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Titkos szavazás Szegeden.
(Saját

tudósitónktól.)
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törvénycikk Szegedet is ama kerületek közé sorozza, amelyekben a legközelebbi választáson már a titkos 'szavazás lép éle be.
Azt is tudjuk, bogy Szegeden három kerület lesz, körülbelül a választók szálmával is
tisztában vagyunk, csak épen azt nöm tudjuk, ami talán a legfontosabb, hogy a titkos szavazás
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titkos szavazás technikája, mdképen fognak
Szegedi választói az urna élé járulni a jövő
évben, hogy megválasszák a három képviselőt? A titkos szavazás technikájáról s az
egész szavazási eljárás lefolyásáról részletes
és minden tekintetben tájékoztató (leírást
nyujtunk. íme a törvénynek a titkos szavazásra vonatkozó rendelkezései:
Titkos szavazásnál a választók borítékba zárt szavazólappal
szavaznak. A szava-

zólapok befogadására szolgáló borítékokat a
belügyminiszter egységesen állíttatja elő
olyan át nem látszó papirosból, amely a bori tékba ihelyezett szavazólapnak sem tartalmát, sem színét el nem árulja. A boríték 12
centiméter nagyságú és él' van látva az ország címerével. A belügyminiszter a központi választmánynak kellő időiben megfelelő
mennyiségű borítékán küld. A központi választmány, mihelyt a választási eluök a jelöltek neveit bejélén,tette, nyomban intézkedik, ihogy kézírással vagy szokszorosítással
minden jelölt számára az illető időit nevével
ellátott legalább annyi szavazólap állíttassák elő, ahány választó van, a válasZtókerületekbén. Az összes szavazólapokat 8:10 cm.
nagyságban és egyenlő vastagságú és minőségű papirosból, de az illető választókerület
minden jelöltje iszálmára más-más színben
kell készíteni.
A központi választmány a belügyminiszter által megküldött hivatalos borítékokból és külön-külön mindegyik jelölt szavazólapjából gondosan elzárt és lepecsételt csomagokban legalább annyi példányt küld
minden szavazatszedő küldöttségnek, áhany
választó vau, a szavazókörben,. A szavazatszedő küldöttség a szavazási megkezdése
előtt a bizalmiférfiak jelenlétében, megvizsgálja a szavazólapokat és borítékokat tartalmazó csomagok sértetlenségét, azután felbontja azokat s ha valamelyik jelolt szavazólapjából vagv a borítékból a kellő tmenynvi'ség nem, állana .rendelkezésére, a hfany
pótlásáról gondoskodik. A szavazatszedo
küldöttség
elnöke a szavazás
előtt kihirdeti, hogy melyik
lyen szinii a
szavazólapja.

megkezdese
jelöltnek mi-

A szavazás megkezdése előtta szavazatszedő küldöttség köteles meggyőződést szerezni arról, Ihogy az asztalra állított urna
üres. Ugyanezen vagy közvetlen, emelte kéli
elhelyezni a szavazólapok 'befogadására szolgáló boritékókat. Avégből, bogy a szavazó
észrevétlenül helyezhesse ,szavazoiapjat a f
borítékba, a szavazóhelyiségnsk e p közvet-

lenül belőle nviló mellékszobaval kell bírnia,
vagy pedig magában, a szavazohelyi'ségben,
kell erre a célra egy vagy több elrekesztett
fülkét berendezni. A mellékszobában vagy az

elrekesztett fülkében a szavazólapokat jelöltek szerint elkülönítve és egyszerre csak kisebb 'készletben, kell az asztalon elhelyezni.
Ha a készlet fogytán van: az elnök ujabb
készlet elhelyezése iránt intézkedik.
A szavazat leadása azzal kezdődik, hogy
a választó a szavazatszedo küldöttség asztalához lép és szavazásra bocsátása után az
elnöktől egy borítékot vesz át. A választó
kérelmére az elnök köteles megmagyarázni,
hogy az egyes jelöltnek milyen szinii a szavazólapja. Ezután a választó a mellékszobába vagy az elrekesztett fülkébe rnegv, ahol
annak a jelöltnek ,a szavazólapját, akire szavazni akar, a boritékiba helyezi és a boriiékot lezárja. Innen visszamegy a szavazatszedő küldöttséghez és a szavazólapot tartalmazó borítékot' átadja az elnökinek, aki
fölbontatlanul és ugy, ahogy a szavazatszedo küldöttség minden, tagja szemlmel tarthassa, azonnal

az urnába

helyezi.
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Szombat, április 18.
Azt a választót, aki a mellékszobában,
vagy az elrekesztett fülkében' hosszabb ideig
tartózkodik, minit amennyi a szavazólapnak
kiválasztására és boritékiba helyezésére kétségtelenül elegendő, az elnök csengety,Úszóval vagy más alkalmas jellel szavazata leadására figyelmezteti. Ha a választó szavazatát a figyelmeztetés utján sem adja le, az
elnök a szavazás lehetőségét rá nézve egyelőre megszűntnek jelenti ki és a következő
választót bocsátja a szavazásra. A szavazástól ilyen módon elesett választó ujabb szavazásra csak a 'törvényes záróra után, illetőleg az elnöki záróra alatt jelent'kezhetik. Azt
a szavazólapot, amelyet a Választó nem a
hivatalos 'borítékban, vagy ismertetőjellél ellátott borítékban akar leadni, továbbá annak
a választónak szavazólapját), aki az elnök
felhívására sem megy a mellékszobába, vagy
az elrekesztett fülkébe, az dnök él nem fogadhatja.

hogy Bulgáriát figyelmeztesse, miszerint
az igazi ellenség nem a monarchia, haném
Harden lapjának, a Zukunftnak utol- Törökország. Ott, Törökország elllen való
só számában Gölber Adolf, ez a jeles oszdiadalmas háború révén kecsegtet a tetrák iró, kinek néhány év előtt a királyról
rületi nagyobbodás, az igazi diadal, az érés a trónörökösről irott pompás lkét estékes eredmény. Valóban, Bulgáriának egy
saye-je jelent meg, Berchtold politikájáról
törökellenes háború volt az érdeke és Göir rendkívül figyelemreméltó tanulmányt.
rögországnak is ez volt az érdeke, amit
Külpolitikához, diplomáciához
hoz- egyébként az elért eredmények világosan
megmutattak. Osalk Szerbia lett volna hajzászilóni laikusnak a dolgok
ismeretével
landó orosz parancsszóra ellenünk törni.
nem bírónak nagy vakmerőség, majdnem
biin. -Ezt a tételt igazolja Gelber tanulmá- De ez a hajlandóság már le volt sújtva,
nya, ki Berchtold politikáját teljesen el- mikor a két szövetséges fegyverkezése az
lentétes szempontból bírálja meg, mint a
ellentétes irányba, a török ellen volt hajmilyen szempontból a monarchia sajtója
lítva. Gelber azt mondja, ez
Berchtold
azt eddigelé beállította. Aehrentthalról szól
politikájának
eredménye.
Lehet és ha az,
előbb, kiről megállapítja, ihogy könnyebb
akkor nagy eredmény!
helyzete volt, mint Berchtölduak, mert kiEzután a második balkáni háborúról
tűzött célt követhetett, Bosznia megszer- szól a tanulmány írója. Utal arra a feltűzését. Berchtoldnak már ilyen kitűzött cél- nő jelenségre, hogy mikor a szerbek Duja nem volt, de nem is lehetett. Amit Gelrazzó és a montenegróiak Szkutari ellen,
ber a balkáni szövetségről, annak tenden- vonultak, Berchtold az utolsó
pillanatig
ciájáról és Berchtold sikereiről, igen, si- késett a tiltakozással.
Akkor tiltakozott
kereiről ir, 4 az, ha csak feltevés, akkor
mikor a szerbek m á r biztosnak vélték maszédítően fantasztikus, ha valóság, akkor
gukat a tengerparton. Természetes, hogy
egyszerűen megdöbbentő.
ezt olyan elkeseredés követte szerb oldaAzt irja, Gelber, hogy Oroszország
lon, olyan fellángolása a haragnak, melya balkáni államok szövetségét nem Török- nek valahol ki kellett törni. És akkor beország ellen hozta, össze, hanem a molátták a szerbek, hogy a Bulgáriával 'könarchia ellen. Az első balkáni szövetség- tött szerződés reájuk nézve előnytelen,
nek még nem volt ilyen célzata, a szövet- nekik kárpótólni kell magukat
Macedóség megalkotására a török reformtörek- niában. Hát kárpótolták magukat a másovések adtak okot és az, hogy Törökország
dik balkáni háborúban, amelynek az lett
Arméniában uj hadtesteket alkart felállíta- az eredménye, hogy darabokra
tört hoszni. Az orosz külpolitika érezte, hogy ha a
szu időkre a balkáni
szövetség.
Annak
japán háború álltai meggyengült presztí- ujabb összehozhatóságát Oroszország nem
zse révén Európában is letört tekintélyé- remélheti. És mert Bulgáriára feltétlenül
nek utolsó részét elharácsollja a török uj- számitani a monarchiának mégsem lehet,
jáéledés, atkkor az orosz jövő nagyon bi- tehát Berchtold kierőszakolta Albánia meg
zonytalan lesz. Ezt volt ellensúlyozandó a
alakítását és Albánia mint egy sarkantyú
balkáni szövetség, mely Bosznia annek- van beleütve ai Balkán, testébe.
sziója után monarchia,ellenes célzatot vett.
Azt mondja Gelber, hogy Berchtold
De tagja volt ennek a szövetségnek Bulelérte azt, hogy valahányszor Oroszország
gária és Berchtold módját ejtette annak, I
a monarchia ellen felemelte fegyverét, ezt
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a fegyvert kiütötte
Oroszország
kezéből és
pozdorjává
zúzta. Ez Gelber nézete Bercin
toJd politikájáról. Sietünk ezt publikálni,
mert kár volna az ilyen, a közhangulattal
homlokegyenest ellenkező, fölöttébb érdekes véleményt ki nem ragadni egy bár
nagy publicitással biró folyóirat lapjai közül.
t

A gazdasági válság
tanulságai.
Katona
Béla,
legjelesebb gazdasági
iróink egyike, igen, alapos és szép tanulmányt
irt Magyarország közgazdasági 'helyzetéről.
A tanulmányból, melynek érdemi méltatására még visszatérünk, közöljük a következő
közérdekű részt, mely a közelebb lefolyt
gazdasági válság tanulságait meglepő éleslátással' foglalja össze:
Abban az értelemben mint valaha, ma
már — midőn az egész világ gazdasági életében elválaszthatatlanul vannak az egyes
országok összefonódva — beszélni sem lehet
gazdasági válságról s az pedig sok tekintetben téves nézet, midőn a lefolyt év eseményeit ezzel a meghatározással jellemzik.
Most, hegy újból és különös gonddal áttanulmányoztam a gazdasági válság-elmóleteket, azt a felötlő megfigyelést tettem, hogy
ezeknek a mai gazdasági fejlettséget tekintve, minimális gyakorlati értékük van, mert
csak tüneteket csoportosítanak, korfestést
tartalmaznak és túlnyomórészt — az annak
idején széttagolt fogyasztási területekről lévén szó, természetszerűleg azonos következtetésre jutnak, hogy t. i. a rohamos gazdasági fellendülést, vagy pedig a tulspekuláeiót rendszerint válság követi. Ez a válság
a termelés és fagyasztás csökkenésében, a
kereskedelmi bukások nagy számában, az értékpapírok árfolyamának hanyatlásában és
a munkanélküliség növekedésében nyilvánul.
Mindezt tehát a legutóbbi néhány évtized
alatt kialakult nemzetközi forgalom jelentőségének figyelembevételével ki kell egésziteni és az egymásba -ható összes tényezők figyelemhevételével ugy csoportosítani, hogy
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tényleg helytálló és praktikus következtetéseik legyenek levonhatók.
Abból kell -kiindulnom, hogy a lefolyt év
elején véget ért négy esztendős -nagy konjunktúra rendkívüli pénzbőségen alapult.
Ez a helyzet a fix kamatozású értékök könynyii elhelyezése folytán fokozott állami és
községi beruházások,at tett lehetővé. A t-örlesztéses kölcsönök továbbá erősen fellemditcttók az építőipart és növelték a mezőgazdaság intenzív művelését, valamint természetszerűleg fokozták az ingatlanforgalmat. A
fogyasztás ugyancsak
hasonló
-arányban
emelkedett, mindezzel kapcsolatban tehát a
pénz- -és hitelüzlet, a termelés, ,a kereskedelem és a közvetítői tevékenység is óriási mértékben fellendült. A meglévő vállalatok kiterjesztették működésük kereteit, ámde párhuzamosan egyre több és több uj önálló vállalkozás és cég támadt, melyek gyorsan kaptak hitelt és találtak munkát, ugy, hogy a
pénz cs vagyonszerzésnek máról hónapra
ínyiltak uj forrásai. A fejlődésnek ez -a menete nemcsak nálunk, hanem külföldön i-s
hasonló volt, de ai v,iszonyok tov-ábbi -alakulása már lényeges különbséget mutatott. A
nagyobb külföldi államok általában .hatalmas péi; zreser voi rok, viszont nyílt titok,
hogy mi igen sok vonatkozásban tőkeszegények vagyunk. Már most abban az arányban, amint az eddig nálunk elhelyezett külföldi tőkéket kezdték kivonni s ennek folytán .a hitelszerzés és vállalkozás -lehetősége
megcsappant, a nemrég még gondtalan üzleti tevékenységben és a mind gyérebben mutatkozó kereseti alkalmak terén egyre hevesebb verseny tört ki. Alig szükséges mondani, hogy ,a legélesebb versenyt -a-z uj -cégek
vagy vállalatok diktálták, melyeknek megállapodott rendelő,
vagy vevőközönségük
nem volt s kellő tartalékot sem volt idejük
gyűjteni. Nyomatékosan latba esik továbbá,
hogy a nagy verseny -az üzleti kiadásokat, -a.
használható alkalmazottak fizetését -s kereskedelmi cégeknél még külön .a luxuriózus
berendezések költségeit, valamint a (baltbéreke-t abnormálisan növelték, -amelyek persze a forgalom megcsappanásával alig kibírható kötelezettségekké váltak. Ekkor aztán -az történt, hogy a nem kellően fundált
vállalatok és cégek összeroppantak, az alkalmazottak mind nagyobb tömege v-ált mun

Kis mesék.

jének legszebb 'virágait és remek bokrétába
kötve a -kastélyba küldte.
(Oroszból.)
A kertész fia keservesen, zokogott, mert
leszakították
a meséket, -de a kis fiúval .nem
A MESEVIRÁGOK.
sokat törődiíiak.
Volt egyszer egy kert, ahol csupa mese
Hiszen oly -sok könnv hull és oly sok
illatozott a virágágyakban,.
hull hiába!
Mindenféle mese nőtt a földből, fehér,
A királyné meglátta a virágbokrétát és
kék, -piros, sárga. Az egyik édesen illatozott, cs odá-lkozva kér dez-te:
másoknak nem volt illatuk, de ezek gyönyö— Mi vam, ezen különös? Hol vannak a
rű -szépek voltak.
mesék? Hisz ezek -csak közönséges virágok.
A kertésznek volt egy fia, aki (minden
A szegény meséiket kidobták .az udvarra
reggel órák hosszat a kertben sétált és bol - és a kert-ész fiát megverték, ^amiért olyan
dogan gyönyörködött a 'mesevirágokban.
butaságokait! híresztelt.
Mindegyik -mesét ismerte és gyakran- elAZ UT ÉS A VILÁGOSSÁG.
mondta őket az utcán a pajtásainak.
Egyszerű emberek gyermekei inem meMen-t-ek az emberek végtelen ösvényehettek be a kertbe, mert a kert egy hatal- ken- és a csillagok sugara kisérte utunkat.
mas királynéé volt.
Hosszú volt az éjszaka, a szemek megA gyermekek beszéltek a ímesevirágok- szokták a sötétséget és eligazodtak a kanyarról szüleiknek, azok a néniknek, bácsiknak, gós, göröngyös- utakon. -Még hosszú ut volt
szomszédoknak mondották el s 'igy csakha- előttük, egy fiatal vándor megunta már s igy
mar Ihire ment, hogy a királyné kertjében
szólt:
mesevirágok illatoznak. És igy a királyné is
— Több lámpát kellene gyújtani, hogy
hallott a mesékről, amik az ő kertjében nyil- megvilágítsa az utat, akkor a lovak is gyornak és látni akarta őket.
sabban. haladnának és haímarabb célhoz érEgy reggel a kertész leszakította kert- nénk.

katlanná s vége lévén a könnyű pénzszerzésnek és gondtalanságnak, érthető, ha mind
szélesebb körben konstruálták -a tünetekből,
hogy súlyos -gazdasági válságba kerültünk.
D-e hogy tényleg igaz-e -az, vagy -csak az elesetteknek könnyű mentsége, arról a számok
világosságánál senki sem igyekezett meggyőződést szerezni.
Az értékpapírok árfolyamának változását, mint efemer tünetet -és nem tényleges
tőkeveszteséget, teljesen figyelmen kivül
hagyva, külkereskedelmi forgalmunk felülmúlta az előző rekordévet. Mezőgazdasági
termelésünk azonos volt a mult év elég jó
eredményeivel és a magyar kir. államvasutak
áruforgalma pedig mennyiségileg -is nagyobb
v-olt a lefolyt évben, mint 1912-ben. E három
döntő jelentőségű tényező tehát — melyek
közül az áruforgalom változatlanságát alább
igyekszem magyarázni — nem jelez gazdasági válságot, legfeljebb -azt, hogy a további
emelkedés nem volt akkora mértékű, mint az
előző években, midőn a szembeállított arányszámok rohamos fejlődést mutattak. Szóval
a gazdasági élet egy esztendei összesitett
eredményéből legfeljebb stagnáció észl-elhető,
de az n-em nevezhető gazdasági válságnak,
lm a lendület nem fokozódik, ha-nem egy
nagy konjunktúrát megelőző átlagos helyzet' színvonalán halad és- fejlődik tovább.
-Mert habár kétségtelen is, hogy a már elért
fejlődés zenitjéhez képest inagy
és erős
visszaesés történt, ám a fogyasztás standardját ez nem érintette, csupán lemorzsolta azt
a növekedést, melyet a könnyebb kereseti
viszonyok előzőleg lehetővé
tettek. Ez az
egyik vonala a helyzet képének. A másik kiegészitő vonala pedig az, hogy hosszabb lejáratú hitelek megszerzése kilévén zárv-a, az
ilyenekre alapozott válllalkozás-ok összezsugorodtak. Ennek dacára -a termelés .és árucsere egyéb organizmusai változatlanul éltek, dolgoztak és produkáltak, mert hiszen
csak az élelmezési cikkek (melyek előállitásával a lakosság majd két-liarmada foglalkozik a mezőgazdaságban és a mezőgazdasági
iparokban) .a ruházat (textilipar és a kézmüdparosok egész sorozata), fűtés, világítás (bánya-ipar és vegyészeti iparok) háztartási cikkek (az .iparágak és üzemek -egész tömege)
előállítása és forgalma akkora, mely önállóan képes a gazdasági élet folytonosságát
Az emberek elhitték a vánd-or szavait,
meggyújtották lámpásaikat és — m-ert az
még nem volt elég — rőzisét gyűjtötték,
fáklyát készitet-tek és máglyát
gyújtottak,
hogy ut-jukat jobban megvilágíthassák.
A lovak megálltak, de nem baj, gondolták az emberek, utóbb majd annál sebesebben, haladunk.
Az erős fény megvilágította az egész
vidéket, a csillag fénye elhomályosult s akkor meglátták az emberek, hogy nem az ő
utuik az egyetlen a sűrűségben, számtalan ut,
kacskaringós ösvény ágazik el és ugy látszott, 'hogy mindegyik ut, mindegyik -ösvény
leghamarabb oéllhoz vezet.
A •vándorok összekülönböztek és 'mindegyik más utat választott. A nap ragyogó
sugára sokáig kis-éri őket és a különböző
uton bolyongó vándorok imég messze vannak
a céltól.
A CUKOR.
Volt egyszer -egy hölgy. Ennek volt egy
kis kulcsa a szekrényéhez. A szekrénykében
egy kis doboz állt. A doboz fenekén egy darabka ou'kor 'feküdt.
Volt1 a hölgynek egy kis kutyája is. Ez
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állandóan táplálni.
Lehet tehát
beszélni
egyes iparágak -vallóban súlyos, helyzetéről,
az is kétségtelen, hogy egyik-másik kereskedelmi szakmában lényegesen megcsappant az
előző évekhez képest a forgalom s igy tehát
nem is vitatható, hogy mind-ezeknél fogv-a a
munkanélküliek száma nagyobb, mint a
uralt évben, de ismétlem, -az egész gazdasági
élet összesített eredményeit tekintve, épugy
mint bárhol külföldön, nálunk se lehet semmiféle adatot arra produkálni, hogy a -gazdasági éleit egészben véve válságba jutott.
Azon ipari és kereskedelmi -körökre,
vagy kereseti osztályokra, melyek a lefo-lyt
év sanyarú -viszonyait kegyetlenül megsínylették, persze n-em lényeges a beállott helyzet
elnevezése. Talán vissz,ate-ts-ző is előttük, ho-gy
a meggyökeresedett közfelfogással szembe
szállok, ámde err-e n-em lehet tekintettel lennem, midőn azt épen ,a közérdek parancsolja.
Nevezetesen az ország gazdasági helyzetének
szabatos megállapítása fontos azért, m-ert
külföldi lapokban jórészt politikai szempontok szolgálatába állítva sűrűn jelentek meg
közlemények, melyek szerint gazdasági viszonyaink már összeomlás előtt állanak. Már
pedig nemcsak -én tudom, -de azok :is, akiknek panaszra legfőbb okuk lenne, hogy ez az
állitás nemcsak nem igaz, de -egyáltalán komolyan s-e vehető. Amit azonban ikbncedáilni
lehet, -csupán -annyi, hogy az előző évek emel
kedését tekintve, a hanyatlás meglepően rohamos volt. Enn-ek szintén elég -egyszerű ós
természetes oka van. A majd három év óta
t-artó külpolitikai zavarok s főleg pedig a
fenyegető európai konfliktus hatása alatt
milliárdokat vontak el -a piacról s thezauráltak. A közvetlen pénzszűkét e-z idézte elő. S
közvetve pedig az, hogy a rendkívüli mértékben növekedett termeléshez^ képest az
-arany, illetve a fizető eszközök hasonló mértékben nem szaporodtak; végül az, -hogy az
arany használati területei a külkereskedelem hatalmas térfog!adásával párhuzamosan
szintén óriási
mértékben növekedtek az
utóbbi évtizedek alatt. Természetesen mindez magában véve sem kicsiny Len dö, sőt ellenkezőleg, a lefolyt év egyik legnagyobb jelentőségű és Legfontosabb észlelet-e* hogy a beruházások folytonosságának feintart-ása és az
építőipari tevékenység egészséges táplálása
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a gazdasági fejlődésnek egyik legfontosabb
és legnélkülözhetetlenebb tényezője.
Igazán kevéssé vigasztaló, -hogy Európa
többi államaiban — lia talán nem is annyira érezhetően — nagyjából hasonló volt a
helyzet, mint -nálunk. A lefolyt évben -szerzett bősége-s tapasztalatok azonban mind
kétségtelenebből igazolták az arany imádás
veszedelmeit. Épen ezért uj-bóil -ós nyomatékosan rá -a-karom irányítani a figyelmet -arra,
hogy az arany, mint -kizárólagos valutáris
alap és nemzetközi fizetési -eszköz igen súlyos zavarok okozój-a s n-e-m kis rész-ben idézte elő a Lefolyt év megnehezült gazdasági viszonyait is.
Katona Béla.

legélesebben elítéli egyes magyar ellenzéki
képviselők pétervári utazásának a szándékát és azt mondja, hogy ez az ut -nem olyan
okos eljárásra mutat, .amely barátokat szerez, hanem gonoszság, amely csak ártalmára
Lehet annak a jó egyetértésnek Oroszországgal, amelyet az egész monarchia a maga részéről is kívánatosnak tart.
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Uj vasúti hidat
épitenek Szegeden.
— A régit átadják a közúti forgalomnak. —
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Hodzsa az ellenzék orosz agitációjához
Hodzsa Milán volt magyar országgyűlési
képviselő ez idő szerint Prágában időzik és
ott fogadta a Narodni Liszti munkatársát, a
kinek a következőket mondotta a magyar ellenzék hármasszövetségellenes viselkedésé
röl:
— Amennyire ,a 'liberális orosz körök
erre vonatkozó nézet-ét' isim-erem, -mondhatoim,
hogy a magyar
ellenzéknek
hirtelen
szlávbarát politikáját
nem veszik komolyan.
Biztos,
hogy Károlyi
Mihály gróf és Juálh
Gyula
n-em szereti jobban a, szlávo-kat, mint Tisza
és Andrássy
és hogy a magyar
ellenzék
csak
addig kacérkodik
Pétervárral,
amig a bécsi
mértékadó
körökkel
hiába kacérkodik.
Tíz
év-vei ezelőtt az -ellenzék sokkal szenveddmesébben küzdött a 'hármas-szövets-ég ellen,
mint ma, csupán Ugrón,
Pázmándy,
Holló
és társaik nevét- kell fölidéznem. Ez azonban
csak addig Mik ott, mig az ellenzék
kormányra jutott, azután -uj.ra hármas-szövetségi pö*
litikát csinált. Nekem is tudomásom- van arról, Ihogy ellenzéki körökben
félév óta tervezik ag osztrák
szlávohkal
való
összeköttetést. Ez a kísérlet- a delegáció -májusi ülésezése alatt- Buda-pesten határozott alapot fog
ölteni. Ezti a kísérletet komolyabbnak
tartom, mert viiágs ebből, -hogy a -magyar nacionalizmus lassankint elveszti eddigi barátait és pártfogóit, a magyarországi és a berlini németeket és -ezeket csupán a szláv-okkal
akarja pÖt-o-lni. Félek, Iho-gy ez a -kísérlet nem
lesz sikertelen.
A .Neue Freie Presse mai vezetőcikke a
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A -magyar ál-

lamvasutak igazgatósága, — mint Budapestről jelenti tudósítónk —
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A régi vasúti hidat ab-

ban az időben, amikor építették, a régi
rendszerű gőzm-ozdonyokhoz szabták, holott ma m á r majdnem kétszer akkorák a
mozdonyok, mint voltak azelőtt. A
hid teherbírási képességét

régi

próbára teszi

az is, hogy dupla sínpár vonul végig rajta és igen gyakrian egyszerre közlekednek
a két sínpáron az uj rendszerű, hatalmas
gőzmozdonyok.

a íki-s (kutya nagyon -szeszélyes v-olt s ha
eszébe jutott, durván rámordult, haragosan
ugatott az úrnőjére.
A' hölgy -elővette a -kis kulcsot, felnyitotta a szekrénykét és kivette a dobozból a
:
-cukrot.
!.
A kis kutya farkát csóválta.
De a -hölgy igy szólt:
— Te haszontalan kis kutya, megugattál engem, ezért nem áldom néked a cukrot. ,
• l i,f
És a -cukrot visszatette a helyére. A
kutya ímegbán-ta, hogy hízelkedett, de már
későn volt.
A VARJÚ.
A varjú felrepült a magasba, meglátott
egy parasztot és igy szólt hozzá:
— Paraszt, ihé paraszt!
«
— Mit akarsz tőlem? — kérdezte a paraszt.
— Meg tudod-e a varjakat számolni?
— Ó, te bohó, Imii yen fura kívánságaid
vámnak, repülj innen, mert rosszul jársz.
A varjú elrepült és egy kereskedővel találkozott.
— Hallod-e te, kereskedő, meg tudod
számolni a varjakat? — kérdezte tőle.
A kereskedő igy felelt:
— Ilyen- csekélységgel mi nem torodliink, m-i kereskedéssel foglalkozunk.
A varjú tovább repült -és egy diákkal
találkozott, az iskola legkisebb „ tanulójával.
I'~! v li8if8 w
' — Hallod-e te, diák, -meg tudsz-e számolni bennünket?
A tanuló igy felelt:
-- Én Imiiinden-t -össze tudok számolni.

-m-ert éri- egy millióig számlálok, s-őt -még .annál is tovább. Jól az eszembe véstem az
egyszeregygyet.
De a varjú igy válaszolt:
— És a varjakat -még se tud-o-d- megszámolni.
— No meglátod, hogy tudom.
-És -mindjárt bel-e -is kezdett:
— Egy . . . ke t-t ő . . . h á rom . . .
De akkor a -varj-u odarepült a diák nyitott szájához és megcsípte a nyelvét.
A tanuló sírva fák ad t és igy szólt:
— Ezután s-ohasam fo-gom a varjakat
megszámolni-, -m-ert haraptok, inkább éljetek
tovább i-s számlálatlanul.
AZ ÁLLOMÁS.
A v-onat elindult -és mindig egyirányba-n
haladt. Az -egyiilk kocsiban egy u-tas ült, akit
egy állomásom- barátai vártak.
Az utas -türelmetlen v-olt, minden állomásnál- 'kiszállt és megkérdezte:
— ,Ez az az állomás?
De mindannyiszor azt válaszolták neki:
— -Nem az, még nem az.
Végül az utast elnyomta az álom. Mélyen aludt, -s-okáig és kellemes álmai voltak.
Hirtelen, fölriadt és észrevette, hogy a
vonal -megáilt. -Kisietett a folyosóra -és megkérdezte:
— Ez az -az állomás?
De azt válaszolták neki:
— Nem, ez már nem- -az. Már elhaladtunk mellette.
A vonat tovább robogott -és az utas fülkéjében ülve keservesen zokogott.
P. E.

A z eddigi tárgyalások a r r a engedőnek következtetni, hogy a régi vasúti hidat nem fogják
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uj vasúti

vonal

1914. április 18.

A san-franciscói kiállítás.

sineinek lefekte-

tése is, ami csak azért késik, mert a vég-

— Négyszázmillió koronából kilenc és fél
hónapig tart. - Amerika ünneplése. —

leges vonalon akarják lefektetni ía síneket.

MŰVÉSZET
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Színházi műsor:
SZOMBAT: Szibill, operett. Bemutató.
Páratlan 3/3.
V A S Á R N A P délután: Az ezredes, viiigijáték.
V A S Á R N A P este: Szibill, operett. Bórletszünet.
* Félmilliárd a filmiparban. Az amerikai mozikirály, Lubin, most Londonban időzik. Egy újságíró fölkereste őt és beszélgetésükben imponáló számok mondták el, hogy
az amerikai filmiparnak milyen óriás a jelentősége. Lubin 1894. óta foglalkozik filmgyártással és máig annyira vitte, hogy filadelfiai filmgyárában 25 millió koronát .invertált. Lubin telepe nemcsak Amerikában, de
az egész világon is a legjobb filmgyár. A beszélgetés során ezeket mondotta: „A kinóipar még óriásit fejlődhet. Határtalanok a
lehetőségei ós még csak kezdetén van a fejlődésnek. öreg ember vagyok, de azért el
tudom képzelni a kort, amelyben minden iskolának lesz mozija és ennek segítségével az
oktatás százszorta eredményesebb lesz a mai
pedagógiánál. A fényképező kamara számtalan dolgot lát, am,i rejtett az emberi szern
előtt és ezeket szinte alkatrészeire bontja. A
kinő ma valóságos tudományos és ez a tudomány még nagy hasznára lehet a gyógyászatnak és a sebészetnek." Látnoki erejének
kiadása után elmondotta Lubin, hogy az ame
rikai filmiparba fektetett tőke nem kevesebb
mint 100 millió dollár. Ez a szám azonban
egyre növekedik, mert napról-napra u j filmvállalatok létesülnek. Lubin azt biszd, hogy
az amerikai mozik pénztárába naponként öt
millió korona folyik be körülbelül. Az amerikai mozikirály Londonban uj moziszinószeket keres. A legjobb moziiróknak H. A. Jonest és Cecil Raleighet tartja.
* A Szibill bemutatója. A színházi iroda
jelenti: A Szibill szombati premierje ele, a
mely Jacobi Viktornak, a zseniális zeneszerzőnek jelenlétéiben folyik ,le, általános a
közönség érdeklődése. A színház három uj
diszletet készittetett Szántó Vilmos akadémiai festővel a darab számára. Az első felvonás egy előkelő orosz szálloda hallját ábrázolja, a második régi stilusu szobát a kormányzó palotájában, Péter cár idejéből, a
harmadik pedig a szálloda emeleti lépcsőházát. A Szibill zenéje egyszerre megkapja a
közönséget, Jacobi témáiban eredeti és karakterisztikus humort csillogtat. A Leányvásár dzs Rolóját a Szibill mazurka-duettjótől
és a második felvonás két nagy keringőjétől
mintha nem is bárom év, de tiz esztendő választaná eb olyan stílusos, változatos ós mindenekfölött hatásos. Az I. felvonásban Poire
impresszárió (Solymosi) és Sarah (Kovács
Hanna) ügyes kettősének hatásos ©Hentéte
Szibill (Déri) bánatos levéláriája, majd dala
a n agy hercegnőről. A II. felvonásban rendkivül fog tetszeni Szibill és Petroff hadnagy
(Békefi) bájos keringő-duettje, még inkább
Déri és Sümegi (nagyherceg) hatásos jelenése, a hangulatos szamovár-jelenés illúzió keringője, mint a mii egyik legértékesebb része, a gombiláz-duett, végül a pompásan fölépített fináléban a nagyhercegnő (Hilbert)
szerelmi játéka. A I I I . felvonásban remek
tánca van Déri Rózsinak és Solymosinak.
Kacagtató szerephez jutott Heltai, aki a kormányzó alakjában van hivatva derültséget
kelteni s egyik fontos tényezője lesz az
előadásnak.

* Csak egy napig
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A Panama-osatorna építés ének befejeztével a kellő ünneplés
megadása végett — amint odahaza imát tudják is — San-Franciscóban nemzetközi kiállítást rendeznek, 'mely a nyilvánosság részére 1915. február 20-án nyilik meg és a
mely ugyanazon év december 4-én nyer befejezést, amely tehát a télii évadtól a téli
évadig fog tartani, szóval kilenc és, fél hónap
időtartamig.
1911. január havának 31-fk napján az
Egyesült-Államok kongresszusa e kiállítás
megtartására San-Eranciscót találta -a leg' célszerűbb fekvésűnek. 1912. február 2-án az
Egyesült-Államok -elnöke kihirdette a kiállítás megtartását és felhívta a világ
nemzeteit,
hogy Amerika
ünneplésében
részt
vegyenek.
Eddig a világnak huszonhét
nemzete fogadta el az Egyesült-Államok .meghívását
azon Ígérettel, ihogy a kiállításban- részt
vesz.
A kiállitás-ra való készülődés kezdetén
több mint húszmillió
dollár volt San-Franciisoó városa és California állam
részéről
biztosítva a kiállítás céljaira. Az EgyesültÁllamok államai közül- legnagyobb összegű
megszavazásukkal a következők tűntek k i :
Newyork 3.500,000 koronával, Massadhusetts 1.250,000 koronával, Illinois. 1.500,000
koronával, New-Jersey 1.000,000 'koronával,
Oregon és Washington egyenkint 875,000 koronával. Az államok átlagos költségmegszavazása pedig egyenkint 865,000 korona.
1910. április 28-án, amikor t-ehát rnéey évvel a
nagy katasztrófa után, melyben, a kár a
3,500.000,000 koronát túlhaladta,
San-Franciscó két órán beliil kezdő alapként
a kiállítás céljaira
20.445,000
koronát
szavazott
meg.
A kiállítás helybeli vezetőségét egy
Igazgatói' testület ve-tte át, melynek tagjai
külön-külön1 szakemberei Amerika nyugatparti állami kereskedelmének, gyáriiparának,
iparának stb. A kezelő-osztály, a végrehajtód-ivizió és a kiállítási hivatal a testület elnökének felügyelete alatt- állanak. A testület
végrehajtó-divíziójának tagjai és a kiállítás
pénz-ügyi tisztviselője képezik az elnök kabinetjét. A Panama Pacific Nemzetközi Kiállitásmak elnöke Moore Charles Cadwell,
ki
elnöke a Charles C. Moore mérnök-cégnek
és a.ki egyúttal Igazgatója tiöbib -pénzügyi vállalatnak. A kiállítás vezérigazgatója -dr. Skiff
Frederio-k J. V., aki -egyúttal igazgatója, a
c-hicagói Field Museum-;nak.

8 felvonásban.

ta Előadások 5,7 és 9 órakor. J

J

>

A kiállítás színhelyének terepe a természet részéről mesésen adoptált tengervárosi
ünneplésre. A kiállítási terület nagysága 625
acre -és fekvése egy oly amfiteátrumot alkot,
mely szabad szemlét -enged az öbölből keresztül tekintve .a „Golden Gate"-en a Pacific-óceánra. A kiállítási t-el-ep hossza a kikötő -és öböl partján körülbelül három mértföld (imile) és két katonai erőditvén-y között
terül el, magába foglalva az egyik erődítmény -egy részét. Az Egyesült-Államok elnöke felhívta a in,agyhatalmakat! arra, hogy
a kiállítás alkalmával kiküldött
hadihajócsoportjaikkal
képviselve legyenek. A világ
nemzetei
több mint 200 hadihajót
fognak ez
alkalommal
ide kirendelni,
melyek az öbölben a kiállítási terület -előtt! fognak csoportosulni. A kiállítási munkálatok rohamosan
haladnak előre é-s jelenleg körülbelül
négyezer ember dolgozik
a felépítésén.
Az összes
főépület, jobban mondva pa vi-Uoin, szám szerint tizenegy, a kiállítandó dolgok befogadására legalább nyolc hónappal a megnyitási n-ap -előtti -elkészül.
A kiállítandó dolgok tizon-e^" osztályban
lesznek elhelyezve, mely osztályok a következők: a) művészet osztálya; -b) tudomány
osztálya; c) közgazdaság osztálya; d) szabadmüvészet osztálya; e) különféle iparok
osztálya; í) a gépék -osztálya; g) köziekedé-
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1914. április 17.
si eszközök osztálya; íh) a igazdászat .osztálya; i) élőállatok osztálya; k) kertészet osztálya; és 1) bányák és félmek osztálya."
A kiállítás áttekintést fog szolgáltatni: a
viliág haladásáról és kép alkotására nyújt
majd alkalmat a jövőt' illetőleg. Ami pedig
egyidejűleg a dljielnyeréseket illeti, csak oly
a kereskedelem tárgyát képező cikk válik elbírálás tárgyáivá, mely nem 1915. előtt készült vagy termeltetett. Minden' kiállítandó
dolog, imiellőtt-az helyét a fciálUtasban bárhol elfoglalhatná, belható vizsgálat
tárgyává fog tétetni és megjegyeztetik, hogy nem
a mennyiség, hanem' a minőség az, amely
hasznavehetőség kiséretében jutalmat érdemei.
A kiállítás pénzügyi
tisztviselőjének11'
becslése szerint, arany valutában,
négyszázmillió koronára
lesz szükség a kiáll fás kiviteléhez.
»BBBBsaBaB4BBBBflSBaanaBBaBaBaBaBaaEaBaanaBBa9B0BHii*

A kórházi vizsgálat
hivatalos adatai.
(Saját tudósitónktól.)
A
Délmagyarország pénteki száimiában részletesen ismertettük annak a szemlének tapasztalatait, amiket a közkórház megvizsgálására kiküldött
bizottság a 'kórház épületében tett sétája során észlelt. A szemle eredményét
Somogyi
Szilveszter dr. főkapitány, a bizottság elnöke foglalta jegyzőkönyvbe, amit pénteken
küldött szét a bizottság tagjainak aláírás céljából. A hivatalos jegyzőkönyvet alább egész
terjedelmében közöljük, mert fontosnak találjuk, hogy a közönség a kórház ügyének^
minden, fázisáról alapos tájékoztatást nyerjen. íme, a kórházi szemle hivatalos dokumentuma :
\
Jegyzőkönyv.
Felvétetett a 14052—914. szánni tanácsi
'határozati folytán kiküldött kórház-vizsgáló
bizottság eljárásáról 1914. április 16-án.
Jelen voltak: Somogyi
Szilveszter dr.
főkapitány, mint a bizottság elnöke, Gaál Endre dr. és Koczor János tanácsosok. Faragó
Ödön, dr. tiszti főorvos, Balassa
Ármin dr.,
Pásztor József és az eljárás végén megjelent
Fiiaki
Antal törvényhatósági bizottsági tagok és ,a bizottság elnöke által meghívott
Polczner
Erős városi mérnök, Boross József dr. korházi igazgató-főorvos:,
Kovács
Ödön, a gyermekkórlház orvosa és a jegyzőkönyv vezetésével megbízott Papp Menyhért
dr
- rendőrtiszt.
A bizottság a közkórházban megjelent,
"tegvizsgálta annak összes, a betegek elhelyezésére szolgáló helyiségeit, megvizsgálta
az
irodahelyiségeket, a bentlakó örvösök,
a
Polók, ápolónőik és a szolgaszemélyzet lakásait, 'megvizsgálta a imütőteirmeket, a raktárhelyiségeket s a kórház legrégibb épületrésze földszintjének azokat a termeit, ámenekből a betegek már Ikitelepittettek s amely
ék most túlnyomó részben üresen államaik.
A magányos betegek elhelyezésére szánt
Sz
°bák a célnak megfelelnek; megfelelnek
I célra a 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15 számú
üvegtermek is. A 7-es számú szobára az az
cs
zrevétele
a bizottságnak,
hogy az tulzsuult
- két-'három ágy onnan' elhelyezendő volII a
- A 9-es számú udvari, a tüdőbetegek
kozos
amelyben
10 ágy van, feltétlenül cs
tt
jamnal kitelepítendő,
mert ez a szoba kel-

1.

löen nem szellőztethető,
állandóan
dohosszaga, amit jórészben az idéz elő. hogy az
alatta levő igen régi földszinti épületrész falai átnedvesedtek
és ez a betegszoba padlóalatti farészeinek ikorih adás ára vezetett.
A 16 és 17-es földszinti
szobák, bár hírül
sem annyira, mint a 9-es, szintén nem felelnek meg a célnak, mert mint földszinti szobák, kellően nem szellőztéthetők
és a régi
átnedvesedett
falak
ezeknek
a
levegőjét
egészségtelenné
teszik. Ebben a bét szobában
25 ágy vam,. ,A 12-es számú szobában vannak elhelyezve a diftériás
betegek, aimélyek
tekintettel a betegszoba előtti napv 'forgalomra, megfelelő elhelyezésnek
nem
tekinthető.
Ugyancsak a régi 'főépület földszinti helyiségeiben vannak 'elhelyezve a portás, udvaros és fűtő lakása és miután, ezeknek a la-_
kásoknák
a falai nedvesek, onnan szintén kitelepkendők.
Megvizsgálta, továbbá a bizottság az udvaron újonnan, illetve későbben épült női pavillont a 22, 23, 24 és: 25 számiu közös betegszobákat, amelyek a célnak megfelelők.
Megvizsgálta: végül az
elmebeteg-osztály
26—27 számú
közös betegszobáink
és az
ezekhez tartozó elkülönítő
helyiségeket,
azokat a célnak teljesen megfelelőknek
találta,
a férfiosztály
azonban
túlzsúfolt.
A közkórhá'z régi épületének a Szenti Rókus-tér félé
néző homlokzatának 'földszintjéről a vakolat
le van verve, az egész homlokzat elhanyagolt állapotban van.
A közös betegszobák ágyainak egy része üres, erre az igazgató-főorvosinak az a
megjegyzése, hogy most, a húsvéti ünnepek
alkalmával több meggyógyult beteg bocsáttatott el és hogy ilyenkor általában kisebb a
kórház forgalma.
A bizottságnak az a Véleménye, hogy a
9-es számú betegszoba
azonnal
és feltétlenül, a 16 és 17-es számú betegszoba,
valamint a régi épületbeli földszinti
lakások
kitelepítendők,
a kárház régi épületének Rőkustéri homlokzata ihelyreáll/tain.dó, ezáltal az uj
kórház fölépítéséig
a régi kórház
céljainak
meg fog felelni. Pásztor József bizottsági tagnak a különvéleménye, hogy kitelepítések által a régi kórházügyet
nem lehet
orvosolni,
hanem az uj kórház fölépítése
haladéktalanul
megkezdendő.
Megvizsgálta ezután a bizottság a Kossuth Lajos-siugártuti gyermekkórházat, ahol
a rend, kezelés és tisztaság tekintetében, semmi hibát n-em talált, .azonban ennek a kórháznak az utcai homlokzata, d,e a külső udvari része is el van hanyagolva és a tetőzet
megrongálódott.
A bizottság egyhangú véleménye szerint á gyermekkórház ,utcai 'homlokzata, udvari külső része és tetőzete sürgősen kijavítandó.
Ezzel az eljárás befejeztetett, felolvasás és hh. utón aláíratott.
Bolgár vád Románia ellen. A párisi
Temps-ben egy román politikus cikke jelent
meg, amelyben az rámutalt a Románia által
annektálí területen lábrakapott bolgár irredentizmusra. A román politikus azt állítja,
hogy az agiációt Szófiából táplálják és egy
nagyhatalom támogatja. A Dobrudzsa-társaság, amely azért alakult, hogy teljesen
törvényes utón megóvja azon a területen a
bolgár nemzeti kukairtörekvéseket, e vádakkal szemben nyilatkozatot ad közre, amelyben, a többi közt ezek foglaltatnak:
— Az intrikának régi módszere az, amelyet a Dubrudzsa lakói már rég .ismernek és
amellyel Románia hivatalos és félhivatalos

körei minden időben a Dobrudzsa lakossága
ellen éltek, hogy zaklató rendszabályaikat
igazolják. Ez a lakosság olyan embertelen
elnyomatás alatt
nyög, aminő
semmiféle
más európai államban nem lehetséges. Román részről ez idő szerint szeretnének valamely látszólagos okot találni, hogy ,az újonnan szerzett terület szervezését olyan értelemben vigyék iker esz,tül, amelynek szigorán
és jogtalan voltán még ,a román sajtó egy része is megütközik. Látszólagos igazolást keresnek ama adminisztratív rendszabályokhoz, amelyekkel meg akarják akadályozni,
hogy az üldözött bolgárok érdekében valamely nagyhatalom szót emeljen. Amidőn a
Dobrudzsa kultúregyesület lerántja a leplet
az állítólagos bolgár
irredentizmus miatt
emelt panaszok igazi indító okairól, egyúttal
apellál á " nagyhatalmak 'képviselőihez és a
művelt világ sajtójához, rámutatva arra,
hogy a román türelmetlenség a legfelhábori'tóbh jogtalanságot követi el a Dobrudzsában élő bolgárok ellen, lábbal tiporva civilizáeió és a nemzetközi jog elveit. A Dobrudzsában élő bolgárok nem kivannak egyebet,
mint azokat a jogokat, amelyeket minden
kulturáliam kormányai megadnak alattvalóiknak nemzetiségi különbség nélkül 'és melyeket különösen a magyarországi románok
élveznek, bár a román kulturliga szakadatlanul tüzeli a szenvedélyeiket Magyarország
ellen.

A román tárgyalások ügye
a DMKÉ-ben. '
— Gallovich Jenő nyugdíjazása. —
(Saját tudósitónktól.)
A DMKE igazgatósága vasárnap délelőtt tiz órákor ülést tart.
Az igazgatósági ülés tárgysorozata: 1. Az
elnökség beszámolója. 2. Beszámoló az
egyesület vagyoni helyzetéről. 3. Az EMKE
átirata a miniszterelnök román, tárgyalása
dolgában. 4. Felsőipariskolai internátus létesítése. Ugy bálijuk, hogy az elnökség beszámolójában nagyon örvendetes dolgokról
fogja az igazgatóságot értesíteni. A beszámoló ugyanis beszédes adatokat szolgáltat
arról, hogy a DMKE Scossa Dezső vezetése
alatt egyre intenzivebb kulturális működést
fejt ki.
Kétségtelen azonban, hogy az egyesület
igazgatósági ülésének legérdekesebb pontja
az DMKE a román paktuim ügyében, küldött
átirata lesz, amelyben az EMKE a románokkal való tárgyalást elítéli.
A DMKE ezt az átiratot a következő határozati javaslattal terjeszti be:
A DMKE igazgatósága az EMKE és a
szathmármegyei Széchenyi-Társulat' átiratait tudomásul veszi, mert babár a DMKE
.mint kultúregyesület, fel,adatának tekinti,
hogy a magyar állam kultúrájának nemzeti
jellege minden irányban ímegóvassék és a
magyar nemzeti műveltség vezető szerepe biztosittassék, az átiratokban, foglalt
kérdésben beavatkozás
szükségét
ezúttal
nem látja, mert a román
nemzetiségiekkel
folytatott
tárgyalások
az
országgyűlésen
tett kijelentések
szerint
befejeztettek
és
eredménytelenek
maradtak.
Erről az EMKE igazgató-választmánya, valamint a szathmármegyei Széchenyi-Társulat értesíttetik.
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Bizonyos, hogy az igazgatósági ülésen
ez a határozati javaslat nagy többséget kap,
bár beszélnek arról, hogy -a függetlenségi
párt részléről többen fel akarnak szólalni ellene. Eltekintve pedig iminden politikai vonatkozástól, pusztán kulturális szempontból sajnálni lehet, -hogy -a románokkal felvett tárgyalások eredményre in-em vezettek. Sajnálni leh-et pedig ugy az E-MKE, mint a DMKE
nézőpontjából, ment köztudomásu, ho-gy -a
románokkal való tárgyalások keretében legnagyobbrészt
kulturális
engedményekről
volt

SZÓ.
j j : '-!
A DMKE elnöksége által, előterjesztett
határozati javaslat helyes utakon, jár. Ugyanilyen határozati, javaslatot fogadott el egyébként az Országos Közművelődési Tanács, az
Országos Irodalmi Egyesület és a Torontáli
Közművdődós-i Egyesület is.
Az egyik esti lap azt1 fcözlli ima, ihogy
Gallovich
Jenőnek, a DMKE vo-lt ügyvezetőtitkárának nyug-dijaztatására vonatkozó közgyűlési határozatot a belügyminiszter megsemmisítette és kimondotta, Ihogy Gallovich
semmiféle ínyugdija-t -sem kaphat. Ez a- közJós csók tévedésen- alapulhat, miért a belügyminiszterhez felterjesztett határozat visszaérkezett Lázár György dr. polgárimesterhez,
az első fokon való felülvizsgálás
céljából,
A
polgármester pedig imég nem döntött, igy az
iratokat s-em- terjeszthette még föl -a belügyminiszterhez.
(••••••••••••••••••••••••BBaHHiigaBMaiinaaaBiiBaBiaEn*

Az abbáziai tanácskozás.
— Komolj hírek az albán helyzetről. —
(Saját
tudósítónktól.)
Az abbáziai- tanácskozásról a Neue Freie Presse külön- tudósítója a következőket jelenti lapjának:
— San Giuliano
és- Berchtold
gróf bizalmas tanácskozásának tárgya Albánia
volt.
San Giuliano meglehetős
komoly híreket kapott Rómából
az albán helyzétröl.
A fejedelemség déli határán állítólag uj vihar van
készülőben
és félő, ho-gy -olyan, dolgok történhetnek, amelyek egy pillanat alatt szükségessé tehetik a nagyhatalmak
energikus
diplomáciai
beavatkozását.
Ausztria -és Magyarország -és Olaszország nem lesz készületlen
és nem fog csüggedni, hanem ,adott pillanatban erős elhatározással meg fogja tudni, védeni; különleges
érdekeit. A két miniszter közvetetten személyes tanácskozása lehetővé teszi, ho-gy programijuknak Albániára vonatkozó részét
gyorsan- intézzék él. Albán-ia gazdaságpolitikai. -és katonai szervezését alapvonásaiban
már letárgyalták.
A Presse levelezőjének -azt mondták,
hogy a két szövetséges állaim lehetővé fogja
tenni Albániának, hogy fegyveresen
szálíjon
szembe belső és külső ellenségeivel; és a maga erejéből hozza helyre, amit az európai
diplomácia kés-edcímezése elrontott.
Beszélnek uj földközi
tengeri
egyezményről is. Ez a hir azonban nem igaz, -mert
Olaszország 1902-ben egyezményt kötött Angliával- -és Franciaországgal -e tekintetben s
ettől az egyezménytől -el nem1 térhet.
A tanácskozás -éjfélig tartott/. A tanácskozásról kiadott kommüniké minden
tekintetben kielégítően
és megnyugtatóan
szól.
Az olasz lapok m a is -panaszkodnak,
hogy a találkozáson nem érintették
Ausztria
olasz nemzeti kérdéseit. Ez nem igaz, nem is
szólva arról-, hogy a panasz jogos-e vagy
jogtalan. A tanácskozás folyamán természetesen- -nem esett szó -ezekről a kérdésekről,
amint hogy nem is -eshetett, mert belső politikai kérdésekről van- szó, amelyekbe ide-

Az idény legnagyobb szenzációja
kerül április 21, 22 és 23-án
bemutatásra.

Verne Gyula
világhírű regénye a filmen

Brand U i
7 felvonásban.

g-en állam bele nem avatko-zha-tilk. Helytelen
volna -azonban- azt- imoindani, hogy a két miniszter -bizalmas beszélgetésben n-e-m foglalkozott ,volna -ezekkel a kérdésekkel.
San Giuliano utalt Olaszország közvéleményére, amely híven, ragaszkodik .a szövetséghez, de sürgősen
várja az
ausztriai
olaszok
jogos
kivánságaimk
teljesítését.
Berchtold gróf biztosította San- -Giuli-anot,
hogy s-enk-i s-em örülne jobban, ha -az egyetem kérdése -meg volna oldva és a-z olasz -tartományok im-eg volnának nyugtatva:
Lehetetlen, ihogy a komhiüniké ezekkel
a kérdés-ekkel foglalkozzék, de mind-en más
• tekintetben a legerősebben -hangoztatja, ho-gy
a világkérdésekben
szilárd,
egyértelmű
és
tiszta egyetértés
van Olaszország
és Ausztria és Magyarország
között.
BBBBBBBtlBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBESBffBBSBBBBBSSBBB

Nem adnak adókedvezményt
a háztulajdonosoknak.
— A pénzügyminiszter leirata a városhoz. —
(Saját tudósítónktól.)
A múlt év .novemberében elhatározna a közgyűlés, hogy az
ál talános jövedelmi- pót-adó törlés-e és az ilyen
elmen már beszedett adók vissza térítése érdekében- föliratot intézi a pénzügyminiszterhez. A 'falirat legfőbb indokolása .az v-ol-t,
ho-gy Szegeden a Iházb'éradó kulcsáiti 1913. januárjától kezdv-e 11 százalékról 14 százalékra emelték föl, méltányos volna -tehát, ha a
miniszter -a házbér jövedelem alapján kivetett adó után az általános jövedelmi pc-tadó
behajtását fölfüggesztené és ebből az a-dóból
már beszedett -összegeket visszafizettetné a
háztul a-j d-onosokn-ak.
A közgyűlés fölterjesztésére -pénteken
érkezett le Teleszky
János pénzügyminiszter válasza, amelyben, kijelenti a miniszter,
hogy a kérést nem teljesítheti,
mert
annak
semmiféle
törvényes
alapja
nincs. A -leirat
egés-z terjedelmében a következő:
A szabad királyi

Előadások naponta 5, 7, ós 9 órakor.

Helyárak mint rendesen!
Jegyek mától kezdve válthatók
a pénztárnál.

Mind a három napon ifjúsági
előadás d. u. 3 órától 5 óráig
fél helyárakkal.
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Telefon 11-85.

város

közönségének,

Szeged.
Mult év november 26-án tartott köz-gyűléséből hozzám .felterjesztett .azon kérésére,
hogy az 19U9. é-v.i VI. t.-c., v-agyis a házadótorvény életbeléptetésétől 1913. jainnár 1-től
a házbér jövedelem után kivetett adó után az
általános jövede-lmi pótadó behajtását függesszem fel és a már beszedett ezen adónak
visszatérítését rendeljem el, értesítem, hogy
a kérési törvényes alap hiányában teljesithetőnek nem találtam.
.Eltekintve ugyanis attól, hogy a házadóról szóló 1909. évi VI. t.-c. ugyanezen törvény 67. paragrafusának
világos kitétele
szerint nem 1913. január 1-én, hanem már
1910. január 1-ével lépett életbe, s hogy az
általános jövedelmi pótadó az 1913. év-et megelőzőleg szintén törvényszerűen k.i volt vetve, az 19,13. évi általános jövedelmi pót,adó
törlésére, illetőleg a befizetett összegek viszszatérítésére -irányuló -kérés nem teljesíthető,
mert az 1913. évi VI. t.-c. 1. paragrafusának
második bekezdés-e értelmében az általános
jövedelmi pofádéra vonatkozólag rendelkező
1875. évi X L V I I . ós 1883. évi X L V I . törvénycikk továbbra is érvényben maradtak. Ennélfogva a házadó után az 1913. évre az általános jövedelmi pótadó törvényes alapon vettetett ki s igy ,a kivetett adó behajtásának
felfüggesztésé és a már befizetett összegeknek visszatérítése törvényellenes volna.
Nem szolgálhat a kér-é-s teljesítésére indokul a felterjesztésben felhozott az a körülmény sem, hogy Szeged városában a házbéradó kulcsa 1913. január 1-től .kezdve 11 százalékról lí százalékra emeltetett fel, mert ez
a körülmény az 1909. évi VI. t.'-C. 19. paragrafusában foglaltaknak a folyománya,
mely
szerint akkor, ha valamely községnek (vá-

rosnak) belső területén a 14 százalékos álta-

1914. április 17.
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10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a
Képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet
'ekinteni; helybeliek vasár- és wnnepnapoA FEMINISTÁK
gyakorlati tanácsadója hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig
tartja hivatalos óráját, a Berlitziskola
he
lyiségében, (Csongrádi Takarék uj palotája.)
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatás
idő délután 1—3 Óráig tart,
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este nyolc órakor
Szibill, operett. Bemutató.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
kezdve este 11 óráig: A pettyes szalag. Delek
tiv dráma 4 felvonásban.
KORZÓ MOZI:
Az előadások tartanak
délután
öt órától
kezdve este 11 óráig:
„Nílus királynője" 8 fel vonásban.
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
este 11 óráig: A féltestvérek, dráma 4 felvo
írásban.

HÍREK

Az öregek

János házbéradó behozatailának esete áll ©lő,
átmenetileg három éven keresztiül még 11
százalékos általános házbéradó alkalmazan
dó.
M i u t á n pedig Szeged város belső területére nézve, az általános házbéradó már 1910.
évben behozatott és ettől az időtől kezdve a
14 százalékos kulcs helyett átmenetileg három éven át a 11 százalékos kulcs alkalmaztatott, az átmeneti idő lejártával, vagyis
1913. évi január 1-től kezdve már a 14 százalékos kulcs volt alkalmazandó.
Budapest, 1914. április 13-án. Teleszky
János, pénzügyminiszter.
A közgyűlés természetesen- n-em tehet
egyebet, mintlt-ogy tudomásul veszi a miniszter leiratát.
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AZ IDŐJÁRÁS
húsvétkor
kedvezőre fordult. — Itt a
tavasz, mondották az emberek és előbújtak s ámulteá
hölgyeiken, a szegedi
hölgyeken, akik esztendőről
esztendőre fényűzőbben öltözködnek,
szépülnek, ragyogónk
és
tündökölnek

(Saját tudósítónktól.) Mikszáthnak
van
egy aranyos adomája a fogatlan vén emberről, aki a kapnifélfának dőlve, sir-ri keservesen.
— M i baja bátyám? — kérdi részvéttel
valami idegen úrféle.
— Nincs nekem semmi bajom, — szepeg
az öreg, — csak csúnyán
megagyabugyált
az idesapám.
Az idegen elbámul. Hogy tehet -az. Hiszen az aggastyán nyolcvan esztendős. No
ennek végére kell járni. Benyit a házba. A
konyháiban egy pergament areu, ráncos arcu, kehes vénség aprófát hasogat^
— Kend az édesapja annak a jó embernek, aki odakint sírdogál?
— Én hátí
— Ejnye, ejnye, aztán hogy volt. szive
megverni azt a derék embert?
— Derék az istennyilát!
Megagyal-o-m
még százszor is. M i r t nem fogad szót az

ta vaszkor.
Az első meleg napsugár egészen rendkívüli hadseregét a diratoos
ruhamegoldásoknak, a színeknek és vonalaknak szólította elő.
Délben, vagy este hatkor, amikor a hivatali
vagy üzleti élet véget ért, az ember elkábult, hogy a kis hivatalnokleányok
milyen é d e s a n y á m n a k ?
1
pompázó köntösökben léptek ki az utcára, a
hivatalukból, amelybe, „mintha nem is lettek
volna. benn".
Tessék megfigyelni: a nyolcvan
korona
havi fizetéses irodista kisasszony is antiloppapucsot hord és különös gondot fordit
a
harisnyájára,
a blúzok nagy változatossága,
a maga készítette kalapok, sokfélesége nagy
ruhatárra
enged
következtetni,
figyelmes
vizsgálat után azonban meggyőződünk
róla,
GUtA&YAR T U D . 3 Z ] N H J » Z .
hogy ez d nagy garderobe alig kerül többe,
TELEFON 8-72.
mint a régi, a fogyatékos és szegényes, az
anyag, amelyből a toilette készült,
olcsóbb,
igaz, hogy hamarabb romlik, de ezzel is a
Szombat, vasárnap
változatosság elvét szolgálja,
, A tavaszt három nap óta megcsúfolja az
a második
április és gúnyt üz a kicsi nőkből is. az utcákat hideg szél járja, a nap sütését félelmeles és viharzó felhők homályosítják és éjszakánkint . . . fagy. A tavasz szabad és lenge
ruháiban viruló szegedi kis
kisasszonyok
dideregnek és fagy-verten húzódnak meg a
^Hámosak mélyén, reszketve, virágok ők is,
a
tavasz leheletére előszökkennek, de — ah
~~~ akárhány derékbatör és elhervad ha jön
", z osf, a mai élet intenzivebb a réginél, töbFeiülmul minden feddigi
"'t és gyorsabban fogyaszt, nemcsak anyadetektív slágert,
dót, életet is . . .

SHERLOCK HOLMES film

A meteorológiai intézet jelentése szerint:
Deli fagy és elvétve inkább csak keleten,
mp
g délen csapadék várható.
— Sürgönyhrognózis: Éjjeli fagy, keleten, délen elvétVe csapadék, — Déli hőmérséklet: 10.8 C.
.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalnn
délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hivatal, A polgármester betegsége miatt nem
logad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától
délután 2 óráig.
.. A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
Vzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz'árnál reggel 8 órától délután 2 óráig van
'Dvatal
'
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat, Betegek
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI
KÖNYVTAR,
nyitva
délelőtt

• 1

Nagy dráma 2 részben.

I

vvvv
Előadások: Ví6,V«8 és 9 órakor
vasárnap 2 órától folytatólag.

És egy teknőben a kemence mellett -sipítva szólalt meg egy m ú m i á v á aszott istentelen. öreg asszony, a megbántott nagymama.
Ezt az anekdotát frissíti föl az a kedves
jelenet, a m i m a egyik szegedi ügyvéd irodájában történt. Hatalmas szál, csupasz arcú,
fehér h a j ú öregember kereste az ügyvédet.
Vedlett, zsíros ka,lapu aggastyán. A tartása
délceg, csak az arcán, az apró fényes szeme
körül a siirii redő á r u l j a el az esztendők járását:
— Az ügyvéd úrral -volna egy kis beszédem.
Az öreg letelepedett, jól esett neki
a
puha kanapén az ülés. Kissé megringatta
testét:
! ' -1
— Tessék jegyzőkönyvbe venni, hogy
Zsunk Demeter a -nevem, görögkeleti, szohodoli születés, hetvenhét, éves . . .
Körülnézegetett a szobában. A szeme
megpihent a képeken. A laj-bit kitárta ia mellén:
— Megszépült ez a város
tekintetes
uram. Épen hatvanhat esztendeje, hogy itt
jártam. Régen volt.
Egy kissé elgondolkozott, Az ügyvéd mosolyogva hallgatta, nézte. Az öreg nagyokat
sóhajtott:
— Azért jöttem tekintetes uram, mert a
szolgabírónál, meg a jegyzőnél hiába járok
Tízszer is megfordultain, biztattak,
mégis
-csak be kellett jönnöm a városba. A fene
azt a vonatot, hogy összerázott,
— Csak mondja <eil b á t y á m mi baj, hátha segíthetünk rajta.
— H á t ippen, hogy ez az instálom. Az
idesapámat akarom
kipörölni.
Az ügyvéd meglepetten kapta fel a fejét,
— A z édesapját? K e n d az édesapját?
— Azt hát. Kilencvenegyiben r á m i r a t t a
a vagyonát. Két szeszszió föld, belső telek, a
kis ház. M á r özvegy ember voltam, azóta házasodtam. R á m Íratott mindent, hogy tartsam hóttáig.
— H á n y esztendős az öreg?
— Százkilcnc. De ,az nem volna baj. Baltával sem le.het agyonütni. Olyan az uram,
mint a nyul. Friss, egészséges, ugy jár-kél,
a korcsmában is megfordul, mint egy süldőlegény. De az se volna baj.
--- H á t m i a baj?
— Az a baj, hogy a feleségem, meg a
napam nem fér meg vele. Sokba kerül a tartás, aztán az isten tudja meddig él még. Tetszene valahogy kipörölni a.telkemről.
Az ügyvéd szép és szivreható magyarázatot tartott a vén fiúnak a tízparancsolatról, a bibliáról, a gyermeki szeretetről, az
öregek tiszteletéről, mig valahogy nagy nehezen belenyugodott Zsunk Demeter, hogy
ió, h á t mégis csak megvárja m i g a menytbéli magas hatalmasság tudja ki az apját a
portájáról. -Sürün csóválgatta a fejét, hümmögött, nyögött, toppantgaitott ós megszorított a az ügyvéd kezét:
— Köszönöm az igaz tanácsot. Iszen igy
van, ahogy a tekintetes ur mondta. De hogy
megyek én rnos-t haza? -Mit mond az asszony,
meg a napam? Aztán meg ki fizeti meg a
költségemet? . . .

— Tisztelgés a zászlónak. Washingtonból
jelentik: A k o r m á n y Huerta
hajlandóságát,
hogy az Egyesült-Államok zászlajának tisztelegjen, tegnap -este elfogadta.
A z amerikai
hadihajók ainna-k megtörtént-e után- a mexikói zászló -előtt fognak tisztelegni. —
Wilsoti
elnök kijelentette, ho-gy nincs példa arra,
hogy egy tisztelgésre 'hasonlóképen ne válaszoljanak. Ezért Huerta javaslatát el k e i
fogadni. Wi-lson -hozzátette, hogy ímern szeretné a Csendes-óceán felőli partok blokádját, mert ez hátráltatná M e x i k ó -kereskedelmi forgalmát a z Egyesült-Államokkal

— Bolgár hercegek a királynál. Bécsből jelentik: A kiráily tegnap délelőtt tizenegy órakor Schönbrunnban kihallgatáson fo-
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sradta Boris herceg bolgár trónörököst és
Cirill bolgár herceget, akik szerdán este érkeztek ide Abbáziából. Boris trónörökös meg
köszönte a királynak a Szent István-rend
nagykeresztjét, amelyet, atyja,
Ferdinánd
bolgár király uralkodásának huszonöt éves
jubileuma alkalmából kapott, Cirill herceg
pedig megköszönte, hogy a mult héten ;a 11.
huszárezred főhadnagyává nevezték ki.

nxolyan veszi .ellenfelét, mert a választásig
még hátralevő tiz napot kerületében tölti és
tovább agitál.

— Kossuth Ferenc jobban van. Kos-

— Elek Pál temetése. A Bádenben
elhunyt Elek Pá-1 holtteste ma reggel nyolc
órakor érkezett meg Budapestre, a Bécsből
érkező -személyvonattal. Az állomásról a kettős érckoporsó-ba fektetett holttestet átszállították a Nagy János-utca 23. számú gyászházba, ahol az elsőemeleti nagy szalonban be
Igézték disz-es ravatalra. A két m-éter^ magas
babérövezte ravatal körül félszáznál több
ezüst kandeláberben gyertyák égnek, a ravatal lábán-áT ibiboirpárnákon vannak el,helyezve az, -elhunyt érdemrendjei. A ravatalnál 'tartózkodik állandóan az elhunyt mélyen sújtott özvegye, Garai Aranka, leánya
Lili és veje, Luczenbctcher Pál. A délelőtt
folyamán nagy számban keresték föl a gyász
házat közéleti előkelőségeink. A ,gyászbaborult családhoz százával érkeznék ,a részvétiratok és táviratok. Táviratban fejezték ki
részvétüket Montecuccoli gróf, Teleszky Já-

suth Ferenc állapota a mai napon kevéssé javult és reggel már némi táplálékot is vehetett magához. A tápláléka egy pohár tej és
egy kevés vajas kenyér volt. Délelőtt riz
órakor meglátogatta háziorvosa,
Müller
báró tanár, ki, szintén megállapította a beteg
állapO'tának javulását.

— Eljegyzések

a

román

udvarban.

J ó forrásból híre jár, hogy a görög trónörökösnek a román trónörökö,s leányával való
eljegyzése közel van, A trónörökös tudvalevően a német császár unokaöccse, igy tehát
a, román udvar egyszerre a német udvarral
és .az oiosz udvarral kerül rokonságiba, mert
a román trónörökös pár fiának az orosz cár
leányával való eljegyzését is biztosra, veszik.
— Személyi hir. Cicatricis
Lajos dr.
főispán pénteken .este Szentesre utazott. A
főispán vasárnap este érkezik vissza Szegedre.
— Három pályázó. A tisztújító közgyűlésen betöltésre kerülő állások pályázati határideje pénteken délben járt le. Amint megirtuk, a főbb állásokra a régi tisztviselőkön
kivül más pályázók nincsenek. A hét osztályjegyzői állás körül az egyik betöltetlen,
erre pénteken három pályázat érkezett a főispáni hivatalhoz. Gera József dr., a pénzügyi osztály helyettes jegyzője, Papp .Menyhért dr. rendőrtiszt és Vőneki Antal dr.
pénzügyigazgatósági számellenőr pályáznak
a megüresedett osztály jegyzői állásra. Pénteken délután órakor a jelölő választmány
Cicatricis Lajos dr. főispán
elnökléséval
ülést tartott, amelyen a pályázóik jelöléséről
határozott. Az osztályjegyzői állásra pályázók közül első helyen jelölte Gera József
dr.-t, második helyen Papp Menyhért dr.-t
és harmadik helyen Vőneki Antal dr.-t. A
többi .betöltésre kerülő állásra a régi (tisztviselőket ajánlja a jelölő bizottság is.

— A tüzértisztikar a főispánnál. A
Szegedre helyezett honvédtüzérség tisztikara pénteken délelőtt tisztelgett
Cicatricis
Lajos dr. főispánnál. A küldöttség a fő-ispán
jóindulatu -figyelmébe ajánlotta a szegedi tüzérség ügyeit s Cicatricis Lajos dr. sziv-es
szavakkal köszönte m-eg az üdvözlést.
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Szombat, vasárnap

A filmrejtvény
megfejtése.

— Az újvidéki vizsgálóbíró öngyilkossága. Újvidékről jelentik : A városi íüidő
•egyik kabinjában- ima délelőtt tizenegy órakor Ernst Ödön, az újvidéki királyi törvényszék vizsgálóbírója, ifőbelotite magát. A vizsgálóbinó azonnal meghalt.
-Felső kabátjának
zsebében--tóét lev-elet-találtak: az egyik Ringhoffer Lajos szegedi -Ítélőtáblai •tanácséln-ökhöz volt ci-mezve, aki történetesen Újvidékentartózkodik és a törvényszéken hivatali vizsgálatot tart, a -másik levét Dekey Zoltán, törvényszéki bir-ó nevére -szólott.
— Halálozás. Nagy János nyugalmazott
számtiszt, földbirtokos, •törvényhatósági bizottsági tag és a ko-ronás arany-érdemkereszt- tulajdonosa csütörtök-ön délután dorozsmai tanyáján hirtelen, meghalt. -Nagy János
szerdán -délben- ment ki a -tanyára, ahol a
délutánit a legkedélye-sebb hangulatban, -töltötte -öl. rokonai társaságában. Este szobájába
zárkózott és lefeküdt aludni. -Mivel -még reggel nyolc órakor s-em kelt föl, ö-cscse Nagy
István, -bezörgetett az öreg -ur szobájába, de
Nagy nem ado-tt életjelt magáról. Mikor az
ajtót betörték. Nagy Ján-os -eszméletlenül, feküdt ágyában,: szívszélhűdés érte, ide még -élt.
A Szegedről- a-utomobilon kiiérkezett
Regdon
Károly dr. azonban rn-ár csalk a halált állapíthatta- m-eg. Az -elhunytat kiterjedt .rokonság gyászolja, köztük Palócz László lapszerkesztő, akinek Nagy János sógora volt. A
holttestet Doroz-s-máröl Szegedre -szállítják s
a Boldogasszony-sugárut 1. szám alatt levő
gyászházból temetik.

Durazzóból
jelentik- a Tribuná^nZk,
hogy Albánia áltanos helyzete m-ég -mindig rendkivül aggasztó, különösen az epiruszi eseményekről való
bizonytalanság -mia-tt1, ahol a' -görögök -folytatják propagandájukat. Az albán- hazafiak
hangos szóval fordulnak Európa közvéleményéhez, -mert az északi határ sem nyugodt.
Tegnap est-e a miniszteri tarnác-s -elhatározta,
hogy Turbán basa miniszterelnök
menjen Abbáziába. A miniszterelnök már hajóra is akartszállni, amikor az utolsó pillanatban visszavonták
a határozatot. Azt mon-djájk, hogy
Turkán basa biztosította -magának Ausztriaés Magyarország és Olaszország segtiségék
Durazzóba és Valonáiba állandóan sok hadiszer érkezik. Turkán basa -olyan, -ember-eket
akar -kérni a nagyhatalmaktól, a-k-iik ezzel a
hadi-szerrel' -bánni tu-dinak.
— Az albán

— Caillaux nem vonul vissza. Párisból
jelentik: Caillaux két hü barátja társaságában bejárja a választókerületét és mindenütt
rövid beszédet mond. A választói mindenütt
rendkivül melegen fogiadják és ő csak ennyit
mond nekik:
— Kedves barátaim! Ismertek engem és
ismeritek eszméimet. Azt .kérem ma tőletek,
hogy ismét tiszteljetek meg
bizalmatokkal.
Tudjátok, milyen
gyalázatos rágalmakat
terjesztetteik rólam. Ne feledjétek el, hogy
-bennem titeket -is üldöznek, amikor megalázzák a kisemberek irányában való odaadásomat. Amikor engen üldöznek, üldöznek benneteket is. Ha rám szavaztak, megboszultok
engem és megboszuljátok magatokat.
£ néhány szót mindenütt viharos lelkesedéssel -fogadják Mamerge kerület választói. Caillaux ellenjelöltje egy fiatal arisztokrata és ugy látszik, hogy a volt miniszter ko-

nos pénzügyminiszter, Lobkovitz herceg, Károlyi Imre gróf, Mirbach gróf, Ludwigh ;Gyu
la és Szterényi József valóságos belső titkos
tanácsosok, Lukács György, Pongrácz Vince báró, Földes Béla egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, Teleki László .gróf, a
kormány tagjai -és még igen .sokan mások.
Szombaton három órakor lesz a temetés. A
gyászszertartást Petri Elek református lelkész végzi. A temetés id-eje alatt a Magyar
Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság valamennyi hivatala szünetelni fog. A bank
vidéki fiókjai kiküldöttekkel képviseltetik
magukat a -temetésen.

D r á m a 4 felvonásban.

Kacagtató vígjáték!

En i U M é i .
Német parasztkomédia 2 részben.

Előadások 1/26, v18 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától folytatólag.

bonyodalom.

— A villamos

kivégzés

borzalmai

Am-init- röviden már jelentettük, április 13-án
a hires n-ewvork-i Sí ngs ing-fogházban kivé:» w

Értesítés.
ú

Telefon 1203. tz.

Kárpitos m MrljiseK tinWmUw \$
Dús választék kész diván, ott o mán, matracok,
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szaksze::
rűen és olcsón eszközöltetnek.
::

BALOG.

•99

kárpitos-üzlet
Kossut Lajos-sugárut 6. szám

a

1914. április: 21.
gsat-ék Rosenthál
játékháztukj donos mégy
gyilkosát. Eniniek a négyszeres kivégzésnek
igen sulyo-s tanulsága van: jóformán megállapítható, hogy a VQilíaimosszék, im-in-t a földi
igazságszolgáltatás legvégzleteseüb eszköze,
niam humánus és még kevésbé tökéletes, minit
az amerikaiak annalk idején gondolták. Hivatalosain! megállapították ugyanis, ihogy attól a pillanattél fogva, amikor az elitéltek a
kivégzés helyéül szolgáló szobába beléptek
és amíg onnan a -holttestüket kivitték, pontosan harminckilenc
perc telt el, tehát borzalmasan
hosszú idő, amelynek sorára a
négy -szerencsétlen -a haldoklásnak legrémesebb kínjait volt kénytelen elszenvedni.
Megrázó rés-zilete a négyszeres kivégzésnek, hogy a -bűnösök között egy sem akadt,
aki a gyilkosságban való részességét megvallotta volna. -Sőt közülök hárman egyetlen
szót sem ejtettek ki s mindössze Whitey Lewis volt az, aki a villáinosszékben való elhelyezkedése után néhány szét mormogott. A
hóhér, abban a hitben, -hogy a bün-ös ember
talán az utolsó percben mégis
vallomást
akar tenni, az elitélt fejéről levette a fémből
való fejboritót, hogy ezzel alkalmat adjon
Lewisneik a -beszédre. A .gyilkos kiejtett néhány szót, de lehetetlen veit megérteni -és a
hóhér kénytelen volt ismét a fejére illeszteni
a halálmaszkot, mi után megindította az áramot. A kivégzések szörnyű sorozatát -drámai
jelenet előzte meg. Az -egyik gyilkosnak, Dayo Franknak eljött az édesanyja és a nőtestvére, akik engedelmet kaptak, hogy a bűnös emberrel még -egyszer .beszélhessenek. A
két nő zokogva kérte a gyilkost, hogy vallja meg bűnét s legalább ezzel könnyitse-n a
lelkén. Az anyjának és testvérének könyei
sem tudták a gyilkost megszólaltatni. A kivégzésnél hivatalból jelenlévő személyiségek rendkivüli csodálkozásukat .fejezték ki a
miatt, bogy a négy elitélt közvetettemül a
halál küszöbén hihetetlen nyugodtságot és
erőt tanúsított. Ennek magyarázatával az
orvosok szolgáltak, akik elmondották, bogy
a négy bűnösnek cinkostársaik k-i nem derített, módon morfiumos befecskendezéseket
adtak, amelyek megszerezték nekik ezt a
csodálatos -nyugalmat és közömbösségeit. Ezt
-a-z ü-gyet egyébként véges-végig a legrendkivü-libb mozzanatok tarkították, melyek még
a-z utolsó percben sem maradtak el. Még a
kivégzést megelőző napon is kénytelen volt
Goff bíró több uj tanúit kihallgatni, akit a
védelem az u-tolsó pillanatban jelenteit be
vallomástótelre. Ugyancsak az utolsó na-pon
történt, -hogy amikor a biró az -ügyre vonatkozó írások között lapozgatott, névtelen
levelet talált, amelyben halállal fenyegetik
arra az esetre, ha a védők kérésének megfelelőéin el nem halasztja a kivégzést. Érdekes .és amerikai izü részlete a-z ügynek, hogy
ez a négy kivégzett, gonosztevő a n-ewyorki
rendőrség egykori tisztjének, Bekkernek állott a szolgálatában és az ő parancsára kötette el azt a gyilkosságot, amely miatt most
életükkel fizettek
mind a négyen.
-Ezzel
szemben maga Bokker nyugodtan ül a börtönben és várja ügyének ujabb tárgyalását,
minthogy a newyorki felsőbb hirós-ág az első
reá vonatkozó Ítéletet megsemmisítette.
— Egy község pusztulása.
Székelyadvarhelyről
jelentik: Atyha községben -tegnap -tűz támadt, mely a- nagy szélben .rohamosan elharapózott. A tűzvész rövid' idő
alatt hatvannégy
házat hamvasztott
el a -hozz
4iuík tartozó gazdasági épületekkel együtt.
Á hatalmas -tűzvésznek két emberélet
is áldozatul esett. Azonkívül számos háziállat -is
elpusztult. A kár körülbelül 300,000 korona.
A
tűz ugy keletkezett, hogy gyermekek gyújtóval játszadoztak ós közben -egy pajtát felbujtottak. Sebesi János alispán
Szekelyhidy Viktor -gazdasági felügyelővél ma felosztatott egy vaggom búzát a tűzvész altal
sújtottak nyomorának enyhítésére, akik a
sz-ó szoros ér télimében- c-sak a puszta életükét mentették -meg. Az alispán országos
gyűjtést akar rendezni.
— A rendőrkutya haszna. Villák kö:Uyékén a® erdőben a minap egy fiatal leány
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borzalmasan megcsonkitott holttestére akadtak. A szerencsétlen teremtés feje, ctriCici valósággal szét volt marcangolva -és -a ruhája
ronggyá vcl-t tépve. A holttest közelében véres bunkó és több véres kő feküdt. A vizsgál at kiderítette, bogy a leány, .akiit megöltek, egy Villakb-an szolgáló, busz éves, derék, becsületes leány. Bleiherghől -való volt,
,a hus-véti ünnepre hazament -és az útjában
•támadtak rá és ölték meg. -Ki-derült az is,
ho-gy a leány minden
pénzét
elrabolták.
Hogy a gyilkosnak nyomára jussanak, kivitték a-z erdőbe, .a 'gyilkosság helyére St.Veiből a rendőrkutyát. A kutya miután szimatot vett, egyenesein a Villák mellett -levő
obervellaki tüzóikaszárnyába futott. A parancsnok erre azonnal s-orako-ztatta a -legénységet De a kutya nem tudta kikeresni a legények közül a tettest, aki a t-etit elkövetése
után valószínűleg ruhát változtatott. Erre
ismét sorba állították .a tüzéreket, de most
már mindenkinek a kimenőruhájában kellett
j-eáentkezniök. É,s ekkor a kutya nekiugrott
egy tüzérnek, akinek kabátján valóban vérnyomok látszottak. A tüzért (kikísérték a
gyilkosság helyére, ahol töredelmesen bevallotta a gyilkosságot. Elmondta, hogy a
bunkóval az erdőben leütötte -a leányt, azután elfutott. Délután visszament a gyilkosság helyére -és mivel látta, bcigy a leányban
vollt még némi élet, kővel agyonütötte.
A
gy-ilkos katonának Lasics a neve, szlovén fiu,
most a második évét szolgálja és lopásért
meg erkölcs ellen való merényletért már
büntetve volt. Átadták a katonai bíróságnak.
— Modern rabiővár. Keleti rablómesék
emlék-e elevenedik meg annak a -hímnek az, olvasásán, amelyet a mai párisi lapok közlőinek. Tegnap tört-ént, hogy a párisi rendőrség Leroy nevü őrmestere- hosszas és merész
nyomozás után, amelynek során
Franconville városálba is eljutott, -ott letartóztatta egy
keresett gyilkosnak, Devleeschouwer-nek
az
apját. Ez a kimondhatatlan n-evü hollandi
származású ember, akiit a legveszedelmesebb
anarchista banditáik közé sorolnak, gyilkolta
-m-eg Venteclaye
tőkepénzest, valamint részt
vett Rouglan
pénzügyn-ök meggyilkolásában is.
A fiatal banditáról sikerült megállapítani, hogy a hét elején látogatóba ment édesapjához, aki Francónville egyik legelbagyatottabb részében magas dombon lakik egy
magános kis villában. Ez a vállai, mint valami s-ztratégiai erősség, uralkodik az egész
környező Montmorency völgyön. Amikor hir-e ment, bogy a veszedelmes gyilkos ebben a

házikóban található, a fráneonviliiei csendőrség nyomban nagy erő-vei kivonult, körülvette a házat, hogy a veszedelmes ember el
ne menekülhessen. Ám a gyilkos neszét vette a dolognak és amikor a csendőrök ,a házba behatoltak, már nem találták ott. Három
napon és éjszakán keresztül tartották megszállva a csendőrök az egész vidéket, ám
eredmény nélkül, mert a gyilkos csodálatos
módon eltűnt. De a csendőrök ébersége és
munkája. nem maradt eredmény nélkül. Miközben ,a házat átkutatták, ,a keresett gyilkosnak a-z apja oly durván bánt velük, majd
pedig ráj-uk is támadt, annyira, hogy végül
kénytelenek voltak letartóztatni. S mivel a
kis ház belseje igen sok titokzatosságot mutatott, a csendőrség részéről engedelmet kértek a vizsgálóbírótól, hogy a házban alapos
kutatást végezhe-ssenak. Boutet vizsgálóbíró
,a-z engjed-elmet megadta és ennek alapján
tegnap átkutatták az érdekes hajlékot. Az
eredmény minden várakozást meghaladott.
Mindenekelőtt is a pincéiben egy tökéletes
pénzverő műhelyt találtak, valamint körülbelül száz kilogramnyi valódi aranyat és
ezüstöt, A banditák ugyanis az elrablott ékszereket
beolvasztották ós az igy
nyert
aranyból és ezüstből a valóditól meg nem kü
lönböztetliető pénzt vertek -és igy adtak tul
rablásaik -zsákmányán. Fölösleges fis említem, hogy a kutatás során egész sereg kitűnő
amerikai és angol betörő szerszám került a
csendőrök kezébe. En-nél sokkail érdekesebb
az, hogy miképen volt .fölszerelve a városszéli ház — fegyverrel. Mindenekelőtt jóformán minden szoba bejárását ravaszul kieszelt, önműködő
szerkezet védte. Mindegyik ilyen szerkezeit egy-egy pokolgép volt,
amely a hozzá nem értő és gyanútlan belépőt meggyilkolta volna. Például ,az egyik
szoba küszöbe előtt keresztbe állítva és a falhoz támasztva állott egy kerékpár. -Mintha
valaki gondtalanul egy perere odatette volna. Természetes, hogy aki a szobába be akart
lépni, a biciklit kénytelen volt fölemelni és
félretenni. Ám a bicikli egy elmés szerkezet
segítségével a fölemelés piila-naltában egy
revolver ravaszát nyomta meg, amelynek
golyója ép a belépő gyomrába fúródott volna. A titokzatos házban a már felsorolt tárgyakon kívül igen sok levelet és egyéb irást
is találtak, amelynek az alapján előreláthatóan igen sok veszedelmes gonosztevőt és főkép anarchistát tesznek majd
ártalmatlanná
a francia csendőrök.

— Öngyilkos cipész. Ma délután értés-i
tették a szegedi rendőrséget, hogy

Dámja-

100.000 KORONA
ZERARU

HITELRE

Közhirré tesszük, hogy 100.000 korona értékű ékszer-1
árut óhajtunk

kényelmes

részletfizetés

Feltételek:

ellenében

kihitelezni. Tehát mindenki vásárolhat divatos ékszert,

Az áruátvételkor a vételár V« része fizetendő.

arany, eztistórát. B r i l i á n s - á r u t , eziist és kina ezüst | A fennmaradt összegre havi részlet:
50 kor.-ig
evőszert, márvány és valódi bronz mfiipari tárgyakat j
hitelre. Azonnali fizetésnél 10°/o engedményt adunk.
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nich-utca 23. számú házban öngyilkosság tör
térit. Kovács Illés ötvenkét éves cipész szobájának ajtófélfájára felakasztotta magát. Az
Öngyilkosságot Remzső Sándorné vette észre. A helyszínen Berkes Dezső kerületi orvos
megállapította, hogy az öngyilkosság négyöt nappal ezelőtt történhetett. A z öngyilkosság okát megállapítani nem lehetett, mert
Kovács semmiféle irást sem hagyott hátra.
Holttestét beszállították a közkórház hullaházába.

A csapat.
Bode
Úrban

Popovöits
Chrenka'
Bauer
He,inal
Bican Merz Bachmayer
Heinlein
Heger
Little
Tekusch I I .
Prohászka
Kaps I.
Tekusch I.
B csapat.
Plhak
Az A csapat tehát teljes csatársorral, de
csonka hali-sorral játszott, m i g a B csapatnak
a halfsora volt teljes, ellenben a csatársora
volt hiányos. A furcsa mérkőzést az A csapat nyerte meg 5:0 arányban, annak ,a jeléül, hogy a legjobb védelem — a támadás
és hogy öt csatár többet ér, mint három halj.
A meccsnek 1000 főnyi -közönsége volt,

OOOO

— Nyugat. A Nyugat, Ignotus, Ady Endre és Fenyő Miksa szerkesztés-éhen megjelenő szépirodalmi folyóirat 1914. évi április hó
16-i 8-iik száma a következő igen érdekes tartalommal jelent meg: Ignotus,: Asls-akuga
(Vers.) Móricz Zsigmond: Élet a Kereszten
(Regény). F . Kernách Ilona: Szép Veca (Jelenét). Szép Ernő: A -hid. Szini Gyula: Az
Ikeresilla.g (Szinmürészlet). L á n y i
Sarolta:
Versek. Tersánszky Józsi J e n ő : Most n-em
(Novella). Balázs Béla: Ballada (Vers). Róbert Jenő: Szinházi estéik. Laczkó Géza: Az
etymologiai szótár. Feleky Géza:
Greco.
V-edr-es Márk rajza. Figyelő:
-Elek A r t ú r :
Petrovics Elek. Lantos H-elén: Paul, Heys-e.
Feivinczi Takács Zoltán:
Máramarosszig-et
ós Hollósy Simon. Szini Gyula: Az Érdekes
Ujsák Dekameron ja. Hollós István dr.: Ferenczi Sándor könyvei. Kosztolányi Dezső:
Gárdonyi Géza versei. Havas -Gyula: Újhelyi
Nándor: Arisztokratizmus. Tóth Árpád: Vért-esy Gyula: A vér és egyéb történeitek és
Kardos -Lajos: Arany János Bolond Istókja.
Kis József: Szirtes A r t ú r : A társadal-mi szervezkedés. Havas Géza: L ' A m o u r amant. Bálint Aladár: A Műcsarnok tavaszi kiállítása.
— A „Céhbeliek" első kiállítása. — A Népopera Mesterdalnok előadása. Füst M i l á n :
E g y kis művészről. Csócsy Imre: Diáknyomor. Disputa: Főmunkatársak: Ambrus Zoltán, Babits Mihály, Elek A r t ú r , Halász Imre, Kaffka Margit, Laczkó Géza, Móricz Zsigmond, Osvát Ernő, Schöpflin Aladár. Szegeden Várnay L. könyvkereskedésében kapható.

o A Műegyetem csapata karriért csinált.
Még szárnyra s-e-m kelt s máris szűk lett neki a második osztály. K é t hót előtt az UTE
csapatát győzte l-e, vasárnap ,a Northern Nomadsnl mérkőzött döntetlenül ós szerdán ,az
FTC csapatával ütközik meig a Kc-rin-tiándijért, az üllői-uti pályán. I t t azonban még
n-em áll meg a M A F C . M á j u s 3-án a Tatabányai SC -csapatával játszik a Magyar Kupé-ért s ha győz, az MTK -csapatával k-erül
szembe. Efamaros-an megérjük, hogy attrakció lesz az M A F C mérkőzése.

sen

o A SzAK első csapata

vasárnap

dél-

előtt fél 12 órakor indul a Szeg-ed-Rókus állomásról Szabadkára, A -csapatat Stern

Manó

osztályvezető vezeti és kísérőül csak fényképes igazolvánnyal elláto-tt ta-g-ok

jelen-tk-ez-

hetni'k. Reméljük, ihogy ,a piros-fekete színek viselői nagy lelkesedéssel mennek a küz-
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(-) Az államosítás

— Én a megüresedett vármegyei főügyészi állásra abban a reményben
pályáztam,
hogy időközben
a
kormány-rendszerben
olyan -változás fog beállani, mely ,a jelenlegi
kormány á l t a l tervbe vett államosítás kérdését elodázza. Minthogy azonban a politikai
viszonyokból egész bizonyossággal arra lehet következtetni, hogy a m a fonállá kormányrendszernek az államosításit keresztülvinni© sikerül, ennélfogva én, aki teljes életemben a teljes vármegyei
önkormányzatnak voltam és vagyok hive, a mai kormányrendszer alatt semmiféle
közhivatalt
nem
vállalhatok. A pályázattól tehát ezennel visz
szalépek.
Bútorszállításokat

hely-

helyiségben eszközöl
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A mérkőzés -bírája Steinhübel

Zoltán (Kini-
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Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország.

zsii) lesz.

o Bácska—Szegedi MTK.

ellensége. Székes-

fehérvárról
jelentik: A vármegye tiszti főügyészi -állása Schlamadinger
Jenő dr.-naik
közigazgatási bíróvá történt -kinevezésével
nemrégiben megüresedett. Az állás legkomolyabb jel-altje Kertessey
Gyulla ügyvéd volt;
aki 'évekkel ezelőtt m á r volt -tiszti főügyésze a in-egyének. A tisztuiitó közgyűléstől
-már -osak néhány nap választ el, -K-en-essey
Gyula azonban m a nyíl-t levélben f-ordlult a
közönséghez és ebben a következőket jelenti
ki:
,
i
i

ben és vidékre, berak—:
—
tározást száraz raktár

delembe és győzelemmel fognak hazatérni, —

o Kecskemét birkózó-bajnokságai. A
Kecskeméti Atlétikai Club v-a.s-árriap országos
birkózóversenyt rendez
Kecskemét
város
bajnokságáért. A K A C e versenyre meghívta az ország összes birkózással
foglalkozó
sportegyesületeit -és a klubok Ígéretei a l a p j á n
valószínű; liogy a legjobb magyar
birkózók
találkoznak vasárnap Kecskeméten. A nagyszabás-u meetingen a svéd-magyar-meccsen
résiztvevők közül a,z alábbi versenyzők neveztek: R a d v á n y Ödön (MAFC), Breznotilcs Miklós, Kóbor Imre, Varga Bála ós E l ő d József
dr. (MTK), Miskey Árpáid ós Ruzicsik-a Gyula
( B A K ) , Szegedről a S z A K két jeles birkózó
ja indul, Györkéi és Tamás.

Szorgalmas

tréninggel készülődik a munkás-csapat a
Bácska mérkőz-ésre. — A Bácskának mindenesetre nehéz dolga lesz, mert jó p á l y á n fog
dolgozni és nem az ő megszokott síkos, keskeny pályáján. .A munkáscsapat kapuját Palota y védi és a ikét hátvéd i,s ©lóg jó ahhoz,
luigy a csapat sikeresen védekezhet,ik.

o Finn birkózók Budapesten. Olyan
hirkózó-miting megvalósításán fáradozik az
M T K , amilyen még aligha zajlott -le Budapesten. A viadalt m á j u s végére tervezi az
M T K s eddig a következő világhíres finn birkózók részvételét biztosította: Varre (oilympiai könnyűsúlyú bajnok), Laiiinen
(Radványt 8 perc alatt dobta -Stockholmban), Pelander, Böhlíng
(Döntetlenül
mérkőzött
Ahtgrécnnel az olympiai bajnokságért), Koskelo, Lasanen. Ezekhez csatlakozik ,a svéd
Ahlgreen, Glass Johansson,
Faelström,
az
orosz Klein és a német Gerstacker. A viadalt
Weisz Richárd olympiai bajnok és Radó
-Gyula dr., az M T K birkózó-szakosztályának
a vezetője készítik elő.

o Az osztrák csapat tréningje. Mialatt
nálunk még teljes a bizonytalanság, hogy
kik kerülnek a magyar válogatott -csapatba,
addig Bécsben m á r tréning-mérkőzést is tartottak a reprezen-tálásra hivatott játékosok.
Az osztrák szövetség 27 játékost hívott meg
a tegnap megtartott belépődíjas tréningjére,
de mert 16 játékos j-eient csak meg a kitűzött időben a Práter-pályán, Meisl H u g ó szövetségi kapitány nyolc-nyolc játékost osztott be a két csapatba, amelyek a következő
összeállitásib-an mérkőztek:
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Uj világgazdasági terv

§ Pap Bódi András ellen is megszűntették az eljárást. A szegedi törvényszék esiküdtbirósága -ma délélőtt folytatta
Papp Bódi András kisteleki legény -bűnügyének tárgyalását, akit -szándékos -emberölés
bűntettével vádolt a királyi ügyészség. Mint
már megivhuk Sisák -Gusztáv -ellen az ügyész
már -tegnap elejtette a vádat, Papp Bódi éllen pedig szándékos -emberölés kísérlete címén- -em-elt váda-t leszállította kihágásra. Mára azonban kitűnt, hogy a kihágás vádja elévült és igy a biróság a 'másik vá-dlo-tt ellen
is megszüntette az eljárást.

NYÍLT-TÉR*)

bssrjsb&'ggbbíaesisjssaíssfflssaeísuibs?
k o r o n a a mai naptól kezdve a valódi TungsramWolfram fémszálas izzókörte 5, 10, 16,25,32 és 50
gyertyafény erősségben F O N Y Ó S O M A világítási
vállalatánál, K Ö L C S E Y - U T C A Wagner-palota.

1

fSárt

Utánzatoktól óvakodjunk?

"U38

Minden egyes izzókörtén cégem rajta van.

=

75°/o villany megtakarítás !

Royal nagykávéházban
Minden vasárnap

NAGY TOMBOLA
értékes nyereménytárgyakkal. •
Naponta czigányzene.

SZÍNHÁZI V A C S O R A !

I

Saját termésű kitűnő hegyiborok.
Különlegesség: „Royal Zöldike."

Tulajdonosok: Matejka és Fliegel.

fölözött

TEJ
literje

(Saját tudósítónktól.)
A Zeit m a reggeli
száma két értesülést, közöl, amely :s.zerinit
politikai és parlamenti körök uj érdekes világgazdasági
tervvel foglalkoznak. Az egyik
értesülését a lap Londonból
kapta és ez a
következőképen- ihangzi-k:
Idevaló parlamenti körökben már régebben szellőztetik azt az eszmét, nem volna-e tehetséges az interparlamentáris békekonferenciához hasonlóan -életbeléptetni interparlamentáris gazdasági konferenciát. Va
lamennyi parlament képviselői összegyűlnének évenkint egy nagy városban a legfontosabb kereskedelempolitikai kérdések megvitatására, A praktikus angol-cik már föl is- karolták az itt nagy vonásokban -ismertetett
eszmét; és mivel joggal föl-tették, hogy -interparlamentáris gazdasági • értekezletnek na-gy
akadályok lehetnek útjában, egyes mértékadó helyeken könnyebh-en keresztülvihető javaslat o-t tettek és meg ,is kapták a hozzá j-árllás-t. Azt ajánlották ugyanis, ho-gy -előbb szólítsák föl az európai parlamenteket -arra,
hogy vegyenek részt egy olyan -interparlamentáris értekezleten, amely a kereskedelmi
jog részletkérdéseivel foglalkoznék. Ennek
az értekezletnek az ve-Ina a célja, -hogy a kereskedelmi jog lehetőleg minden
államban
egyforma legyen annál -is inkább, mert -a
mai külön,féleség nagy kárral jár az államgazdaságra és -a nemzetgazdaságra. 'Franciaországban és Belgiumban, ahol ez -irányban
kérdést tettek, szives fogadtatásra talált az
- eszme és Németországban és Magyarországon is jól fogadták a bizalmi embereket, a
kik a mértékadó személyiségek-kel e kérdésben érintkeztek.
A Zeit másik értesülése Budapestről
való és >igy szól:
Rövid idő óta sokat beszélnek itt külföldi politikai és gazdasági tényezők törekvéséről, amelyek azt célozzák, -hogy a kereskedelempolitikai harcok élességét elvegyék. Hir
szerint ,a minap egy tekintélyes személyiség
járt Wekerle Sándor dr. v-olt miniszterelnöknél, aki tudvalevően a középeurópai gazdasági egyesület magyar elnöke, hogy akcióra
hirja, amelyben Európa valamennyi tekintélyies lálliamférfia irészt venne és amelynek
eredménye volna minden v-a-l-ószinüség szerint a Középeurópai Gazdasági Egyesület kifejlesztése, -esetleg nemzetközi -gazdasági szövetség a-l-apitása. Wekerle dr. h i r -szerint tudomásul vett-e a javaslatot, de egyes elvi
kérdésekben föntart-otta a döntést ilileitókes
hivatalos
-személyiségeknek,
els-ős-oirban
Berchtoíd gróf külügyminiszternek. A kezdés
ez irányban Angliától indult ki, de ezzel
párhuzamosan inditvány-ozták a Balkán-államoknak a Középeurópai Gazdasági -Egyesülethez való csatlakozását. Meg kell itt jegyezni, hogy ez irányban már folyik eszmecsere -és -a magyar államférfiaknak már régebben alkalmuk nyílt összeköttetésbe lépni
a Balkán illetékes tényezőivel.

TŐZSDÉK
A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon ma a búzából mindöszsz-e 5000, a rozsból 8000 mm.-t mondtak föl.
Éppen ezért az áprilisi ós májusi buza iránya újból javult, de a szilárdsághoz -hozzájárult a románok nagyobb árkövetelése és a
csekély vidéki árukínálat is. Az októberi buza, de különösen az őszi rozs iránt szintén
élénk kereslet nyilvánult, -amit a különböző
panaszos jelentésekkel kommentáltak.
A
forgalomban kizáróan csak a k-ulisz vett
rész-t. A mai árfolyamok ezek:
Buza áprilisra 12,59, májusra 12.49, októberre 11.42. Rozs- áprilisra 10.43, októberre
8.80. Tengeri májusra 6.85, juliusra 7.—. Zab
áprilisra 7.90, októberre 7.83. A készáru vásáron tartott volt az -irány.

A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsdén
tudomásul
vették,
hogy Mexikó -engedékenységet ta-nusLtott az
Egyesült-Államokkal szemben, ide az albán
bonyodalom ujabb változásai a kedivező hatást ellensúlyozták. A forgalom nehezen kapott lábra, bár a bécsi vaspiac javult. Nálunk csak a -Magyar Bankból és a Közútiból
v-olt némi üzlet, néhány spekuláns előbbit,
utóbbival szemben cserélte, m-inek következtében a Magyar Bank 2—3 koronával csökkent, a Közúti pedig valamivel javult. A
többi határidőre kötött érték alig változott.
A kész-árupiacon és ,a járadékpiacon nem
volt üzlet. A zár-lat kedvtelen.
Kötöttek: Magyar hitel 814.75—845. Magyar bank 506—510. Közúti vasút 630.50—632.

A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 613.75. Magyar
hitel 813. Angié bank 336. Unió-bank 592.
Bankverein 519. Lander-bank 507. -Dohányrészvény 437.50. Alpesi bánya 814. Rimamurányi 654. Prágai vasmű 1514. Skoda 766.50.
Osztrák államvasút 709. Lombárd 100. Déli
vasút 241.75. Török sorsjegy 225. Márka
készpénzért 117.47. Az -irány szilárd n-ewyorki jelentés ellenére nagyon csöndes.

Áru jegyzés.
Budapest—ferencvárosi zárt sertésvásár.
Fölhajtás déli fél tizenkét órái-g: 1755 sertés,
38 süldő. Árak: Zsirsertés elsőrendű öreg 134
—142 fillér, másodrendű 134 fillér, közép 144
—148 fillér, könnyű 156—164 fillér, süldő 140
fillér, élősúlyban levonáss-ail. Vásár irányzata szilárd. Az árak változatlanok.
Budapesti
borjuvásár.
FöLhajtás déli
fél tizenkét óráig: 1211 borjú ós pedig: 967
élő belföldi szopós borjú, 1 rúgott, 4 ölött, 238
élő bárány, 1 élő gödölye. Árak: élő bei-földi
szopós borjú, elsőrendű 96—104 fillér, kivételesen 120 fillér, másodrendű 87—94 fillér, élő
bárány 60—70 fillér.
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Városi

szinház.

x Az 0 . K. H. ipari szövetkezetének
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fillérért kapható 1
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összes fiókjaiban

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

birta -az O. K. -H. igazgatóságát. Mint értesülünk, a Vas- és Acélöntő -Munkások Termelő Szövetkezetének űzőmét
A szövetkezeti 'gyártelepet -épen
tották.
volna.

A

vállalati gépgyáraknak

megszüntette.
nagyobbídolgozott

MA
SZIBILL.
Operett 3 felv. Irta: Bródi Miksa és Martos Ferenc.
Zenéjét szerzette: Jakobi Viktor.
SZEMÉLYEK:
Nagyherceg
Nagyhercegnő
Kormányzó
Szibill, énekesnő
Petrof, testőrhadnagy
Poire
Sarah
Bossakov
Hajadonok vezetője
I. hadsegéd
II. hadsegéd
Udvar/ futár

Sümegi
Hilbert
Heltai
Déri
Békefi
Solymosi
Kovács H.
Szendrő
Virágháti
Pécsi
Erdéyi
Stella

12.

1914. április 17.

DÉL-MAGYARORSZÁG

TELEFON 13-22.

Hajhullás, hajkorpa

APROti IRUETÉSEK. gyorsan

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

külötiszmelalatt

elmúlik a Leinzinger-félt ..
i n a h a js z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

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

LUCZA JÓZSEF

Oroszián-ufca. =
Világhirü Smith Premier Írógép képviselet. Látható irásu

kelmefestő és
vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.
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felöltőt,
B a g l á n t

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
520

u

használt Írógépek kaphatók.

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

latti i l

AB0NYI
MIHALY

Szalagok és hengerpapirok
legoícsóbb beszerzése.
Varrógépek, kerékpárok,
g r a m o f o n o k és

lemezek

kedvező részletre.

Vénig

Gyula

cipész & orthopéd
SZEGED, Jókai-utca.

n

Mérték utáni megrendelések a legjobb anyagból, kizárólagosan a láb
fekvése szerint jutányosán készülnek.
— A vadász urak figyelmét felhívom
vízhatlan cipőimre és csizmáimra.
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^SZÉCHENYI-TÉR
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F A R K A S E L E K kir. bir. végrehajtó SZEGED
1751—1914. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szopd, Kosuth Lajos-sugárut 1, szám,
Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfeiszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon: 468.

G ó l y a

Telefon: 468.

á r ú h á z

M E G N Y Í L T ! ! !
Kossuth Lajos-sugárut 1. szám
(Sruckner vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézmfiárúk,
pongyolák, blousok, aljak,
női ingek, alsószokngák,
kötények, csipkék, hímzések, keztgük, harisnyák
és mindenféle női és férfi
•:
divat cikkekben
:-:

igen oiesé árakkal!
M E G N Y Í L T ! ! !

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 évi
L X . t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. törvényszék 1914.
évi 284. számú végzése következtében dr.
Magyar István ügyvéd által képviselt Kup
Gyula és Társa cég javára 1438 kor. — fill.
s jár. erejéig 1914. évi március hó 19-én
foganatosított kielégítési végrehajtás utján
lefoglalt és 2767 kor.-ra becsült következő ingóságok u. m . : különféle házi bútorok, kocsi,
ló, hordók és egyebek nyilvános árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1914. évi V. 835/1. számú végzése folytán 1438 kor. — fill. tőkekövetelés, ennek 1912.
évi november hó 11. napjától járó 6®/o kamatai és eddig összesen 431 kor. 96 fillérben
bíróilag már megállapított költségek erejéig
Domaszék 181. számú'tanyán leendő eszközlésére

Hirdetéseket f e l v e s z a
kiadóhivatal Kárász-utca 9,
Délmagyarországf fióktelep
SZEGED, Kel<%!ftf5U-IL U* Telefon 8 3 3 .

1914-IK ÉVI MÁJ. HÓ 2-IK
NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI
Va 10 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzeti.k és ahhoz venni s z á n d é k o z ó k oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi L X . t.-c. 107., 108.
§-a értelmében .készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén beosáron alul
is elfognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is ,le- és felnifoglaltatták és azokra kielégit;ési 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 április hó 3-án.

FARKAS,
kir. bór. végrehajtó

Sokszorosítások,

másolások,

irógépjavitások-

Amerikai kellékraktár. Állandó gépira táiifoiyai*

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

