
Gregoryt, továbbá Petheő Attilát, Simkó »
zit és Tallián Annát. A közönség igen soj$
ságosan viselkedett; a legnagyobb figyele''
mel, visszafojtott lélekzettel Jeste a kitü"
művészi érzékkel és ökonómiával felépít"
darab menetét, itt-ott viharos tapsokl*
könnyített nyomott! hangulatán, de a, fd'vOT
sok végeztével kévését tapsolt. A játék a $
ga egészében lendületes, a diszletezés j*1
lyenkiinit tartalmas volt. De az első felvof1'
záró jelenete nem sikerült' — sokkal frt(
pánsabb és gyorsabb tempóban kellene flr
nie —, a második felvonás diszletezése pe®
szegényes. Ritka élvezetes, szép este vüH
a íélt ház közönsége rég nem tapasz',:
megelégedéssel távozott a színházból.

A darab nagyszerű rendezői hatásokért
és egy mesésen fényes szinészi föladat kedvéért születhetett, meg. Főszerepe elsőrendű
színjátszói anyag s majdnem irigyeltük a
színészeket azokért ia lehetőségekért, melyekhez a darab révén jutottak. Az előadás
tényleg sok figyelemreméltó értéket nyújtott
s a rendezés is dicséretes, igyekezetet árult
el. Hogy itt-ott hibák és elnagyold sok jelentkeztek, az az átfogó körültekintéssel dolgozó,
az irók intencióját megértő rendező hiányából eredt.

* Szabadka és Újvidék. Szabadj
jelentik: Az idevaló szfiiniügyi bizottság f
megállapodásra jutott az uj vidéki szili i'1i'
bizottsággal, hogy a két város szinügyi k
oscliatot létesít, A szabadkai szimtáirsuJiait ^
alább két hónapot Újvidéken fog tölteni
pedig akiént, hogy a társulat egyik rás*^
téli szezon alatt havonként bizonyos réT
előadást tárt Újvidékei). A pályázatok k'1!
sa idején efeetenként együttesen állal kJ
meg a két város a mogvála-ztandó m'rt'm
©a tó személyét illetően.

A címszerepét Almássy Endre játszotta
igen gondosan, művészi föladatának nagy

megbecsülésével. Megjelenése, hangja, kiszá-

* Színdarab folytatásokban. A loi^J
Cofíraeum-szinház nevii nagy varietében íj
c®a- kiisérlettel próbálkozik április huszad
tói kezdve az igazgatóiság: folytatásokba>'l
előadni színdarabokat.

Az első héten mi11}

este — ;a varieté-müsor keretében — cs^

méncsat!
Béla
íriszt
fogja t
a

közg

9.
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első fölvonáist fogják játszani, & második
héten ,a második fölvonást és á'gy tovább. Az
első darab, amely igy kerül .színre, mégy fölvonásos lesz, tehát négy hétig fogják játszani. A kiét főszerepre Bóurchier Artúrt,
a hinas angol szinésnt s száinházigazgatót és a
felesiégét, Vi-olett Vanhrugh-ot szerződtette ,a
Coliseum.

Fölállítják
a harmadik polgári fiúiskolát.
— ősszel megkezdik az építkezést.
— A kultuszminiszter leirata. —
(Saját tudósítónktól.)
A
Délmagyarország tegnapi számában közöltük azt az indítványt, amely a harmadik állami polgári fiúiskola föl-átlátását sürgeti. Az indítvány má~
ról-holnapra tárgytalanná vált, amennyiben,
szerdán Jankovich
Béla közoktatásügyi miniszter leirat utján értesítette Jánossy
Gyula tanfelügyelőt, hogy a harmadik
polgári iskolát hajlandó sürgősen fölállítani
Szegeden.
Utasítja egyben a tanfelügyelői, hogy a tanácsosai az iskola szervezése dolgában kezdje meg a tárgyra!ásókat. A miniszter föltételei, hogy a város ad megfelelő nagyságú
telket örök használatra, fölépítteti az iskolát1,
ad berendezést és teljes fölszerelést. Minden
további kiadást, ugy a személyieket, mint a
dologiakat, ő fogja viselni. A leirat, amelyet
a tanifelügyelő a tanácshoz is eljuttatott,
egyébként a következő:
Folyó évi íebruár 20-án kelt jelentése mellékleteit azzal küldöm l-e a tanfelügyelő úrhoz, hogy a szegedi harmadik
polgári fiúiskola szervezése tárgyában. Szeged város -tanácsával a tárgyalásokat vegye föl.
Okvetlenül megkívánom, hogy a város
ezen iskola állandó és mindenkori elhelyezését biztosítsa. 'Evégből adjon a város alkalmas 'helyen az épités céljaira legalább
2000 négyszögöl lelket, ezen telken a megfelelő iskolai épületet berendezéssel
és egy
szolgalakással
építtesse fel, a telket fcerittess-e be, az épülethez kutat' fúrasson, illetőleg építtessen, gondoskodjék iaz épület
állandó és mindenkori jófca.rban tartásáról
és nagyszülődéi tisztogatásáról.
Biztositsa az -egész ingatlanra a polgári iskola céljaira a magyar királyi államkincstár javára telekkönyvileg az örök
használati jogot. Gondoskodjék a város a
saját terhére és költségére az iskola helyiségek első teljes berendezéséről és tanfelszereléséről.
A tanfelügyelő ur a tárgyalások eredményéről azután a város határozatának
csatolásával tegyen jelentést.
Jankovich
Béla m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter.
i
, i
A tanács természetesen a közgyűlés elé
fogja terjeszteni a miniszter kívánságait. Ha
a közgyűlés azokat teljesiti, akkor a tanfelügyelő ur kijelentése szerint a harmadik állami polgári fiúiskola építését ez év őszén
Hjár meg is kezdik.
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Nagyhatalmak válasza.
— Levél Albániából. — Olasz terjeszkedés,
osztrák elnyomottság. —

az olasz.
a jövő.

Ezért

lesz Albániában

az

Vízhiány fenyegeti
az egész Alföldet.
— Szakértők a szegedi vizmizériáról.
- Vízvezetéket akarnak az ujszegedi
polgárok. —
(Saját tudósítónktól)
Balogh
Károly
pénzügyi tanácsos Budapesten járt és beszélt
Kuylinger
Mihállyal, a budapesti vízmüvek
igazgatójával, a hires szakértővel, aki húsvét után Szegedre jön, hogv megvizsgálja a
vízvezetéket, illetve azon bizottság jelentését, amelyet a közgyűlés a vízhálózat megvizsgálására kiküldött. Ez a bizottság hetek
óta perman-eneiában van és kutatja a vízszolgáltatás csökkenésének okát. Kutatását -eddig
azonban nem koronázta siker, a vízhiány
okát megállapítani nem birta, ezért Kayliine
ger Mihályhoz és Zsigmondi
Bélához, a másik országos nevű szaktekintélyhez fordullak segítségért. Kayling-er Mihály most meg
is igéibe Balogh Károlynak, hogy húsvét
után Szegedre jön.

olaszoké

Megtehetné az •osztrák is, de nem .akarja; (Lenézi Albániát, más-részt pedig udvariaskodik az olasszal. Mivel Iáit ja, hogy az
olaszok .szeretik az albán
üzleteket, nem
akar velük versenyezni, nem akarja
őket
rneghar.agit.ami. Az olasz felsőbbség az ndvajrtartásban is érvényesült. Cmtoldi, a titkos kabinet .olasz tagja magas, széfes vállú
óriás-, tapasztalt, ravasz és jó svádáju ember, az osztrák Buchberger ellenben fi;n.0ün,
sápadt, meggörnyedt, udvarias és tapasztalatlan ifjú, .aki szinte bocsánatot kér, hogy a
világon van.
Ami a külső és belső politikát illeti, az
ezidaszerint tudvalevően
épe.méggU neim
momdható kedvezőnek, de legalább a fejedelemnek a néphez váló viszonyáról lehet jobbat mondani. Eleinte ugy látszott, mintha .a
fejedelem és a családja elzárkóznék a bennszülöttektől s a magával vitt .környezetitől
idegen szigetet .akarna alkotni, de ez nem
tartott sokáig. Amint ugyanis észrevette
Vilmos fejedaliam, hogy ez ,a szándék a népnek nem szimpatikus, kinevezett albán kamaráisobat és megkezdte az udvari ünnepségeket.

Legelőbb is az előkelő társaság hölgyeit
liivta meg, körülbelül húszat. A hölgyek pem
pás népies viseletükben jelentek meg -az udvarnál és olyan tapintatosan: viselkedtek,
mintha valiaimennyien udvari légkörben nőttek volna föl. Más .alkalommal százharminc
urat liivctt meg udvarába a fejedelem, a nemeseken kívül na.gyiálli!ásn 'tisztviselőket, katona.tisztek.et és papokat, Durazzóból és a
környékéről. A vendégek kivétel nélkül a
legfinamiabbain viselkedtek most is, pedig
volt közöttük akárhány, aki az európa kulturált, szokásokat és etikettet egyáltalán
nem ismeri. A fejedelmi párt nagyon kellennesen lep t-e meg minden, amit .az első fogadásokon tapasztalt s ez lehetségessé teszi,
liogy .a fejedelmi család és a nép igen .gyorsain megbarátkozzék. A fogadásokon a fejedelmi pár (gyakran beszélgetett albán nyelven.
A fejedelemasszony a gyermekek szivét
is meg akarja nyerni. Nemrégen nagy kaláessütéist rendezett és maga -osztotta ki a
gyermekeknek .az Ízletes süteményt, .azonkívül megajándékozta őket a fejedelmi család
arcképével ús. Érdeklődött a katliciikus iskolanővérek munkássága iránt is, mert az a

Balogh Károly hosszabb tárgyalást folytatott Budapesten Zsigmondi
Bélával is, aki
ez ajkatommal érdekes nyilatkozatot tett a
vízhiány általános okairól.
— Én nem tartom szükségesnek, —
mondotta, — hogy lemenjek Szegedre, mert
nemcsak Szegeden, hanem az egész Alföldön tapasztalható a vízmennyiség csökkenése, aminek oka abban rejlik, hogy a feleslegesen sok kútfúrással
teljesen kihasználják, sőt kiuzsorázzák a földnek vizet tartalmazó rétegeit. Ha még sokáig igy fog ez tartani, e rét-egek vízszolgáltató képessége zérusra fog csökkenni.
Igaz, hogy ez nemcsak
az Alföldnek ijesztő jelensége, hanem Kőbányán is meglepő a vizcsökkenés.
— Nekem- tehát éppen ezen okok -miatt
felesleges Szegedre utazni, hanem legokosabb lesz, ha a bizottság tárgyalásairól és
vizsgálatának eredményéről felvetít jegyzőkönyvet az adatokkal együtt hozzám elküldik. Ezekből bizonyára látni fogom, 'hogy a
szegedi vizmizérjának okai azonosaik-e az
Alföld vizcsökkenésének okával.
Buócz Árpád városi gépészmérnök a
vizvezetéket vizsgáló bizottság kutatásának
ujabb eredményeiről a következőket mondta
a D álmagyar ország munkatársának:
— Pontos adatokról ezúttal még nem
számolhatok be, mert a bizottság vizsgálatairól felvett jegyzőkönyvek még nincsenek
lezárva. Különben is a vizsgála! még nem
nyert befejezést. A bizottság abból a szempontból folytatja a vizsgálatot, hogy történt-e
valahol csőrepedés, amelyen, át eltűnik a
hiányzó vízmennyiség. Csőrepedés! ez ideig
még nem találtunk,
hacsak ezután nem fogunk ilyesmire találni. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy az artézi kutak felhaló
ereje lesz
mindig gyöngébb,
ami a vizréteg
csökkenésének
tulajdonithaló.
Az ujszegedi polgárok ma délután fél
hatkor gyűlést akartak tartani Újszegednek
magas viznyomással való ellátása céljából.
Újszegeden ugyanis csak -a főfasorban van
vízvezeték, fölmerült tehát annak a terve,
hogv ez! a vizvezetéket annyira kibővítsék,
hogy a nyaralókat is ellássa vizzel. A gyü-

fénuesen berendezve Húsvét
napján ünnepélyesen megnyílik

£ÍaíJ<edvelf szórakozóhelye
g'jsyét első délelőtt a
hangversenyez.

m a g á t , a fejedelmi
család s népe között rövid ülő alatt nagyon
szoros barátság
fog kifejlődni.

(Saját
tudósítónktól.)
A
Reuter-iroda
szerint a hármas ántá-nt hatalmai elkészítették a február 22-i-ki görög jegyzékre adandó válasz 'tervét és közölték ezt a hármastszövetség hatalmaival. Ez a terv hosszabb
irat és foglalkozik a görög jegyzék minden
pontjával, a szigetek kérdésével, az epiruszi
kérdéssel és a korfui csatorna semlegesiíésével. Oroszország eredetileg néhány pótlást ajánlott, de később alkalmazkodott Anglia és Franciaország álláspontjához.
Durazzóból
jelentik: Olaszország
az ő
kitartó munkásságával és áktoizatkéisziségével
teljesen. ura lett ,a helyzetnek Albánia gazdásági életében. Minden vállalkozási -a kezébe ragadott, mert Ausztria (és hozzátehetjük: Magyarország ás), .keiveoélta az alhám
üzletet, K i épit ma nt.aik.ait Albániában? Az
olasz. K i létesít automobil járatokat? Az
olüsz. K i rendez be viláigitétetepeket, áramfejlei&ztőket, ki épit meg minden közmüvet,
ki alapit gyárakat? Az olasz, mindent
csak

§ígfled város közönségének

—

terve, hogy az ő segítségükkel nagy árvaházat alapit a háborúban elesett katonák árváinak. ,H.a semmi intrika közbe nem veti

—

Elsőrendű konyha. Kitűnő homoki és heggi borok nagg választékban.
E'ggelmes kiszolgálás. Minden nap halász által főzött szegedi halászlé.

Esténkint
-i
VAJDA JANCSI zenekara játszik.
Kéri a nagyközönség szives pártfogását

Horváth Ferencz, vendéglős.
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lést azonban nem lehetett megtartani, mert
mindössze csak hatan-heten gyűltek össze.
Az egybegyűltek megbeszélték az előkészítő
leendőket és ujabb gyűlést fognak összehívni.

Hamis nyomon Katareu után.
— Debrecenben még remélnek. —
(Saját

Ma csütörtökön

tudósítónktól.)

Néhány

napon

át

remélhető volt, hogy <a debreceni borzalmas
merényletnek ,a fő tettesét, Catareut mégis
csak felelősségre lehet vonni gálád és véres
gazságáért. Mára
azonban olyain jelentést
kaptunk, amely ezt ia reménységet jóformán végképp saertefosztja. Hetényi
Imre
detéktivfőnök-hélyeitités ugyanis, akiit Üsakübbe küldöttek, hogy ott a Gatareunak né]zett lernber sizemélyazdnosí|ág)áti megáll l apítsa, azt jelentett© táviratában], hogy az illető
nem

Catareu.

•Ezzel ,a hírrel szemközt csak jelentéktelen biztatást meríthetünk abból a tudósításból, amely azt mondja, hogy az ttezkübbeu
letartóztatott gyanús ember kilét© még nincs
pontosan megállapítva és még mindig lehetséges, hogy csakugyan. Catareu.
Tegnap röviden megírtuk, hegy a detektivfőnök ütaeitásiára Hetényi Imre dr. detek•tivfőnökhelyetties Kovacsevics Miklós detéktiiv kíséretében Üszkübbe utazott, hogy kétségtelenül megállapítsa, vájjon az az. ember,
akit az iiszkübbi rendőrség őrizetbe veit,
valóban

Catareu-el

Ma

reggel érkezett

meg

Hetényi Imre dr.-nák Üsakübben föladott
távirata, amely közli a főkapitányságiga!,
hogy

az ott letartóztatott

ember

nem

Cata-

reu.

Színes felVM 12 felvonásban.

i

Tegnap jelentés érkezett, amely szerint
a bombamerénylet másik tettesét, Kirilovot
Szófiában fölismerték és Székely László pond
őrfogalmazót Szótiába küldték a merénylő
kéz re kerítésére. Ma már Szófiából is megérkezett Székely László jelentése, amely közölte a főkapitánysággal, hogy ez a nyom is
hamis.

ghoz hasonló felvitel soha
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Debrecenből jelentik: A bombamerénylet tettesei után megindított nyomozás uj
fordulatától jelentős sikert vár a rendőrség.
Habár tegnap estiig Üszkübbőt: még neon érkeztek részletek, az egyiik merénylőnek, Gatareunak
letartóztatásáról, kétségtelennek
tartják, hogy a megfigyelés alatt álló egyénben valóban

az egyik

bombaküldőt

ismerték

föl. Ezt a föltevést támogatja az, hogy az
iiszkübbi konzul távirata egész határozottsággal

A Passió játóHoh alatt VORÓSnógyes Kamarazene játszit

Catareuról

beszél

s nem

egy

két

gyanús

egyént,

akik

ott

már két napja fogva tartanak. Az illletőkr©
ráillenek

a bombamerénylők

személyi

adatai.

A kasztelnuóvói csendőrség a két elfogott
embert lefényképezte s a képeket .beküldte az
ügyészségnek. Az arcképekről rögtön megállapították, hogy nem hasonlítanak
Catareura és Kirilowra & ezért táviratilag intézkedtek, h o g y bocsássák

Eláa<<ások: 5, 7 és 9 órakor.

őket

metországi
gyárosok,
iparvállalatok
írnak
leveleket s kérnek fényképet

a

vezetői
kere-

sett tettesekről, mert nem tartják lehetetlennek, hogy egy-egy több ezer munkást foglalkoztató gyárban is megfordulhatnak, mint
egyszerű munkások, hegy ,a. gyanút elberetjók magukról. A rendőrség készséggel teljesiti a kéréseket s a 'kért fényképeket és leírásokat továbbítja.

Káról) 1

Amerikában.

Károlyi

Mihályt

Amerikában egy politikai gyülekezeti alkalmával tótok és csehek nagyszabású ellenséges tüntetéssel jóformán megkergették. Fütytyel, orditozással, lármával
akadályozták
Károlyi beszédét. Csikágóbao, Clevelandban pedig nagy mozgalom van, hogy Károlyi oltani nyilvános föllépését egyáltalán
lehetetlenné tegyék. Newyorki hírek szerint
Károlyi gróf kénytelen1 lesz amerikai tartózkodását hirtelen megröviditeni. A bécsi lapok
nevetséges képtelenségnek minősitik különben az Oroszország felé kacsingató magatartást is. A Reichspost
azt mondja, hogy
az utazás terve el van temetve, nem marad
ebből egyéb, im|int ;az ellenzék tanácstalan
kapkodásának jele, mely belpolitikai tehetetlenségét elárulja.
A horvát bán a királynál. Bécsből
jelentik: Skerlecz
Iván báró horvát bán ma
reggel titkárával Bécsbe érkezett. A bán délelőtt tiz órakor a királynál magánkihallgatáson jelent meg, amelyen a horvátországi
ügyekről tett jelentést. Skerlecz Iván báró ma
délután innen Zágrábba utazott.
IBB!

HÚSVÉTI TOJÁSOK,

diszdobozok, bel- és külföldi cukorkák
nagy választékban kaphatók
Ü
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Kárász-u., Ungár Mayer-palota. Telefon 11—43
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hozzája

hasonlító emberről, mint ahogy a nyomozás
során érkezett jelentésekben általán vév© odvasható.
Tegnap Gáthy Bálint királyi ügyész a
Dalmácia legdélibb pontján lévő Kasztelnuovóból kapott távirati értesítést-, hogy ott
letartóztattak

minden részébal jönnek jelentések az ügyészséghez s csakhamar kiderül, hogy a megfigyelés alatt álló vagy elfogott emberek uena
azonosak a keresett, merénylőkkel.
Hogy a jutalom kitűzése mily nagy jelentöségü a nyomozás további sorára, bizony it ja az, hogy a debreceni rendőrséghez né-

szabadon.

A Kasztelnuóvóból jött ujabb híradás
arról is beszámol, hogy a bombaküldőknek
nézett egyének kihallgatásuk
alkalmával
gyanúsan viselkedtek. Véletlen sBenecsétlenségükre a debreceni merénylet idején Bukovinában 'ta.rtózkodtak ,s ugyanazein az uton
szöktek 'Romániába, mint. Catareu és Kinilew. Romániából eltolonoolták őket s vándorlásuk közben Szerbián át jutottak a dalmát tengerpartra. A merénylőknek nézett
emberek kalanderek, akik becsavar, gták már
a.z egész vlagot, de bűn nem terbrill őket.
Ilyen hasoinl1© félreértésükről a
világ

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

kapható 18 kor.-ért

Haltzer és Társa

= posztó-áruházában HÜ
SZEGED, Vár-utca 7. szám.
(Föpoetával szemben.)
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A rendőrség a további nyomozás folyamán megtudta, liogy Ferch Rezső eltűnése
előtti napon .turista ruhát vásárölt Szegeden,
oooo
ezt a ruhát azonban oíem találták meg a konvik tusban és :igy föl merült az .a feltevés;
SZEGEDI KALENDÁRIUM hátha nem is lett öngyilkos; hanem csak meg
szökött, A kis diák szülei is, meg a rendőrség
#
is mindent elkövetett a íiu fölkutatására, de
nem tudták megtalálni. 01ya,n ravaszul és
olyan titoktartással hajtotta végre a kis kaAZ IDŐJÁRÁS:
A meteoCsütörtök
landor a tervét, hogy már-már letettek arról,
rológiai
intézet
jelentése
hogy mógegyszer viszontlássák.
szerint:
Változékony,
hűvösebb idő
várható,
sok
Most .aztán ő maga unt bele a hosszú bujhelyütt esővel. — Sürgönydosásba és tegnap életjelt adott magáról.
prognózis:
Változékony:
Most i&eim tudatta még azonban pozitív, hogy
hűvösebb,
sok helyütt csahol tarózkodik, hanem a fekete kéz, a Zigopadék.
—
Hőmérséklet:
niár, /a Fantomas és egyéb kalandos törte13.0 Celsius fok volt.
netek hőséhez hasonlóan: rejtély, vagy talány
ként adta fel hollétét, megfejtés végett. TávA VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivataliratozott haza Perjámosra
édes atyjának,
ban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hihogy még él és villanyszerelő Nagyhecskerek
vatal. A polgármester
betegsége miatt
nem
és Bancisova között. Az .atyja, nagyon megfogad. A főkapitány
fogad délelőtt 11 órától
örült ennek .a hirnek is és mindjárt táviratidélután 2 óráig.
lag tudatta .a meglepő fordulatot Hauser igaz
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán,
a máv.
üzletvezetőségnél
és- a
munkásbiztositó-pénz- g.atóva.1, A távirat ijgy szól: „Rudiink megvan. Nagyhecskerek és Bancsova között villárnál
reggel 8 órától délután
2 óráig
van
lanyszerelő."
hivatal.
4
Z ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
(Hauser igazgató .a táv:i;ratob a rendőrééletút • 8 órától, délután 2 óráig van hivataség tudomására hozta, mely most erélyesen
los óra. J andó ügyeletes szolgálat.
Betegek
nyomoz, hogy Banesov.a és Nagyhecukorofk
látogatás"
délután 2 órától 3 óráig.
között hol szereli a villanyt; a kis 'Ferch. Ha
SOMOGYI
KÖNYVTÁR,
nyitva
délelőtt
megtalálják, bizonyára haza tessékelik Per10—l-ig és délután
4-től 7-ig. Idegeneknek
a
játnosra az apjához, aki majd leszoktatja a
képtárt engedéllyel
hétköznap
is meg lehet
t c vábbi kalandozásokról.

HIREK

9

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
órakor
„A mandarin",
dráma.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután
5 órától
kezdve este 11 óráig:
,JScott detektív."
Detektivdváma
3
felvonásban,
KORZÓ
MOZI:
Az előadások
tartanak
délután
öt órától
kezdve
este 11
óráig:
„Passió játékok",
szines felvétel 12 felvonásban.
VASS-MOZI:
Délután
5 órától
kezdve
este 11 óráig: Psylavder
esték. „Az anya titka", nordisk dráma 3
felvonásban.

A kis kalandor
— Megkerült

|

(Saját

a DMKE

tudósítónktól,)

eltűnt

diákja.

— A király állapota. Bécsből jelentik :
A király egészségi állapotáról m.a. reggel hivatalos kommünikét adtak ki. Az uralkodó

— A főispán elutazott. Cicatricis Lajos
dr. főispán szierdán este fél 'hét órakor utazott el Szegedről Szentesre. Húsvét másodnapján azonban már visszajön Szegedre, hogy
vezesse a törvényhatóság küldöttségét, a
mely Lázár Qyörgy dr. polgármestert fogja
üdvözölni az udvari tanácsosi cimimel való
kitüntetése alkalmából. A főispáni különben
pár napig Szegeden marad az ünnepek után,
hogy hivatalos teendőit végezze. Szerdán
délelőtt is hivatalában tartózkodott s fontos
városi ügyekről referáltatott. Azután folytatta látogatásait azokban a hivatalokban, a
melyeknek a vezetői tisztelegtek nála.
— A Szegedi Kaszinó szerdán este
1 ártotta választmányi ülésén meleg szeretettel ünnepelté elnökét: Lázár György dr. polgármesteri abból az alkalomból, hogy a király udvari tanácsossá nevezte ki. Reök Iván
országgyűlési képviselő, alelnök lelki:® szavakban méltatta Lázár György érdemeit, a
választmány pedig elhatározta, hogy kitűnő
vezetője előtt küldöttiségileg kívánja szerencsekiván,ataiit tolmácsolni. Az ülés további
folyamán a tagok sorába iktatták Cicatricis
Lajos dr. főispánt, Szász Iván dr. kir. főügyészt, Mikosevics Kannt krr. közjegyzőt és
Lukátsy Géza dr. ügyvédet. Ezután megválasztotta a választmány az uj tisztikart és
pedig igazgatóvá Rieger Lajos, háznaggyá
Straubert Gyulát, titkárrá Domokos László
dr.-t, ügyésszé Gerle Imre dr.-t, pénztárossá
Kulishich Istvánt, ellenőrré Kátay Lajost.
Végül kiküldöttek egy szükebbkörü bizottságot részletes .munkaprogram kidolgozására.

jön! Az Urániába jön!
szombaton és húsvét vasárnapján

igo/már

—

V.

A .rendőri króni-

1 ka nyomán megirtuk egy hónappal ezelőtt,
] hogy Ferch Rezső tizenhat éves szegedi diák,
a reáliskola ötödik osztályának tanulója, el| túnt a DMKE konviktuisábál és vaíótezinüleg
I °«gyilkos lett. A fiu nagyon kalandos ter1 mesaetfi volt mindég. Az internátusban;, ha
• szabad ideje volt, Verne 'Gyula regényét ol1 vasgatt;a legszívesebben, meg Nagy Károly
utazási kalandjait
buj'tia éls
fantáziában
I felült járta be az egész világot a regények
| leseivel. Eközben ta tanulást természetesen
egy
S r ^ t a
'bantángyból' meg is bu1 ott karácsonykor. Később arról panaszko1 f -c. folton az intézetben, .hogy állandóan
I tej fájásban szenved.
Márc.ius elején Ferch Rezső egyszerre
f k eltűnt a DMKE, Boldogasszony-sugáro n lévő interná,tusából. Egy levelet ba^yoit hátra Hauser R. Sándornak, az intézet
I u ^ Y j á n a k cimére, amelyben azt irta,
i he? y ön«y|i|lkcs lesz, mert érzi, hogy beteg és
I le f 6 0 in,e,m t u d tanulni. Hauser akkor jel i s t i ? a K e®otet a rendőrsógnék, amely meg
I fia If- . a a dáknak a ruháit kint a TiszaI partján, ,a lápokon. Első pillanatban ténylvit
ték tehát, hogy Ferch beváltotta
atv - ^ -a s z o m o T U hírről értesítették édes
,y.)»t, aki Perjámoson községi jegyző. A fin
f W a ei is jött Szegedre, de mivel a holt| m Y e t uem bírták feltalálni, haaa utazott isI „ i anélkül, hogy megtudott v-olna valamit
uanak sorsáról.

— mondja a jelentés — éjjel igen jól aludt
és reggel .a szokott időben kélt fel. Náthája
vissza fejlődőben
v,an. Délelőtt .a felség
Schiesl báró kabinét irodai főnököt és Montenuovo főudvarmeatert fogadta, tiz órakor
pedig a horvát bán volt audiencián. A király meghűlése még abból az időből való, a
mikor Vilmos császár Schönbrunnba érkezett. A hűvös, esős időben a király személyesen .ment a császár elé, porosz egyenruhájára
nem vett fel köpenyt és ekkor hűlt meg. Azóta a nátha ós a rekedtség lassan múlik.

A gályarabok Királya.
Előadások V«6, vasárnap 2 órától kezdve.

— A bácsmegyei főispán főlmentése.
A király, mint a hivatalos lap mai száma jelenti, legifjabb Szemző Istvánt, Bácsbodrog
vármegye és Zombor szabad királyi város
főispánját, ez állásától, szolgálatai elismerése mellett, saját kérelmére fölmentette.
— A bolgár királyné amerikai útja.
Kalandos és hitelt alig érdemlő hirrel lepi
meg olvasóit a Daily Express cimü nagy alngol újság. Szófiai jelentés nyomán azit ujait
gólja, hogy Eleonara bolgár királyné amerikai utján, amelyről már megemlékeztünk,
föltett szándéka szerint
hazája állapotait
nyilvános
fölöl vasasokon
megismerteti a

I
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Húsvétra

X

ajándéktárgyak,
ékszerek,, órák,
—1
—
, brilláns- \
áruk, ezüstök előnyös vétel folytárt •
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8.
jönkikkel. Alkalmasint ez az' első eset, — írja az angol ,lap — hogy egy királyné nyilvánosan reklámoani akarja ,a hazáját. Eleonora királyné több ,amerikai egyesületben
előadást fog tartani Bulgária gazdasági és
kulturális állapotáról. Erre .az elhatározásra az birta a királynét, hogy a görögök veszeti b írét költötték a:z .országnak, mint a
melyben nyoma sincs ,a civilizációnak és ráfogtáik a bolgárokra, hogy a háborúban óllati kegyetlenséget tanúsítottak. Ezen kivül
arra is rá a,kar mutatni >a vállalkozó kedvű
királyné, hogy a hatalmak némelyike, amelyek nem látják szivesen ,arz ország megerősödését, szándékosan gátolja Bulgária fejlődését. Az .angol lap azon .a véleményen van,
hogy Eleonóra királyné amerikai utjának
alkalmasint az a való célja, hogy útját egyen
gosse egy nagyobb kölcsöninieik, melyet Bulgária az Uniótól szeretne kapni. Erre vall
az is, liogy a pénzügyminiszter ás elkíséri a
királynét a dollárok hazájába. Eddig van az
angol újság liine, vagy ha ugy tetszik: ,az
álma. Mert bár tudjuk, hegy ez a lelkes királyasszony nagy áldozatokra kész a hazájáért, alig hihetjük, hogy maga siessen udvarlására a esengj dollároknak. Koronás fejedelmi hölgyek nem mindenre vállal közli. írtnak, amit megtehet bárki más, még egy magyar pártpolitikus is.
— A hajdudorogi püspökség. Debreceni
tudósítónk arja: Miklóssy
István hajdudorogi görög ka, bolikas püspök tudvalevően augusztustól kezdve Nyíregyházára teszi át
szákhelyét. A hajdudorogiak körében a püspöknek ez az elhatározása niagy izgalmat
keltett s kifejezést adtak annak, hogy a
székhelykérdés ily módon való eldöntéséhe
nem nyugosznak meg. Tegnap gyűlés volt
íiajdudorogon, amelyen nagy lelkesedéssel
elhatározták, hogy a püspök építkezéseinek
költségét maguk viselik, ha a székhely a kis
hajduvárosba kerül. Köz,adakozásból százezreket akarnak Miklóssy püspöknek fölajánlani s a gyűjtést már meg is kezdték. A hajdudorogiak a jövő héten 500 tagu köklöttséget menesztenek a kormányhoz, hogy a
nyíregyházai
székhelykérdést változtassa
meg.

— Xenopol ur megint dühös. Bukarestből jelentik: A. D. Xenopol román egyetemi!
tanár, akiit egy párisi élőkelő tudományos
testület
legutóbb díszt,a,.arjává választott,
Brai,Iában ,,Románok és magyarok" elmen]
előadást tartott. A nagyszámú közönség viharos tapssal fogadta
,a. tanárt, akii, azzaH
kezdte, hogy a monarchia Romániának mindig

— A debreceni Kossuth-szobor. Megírták a lapok, hogy a debreceni Kossuthszobor ünnepies leleplezését május 17-ére
tűzték iki. Mint debreceni tudósítónk írja, a
város tanácsa megváltoztatta ezt a határnapot s a leleplezést május 3-án, tartja meg.

halálos

ellensége

roll,

Nagyon

természe-j

tasnek tartja, hogy a hanyatlását érző Ma-!
gyarország
most az erdélyi
románok
barátságát keresi, E z t a b a r á t k o z á s t azonban, nem

szabad elfogadnunk, mei"t ha létre jönne,
igen nagy károkkal járnia Romániára, nézve,
örömét fejezi ki, hogy ,a magyar-román
paktuihtárgyalások meghiúsultak s kijelenti, hogy szóval és a sajtóban mindig küzdeni;

MA CSÜTÖRTÖKÖN
A NÉMET KIN0IPAR

REMEKE

f o g az erdélyi
bajok ilyen formában
intézése ellem. Elérkezik
az ideje,

Scott detektív.
Nyomok a hóban.
Detcktivdráma 3 felvonásban.

A pompás, hihetetlenül izgalmas
kép fó zereplője

NY

Előadások

Vs6

WEISSE

órától

folytatólag.

való elmondotta

végül, ,amikor ezeket a bajokat nem szavak-,
kai,

hanem

más

eszközökkel

kell

elintézni.

Xenopol l/eszédéit nagy tetszéssel fogadták.
Utána a kulitur-liga brailal elnöke ismertet'!
t,e az elnyomott erdélyi románok helyzetét!
és ,a magyar sajtónak a. kultnr-liga ellen intézett támadásait.
- A megfertőzött Bácska. Zomborból
jelentik: Bácsbodrogmegye közigazgatási bizottsága most tartotta rendes havi ülését. Az
ülésen .a vármegyei főorvos a megye közegészségügyéről megdöbbentő adatokat terjesztett elő. Bácsbodrogmegye
\tele van fertőző betegségekkel.
A vörheny 22 községet
fertőzött meg. Magáiban Bács községben 113
eset fordult elő. A bácsi rendőrség tehetetlen
a járvány dühöngésével szemben. A rendőrök
nem merik följelenteni azokat, akiknél feélő-'
zö betegség van, de lakásukat sem különítik ,
el. I)e nemcsak a vörheny, hanem más fertőző betegség is ellepte a Bácskát. A tifusz
nyolc, a kanyaró tizenkét, a toroklob
tizenhél
községben lépett föl
járványszerüen.

— Félmillió munkásházakra. Csanád-

— A battonyai főszolgabíró ügye. Ismeretes, hegy Petrovics Mihály battonyai
főszolgabíró ellen .fegyelmi vizsgálatot tettek
folyamatba, melynek befejezése előtt ,a főbíró súlyos betegségiére való tekintettél nyugdíjazását kérte. Egyidejűleg iFnanciaorsz,ágba, Miaxisiailihe utazott betegségét gyógyítani
s onnan küldött hivatalos orvosi bizonyítvánnyal indokolta, szabadságidejének rn-eghosszabbitásia iránt beadott kérvényét. E közben tovább folyt ellene a fegyelmi eljárás,
melynek elintézése előtt a nyugdíjazás iránt
beadott kérelmét nem akarták elintézni azzal, hogy nem vághatnak elébe a fegyelmi
vizsgálatnak,' mely esetleg olyan eredményű
lehet, hegy Petrovics Mihály hivatalvesztését vonja maga után, mely esetben a nyugdíjigény is megszűnik. Időközben .azonban a
fegyelmi vizsgálat folyamán ;l)©b,izony,G)sedott ,a vizsgálatot vezető hatóság előtt, hogy
Petrovics ellen nem merültek fél olyain súlyos hivatali vétségek, amelyek hivatalvesztéssé] járhatnának s igy Osanádmeigyie törvényhatóságának tegnapi közgyűlése az állandó választmány javaslatára kimondotta,
hogy Petrovics Mihály főszolgabírót betegségére való tekintett,el1 nyugdíjazza és felhívja
a vármegye alispánját, hogy a Petrovics ellen való fegyelmi vizsgálatot sürgősen folytassa le.

3914. április 9.
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Psylander esték!
Két szenzációs reprise.

Az anya titka.
Nordisk dráma 3 felvonásban.
A főszerepben

WALDEMAR

PSYLANDER.

Régi történet.
Nordisk dráma 3 részben.
A főszereplő

WALDEMAR

PSYLANDER.

Előadások Vs6 ViS és 9 órakor.
Vasárnap, 2 órától folytatólag.

megye szinte páratlanul áll a vármegyék
közt szociális haladás szempontjából, melyet
leginkább fejeznek ki a Makón és más Csanádi községekben száz számra sorakozó
munkásházak. Szép, tiszta, olcsó házakhoz
juttatni a m,inesetlen, szegény embereket,
olyan szép és nemes, tevékenység, melyre ;
nem sok törvényhatóság gondolt idejekorán
és a vármegyék e tekintetben sokat tanulhatnak töltik. Csanádmegye tegnapi közgyűlése is foglalkozott ia gazdasági munkásházak építésének kérdésével, s tudomásul vette Hervay István alispánnak a munkásházak
építéséről tett terjedelmes jelentését és egyhangú határozatával kimondotta, hogy az
alispánnak köszönetét fejezi ki azért a nagy ,
munkáért, mellyel a munkásnép sorsát a
gazdasági munkásházak építésével javította.
Mivel pedig a vármegye községeiben általános az óhaj a munkásházak fejlesztése iránt,
kimondotta a törvényhatóság, hogy Sajtény
községben építendő 150 és a vármegye többi
községeiben szükséges munkásházak költségeire ujabb 500,000 koronás kölcsönt vesz föl
s megbízták a vármegye alispánját, hogy a
kölcsöinire nézve ajánlatokat szerezzen be és
azokat mutassa be a törvényhatóságnak.

— Német-francia szociálista barátkozás
Párisból jelentik: A német szociáldemokrata
egyesületeknek mintegy kétezer tagja ezen
a héten Párisba érkezik és a francia szociáldemokrata szervezetek vendége lesz.

— Szerencsétlenül járt műszaki rajzoló.
Kedden délelőtt 10 órakor baleset történt a
Back-mato/mbain. Egy ácssegéd .amikor eg?
nagy gerendát cipelt, a falhoz szorította véletlenül a kezét és hüvelykujján megsérült, f
Kiáltozására elősietett Molnár Béla műszaki |
rajzoló és segített bekötözni megsérült ujját*
Molnár, amikor ki akart menni a mázsáló' >
hói, ahol a baleset történt, megbotlott a má" :
zsa széfén lévő vasszögéi y ben és olyan szC
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rencsétlenül esett el, hogy megrepedt az al- iés vasárnap szebbnél-szebb nyereménytárgyakból tombolát is tartanak, hisszük, hogy
só állkapcsa,
a nyelvét
elharapta
és a r c á t
a
Kossuth-kávéház az a hely tesz, hol minösszetörte. A jpsmjtők beszállították a közkórdenki
csak JÓI és kellemesen fogja maigát
házba, ahol az orvosok étetvelazélyes sérülést
érezni .a Bleier Miksa vezetése alatt álló Kosállapitottak meg rajta. Mára jobbra fordult suth-kávéházban. Egyebekben az olvasók
állapota,
rendszerint a napi slágereket lapunk hirdetési
rovatában megfogják találni.
— Kártérítési pör a kitiltott tisztek miatt
Nagyváradról Írják: A Lloyd-kávéház kabaréjában a minap este egy tüzérfőh'adnagy
összetűzött Freifeld Henrikkel, a kávéház
tulajdonosának fiával, aki önkéntes és nem
(szabályszerűen
visalkedetlt
fetebhvalója
Minden vasárnap
előtt. A főhadnagy kardot rántott, és többször rásújtott az önkéntesre. Freifeld boxerNAGY TOMBOLA
rel védekezett és megsebesítette & tiszteit. A
ériékes nyereménySárggakkaJ. •
katonai paraosn okság megindította a vizsgáNaponta czigányzesie.
latot és még mielőtt befejeződött volna, megtiltotta a tiszteknek, hogy a kabarét látoSZÍNHÁZI V A C S O R A !
gassák. Freifeld Márton tulajdonos megvárSajáf termésű kitűnő begyiborok.
ja a katonai vizsgálat eredményét és aonenyKűiönSegesség:
„tSoyaS ZöSdike."
nylben a főhadnagyot bűnösnek nyilvánítj á k , kártérítési
pört
rancsnoka
ellen.
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pa-

Losonc-

ról jelentik: Tegnap este tiz órakor ismeretlen okból tűz ütött ki a vasúti állomás mellett lévő mezőgazdasági gépgyárban. A' tüz
nagy gyorsasággal terjedt és a tűzoltóság
szinte tehetetlen volt, A tüz a műhelyben,
keletkezett 'és. csakhamar átcsapot a raktárgépet

kétezer

raktároztak

darab

be volt.

mezőgazdasági
Ez mind

a

tüz

martaléka lett. A losonci és a környékbeli
tűzoltóság ia 25. gyalogezred második zászlóaljával együtt megfeszítve dolgozott, de csak
a szomszédos épületeket menthette meg. A
tüz még a reggeli órákban .isi tartott. Emberéletben nincs kár, mert a munkát kilenc órakor megszüntették. Tarján Ödön mérnöknek,
a g é p g y á r t u l a j d o n o s á n a k , egy

na a kára.

T u l a j d o n o s o k : M s t e j k a é s FSiegei.

Tavaszodik Rákoson.
— A magyar aviatika. —
(Saját

millió

A t ü z á l l í t ó l a g rövidzárlat

korokövet-

keztében a késői esti órákban oly időben
ütött ki, amidőn a: munkások legnagyobb
része már távozott a gyártelepről. A tűzoltóságnak a tűzvészről időközben már értesült gyári munkások segítségével csupán néhány kisebb épületet, a gépházat, az asztailosmühelyt iás az irodai épületet sikerült a pusztulástól megmenteni. A tűzkár megtérül,
•mert a gyártelep teljes értéke erejéig biztositvai volt.
— Jézus élete, kínszenvedése és halála
Csodás alkotása a kinematográfiának az a
filmé, amelyet most vetítenek a Korzó-mozgóban és amely Jézus Krisztus életét, kínszenvedését és .halálát tartalmazza. Nem tudja aiz ember, mit dicsérjen inkább: a darab
zseniális megrendezését, a gyönyörű színezéseket és jelenéseket, avagy .a szereplőket, a
kak igazi művészettel oldották meg föladatukat. Mindezekhez járul még a kisérő zene, a
Korzó-mozgó kitűnő orgonistájának mesteri
játéka, amelynek hatása alatt a néző szint,
a templomban képzeli magát. A szerdai bemutató előadások .mind a háromszor telit házat vonzottak. Különösein a szegedi és környékbeli kathclikus papság kereste föl nagyszámban a Korzó-mozgót.
— ízléses fabútorok, kárpitos áruk, kedvező fizetési feltétetek mellett is kaphatók.
Wiesner S. Oroszlánul. 21. Telefon 844.
— Kossuth-kávéház. A mai napon átvette Krausz Manó a jóhirnevü Kossuth-kávéházait és melynek vezetője .a. Szegeden előnyösen és széles körben ismert Bleier Miksa
jóhirnevü kereskedő lesz; — elég garancia
«rra, hogy a Kossuth-kávéház vendégei jól
és kielfemelsen fogják magukat éreizni .a Kcssnth-kávéházban, hol naponta a mozgófónyképek remekei és újdonságai minden belépőélj nélkül a rendes kávéházi árak mellett bemutatásra fognak kerülni. — Amidőn még
meg magemiitjük, hogy minden szombaton

tudósítónktól.)

Tavaszodik

Ráko-

son. A hangái-lakók élénk kalapácsolása és
festékszag fogadja a látogatót. Sorba jártuk
a hangárokat és sok mindent láttunk. A gondos munka jellemzi a kis csoda-gépeket, a
mik .a rendelkezésükre álló primitív eszközök, szerszámok alól kiskerülnek.
Az l-es hangárban Sivachulay Sándor
acéltestű gépe van. Székely János a pilótája,
aki .szép .gyakorló repülést végez vele. A minap, stajnes, összetörött, az egyenetlen talajra szálló Székely nem vette észre a buckát,
mely előtte volt Szorgosan dolgoznak most
a gépen, ugy, hogy rövidesen ismét készen
lesz.
A 2-ös hangár a Léttay-testvérek tanyája. Itt épiti pilótájuk, Minár Gyula ,a gyönyörű gépet, mely a külföldi típusok minden jó oldalát egyesíti. Nagyban festik, szépítik a teljesen kész aeroplánt, melyben magyar

— Leégett a losonci gépgyár.

ra, amelyben

0
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motor

van.

E z t a motort a

DeditsAmt-

vérek készítették autó-javító műhelyükben
és a motor-szakértők csak dicséretet mondanak róla. Minár csak .a szép időt várja, hogy
a repülést elkezdje.
Á 3-as hangár Zsélyi Aladár- .mérnöké.
Most fejezte be ,a szép, -erős állami motorhoz
foiyósSíását megkezdettük, szerkesztett kitűnő masinát. A kormányszer1 évtől 35 évig terjedő elő- vek a modern, gépépítő teknika minden csinja-binjával készültek. A lógó hengeres Hyero
nyös torlesztéses kölcsön ket motor elrendezése mintaszerű. A pilóta kilátását cseppet sem zavarja. Rendkivül érdefolyósítunk. - - Megbízásokat kes futó-szerkezete rendkivül niagy .igénybevétel mellett is megóvja a gépet. Zsélyi mérkizárólag földbirtokokra nök, aki okleveles pilóta, maga repül. Kisértefeit rövidesen megkezdi. Az 5-ösben
fogadunk el.
Székely Mihály Bübü-je áll készen. A 6-os
és 8-.as hangárok üresek. Ide telepedik be a
repülőgyár Lohner-gépe, melyen Wittmann
ifog repülni.
Rudolf-tér 5. szám. ..
A 10-es számú deszkaházban Kolbányi
Géza száz lóerős gépe vó.r készen. E gép alc£.iSij!:333aEEisiaiiaaBei&aBEaaauaaa>aaa»Gz &aaaaaBB2í.~* kalmasint indul .a Seiebt-versenyben és egy
hadi pilóta fogja vezetni, ha sikerül a motort megjavítani. Igen szép látvány a hatalmas masina impozáns niagy, száz lóerős motorjával, mely ha megindul, nem :i® zug, de
bömböl. Az utas-ülés ezen a gépen nem a pilóta mögött, hanem mellette van, ugy, hogy
ériásá v á l a s z t é k b a n ,
turarepülésire katonai nézőpontból is rendki-

Szegedi Általános Bank.
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Kolbányi

m e l l e t t Kvasz

An-

drásnak, a bolygó-rákosi-iiak hangárja áll.
Kvasz most a vidéken jár, ott végzi látványos repüléseit. A hangárban egy régi motorral fölszerelt tanuló-gép készül. A 11-es
hangárban Tóth József szép gépe van. A
pompás épitésü szóld aeroplán gondos munka. Tóth, .aki műszerész, olyan .gépet épitetit,
mely a külföldön is megállaná a helyét. Ma
indult volna első próbaútjára -a kékre festett
masina, de .a rossz időjárás megakadályozta.

írvay Sándor és Fiai
l cukrásznál, Klauzál-tér I. $1. I
TELEFON 251. SZ.

Tóthtal szemben a 12-es és 14-es hangár.
Itt készülnek Profiam monoplánjiai. A 65 lóerős Daimler motoros jelenleg Komáromban
van, ahol Dobos repül. Innen egyenesen Bécs
be megy, hogy a Schicht-dájéirt startoljon.
Itt készül Almássy Teddy, az angol-aviatikus
Proííarn-monoplánja is, mely rohamosan közeleg a befejezéshez. Prodiam ia minap hatezer koroina segítséget kapott a kereskedelmi
minisztertől, hogy .a Schicbt-dijban induló
két gépe költségeire tegyen födözete. Prodam
hangárjaivá! szemben Lányi Antal gépe áll.
Lányi egyelőre nem építteti föl gépét, de rövidesen hozzálát az nj gépének építéséhez. A
leégett 13—14-es hangárokon tul két. kis hangárban, a 15—1 G-osban is dolgoznak. Az előb
bibén Surányi János épiti gépét. Lakótársa
Kolba Árpád, a kitanuló-gépének rendbebozásáin fárad. Az utolsó hangár Hegedűs József hangárja. Hegedűs szintén uj gépet épit
és nagyban készül a szép időt kihasználni.
Napról-napra zugnak a motorok, hol motor-, bod guruló-, hol repülő-próbák kavarják
föl a finom futóbomokot. A zöldelő Rákoson
lüktet a taVasz, szorgalmasan dolgoznak a
repülő-emberek.
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Terézvárosi TC I.
Budapest-SzAK I.
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végzett. Első napi ellenfelével szemben nagy
fölényben volt, .dé igazi képességeit Larssonnal szemben mutatta ki. Laxsson 'elsőrangú
birkózóteheség, de nem jobb iRreznotiosaál ®
talán azzal értékelem legmegfelelőbben munkájukat, ha azt mondom, hogy mind a ketten büszkék lehetnek kétnapi produktumukra. Kóbor Imrének talán még Breznoticsnál
i.s jobb .a technikai készültsége, erő dolgában
azonban messze 'elmarad kitűnő klubtársától.
Steiner Rezső kvalitását többre becsülöm, mint ahogy azit a. közönség laikus résize
megítélhette; elért eredménye különben is
dicséretes. (Pénteken egész éjjel utazott és
még le is kellett fogyasztania maigát).
A középsúly
a) .csoportjában
a svéd
Falstrom veit a legjobb ember, akinek Mis-keytől való legyőzetéae ugyancsak szerencsésnek mondható. Miskey különben Ruzicskávail egyetemben nagyon szépen tartotta ma
gát.
A nehézsúly svéd résztvevői nem tartoznak a kontinentális első klasszisba s bizony
nem a leghizelgőbb ránk nézve, hogy nyolc
pontból hármat a svédek javára kell elkönyvelnünk.

1914. április 10.

rendkívül deprinálta a súlyos vereség és ®
a,rra ösztönzi őket, hogy a legszorgalmasabb
1914. áj
tréninggel mielőbb bebizonyithassák az őket
annyira szerető nagyközönségnek, hogy -a B H S l j
csapat a régi klasszist képviseli. — A Terézkoro
városi TC-t tavaly 2: l-re verte a SzAK, mig
Wolfi
gyért'
Tatabányától 4:1 arány-haln vereséget szenvevállal
dett. — Reméljük, hogy aiz idén mindkét csapat ellen jobb eredményt fog elérni.
Mind
o Herzog Ede szövetségi kapitány vezeti
a húsvéti mérkőzéseiket — Az ő szereplése B
igen nagy érdeklődést vált k i a nagyk-özöm- ® 0 ® í »
ség köréből.

1

o

Skótország—Anglia

mérkőzésének I^/üV"

pontosan 127.000 nézője-volt s legalább 20.000
ember nem tudott jegyhez jutni. A mérkőzést a Celtich játékosai döntötték él. Mc.
Nair és Dodds hátvédők messze túlszárnyalt á k Cromptont

és Penningtont.

x

^

A csatársor- L

nak pedig a Celtic jebbösszekötője, Mc. Me- * 8 c Vt
nemy volt a legkiválóbb embere, de nem csak ptolynek
la. mezőnyben, ha-nem ,a kapu előtt is. Két gólt -újból enne
lőtt -a jeles skót csatár. — A vezető gólt An- «z első h<
glia szerezte meg Smith (Bolton Wanderarisl) kább a to
balösszekötő lövésével, de Thomson, a Sun- v..jrjj
•
derland skót oenterhalfja
csakhamar
ki- ' " 0 J
egyenlített. Egy-egy arányban cserélték föl Fa|dmw*el<
a kapukat, -de aztán jóformán szóhoz sora és íentenj
jutott Anglia csapata e igy a skótok Mc. Szegeden
Menemy két 'gólja révén 3:1 arányban meg- ( fer
jA ,
nyerték a mérkőzést. Ezzel befejezést nyert a e,érteti és
Na gy-Rnitánia nemzetközi
bajnokságáért l " ,
folyó küzdelem.
N®8* G

o A szegedi vivóverseny. A Szegedi
Vívó Egyesület tizedik országos versenyének nevezéseit már lezárták. A benevező
egyesületek a következők: Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club: Repeczky Andor, Paal
Imre, dr. Posta Sándor kard és 'tőr. Magyar
Atlétikai Club, Budapest: dr. H-o-s Egon, Jeney István, Kóczy Aladár kard, Ráday József tőr és kard. Temesvári
Csónakázó
Q B i u a i c a B a i i B B a a a a a a B a a B D a > a a * a 0 E B a a a a « a a a a a B a a i B a a B a ( UUinisztier
Egyesület: Gerdanovits Károly, Karsav Elek,
/
0
óiltal áten
Szász József, Stein Sándor. Aradi Vivó Egyesület: dr. Boros József, Gábor Sándor kard,
Weisz Richárd
Barra László tör. Budapesti Budai Torma
oooo
s a
Egyesület: dr. Demel Aladár, dr. Petracsek
a magyar birkózókról
Lajos, Ublyarik Jenő. Nagyváradi
Sport
§ Donó Árpádot fölmentették. Az aradi inatlan k<
(Saját
tudósítónktól.)
A v a s á r n a p i svédEgyesület: Akantisz László kard és tőr. Pangozáaa. kö
magyar birkózóveraeiny
után .a birkózók csovai Vivó Club: dr. Nichi Lázár, Philip- -esküdtszék ma est-e hat órakor 'hozta meg verkutató,
-fö,
munkájára és klasszisára vonatkozókig kér- povich Ádám kard. Fővárosi Vivó Club:
diktjét Donó Árpád volt csendőrhadnagy iskifejteni,
dést intéztünk Weisz Richárd alymplai bir
Schilling Béla, Bauer Ervin kard és tör. A
kózóbajnck unkhoz, .aki ezúttal mint kiváló Szegedi Vivó Egyesület: Fisoher Marcel, dr. meretes ügyében. A fökérdés igy hangzott: túlmenő é
— Bünös-e Donó Árpád, mert a felesé- főid mező
vezető biró mozdította élő a meettog sikerét. Biedl Jenő, Bittó József, Bolits Oszkár, DanWeisz Richárd a .következőket mondta:
gét
agyonlőtte?
•tesz szolgai
ner János, Grausz Sándor, Grün Imre, Hem- I
— Varga Béla félisikerének ;az okia abban rich Oszkár, Kolozs Lajos, dr. Lévay FeAz 'esküdtek nem-mid
feleltek s így el- dasá-gi tes
rejlik, hogy a kiváló birkózó jelenleg nincs
renc, Ho-fímamn Ferenc, Limbek Béla, iNagy esett a második kérdés s -a bíróság fölmentő terhez tol
jó formában. Technikai képzettsége tenmé- Sándor, Lövész György, Wagner Ernő. Witszétesen nem hagy kívánnivalót; erőakciói tich Ignác, Szelvényi Ferenc, Vágó Árpád, ítéletet hozott. Az ügyész semmiiségi pa- ben .azt ké
azonban nélkülözik a,z eredményes befejezés- Berger László, Littomeri'tzky Jo'hannes kard, nasszal élt. Érdekes fötemtíteni, hogy Por- I á n egész
hez szükséges energiát. Mondainom sem keli! tőrből Kolozs Lajos, Lövész 'György, Grausz zsolt Zsuzsanna hozzátartozói közül a két kezdett a,l
talián, hogy mindez a hosszú pihenő káros Sándor, Fise'her Marcel neveztek be. A ver- napig tartó tárgyaláson senki se jelent meg. gazdasági
következménye, lamit iazonban Varga bizo- seny-zsűri tagjai: Csernovics
Agenor, Pancz§ Megakarta ölni a felesége csábítóját. gednek a
nyára hamarosan ki fog heverni. Különösen ner Gottlieb, Pavlovits
Péter, Vinczehidy
Er- Győző
Molnár
Imre szentesi kosárfonó ke- l a n való
az első napon volt érezhető Varga munkájá- nő dr., Koós Kálmán, BarakovUs
László, Marült ma a szegedi törvényszék eskiidtbiró- meni elégg
ban a visszaesés, amit eklatánsán bizonyít az tusskovits
Imre, Sterba Emil s a Magyar Via körülmény, hogy Vainga szombati ellenfé- vő Szövetség 'képviselője. A dijakat a döntő sága elé szándékos emberölés Bűntettével vá- országnak
lével Orosz dr. 29 percig tudott sikeresen küzdelmeik eredményének kihirdetése után dolva. Győző 1912. jumiusában -kétszer rá- ken a rés;
Lajos föildmivesre, aki állítólag
megküzdeni, Class Johanssonnal
szemben Nónay Dezsőné őméltósága fogja a győzők- lőtt Vámos
elcsábította a feleségét. Győző elment egy dasági int
Varga fölényben volt, — laikusok bizonyára nek kiosztani. A verseny győztese nagy arany
alkalommal bazulró! és a piacon találkozott támogatás
másképp vélekednek — amit az mutat, hogy plakettet, a második arany, a 'harmadik és
barátaival,
akik nevetve mondták, hogy Vá- szembe ötil
a svéd egyetlen komolyabb fogást nem mert negyedik aranykeretes ezüst, az öt, hat, hét
most
éppen
most -látták feleségéhez menni.
megkockáztatni, hanem a lehetőség szerint ás nyolcadik nagy ezüst, a többi első osztálypés, melyi
igyekezett Varga „öleléseitől" szabadulni. ba jju'tott vivó pedig kis ezüst plakettet kap. Győző hazasietett és" tényleg a -konyhában
találta feleségét a kedvesével'. Revolvert alárendelt
Azt hiszem, hogy a svédek nagyon meg vol- A második osztályú verseny győztese nagy
tak elégedve az eldöntetlen eredménnyel és -ezüst, a második, harmadik ezüst, a többi rántott és kétszer Vámosra lőtt: az egyik S^dniek Ím
golyó Vámost a mellén 'találta, a másik a h,0t régi h
távolról sem számítottak az ő emberük győ- pedig bronz pliakett-et kap. A tőrverseny
combján találta. A földmives súlyosan: meg- 69 -tdjes f
zelmére.
győztese arany plakettet, a- második, harRadvány ödön feltétlenül légelső klasz- madik aranykeretes ezüst, a negyedik, ötö- sebesült, de később felgyógyult. A mai társáhez.
szisu ember. Érdekes, hogy mind a két na- dik és hatodik nagy ezüst, a többi első osz- gyaláson sok tanút hallgattak ki, akik biX Me;
pin ugyanazzal, a svédek által utólag meg- tályú vivó pedig ezüst plakettet 'kiap. A má- zonyították, hogy Győző felesége tényleg .
óvott fogással győzött. Győztes fogása tény- sodik osztályú tőrverseny éremdijazása a nagyon jóban volt Vámossal. Az esküdtek K e r e s k e d f
ítéletet által létes-i
leg nem volt egészen a szabályoknak megfe- második osztályú kardverseny éremdijazá- verdiktje alapján a bíróság fölmentő
az
hozott.
lelő, 'amennyiben karakcióját meg nem en- sával azonos.
irodáb
gedett Hábakció előzte meg. Ez a fogós az
§ Aki megvádolja a makói rendőrséget r^elés-e si
úgynevezett megtűrt fogások közé tartozik,
o A SzAK húsvéti mérkőzései. Rend- Féli Ferenc makói földmivesnek valamiért £rÖ0két. -J
amelyet azonban, ha az akció megkezdésekor kívül érdekes prograuimot állított öisisme meggyült a baja a makói rendőrséggel s fog" amélyet a
óvást emlnek ellene, a vezető bírónak meg
húsvétra a SzAK vezetősége. Első napra a vaitartották a rendőrségien. Amikor ki-szaba- g ^ l l em10r
kell akadályozni. A svéd határbiró azonban
dult, fölterjesztést tetézett az igazságügyim*
közi
nem tiltakozott a fogás ellen, cask utólag, Terézvárosi Torna Club ismert jóképességii niszterbeiz, amelyben súlyos vádakkal .illette esülün,k, ;
mert amúgy is bizonyos volt Radvány győ- teljes első csapatát látja vendégül, mig má- .a rendőrséget. Többek közötti azt állitotba,
esfett fa
zelme. Meggyőződésem, hogy ha Varga al- sodik nap a vidék legjobb csai)ata a Tatabá- h o g y harminc
óráig
nem kapott
enni.
Azt
kalmazta volna a fogást, a svédek már eleve nyai Sport Club lesz itt. — A SzAK telje- is elmondta a fölterjesztésé,ben, hagy alyaá Pöedőn-el
tiltakoztak volna ellene, amint hogy a Var- első csapatát állítja mindkét napon sorompó- cellába zárták, ahová behullt a hő és a fér- Unalmát
ga.-—C. Johanisfíon meccs le$őjt íine/gállapod,gek nem hagyták aludni. Az ügyészség vá- ^nyiber
tunk, hogy ezt a „megtűrt" fogást nem fog- ba ós beakarja bizonyítani, hogy a Bácska dat emelt Péli ellen hivataliból üldözendő rá- S e nincs
ellen szenvedett veresége nem reális és az galmazás miatt. Ebben a® ügyben ma Ítélkejuk engedélyezni.
ián t " Van
Elismeréssel kell nyilatkoznom Brezno- csak a szerencsétlen körülmények következ- zett a szegedi törvényszék és husz napi fog?M«ák
tics Miklósról, aki valóban kitűnő munkát | ménye. — A clBiapalt minden
egyes tagját házra Ítélte a földiruvast
S

Tatabányai Sport

C l u b l . - S z A K I.

TORVENYKEZÉSS-

Í

kérdé<

te%u •
'a?0't Pedi

és i®
asabb
i őket

>gy
S B ® ® ® ® B ® ® @ B ® B ® B B E
Cerézkorona a mai naptól kezdve a valódi Tungsrammig
Wolfram fémszálas izzókörte 5. 10, 16,25,32 és 50
gyertyafényerősségben FONYÓ SOMA világítási
sen vevállalatánál, K Ö L C S E Y - U T C A Wagner-palota.
it csaivezeti;
ésie is
:öaömsének
20.000

térkőMic.

1

•V*
Utánzatoktól óvakodjunk!
"W
Minden egyes izzókörtén cégem rajta van.
75% villany megtakarítás!
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Mezőgazdasági

Intézet

Szegeden.

Me- pzfefi^ város most olyan intézményhez jut,
i csak! a n y u é k révén közgazdasági jelentőségében
t gólt újból emelkedik. Az intézmény nem annyira
t ÁO" az első beruházások nagy összege, mint ,inB
a
Sun
továbbfejlesztés
lehetőséig© mellett
kijelentős kihatása által tűnik ki. A
>k föd I'ddm.lvelésűgyi kormány ugyanis a kendersert-: i s lentermejés
érdakieilnek eilőmozditilsára
,Mc. Szegeden nem csekély költséggel m. kir. Ken-

ság elnöke fölváltva a 'termelők és kereskedők köréből kerül iki. Ez a megegyezés
a felsőmagyarországi termelőkre nem vonatkozik, amennyiben a felsőmagyarországi
eladóiroda megalakulása után ezzel külön
tárgyalnak majd a fakereskedők.

zaba'vmiII t te
toi'te,

rfer

[jentermelési

Szakintézet

ciminel

Budapesti

Vas-

és Acélhengermü

TŐZSDÉK
A budapesti gabonatőzsde.

reskli-íöl,féfélt- E megegyezés szerint a kevá™ " e k a termelési ágra vonatkozó kibertóTT a kartell teljesíteni tartozik, a
az
5és?p '
'ffétő minőség teljesítő képesmncs
ethL
h a s z n á l v a , vagy pedig az ikésző r aVan.
fortruiotn, aa méterméret
méterméret alapalapai J - I-.
ián u van
- AA forgalom

Azt
dyad
l férr vá-

T í í u í ? n , y o l ó d ' k le, a kontingenst kölcsönösen
fog /'abit.iák meg. A felek között felmerülő vi^

választott

biróság

dönt.

Szinmü 3 felvonásban.
Irta: H. M. Vernon és Havold orvén.
SZEMÉLYEK:
M. Wu Li Csang, mandarin
Nan Ping
Gregory Tamás
Gregoryné
Bazil
Holman
Acompradore
Hilda
Carrathers
Semplon

Almássy
Simkó
Baróti
Gömöri
Petheő
Csiky
Virágháti
Pálma
Mihó
Balázs

Hirdetéseket f e l v e s z a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

bi-

few ,
szervezete ellen indítottak. A két
feSL , z ö t t 'keletkezett harc, mint most érteli u k ' legyezéssel
végződét.
A fakarie^f' e Í;°? adta a íakereskedők által dőter-

rd sben

MANDARIN.

Részvény-

társaság legutóbb fizetésképtelenségbe jutott.
A vállalat tartozása, mint most megáilapi•tottáik, liétsraázezier korona, melyből négyszáz
•ezer koronát bainkhitelezők követelnek. E hónap 20-án fog lejárui a hitelezők áltál engedöl'mezett moratórium s a jelenlegi tángyalásból következtetve, előreláthatóan sikerül
a vállalat ügyét rendezni. Egy megfellelő tőkeerővel rendelkező pénzcsoport alkarja újból
üzem behelyezni a vaismüvet, ami
a hazai
ipar szempontjából is kívánatos, mivel a iBndapesti Vas- és A'Célhengermü ,R.-|T. kartelen
kivül állt.

eme

i

MA

x Egy vasmű fizetésképtelensége. A

A bafiár.i'dőpiaieon meglehetősen jofen'téktelén volt ina is a forgalom, kisebb lebotóért ^ ^
ő® tanintézetet létesít, melynéik épiit- nyolítások s fedező-vásárlások fordultak elő.
k-eéését Ghillány Lrnre báró földiniveilésűgyi A gabonatőzsde ugyanis holnap déltől kedd
>••••• miniszter elrendelte és .az a város közösóge reggelig zárva le®?, éís igy a. ,helyi spekuláció
w
által átengedett értékes területen ,a tél mul- rendezni iparkodott érdekeltségét. Miindöiisze
,a tengeri-iiizletben veit kissé élénkebb mozC távul telj'es (erővel meig is indult. Az uj in- gatom, még pedig (ia nagyobb fedező-vásár—
^ tézet, föladata elsősorban ,a kender- és i'enter- lás folytán) javuló
iránynál.
Föl mondás
•nellés s a közvetlen piaci értékesítésre alkal- 10.000 métermázsia buza, 200Ö métermázsa
aradl m a " ü a n kóirótermés félgyártmánnyá földal- rozs és 6000 métermázsa zab. A szombati! ve< yf,{. gozáaa körül tudományos alapra támaszkodó tésjelentés iránt élénk az érdeklődés. Az árfolyamok a következők:
(y
kutató, t'ölviiáigcasiitó és 'dk-tató tevékenységet
Buza jnájusra 12.50, októberre 11.42, Rozs
Í G Í t m L
zen
"zotl' r
U
szűkebb föladatokon jóval áprilisra 10.40, októberre 8.79. Tengeri máHesé- t n ' m e n ^ általános jelentőségén kivül az Al- jusra 6.89. júliusira 6.99. Zab októberre 7.83.
föld mezőgazdaságának szélesebb terén is A készáruvásáron nagyobbára változatlan
az irány.
jfész szolgálatát. A szegedi és más alföldi gaz8
A budapesti értéktőzsde.
^lentö Á ®^* testületeik a fökhnivelésügyi miniszterhez többször intéztek eilőterjeztést, melyA király betegségéről közölt hirek valót' Kl " ben azt kérik, hogy az intézmény olyan irány lanságát és a kissé jobb külpolitikai jelentéban egészíttessék k,i, melynél fogva ,a meg- seket a mai előtőzsdén; némi javulással honorálták. Az ánnivó nemcsak ia nemzetközi,
1
^ kezdett alapból kialakuljon az Alföldi Mezőhanem a helyi piacon is mérsékelten javult
rne
^'
Gazdasági
Intézet, iHa t e k i n t e t b e vesszük SzeA forgalom azonban, tekintettel az ünnep ós
|őját. gednek a tuliajdonképeni Alföld közáppontjá- a médiióhálas®tás közelségére, igen szük habiró' L 1
kövező fekvését és azt a nagy, de tárok között folyt le. A készárupiacon alig
nieni
volt üzlet. A járadékpiiae üzletfelén, váltoI váméltányolt erőforrást, amely az
zatlan, A zárlat tartott volt
0rsz
r ráág"iak haladásra kiválóan ,alkalmas ebi Kötöttek: Magyar hitel 811.75—813.75.
tólag b e n >a részében fekszik, amely azonban, gaz- Osztrák hitel 614.50—615. Magyar bank 507
egY dasági intézetek naigy távolsága miatt kellő 508.50. 4 százalékos koronajánadék 81.90—
°y)-|t p ^ ^ a t á a t nem nyerhet, akkor
egyszerre 82.00. Osztrák államvasút 709—710.50. Déli
iCnni
ötlik, hogy az a szerénynek látszó kiaz vasút 100.75. Városi vasút 321.75—323. Közúti
vasút 627.25—631.25. Rimamurányi 651-h652
lábad P 8 ' m e l y r ő l e sorok lnirt adnak, neon vatlami
Salgótarjáni 711—713. Budapesti villamossá•lvert al ' ap endelt jelentőségű intézkedés, nem ás Sze gi 570.
ígyik padnak helyi érdeke, hanem kiindulása leA bécsi börze.
li a bet régi hiánynak az egész országot érdeklő
Kötöttek: Osztrák hitel 615.50. Magyar
meg- es :teljfts ü g y ^ j m ^ ,érdemlő szerencsés pótláhitel 811. Angló-bank 336. Unió-bank 529.50.
ta
V sáboz.
<
Bankverein 521. Landerhank 518. Dohányrósz
b>i'
x
vény 438. Alpesi bánya 831. Rimamurányi
lyleg
,
Megegyezés
a
fatermelők
és
a
fáid tek *®r®8kedök között. Az erdélyi puhafatermelők 652.50. Prágai vasmű 2500. Skoda 759. Osztrák
a
államvasút 711. Lombard 100. Déli vasút 240
Hetet ^ !fétesitetfcközépponti eladóiroda és főleg
Bm u 0 d á b a n egyesült fatermelők közös ár- Török sorsjegy 223. Márka készpénzért 117.47
5éget b r 2 l e suly°sa<n érintette a fakereskedélem Magyar koronajáradék 81.80.
Az irány szilárd, a vasértékek ifödözémiért amei " Megfékeztünk arról az akcióról,
, fog- I-Jgget a magyarországi fakereskedők a fa- seikre javultak.
m©g-

szinház.

Városi

A

. y tagu bíróságba kettőt a kereskedők, két
T m Pedig a termelők választanak, a biró-

NAPONTA1
mozgófénykép előadás szabad
bemenettel.
Minden csütörtök, szombat és vasárnap

Értékes T O M B O L A tárgyak.
Szolid családi műsor. — Női kiszolgálás teljesen beszüntetve.
A z e n é t G O N D I K Á L M Á N Szegeden
legjobb cigányprímás teljes zenekarával
hangversenyez.

Kezdete pontban 9 órakor.

Gólya áruház
MEGNYÍLT!!!

K o s s u t h L a j o s - s u g á r u t 1. szám
(3ruckner vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézmflárúk,
pongyolák, blousok, aljak,
női

ingek,

köténuek.

Árujegyzés.
Budapest—ferencvárosi

megkezdődött a

zárt

sertésvásár.

Fölhajtás déli félitizenkét óráig: 1696 sertés,
2 süldő. Áraik: zsirserlés, elsőrendű, öreg 134
fillér; másodrendű 134—136 fillér; (fiatal, nehéz 140—146 fillér; közép 152—154
fillér;
könnyű 158—166 fillér, süldő 156 fililér, élősúlyban, levonással. Vásár iránya élénk.
Árak változatlanok.

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

alsószoknyák,
csipkék,

hím-

zések. keztyűk, harisnyák
és mindenféle női és férfi
divat cikkekben

x.

igen olcsó árakkal!

MEGNYÍLT!
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A legideálisabb^
húsvéti ajándéktárgy a világhírű

"uTTER ÉS SCHRANTZj
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Gr
7

szltaáru és nemezposztó gyárak magyarországi telepe

BUDAPEST, X., GYÖMRÖI-UT 80/62.
Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tüzhorganyozá88al ellátott többször

csavart

r

gépsodronyfonatalt

9
Kitűnő

1914. áprilisi 9.

i

Hajé
u

h

á

t

,

f e l ö l t ő t ,

horga-

K s i g l á i i t

nyozás

mint tartósság tekintetében páratlan gyártmány
Nem tévesztendő össze másfajta fonatokkal, melyek
mind közönséges horganyozott drótból készülnek.
Tüskés huzalok, sima huzalok, kettőshegyü szegek
stb. igen jutányos árban. Árjegyzék és minták bérmentve és díjtalanul. Továbbá gyártatnak:

olcsón, k é s z p é n z é i t akar
vásároln , K E R E S S E FÖL

KERÍTÉSEK, KAPUK ÉS AJTÓK

ABONYI
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig előnyárak j
j mellett.
Költségvetések és tervezetek díjtalanul.

MIHÁLY
N

RUHAÁRUHÁZÁT

M

Kapható:

Várnay L
könyvkereskedésében
Szeged,

Kárász-u.

Zongoratanitás

Szegeden,

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

5L.
SZÉCHENYI-TÉR 2. SZ.

J
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APRÚH1RUETÉSEK.
Thierry A . gyógyszer, balzsama
nyúlt bármely betegség ellcr
ek megbttcge
különösen a légzési szervek
(léteinél, köhögés, elnyálekásodás, gégt
katarrhus, tüdőbaj, étvágytalanság, rossemésrtés koleraszerli betegégeknél, gyo j
morgörcs esetén. KUlsOleg az összes szíj |
betegségeknél, fogtájásnál, mint szájvíz I
égési sebeknél és kiiitések ellen kitűnő ,-i
bevált. — 12 kis vagy 6 dupla vagy 1 na.: .J
speclálilveg 560 K. Nagyobb rendelése'
nél jelentékeny árengedmény

szerész egyeThierry A. g
dfil valódi Óen fólia-kenőcse.

Megakadályoz s megszüntet vermei gézéifájdalmas operációkat leggyakrabban :'**•
leslegessé tesz. Használatos gyerekágyas
nőknél, fájó emlők tejmeginditásnál, rekedés, cmlőkeményedés ellen. Orbánc
feltört lábak, sebek, dagadt végtagok
csontazú, fekélyek, ütés, szúrás, lövés, vágás
v. zúzódás által okozott sebeknél kitünö
gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolítása
mint üveg, szálka, por, serét, ttlske stb , kinövések, karbunkulus, képződmények, valamint rék ellen, féreg, rothadás, kör8mgyillé3,
hólyag, égési sebek, Hosszú betegségeknél
elmorduló fölfekvésnél, vérkeléseknél, túlfolyásnál, valamint klpllis esetén csecsemőknél stb. stb. kitünö hatású.
Két tégely ára K 3tt>
pénz előzetes beküli vagy utánvét mellett kapható.
tárában valamint az
•apeeten zapnato iükuk jozsef gyógytá
'g legtöbb gyógytárában. Nagyban THAt-iM A Y E R é t SEITZ,
meieter utódai ée RADANOvlTS TESTVÉREK drogériákban
pesten. — Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk közvetlent!

E

Thierry A. „őrangyal-gyógyszertárából

Pregrada

(RohHsch-Sauerbrunn mellett.)

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

külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő és
vegytlsztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt „
i n a h a js z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
ógyszertárában Szeged,
250
Ízzéchenyi-tér.
Hajőszfllés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 2 korona.
"
' itó Leinzinger Gyula
szertárában Szeged,
enyi-tér.
520

E
Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.
Szeged, Kosuth Lajos-sugárut 1.

szám.

Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon: 468.

Telefon: 468.

%

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520
Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ö l ,
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi tér.

HORVÁTH
ISTVÁN
WIŰCZIPÉSZ,

%

TELEFON

12-27.

Francia, angol, amerikai, ugy
női- mint férfi- és gyermekczipőkben

a

legmodernebb

kivitelű dolgokat hozok forgalomba. Direkt francia munkásokat foglalkoztatok, hogy
a

tisztelt közönség modern

dolgokat kaphasson.

:-:

SZEGED, KÖLCSEY-U. 4.
R0YAL SZÁLLODÁVAL

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

SZEMBEN.

