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Nemzeti feltámadás.
Szelid verőfény árad szét.a világon:
a természet csupa reménység és az emberi lélek csupa várakozás. A fák tele hasadó rügyekkel. Az Ígéretes nyár előre küldi illatát, uj energiákalt hozván fáradt harcosoknak, kik csüggedten néznek vissza
nagy küzdelmek elmúlt hónapjaira.
Háború után vagyunk. Csak a meszsze dördülő ágyuk felelgetését hallottuk,
mint egylkor Zápolya a mohácsi ütközet
csatazaját s mégis ezerszámra fekszenek
halottaink. A modern háborúban nem azok
halnak meg igazán, akik golyót kapnak a
mellükbe, hanem azok, akiknek kezéből a
kenyeret ütötte ki a császárok játékszere,
a háború. íme, közel félév múlt el a balkáni béke helyreállítása óta s Magyarország ima is olyan még, mint egy sebesültekkel borított csatatér. A gazdasági élet
pezsgése nem akar megindulni. Itt a munkaidő kezdete, a jegybankok versenyezve
és szinte erőszakoltan szállítják le a kamatlábat, csak épen, hogy a zsebünkbe
nem teszik a pénzt, — de hiába, ha a vállalkozási kedv semmiféle bizJtatásra megindulni nem akar.
Az ország sohasem volt még annyira
elernyedt, mint amilyen ezekben a hónapokban. Most látszik csak meg, mennyire
magunkra vagyunk hagyatva, ha idegen

tőke nem jön felénk üzletet kötni és élénkséget teremteni. Az ország nem képes a
maga erejéből talpra állani. Nincs belső
ereje, anyagi megalapozottsága, életenergiája. A közmunkák végtelen gyéren indulnak s annak ellenére, hogy Magyarország egészben véve egy dus Kánaán benyomását 'kelti az átutazó idegenben, természeti erőkészleteink parlagon hevernek
s nem tudtak még eddig értéktermelő tőkékké átalakulni. Ott van az erdélyi földgáz, világhírű nevezetessége a Sármaságnak; határtalan tömege a munkába fogható kalóriáknak széfbugyborékol a levegőbe s alig egy-két iparmentes város kap
belőle utcai világitást. Ha nemzeti tőkénk
és versenyképes vasüti berendezésünk lenne, a Sármaság ma félszáz gyártelepnek
lenne színhelye; posztó-, szövő-, cukor-,
kenderkészitő, csipkeverő ;és egyéb gyáraink egymásután emelkednének ki a földből, hogy felhasználják a természet bőkezű adományát és csengő aranyakra váltsák föl a föld belsejének értékeit.
De tőkénk nincsen s az újjászületés
folyamata nem ezen a csapáson fog megindulni. Mondhatnánk azt, hogy nagy föladat vár a főnemesi osztályra, az örökölt
nagy vagyon tulajdonosaira, kiknek módjukban állana a nemzet gazdaságának fellendítését előmozditaniok. Ám ki vár Magyarországon valamit a mágnás-társada-
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lomtól? A lóversenyek, vadászatok és élőképek rendezése épen eléggé leköti őket,
semhogy az ország bajával (törődni idejük
maradna..
Marad töhát a nemzet gerince: (a városi társadálom és a kisbirtokos-osztály.
Ha feltámad még valaha a sebekikel borított nemzet, ugy talpra álilitásának munkájában jelentős rész fogja megilletni a
magyar kultura igazi termőhelyeit, a városokat, fmelyek a maguk pezsgő életkedvével, felfokozott energiájuk/klal ,a közeljövőben vezetőszerepre vannak
hivatva.
Nagy baj, hogy a magyar városok legtöbbje még a kibontakozás nehézségeivel küzd;
sok még a városi élét kereteinek modernizálásával v.an elfoglalva s .anyagi erejét
felülhaladó igényekkel lép föl. Másfélszáz
millióra tehető a városok hitelszükséglete
s a kormány nem képes még százmilliót
sem szerezni nekik. A kötvénytkibocsátási
jog veszedelmes fegyvert adna az idegen
tőkék tulajdonosainak kezébe s ezért aligha .valósul meg a városoknak ez iránt táplált reménye. Marad tehát a jelzáloghitel,
természetesen csak azoknak a városi társadalmaknak a számára, amelyek rosszul
kezelt fekvőségek felett rendelkeznek. Ez
se jó megoldás, csak jobb hiányában állja
meg helyét, de a legjobbat, a jövedelmező községi üzemek felvételét és a földbirtokok hasznosítását —• gyakorlati érzék

Ha a Tuza kisasszony akarta volna, felhétköznapokba, örvendett vasárnap a sült
tésztáinak és ha falusi rokonaik tavasszal tűnik még itt is e nagyvárosban;, ahol a leggomolyát küldtek, mindig azt vacsorálta. szebb leányok oly rejtetten élnek; megpillantIrta: Bródy Sándor.
Kétszer egy esztendőben elment a szinházba, ják őket az utcán, elismerik, egyszer-másegyszer a maga pénzén, másszor meg került szor követik is, de ha szerencséjük nincs és
i.
jegy valamely családnál, ahol tanított és ahol a természetük nem az, eleresztik őket és vár.
Két cserép muskátli élt egy sötét helyen, a férj a feleséggel, az előadás előtt hirtelen ják a másik jelenségéi. A zongorát tani tó
'egyik: már-már elszáradt, .a másik — a összeveszett. Erről a két előadásról a Tuza leány is többször észrevette — különösen, tiaz öregebbik;, az aszú tőből oltottak kisasszony sok hónapig gondolkozott, ugy a zenhéttől tizenkilenc éves koráig — hogy az
111
ég tartotta magát, erősödött, virágzott, színészek szép játékáról, min: a közönségről, utcán igen tetszik, hízelgő, bámuló, de naatozott, még várta a napot, 'hátha megjönne. amellyél együtt nevetvén és sírván, ugy érez- gyobbára ros'sz tekintetek érik, ezeknek
te, hogy társadalmi életet él. Igen tetszett ez örült és ezek elöl menekült, bár édes anyja
t ](i Az öregebb muskátli: Tuza mama. a'íiaa
neki,
a meleg levegőt rnöhóii szivta be és ro- figyelmeztette, hogy ne féljen, a szerény
'°K: Tuza kisasszony. Csak annyit tudtak
a
I
v
koni
érzés
'töltötte el a szépruhás asszonyok leánynak vége.
mint két cserép szegény, sötét
ah, dági"ól,
iránt,
a
kivágott
kabátos.férfiakra
pedig,
a
A mama, kinek súlyos, de nem fájdalálakba helyezed, _ott feledett virág.
mint reá tekintett, loppal, egy kissé remeg- mas idegbaja .miatt mindig karosszékben
ysza
ah] -fK
Kás udvari lakásban laktak, és tek a szempillái, elpirult és kimelegedett, ámkellett ülnie, egészen más vérmérséklet volt,
' 000:1 éltek, 'hogy a mama mindég angol re- de csak a lelke belől; az arca fehér maradt,
mint gyermeke és emiatt nem minidig éltek
et a k a r t
tuff r
fordítani — de igen keveset
a 'természettől oly fehér, mintha festve vagy békében. Egy kissé kinoz'ta leányát s ha az
aoi't angolul — a leány azonban rengeteg vésve lett volna. És ebben; a szinte természet- fáradtan a nehéz és unalmas leckéktől, még
,n "^ra-órákat adott és keresett annyit, hogy éilenes fehérségben, ebben az északi hidegség- fehérebben hazatért és az ágyra vetette ma,, 01 haltak éhen. Annyira táplálkozhattak, ben két egyiptusi szem égett és kipiroslott gát, rendesen igy szólt hozzá:
• •ifeiLr e mé n v ke db e ttek.
két biborvörös ajak, mély mindig nedves volt
— Egészen olyan vagy, mint az apád.
és egy kissé nyitva mindig.
A rendetlenség az, mely mindent megölt, őt
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hiányában — talán .egyetlen egy magyar
város sem tudná ma
programjába iktatni.
Nemzeti feltámadás! Gyönyörű jelszó
ez, melynek megvalósítása a városi társadalmak feladata lesz. Ahol gazdag és
erős nemzetek vannak a világon', mindenütt a nagy vidéki empóriumok, a kétszázezres lakosságú nagyvárosok .termelik és
szállitják a nemzet erejét. Hol vagyunk mi
még ettől a perspektívától!
Magyarországnak egyetlen százezres városa tengődő iparával még csak nem is az első helyen áll, nagy földbirtokai csaknem parlagon hevernek, 'közüzeme alig van, ami
van, az is improduktív . . .
Szeged város nemzeti hivatását nem
ez alkalommal fogjuk felfedezni, ismeri azt
ennek a nehezen ébredező városnak minden lakója. De most, a kereszténység nagy
ünnepén, feltámadásnak napján, különös
nyomatékkal kell gondolni erre a jelentős hivatásra. Szegednek magának is fel
kell még előbb támadnia! A tisztújítás
után uj korszaknak kell kövétkeznie, uj
ideálok, törekvések, célok és munkák korszakának, hogy a legközelebbi
lusztrum
eredményei ne csak külsőségekben nyilvánuljanak meg, mint az elmúlt lusztruméi,
hanem közelebb juttassék az ősi várost az
ország közvéleménye által méltán táplált.
remények megvalósításának lehetőségéhez. Akkor fogjuk majd bizó lélekkel mondani, hogy feltámadunk!
A boszniai vasúti kölcsön. A Frankfurter Zeitung szerint a. boszniai államvasutak
építési fcötosönét szintén a német pénzpiacon akarják •elhelyezni. Az egész építési költség tudvalevőleg 270 millió borona.
is és 'téged is meg fog, megládd. Azért ha'lt
meg előbb, mintsem kellett volna, azért költött ugy, mintha pénzbányája lett volna —
néha egy miap husz forintot is — és ezért nem
fizette ki az utolsó biztositást. Ha kifizeti,
nem maradsz a nyakaimon . . .
A Tuza kisasszony arcát a párnákba
fúrta, ingerült, de csendes hangon azt mondta: „Jó van, jó", és egész keserűségével csekély számú tanitványaira gondolt, akiket
leginkább azért taníttattak, hogy kinozzák
őket. És ha legalább a körmiikre lehetett vob
na ütni, mint ahogy vele megcselekedte a
mestere! De egyszer próbálta és akkor is
csaknem az újságba került. Ugy összeszidták, ugy megszégyenítették, hog-r egy egész
esztendeig fekete szatin-bluzban járt és nem
evett gyümölcsöt, imádkozásom kivül ezt a
penitenciát rótta magára.
Néha, a szemrehányások, anyja idegrohamainak nehéz pillanataiban, szerelmesen
gondolt az apjára, az egyetlen férfira, akit
ismert, s aki őt oly kimondhatatlanul szerette.
Hogy is volt azzal a biztosítással? Azt
szegény csakugyan kifizethette volna. Emlékezett, hogy ezzel az ügy gyei sok baj volt,
a biztosításról sok 'szó folyt és ő kis lány
'korában .azt hitte, hogy apja csakugyan biztosította a saját maga és a kislánya életét,
pénzt adott valakinek és nekik már most

nem ÜPÍ1 mpcrh-ilniok. az

valaki rrporpncrprlte

Szegedi törvényszéki biró
az uj sajtótörvényről.
— Április 12! -

(Saját tudósítónktól.)
Az április 12-én,
húsvét vasárnapján életbelépő uj sajtótörvényről közöl tűnik már véleményeket, amelyek a törvényt igyekeztek megvilágítani.
Most a Délmagyarország
számára a szegedi
•törvényszék egyik kitűnő bírája nyilatkozik
az uj, életbelépett sajtótörvényről s. annak
fontosabb, a közönséget érdeküő'magyarázatai igy hangzanak:
— Ami mindjárt szembeszökik az, uj (Sajtótörvényben, ez az időszaki lapok fogalmának meghatározása, A rég|i sajtótörvényünk
ugyanis i daszaki lapnak azt vette, •amelynek
tartalma akár részben, akár egészben politikai tárgyak körüil forgott, az uj sajtótörvény
szerint pedig
időszaki
lap minden
hírlap,
vagy folyóirat,
amely egy hónapot meg nem
haladó időközben
jelenik
meg.
E b b ő l kifo-

lyólag az uj törvény .az időszaki !iap fogalmát
nagyon kitágította., mert abból .a politikai
irányzatot kiküszöbölte, ugy, hogy ennek következtében olyan lap is, amely például tisztán jogtudományokkal,, vagy társadalmi kérdésiekkel foglalkozik, La egy hónapot meg
nem haladó időközben jelenik meg, időközii
lapnak tekintendő.
— Az időszaki lap fogalmának e megliatározáisa abban bir jelentőséggel, hogy tekintet nélkül arra, vájjon politikai tartalmú a
lap v a g y sem, a kiadóra és szerkesztőre előirt személyi kellékek ugyanazok,
E személyi

jas ok értelmezése nagyon tág körten mozoghat és különböző felfogiásiniak adhat tért.
— Érdekes megemlíteni, hogy a politikai
tartalmú
időszaki
lapok
szege vidéken lényegileg

biztositékának
ugyanaz,
mint

öszvolt

eddig; mert vidéken a biztoisiték az uj törvény szerint, ha a liap hetienkint legalább löitiszür jelenik meg, húszezer korona, ,különben
tízezer korona, mig la régi törvény szerint,
ba a lap naponkint jelent m©|g, ugyanlcsiak
húszezer koronát, ritkább megjelenés eöetéu
pedig tízezer koronát tett ki a biztosítéki
összeg. És a régi törvény Budapest ós a vidéki helyek között e részben nem ismert különbséget, ellenben az uj törvény Budapestre
nézve a biztosíték összegét ötvenezer, illetve
húszezer koronában határozza meg, ahoz képest, amint a lap hetenkinit legalább ötiször,
vagy kevesebbszer jelenik meg.
—

Ujitás

a

helyreigazitási

kötelesség

megállapítása az idősizaki lapokra nézve, a
melynek alapján mindenki kivánhiatjia, hogy
az időszaki lapban róla megjelent közvéleményt helyreigazító nyilatkozat a lapban
közzé tétessék. Ha a szerkesztő a közzétételre
vonatkozó kötelességének ütegeit nem tesiz, ellene a kir. járásbirósághoz panasszal lehet
fordulni, amelynek tárgyában a járásbíróság
itéilettel határoz. Félebbezés esetéin e kérdésben a kir. törvényszék jár él.
— A sajtójogi

felelősség

az u j törvény-

ben is a fokozatosság elvén nyugszik, azonban az szélesebb körű az eddiginél, mert az
u j t ö r v é n y szerint szerzőként
kell
büntetni
azt is, aki a sajtótermékeket
büntetörvénybe ütköző tartalommal
megrendelte,
úgyszin-

kellékek az uj törvény 17-ik paragrafusában
vannak f,elsorolva. Különös fiigyeimet érdemel ezek közül az a kellék, hogy az időszaki
lapnál a kiadó s ia szerkesztő osaik ,az lehet,
,ak.i aljas okból elkövetett vétség miatt bárom éven belül büntetve nem veit, Mert ez
igen szigorú intézkedés, tekintve, hagy allijas
indokból el lehet követni ©igósizein csekély snlyu vétségeit is, például: ,a csupán pénzbüntetéssel büntetendő becsületsértés vétségét.
És aggasztó is ez az intézkedés, ment a:z lail-

tén iazt, aki a sajtótermék büntető törvénybe ütköző tartalmának megírására, vagy
egyéb megalkotására a szerzőt rábirtia. Eddig ugyanis, ha a szerző fetelősséigrie vcllit
vonható, a fakoizottsá© elvénél fogva másokat. a sajtótermék tartalmáért felelősségre
vonná nem lehetett.
— Az uj sajtótörvény a sajtóbeli közleményből kifolyóan kártérítési igényt állapit
meg a sértettnek. El nem lehet vitatni, hogy

hogy éljenek. Később megértette, hogy ez
mégsem lehet, a imama magyarázta meg, aiki
gyűlölt minden tévhitet, akármilyen, szép volt
is az és kedvelte a józanságot, habár az
csúf és ártalmas volt is, és diadalmasan
mosolygott',
ha azzal megronthatta a
férje életét. De az csakugyan nem volt
rendes ember — a lánya is emlékezett
erre, — egész napokat elhevert az ágyban, ábrándozva, játszva, azt mondta, hogy
fáradt, pedig talán az egész éjszaka a kávéházban, ült. Hajnalban jött haza sokszor, fölébredtek reá, anyja haragudott: „Még ez a
kis álom, még ezt 'is elveszi!" mondta. De ő
mindég örült neki, kinyitotta a szemeit, mosolyogtak egymásra, elvette a cukrot, fügét,
vagy datolyát; amit apja hozott, a kezébe
szorította és azzal aludt.
Mindig hozott valamit. Bádogskatulyában halakat, boltban — és nem kofánál —
vett gyümölcsöt, képeskönyvekét, amelyeket
részben maga irt, kislány korában azt hitte,
hogy egyszersmind maga is nyomtatott. Téli
estéken, ha nem haragudtak a mamával, rajzolgatott, leányokat, huszárokat, szép férfiakat, akikre azt' mondta: ez lesz kislány az
urad, vagy szőke kell? legyen! Nincs meg a
rajzokból egy sem, nincs meg belőle semmi;
két esztendeje még megvolt a felöltője, krémszínű; nem kellett senkinek, mig végre egy
bolondos ócs'kás megvette...
Mnt: tórfiro nem <is grourloíbatot'; a hu-

szonhárom éves leány. De álmodozni sóikat
álmodozott róluk tizenhat éves korában; de
a kor elmúlt, leszokott erről is. Néha, később
megint rájöttek ezek az álmodozások, amelyekbe még jobbam belefehéredett. Elfogódva
nézte a cselédeket, amint a kapuban1 várják
a katonát, eljárt esküvőkre és végigment a
belváros utcáin, ahol még udvarolnak, különösen ha nap süt, délfelé. Csakhamar belátta
•azonban, hogy sem a Kossuth-, sem a Vácziutca nem mieki való, az asszonyok is igen
megnézték, sőt a rendőr is, csak félig értette
miért, de ettől a sajtelemtől is megszédült,
sőt egy kissé meg is undorodott. Menekült
vissza az udvari lakásba, a két tő muskátlihoz, a zongorájához, amely mindég le volt
hangolva, min't ,az ő élete, de azért még volt
benne harmónia, bus 'is, vig is. Boldogtalan
nem, volt azért, ideje sem1 volt rá, blúzokat
kellett varrnia, fordítania, mert szeretett kecsesen öltözködni és mint sok szegény leány,
a külön, az olcsó, jó és becsületes önálló derekak révén csakugyan jól is öltözködött. Azután ő is főzött, csinált mindent, csa'k a mosásra, súrolásra nem adta magát és inkább
meghalt volna, mintsem hogy elmosogasson.
A kezét féltette, a fehér, magas és hosszú
kezét őrizte — kinek?

ez igen

üdvös

intézkedés.

Mert

kétségtelen,

Magától is megkérdezte olykor: kinek,
minek? Magamnak! felelte büszkén és gőgös
érzéssel gondolt a sok oktalan, férfiúra, aki
mind egy tiszta kéz után áhítozik és nettt

első kézből, nagy választékban csakis az
Tisza-Lajos körút 19. szám alatt
I kaphatók,

esetleg részletfizetésre Is.

1914. április 12.

DÉLMAGY-ARORSZAG

h&gy a sajtóközlemények néha nagy vagyoni
és erkölcsi kárt okoznak és a sértett fél ezzel szemben eddig semmiféle kártérítésit nem
igényelhetett.
— A sajtóeljárásra nézve megemlítendő,
hogy az elévülés

A városfejlesztés
nagy feladatai.
— Érdekességek a közeli tisztujitáshoz. —

kérdése u j alapon v a n sza-

(Saját tudósitónktól.)
t! Az április hubályozva. A régi sajtótörvény ugyanils az
elévülési -időt a sajtódéi iktum minőségéhez szon negyediM tisz'ttuji-tó -köz,gyűlés elé 'váképest hat hóniapbain, ill-etivie két évben álla- rosszerte na-gy érdekilődéss-elt néznék, bár a
pit olt,n meg, a.z uj törvény ettől egészen -el- Lüsztu'jiit-ó közgyűlést eddig kevés olyan moztérően az elévülés tekintetében abban külön- galom előzt-e meg, a-mely az egyes állások
böztet meg, hogy a sajitódleli-iktrim időszaki
lapban, vagy más sajtótermékben lett-e el- betöltése 'körüli, nagyobb hullámokat v-ert volkövetve és -ehhez, képesít az elévülési időt az na. Voltak ugyan kombinációk, amelyek soelőbbi esetben hat hónapban, az utóbbi eeeit- rán Szalay József dr. helyettes-főkapitány
b-rm két évben állapítja meg.
neve került előtérbe, akit az egyik tanácso—- Figyelemre méltó újítás, h-ogy aacik- si állásra szemelt ki a városatyáiknak egy
b-avi a sajtódeliktumokban, amelyekben -eddig csak a kir. Ítélőtáblák székhelyén műkö- frakciója, azonban Szalay dr. kijelentette,
dő eskiidtbiróságok járhattak el, ezentúl, az hogy semmi iszin alatt nem vállal -tanácsosi
-Szilveszter dr. főkapitány
illetékességhez képest, bármélylik kir. tör- állást Somogyi
vényszéknél szervezett esküdtbíróság is el a tanács legutóbbi ülésén, tudomására is
f
og járhatni; az illetékes esküdtbiirósághoz hozta ez1:- a tanács tagjainak a főkapitánytartozó vádtamács azonban a királyi ügy-ás-z
indítványára az ily ügyet közérdekből a ki- helyettes -egyenes megbízására. Igy tehát
rályi Ítélőtábla székhelyén lévő askiiidtbiró- nem marad más hátra, -minthogy az ő értékes személye -körül -megindult kombinációkat
sághoz teheti át.
leszereljék.

Szerb-albán határösszetüzések Az epiruszi harcok óta a szerb-albán határon is
gyakran vannak összetűzések. A szerb kortnány az albán kormányhoz fordult ós az álltán kormány azt válaszolta, mindent megtesz, hogy a határ összetűzéseknek el-ejét vegye.
A román mozgósítás híre. Bukarestből
ie,lentik: Károly román, király külömkihallllka-táson fogadta Hagi Tudoralcht, a bukaresti kereskedelmi és iparkamara elnökét. Az
Uralkodó, hogy a kereskedelmi világot megnyugtassa, kijelentett-e, hogy a román mozgósításról

szóló hirek

alaptalanok.

udia megtalálni az övét. És nem is fo-g, íreá'la-l-ni soha senki, .nincs aki hozzávezesse!
.. Jön a házbér! szólt, -szólalt meg, mindéig
"Ven-kor ,az anyja és .k-ivert-e fejéből a sötét
s
zárnyu gondolatokat. Egy zsák lisztet kapjuk gazdag rokon-tói, aki 'küldeményéért nem
"tette meg a vasutat; nem volt pénzük k-ivaltam, a vasutas nem hagyta ott, elh-ozt-a,
Megint visszavitte, -előpénzt kellett kérni, a
J'azmestermé szem-tetenkedéi-t az anyjával,
tanítványnak az atyja, börzeügynök,
megbukott, -mindenféle ily kalamitások tá^adtak, fonódtak és nem engedték, hogy sziY, s z óhoz jusson. Nagyokat -aludt -és az élet
|Psége, lassan-lassan, nem állott az ő -száw : r , a egyébből, mint egymásután következő
tencórás alvásokból. Am-ikor -reggel fölkelt,
tad rirült, -hogy est-e majd lefekhetiik -és
hart -nc állmait álmodhatja: a repülést, a
]0za
st, Velencét, azt, hogy parasztasszony
és
a J Z e .di a markot az arató -ura u t á n . . . és
a

1 ."——ml. ,

kis fiút.
ben
'égy férfi mégis csaik volt az életéi$
kivül, a kis kőműves fiu. Erre ébren
néha
tan B
> különösen őszi, holdas éjjegyet
a á
' e n erős emléke — apján kivül —
tará^jj
-akit egyszer lát-ott, ny-olc éves
? taníkor a m a m a köhögött, -lementek mind
Korán
, Erd ély,be, Kolozsvárott megháltak.
tavéháY* m 'ég lefeküdni, Jem-en-te'k a szálló
és
upot-t
fagylaltot ettek; ő két szeletet
e r
- ' P et és vaníliát.

enáll 6 0
s

M r |

A tisztújító közgyűlés eszerint semmi
különösebb izgalmát- nem igér. Az eddigi jelek szerint legalább: marad minden a régiben. Ami' érdekessége lesz, még pedig olyan-,
amely a város- további fejlesztésének van hivatva irányt szabni, az Lázár György dr.
polgármester programja, amelyben fel fogja
ölelni tiz év-es polgármesteri működését és
megjelöl,ii azokat a feladatokat, amelyek a
város gazdasági és kulturális fejlődésének
biztosítása szempontjából
megvalósításra
várnak.
A k-ü&zöbön. levő tisztújítás alkalmából
munkatársiunk programot kért az egyes ügyosztályok vezetőitől, akik közül Taschler
Endre főjegyzőtől, Balogh Károly pénzügyi

!3.
és Koczor János adóügyi- -tanácsostól -érkeztek be hozzánk nyilatkozatok. Alább pedig
a választás alá kerülő tisztviselők névsorát
közöljük az életkor, a -városnál eltöltött szolgálati -idő -és az emelkedés megjelölésével.
A főtiszt-viselőktől -beérkezett -nyilatkozatok ezek:
'
TASCHLER ENDRE:
— Nagy változások -előtti állunk a -város
fejlesztése tekintetében, de hogy mik -lesznek ezek a változások, azt nem- l-ehet még
csak körvonalazni sem, -mert -még nem- készült el az uj városi törvény. Ez egészen uj
irányt fog adni a városok fejlődésének,
sajnos azonban, hogy bár nagyon, -kicsi idő választ -el bennünket- a -megalkotásától, amelyre
a törvény kötelezi a kormányt, még mindig
n-em -tájékoztatták -a válrosoka-t -az -uj, -törvény sarkalatosabb szempontjairól.
BALOGH K A R O L Y :
— A mai Szeged nagyvárosi kerete a király biztosság által állapittataht meg, -ezen
keretnek megtöltése megfelelő tartalommal
méltán becsvágyát képezheti mindazon tényezőknek, akik 'hivatva vannak e város
szellemi és anyagi életét vezetni és fejleszteni.
A város fejlődésére irányuló alkotó munkánál nagy figyelemmel kell -azonban lentin
a múltból levont tanultságokra; mindig a lehetőséggel kell számol,n-i, nehogy ismétlődjék az a szomorú stiagnáeió és vagyonértékcsökkenés, amély a király-biztosság megszűnte
után majdnem egy évtizeden át a városina és
annak egész közönségére nehezedett.
— A város háztartásának any-a-gi ereje
csak lakosságának boldogulásával, vagyonosodásával fejlődhetik, azon kell tehát minden tényezőnek közrehatni, hogy Szegled vá-

Az ablaknál ültek, a kislány -kinézett ,az
éjszakába: látja-e valaki, ho-gy ő fagylaltot
eszik, külön? Látta -egy fiu, a Iába -mezitelen,
de a ruhája -rendes, kis ik-erek .kalap a fején.
Ma-ma és -apa szokásuk szerint egy kicsitveszekedtek és észre se vették, hogy az ablaknál a k-is fiu 'előbb nézi az idegen leánykát,
azután, integet neki, n-em vásottan, ha-nem
tisztesség tudóan, de -azért mulatságosan. Lebukik, fölnéz, megint lebukik és játszik, de
nem- a maga de'kv-éért. Most a zsebéből elővesz egy fény-es tárgyat: -egy pezsgős üveg
•ezüstös bádogját. Mutatja, tetszik-e? Nujtja:
magának adom! Aztán fogja a bádogdarabot, kis s-ipkát csinál belőle, nevet, majd elront ja és igen komoly arcot vágva, -az ezüstös
pléhből keresztet csinál. Odanyomja az -ablakhoz, -a k-is leány -utána nyúl.

nem csókolt kezet senkinek, kezet fogott apjával, anyjával, vele nem, csak ránézett.
Leültették.
— Et-tél már fagylaltot?
— 'Nem1.
— No próbáld m-eg, ha izlik-e?
Fagylaltot hoztak, -a fiu -szépen, lassan
-edegélte, -nem mohón, bár bizonyára jól esett
neki. És milyen pompásan, egyenesen ült, a
-kanalat oly formásán tartotta a kezében,
mint egy kis herceg.
Mindnyájan- nagyon örültek neki, még a
mama Is, aki hamarosan a tárgyra tért:
— Hol voltál Ily késő estén, kis -fiu?
— A patikába.
— Minek?
— Hintőporért, Józsinak.
— A kis öcséd, — vette át a szót apa —
még szopós?
— Mi az Katóka?
— Még az, de már mindent eszik. Kását..
— Egy fiu!
— Mi-t főztetek m-a?
— Mindjárt elkergetem! — szól közbe a
— Most főz a -mamám, ha haza jön.
pincér és kifelé tart.
— Hát az -apád miikor jön haza?
— Inkább hivj-a be! — szól apa. -Behív— Már ninosen. Meghalt tavaszon.
juk kis leányom?
— Micsoda mestersége volt?
— Kőműves volt.
— Be.
Apa elfordult, valamit- nézett, a mama
— Adassunk neki fagylaltot?
vette át a szót:
— Igen.
— Mi a neved?
Egy pár pillanat múlva -a fiúcska — nem
A fiúcska felelt, egy-szerüen, röviden, de
sokkal -nagyobb, mi-n-t ő — jött -befelé a -kávéházba, a pincér kézenfogva vezette, de -a gye- a Tuza kisasszonyt éppen ezen- a ponton nem
rek is szívesen jött, komoly volt1, de -cseppet szolgálta emlékezőtehetsége. .Nem tudja bizo-sem elfogódott. Szépen jó -est-ét köszönt-, de í nyosan, Kis István::-, Na-gy Istvánt m-ondOtt-e

Kartelen

éve
Elismert kiváló gyártmányok.

duplamaláta, barna és világos söröket,

vezérképviselet
RAKTÁR
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kivül

Mérsékelt árak.

. Telefon 784.
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déiimagyarország

rosmak kiépítésére vonatkozó, általánosain diamert naigy programja az egészséges sorrend

nagy városai már közjövedelmek
elfogadtak.

szerint ugy hajtassák
végre,
hogy
folytán a város polgárainak
vagyoni
emelkedjék.

— Kevés város van ma
Magyarországon,
amelyeknek
háztartása
oly egészséges
alapm
van fektetve, mint
Szeged városé, s h o g y

annak
ereje is

— Az egészséges sorrend alatt nem leket mást érteni, minthogy a programnak azon
része hajtassák elsősorban végre, amelyei
a nagyvárosiassák
alapvető
feltételeit.
Fejleszteni
és támogatni
kell az
ipart és kereskedelmet,
létesíteni a
hiányzó
és városi föladatot
képező községi
üzemeket,
közrehatni
a drágaság
enyhítésére,
a közegészségügyet
és közoktatásügyet
legmeszszehb menő módon támogatni,
az
általános
városrendezést
folytatni
annak
végleges bemegteremti ük

fejezéséig. Végül mindezekhez (3(2 ükség!03
biztos

alapokra

fektetett

pénzügyi

0

politika,

Ezen pénzügyi politika azt hozza magáival,
hogy necsak

követeljünk

mindent

a

várostól,

liogy a multak csendes évei után ma azonnal
létesítsen mindent, ami a niagyváriotsLa&slág
feJtétielei'ubőJ kiépítve nincs, — hanem a szükséges anyagi eszközöket
rendelkezésére.

is bocsássák

a

város

— A helyes pénzügyi politika alapvető
tétele, a város

biztosítja
telt.

a

háztartásának
beruházásokhoz

szilárdsága,
szükséges

ez
hi-

— A magyar városok saját háztartásuk
céljaira régebben -követelik ia kormánytól,
hogy engedje át részükre az állami telek és
házadót.

Szeged

város

méltán

tarthatna

erre

számot, hiszen az állam által áthárított közigazgatási isltib. feladattok teljesítése városaink
háztartását évenkint

több

mint

egy

millió

koronával terhelik; ezenfelül dly közjövedelmek lennének még a város háztartlásáinlak
biztosiba® dók, amelyek ,a nyugati államok
a fiu, az sem lehetetlen, hogy Kovács Istvánt
mondott. De a továbbiakra megint a legélénkebben emlékszik: az apja megsimogatta
a kis fiu fejét:
— Ejnye be helyes gyerek, milyen szép
isző'ke haja és mély, okos kék szeme van. Hát
neked kis lányom te'rszik-e?
A kis íláiny elvörösödve igent intett. A
fiu nem pirult el, amikor megkérdezték:
— Naigyoni szép a kisasszony! — mondá
katonásan.
— Elvennéd-e feleségül?
— Ha nagy leszek.
— Ilyen ember maga! Ezek a maga nevelési elvei! — szólt közbe az anya franciául,
hogy a kis leány meg ne értse, de a lánykák
egész kis korukban' még minden nyelvet értenek.
Katóka is odasúgott1 az apának:
— Adjon neki pénzt!
A papa kivett a mellényzsebéből egy
aranyat és odaadta a fiúnak:
— Vidd haza; h.a lehet, ne költsétek el,
tedd el magadnak!
A fiúcska elvette a pénzt, fölkelt a székről, mindenkivel kezet fogott, most már a
kis lánnyal is.
— Csókoljátok meg az egymás szemét!
szólt az apa. A gyerekek megtették. De .a fiu
most már sebesen ment1 ki a kávéházból, egyszer fordult csak vissza, aztán: szaladt, szaladt. még most is '.szalad az ő első csókjával.

gyanánlt

ily biztos alapon áll háztartásunk, ez jórészt
a város lakóinak erejében rejlik.
— Igazolják ezt az utóbbi válságos évekről szóló zárszámadásaink, amelyeknek kezelési eredménye mindig nagyobb volt, mint
ugyanazon évnek aLőirányzaltn,
— Ezen egészséges állapotot a város háztartásában mindig féltékenyen őrizni kell,
mert emellett lehet a haladást biztosítani.
KOCZOR

JÁNOS:

— Én, mint ezidöszerint a város adóhivatalának vezetője, valami küllőn .programot nem adhatok, mert erre sem. hatásköröm1, sem hivatalom (természete nem alkalmas. Az én működésemet az adótörvények
és a magyar királyi pénzügyminiszteri rendeletek lés a .magyar királyi pénzügy.igazgatóság különös intézkedései írják elő.
— Első és fő kötelességemnek tartom
arra ügyelni, Ihogy a kivetett adóik rendesen és pontosan befolyjanak, mert ettől függ
ugy az állami, mint a városi költségvetések
sorsa is igy közvetve az állam, de különösen a város fejlődése is.
— De nem kevésbé tanom fontos kötelességeimnek azt iis, hogy amennyire módomban. áll a különben is nem valami kellemes adófizetés terihét amennyire csak a törvényes korlátok megengedik, — minél elviselhetőbbé tegyem .s a nehéz viszonyok között éilő adófizető polgárok terihét jóindulattal megkönnyítsem.
A közelgő .tisztújítás alkalmából érdelemnek találtuk összeállítani azoknak a vezető,
vagy főbb állásokat betöltő tisztviselőknek a
'névsorát, akik választás lalá kerülnek. Egyha ugyan azóta már el nem ért a kővel dolgozó mesteremberek pálinkáién généig s abba
belefúlt.
A Tuza kisasszony nem volt valami bátor a gondolkodásba®, mindjárt összeráncolta
a homlokát és fölsírni totta a haját és nem
gondolkozott tovább, ha valamely nehéz dologhoz ért.
Ment az órára és várta, amig lemegy a
nap, este lesz és minden elcsitul.
i.

II.

Ugyanebben; az időben élt Budapesten
egy fiatalember, műépitőmester, aki oklevelei:
külföldön1 szerezte, de Budapesten, keveset
műépitett még, mert igen kevese® ismerték.
Csendesen, éldegélt egy óriás külvárosi pajtában és nem volt elégedett a korral, .amelyben inkább bérházakat, mint templomokat
építenek. Neki a templom volt a specialitása
s ha barakot épített, ainnak is a görög kereszt
alkotja az alapját. Pedig, különben nyílt eszű
és kemény legény volt, csakhogy az úgynevezett vailárd élettel nem jutott semminemű
összeköttetésbe; emberek, .asszonyok és férfiak helyett eddigelé inkább csak műremekekkel volt intim. Be volt avatva a Notre
Dame homályos titkaiba, de egy tisztességes
leány nem mosolygott reá még soha. Néhány modelt ismert, abból az időből, amikor
még mintázott, s néhány plasztikus tót leányt
a budapesti építkezéseiből: de ezek .a lelkében

ben közöljük .azokat az adatokat is, amelyek
az illető tisztviselőik fokozatos előléptetésiét
tüntetik föl. íme az .adatok:
Lázár György dr. polgármester 1882-ben,
a rekonstrukció idejében lépett a város szolgálatába mint tiszti főügyész.
Néhány év
után tanácsossá választották s ebben az állásában is sokáig szolgálta a .várost, amelynek a kuiturügyeit vezette. Majd, amikor
Szeged országgyűlési képviselőjévé választotta, megvált « tanácsosi állásától 'és a tiörvényhozásham buzgólkodott Szögied érdekeiért. Innen szólította el .a polgárság egyöntetű bizalma 1904-ben, amikor a város eíliSŐ
polgárává választották. 63 éves.
Bokor Pál, helyettes polgármester. 1884hen lépett a város szolgálatába mint községi biré. 1889-ben tanácsossá, majd 1908-ban
helyettes polgármesterré választották. Most
58 éves.
Taschler Endre főjegyző. 1889-beflil jött a
városhoz osztáliyjegyzőnek. 1890-bem alkapitány, 1902-be® tanácsos lett. 1908. április havában választották főjegyzővé. 51 éves.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos. 1889be.11 lépett a város szolgálatába számtiszti
minőségben. 1893-bain osztályjegyző, 1887-ben
'.alszáunvevő lett. 1907-ben .választiotiták tanácsossá. 51 éves.
Gaál Endre dr. kulturtanácsos. 188,7-hten
került ,a városhoz helyettesi asiztállyjcgyzői
minőségben. 1895-ben a nyaküniy vwezet ő lett,
1899. óta pedig minit tanácsos áll. a város
szolgálatában. 52 éves.
Koczor János adóügyi itanácoss. 1884-ben
lépett ,ai város szolgálatába
kórkázbiztosi
minőségben. 1886-hain osztály jetgyzővó választották, 1890-ben pedig első a 1 kapitánnyá.
1899-bcn főkapitány btelyetlfjesi és ki!hág|ási
biró lett, majd 1908-ba.n tanácsossá választották. 58 éves.
Tóth Mihály dr. katonaűgyi tanácsa?.
1897-ben minit osztályjegyző kezdte meg működését a városnál.
1902-be,n aljegyzővé,
1912-ben pedig tanácsossá választottak. 48
éves.
Pálfy

József

dr. á r v a s z é k i

elnök

1897-

nem hagytak semmi nyomót1, nappal nem
gondolt reájuk soha és éjjeli álmában nem
tudott beférkőzni egy is.
Huszonhat éves lett és nem ismert még
igazi leányt, bár nem egyszer kereste a levegőben ama finom fehér, keskeny és magas
kezet, amely viszont .az ő hatalmas markát
keresi. Többször, egészen egyszerre | meg
akart házasodni, mert szép templomot enélkül
építeni nem lehet, de mindig csak az ismerkedés előtt maradt.
— Ha csak már megkezdtem volna! —
morfoindált magában és fölsóhajtott, arra
gondolván, hogy mily öreg lett 'és még csak
meg se csókolt leányt, olyant, aki a nevet
megérdemli. Elmosolyodott: „hogyis ne csókoltam volna!" szólt magához és eszébe jutott egy kis leány, aki, pénzlt adott neki és
akinek az apja megkérdezte: elveszed-e? Azt
felelte: ha nagy leszek!
Eszébe jutott, de 'mennyiszer, hogy hátha ez kötelező Ígéret és a leánykát, kinek a
hajaszálára is emlékezett — csak a nevére
nem — kereste is, de mindhiába. Sokszor
nevetett e gyerekes történeten, kis fius ábrám
don, amelyet különben oly komolyan, vett.
Ez a csók kötelezte arra, hogy mesterember
,ne maradjon, ez vonla ki a maltervilágból,
a cementporból; a kis lány jutott eszébe, ha
a küzködésben kiálló tt és a pezsgő s tani óljából készített keresztre gondolt, valahányszor
egy tervrajzára ráfestette a keresztet.
: f í
m í

Xlrpitwiú\bárljinelirftzUtfizetftnI;

mf.

Telefon 1203. sz.

Dós választék kész diván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze::
rfien és olcsón eszközöltetnek.
::

^

A

f

.

g

)

^

kárpitos-üzlet
Kossut Lajos-sugárut 6. szám<

1!!-
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ben kezdte ® isaoígátetáit .a városnál osiztályjegyzőá minőségbemi.
1900-ban alkapitány,
1902-ben első osztályú alkapitány, 1904-ban
árvaszéki ü.!inök, 1906-ban árya®aéki elnök
tett. 40 évea
Turóczy Mihály
dr. tiszti főügyész. 1902ben mint aMlgyéaz került a városhoz és 1905beu választották tiszti főügyésszé 44 éves.
Zámbó György helyettes árvaszéki elnök. 1890-ben minit o s z t á l y jegyző kezdte szolgálatát. 1902-ben aljegyző lett, 1906-tan árvaszéki ülnök. 1914-fciem választatták helyettes árvaszéki elnökké.
Ferenczy Béla árvaszéki ülnök. 1897-ben
került a vártához mint I. osztályú vámpénztárcs. 1898-bain osztályjegyzővé váLasztatták,
1908-ban aljegyző .beífet és 1913. éta árvaszéki
ülnök. 41 éve®.
Kaszó Elek főpénzitáros. 1895-ben lépett a
váras szolgálatába, .segódis'záimtksztd m illőségben. 1900-ban főpénztári eltenőr belyetties
lett, 1912-ben pedig adó pénztárossá váüaisztotfák. 1914. január óta főpénztárosia <a városnak. 86 éves.
Simkó Efemer dr. alugyész, 1907-ben lépett a város .szolgálatába ,a.l ügyészi minősógben. 84 éves:
Dettre János dr. 1913. éta v.an a városnál alügiyésizi miinőségben. 30 éves.
Rack Laipiót aljegyző. 1902-ben lépett a
város szolgáilatáiba. osztály jegyzői minőségkon. 1902-ben aljegyzővé
választatták.
40
évea.
'
i Tri
Bárdoss iBéla aljegyző. 1904-ben jött a
városhoz osztáilyjieigyzőnék. 1913-ban választották aljegyzővé. 39 éves.
Völgyessy János gazdász. 1896-ban jött
i városhoz irmoknak, 1904-ben segéd1,gazdász
lett 1906. óta gazdász. 34 éves.
•uumhuiimuihi>"»>"u1"»
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legfeljebb csak megérteni, t i a valaki könyvet iir és abban históriai adatok rakásra hordott tanúsága szerint meggyőző érvekkel támogat egy felifogást, mély lelhet eredeti és a
közhangulat 'meggyőződésétől elütő, — akkor csak kéttőt lehet a könyvével csinálni:
vagy hamisak az adatai, rosszak az idézetei
s ugy ki fcelll mutatni írói ügyefogyottságát,
vagy ped'ig meg keld hajolni érveinek igazsága előtt. De népgyűlésen szónoklatokkal
bizonyítani be azt, hogy Szekfü adatai nem
— Népgyűlés egy könyv ellen. —
fedik a valóságot, ez olyan; képtelenség, ami
(Saját tudósít ónktól.)
Húsvét vasárnap- ebben a tudomány szabad művelése érdekéján gyűlni fog a nép a Rákóczi napfényben
ben épen a gondolatszabadság harcosának,
csillogó ilo vasszobra előtt, hogy indekszre tehát a nemzeti ideológia híveinek kellene
tegyen s talán elégessen egy könyvet, mely- népgyűlést tartamiak.
ben emberi vonatkozások vannak megírva a
Ki tudja ma hirtelenében bebizonyitani,
nagy kuirucfejedelem .alakjáról. A nép ugyan
hogy Rákóczi az a holtig nemes pátosszal
miniden valószínűség szerint a Széchenyi- beszélő, hivatásszerű nemzeti hős volt, a
téren- az időben sétáló, pántlikás hajlíonatu milyennek a minden történetírói' hitelét élhonleányok tömegéből fog kikér ülni, de a
veszitett Thaly Kálmán rajzolta le? Mindenfüggetlenségi érzelmű szónokok már egészen
jel arra vall, hogy Tihaáy kedves és romanvalódiak lesznek s a népgyűlés után napnál tikus túlzásai dacára is Rákóczi csak ugy
világosabban fog előttünk állani a nagysze- emberi vonásokból volt összetéve, mint
rű tanulság: Ihogy .a nemzeti gondolat ideál- akármelyik ima! magyar politikus. Harcolt,
ját gyaiáznii .nem szabad.
remélt és agitált, amíg jó csillaga felette ragyogott, azután elcsüggedt, elfáradt;1, megEzt ugyan tudtuk azdliőtf is. Jóizlésü
ember soha sem vállalkoznék ilyen — élőre öregedett és elfásult ő is, mint minden szeelvesztettnek látszó — küzdelem megvivá- rencsétlenül járt ember. Szekfü 'Gyula, az uj
sára. Habár Renan Ernő íhires könyvének, történetírói iskola fiatal reménysége, az
embert rajzolta meg Rákócziban, a keserű
amelyben Jézus emberi voltát tárta a világ
sorsra
jutott, elhagyatottságában összeropszeme elé, ugyanaz volt a sorsa, mint most
pant,
hajdani
daliás hőst, aki korának étikai
a Szekfü Gyuláénak. Mind' a kettő az igazszabadosságával élni kényszerült, miikor már
ságnak, a megértésnek és az ivó Ihőse iránit
nem volt más hivatása, mint egyszerű emBécsi vélemény Tisza István cikkéről. táplált nagy szeretetének bizonysága, mégis
bernek lennie. Szekfü könyvét nagy, nagy
a meg nem értök tömege feszítsd meg! kiálA Neues Wiener
Tagblatt
maii száma Tisza
megériés ;és Rákóczi személyéhez
való
tással roham az irószobája csendességéből az
István grófnak az Igazmondó-hü.
Írott vezérőszinte megbecsülés, jellemzi, mely a Thalycikkével foglalkozik és azt mondja, hogy Ti- az utcára hurcolt író felé . . .
íélie történelemhamisitó módszerrel a Mikes
sza grófot Ausztria részéről is köszönet illNem /tudjuk helyeselni a mozgalmat', Kelemen naiv megfigyeléseinek igazságához
vezeti él őt s amely a fejedelem alakját épen
Nem volt okos ember ez a fehér már- kat. Szivesen álltak vele szóba, de haragosan ugy husiból és vérből való emberként állítja
vány templomokkal álmodó és Ikis külvárosi hagyták otlt, amikor látták, hogy ez azt se eléje, mint ahogy annak látta őt az asztaloskorcsmában étkező fiatalember, kevés számú tudja, mit aikar.
ismerős kartársa is egy kissé gyenge fejűnek
Színházban találkozott vele. Bizony én .miihélyben ácsoló fejedelem hűséges. íródeáktartotta s ezért a legnehezebb munkákat neki kimondom sietve, nem kinzom tovább sem ja IÍS.
adták albérletbe. A tornyokból élt és szeren- magamat, sem mást. Meglátta, de nem isMindettől
eltekintve, Szekfü
Gyula
csére Budapest az utóbbi időben a tornyok- merte meg. A Tuza kisasszony is abban a könyve egyáltalában nem is gyalázza Rákóba bolondult és itt a legszelídebb speoerájos pillanatban inkább megijedt tőle és mivel az
czi szellemét!. E z a könyv soha senki előtt
is, ha egyszer meggazdagodott, mindjárt vár- előadás után sem hintó, sem cseléd inem vársem fogja a fejedelem' jó hírét lerombolni;,
úr akar lenni.
ta, futott előle haza. Mégis beérte, csak néNagy István ilyen módon dolgozott a hány szót szóltak egymáshoz és mindent tud- elleniben gyalázzák az ő nagy 'Szellemét
tak. A kapu kiinyilt, kézen fogva mentek föl azok, akik a Szekfü Gyula adataival azt
más neve alatt és a maga nevével' belemerült
a Nagy-ok tengerébe, szépen úszkált alant a sötét lépcsőn és bementeik a z egyszobás akarják bizonyifani, hogy ezek az adatok kaaz ismeretlenségben, miglen a hitetlen város- udvari lakásba, mélynek ablakai a világos
landornak mutatják be Rákóczi Ferencet. E
nak eszébe nem jutott, hogy épit egy nagy udvarra szolgáltak. Füstölgő kis cseléd-lám'templomot, első sorban a maga dicsőségére. pánál kéthetes újságot olvasott a mama, sö- sorok írója büszkén vallja a nagy fejedelem
családjához való rokonságát — mint ahogy
Nagy István csinálta a legszebb tervet és bár tét volt.
az ő munkája fölötte állott valamennyinek,
— J ó napos lakás! — szólt az ostoba •alig van Erdélyben régi család', mely a csaaz Isten csudát tett, őt bizták meg az épités- templomépitő.
ládi összetartozóságot kimutatni és szeretetSél is. Kartársai pedig, érezvén, hogy ez a
— Jó napos! — erősítette meg az okos
tel őrizni' nem tudná, — mégis, inem tudná
fiatalember most már egész zsenijével beleTuza kisasszony.
kővel megdobálni azt az ideális fiatal törtétemetkezik ebbe a roppant munkába: nagyon
„Ezek bolondok", gondolta a mama és netírót, aki Rákóczi fájdalmas összeroppaerűitek és igen dicsérték ugy, hogy Nagy
szigorú arccal kérdé:
István valóban híres lett.
. .
nását annyi szeretéttdl és megértéssel raj— És miikor lesz az esküvő?
,
Kapott leveleket, igen sokat. A régi kis
—- (Holnap, ha lehetne! — felelte a férfi. zolta meg, mint azt Szekfü Gyula tette.
teányét kereste köztük, hátha gratulál, megA népgyűlésnek talán igaza tesz a maga
„Milyen' hosszú idő, nem balok-e meg
eheti, ha asszony is. Nem jött és a türelmes
az éjszaka?" kérdezte magától a leány és módja szerint és a maga embereinek kvali'faltat ember kezdte türelmét elveszítem és
megmozdult nyitott ajka, amely égért, élt és tásához mérve. Rákóczi széliemét gyűlölfhatározta, hogy az első tiszta kezet, amely
amelyre ránézvén a vakbuzgó építőmester, ködő szívvel ikár tenne megközelíteni és nem
kinyul az övé után, megfogja, megtartja, mert
azt gondolta, hogy mégis tévedett: nem a
már az élethez, a munkához akart fogni.
is szabad megbántani. De hiszen nem erről
templomhoz kell ez az ártatlan és érdit női
Kezdett ösmerkiedni, családokba járni, sőt mi
van sző. Igaztalanul meghurcolnak egy jószáj, hanem ehhez keLl a templom.
tö
bb, az utcán hazakísért ismeretlen leányoSzeged város
Üggi k e d v e l i

teti meg, amikor leszámol azokról a jelszavakról, amelyekkel a magyar elllenaéiki politikusok belpolitikai harcaikat1 a fcüllpolitiika
területére ás át akarják vinni. Tisza István
gróf cikke nem olcsó húsvét prédikáció, hanem1 nyomatékos
erejű fényes politikai kioktatás.

A száműzött Rákóczi.

közönségének
szórakozóhelye

Húsvét első délelőtt a
hangversenyez.

féngcscn berendezve Húsvét 1
napján ünnepélyesen megngilik
Esténkint

VAJDA

:

JANCSI

zenekara

Kéri^a nagyközönség szíves pártfogását

Elsőrendű konyha. Kitűnő homoki és
Figyelmes kiszolgálás. Minden nap halasz altal fozoit szeged, halaszle.

játszik.

Horváth Fcrcncz, vendéglős.
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hiszemü könyvbuvárt és teszik ezt azzal a
hazafias álarccal, mely Magyarországon:
minden szabadon kimondott szót a nemzeti
hiúsághoz való viszonya szerint tüntet ki
helyeslő mosollyal; vagy itéli él haragos sziemöldiökrángatássál. Ez dilién pedig épen: a
gondolat szabadságána'k nevében kell tiltakozni.
*

Az ünnepség programját Kószó István
dr., a szegedi függetlenségi és 48-as párt elnöke és Lantos
Béla, a szegedi .RákócziEgyesület dlnöke készttették elő. Terv szerint az összes szegedi és szegedvidéki népkörök és egyesületek a Rákóczi-Egyesület
Kossuth Lajos-sugárul;: 53. számú helyiségében diszzászlójuk alatt vasárnap délután félnégyre gyülekeznek össze. Innen fél négykor
•indul, a menet a Rákóczi-szoborhoz, holl négy
órakor kezdődik az ünnepély. A tárgysorozat első száma az összes szegedi dalárdák
éneke: Himnusz.
Utána Lantos 'Béla; a Rákóczi-Egyesület elnöke 'tart megnyitó beszédet és előterjeszti a határozati javaslatot.
Ezután Almássy
Endre színigazgató szaval
kuruc verseket. Ezt követőleg Kelemen
Béla
dr. országgyűlési képviselő tart ünnepi beszédet, amelynek végeztével elhelyezi a szoborra a tiltakozó népgyűlés koszorúját. Ennek végeztével a dalárdák alkalmi kuruc nótáikat énekelnek, utána Kószó István dr., a
szegedi függetlenségi és 48-as párt elnöke
tart beszédet a határozati javaslat megindokolására, majd Czettl József tárogatón, kuruc népdalokat ad elő. A határozati javaslat elfogadása és végleges szövegének megáilapitása után Lantos Béla kihirdeti a népgyűlés határozatát. A népgyűlést a dalárdák
a Szózat ©'éneklésével fejezik be.

•iiuiiuumiiMUHiuMNnuiiiiuiuinHiiii
A francia-török pénzügyi egyezmény.

az ő kedvéért, -eleveniti föl a szinház. Ezek:

S Z Í N H Á Z

MŰVÉSZET
0000

Szinházi műsor:
V A S Á R N A P délután: A szökött katona,
népszínmű.
V A S Á R N A P este: Kovács Hanna vendégföltéptóvel: A cigányprímás. Páros i/a.
H É T P ö délután: János vitéz.
HÉTFŐ .este: A mandarin, bérlétsaünet.
K E D D : Gózon Gyula vendégföllóptével
A kis király, operett. Páratlan */».
.SZERDA: Gázon Gyula veüdégfölléptével Katonadolog, operett. Páros 31*.
CSÜTÖRTÖK: A koldusdiák,
operett.
Páratlan 1j».
P É N T E K : A mandarin,
dráma. Páros is.
!

* Ünnepi előadások. A szinházi iroda
jelenti: Kovács Hanna, iákii egy időben volt
már a szegedi .színtársulat taggá," mccst újból
Szögedre szeraődöttt s vasárnap este léip föl
először a Cigányprímás opeiretit Juliska szerepében. A fiatal művésznő hangban, játékban megerősödve;, bizonyára újból kedvence
lesz a közönségnek. — Húsvét két naipjlán
egyébként négy előadás lesz a színházban. A
délutánokon A szökött katona, illetőleg János vitéz kerül színre, hétfőn este pedig nrt.seismétlik A mandarint, a szezon szenzációs
slágerét, amely az egész kontinensen kaseradaraibbá vált. A szeigedi előadás azonkívül
kitűnősége által is kiválik a más társulatok
előadásai közül.
* Csiky László bucsufelléptei.
Csiky
László, a szegedi 'társultat tagja s az ország
©gyík legérdemeislebb művésze, május végén
34 évi működés után nyugdíjba megy. A szezon hátralevő részében három legjobb szerepében búcsúzik a közönségtől. A darabokat

Parisból
jelentik: A francia-török egyezményről hivatalosan
a következő részieteket
jelentik:
— Franciaország Törökországinak az e
hónap 24-én kibocsátásra kerülő 500 milliós übubiaeilsisighbfflbbeüslhabsssbhe&flbr
kölcsönön
kivül egy másik kölcsönt
engedelmez 300 millió névértékben.
Az utóbbi kölcsön emissziója ez év végéni liesz. Az eliső
kölcsön jövedelméből a török kormánynak a diszdobozok, bel- és külföldi cukorkák
függő adósságok megfizetése után mintegy |h
nagy választékban kaphatók
hü
120 millió marad, mely különböző szállítók,
valamint a hátralékos hivatalnoki fizetésekre szolgál. A kölcsön legcsekélyebb
tört részét sem szabad idegen állam ellen való táKárász-u., Ungár Mayer-palota. Telefon 11— 43
madás előkészítésére
fordítani.
A 'második
kölcsön; mely körülbelüli 240 millióra terjed,
felényire közmunkákra lesz fordítandó, a má^
MEGNYÍLT!
sik fele a török állaimkiinostárban
marad.
Franciaország .a többi hatalom hozzájárulásának töntartásáva! beleegyezik
a 4 százalékos vámemeléshez,
cukorra, szeszre, ciDEÁK FERENC-UTCA 28. SZ.
garettára, petróleumra, játékkártyára, gyújM a nagy
disz-elöadás.
tóra való adókhoz és monopóliumokhoz, a
jövedelmi adónak külföldi, értékpapír tulajdonosokra váló kiterjesztéséhez, bélyegadó beLivius
a csoda görög nő
vezetéséhez és nagy városokban fogyasztási adó bevezetéséhez. Ez uj adóforrások öszOLLY JOLLY közkedvelt énekes és táncosszes jövedelmét 80 millióra becsüllik. Végül
nő legújabb műsorában.
= = = = = = = = = = = s
az egyezmény tartalmazza a francia korRitia Hardy, Mlle Madeleine. Esmerarda
táncosnők és a többi Attraktiók felléptével.
mány nyilatkozatát, hogy az értékvámoknak
Előadás után vig Párisi Élet, a legújabb Mondarab- és sulyvámokra való átváltoztatását
dain-táncok bemutatása a Parketten.
nem fogja ellenezni és a törökországi idegen
Belépti dij 1 korona.
postahivatalok megszüntetése ellen nem fog |
áPRILIS HÓ I - É N C
elvi kifogást tenni.
i &

HÚSVÉTI TOJÁSOK,

CASINO DE PARIS

vese- és háiyafbajoknál, kőszvéaynél, cwikoroeiegségaéL vörtleaynél, emésztési és
lélegzési tervek fcsautjaináí kitüní hatású. — Terrslaastes vaastentes savanyavis.
T> Ssp&et* Ésvfer^tó^etJwdíwíiboa és
oput || Tre Lnf)Rj s^ya-Upieaí Sífr^íwsio-véiWrt.
i.mii

fca^péá,

y , kntti-n&perf «. %

Brankovics

György

címszerepe,

A

pálinka

Coupot-ja és a Velencei kalmár .Sheylockája.
Kiforrott művészete ezekben ,a szerepékben
csillog a legjobban.

* Gózon

Gyula vendégszereplése. A

szagcdi szinház ambíciója, hagy a közönség
megismerkedjék azokkal a színészekkel í®, a
kik a fővárcts színpadján niaigy sikert aratnak s népszerűikké 'válnak. A jövő hét két
estéjén Gózon Gyula, a Népopera színészgárda egyik legtalemtumosabb tagja, valtaiképpen a Medgyaszay-kabarlóbain tűnt föl s hogy
visszament a színpadra, egész sereg uj darabot segített diadalra jutni kivételes talentumával. Kedden A kis király-ban a oimszterepet játsza, amelyet nálunk Antal
Erzsi
kreált. Mimikét előadás rendes bérletes. A
jegyeket vasárnap reggeltől kezdve árusítja
a nappali pénztár.
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Mikor a kakas csapodár.
—

Csefe-pafé az Alföldi-ufcában.

—

(Saját tudósítónktól.)
Ótott J á n c s , Alföldi-utca 35. szám alatti lakosnak elveszett a
kakasa. Keresték mindenütt a ház kedvencét, a szemétdomb kanáriját, de nem birtak
rá találni. Különösen őtottmé volt kétségbe
esve, aki mindég szemefényeként vigyiáziatt
a büszke jószágra, az udvarbelL tyúkok korlátlan urára, mert Hanzi (bizonyára igy hivták kakas uraságát) pontosan tieljieisiitette kötelességéit. Hajnalban, mintegy vékkeróra,
olyain biztosan kej-tegette az álmos lakókat,
no meg aztán egyéb érdemlei is voltaik: az
éléskamra friss tojással való ellátása körül1.

Ilyen körülmények között nem csodálható, hogy Őtottné nagyon bánkódott laz eltűnt
Hanzi után. Annál nagyobb volit az öröme,
mikor másnap liirül hozták neki a szomszédok, hogy látták Hainzit, a hütélent, ő kélnie a,z Alföldá-utea 39. szám ailatt lévő ház
szemétdombjára tette át főhadi szállását és
ott végzi rendes mesterségét. Ótottnét szörnyen bántotta a dolog és elhatározta, hogy
bármikép is, de visszaszerzi a kakast. Átment a. közeli liázka, melynek udlvarán tényleg díszelgett egy szép, fejlett kakas. Az aszszony minden további kérdezősködés nélkül
magával akarta vinni az ál-Hanzif, de ebben
a házbeliek természetesen megakadályozták.
Erre Ótott né óriási patáliát csapott; egy
áldott

állapotban

lévő asszonyt

a földhöz

vá-

gott, Ruklin végrehajtóval pedig súlyosan
összeveszett és szédületes káromkodást röpített a jámbor szomszédok fejéhez.
óitiottnó erőszakoskodása azonban áslak
nem használt, mert a házbeliek kijelentették,
hogy a 39. szám alatt lévő kakas nem azonos
a 35. szám alól eltűnt kakassal. De Ótottnéft
még ezzel sem lehetett más meggyőződésre
juttatni. Végül is Buklim végrehajtónak egy
jó ötlete támadt. Azt inditiváaryozta, hogy a
kakast vigyék ki az utcára, tegyék le a kocsiút közepére és miivel a kakas eigyéuiíséjgféhoz tartozik, hogy mindenhonnan haza talál,
ahová

bemegy,

azoké

a kakas.

A

sálamoni

Ítéletbe Őtottmé is belenyugodott. A kakáid
tényleg kivitték az Alföldi-utcára és szívszorongva lestek, hogy hová fog menni.
A kakas egy ideig gangoson lépkedett
kint a kocsi utón, nézegetett erre-arra, majd
lassan elindult a 35 -ös szam felé. Ott a ikeri*
tés ajtaja nyitva volt és a kakas látta, hogy
odabent néhány tyúk szaladgál, búsam és elhagyottan. Még egy pillantást vetett a 39-és
szám felé (tatám azt nézte, hogy nem Mesei-6
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sége a szépségek kimeríthetetlen tömegét
vonultatják el a szemlélő előtt. Minden szép,
am-i a világon vain, mert mindennek van kezdete és vége, okozatisága és következménye,
jelentősége és tartalma. Nem tudok elgondolni helyzetet, vágyat, ösztönt, cselekvést,
vagy gondolatot, mely bizonyos nézőszöglétből tekintve, ahonnan benne az ős-ember tiszta
emberiessége látszik, vonzó és lebilincselő
-képet nyújtani ne tudna. Ez talán -rögeszme,
talán -egy panteista it-uizó rajongása, de ugy
mon-do-m, ah-ogy érz-em: -én a szépségben
etikai jelentőséget sejdítek és hajlandó vagyok -azt hinni, ho-gy az élet minden értéke
tökéletesen benine van a léleknek határtalan
szépségkereső vágyában, 'hogy -minden törekvésünk tudatosan, v-agy öntudatlanul, rejtett
harmóniák átélése felé irányul s hogy -mag,a
ez a -gyötrelmes, csalódással- -tölt, keserű étet
az öntudat teljessége által -olyan elbűvölően
harmonizáló szép-s-égk o 1os-szus s á izmosul, am-iit csa-k egyetlen- meghatározással tudok
méltóan kifejezni: a szépség nem egyéb, midir
maga az istén, a modern lélek eszménye, tar-'
talma, legutolsó
célja.

Eze-k hall-afára a Vacuum -sem maradt
nyugton. Körlevélben keres-te az összes kiskereskedőket, amelyben tiltakozott az -ellen,
hogy távolabbi- céljai lennének, ő — mondja
— Na. látják, enyém a kakas! TtrEvágok a körlevél, — csak a kiskereskedőkkel fcivá-n
közvetlen- üzleti összeköttetésbe lépni. Közel akarták lopni a Hanziimait.
De BukJinék, biztos tudatában annak, ben a nagykereskedők újból- tanácskoztak a
botg-y ,a csapodár kakas, csak viendégságibe dologról és ekko-r a megbeszélések olyan
ment át Ótiottuiélioz, utána mentek és az ud- irányba fejlődtek, hogy a békés megoldás- revarban konstatálták, hogy . a 35-ös számú ház- mélhető. A nagykereskedők ugyanis egy
ban tényleg nincsen •odahaza, ment nem szállt ideát -vetettek föl, amely megvalósulása esefel a szemétdombra, csak az udvaron tartóz- tén alkalmas fesz arra, hogy elejét- vegye a
kodott. Ötattné ebbe az ujabb kifogásba ter- nagy- és kiskereskedők között való intenzimészetesen nem ment bele és erősen követet- vebb -harcnak. Erről- átiratban- értesítették a
te a status qno fan-tartását. Közben iismét Szegedi Kereskedők Egyesületét, amely legerős szavakat használt és már-már majidnm utóbbi választmányi- ülésén foglalkozóit a
újból Mi-tört a vihar, am-ikor két kis fiu: Si- dologgal.
Eszerint a kiskereskedők nem lépnének
mon János éis Szilágyi Béla hallva a civakodást, elmondták, hogy -a Délibáb-utcában lát- összeköttetésbe a Vacuu-mal. A nagykerestak egy gazdátlan kakast.
kedők viszont egyes, nagyobb forgalomnak
No&za rögtön megindult a föllfir-d-eiző örvendő cikkeket versenyképes- áron ibocsáekszpedició. Az -egész társaság elment a Dé- •tanának a kiskereskedők rendelkezésére. A
libáb-utcába, ,ahal ótottné legnagyobb örömé- -részietekről most tárgyalnak.
re rögtön Mism-erte divieszettn-ek, majd 'éllopottnak hiitf. Jíaiiziját. Azonnal félkapta a
isíirga jószágot, lös-szeosókoJta és vitte bazaltélé. Egyébként pedig azzal a szomorú -akkordIrta: Domokos László.
dal záródik ez a kakas-ügy, hogy -a Hanzi
i.
tényleg drága 1-esz Ótottménak, amennyiben
Az élet egy megállás nélkül rohanó, seBuk.iin magánlaksértésért, rágalma.zásért, ás
bes
folyamhoz
hasonlatos, melynek -sodrában
becsületsértésért feljelentést tett ellene.
-kicsi, fényes kaviiesszemék sietnek a titokzatos, nagy végtelen : a minden vizeket -magába
ölelő tenger felé. -Parányi kavicsszem-létünk
nem képes belátni, m-i va-n a bosszú ut végén-,
miféle láthatatlan erő kényszeríti határozott
irány félé futni a vizcseppek .miriádjait, csak
az élet iobogásá-na-k ll-emidületét érezzük égni
(Saját tudósitónktól.)
Érdekes háború- ereinkben-, csak valami határozatlan, szugság folyik hetek óta Szegeden. A had-viselés gesztív erő sejtteti- bennünk, hogy az élet
•egyes pontjaim; a nagykereskedők, a kiske- magában- véve valami értékes, megbecsülhetetlen:, ti-szta eszménye szépségnek és jóságreskedők és a -budapesti Vacuum cég állnak.
nak.
Körülbelül- két h-ete, hogy a Vacuum- élelAz -élet végső rendeltetéséről és alapm e s ajánlattal járult a Szegedi
Kereskedők természetéről gondolkozva, sokszor kisért-etEgyesülete elé. Az ajánlat lényege az, hogy be -estem, h-o-gy tagadjam az él-ét- szépségét.
a petróleumolt! -tartániyokban megfelelő -olcsó N-em- szép ez -a földi lét, nem nyújt békés-éáron a tagok üzleteibe .szállítja. Az ajánlat gés álmok-at, tiszta örömöket, nagy -érzéseket, -a fel-edés hó-mezőire el nem tévedő, illaegyéib részei arról szólnak, hogy micsoda tos emlékeket. Gondoljunk küzdelmes -ifjúkedvezményekben részesiti a Vacuum ugy a ságunkra, mely -az öntudatlan, kusza gyötrővásárlóit, mint az egyesületet, ha annak az dések éjszakájából; nélkülözések és lemonaránylag nagy keresletnek me-gszerezéséhez dások árán vezetett el a keserű megismerésig.
Gondoljunk arra, ho-gy eszményi célokért
hozzásegítik.
égve, hányszor ütközünk bele itt is, ott is haA Szegedi Kereskedők -Egyesülete még landó emberekbe, kikkel szemben odaadóak,
"em is foglalkozhatott a két-sétgelemül elő- jók, szeretetteljesek voltunk s akik érthetetnyös- ajánlattal, am-ikor a nagykereskedők len gyűlölséggel taposták -el hitünk áldott
Megtudták, hogy a Vacuu-m Szeged kapui naivitását, a legfőbb jót, -amit soha s-em- szerezhettünk vissza -azontúl.
e]
őtt áll és megkezdték a petróleum-ostrom
De a bá-naitok elmúlnak, a fel-hők szétvisszaverését. Minden követ .megmozgattak, rebbennek, -a letarolt gyep újra friss szinekbe
lh(>
gy a Vacuumnak a városba való bevonu- borul. Nincs- földi bánat, mely az energiákat
lását- megakadályozzák. Legelőször
Somo- sarjadó, egészséges test -regeneráló életkedSzilveszter dr. -főkapitánynál kísérletez- vével versenyt futni tudna. Estétől reggelig
újjászületik -a lélek -s hajdan-i gyászdalok bu-gó
tek, de ugy látszik u-em lehetett olyan jogi visszhangja ugy rez-dül- át rajta, -m-int temetői
alapot találni, amelyen a Vacuum- térhódítá- harangszó: -szomorú, szomorú nagyon, de
sát visszaszorithat-nák. Erre a nagykereske- szép, -mi-n-t angyalok zenéje... Minden fájd-a-L
dők arra hivatkoztak, hogy a kiskereskedők mas emlék -megszépül egyszer, h-a belepte
az -idő hamvas patinája, t s a dolgok leikéi
171
aguk ala-tt vágják a fát, amikor a Vacuu-mmegértő ember,
amint igy -eltávolodik
m
• , al összeköttetésbe -lépnek. A külföldön is az -események köznapi értékelésétől -és
|«y kezdte ez a váll-alat terjeszkedését, rni- -amint" felszabadítja ítéletét -a maga jelentőhpr aztán hozzászokott a közönség az ő pet- ség nélkül való, apró sérelmeinek szubjektív
ró
leumához, akikor a kiskereskedők megke- átérzésétől, — -azt f-o-gja találni, hogy az élét
-nem- egyéb vo-n-zó j-elenségek kapcsolatánál,
rülésével a közönséget -kereste fel és házról
medvéknek értelmi tartalma és formai teljes*£fojhordta a petróleumot.
őszre vakuk i) aztán egy -hiirfeliétn elbalározáiseal átment. a járda,rá ós szépen besétált a kapuul,. Ótottné diiadalm-aeian saáladit utálnia ós
kiáltotta:

*

A művészet mai nagy megbecsülése idején nem ha-ngozhatik idegenül ez a kijelentés, -mely a profán élet keretei között egyébként -talán visszatetszést szülne. A modern
életet ma ugyanaz a lelkesültség hatja át,
ami -a templ-omépitő reneszánsznak olyan:
gyönyörű tartalmat- adott. A művészet külső
formája azonban- ma sokkal nemesebb s belső
tartalma is. -több szeil-lem-et sugároz. Ahogyan
rég porladó eleink vonalak finom lendületét
váltották k-i a durva kő felszínéből, ugy harmonizáljuk össze mi is életünk külső körülményeit, hogy uinmuk egésze -a -szépségről
alkotóit ideált a lehetőséghez képest megközelítse. Tevékenységünkben bizonyos formák
lebegnek szemünk előtt, -bizonyos 'szertartások, szavak, hagyományok, mondatf-üzések,
folklorisztikus visszaemlékezések elmúlt korszakokra, miikor a tökéletes stílust még körzővel -és vonalzóval, nem pedig az érzések
tisztaságával keresték az emberek. A szertartások művészi szépségének fentartása és
-továbbfejlesztése pedig minden korszak kulturmunkájának -igen jelentős feladata volt,
mert a cerimóniák beidegzett külsőségeinek
és azok újból és újból való mechanikus átélésének ór-iási szerepe van abban, hogy az
általuk kifejezett gondolatok a formák tökéletességével megragadják és -elbűvöljék fantáziánkat.

Művészi halotthamvasztás.

Harc vagy megegyezés a nagy
és kiskereskedők között.

^ É T A ^
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Gondoljunk az^ó-kor

P R Ó F É T A

a v á p o s

NAGY TAVASZI S

Szeretnék rajongással beszélni a cerimóniák szépségéről; szeretném elmo-nd-ani, hogy
milyen- holtig v-aló, nagy emlékeket köszönök néhány' elfutó képnek, mélyeknek keretében vala-mi fenségesen tiszta gondolat a
szépség ünnepi palástjában, közelitette meg
a szivemet. Minden in-a-gy és maradandó benyomás külső körülmények konstellációjának
a függvénye. Az újságban gyakran olvasunk
világtörténeti nagy eseményeket, melyek egészen hidegen- hagynak bennünket, -mig valami különös körülmények között lejátszódó,
egyszerű -kis történet gyakran a legfájdalmasabb részvétre indit. Á lelki átélések szépsége it-ehát nem -annyira az intellektuális felfogó képességtől, m-in-t inkább az impulzust
adó események beállításától, hangulatunkhoz
és érzéseinkhez való relációjától függ, amit
szabályozni lehet az által, h-a bizonyos ünnepi. Jelenet-eket -olyan körülmények között
állítunk nagy itömeg -ember elé, amelyek érdeklődésüket -a lehető legn-agyobb mértékben felcsigázzák és lelkesedésüket a tömegek
pszichológiájának legáltalánosabb törvénye
szerint villanyos szi-krakip-attanáshoz hasonló
egyetlen kitörés-ben váltják iki.

I

nagyszerű heka-

KáSS^E!

középpontján, Kárász-u. és Kölcsey-u. sarok.
T

I

T

—
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KITÜNÖ KONYHA.

•

ELSŐRENDŰ KISZOLGÁLÁS.
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Napoleon-karrikaturák.

lomháira, cirkuszi játékaira és oly-mposzi lésesnek kell tekinteni az elmúlás processzuversenyeire, melyek az életöröm felcsattanó sát, -mint ahogy a természet őszi haldoklása
sikoltásainak adtak méltó keretet oly kor- tényleg a -poézis legkedveltebb hangulatai
Ismerteti: Zsoldos Benő.
ban, midőn az epitkur örömök harsogó jó közé -tartozik. A testi halál is eszmei tartalIII.
kedve szimte a pogány isten imádás szertar- mában -szép -és megragadó, csupán relatív
tásának egyik eleme volt. 'Ma a profán éléi- vonatkozásai teszik félelmetessé. A vallási
1797. évi április bó 4-én jelent meg az Inek ilyen nagyszerű feWobogásai teljesen is- tanítások épen ezért -minden időben enyhiteni Napoleoin. személyére vonatkozó legrégibb
1
meretlenek. Az élet -módja és tartalma jelen- kívánták a halál borzalmait, sőt azt mondhat- angol ka-rrikatura. A rajzolójának kilétére
tékenyen megváltozott, de nincs olyan szer- juk, hogy -a kultura kezdetein épen a halál nézve John- Asbt-on nem ad f elvi,tagosítást, -a
tartásunk sem-, mely e megváltozott tarita- titokzatos körülményei nyújtottak alapot -a művész még valószínűleg -az ismeretlenség
lom kifejezésére alkalmas volna. A vallási túlvilági lét feltételezéséhez és ezzel minden- homályában kívánt maradni; e rajznak máoerimóniákból hiányzik az érdeklődésnek leg- féle vallásos gondolkozás alapjainak meg- solatban való bemutatását Asbton különben
értékesebb eleme, a közvetlen érdekeltség. A vetéséhez. fia már most igazságot; akarunk sem -tartotta érdemesnek abból aztokból1,hogy
természettudományi gondolkodás épen elég •tenni abban -a kérdésben, hogy a -természet- az illető rajzolónak még nyitván fogalma
nagy távolságot állított közénk és a túlvilág- tudományos gondolkozás eszme-körében élő, sem v-olt ia Napoleon egyéniségéről. Csupán
ban való 'hit közé s -ezt a távoliságot az idegen mai- műveltségű -embert megnyugtatja-e a sir mint -e nemben -atag-első,érdemli meg a®t,
nyelven, gépiesen1 -elrecitált liturgia, vagy a szélén elhangzott, a túlvilági- boldog életre hogy ismertessük.
kenetteljes páltosszak de meggyőződés -nél- való hivatkozás, mialatt elhunyt kedvesének
A k-arrikatura cime ez: „A francia mukül előadott prédikáció a lehetőséghez képest -mérges gázokat termelő, eltorzult, -hideg -te- mus (Bugabo), -amely ia királyi hadvezéremég növeli. A kuiturember temetési szer- temét átadják a földalatti világ férgeinek ket ijeszgeti." Bonaparte -Napóleon, egy fétartása nemkevésbbé művészietlen és irra- martaiékául, — azt kell felelnünk, hogy nem, lelmetesen -groteszk, hátborzongató allak,
cionális; legnagyobb része künn zajlik le az a m-i Ízlésünknek, gond-olkozási -módunknak -nagy pöffeszked-ve „lovagol" valami lehetetutoán, részvétlen idegenek tolakodó -érdeklő- és etikánknak ezerszer jobban megfelel a len, -gyikszer-ü állati -alak hátán. A mesebeli
dése ,mellett s végső -befejezése, midőn a ki- teljes bizonyosság, a természet nagy tör- sárkányoknak bizonyos torzított -formája, a
1
hűlt tetemet a -gyászolók csoportjának kö- vényszerűségében való megnyugvás: ,a< -holt- melynek óriási tátott szájából katonai csazepén földdel takarja be a durva sírásó, any- testnek külső formáiban i-s ízléses, egyszerű patok és ágyuk ömlenek k-i. Napóleon ekképnyira 'kínzó, embertelen, a legnagyobb mér- megsemmisütése.
pen kiállt:
tékben idegroncsoló hatású, hogy már -csak
H-a pedig a ha-lottégetés ténye már ma— Ejnye no, b-ogy elszaladtak! iCourez
ezért is régen; ki kellett volna küszöbölni az gában véve ízléses cselekedet, közel áll a dc-ne Messieurs les Prinees!
emberszeretet vallásának szertartásai közül. lehetőség, hogy a fizikai tényt a beállítás műA két királyi hadvezér -lóhalálában szeA vallási szertartások és a modern ételt vészi tudatossága révén- -megragadó és fen- di a lábát s az egyik, Frigyes y-orki herceg
között levő igen jelentős kontra verziókat a séges szertartások által olyan ünnepi ese- iramodás közben igy szól a társó-hoz:
— Bár csak Yorkban volnék! J ö j j Charnagy francia forradalom törte át -először. ménnyé növeljük, amely a megnyugvás! -kereső emberi lé-leknek a természettel való har- les, kövess engem!
A -Notr-e D-ame oltáráról hirdetett ész vallása
Fox, -aki „az édes kis c b e r u b " szerepót
azonban épen ugy muló hatást keltett a tö- móniáját sokkal tökéletesebben- előidézheti,
játssza, ezeket mondja:
megekben, mint a természet csodálatos és min-t a vallásos meggyőződés.
Minden -emberéletnek van egy periódusa,
— Szalad Frigyes, szalad Charles, Mack,
hatalmas szobra, mely a Bastille romjainak
Wur-msell, Kell; n-osza D'Alvinc-i, no most
'helyén- emeltetett s melynek emlőiből Hérault melyben- a tiszta események iránt való csopolgártárs vaskehelyben, pogány imádság dálattal- és feltét-len -odaadással van -eltelve. Davi-dovich!
közben fogta fel a tisztán csörgedező vizet. Ezt a korszakot! a puritanizmus jellemzi.
A szegény pápa a földre van tiporva, 'le. . . Az ész is, a természet is minden relációik- Tisztán, a magúik -meztelenségükben szeret- gázolva a Na-p-ale-oin alatt -toporzékoló szörban igen -közel állanak az emberhez, -még jük ilyen-kor az igazságot épen ugy, min-t a nyeteg. A pápa igy kiált fel ebben -a szoronsem tudtak benne közvetlen érdeklődést kel- tényeket. Életemnek egy ilyen- korszakában gató helyzetében:
teni, mert ötletszerűen; kerültek v-el-e vonat- láttam az első halottégetést a milanói k-rem-a— Oli nram, ez az én láza-dó fiam semmikozásba és inem- belső szükségből eredt ün- tóriu-mban- és a minden disz -nélkü-l való, igen féle tisztelettel nincs irányomban! . . .
egyszerű szertartás a maga leplezetlenségénepelte tés-iik.
ved megbűvölt és boldog nyugalommal töltött el. Azóta láttam más szertartásokat és. . . A harmincöt évvel -ezelőtt el,ba;lt
valamivel
közelebb jutottam a miszticizmus hírneves an-g-ol ka-rrikaturista: Isaa-c CanikÁttérve most már annak a kérdésnek
vizsgálatára, 'hogy a modern ember életének hangulatai iránt olyannyira fogékony emberi Shank pompás kis rajzot tett közzé Napómelyi-k momentuma lenne legalkalmasabb ar- lélek ismeretéhez; ma már nem merném -azt leonról a következő éven, 1798. augusztus 13ra, hogy művészi szépségekben bővelkedő, állítani, hogy a halál és megsemmisülés igaz- án. A nagy rajzoló jó adag humorral fűszeá'hitatot ébr-e-sztő szertartás keretében, a je- sága akkor szép, ha nyers őszinteségében rezte ezt a — mondhatna! — feltűnést k e l t e t t
rajzát, -melynek cime: „Előérzet, /Utak és
lentőségét jó részt elveszített váltásos szer- áll az értelem előtt.
A -milanói hamvasztó épülete, -mely a Módok, — avagy: Bonapartét valóban elfogtartást pótolja, — arra a meggyőződésre kell
áll, csupa ják."
jutnunk, hogy a halottégetés -ebben a tekin- pompázó sz-épségü Cimitero-bm
Egy kezdetleges falusi vásáron toildoitttetben megbecsülésre érdemes, gyönyörű kisszerüs-ég. Oszlopos, igénytelen görög stílusú építmény, mely inkább kerti; pavillon- f old ott komédiás bódét látunk a rajzon.
lehetőségeket rg-ér.
inak, minit krematóriumna-k benyomását 'kelti. Egy derekasan agyonmázotlt Ptemot áll ®
Magáról a hamvasztás szokásáról, etikai
A t-erraszá-nrnég-isvan valami, ami nyugta- deszka-bódé előtt nemzetiszínű jelmezben:
és társadalmi jelentőségéről nem kiváno-k e
lanságot -kelt. Néhány etruszk amfora, -amo- -arcvonásaiban Pox-ra ismerünk benne. Mint
helyen szólni, hiszen nálunk Magyarorszályan kőedény, amilyenek a patikák polcain kikiáltó tele tüdővel -ordit a -bódé előtt lök;
gon, ahol a temetkezési szokások megválsorban állanak. Alattuk egy név, -meg -két év- dösődő vásári publikumnak és -a vásott utca1
toztatását egyedül az erőszakalt lelki befoszám. N-eh-éz belehelyezkedni a gondolatba, -gyerekeik csoportjának, miközben egy rémülyását féltő klérus ellenkezése akadályozta
hogy az az apró kőedény, meg az a név: letesen primitív és fantasztikus reklám-nná'
meg -eddig, a halottak elhamvasztása annyiegy egész életet jelentene. Az épület nyitott zol'ványra mutat a bódé bejárata előtt. Ez f
ra benne van a radikalizmus programjában,
előcsarnoka nagyon sajátságos. Falai tiszta tiölepingá-lt vászon Napoteont igyekszik ábráhogy a fogalmaknak ilyen beállítása -szinte
márványból v-alók, <fe -a padlótól a -m-enye- zolni roppant szájj-ail és iszonyúan in-agy &
.meghaladott álláspont szükségtelen feszegezetig sóik -száz apró -négyszögre vannak oszt- gakkal. Szemei kidülledtek, mindkét kezétésének tűnhetnék fel. Amit elitl-ondani szeva. A márványlapok kiemelhetők helyükből ben tőrrel hadonázik, lábain roppant csizmád
retnék, csupán amnyi, hogy a hamvasztáss a falban támadt üregben látható az elége- s azokon tehetetlen nagyságú sarkantyú
mak az a módja, ami Európa nyugatán ma
tett hamvak parányi koporsója: -nagyobb- láthatók.
szokásbán van, a szép szertartások kultuszárészt bronz szekrény-kék, de lehet közöttük
nak Híjával formálódott ki és mostani alakÉs Fox, a kikiáltó bohóc ezt kiabálta:
ezüst ládifcákat, meg cserépedényeket is tajában nem tudja sikerrel fölvenni a versenyt
—
Itt látható elevenen az ismeretes Boflf
lálni.
a középkorbál visszamaradt vallásos liturP-ax-tte Egyptomből; — a hasiomlatiosság kétgiával; — holott a halotthamvasztásnak,
ségtelen!
mint a természettudományos gondolkozás
És inig a könnyei patakként öm leitek'
bátor és érővel teljes kifejezési -módjának, e
Je arcáról, ékes szavakban biztosítja halig 9 '
tekintetben valóságos forradalmi jelentősége
tóságát, hogy ám Napoleon minden bizony
és hivatása van.
nyal elfogatott.
— Egész életemben sohasem gyönyŐ1"
A forma-szépség legtökéletesebb művéködtem ennyire valamely eseményben! ""
szeinek egyike, Rodin, adta az ízlés fogalmátesz-i li-ozzá a nagyobb hatás kedvéért.
nak ezt a pompás definícióját: az ízlés nem
uj házban augusztus elsejére
A jó Pitit, akit irtózatosan -gyötör -a kő®2'
egyéb, mint a változhatatlan -törvényszerűvény, egy rozzant széken guggol ugyanő; 9 ,
ségekhez való alkalmazkodás. ízlésesnek
a bódé -előtt. Neki is fontos szerepe van W,
mondunk valamit, ami harmonizál a termémint trombitás szerepel a,z épülete® mntaU'á
szeti -és társadalmi- élet elementáris vonatkonyoknál. Ilyeténképpen szonókol a töd 6 *
zásaival, ami -tehát megnyugtató, kibékítő
hez:
érzelmeket vált--ki és m-inél több szállal tapad
4
t
2fet*ge*utca 19.
— Ili-gyjétek el nekem, emberek, —ró,
valami monumentálisan nagy törvényszerűvilágért sem a'karl-ak benneteket most sű0*
séghez. Ebből a szempontból feltétlenül Íz-
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csalni, — ő (Napok,an) valóban al van fogva
és pedig ia jelen pillanatban itt ebben a bódéban! Elő csak a filléreitekkel jó emberek
. . . ne tegyetek annyirla szégyenlősek, csak
bátorság . . . bukfencezz Mr. Buli . . . igen,
uraim, ez az egyetlen bódé a vásárban! . . .
Ne, ne rémüldözzetek . . . ő (Napoleon) teljesen szelíd, arról hiztcsitlak benneteket! . . .
A jámbor publikum pedig készül! befelé
lépkedni, a bódéba, megszemlélni az elfogott
és szelíd Napoleont . . .
A következő karrikafurát Amset! rajzolta
1798. október 24-én. A témája szokatlanul éldekes és a rajz kivitele is e nemben kiváló
művészi érzékre vall. A rajz alatt ezt a címet olvashatjuk, természetesen angciul:
— Egy rettenetes tőkor egy múmiát készít ajándékba a Nagy Nemzetnek („Grand
Naition").
í|
H á t hiszen az az odarajzolt török rettianetesnek valóban rettenetes. Igy i® tehetne ábrázolni — jobb hiányában — a bosszúálló Nemezist. A félelmetes török éppen torkon ragadja Napoleont és ia kezében magasra emelt
hatalmas fringiával agyonsújtani készül, miközben ezeket a nem egészen hízelgő szavakat mondja /neki:
— Ami pedig téged illet, te hitetlen kutya, majd fel foglak áldozni a Próféta sírjánál, akinek nevét te a Gyilkosság, Rablás
és Fosztogatás céljaira profanizáltad!
A török markában félénken összehúzódó
Napóleon teljesen védtelen, szegény. Gsak
egy kardnélküli törött kardhüvely fityeg
nagy busán az oldalán. S miközben ott suhog feje fölött iaz ádáz mohamedánnak a
Damoktesét is lepipáló f ringiája, ilyenformán iparkodik csillapítani ia török haragját:
— Nos, nyájas és nemes Uram, azért ne
légy olyan goromba! Azt hiszed, hogy én elmetszeném a torkodat, elrabolnám a feleségeidet, vagy kifosztogatnám a lakásodat?!
Nem. Mahometre mondom, ezt nem tenném
. . . Sacré Dieu, bizony nem tenném . . . Ah,
az ördögbe is, még megfuliasztasz engem!...
Fox, Erskine, Sheridan és a norfölki herceg letérdelnek a török előtt, esedezve a Napóleon életéért. Eközben egy másik török igy
rival rájuk:
I!
•1
— Ti oly pompásan egyetértetek . . . ugy
hiszem, én majd az egész életre összefűzlek
benneteket!
És ,a kezében tartott zsineggel mind a
négy férfiút megfojtani készül.
,Fox igy esedezik:

— Kérlek, ne bántsd a mi drága barátunkat! ő inem bántalmazna sem férfit, sem
asszonyt, sem gyermeket! Nem tudja elviselni a vérnek látását; — ami pedig a fosztogatáist illeti, ő határozott ellensége mindkettőnek, — erre mindannyian készek vagyunk
meg is esküdni!
Sheridan és Erskine meg kórusban zengik:
— Megesküszöm . . . én, én, én megesküszöm
„Buonaparte értesül Nelson győzelméről
s megesküszik, hogy kardjával kiirtja az angolt a föld színéről."
Ez a cime az angol James Gillray 1798.
évi december 8-án közzétett karrikaturájának.
Egyike a legsikerültebbeknek, amely felett
pompásakat mulattak annak idején a Napoleont csipkedni szerető angolok.
Napoteon kacagásra ingerlő pózban áll,
szerfelett fontoskodó testtartással. Óriási, kakasszemes és nemzetiszínű kokárdás kalap
van a fején, melyen azonfelül egy török fék
hold is ékeskedik, John Asliton nézete szerint
nyilvánvalóan azért, hogy bizonyságául szolgáljon az ő állítólagos mobainmedán hajlandóságainak. Arcának rendkivül indulatos kifejezése van, melyet nómikópen még fokozni
látszik a fejéről lelógó, borzalmasan nagy
copf is. A nyaka köré egy hatalmas zöld
nyakravaló van csavarva; nemzetiszínű vállszallagjából pisztoly és tőr merediezilk elő; fokozzák imég a hatást a rengeteg sarkantyúkkal felékesített, óriási csizmák, melyekbe a
jókedvű James Gillray uram a kistermetű
Napoleon rövid lábszárait bujtogatta. Véres
kardját nagy mérgesen forgatja Napoleon,
mig balkezében egy ujságlapot gyür össze, —
melyen nagy betűkkel egy hírlapi tudósításnak ez a cime olvasható:
— Nelson győzelme ,a köztársaság hajóhada felett . . .
Az ezután megjelent kaTrikaturákról a
következő alkalommal.
Bútor z&lllt&sokat helyben és

tározást száraz

raktár

helyiségben eszközöl

1

Ungár Benő

vidékre, berak-

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

k o r o n a a mai naptól kezdve a valódi TungsramWolíram íémszáias izzókörte 5, 10, 16,25,32 és 50
gyertyafényerősségben FONYÓ S O M A világítási
vállalatánál, K Ö L C S E Y - U T C A Wagner-palota.
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Utánzatoktól óvakodjunk!
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Minden egyes izzókörtén cégem rajta van.

75°/o villany megtakarítás!

100.000 KORONA
É K S Z E R Á R U HITELRE
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kihitelezni. Tehát mindenki vásárolhat divatos tkszert,
aranr.ezüst órát.

R-IUáns-árol, ezüst és

kina ezüst

evőszert, márvánv és valódi bronz müipari tárgyakat
hitelre. Azonnali fizetésnél 10<Vo engedményt adunk.
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120.000koronával emelkedett
az adóforgalom.
— Egy millió bevétel az első negyedévben.
— Sok az árverés. —
(Saját tudósttónktól.)
A városi adóhivatal most készült dl azzal a kimutatással, a
mély az 1914-ik év első negyedének adóforgalmáráL számol ibe. Közel egymillió
korona
folyt be különféle adók címén a városi adóhivatal pénztárába január, február és március hónapókban. Az eredmény a múlt év
ugyanezen negyedének forgalmához íképest
(tetemes emelkedést, mintegy
százhúszezer
korona
többletet
mutat, ami azonban nem
egészen onnan van, mintha a polgárságnak
nagyobb-kedve volna, befizetni az adókat, hanem mert a házbéradó tizenegy százalékról
tizennégy
százalékra emelkedett a nemrég
életbeléptetett törvény álapján. A három
százalékos differencia ténylegesen nem három, hanem hat százalékos adóemelkedést
jelent, mert a házbéradó nyomán természetszerűleg emdkedtek az adók csaknem minden vonalon, kezdve a községi adótól a II.
osztályú kereseti adóig. A közel százhúszezer koronás differencia az adópénztár javára tehálti főleg ennek tulaj donitiható.
Egyébként arra, hogy az adók hogyan
folynak és könnyen vagy nehezen, tudja-e beszolgáltatni az adózó polgárság, egy kis világosságot derít a városi adóhivatal árverési
statisztikája
is. 1912-ben, amikor jó esztendő volt, 38,000 kitűzött árverés közül mindössze hármat
kellétt
foganatosítani.
1913ban már sokkal kedvezőtlenebb a statisztika,
amennyiben1 44000 kitűzött árverés közül ötvenhármat
tartottak
meg az adók be niem
fizetése miatt. Az 1914-ik év, legalább az első három hónap adatai szerint, ugy látszik,
még ennél is kedvezőtlenebb eredménnyel
fog zárulni, ha csak a következő hónapokban nem javulnak a viszonyok. Januárban
6532 árverést tűzött ki az adóhivatal, azokból tiz árverést kellett foganatositani; februárban
4079 köziül, egyet és márciusban
3176 közül hármat. A folyó év első negyedében (tehát 14 árverést
tartottak
az adók
be nem fizetése miatt.
Az adóiforgaloírnról szóló havi kimutatások a kö ve üke zök:
1914. januárban betfoílyt: fegyver adóban 1044, állami egyenes adóban 82823, 'városi pótódóban 35446, lakrészadóban 13419,
útadóban 11362, hadmentességi díjban, 4594,
ebadöbani 6470, zsidó hitközségi adóban
1044, országos betegápolási pótadóban 3937,
kereskedelmi és iparkamarai illetékben 1163
korona. Az összes ágazatokban, befolyt
176775 korona, vagyis 74497 koronával több,
mint a mult év ugyanezen hónapjában.
1914. februárjában befolyt fegyver adóban 690, állami egyenes adóban 12294, kereskedelmi és iparkamarai ,illetékben 8632,
városi pótadóban
153022, lakrészadóban
22074, Útadóban 24910, hadmentességi di'jban
2818, ebadóban 193, zsidó hitközségi adóban,
10114, országos betegápolás!
pótadóban
15771. Az összes ágazatokban befolyt 561.029
korona, vagyis 46814 koronával több, mint
tavaly (februárban.
Í914. márciusában befolyt fegyveradóban, 192, állami egyenes adóban 64483, kereskedelmi 'ós iparkamarai illetékben 739,
városi pótadóban
29539,
lakirésza,dóban
9826, útadóban 7533, hadmentességi dijiban
2126, ebadöbani 127, zsidó kuKíuszadöban
2074, országos betegápolási pótadóban 3123.
Az összes ágazatokban befolyt tehát 125478
korona, vagyis 2650 koronával kevesebb,
mint a mult év márciusában.

87 DÉLM AGYA RORSZÁG
Az -első
korona folyt
pénztárába,
unűrJj a antik

negyedévben összesen 863,282
be adóban a Városi adóhivatal
tehát 118,661 koronával
több,
év ugyanezen negyedévében.
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S Z E G E D I KALENDÁRIUM
AZ IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai
vitézét
jelentése
szerint: További
hőemelhedéssel túlnyomóan
száraz
idő várható.
Sürgönyprognózis: Száraz, melegebb. —
Déli hőmérséklet:
15.6 C.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban
délelőtt nyolc órától
tizenegy
óráig
van hivatal. A polgármester
betegsége mia.it nem
fogad. A főkapitány
fogad délelőtt 10 órától
11 óimig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél
és a
munkásbiztositó'-pénztárnál nincs
hivatal.
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat.
Betegek
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
VÁROSI
KÉPTÁR,
nyitva délelőtt
10
órától déli félegyig. Kultúrpalota.
Belépődíj
nincs.
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.
ÚJSZEGEDEN
a SzAK
pályáján
futballmeccs délután félnégykor
lesz.
AZ ÁLLAMI
FŐGIMNÁZIUM
tornatermében vivóverseny
délelőtt és délután,
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Délután
félnégy
kor: Szökött katona, népszínmű.
Este 8 órakor ,.Cigánprimás",
operett.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután
2 órától
kezdve este 11 óráig: Zigomár V. A gályara-

Vasárnap
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KORZÓ
MOZI:
Az előadások
tartanak
délután
2 órától
kezdve
este 11
óráig:
Bohém szerelem, dráma 3
felvonásban.
VASS MOZI:
Délután
2 órától
kezdve
este 11 óráig: Mara Onga a kiírni
bandita.
Bűnügyi
dráma í
felvonásban.

Az ipari szakoktatás
—

Nagy

eredmények.

—

(Saját
tudósítónktól.)
Az
iparoktatás
érdekében az utolsó évtizedben hazánkban
sok történt. Az eddig létesitélt 4 felső ipariskola, 25 ipari szakiskola, 2 nőipariskola, 5
kézműves iskola és 3 ipanmuzeUm ma teljes virágzás utján, vannak és a legutóbbi évben1 19,500 egyénniek nyújtottak szakképzést.
Az iparoktatási Mézeetek nagy fontossága abban rejlik, hogy mint a gyakorlati
ipari életpályák hivatott előkészítői, nemcsak
jelentékeny számú s megfelelően képzett
tanulókat bocsátanak ki évről-évre az ipari
életbe, de gondoskodnak arról is, hogy a már
gyakorlatban
működő
iparosok
és ipari alkalmazottak
a fejlődő ipari élet által
igényelt
szakismereteikét
is
bővíthessék.
Az eredmények, melyeket
iparoktatásunk felmutathat, bármely nehéz viszonyok
között is érettek el azok, igen. figyelemre
méltók és mélyrehatók. 1
Hogy az áldozatok, melyekét a nemzet
ezen intézményekre fordít, nem mennek veszendőbe, bizonyítják egyrészt az iparoktatási intézetekből kikerülteiknek iparfejlesztő
hatása az ipari gazdasági éledre, másrészt
azoini tapasztalatok, hogy itt a szegénysorsii
ifjak ezrei nemcsak az elkallódástól óvat-
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nak meg, hanem a nemzeti termelő foglalkozások számára értékes munkaerőkiké neveltetnek.
Az iparoktatási intézetekben rejlő nagy
kulturális: és gazdasági erőre következtetni
lehet a nagyközönség bizalmából is, mely
nemcsak abban nyilatkozik meg, hogy évről-év.re nagydbib számban, küldi fiait az
ipariskolába, ihanem az érdekeltségek részéről hozott jelentékeny áldozatokban is.
A vidéki városok, kereskedelmi és iparkamarák és ipari érdekeltségek tudatára
ébredvén: az ipari szakoktatás jelentőségének, az iparos képzés tovább fejlesztését áflainidóam sürgetik, sőt jelentékeny anyagi áldozatoktól sem riad vissza, példás áldozatkészséggel; igyekeznek ujabb ipariskolák
allapjafc megteremteni.
A megnyilvánuló nagy igények a lehetőség szerint, figyelemmel az ország pénzügyi helyzetére, fokozatosan! elégíttetnek ki.
Hogy az Ipariskolába évről-évre nagyobb számban felvételt kereső ifjúság megfelelő elbelyezésb és kiképzést találhasson
és ezirányu igények kielégítést nyerhesenek
— uj iskolák létesítése mellett — a meglevő
intézmények befogadó képesséige növéltetett
egyrészt párhuzamos osztályok beállításával
másrészt! egyes iskolák kibővítésével.
Osztályok p ár hu zaraos itta t t ak az összes
felsőipariskoláikon és foganatba vétetett a
budapesti felső ipariskola gépészeti, fém vasipari és vegyészeti szakosztályainak bővítése s korszerű fejlesztése, a budapesti mechanikai és órásipari szakiskola, a fa- és
fémipari szakiskolák kibővítése és egyes iskoláknak internátussal való ellátása.
Az ország
iparoktatási
hálózatának
megfelelő kiépítése érdekében, az országos
iés helyi' iparigények figyelembe vétele mellett, tárgyalások folynak ez idő szerint is
ujabb iparoktatási intézeteik 'Létesítése tárgyában.

URÁNIA
MAGYAR TUD. SZÍNHÁZ.
Telefonszám 8 7 2 .
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A gályarabok Királya

1.

H0N0RÉ DE BALZAC híres regénye
után 5 részben.
Előadások V26, v a s á r n a p 2 órától kezdve

isiin 1
isiéül

Lapunk
legközelebbi
száma a közbeeső
ünnepek miatt szerdán, a szokott időben jelenik meg.
— Feltámadott! Szombaton délután hat
órakor ünnepelte a szegedi katholikus világ
a feltámadást, a szokásos körmenet üininepies föl vonulásával. Amerre csak elvonultak
az egyházi szertatással, mindenütt kivilágították az ablakokat. Mária és Jézus selyem
zászlói alatt, énekelve, s imádkozva vonultak
vissza a templomba, amely ismét díszes, á
gyász fekete szimbólumai eltűntek, a harangok és orgonasipok megszólaltak újra, zengedezvén, hogy Krisztus föltámadott és megváltotta a világot . . .
— Április 11. A hivatalos világ és egyház a szokásos kegyétettei ülte w ? " az
1848-iki törvények szentesítésének évfordulójára rendelt nemzeti ünnepel:1. Az állami és
városi középületekre kitűzték a nemzeti lobogót.
— Szeged ünnepli

Lázár

doktort.

A

mint már jeleztük, a város közönsége húsvét vasárnapján és húsvét hétfőjén ünnepli
Lázár György dr. polgármestert udvari' tanácsossá történt legfelsőbb kitüntetése alkalmából. Az ünneplés programját! most állította össze a város tanácsa. Eszerint vasárnap este fél kilenc órakor a honvédzeneikoir szerenádot ad a polgármester tiszteletére a lakása előtt. Ezután a szegedi; dalárda
fog néhány dalit elénekelni. Húsvét hétfőjén
reggel hat órakor térzene lesz a városháza
előtt. Déli tizenkét órakor iá itörvényhatósági bizottság tizenkéttagu küldöttsége keresi fel Lázár György dr.-t Cicatricis
Lajos
dr. főispán vezetésével, aki átnyújtja a polgármesternek a kinevezési okmányt. A küldöttség tagjai: Balassa Ármin dr., Becsey
Károly dr., Cseroovics Agenor, Cserő Ede
dr., Eisenstádter Róbert, Jászai Géza, Jedl'icska Béla dr., Koós Elemér, Korom Mihály,
Kovács János, Kószó István dr., Nyáry
György, ördög, Vince, Pap István, Rósa
Izsó dr., Scihütz István;, Várhelyi József, Weiner Miksa, Wimmer Fülöp, akik az összes
városatyák aláírásával ellátott, díszes kötésű emílékalbumot fognak átadni a polgármesternek. — Ugyancsak húsvét hétfőjén
este fél hét órától fél nyolcig a polgármester
a honvédzenekar közreműködésével térzenét
adat a város közönsége tiszteletére s ezt követi a szegedi dalárda toronyéneke. — Itt
említjük meg, hogy szombaton délben- a szegedi ügyvédi- kamara 'tisztelgett a polgármesternél Rósa Izsó dr. kamarai elnök vezetésével, aki meleghangú beszédiben üdvözölte Lázár
György dr.-t. A polgármesteimegköszönte az üdvözlést, azután elbeszélgetett a küldöttség tagjaival'.

— A képzőművészeti egyesület közgyűlése. A Szegedi Képzőművészeti Egyesület
vasárnap délután. 5 árakon- tartja meg ez évi
rendes közgyűlését a városháza nagytermében.

— Orosz távirat

Ferenc Józsefnek.

Pétervárról
jelentik: A Rjecs-nek jelentik
Odesszából: Az igazi orosz férfiak itteni népszövetsége
távirattal
fordult
Ferenc
József
királyhoz
és arra kérte, hogy szüntesse be
a lembergi rutének olllen megindított kémkedési pör tárgyalását és kegyelmezzen meg
a Máraimarosszige'ten elitélt ruténeknek.

— A zsidó kántor megválasztása. A
szegedi zsidó hitközség április 13-án, hétfőn
délelőtt közgyűlést tart a hitközség székházának tanácstermében. Ezen a közgyűlésen
fogják megválasztani az uj főkántort.
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~ A kórház-bizottság összehívása. A
közgyűlés mint ismeretes, bizottságot küldött
ki a törvényhatóság lapszerkesztő tagjaiból
a kórházi állapotok megvizsgálására. A bizottság fogja mogáLla-pitiani, liogy szükségesne
•az uj ikórbáz fölié-pitóséig a kórház céljaira
bérházakat kivenni ós ia betegeket ott elhelyezni. A főkapitány ,a bizottságot
április
16-ra hivta össze, egyúttal érhesitette a kórház orvosait, hogy dél után öt órakor hivatalos helyiségeikben tartózkodjanak, aimikor a
bizottság bimégy a kórházba.
— Megjöttek a fecskék, Nagypénteken
szélcsendes, napsütötte langyos időjárásban
megér beatek ,a legelső fecske-csapatok, melyekéit, remélhetőleg, pár nap lefolytával a közhaisznn bedves madárkák zöm© fog követni.
Az eddigi jelekhői következtetve, tartanunk
kell attól, hogy Északa,trika középső partvidéke olasz uralom ,alá kerülvén, ottan is tokozott mérvben pusztították az őszkor odaérkezett, kifáradt költözködő madaraikat s
iigy a fecskékiét is; tehát az idén hozzánk számukban

szerfölött

megfogyatkozva

fognak

összes hasznos vándormadaraink visszatérni
fészekrakás céljából. Erre vonatkozólag közöljük, hogy fecskéink apró fészkeiket ugyan
elég gyorsan építik meg, de munkálok megkönnyítésére tanácsos közelükben jól beáztatott kis maroknyi agyagot, polyvát és tört
szalmaszálakat elhelyezni; akkor a fecskepár
képes már 2—3 nap alatt fészkét kitatarozni, sőt ujait is építeni. Itt emiitjük meg, hogy
a gólyák már körülbelül egy héttel ezelőtt
Hintek föl Szeged környékén.
— Az Országos Kaszinó ügje. Az
Országos Kaszinó válságában, néhány nap
óta csend van, a tisztek legnagyobb
része
kilépett, de a 1tartalékosok
kilépéséről még
nem történt
intézkedés.
A megoldásnak
számtalan formája merült fel, legfontosabb
Wekerle Sándoré, amelyet 'szerzője a maga
nevében juttatott a hadtes't parancsnOkihoz. A
memorandumban hosszasabban és részletesebben el van mondva az egész kaszinói válság és a megoldásra vonatkozólag is javaslatot tesz Wekerle. A volt miniszterelnök
•miniden irányban, igyekszik befolyást gyakorolni a had'tesitparanesnoikra és igy magyarázható, Ihogy báró Hazai Samu honvédelmi miniszteren kivül az éllenzék vezető politikusai közüli gróf Apponyi Albert1, Kossuth
Ferenc és gróf Zichy Aladár is közben, járt
az Országos Kaszinó és Terstyánszky között. Wekerle memorandumára miudezideig
még nem érkezett válasz.
— Az Issekutz-család kitüntetése. A
király a Délvidéken, de országszerte ás kiváló tagjai révén jól ismert Issekutz-c&sMdnak, a család régi magyar nemességének és
a bemutatott címer használatához való jogBak épségben tartása mellett az „erzsébetvárosi" -előnevet adományozta. A kitüntetés az
Issekutz Gyula dr. kolozsvári táblabírót,
Issekutz Hugó dr. kolozsvári egyetemi tatárt, Issekutz Győző dr. erszággyütósii képviselőt és Issekutz Aurél kraissószörényvármieSTiei alispánt. Egészen fölösleges Issekutz
Aurél érdemeire ez alkalomból kűlön^is kitérni, mert hiszen e hasábok olvasói Kraissló(szörépymegyie közérdekű 'eseményéinek iratérálása nyomán vajmi jól ismerhetik azt az
energikus, komoly, képzett és nemesszivü agi!li
« férfiút, ki Krassászörénymegye közigiazffatását intézi ós kit most az elő név adományozásával a király kitüntetett. Issiekutz Autói érdemei rövid időközben most már másodszor jutnak királyi elismeréshez, mert Iliben az első krassószörényi árvíz után a ikité-ly elismerve Issekutz Aurél jelentékeny
^olgáliatait az árvizsiujtotta nép mentése ós
télsegitése körül, akkor a harmadosztályú
v
askoronarenddel tüntette ki,

!3.
— Uj rend a hadseregben. Bécsi tudósítónk jelenti: A közös hadseregben ís behozzák az uj gazdálkodást ugyanolyan, minta szerint, mint ahogy 1911. január elseje óta
a magyar honvédségnél van. A hadvezetőség 'mentesíteni akarja a századpar-anesnokokaí a -gazdasági és adminisztratív teendőktől, amelyek eddigelé hátráltatták a század
legénységének kiképzését és, ezeket a munkákat a zászllóaljpara-nosnokok fogják ellátni. Már a legközelebbi időben be fog állani
az uj rend ,a közös hadseregben és az osztrák honvédségnél.
— Az Országos Központi Hitelszövetkezet kettéválasztása. Mint kitűnő forrásból
értesülüuk m

Országos

Középponti

Hitelszö-

vetkezetnek április 16-án. tartandó köz-gyűlésén lindíbváiiyit tesznek ,a szövetkezetiek eme
hitelközéppon-tjának kettéválasztására. Ismeretes, hogy az OKH kebelébe tartozó ipari
hitelszövetkezetekét jtiöbb milliós veszteség
érte, amelynek , pontos m-egá'iiapitása épp
most folyik. A gazdákat -ez 'a veszteséig -arra
az akcióra bírta, hagy követeljék az O K H
kebelébe tartozó ipari sző vetkezetek különfolyósítását megkezdettük, választását -a mezőigazda-já,gi szövetkezeteik nagyban
igyekszik,
1 évtől 35 évig terjedő elő- től. A gazdiák pártja
hogy az április 15-én tartandó hitelszövetkenyös törlesztéses kölcsön ket zet kongresszuson és -a-z április 16-ána kitűfolyósítunk. - - Megbízásokat zött közgiyiilésien minél több mezőgazdasági
-szövetkezet képviselője jelenjen meg. A kökizárólag földbirtokokra zépponthoz tartozó, mintegy 2200 mezőgazdasági hite,ls-zövetkőzet kapott sürgős fölhífogadunk el. vást arra, hogy a jövő héten föltétlenül küldf
je Budapestre képviselőjét. Az O K H ma nyilvánosságra került évi jele,ütésében is nagy
propagandát csinál a kettéválasztása eszméRudolf-tér 5. szám. ..
jének. Kiemelik ® jelentésben, hogy mig az

Szegedi Á l t a l á n o s Bank
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V A S S
fóOZGÖSZSNHÁZ.
TELEFONSZÁM 8-07.

jtía husiit Vasárnapján

Kizárólagos előadás; joggal!

MaraOnga
kinai bandita.
Az idény legnagyobb bBnHgyi drámája
4 felvonásban.

Eddig nem látót! szenzációs
prodttHcióH.
YhőadásölT V26, Vi8 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától folytatólag.

ipari

szövetkezetekkel

nem bir a mai szerve-

zet, -a mezőgazdasági szövetkezeitek örvenldates emelkedést mutatnak és közülük egyetlenegy sem számait föl a kedvezőtlen pénzügyi viszony miatt. A -lefolyt évben a középpont csak 57 uj szövetkezetet alakított a
múlt évi 101-el szemközt. A kötelékből 44
szövetkezet vált ki, ugy, hogy az 1913. évVégén 2425"" szövetkezet tartozott kebelébe.
Értesülésünk

szerint ;az -asztalos

ipartestü-

let is, amely testűMnek a tagjai jelentékenyen érdekelve vannak a szövetkezet ipari
részénél, máris megindította -aiz agitációt ®
kettéválasztás miatt. Fölhívást intézett a tag
j-aihoz és föLszólitotta őket, hegy a szövetkezetre vonatkozó összes adatokat szolgáltassák he az ipartestületnek. Itt említjük meg,
hogy az a hir, hogy -az Országos Ipartanácsot összehívják, nem felel meg a valósiágnak. Kérdést Intéztünk ez ügyben az Országos Iparegyesület Vezetőségéhez, amely a jövő liet-i gyűlésében foglalkozik iaz dpar-osok
eme fontos ügyével, -de itt az Ipartaniács öezszohivásáriak tervéről miitse tudnak.
— Horvát türelmetlenség.
Abbáziából
jelentik: A lovrana-i iném-et népiskola felügyelő bizottsága jótékonycélu hangversenyt akart rendezni és fölkérte -az abbáziai
fürdőzeniekar tagjait, ihogy működjenek közre. A horvát többségű abbáziai íürdőbizottiság azonban, amélyhez a zenészek engedélyért fordultak, megtiltotta a zenekari- tagoknak a hangversenyen, valló részvtéelt. A
német lakosság és. a németnyelvű fürdővendégek körében a horvátok türelmetlensége
-nagy visszatetszést' keltett,

— A román tanárok lakásbére. Az
aradi görögkeleti román püspök, beadványt
intézett a törvényhatósághoz, amelytől azt
k'érte, h-ogy az aradi román tanítóképző tan á r a i n a k szavazzon

meg

lakásbért.

A kene-

tem -alapj-a a városnak egy még 1817-ben hozott határozata, 'amellyel az intézet két tané-

12.

ba-n liis el vállalom mer mekem elég lesz 600
korona ment a szünetbe a cipész itanullmányoinait is Folytathatom válását kérek ós h,a az
elnökség pártol akikor az elnök ur lábelyjét

rárak öbven-öitveai forint évi iakásibért utált
kii. A tegnapi közgyűlésen la fölszólalók a kérelem

ellen
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foglaltak

állást,

m e r t a 'lakásbér

folyósítása évtizedekig szünetelt s igy a tanárok joga elévült. Végre Varjassy Latjos pol
gármester fölszólalás® után megszavaztak a
tanítóképző három tanárának évi 500—500
korona lakásbért. A határozati javaslatot
azzal okolta meig a polgármester, hogy a románok érdekét a város szivén viseli.
— Halálos automobil-elgázolás. Csongrádról jelenti tudósítónk: Fodor
Laij-os
kecskeméti bérkocsi tulajdonos 892. száma
automobilja tegnap délelőtt Csongrád főutcáján elgázolta Faragó Albert földbirtokos
feleségét. A kocsivezető tülkölt, de a nagyothalló úriasszony nem hallotta és az automobil alá került, amély keresztül ment rajta.
Egy órával a kórházba szállitás- után meghalt.
— Román-orosz barátkozás. Pétervárról
jelentik: Mint diplomáciai körökben 'hiire jár,
a román trónöröiköspár elutazásia alkalmával táviratváltás volt Károly román király
és Miklós cár között. A román, király -rend1ki'vül meleg szavakkal köszönte -meg a trónörököspár iszives fogadtatását és kifejezte azt
a reményét, 'hogy Oroszország és Románia
viszonya mind bensőbb lett. A cár rendkívül
barátságosan felélt erre a táviratra és -hangoztatta, hogy ő is óhajtja, hogy Oroszország és Románia
viszonya szíves
legyen.
Nagyon valószínűnek tartják, hogy már legközelebb -egy orosz nagyherceg megy Bukarestbe, hogy a cár képviseletében, viszonozza a román, trónörökös-pár látogatását.

— Furcsa hirek a vioéki lapokban. A
vidéken most mő az ibolya és a vidéki -lapokban az a sok furcsaság, aminek csak igy
húsvét táján ad helyet a -szerkesztő, amikor
más-, komolyabb (hírrel n-em szolgálnak a vidéki város intézményei és társadalma.
Egyetlen nap terméséiből, a -ma reggel érkezett lapokból a következő szép szálakat- kötöttük csokorba:
KERESZTÉNY UÍRAK
-ÉS ZSIDÓ URAK.
Egy -nagykanizsai napilap irj.a, hogy -ott
plakát jelent meg a -falakon, amely tudatja^
hogy Farkas J . ig. k. bűvész és igazgató városunk falai -közt időzik. A plakát szerint
Farkas g. k. „világhírű gondolatoliv-asó, mely
még lapba is -volt téve", továbbá megmondja
mindenkinek, hogy „mit evett., miit -á-Tm-od-ott
s t a n á c s o t a d Parthékban,
házadságok,
hezmenet
ügyekben,
zavaros
életelhagy

férjások

ós elvéilások ügyekben, gyermekek és érettségek, stb." Mindezekért pedig csekély belépő-dijat k i v o n : „Keresztény
urak 1 frt, a közkeresztény

urak
és Zsidó
nép és
egyszerű

izraelita nép 20 kr." Végül a következő klórelem olvasható a plakáton: Fölkérem, aki éljön, ezen
reklámoédulát hozza magával,
mert kevés van és ezeket más helyen is használni.
I
i
Reméljük, hogy ,ugy a keresztény, min't
a zsidó urak, hasonlóképen a köz-keresztény
és -egyszerű izraelita nép a megérdemelt
pártfogásban részesítették
Nagykanizsán
Earka-s J. g. 'k. művész urat.
A LEGOLCSÓBB TANÍTÓ.
Az egyik dunántúli lap irja:
A ladánybeni községi elülj,árosáig pályázatot hirdetett egy tanítói állásra -az uj bányai iskolába. Sok kérvény érkezett, ezek
közül itt adunk -egyet a maga teljes eredetiségében:
Alázatos kérvény. Én h á l a Isten egészséges vaigyok és kívánom, hogy ezen pársor lírásom legjobb agésségbo találj-a az urakat továbbá -tudatom, hogy hallottam hoigy
tanítóra vo-lna szükségük én igen érteim a tanítást mert már a taWitló ur helyet is 'tanítottam mikor i,zsákon -laktam osz-t ia tanító ur
beteg v o l t csak oklevelem
nincs
mert
én
mindt cipész iparos Tun-éittam k i d e s o k a i j o b

szeretem -a Tanítást és a Dalárdát <to olcsób-

meg a becses családét

imgyér

reperálom

-De

ujat is osinállok. Maradtok hü tisztelettel -a
Stiri-g: (aláírás.)
Mint látnivaló, -nincs -.m-inden hijjával a
korrupciónak -ez az egyszerű ladányiben-i
eset -sem. A 'tanító ur in-gyen talipalást ígér
az elnök -urna'k és becses családjának-.
A HONORÁRIUM.

Soproni lapokban olvassuk, hogy egy ott
szolgáló önkéntes, kétezer korona kártérítésért pörölte be ,a Sopron cimü hetilap szerkesztőjét, mert elvesztette azt a husiz darab
verset, .melyet ,az önkéntes közlés végett -küldött neki. A pört egésize-n komollyá,n megindította az önkémtesi, aki ,azon a véleményen
van, busz jó, vagy rassz vemnek Magyarországon, pláne Sopronban 2000 korona a honoráriuma..
m u i c h o n g

GYÓGYFÜRDŐJE,
(A MAGYAR NAUHEIM)
(RADIUMEMANATION.)
A kontinens legszénsavdusabb sós és
vasas radioaktív forrásai, köztük 3
Geysir, 120 holdra terjedő parkban
levő fürdőtelep, enyhe klima, ózondus levegő.

Fürdő és ivókúrák!
Specifikus gyógyfürdő szivbetegek
részére, mely a szivbántalmak és a véredény betegségek modern therapiájának
összes segédeszközeivel rendelkezik.
Vannak természetes, szénsavban dus
sósfürdői. A sziv kimerülésére és begyakorlására terrain (gyógymód) alkalmas sik, illetőleg emelkedő sétautjai.
Rendelkezik Zander-intézettel, Röntgenlaboratóriummal, az arzénvalizátióhoz
s fénykezeléshez szükséges berendezésekkel. Buziás javalt; női bajoknál,
hólyag- és vesebántalmaknál. köszvénynélés a vérképzés betegségeinél.
Újonnan
épült
modern
fűtőházak,
uszoda, hidegvizgyógyintézet, moórfürdők. — Diátetikus konyha, kitűnő
fürdözenekar, hangversenyek, nyári színház, kiterjedt sétányok, tennis játszótér.
HIVATALOS ORVOS -

DR. M A H L E R GYULA.
Fürdőorvosok: Blasini Ferenc dr.,
Borca Demeter d r , Dian Miklós dr.,
Gergutia Traján dr., Glass Rezső dr.,
Porutin Romulus dr., Pataky Nándor
dr.,Schopf József dr., Sugár Rezső dr.,
Weisz Hermin.

Idény: Május—október.
Uasufállomés: BuziásfllPdfi, Budapesttől 7 óra
Prospektussal szolgál a fürdőigazgatóság. — A buziási üditő- és gyógyvizek
„PHÖNIX" Mihály- és József-források
töltő- és szétküldési telepe.

— Egy ipartestület a zugépitkezés ellen.
Az aradi ipartestület följelentést tett a rendőrség kihágást -osztályán Horváth József és
Sztrakovics
Vilmos ipa-rengedele-mimel rendelkező 'kőmivesmesierek él-len, akik -a1 beadvány szeriinit tömeges, beruházásnál szerepéinek, mint épiltőváilllialkozólk, holott csak
névleg azok és a valóságban .más olly-an kőmivesek a vállalkozók, akiknek nincs iparengedelmük. Az iparhatóság a törvénynek
arra a rendelkezés-érc való hivatkozással 'teszi meg a följelentést, ho-gy bűnrészesnek tekintendő mindenki, aki szándékosan- élősegiti ,valamely kihágás elősegítését és ez alapon kéri megbűn tetni -a két kőmivesimestert.
A rendőrség az eljárás során megállapította,
hogy -a följelentettek 23 esetben s-zerepeltek
•mint épitőválfialkozólk, jóllehet- a munkát helyettük olyan -kőmivesek végezték, akiknek
ehez nincs meg az iparengeúelmük.
A 23
eset közül az egyik ízben tegnap ,már megtartották a tárgyalást és a kihágásí rendőrkapitány Sztrakovics Vilmost 400 korona, a
zugépitkezőt pedig, laki az ő nevében a munkát elvégezte, 200 koron,a pénzbüntetéssel
sújtotta.
— Egy előkelő házasság körűi. Harmadfél évvel ezelőtt történt, hogy egyik fővároisá előkelő kaszinónknak egy általánosan
tisztelt t a g j a félmilliónak

elköltése

után

tönkrement. A vagyon végső romjainak eltakar.itásál>an része volt a gazdag ember fiának is. Igen ám, csakhogy n-em számították
ki pontosan, hogy mennyi a vagyon s igy
történt, hogy miikor elfogyott, -a mérlegből
kitűnt, hogy még adósság is von, amelyből
ezer korona

a fiút

terheli.

A

fiatalember

vál-

lalta is -a,z adósságot s ez volt a veszte Mert
attól kezdve hitelezői nem hagytak nyugodni. Uigy 'okoskodtak ugyanis, hogy a jeles
kvigfiitásolkkal rendelkező fiatalember könynyü szerrel nősülhetne,

még pedig a hitele-

zők vágya és álma szerint — gazdagon, -ösiz•sze is hozták az ismert .recept szerint egy
országszerte ismert házasságkíözveti'tővel, de
alkalmas menyasszony csa-k nem akadt, mert
a vőlegény azt mondta, hogy csak olyan nőt
vesz feleségül, akit valóban szeret is. A hitelezők föl-fÖl-szisszentek, -de hiába. A fiatal
adós, akinek a házasságkötésnél semmi érzéke n-em volt a hitelezők érdekei iránt, szilárdan megmaradt becsületes elvei mellett és
nem nősült meg. Végre másfél évvel ezelőtt
megtudták a hitelezők, hogy a fiatal kaszinói t-aignak komoly szándékai vaunak egy
pestmegyei urileánnyal, akit feleségül! alkart
vieuni. Nosza szailadtak a házassági közvetitőhöz, hogy szerezzen információt a menyasz
szonyról. Néhány miap múlva a házasságközvet.itő biztató szeinhunyori-tásokkal jelezte
az aggódva megjelent hitelezőknek, hogy oZ
esküvő

napján

százezer

korma

költőpénze

lesz az ifjúnak, akinek feleségére több százezer korona örökség is vár. 'Ettől ,a -perctől
kezdve még kevesebb nyugta volt a vőlegényjelöltnek, mert a hitelezők tiizzeli-vassal
azon voltaik, hogy az esküvőt minél
előbb
megtartsák.
Mikor megtudták, hogy a vőte
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gény -különböző anyagi okoknál fogva -egyelőre nem ki várija .az esküvőt, megtartani,
mert leendő feleségének v-agycnából salját
céljaira nem kíván semmit sem fordi-tani, a
legteljesebb

hitelt

ajánlották

meg neki.

A vő-

legény elfogadta az ajánlatot s igy történt,
hogy ujabb kölcsönt v-ett föl. Végre megvolt
az esküvő és az ifjú pár néhány hót -múlva
bal-dogon tért haza maszatjáról. A diszkrét
hitelezők egy ideig nem háborgatták a fiatal
Párt, de végre jéléntíkeztek szerény köve-feJésükért. Nagy meglepetés várta őket. A férj
ugyanis megvallotta, volt az ő ügyét hitelezőivel ifja nejének, aki! kijelentette, hoigy
igen szívesen segítségére siet férjének azok

!3.

L A C H E R JÓZSEF
bőröndös és finom bőrdiszművek készítője

Kárász-uKa 12.

SZEGED,

i s k o M a 14.

Prófétával szemben. — Brauswetter órással szemben.
Szegeden és a délvidéken hiánytpótló, teljesen modern berendezésű böröndüzlet és műhely.
Raktáron saját készítésű, valamint
külföldi utazócikkek és bördiszmfiárú-különlegességek. Javítások és rendelések
elfogadtatnak.

Telefon: 12—59.

Telefon: 12—59.

h á l a z a d ó s s á g o k n á l , amelyeket
az
esküvővel
kapcsolatosaknak
tart, de a tízezer
koronáról
hallani
sem akar. A n n y i v a l i n k á b b i g y dön-

tött, mert jogtanácsosa a hitelezők számláinak átvizsgálásakor ugy találta, hogy bizony
erősen

fogott

a hitelezők

ceruzája.

Hogy

egyebet ne említsünk, egy szerény öltönyéi
százötven koronát, egy
brics-esz-maidrágért.
száztíz koronát számitottak s a. többi tétel i-s
ebben az arányban szerepelt a számláikon. A
hitelezők haragra lobbantak s élükön, egy tókereskedő veit följelentést tettek .a fiatat férj
ellen

hitelezési

csalás

cknén.

A

főkapitány-

ságon most három rendőrtisztviselő is hiába
töri a fejét, .hogy megtalálja a fiatal férj cselekményében -a kitélezési csalást.
— Négy halálraítélt. A B. Z. am Mittag-nak jelenítik Newyonk-bó'l: Húsvét hétfőjére tűzte iki a törvényszék Rosenthal játékbarlang-tulajdonos gyilkosainak,
Lestynek,
Franknak,
Lewysnek és The űypnek
kivégzését a villamos széken. Becker rendarhad•nagyot is -hallálra Ítélték minden fórumon,
de ö szerencsés- volt, .mert perújításért
folyamodott és kérésének helyt adtak. Most
aztán Newyorkban mozgalmai indítottak,
hogy a n-égy halálraítéltet részesítsék ugyanolyan elbánásban, mint Becker rendőrtisztviselőt. Húsz rabbiból álló küldöttség
ment
Newyork Ah a-m kormáinyzéjához, hogy balassza ell a kivégzést-, az üzletekben pedig a
vásárlóknak
petíciót adnak aláírás
végett,
hogy -mentő' több aláírással küldhessék el a
kérvényt a kormányzónak. A lapok is a pörujitás -méllett ir-n-ak és 'hogy nagyobb nyomatékot adjanak a kérésnek, közlik a négy
haiállraitéltlnék egész élettörténetét, megindítóan irják le, ho-gy az özvegységre M-t négy
fiatalasszony a gyermekekkel koldulni mehet és közlik a négy asszony arcképét
a
gyerekeikkel
egviitt. Siralomházban -üt a
ti égy halálraítélt. Mindegyik mellié -lelkészi
rendeltek -és tegnap egy grammofont vitték
be a börtönbe, amelynek lemezei egyházi
zsefozsmákat

Royal nagy kávéházban

énekelnek.

Minden vasárnap

NAGY

TOMBOLA
értékes n y e r e m é n y t á r g y a k k a l ,
Naponta czigányzene.

a

SZÍNHÁZI V A C S O R A !
S a j á t t e r m é s ű kitűnő h e g y i b o r o k .
Különlegesség: „Royal Zöldike."

Tulajdonosok: M a i e j k a é s Fiiegei.

URÁNIA
HÚSVÉT HÉTFŐN É S KEDDEN

K i z k í v á n a t r a !
GQRE GÁBOR,
DURB1NTS SÚGOR
ÉS KÁTSA TZIGÁNY
budapesti kalandozásai.
Első eresztés három felvonásban.

Ezen kivül egy 2 felvonásos
Izgalmas dzsungelkép.

— Nagy vámcsalói a fiumei kikötőben.
Előadások:
A kormány a fiumei szabad kikötőben, -ajh-o-1
nz országba behozott külföldi -áruk vám<cua.t- Hétfőn 2 órától, kedden Y26 órától kezdve.
lanu.l vannak fölhalmozva, számos n-agymefifitii vasbeton tárházat épittetiet-t. Ezek -egyi<k éneik munkáit közel egymiiilllió koronáért
rify előkelő zágrábi épitővál'akczóra bízták.
Miivel az épiités síü-rgős volt és mert a maigyiar
vasigyárak ntem tudtak idejében k-eflJő menyhyiisógii nyersanyagot, száJili-tiami, -a keireskedieilimi miniszter m-eg-engedte, lio-gy -az épitkefe-leösszegét kitevő Jvaisbetionmunlkákboiz
szükséges hetven vaiggon v-as ikiülföLdi -gyártmány Jegyen. Az építés 'haladásának .arányában tengeri hajókon németországi va9ait szálbttiaitott a vállalkozó, aki ezt az -anyagot elvámolás nélkül épített© be .a tárházba. V-ai -aKifiek 'tudomására jutott a dolog és a vámvisszaélést bejelentett© Balázs Gyuló.n.ak, a
hfimed fő vámhivatal főnökének. 'Balázs elos
"zör föliszólitott.a a vállalkozót -a vám megfizetésére, ez azonban arra való hivatkozálssaJ,
fógy az épit-ési terület vámkülföldnek tekintendő, megtagadta áruinak ,az elvámolását, A
*ővámhivatali kötelieraségszerü jelentést^ tett
ügyről a pénzügyminiszternek, akitől azt
® választ kapta, hogy .a vállalkozó fizetni tarMik, mert. semmi körülmiányt nem lát arra.
fö'-zve, liogy a vas a magyar területen vám
n

élkül

lehessen

elhasználható.

A

miniszteri

'dasiitás a,lapján a váJ-lálkozó .fizetett is -néhány ezer koronát, azonban ujabb följelentés 1

folytán később kisült, hogy a Németországból
származó vasnak csupán egy része van elvámolva, Weinhardt Gusztáv mi-nisateri tanácsa-), pénzügy igliiagiajtó iá föJjelemitós-tl |k.i-a|dta
Smokvina Máriás pénzügyi tanácsosnak, aki
la vizsgája,t f-ölyamán megállapította a vissza
éllést és a -köziell harmincezer koronás vámeltlLtkoMsárt na-gyösszegű hirsággail! sújtotta
vállalkozót,
— Érdekes kártérítés. Éidekes ká té.itési pörben hozott -ma Ítéletet az -aradi (törvényszék. A pöriben. alperesként
Szulkovszky József Mánia herceg magyarországi
vagyonkezelő gondnoka, Kóálftzl Lajos Ur,
aradi ügyvéd szerepelt, a- felperes pedig Halitzky Árpád, -aki régebben a pan-kotai Szu.lk-oVs'zky - unada lomn ak -v-oliti ta -gazdatisztje.
Ha-litzkyt 1907-ben a pankotai uradalomtól
,a -Fei-staátzi Szulkovs z-ky-uradalomlh 0zi helyezték át, mint jószá-gkor-mányzót s -ezt az
állását 1913-ig töltötte be. -amikor íhirtefien
elbocsátották azért, mert Hellekessel Henriik
dr. -bonni ügyvéd, a herceg inémetországi
gondnoka eltem a bonni tör vény széknél följelentést tett. A jószágkormá-nyzó végkielé•gi ;ést -kért, im-ég pedi-g egy évi fizetésének ötszörösét, kérését azonban -nem télj-esitették,
mert az uradalom szerint azzal, hogy Helfekessel d-r. ellen- följelentést tett, megrágalmazta fölebbvalóját
s igy azonnal elbocsátható ími-nd-en kártérítési igény -néllkiiL Haiitzky ekko-r az aradi törvényszéknél 51,364
korona erejéig Králitz Lajos dr. araldi ügyvéd, mint a herceg magyarországi vagyonkezelő gondnoka ellem keresetet -adott -be, a
melyben azt: vitatta, hogy Helilekessdl dr. .ellen az aradi árv-aszék egyenes utasitására
tett följelentést, m-ert az -ügyvéd Szullkovsziky Mária hercegnő érdekeit nem viselte
-szivén, nek-i pedi-g, minthogy a hercegnő személyi gondnoka volt egyúttal;, kötelessége
volt az árvaszék utasításának eleget tenni.
Az aradi törvényszék ném f-ogadta el az alperes Králitz Lajos dr.-nak azt az -érvelésiét,
hegy felebbvailójának ímegrágalmazása miattjega v-olt azonnal -elbocsátani -Halitzkyt é's
elmarasztalta
az 51,364 korona kártérítési
összeg megfizetésében.
— Szeplős, csúnya nőkőn is azonnal
se-gi-t :a világhírű Földes-féle Margit-erem és
-szappan. Ezen teljesen ártalmatlan leazmietikai szerekről minde-nütt a l-eg-n-agyóbb elragadtatásstai nyilatkoznak a legmagasabb
rangú körökben is. Az atreot a -legröviidehb -idő
alatt bársonysi-mává teszik, ü-de, ifjú szint
kölcsönöznek s hatásuk állandó, ttehán nem
pillta-nat-nyl szépséget idéznek elő. Mairgitcrém 1 K, Margit-szappan 70 fillér, Miargűitpouder 1 k-orona 20 fillér. -Kapható az összes
gyógyszert, árakban és -drogua kereskedések ben, valamint -az egyedüli készítőnél: gutori
Föl-des Kelemen gyógyszerésznél Aradion.
— Nagy Szalvátor sörszezon. A világhírű Pilseni-sörgyár különlegessége, a Sza.lvator-sör mindenkor friss csapolásban naponta a Próféta-étteremben (Kárász-utca)
va-n kimérve. Elsőrendű ízletes konyha. Körültekintő, figyelmes kiszolgálás. Szíves látogatást kér Gottwald Rezső, a Próféta-szálloda és étterem tulajdonosa.

babkávét egy kis adag
„Franck" hozzáadásával. —
Ezen előny abban keresendő,
hogy a „Valódi" -.Franck: a
babkávé Izéhez az itt rendelkezésre álló összes pótlékok
között a legjobban hasonlít
n>2 tm 30/2ü11&
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Tükör a városi sportéletről
—
{Saját

Sorok

a főispánról.

tudósítónktól.)

H-a -a

—
feltámadás

napján elmélyedünk -gondolatainkban és latolgatjuk a legutóbb .lefolyt, -avagy épen
most lefolyó sporteseményeket, akkor határozottsággal) metgáliLapithatjuk, hogy városunkban a sportélet ebben az évben az eddiginél hatalmasabb mértékben fejlődik. Annit
a vivők a vidéken, a fővárosban és most itt
a kiváló országos erőkkel szemben produk á l n a k , olyan
vívósport
még

eredmény,
amelyet
nem mutatott
fel.

a szegedi
V o l t a k ta-

lán kiválóbb vivőink is, de azok mellett niean
csoportosult annyi elsőrangú erő, mint a
mennyi m-ost van. Azt lehetnie mondani,
h o g y a Szegedi

Vivó

Egyesület

-az, m e l y

a

legnagyobb csendben d-ol-g-ozik. És hogy mégis milyen sikerrel, igazolja a most lefolyó
országos versenye.
A legrégibb sportegyesület, a Tornaegyesület fennállása óta sosem volt olyan tevékeny, mint most. Eltekintve attól, hogy férfi csapata ismételten megnyerte .Magyarország vidéki bajnokságát, .különösen dicséretre méltó az a fáradozása, hogy Szegedem
végre a hölgyeket is megnyerte az aktív
sportolásra. Úgyszólván ez volt ilegiidvösehb
munkája, -melyet dicsérettel ismer el az
egész ország. Mindezt még hatalmasabb -vállalkozással tetézi. Pünkösd után országos
szövetségi torna- és atlétikai versenyeket
rendez. H a e vállalkozása teljes mértekben
sikerül, akkor igazán nincs más feladat részére, mint hajlékot szerezni, hogy valahára
a m-aga. javára is dolgozzék, mert, arnft eddig tett, az — anyagilag
— csaknem az
só leheletig
való önfeláldozás
volt.

utol-

Az események sor-ozatábam. fényesen raSzegedi Uszóegyesület
megalakulása. Volt már egyszer uszóegyes-ületünk is,
de a mostoha viszonyok a megalakulás étében
agyonfojtották. A most magalaikul-t
egyesület olyan emberek kezében van, akik
vér l>eli sportemberek és ez teljes biztosíték
arra nézve, h-ogy nemcsak fennmarad, hanem fejlődni is fog. De kell! is, liogy fejlődjék, mert városunkban az úszósport szégyenletesen vissr-amar-a-dt. A iLgegészs©ges|ebb
sportágak egyike és a tanuló ifjúság részére
még egy uszodánk sincs. E siratni -való állapoton fájdalommal essünk -túl és vizsgáljunk tovább.

gyog fel1 a

közönségének

erők lelki ereje megcsappant.
vereség, hogy annál
inkább

Tatabányai Sport

a ma

a város

is. H i s z e n Sze-

ged hegemóniája forog kockán ia futballban.
Az igazi vétkes elsősorban a csapat. Elbizakodott volt nagyon. Biztosra vett-e győzelmét és e -dőre hit -azt jelenti, hogy az ösz-

v v v
v v
v

mwmi

Az agilitásban ugyancsak kivette a részét a. legf-ejlődőbb egyesület: a SzAK. Megalakította -birkózó osztályát. És alig, hogy
megalakult, nagysikerű délkerületi birkózó
versenyt rendezett. Igaza van, fejlődni csak
ugy lehet, h-a a -tagok versenyezhetnék. Ezen
az utón haladva lesz is olyan gárdája, hogy
büszkék lehetünk rá továbbra is. Egyelőre
csendben, működnek már vivói is. Armentaui neveli őket, tollút ez csak haladást jelenthet.
A legnagyobb szakosztálya: — a futball,
-a szokott lelkesedéssel fogott az idén is munkához és hogy épen most érte súlyos ba'siker, ez- nem az ő hibája. Csapatának Bácskától szenvedett veresége fáj nemcsak neki,
hanem

Budapest SzAK I.
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Kellett tehát
megnyerhesse

a
a

bajnokságot. Mert hisszük, h-ogy most felébredt benne a kötélességérzás. A bűnösség tudata munkára sarkaló tüzes üszök.
i m
A SzAK riválisa, -az SzTK ©didiig ha
nem
volt még a régi erőben, de mindenesetre olyan irányban fejlődött, meil-y a. réginél- is erősabbé teszi, N-etn szólva árvát!,
hogy mit j-clieint részére a pálya hiánya, főleg azt kell különösen kiemelnünk, hogy végre a saját -erejéből ©gyikszik lábrakapmi. Bizony igy kell dolgozni. A lelkes, fiatal tagokból neveljen csapatot. Megváltás lesz részére, ha elkészül uj pályája. Ez már igazán az
övé lesz -és remélhető, hogy aztán nemcsak a
csapiatok, hanem a pályák is erős mérkőzést
tartanak vasárnaponként. Nem árt, ha a város közönségéből még vagy öt-tizezer embert
megnyernek a sport részére ha nem is dolgozni, de legalább lelkesedni.
Hogy a Tiszán mi készül, arról talián még
korai volna beszélni. Az országos evezős-verseny, melyet juiius végén tartanak, mindenesetre izgató látvány 1-esz, -de csak -akkor, ha
legalább két csapat versenyez majd. Ezúttal remélnünk lehet, h-ogy akad elegendő
versenyző csapat.
Mint igazi sportszenzácáót, -amelyet eddig kevesen tu-dnak, csak most ,árulom el.
Az eddi-g előadott-akiből bárki is meggyőződhet arról, hogy városunk sportélete ebben, az
évben olyan lendülettel fejlődik, hogy a legszebb -reményeikkel lehetünk ©l-telve. A nagyarányú fejlődés közben váratlan politikai
esemény történt Szegeden. A város főispánt
kapott. Ez maga nem jelentene s-emmit, de
annál többet jelent az, hogy főispánunk
nemcsak kiváló kormányzó
erő, hanem
izig-véng

sportember. Olyan, -aki most is elnöke a Szentesi Tornaegyesület-nek. Aki -fiatalkorában -a
legkiválóbb tornász volt Ismeri nemcsak
hazánk, hanem a külföld sportéletét is. Mik-or a szegedi tornászok Szentesien voltak
februárban, ő tartotta -az ünnepi beszédet. E
bedószet mimt lelkes sportember olyan áhítattal hallgattam, h-ogy a szivem reszketett
örömömben: — hát. ilyen főispán is van az
országban.
És most, hogy -a mienk is- .lett -ez a főispán, bizonyára nemcsak én, ha-nem velem
mindenki örül. Ez az öröm talán azt is jelenti,
város

hogy elérkezett
sportéletében.

o A SZAK

a feltámadás

ideje

Id,

István,

Herczeg

a

húsvéti mérkőzései. Három

csapatát -szerepelteti -az ünnepek alatt a
SzAK vezetősége. Ellő csapata itthon- já'tszik,
I.-ib csapata Szentesen -és Földeákon, tisztviselő csapata Törö-kkanizsáni és Vásárhelyen, szerepel. Az összes csapatok .igen szorgalmasan készültek a mérkőzéseikre. Rendkívül érdekes lesz az -itthoni két mérkőzés.
A Terézvárosi
TC 'tegnap közölt teljes első
csapatával jön és tekintve, hogy tavaly 2:1
arányú vereséget szenvedőit a SzAK-tól, nagyon ambicionálni fogja a győzelmet. A
SzAK -meg akarja mutatni, h-ogv még mindig a régi félelmetes erőt képviseli és hogy a
Bácska elleni eredménye nem volt reális.

Ugyancsak nagy az érdeklődés a
Tatabányai Sport Club hétfői szereplése iránt. Reméljük, '-hogy a vidék l-egj-obb -csapatával
szemben a SzAK hírnevéhez -méltó eredményt fog ellérinii. A -mérkőzéseket! a ibi-rói
kar egyik legképzettebb fiatal -tagja, ifj. Szidott Vilmos vezeti.

TÖRVÉNYKEZÉS
oooo

Életbe lépett az uj
esküdtszéki törvény.
(Saját 1tudósítónktól.)
Nemcsak a sajtótörvény, hane'm az esküdtszéki förv-ény is
most lép élet-be. Ennél az uj törvény,nél is
vannak olyan, -rendelkezések, amelyek eltérnek a régi gyakoriattóll. S -ennék a törvénynek is vannak homályos szakaszai is, amelyeket meg kéltl világítani. Nem tesz érdektelen tehát, ha egy kiváló jogász ismertetését közöljük egy-es kétségesebb szakasz-okról s azok rendelkezéseiről. Az ismertetés ezeket mondja:
— ;Az- esfcütítsziéki 'törvény csak hu síz
és egynéhány paragrafusból áll. A régihez
;viszonyítva
csak kevés változtatás\l
tartalmaz. A törvénynek -ez a ci-m-e: „Törvény az
esküdtszéki -eljárásra és a seimbniségi panaszra vonatkozó -rendelkezések módosításáról."
A törvény három cikkből és harmiir.nyolc
szakaszból, ál'il. Az utolsó ,szakasz arra vonatkozik, h-ogy ezt a törvényt az ,igazságügym-i miszt-er hajtja végre. Az uj törvény élső radikális intézkedése az, h-ogy az esküdtekhez
intézendő
kérdések két csoportra
oszlanak.
A ténykérdésre és a jogkérdésre vonatkozó -kérdéseket külön-kii'ícini intézik -ezúttal az
esküdteidhez. Eddi-g a 'két. kérdés-komplék,szum egybefüz-ve került az esküdtek elé és.
-ez volt az -oka annak, h-ogy az esküdtek nehezen-, sőt néha egyáltalában ,nem -értették
meg a kérdéséket. Sokszor azt sem tudták
egy kérdés után, h-ogy m-iről van szó. A ténykérdés arra irányul, igaz-e, hogy vádlott a
vád alapjául szolgáló eseltekmémyt elkövette? -Ebbem a kérdésiben- ,már iben-foglalltatik
a tulaj doniképem felelet, ott léhát tévedések
nem igen, fordulhatnak -ellő.
Amikor az esik-üdt -erre a kérdésre -m-egféldt, akkor a jogi kérdés -arra- -irányul, hogy
,az a cselekmény, amelyet a vádlott elkövetett, ímegá'lila-pitja-e a vádbeli bűncselekményt.
Ezeait-ul -az eskü d-t széki eljár ásnak a
kérdésekre vonatkozó -rész-e -oly tiszta és világos lesz, Ih-ogy a régi törvény alkalmazása
mellett fölmerült esküdtszék! tévedések vagy
,teljesen, vagy pedig legalább --is -naigyrésziben
elenyésznék, a minimumra redukál ódnak. A
második radikális intézkedést! az elnöki rezüménél létesítették. Ezután, a sajtópöröket kivév-e, a többi- esküdtszék elé kerülő
ügyekben az elnöki fejtegetésnél csak a birói
-tanács másik kél -tagja, a vádlott -és a védő
lehet jelen.
Az elnöki fejtegetés ezentúl nem lesz
•nyilvános. A föntdbb leteíli-tlett személyekém
kivül a rezümé tartama alatt senki a teremben nem- türtózkodhatik. Az elnöki fejtegetés után a jegyzőn és az esküdteken kivül .a
többiek elhagyják a- termet. Az esküdtek tanácskozását
nem az esküdtek főnöke,
hanem
az elnök fogja vezetni.
Ha az elnöktől- az
egyik esküdt uj fölvilágositást kér, ugy az
elnöki rezümét végighallgatott személyeket
b-e kell hivni a terembe.
Sajtópörökben
az eddigi gvakorlat marad érvényben.
Az elnök fejtegetését nyilvános ülésen -fogja megtartani. Mikor az esküdtszéki törvényjavaslatról a parlamentben
vita folyt, egyes képviselők azon aggodalmaiknak adtaik kifejezést, hogyha a sajtóügyekben az elnöki rezümét illetőleg ugyanazt az eljárást honosítják meg, mint a többi
esküdtszéki ügyeknél, ugy az elnök öntudatlanul is befolyásol hatja az esküdtéket. Az
igazságügy miniszter ezért nem zárkózott el

1914. április 12.
attól, hogy sajtóügyekben- -az elnöki rezümé -nyilváin-osan történjék. Egy -igen érdekes
újítás foglalta tik ,a sajtóügyi eljárásban. A
•sajtó vagy nyomtatvány utján elkövetett rá•gál nazási és becsületsértési pörölkben a vád-

lói: köteles bizonyítékait az eljárás megindítása után nyolc napon belül beterjeszteni.
Ha ezt elmulasztja, ugy elesik attól, hogy

DÉLMAG YARÖR-SZÁG

15

pört adott bíe a -gróf ellen az aradi törvényszéken, mert a gróf -azt állította, hogy -a kiűzetett kétszázezer kc-ronáuál még többel tartozik neki. Az
aradi
törvényszék
pol0000
gári tanácsa ma tárgyalta az ügyvéd
keresetét.
A
törvényszék
megáília.pix A kisipari szövetkezetek ögye. Betot-ta, hogy GyuLay .gróf enilitelt .nyílttéri számoltunk róla, hogy -a Gazdaszövetség miközleményében valóban kérkedett azzal, hogy
nap tartott közgyűlése a kis ipari szövetkeaz ügyvéd neki még nagyobb összeggel tar- zetek ellen -milyen önző álláspontot foglalt
tozik s ezért -az Ítéletben fölhívja ,a -grófot, el; fölszólította -a Központi hitelszövetkezet
hogy állitólag-os követelésére nézve hatvan vezetőségét, bqgy a kisipari szövetkezetek tánapon bélül -adj-on -be keresetet,, ha pedig -azt mogatását egyszerűen kapcsolja ki a proe határidőn belül /nem tenné meg, ugy hagy- gramjából. A Gazdaszövetség állástfogiMásájon föl a kérkedéssid.
nak -mégsem tulaj doni tottumk nagyobb jelentőséget, inert hisz a. közgyűlésen elhangzott fölszólitós -tulaj d-onképen -beleütközik a
Központi hitelszövetkezet fölállításáról szóló
törvény rendelkezéseibe. Ez a törvény kifejezetten hangsúlyozza, hogy a központ a me-

KÖZGAZDASÁG

bizonyítékait
előterjeszthesse.
Ez volt
a
sajtóügy! eljárásoknak a rákifenéje. A vádlott
ügyani.s rendszerint -arra váló hivatkozással,
ho-gy a cikket köz- v-agv magánérdekből irta, a valódiság bizonyítás át kérte, amihez az
engedélyt rendszerint meg is. kapta. Ha vádlott csak egy kilssé ügyes és raffináít volt,
ügy taz el-járást éveikig büzit-ai hál-asztott-a.
•Ez ellenkezett 'a büntető pörc-k komolyságával! és veszélyeztette 'a sértett érdekét, hogy
a sértésért megfelelő elégtételt kapjon. A
zőgazdasági és ipari szövetkezetek
egyenlő
bizonyítékok elkallódtak, a:z -esküdtek -is a
elbánásban tartozik részesíteni. A létező törrég történt cselekmény elbírálásánál Sokkal
vény pedig egyelőre mégis
-csak erősebb,
lazább kritikát .gyakoroltak. A vádlottak edmint
az
-agrárius
tábor
néhány
vezetőembedig rendszerint ugy jártak dl, hogy a vizsrének ipai-ellenea állásfoglalása. Ugy lát-gáibiró előtt bevallották ugyani, hogy a cikszik, hogy ipari körökben túlbecsülik a Gazket ők irták, -de imindan más. .vallomást megdaszövetség legutóbbi kirohainiásaiLnak jelentagadtak. A tárgyaláson azután a ibizio-nyi tátőségét. -Legalább ás erre kell következtetti eljárás ;meg,indltásáit kérték. A tárgyalást
nünk abból a tényből, hogy Thék Endre, -az
el kellett napolni, meg íke'il idézni a tanukat.
Országos Iparegyesület alelnöke, aki egyútA vádlottnak gondja volt arr-a, hogy a tatal elnöke a Központi Hitelszövetkezet f-elnuk meg ne jelen jenek stb. Ezentúl a vádügy
rí ő bizottságának,
erről a
tisztségéről
lott köt-ellcs lesz -bizonyítékait -azonnal, ilmost
lemondott.
Arról
értesülünk
különbért,
letve .az eljárás -meginditás-a után- nyolc nap
hogy
Thék
En-dre
-lemondása
nem
marad
elal-aet beterjeszteni, ,mert különben elesik eme
szigetelve és h-ogy az ipari szervezetek -képjogától. A később beterjesztett bizonyítékoviselői az 0-rszáig-cs Ipartan-ács egybehiváraát
kat a bíróság ezentúl nem fogja figyelembe
fogják kérni, amelyen szóvá teszik a Közvenni. A sértettnek joga van, hogy 'a beterponti Hitelszövetkezet által felkarolt ipari
jesztett bizonyíték-okra nyolc napon béliül elhitelszövetkezet ügyét és nyilatkozattételtne
.lenbizonyitékait beterjessze. Sokat vitatott
fogják felszólítani -a kormányt, hogy azonokérdés volt, hogy olyan, fegyelmi ügyeknél,
sítja-e magát a -Gazdaszövetség állásfoglalá•amelyeknél egy 'felsőbb hatóság megszüntesával?
tő vagy föíllmenlfcő határozatot hozott, a valódiság bizonyítása elrendelhető-e? -Például
x Piaci árak. A mai napon a szegedi
egy köztisztviselőt azzal vádolnak, hogy szapiacokon az alábbi árak mellett lehetett -vá•bágytalianiságiot követett el. Megindul efll-ene a
sárolni: Hizott -liba -darabja 8 koronától 16fegyelm-i eljárás, amelynek során kiderül árig. Sovány liba darabja. 4—6-ig. Hizott katatlansága. Valaki -ezt az -ügyet a sajtóban
szóváteszi. A megrágalmazott tisztvis-elö a
biróságná-1 keres jogorvoslást. A vádl-ott a
ÖNVÉDELEM. Valami derék ' utcaköve-valódiság bizonyításának elrendelését kéri,
ző állt a biró -előtt. Azért került oda, mert egy
amiit a biróság azzal, hogy ebben az -ügyben
már fölmentő határozat- hozatott, -megtagad. kutya a lábába .harapott s ő erre -a csákányáEdd-ig ez igy volt, de a jövőben máskép lesz. val leütött-e. A kutya tulajdonosa pörölte be
A jövőben igenis helye lesz a valódiság bizo- és kártérítést követelt a szegényen.
m o z g ó i z m h a z
— önvédelemből cselekedtem, védekezik
nyításának az ilyen eseteknél. A vádlottnak
TELEFON 8-07.
ezzel -módja nyílik larra, h-ogy a inagy nyil- -az utciakövező és nem is -akartaim agyonütni
vánosság előtt bebizonyíthassa állításainak iá kutyát.
— Hát -akkor miért -nem a csákány nyeIgazát.,
lével s miiért -az élével1 ütötte meg?
'
j
HÉTFŐN és KEDDEN
—• Mart, mert -a-mig a kezemben levő csá§ A kérkedés. Aradról jelentik: Ismeretes kányt megfordítom, még egyszen meghara«z éveik óta tartó pörösködés, amely egy pott -volna s mert a kutya -is a fogával harad-u&giaizdiag -osztrák főur, Gy.ulay István @rof pott meg s nem a farkával.
*
és Lukáesy Lajos dr. aradi ügyvéd között foÉRVEK. Gyermekek, h-a egy va-gy más
lyik. Az ügyvéd vagyonkezelője volt a grófnak s máíiirt ilyen, -a gróf á Máltása szerint meg- dologban összekülönböznek, a vitatkozás he! Két szenzációs reprise 1
károsított® őt. Lukáesy dr. 200.000 koronát vében, nem nagyon válogatnak ez érvekben,
Megtérített az okozott kórból -a grófnak, -aki -sőt oly-ainokat mondanak néha, hogy felnőttey nyílttéri közleményben foglalkozott- m tek között súlyos feltételű párba,j vagy legüggyel. E közlemény miatt az ügyvéd ra- alább becsű letsértésii per lehetett s-oksz-or belőle. Az enyhébb hangú vitatkozások közül
fiolmazási pört i-ndlitott, egyben kérkedést
való az alábbi -kis diskurzus, amely -azonban
Nordisk dráma 2 részben.
annál mulatságosabb furcsa logikájával. Két
kis gyermek -vitatkozik s haragjába-n azt
mondja az egyik:
•
•
— A te papá-d sus-zter és te mégis rongyos
cipőben jársz!
j N f u i a k , T e | á s ® k
|
i
— -Ne hencegj a cipőddel. A -te papád fogJ ~
B
orvos és még sincs foga -a fél éves- kis öcsédNordisk dráma 3 felvonásban.
S = = ó r i á s i v á l a s z t é k b a n . S = 3 nek.
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Psylander esték!!

\ HÚSVÉTRA

SAJÁT
GYÁRTMÁNYÚ

CUKORKÁK|

rvay Sándor és Fia |
j cukrásznál, Kfauzáí-térl.s?. jj
TELEFON 251. SZ.
nNmmiiiiiliilllllMHUMI'Ű

I

*

ELŐRE. A szomszéd lakásból éktelen
pyerm-eksiv-ailkod-áts hangzik ót- s ,a jószivü
szomszéd végre is türelme fogytán bekopogtat- -oda, ahonnan -a sírás kihallatszik. A gyereksírás oka hatalma® verés, melyet az apa
c-z-t ki gimnazista fiának.
Érdeklődve kérdi meg -a szomszéd:
— Miért püföli ugy -a kedves fiát szomszéd ur?
— Hát tetszik -tudni, holnap délben f-o-gj-a
hazahozni a bizonyítványát, de nekem már
korán reggel rí kell utaznom.

A főszereplő mindkét drámában

Wal emár Psylander
Előadások hétfőn 2 órától kezdve.
Kedden 7a6, V*8 és 9 órakor.

16.

DÉLMAGYARORSZÁG

o?.a d a r a b j a 3.50—4.50%. S o v á n y k a c s a dar a b j a 2.80—3.50. C s i r k e d a r a b j a
1.10—2.50.
T y ú k d a r a b j a L40—2.80. P u l y k a 7—10. K á posztafej s i m a 12—20. K á p o s z t a '
savamya,
k i l ó j a 18 fillértől 20-ig, K r u p . l l k i l ó j a 07—08.
G y ö k é r k i l ó j a 24—26. S á r g a r é p a k i l ó j a 16—
28. T o r m a k i l ó j a 60—70. F o g h a g y m a k i l ó j a
54—60. V ö r ö s h a g y m a . 18—22. M a r h a h ú s isfiitn i , k i l ó j a 1 k o r o n a 40 fillértől 1 koronái 50 fillértől. M a r h a h ú s levesnek, k i l ó j a 1.30—1.40.
Marhahús paprikásnak
kilójia
1.20—1.30.
B o r j ú h ú s eleje k i l ó j a 2—2.40. B o r j ú h ú s hát u l j a k i l ó j a 2.20—2.30. S e r t é s h ú s k i l ó j a 1.70
—2.20. Z s í r k i l ó j a 1.60—1.70. J u h h ú s k i l ó j a
1.30—1.40. T e j l i t e r j e 18 fillértől 2 6 % . T o j á s
diara.bja 05—06. K e n y é r f e h é r , k i l ó j a 28—30.
K e n y é r b a r n a , k i l ó j a 24—26. D i s z n ó é l ő súlyb a n I . r e n d ű 1 k o r o n a 16 fillér. I I . r e n d ű 1
k o r o n a 12 fillér.
Felelős szerkesztő: P á s z t o r
Kiadótulajdonos: V á r n a y

5

József.
L.

ZUÁCS ACÉLFÜRDÖ
FELSŐ-NI

A G Y A R 0 R S Z Á 6

Egyedül leaert tzéeeavdus vasforrás. Legtöbb
vasat tartolsiazó lváforráa belső használatra.
Idáay május 15-töt szeptember 30-lg. Felülmúlhatatlan vérszegénység, sápkór, nfli bajok, hátgerinc- és idegbajok, bémulás ellen, átszenvedett
betegség és erós munkásság után. Mint ftirdöorvos Dr. Nádosy István Igazgató-töorvos működik. Utazás Bécsből 9 óra. északról Oderbergen
át 5 óra, délről Budapesten át szintén b óra.
Szliácsra vonatkozó falragaszok minden nagyobb
vasúti állomáson ki van függesztve. Kimerítő
felvilágosítást és prospektust, utazás valamint
lakás-árkedvezményről az elő- és utóidényben
stb. adja :

Fürdőig i g a t ó s á g ,

S z l i á c ? o t L (Zó'yom-m.)

1914. á p r i l i s 12.

jar-Mtt

ESTE
MANDARIN.
Szininü 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
Holnapután
A

KIS

Almássy
Simkó
Baróti
Gömöri
Petheő
Csiky
Virágháti
Pálma
Mihó
Balázs

M a

holnap

és

iiHMéi
TOMBOLA

kedden

értékes

nyereménytárgyokkal.

KIRÁLY.

Operett 3 felvonásban. írták: Bakonyi és Martos.
Zenéjét szerzette Kálmán Imre.

m m

MiKsn,
kávés.

Ü. V.

SZEMÉLYEK. ~
A király
Lincoln, tábornagy
Montbrison, admirális
Esredes
Testőrkapitány
Rendőrfőnök
Lancelot, hadnagy
Testőrtiszt
Montarini, operaénekesnő
Huck
Zozó, táncosnő

Gózon Gy. m. v
Balázs
Szendrő
Virágháty
Erdélyi
Kohári
Sümegi
Stella
Hilbert
Solymosi
Déri

Hirdetéseket mérsékelt áron
felvesz a kiadóhivatal.

HUTTEfi ES SCHRi
s

p

C s o d á s h a t á s ú arcszépitő és f i n o m í t ó
A VILÁGHÍRŰ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FÖLDES-FFILE

| szitaáru és nemezposztó gyárak magyarországi telepe j
[BUDAPEST,

X., G Y Ö M R Ö I - U T

fi

80/62.

(Ajánlja kész állapotban, tehát utólagosan tüzhorganyo-i
Írással ellátott többször csavart gépsodronyfonataitl

ITM E . ÉS

mmmmmmmmmmmmmmummmmmm

Városi

Kiiijnő

színház.

horganyozás

a M a r g i t - c r é m e zsírtalan, ártalOlcsó

^ v F -

m a t l a n , r ö g t ö n szépít. Á r a 1 kor.

árak

A Földes-féle M a r g i t - s z a p p a n
n a p a l a t t lemossa

A

SZÖKÖTT

Eredeti népszínmű dalokkal és tánccal 3 szakaszban
Irta: Szépligeti Ede. Zenéjét Szerdahelyi.

KERÍTÉSEK,

SZEMÉLYEK:
Gróf Monti
Camilla, neje
Korpádiné
Gergely I
Lajos
I Kovács fiai szabó
Julcsa, árva
Gémesi, jegyző
Pista, inas
Völgyi ezredes
Rongyos ember
Miksa, elitélt

=

Nem tévesztendő össze másfajta fonatokkal, melyek
mind közönséges horganyozott d r t b ó l készülnek.
Tüskés huzalok, sima huzalok, kettőshegyü szegek
stb. igen jutányos árban. Árjegyzék és minták bérmentve és díjtalanul. Továbbá gyártatnak:

KATONA.

Körmendy
Gömöri
Miklóssy M.
Sümegi
Solymosi
Déry
Petheő
Mi hó
Csiky'
Koháry
Békefi

KAPUK

ÉS

szeplőket,

pár
máj-

foltokat és m e g s z ü n t e t m i n d e n b ő r b a j t .

mint t a r t ó s s á g t e k i n t e t ó b e n p á r a t l í r g y á r t m á n y
DÉLUTÁN

a

=

Á r a 7 0 fillér.

•

1

Kapható m i n d e n g y ó g y s z e r t á r b a n ,
d r o g u e r i á b a n és illatszerbereskedésben
6 koronás rendeléseket bérmentve küld

AJTÓK

FÖLDES KELEMEN

gyógyszertára ARADON,

.
Szegeden k a p h a t ó :
Bentsik Lajos, G e r l e Ferenc, Leinzinger
G y u l a , F r a n k i Antal, F r a n k o Antal,
M e á k G y u l a , Vajda I m r e és T á r s a drg.,
4 u b Fodor Jenő és T á r s a drg. bbsite
Ü§
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig előnyárak 1
1 mellett.

K ö i t e é g v e t e s e k és t e r v e z e t e k

Kiskundorozsruán k a p h a t ó :

ZABÓ l á s z l ó

díjtalanul

§=!

gyógyszerésznél.

ESTE
A CIGÁNYPRÍMÁS.
Operett 3 felvonásban. írták: Grünbaum és Wilhelm,
fordította: Harsányi Zsolt, zenéjét szerzette: Kalmár Imre
Rácz Pali
Laci, a fia
Sári, a leánya
uliskája húga
rinoy grófné
Qaston, a fia
Gadcau
VII Heribertpirály

A l e g b i z t o s a b b permetezőszer.

«

SZEMÉLYEK:
Heltai
Sümegi
Déry
Kovács A.
Miklósi
Spiymosy
Kohári
Mihó

J

szölőpermetezés terén, melynek
s z ő l ő t u l a j d o n o s n a k I s m e r n i kell.

1. N e m

kell

beoltani.

2.

A

permetezőt

3. Pillanat alatt készíthető. 4. O l c s ó

« DÉLUTÁN
JÁNOS VITÉZ.
Daljáték 3 felv. Petőfi Sándor cimü költői elbeszéléséből irta Bakonyi Károly. Zenéjét Heltay Jenő verseire
^szerzette dr. Kacsóh Pongrác.
Déry
Hilbert
Miklóssy
Sümegi
Balázs
Virágháti
Heltai
Irányi
íyi
Virágháty

a a a
H f

Vegytiszta pormész.

Holnap, hétfőn

„ , .
,
SZEMÉLYEK:
Kukorica Jancsi
Iluska, Jancsi kedvese
A gonosz mostoha
Strázsamester
Bagó
A falu csősze
a francia király
A francia királykisasszony
Bartaló, udvari tudós

Fontos újítás a
előnyeit minden

és

szórót

nem

és k ö n n y e n

Szállítható m i n d e n vasúti á l l o m á s r a

I

É p í t ő és v á l o g a t o t t fehér d a r a b o s m é s z
rakományokban.

lm®

el.

eltartható.

waggonrakományokban.

Kisebb mennyiségek városi ratárunkon mindenkor
Ajánlattal, használati utasítással

dugítja

készséggel

kaphatók.

szolgálunk.

a legelőnyösebb árak mellett waggon-

A p o l g á r d i kő- és m é s z i p a r t e l e p e k r.-t. v e z é r k é p v i s e l ő s é g e .

Ml leni fis Testűin Sut. H M

12.

firs

1l

I

1914. április 12.
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Nordisk dráma 3 felvonásban

Dráma 6 felvonásban

18.

•

•

•

•

•

•

1•

•

•

•

•

•

•

K U H N J Á N O S kir. bir. végrehajtó SZEGED
14—1914. végr. szám.

Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróság
1912. évi Sp. III. 2253. számú végzése következtében dr. Kompolti Ábrahám ügyvéd által
képviselt Vinternitz Izidor javára 355 kor. 37
fillér s jár. erejéig 1913. évi február hó
22-én foganatosított kielégítési végrehajtás
utján felüífoglalt és 1130 kor. — fill.-re becsült
következő ingóságok u. m.: különféle házi
bútorok és bőrök nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913. évi Y. 754/1. sz. végzése folytán
355 kor. 37 fill. tőkekövetelés, ennek 1912.
évi december hó 5. napjától járó 5% kamatai
és eddig összesen 96 kor. 10 fillérben bíróilag
már megállapított költségek erejéig Feketesas-utea 8. szám alatt és folytatva Csukautca 15 sz. alatt leendő eszközlésére
1914-1K ÉVI ÁPR. HÓ 16-IK
NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI
10 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzet'Lk és ahhoz a venni szándékozók
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi L X . t.-c. 107és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén a
becsáron alul is el fognák adatni.
Elsőbbséget, igénylők ennek az árverés
megkezdésóig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120 §-a és az
1908: XLI. (41) t.-cikk 20. §-a értelmében
ezek javára is elrendeltetik.
Szeged, 1914. évi március hó 27-én.
Kuhn,

Henrik
15 év óta a Kárászutczában fenálló

m á j u s hó 1-évefi

S z é c h e n y i - t é r 16.
A i g n e r - h á z (Turul cipőraktár mellé)

helyezi át.

• Az átköltözésig árai *
rendkívül mérsékeltek.

kir. bírósági végrehajtó

%

Thlerry A, gyógyszer- balzsama
segilsíget nyújt bármely betegség e'lcr,
különösen a légzési szervek megbetegedéseinél, köhögés, elnyálskásndás, gégt
katarrhus, tíidőbai, étvágytalanság, ross?.
emésztés koleraszerii befegégeknel, gyo (
morgörcs esetén. Külsőleg az összes száj j
betegségeknél, fogfájásnál, mint szájvíz I
égési sebeknél és kiüté-'ek ellen kitűnő , r í
bevált. — 12 kis vagy ö dupla vagy 1 n ö í > ,
spcclálüveg 500 K. Nagyobb rendelése-'•
né! jelentékeny árengedmény.
j

Árverési hirdetmény.

Sandber

-•---

1914. április 12.
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Legjobb hajfeslö az
országosa-j elismert I.eindr.ger-féle ára 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeg tó.
Széchenyi-tér
520

HORVÁTH

F á j ó s f o g á r a vegyen
mieiöbb a hires Leinzinger-féia í o g c s e p p b ö l ,
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi tér.

Thierry A. gyógyszerész egye í
dül valódi Centifóiia-kenőcse.

(KHjJiEHl

Megakadályozsmegszüntet verméigezistájdalmas operációkat leggyakrabban
teslcgessé lesz Használatos gyerekágyas
nőknél, fájó e m l í k tejnieginditásn.il, rekedés, enüőkemér.yedés ellen. Orbánc
feltört lábak, sebek, dagadt végtagok
csontszú, fekélyek, ütés, szúrás, lövés, vágás
v. zúzódás által okozott sebeknél kitünJ
gyógyhatású szer. Idegen te3tek eltávolítása
mint üveg, szálka, por, serét, tüske s t b , kinövések, karbunkulus, képződmények, valamint rák ellen, féreg, rothadás, köröingvülés,
hólyag, égési sebek, hosszú betegségeknél
előforduló fölfckvésnél, vérkeléíekiiél, fülíolyásnál, valamint k l p í l i s esetén csecsemőknél stb. stb. kitűnő hatású.
Két tégely ára K 3-80
pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kipható.

utalt! iíí'iís? Subám

Budapesten kapható TÖRÖK JÓZSEF gvőgylárában valamint az
ország legtöbb gyógytárában. Nagyban THALMAYER és SEITZ,
Hochmoister utódai és R A U A N O d T S TESTVÉREK drogériákban
Budapesten. — Aho! nincs lerakat, ott rendeljünk küzvetlenU

Thierry A. „örangyal"-gyógyszertárából

Prigrada

(Rohitscb-Sauerbrunn mellett.)

Szeged szab. hír. város polgármesterétől.
2693—1914. eln. sz.

Pályázat.
Szeged szab. k i r . város t ö r v é n y h a t ó s á g á n á l
üresedésben levő s választás u t j á n élethosszigl a n r a betöltendő középitészeti tanácsi iktatói, —
v a l a m i n t ezen á l l á s betöltése f o l y t á n esetleg
megüresedő írnoki á l l á s r a p á l y á z a t o t hirdetek,
s felhívom m i n d a z o k a t , kik ezen állások valamelyikét elnyerni ó h a j t j á k , u g y az 1883. évi 1.
l.-e. 19. §-ábau előirt minősítést igazoló bizon y í t v á n n y a l felszerelt és s a j á t kezűleg irt pál y á z a t i kérvényüket méltóságos dr. Cieatricis
L a j o s f ő i s p á n úrhoz címezve Szeged város fői s p á n i h i v a t a l á n á l folyó évi április hó 20-ik napjának délutáni 1 órájáig
n y ú j t s á k be.
A város szolgálatában még nem lévő pályázók k é r v é n y ü k h ö z a következő o k m á n y o k csatolandók:
1. Születési b i z o n y í t v á n y .
2. E r k ö l c s i b i z o n y í t v á n y .
3. Szolgálatképességet igazoló hatósági orvosi b i z o n y í t v á n y .
4. E d d i g i a l k a l m a z t a t á s u k a t igazoló
bizonyítvány.
Szeged, 1914. évi á p r i l i s hó 9-én.

Df. Lázár

György,

polgármester.

MÜCZIPÉSZ,
TELEFON

12-27.

F

Francia, angol, amerikai, ugy

vegyileg tisztítok és festek

női- mint férfi- és gyermekczipőkben

a

meglepő olcsó árakon!

legmodernebb

kivitelű dolgokat

hozok for-

galomba. Direkt francia munkásokat foglalkoztatok,
a

tisztelt

közönség

hogy

modern

dolgokat kaphasson.

SZEGED, KÖLCSEY-U. 4.
ROYAL SZÁLLODÁVAL

SZEMBEN.

M•

és g y e r m e k r u h á k , p i p e r e d o l g o k ,
érfi-, nois z ö v e t f ü g g ö n y ö k , pan a pés
e r mindennemű
nyők, csipk
e és
nama
férfi
és női k a l a p o k a t kizárólag

%

Hűen minta után festek selymet, szövetet, csipkét sbt.
Kereskedőknek és női szalonoknak árengedmény !
G y á s z e s e t b e n szövet és selyem ruhák férfi öltönyök
stb. s o r o n k i v ü l egészben f e s t e t n e k f e k e t é r e !
A tisztításra átadott férfi ruhák szabóoszíályornban a
leggondosabban ki is javíttatnak.
J ó m u n k á é r t e l i s m e r ő levelek a z
ország
minden részéből!
Telefon hívásra helyben a ruhákat elhozatom és hazaszállítom.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, vagyok
kiváló tisztelettel

Lucza József
vegytisztitó kelmefestő.
Főüzlet: London-utcza 9. — Telefon 994.
Fióküzlet Gizella-tér 3. - Telefon 1055.
Szentgyörgy-u. 10. Telefon 1281.
Vidéken: Zenta, Hódmezővásárhely.

!3.
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ÁPRÖHIRUETÉSEK,

A

húsvéti ajándék*
tárgy a vi

íru

Osipk©»
és szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
íittatnak olcsó árak
lett és rövid idő

LUCZA

külötiszmelalatt

JÓZSEF

kelmefestő és
vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baiophpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8. í

U

S

a k

gyorsan elm ulik Í Lefm
zinger-félt „
1 n a h a js z e s z " ártal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
yógyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
250

G

Hajöszülés

ellen

csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer*
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
yógyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
520

f

Izzad valamely test-

része? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féie kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520

ellem
most igen alaposan kell védekeznünk, mert
vörheny, kanyaró, typhus, himlő és egyéb
ragályos betegségek t é l e n f o k o z o t t a b b
e r ő v e l lépnek fel, mint más évszakokban,
miért is szükséges, hogy minden háztartásban
egy megbízható fertőtlenitő-szer kéznél legyen.
A jelenkor legmegbízhatóbb fertőtlenitő-szere a

Várnay L.
könyvkereskedésében

Szeged, Biárási-u.
szagtalan, nem mérgező, olcsó és eredeti üvegekben 80 fillérért minden gyógyszertárban
és drogériában kapható. Hatása gyors és
biztos, miért is az összes orvosok betegágyak
fertőtlenítésére, antiszeptikus kötözéseknél
(sebekre és daganatokra), kéz- és arcmosásra
és ragályok elhárítására, nőknek altesti irrigációra, stb. mindenkor ajánlják.

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 8.
Délmagyarországi fióktelep
SZEGED, KeiisnMNHi. 1 1 Teleion 833.

Amerikai kellékraktár. Állandó gé^iro tanfolyam.

Tőkekamat- és járadékadó tárgyát képezi mindazon vagyon, mely a föld-, ház- és keresetadó, valamint a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és
egyletek adója által közvetve vagy közvetlenül nem
érintetik; képezik jelesül: mindazon kamatok, osztalékok és járulékok, melyeket az ország valamely lakosa (egyén vagy er-kölcsi személy) a -következő jövedelemforrásokból, úgymint:
a) bel- vagy külföldről folyó életjáradékokból,
özvegyi ellátásból vagy rokonsági évi járadékból;
b) kézi vagy jelzáloggal biztosított vagy egyszerű adóslevelekre, váltókra, vagy bárminemű kötvényekre, bel- vagy külföldön kölcsönadott, továbbá
hitbizományi, családi és alapítványi tőkéből;
c) belföldi földbirtokkal összekötött, a földadó tárgyát nem -képező dologi jogosítványokból;
d) külföldön fekvő föld- v-agy házbirtokból, ipari,
kereskedelmi bármi nevezet alatt értendő külföldi
részvényekből;
e) az állam vagy
0 törvényhatóságok által kibocsátott s külön törvények által adómentesség kedvezményében nem részesített kötvényekből huz; végre
g) a hitelüzlettel foglalkozó s alapszabályaik értelmében pénzbetétek átvételére jogosított pénzintézeteknél, továbbá takarékpénztáraknál és mindazon
intézeteknél, melyekkel -takarékpénztári üzlet
van
összekötve, utalványok, betéti könyvek és egyéb betéti okmányok, vagy folyó-számla mellett gyiimötcsözés végett elhelyezett tőkéből folyó jövedelem.
Az adózók a vallomás beadásának kötelezettsége
alól a következő tökékből folyó jövedelmekre nézve
mentetnek fel:
a) fentebb emiitett magyar államkötvények,
b) Az adómentességben nem részesített elsőbbségi kötvények,
c) nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és
egyletek által felvett és jelzálogilag biztosított tőkék
kamataira nézve.

A pénzintézeteknél elhelyezett fentebb g) alatt
emiitett tőkéből folyó jövedelmet ezen tőkék birtokosai szintén nem tartoznak adó alá bevallani.

erősen antiseptikus hatású szájvíz.' Szájbüzt
rögtön és nyomtalanul eltüntet és a fogakat
konzerválja. Használható továbbá orvosi utasítás szerint toroklobnál, gégebántalmaknál és
nátha esetén gurgulázásra. Néhány csepp elegendö egy fel pohár vizre. Eredeti üv
üvegje
i korona 69 fillér.

VEGYÉSZETI GYÁRI, ÚJPESTEN.
írógépjavitások.

Az 1914. évi április 20-áig a tőkekamat- és járadékadó alá eső jövedelmeket, az azokat élvező egyén
vagy erkölcsi személy bevallani köteles. Azok az adókötelesek azonban, akik tőkekamat- és járadékadó alá
eső jövedelmükről, 1912. évi 111,507. sz. -körrendelethez (1912. évi P. K. 28. sz.) mellékelt 2. sz. hirdetmény
alapján, az 1914. évre -már adtak vallomást, ujabb
vallomást nem kötelesek benyújtani.

finom, gyenge pipere szappan l°/o lysoformot
tartalmaz és antiseptikus hatású. Alkalmazható
a legkényesebb bőrre, még csecsemőknél is;
szépiti, megpuhítja és illatossá teszi a bört.
Egy kísérlet s Ön a jövőben kizárólag ezen
szappant fogja használni. Darabja 1 korona.

Ahol Lysoform nem volna kapható, oda közvetlen is küldünk 6 korona előzetes beküldése esetén 3 üveg Lysoformot, 2 drb.
szappant és 1 üveg szájvizet.

másolások,

a tőkekamat- és járadékadó alá tartozó
jövedelmek bevallása tárgyában.

Lysoform-szappan

Az összes lysoform készítmények kaphatók
minden gyógyszertárban, drogériában. Kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve megküldjük az „Egészség és fertőtlenítés" cimü
érdekes könyvet.

Sokszorosítások,

Hirdetmény

Az ezen kamatok után járó tőkekamatadót és
pedig az a) alattiak után a kifizető állami pénztár, a b)
és c) alattiak után a kamatadókat kifizető társulat
az illető kamatélvezönek rovására vonja le s az illető
kir. adóhivatalba szolgáltatja be.

foöos menta lysoform

f j

44.651. 1913. szám.

Ellenben a pénzintézetek kötelesek ezen kamatjövedelem összegét és pedig:
a) a kifizetett kamatok összegét évnegyedenként,
minden év március, junius, szeptember és decembsr
utolsó napján;
b) a tőkésített kamatok összegét félévenként, minden év január és junius utolsó napján a kir. adóhivatalnak kimutatni és az ezen -kamatok után járó adót
egyidejűleg beszolgáltatni; jogositva vannak azonban
arra, hogy ezt az adót a kifizetett vagy a kötéshez
irt kamatokból visszatarthassák.
A tökekamat- és járad-ékadó az adóévet megelőző évben élvezett kamat- 'és járadékjövedelem után
lévén kivetendő, az 1914. évi -adóztatás alá az 1913.
évben élvezett kamat (járadé-k) jövedelem vallandó be.
A tőkekamat- és járadékadó az -adóköteles fél
állandó tartózkodási helyén vettetik ki.
Mindazok az adózók, kik a -tőkekamat- és járadékadó alá tartozó jövedelemforrásukat az államkincstár megrövidítésére irányi-tott szándékból
az
adókötelezettek és adótárgyak összeírása alkalmával
akár szóval, akár Írásban valótlanul -mondják be vagy
eltitkolják avagy vallomásukat bizonyithatólag hamisított adatokra alapítják, az -adótárgynak egészben
vagy részben történt eltitkolásával elkövetett jövedéki
kihágás miatt az 1909. évi XI. t.-c. 93. §-a értelmében
büntettetnek.
Kelt Szeged, 1914. évi április hó.

A m. kir. pénzügyigazgatóság.

1914. áprifliiis 12.

DÉLMAGYARORSZÁG

G ó l y a

á r u h á z

Vénig Gyula

M E G N Y Í L T ! ! !

cijjísz cs orthopíd

Kossuth Lajos-sugárut 1. szám

SZEGED, Jókai-utca.

(Bruckner vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézmfláruk,
pongyolák, blousok, aljak,
női Ingek, alsószokngák,
kötények, csipkék, hímzések, keztyük, harisnyák
és mindenféle női és férfi
:-:
divat cikkekben
;-:

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

ImerMal i l i í l speiiílista

G y u l a

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

TELEFON
13—16.

Ü

^

/\

E

TELEFON
13—16.

/.

P

I

T

,

építkezési anyagok szükség-

napi árban nálam beszerezheti.
Waggonraknmányok

Telefon: 468.

Telefon: 468.

ABONYI
MIHÁLY
m

RUHAÁRUHÁZÁT

M

letét a g a g r i u t á n y o s s B a i b

elon

árban.

Szeged, Kosutíi Lejos-sugáru! 1, szám,
Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::

Rnglánt

H l !

- j ugy mész, cement és egyéb L.

Xtopaay

felöltöt,
olcsón, k é s z p é n z é r t a k a r
vásárolni KERESSE FÖL

igen oiesó árakkai!
M E G N Y Í L T ! ! !

ruhát

VlDERKER

PÁL

Szegeden, |

szén- é s m é s z k e r e s k e d ő
SZEGED, T I S Z A LAJOS-KÖRŰT 8 7 .

PICK MARK
SZEGEDI SZALÁMIJA

DÉLMAGYARORSZAG

1914. április 12,

Szeged, Kárász-u. és üolcsey-ü. sarok
Telefon 2 - 9 9 .
Perzsa-

||
és

LioeleniiieSk,
nyük,

Alapíttatott 1857-ben.

smyrua-szíiBiyegek,
ágyneiriiefe,

letakarok,

gyermekkocsik,

utl

függö-

t a k a r ó k ,

gyeritiekszékek,

Hitelképeseknek részletfizetésre is

mmmmm

Csekonics-utca,
Telefonszám 8 5 4

Széchenyi-tér
Telefonszám 855.

SZENTES, KOSSUTH-UTCA

1914. á p r i f e 12.

D É L M A G Y AItORSZA.il

22.

Első magyar általános biztosító társaság, Budapesten.
I. Tű*-, szállítmány-, Jég- és betörés-biztosítási üzlet.
Ötvenhatodik évi zárszámla 1913. január L-től december 31-ig.

RIAPASBK.

korona

X. Tűzbiztosítás.
Kiűzetett kirak « . költségek
12.550,840-93
levonva viszontbiztosítást kirak és költségek 5.776,540-80
Függőben maradt kirak tartaléka
Szersésl kültaégsk a viszantbizt. ré.z utáni bevétel levonásával
Jövedelmi add és bélyegllietókek
Poatabérak
A tűzbiztosítás! üzletet terheli igazgatási költségek . . . !
Behajthatatlan követelések lelriea
A következő évek késspénz-dij tartaléka a viszontbiztosított
rési levonisa ntin és minden megterhelés nélkül . . .
XX. Bzállttmánybtztosttáz.
Kiűzetett kirak ée kéltségek
934,090-98
levonva viszontbiztosítási kirak ée kéltségek
850,350-78
Függőben maradt kirak tartaléka
—
—
Szerzési és Igazg. kéltségek a viszontb. rész ntini bevétel levon'
A kéve-Ittoezo évek késapéna-dijtartr "
a viszontbiztosított
s ntin ée minden mertei
terhelés nélkül . .
ZtX. Jégbiztosítás.
Kiűzetett károk ée kéltségek .
2.622,463-63
levonva viszontbiztosított kirok és kéltségek 1.661,481-85
FBggflben maradt kirok tartaléka . .
'
Szerzési és lgasg. költségek a viszontb. rész utáni bevétel levon."
Bélycgilletékek
Behajthatatlan követelések leirtsa
A folyó évben lejirt több éves jégbiztosítások esedékes' tart'
A követkézé évek készpénz-díjtartaléka. . . .
I V . Betörésblztosltés.
Kiűzetett kirok és költségek
59 997 36
levonva viszontbiztosított kirok és költségek
2a',614-87
Függőben meredt kirok tartaléka
'
fcarzésl és lgasg. költségek a viszontb. rész utini bevétel levon'
A kővetkező évek készpénz-díjtartaléka a viszontbiztosított
rész levonisa ntin és minden megterhelés nélkül ,
1313. évi nyereség

,

r . . . . . . .

6.774,300 13
887,661
1.126,170
391,339
164,185
1.792,568

14,157!

12.188,426
83,740
85,783
24,284
100,000
, €0,981 78
24,754
348,089
56,418
16,889
75,708
792,050
33,272
15,551
98,425
460,000

.

BEVÉTELEK.
korona

I. Tűzbiztosítás.
Az 1912. évről áthozott készpénz-díjtartalék
a viszontbiztosított rész levonása után és
minden megterhelés nélkül
Tűzbiztosítások után bevett dijak és illetékek
24.277,169 45
levonva: törlesztott dijak . . 3.265,769-20
viszontbiztosítási dijak 8.822,973-38 12.088,742-58
Az 1912. évben függőben maradt károk tartaléka . . .
I I . Szállítmánybiztosítás.
Az 1912. évről áthozott készpénz-díjtartalék
2.2.838,698
a viszontbiztosított rósz lovonása után és
minden megterhelés nélkül
Szállitmánybizt. után bevett dijak és illetékek 745,153 91
levonva: törlesztett dijak . . . 85,609-73
638,827-54
viszontbiztosítási dijak C02,817-81
Az 1912. évbon függőben maradt károk tartaléka
XII. Jégbiztosítás.
293,758 85 Az 1912. évről áthozott készpénz-dijtartalék
Jégbiztosítások ntán bevett készpénzdijak
ée illetékek
4.515,882'41
levonva: törlesztett dijak . . .482,100-22
„
viszontbiztosítási dijak 2.270,357-51 2.752,457-76
Az 1912. évben függőben maradt károk tartaléka™!™TY
IV. Eetorésbiztositás.
Az 1912. évről áthozott készpénz-díjtartalék
a viszontbiztosított rósz lovonása után és
2.869,400 86
minden megterhelés nélkül
Betörésblztositások ntán bevett készpénzdijak és Illetékek
559,565-33
levonva: törlesztott dijak . . . 96,878-36
329,948 97
„
viszontbiztosítási dijak 233.065-61
Az 1912. évben függőben maradt károk tuuüYYT
V. Egyéb bevételek.
802,250
Szolvény-, takarékp., vállé- és egyéb kamatok, valamint
árfolyamnyereség idegen pénznemek után
dolme
3.703,515 05 Társasági házak tiszta jőveao

| fill.

12.158,426
711,8681

25.016,836 59

100,000
106,826
81,719

288,545 75

667,649 83

1.763,424
26,419

2.457,493 62

440.000

229,621
8,979

678,601 22

1.742,528
123,621

1.866,145

TEHER.
korona

korona

külön kimutatás szerint

Részvényalaptőke : teljesen befizetett 3000 egézz részvény á 2000 korona és
teljesen befizetett 2000 fél részvény á 1000 korona
Nyeroménytartalék
Külön tartalék*
Jégbiztosítást külön tartalék
Készpénzdljtartalék a viszontbiztosított rész lovonása után és
minden megterhelés nélkül:
12.188,420-87
a) tűzbiztosítások után
100,000'—
b) szállítmánybiztosítások után
.
792,059-86
c) jégbiztosítások után
460.000*—
d) betörésblztositások után . .
Függő károk tartaléka:
887,001*—
a) tűzbiztosítások után
85,783*84
b) szállítmánybiztosítások után
24,754-88
0) jégbiztosítások után. . . . .
15,551-63
d) betörésblztositások után

184,878

.

38.255,578

Tisztviselők ée etolgák nyugdíjalapjának éttékel:
2,610,600 kor. Kisbirtokosok országos földhitelintézete 9%-oe záloglevél . . . á
98 46 drb Pesti hazai első takarékpénztár
részvény
& 17.000-—
Átmeneti kamatok

2.357,800.796,000-—
5T.750-—

8.880,550

„Ormédi Ormody Amelle alapítványa" értékel:
60,600 kor. Kisbirtokosok országos földhitelintézete 4Vj%-oa záloglevél . . . á
Átmeneti kamatok

92--

46,552-—
879-50

Első magyar általános biztosit* társaság „Tűzoltók segélyalapja" értékel
letétben a m. ktr. állampénztárban
Átmeneti kamatok
Leszámítolt váltók
'
Társasági házak
! ! ! !
Különféle adások i f
Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknél
\ W Maradványok idegen biztosító intézeteknél
. . .

Különféle hitelezők
•
46,931 50 Előbbi évekről oddig fel nem vett osztalékok
Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapja**
Különféle alapok:
a) Első magyar általános biztosító társaság „Félszázados alap"
500,000"—
66,780
b) Első magyar általáuos biztosító társaság „Lévay-alap" .
200,000-—
455,483
0)
Első
magyar
általános
blztositó
társaság
„Ezredéves
ala1.074,714
pitvány"
V . .
100,000-—
4.354,752
d) Irmody Vilmos-alap
100,000-—
8.487,136
e)
Ormódl
Ormody
Amélie
alapítványa
51,122-50
1.044,619
f) Első magyar általános biztosító társaság „Tűzoltók segélyalapja"
. .
6o,760-21
Életbiztosítási osztály folyószámlán
1918. évi nyereség
•„• • • - , • • . . •
• Az Idei hozzájárulásokkal 4.520,801 kor. 05 fillérre emolkedett.
** A mathematikai mérlegben szereplő külön alappal, valamint
Idei hozzájárulással 4.372,213 kor. 05 fillérre omelkedett.

II. É l e t b i z t o s í t á s i ü z l e t .
kiabAsok.

Visszaváltott kötvényekért
. . . .
Halálesetek után 1
kifizetett kárösszeg
Leiárt klháiastUsl tőkékért
KihteaiJit. biztosításoknál haláleset követk. díjvisszatérítés .
Függőben leví kérek ée dljrlsteatérlWsek tartaléka . . .
Függőben levő klházaefiásl tőkék tartaléka
Évjáradékekért
> . . .
Bélyegekért
Irodai bér, postadíjak, nyomtatványok, utl- és egyéb költs.
Tiszti fizetések
Adóért
Orvosi dijakért
Szerzési ée dijkehajtéel költségek
Behajthatatlan tartozások leírása
. . . . . . . . . . .
Kisorsolt biztosítások tartaléka .
Díjtartalék ez ér végén
1*13. évi nyereség
. . . . . . . . . . . . . . .

fill.

692,755
528,882

korona | fill.
4.680,9461 25 A mult évből áthozott díjtartalék
• .
5.689,1671 76
5.547,878 i 79 Befolyt dijak: ez évben kiállított kötvények után . . .
99,313 83
az előbbi években kiállított kötvények után . . . .

I

1.221,5871 29
556,768 51
508,644 ' 60
1.650,799 99
833,100 , 96
56,582 41
186,422 18
1.835,344 59
52,008 : 63
4,000! —
170.890,568 88
1.992,112 50

a biztosított tőke emelésére fordított nyeremények

.

korona

fill.

Értékpapírok és pénntntézeteknél elhelyezett tőkék
külön kimutatás ezerint
Téléléal csoportok értékpapírjai:
80.866 kor. n. é. magyar kir. 4%-oe koronajáradék 82-50
11,660 kor. n. é. M.
1
A. földhitelint.
4% kor. zálogl. 84.—
átmeneti kamatok ,
Áfcneneti kamatok
JÖítlo
log-köloeönök
Kötvény-kölcsönök
I I I " .
A központ tartozása folyószámlán
Vezér- ée föűgynökaégek ée mázok tartozásai .

60,060'—

9,744-269-34

2.419,072 K 07 f.
1.056,980 „ 13

r

'i

Mnlt évi függőben volt károk és díjvisszatérítések tartaléka
Mult évi függőben volt kibázasitásl tőkék tartaléka

3.476,052 20

.

422,218

1.178,290 18
195.254,787 11

teher.
korona

1913. évi nyereség

* • • '

176.445,764 79

Értékpapírok és pénzintézeteknél elhelyezett tőkék:

üli.

170.890,568 83
1.244,680 84
809,823 41
692,755 04
528,882 25
76,690 06
45,291 54
70 96
4,000 160,939 89
I.P92,il2| 50
176.445,764 79

88.255,578-36
148.366.49T-57

Az elemi ágazatok mérlege szerint
Az életbiztosítási ágazatok mérlege ezerint

Bndzpöst, 1918. döéttaiör hö 8t-én.

24.881,844

756,082

niitartalék
176.754,878 kor. 70 B11.
levonva á viszontbiztosítási díjtartalék . . . . 5.864,314 kor. 87 flll.
143.866,497 67
Biztosságl alap
. . . . . .
Kiházasitási tőkék nyeroményo
Füerűében levő károk és díjvisszatérítések tartaléka
76,678 34 Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka . . .
1.201,771 59 Túlélési csoportok számlája
488,800
vnt« n.Atnfl alt.ir
28.753,984
Fel nem vett nyeremények 1912. évről
. . . . .
2.010,043 86 Kisorsolt biztosítások tartaléka . . .
• • •
5.572,994 98 Viszontbiztosító intézetek és mások követelései

b) Pénzintézeteknél elhelyezett t ő k é k

korona | fiU.
161.928,309 68

124,993

|flll.

a) Értékpapírok:
Záloglevelek
.
Községi kötvények
•Uradérok és államilag
amfiag biztosított veentl kötvények
Különféle értékpapírok ,

47.299,903 58

T.786,286 62

Kamatjövedelem

összesen

1.016,882 71
2.010,043 86
8.703,515 05

2.281,836

Mérlegszámla 1913. december 31-én.
korona

1.013,750 85
1.003,652 44
17 225 —
3.885,277 40

24.920,877

195.254,787fTr

vagy6r.

18.510,486 28

610,188
27.887,896

Illetékek
Levonva: törölt kötvények és dijnyugták
viszontbiztosítási dijak

flll.

8.000,000 _
8.000,000 —
3.009,070 54
2.000,000

bevételek.

Ötvenegyedik évi zárszámla 1913. anuár l-től december 3i-ig.
korona

77

30.307.622 95

Mérlefl8zámla 1913. december 31-én.

Központi pénzkészlet
Értékpapírok ée pénzintézeteknél elhelyezett tőkék:

| 011.

12.118,540 77

30.307,622 95

vagyor.

korona

K

178.622.075-98

K
K
K
K

128.211,804-—
2.819,872-—
15.596,405-82
4.453,410-

K
K

149.080,991-82
27,541,084-31

K

176.622,075-98

F r a n k Henrik, a központi könyvezés főnöke.
Ormody
Vilmos,
Zlohy J á n o s .
Oergely Tódor, Igasgaté
béré
- - ,,
. . .„„, grófkéaztUteknők
Az lriztatéiázi
B a l a b a s Adolf,
H a j ó z József,
bái H a r k á n y i Frltfjfeö,
és azok egyes tételei! a fő- és
e az alapszabályokban meghatérozott elvek azé:uint k
A í ö ' n t ö i l i t a ! é . mériegskét megvlzsgálvin, azokat a törvényben
apoet, 1914. mirciushó 4-én.
segédkönyvekkel
megegy
báré R a d v á n s s k y Qéza.
báré Ueohtrltn ZelgmeaA
el teljezen
teljezen megegyezőknek
talfltuk.
Bnrohard-Bélavéry Konrád,
K é m e t h Titusz
A t e l t g y e i é b i z ette ág:

.

_
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1914. április 12.

DÉLMAG Y-ARORSZA G

!3.

• •

Jestv.

fa- és széatelepe Szeged, Szent üstván-tér
12. és 13. számn telken, jjocskay-ntca sarkán
Jelefon: 126.

rzóöéses szállítója,

A Magyar általinos jtitelbanH
t^mmmsm

5zéno5ztályánaH Képviselete.
J?Z urikány-zsivavölgyi,

lupényi és vulkáni kőszén-

báqyák, valamint a lupényi koksz elárusító
porosz

hivatala,

és osfraui szenek legelső beszerzési helye.

Szegedi légszeszgyári koksz kizárélagos elárusítói.

jViindenttctnii tűzifa, Valamint
Hctortafeerdei faszén eladás.
Minden

vasúti

állomásra

elfogad meg-

rendelési, az árut helyi raktárukból

is szállítják.

házhoz

1914. április 12

DÉLMAGYARORSZAG

ŐZ eredeti
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Margit-u. 23. és Korona-u. 24.

NYOMATOTT

VÁRNAY

L. K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N .

SZEGEDEN, KÁRÁSZ-UTCA 9.

