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kozása előnyeit fel akarná cserélni a zaklatott közélettel. S ha akarná is, nincs
A 'kormányzó hatalom áltál a város olyan ember, aki munkájának értékére és
élére állított főispán vezetése mellett, ün- egyéniségének súlyára nézve nagyobb és
több volna, mint azok, kiknek a vezetés
neplés közgyűlés keretében
választotta
meg Szeged törvényhatósági
bizottsága kezükben van. A törvényhatóság kénymódja
azokat a köztisztviselőket, akiknek kezé- szerhelyzet előtt állott: nem volt
be további hat évre , bizalommal tette le választani, mert minden állásra csak egy
sorsát. Szép és tetszetős formájú volt a jelölt akadt. Egyből pedig csak egyet lehet választani.
restauráció. Szép voilt külsőleg, mert azt
Régebben másképen folyt le a restaua látszatot viselte magán, mintha ennek
a városnak polgársága tökéletesen
meg ráció. Nem azért, mintha akkor több pávolna elégedve azokkal, akik közdolgait lyázó akadt volna. Pályázni csak az meeddig intézték. Csak a legteljesebb elis- részelt, alkit a közvélemény bizalma erre
merés szokott olyan formák között meg- fölhívott, mint ahogyan közóhaj volt ma
az, hogy L á z á r G y ö r g y dr. továbbra is
nyilvánulni, melyek egyhangú választást
vállalja
a polgármesteri állással járó fáeredményeznek. ,
azonban
H a azonban a z események mélyére radtságos munkát. Régebben
ügyvédeket,
földesurakat,
magánembereket
tekintünk, azt fogjuk találni, hogy ez az
hívott el a közbecs ülés és a
meghívást
egyhangú
megállapodás
tiilájdonképen
semmi mást nem jelent, mint belenyug- visszautasítani nem lehetett. A tisztujitávást a változhatatlanba. Semmilképen sem so'k az egész város közönségének osztatvolt
fedi a város polgárságának egyakaratuan lan érdeklődése mellett íólytak le;
rá eset, hogy a nép sokasága nem fért be
^ f o r m á l t meggyőződését, mert hiszen
a
városi széképületbe s ezért a választáköztudomású, ihogy az autonóm kormánysok
az isten szabad
ege alatt folytak le
zat egyik-másik tényezőjével
szemben
általános
lelkesedés
közepette,
mint pélalapos elégedetlenség nyert több izben kidául 1848-ban és 1867tóen, miikor Vadász
fejezést. Hogy mégis megmaradt minden
Manót
és Réh Jánost választották polgára régiben, az egyrészt helytelen téren allmesterré.
Pedig az akkori városiházát több
kalmazott méltányosságnak,
másrészt
azonban a jobb megoldás lehetősége hid- gonddal és előrelátással építették, mint a
mait; ugy mondják eleink, hogy kávéház,
r á n a k a következménye.
Nincs m a Szegeden ember, aki har- bálterem és szinház volt benne, vagyis varedout volt, ami m a sehol
monikus magánélete, vagy egyéb foglal- lóságos városi

—
i mii
sincs ezen az alföldi világon. Azt is meg
kell jegyezni, hogy a régi tisztujitásobnak
kétszáz esztendőnél hosszabb idő óta hagyományos napjuk volt a Szent György
napja, április huszonnegyedike; nagy kár,
hogy az ilyen kedves hagyományokat senki sem tartja már ébren, holott az idén
is csak három napi türelem kellett volna
még hozzá.
Uj hatóságunk lévén immár, mely
mindazonáltal hajszálnyira egy a régivel,
nem lehet más kívánságnak kifejezést adni, mint annak, hogy vajha az uj lusztrum
eredményekben gazdagabb lenne az előbbinél! Hogy ez a kivánság valóra váljon,
ahhoz az kellene, hogy az uj lusztrum ter
vékenysége is jóval meghaladja az előbbiét. A város életében tagadhatatlan,
nagy lendület mutatkozik. Intézmények érlelődnek meg szinte maguktól, igények,
szükségletek támadnak egyik napról a másikra, százszámra jönnek idegenek és bevándorlók a város területére. A hatóság
széles látókörű, alkotó képességekkel megáldott, kitűnő vezetője, Lázár György dr.
egymásután dobja a közvélemény asztalára a terveket (s minden ilyen tervet szorgos segítőtársaknak kellene megragadniok,
tovább fejleszteniük és kivitelre juttatniok,
hogy egy pillanatra se legyen megállás
és stagnálás a város hatalmas fejlődésének menetében.
Amidőn tehát a helyzet tanulságait
levonva, üdvözöljük ezen a helyen a ha-

csalta . . . őt: Otíhellót! S Blandhe azonnal
iöt .lesz, magyarázatot nyújtani. Elő kell készülni a nagy jelenetre! Égy párnát fektet
a főidre a nagy karosszék mellé s letérdelve, egy képzeletbeli alakhoz beszél . . .
Akaratlanul forró, szerélimes szavak iszök,nek ajkára, mélységes megindulást 'érez s
forró könnyek peregnek végig arcán . . . .
Fölberreg a csengő. Biancihe belép, mielőtt Raoul észrevenné. S most minden nyomorúságos. emberi szenvedés ji'de fog zárkózni e kis szobába. Raoul szivében versenyt dul a harag, szánalom s szerelem...
'Blanche kívülről jön, kipirulva, kissé lihegve az öt emelet megmászásától, az élet friss,
szabad levegőjét hozlza . . . Nem készült
előre a védelemre s Raoulnak 'kell megtalálnia a szavakat, amelyek szerepe .eljátszására kényszerítsék. De Blandhe ikis lelke
Ösztönszerűleg ,a.véletlen alkotta helyzetek
;felé hajlik. Még nem tudja, uniti fog mondani. Dacos, talányos arccal néz barátjára,
ledobja keztyüit s leül az ablak mellé. Jeez'ni akarja, hogy a mai nap miben sem

különbözik a többitől s természetes hanglejtéssel kérdezi:
— Nem' mégy sétálni, Raoul? Gyönyörű idő van.
Raoul arca megvetőleg eltorzul a felháborodástól:
— Jól tudja, hogy 'magyarázattal tartozik nekem!
Megnyilnaik a zsilipek. A szavak, mint
egy lavina, feltartóztathatatlanul gördülnek
tova, egyik a másikat követi . . . Raoul
•egyre beszéi, Blandhe állhatatosan liallgat.
•Nem érzi hibás voltát. Csak azt, hogy támadják s ezért önmagát tekinti áldozatinak.
A nők senkit sem tudnak annyira sajnálni,
mint önmagukat s ha Raoul mos>t Blanchera tekintene, maga is megszánná, oly halálosan sértetti kifejezés honol bánatos szép
aicocskáján. De Raoul nem tekint fel. Bőszen, leszegzett fejjel, le s felnyargal a szobában. s ajkáról, a szavak zuhataga pereg . . .
kérdez, önmagának felel... minden szava
szúr . . . vág
— Azon a napon: a kedvesénél volt

Restauráció.

Magyarázat.
Irta: Maurice Fardy.
cois.

S ha bevallja? — kérdezte

Fran-

— Azt hiszem, (megölöm,
r Gonat Raoul meg van elégedve szavai
pasával. Francois felállt s az órájára pilBlandhe azonnal itt lesz. Viszont-

lát,ásra, barátom, este becsengetek.

Gonat Raoul köröskörül nyargalja a
Jtobát, mert fejében is körben száguldagondolatai. Majd megáll a nagy álloy ^ t előtt, amelyből negyven sápad;: Raou.
tiered rá zavaros .pillantással. Sápadtan
S°s°lyog. Mióta Blandhet szereti, mind e
jyo'moruságot bizonyos szelid gyöngédség
titoli át. Lelke mélyén mintha hizeleroleg sir a t n á a tudat, hogy a sok szerelmi dráhőse ö maga. Gyermekkorában annyit'
fj.^ott az élettel, hogy most az élet játszik
Vc
fe. De most .vége a játéknak. Blandhe meg
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(Saját tudósítónktól.)
Katona Béilá közgazdasági író vasárnap délután négy órakor a városháza közgyűlési termében előadást tartott az Alföld gazdasági jövőjéről.
A tárgyánál fogva kiváló érdekességü előadáson megjeleníti Cicatricis
Lajos dr. főispán, továjbbá a város tisztviselőinek ,nagy
része, a 'kereskedelmi és iparkamara elnöksége, vezetőtagjai és igen nagyszámú, előkelő közönség, Az előadót Szarvady
Lajos
kamarai elnök mutatta be a 'közönségnek és
röviden vázölt a azokat a szempontokat, a
melyek arra vezették a kamarát, Ihogy a
legfontosabb gazdasági problémák megvilágítása céljából előadásokat rendezzen. Ezután 'Katona Béla megtartotta a majd egy
óra hosszáig 'tartó előadását.
Azzal .kezdte, hogy a biológia törvény
szerűség, hogy minden élő organizmus oly
módon és ott fejlődik ki leginkább, ahol valami veszedelem érhetné létét, vagy fejlő
dését. Ez megfigyelhető a növényi és állat
világban is, de leginkább kifejezésre jut ar
embernél és igy természetszerűen az egyefajoknál és nemzeteknél is. Megállapítja,
hogy amely fajnak, vagy nemzetnek a kei
lő védekezéshez alkalmas tulajdonságai k :
nem (fejlődtek, vagy nincsenek meg, azok
elsatnyulnak, vagy elpusztulnak. Ebből t
szempontból nézi a magyar nemzet évezredes küzdelmét, mely a legsúlyosabb veszedelmek ós csapások dacára mindig a magyar
ság megizmosodásával jár, ami tehát élet

képességünknek csalhatatlan jele. Megvilágitja az egyes korszakok vezóreszmóit, amelyek mindig gyorsan átitatták a nemzetet
és igy elálló képessége ,a bekövetkezett eseményekkel szemben mindig szinte törhetetlennek mutatkozott. A legújabb kor eseményei világosan mutatják, bogy a gazdasági
felkészültség és haladás az, amely domináló
erővel dönthet egyes fajok, vagy népek sorsa felett s igy megelégedéssel lehet konstatálni, hogy a nemzet 1867. óta, amióta t. i.
öntudatos gazdasági életet él, alig sejtett
arányokban tudta megnövelni gazdasági ere
jét.
,
i, .
Ez a nagy, a nemzet minden rétegét átalakító munka folyamatban van, de .Katona
véleménye szerint most már eljutottunk
odáig, hogy szemlét kell tartanunk afölött,
vájjon történtek-e hibák mindabban, amit
eddig .végeztünk s mutatkoznak-e hiányok,
amelyeknek pótlása a további eredmények
érdelíében mellőzhetienül szükségesek. E
löszben röviden azt állapítja meg, hogy ke
veset és drágán termelünk. E megállapítás
után legfontosabbnak jelzi a jövő feladatok
között <iz ország iparosodását, melynek kél
döntő tényezőjét jelöli meg. A .kellő értéke
sitóst biztosító vámvédelmet és a könnyen
hozzáférhető nyersanyagot. Az előbbire nézve kifejti, hogy épen a -vámvédelem hiányossága ösztönözte az államot az iparfejlesztő'
anyagi támogatására, ami .azonban a vámvédelemnek csak szurrogátuma lévén, ki elé
gitőnek nem mondható.
A nyersanyag kérdésével kapcsolatban
megállapítja, hogy a számbavehető ipari
vállalkozások, főleg az .Alföld peremén (telepedtek le, amig az alföldi városokba .csak elvétve jutottak nagyobb ipari üzemek. Felolvasó ennek két okát látja. A motorikus erő
nehezebb hozzáférhetőségét és a felhasznált
nyersanyag versenyképes megszerzésének lehetőségét. Megállapítja, hogy az Alföld
fontosabb városaiban mennyivel drágább v
szén, ami egyik főoka az iparosodás stagn í
liásánaik. Ezt a bajt szerinte csak olymódon
lehetne megszüntetni, ha valamely iparvál-

— Már nem kedvesem! — leheli Blandhe. Ma.ga is meglepődik hangja csengésétől. — Miért e hihetetlen haziugság? Talán
csak azért, mert a saját hangját is hallani
akarta?
— Hazudik. Tudlja, hogy tudom.
— Oondoljoni, amiit akar. Én mindent
-megmondtam.
Blanclhenak tetszik a szerep. De Raoult
felbőszíti e csökönyös tagadás. M/ost m á r
.nem is barátnője hűtlensége a fő, hanem
ihogy ezt bebiz-onyítlhaslsa. Miintlha ezzel a
saját energiájának tartoznék. Már csak ez a
vágya. Tovább okoskodik . . . beszél . . .
meg akarja (győzni . . . már szinte kérleli . . . könyörögve esdekel . . .
— Blanche, miért nem vallod 'be az
igazságot? . . . Tudod, a tagadás uigy sem
használ . . . -Blanche, légy őszinte... nézd,
hiszen nem haragszom.... Blanche . . .
Mohón kénleli. S Blanche végre is a
kényszer ha'tása alatt ikibökkenti:
— Hát igen . . . igen . . .
Megelégelte. Rögtön odakiáltja:
— Igen . . . megcsalom . . . megcsaltam mindég . . . őt szeretem . .
magát
u n o m . . . u t á l o m . . . magát 1 ... és a pénzét.
De Raoul fölegyenesedik. Blanche kissé ijedten hátrál. A könyörgés tálán csak
csapda volt s ő ostobán beleesett. De nem . . .
Raouil térdre esik, megragadja a kezét s ugy
néz rá, mint egy szentre:
— Drágáim . . . drágám . . . boldog

vagyok! Nem tudod, hogy (milyen jót cselekedtél velem, ölelj át, csókolj. Öh, milyen
boldog vagyok! Vége. Most az enyém vagy
s meg is őrizlek. Üldözött, ugy-e, a nyomorult! Erőszakkal ragadott vissza. De nem
szereted .már? Nem szeretheted! Ne .félj. Elmegyünk messze . . . többé sohasem' bánthat. Oh, mennyire értelek. S ugy-e, szeretni fogsz? . . . Mondd, hogy szeretsz!
— Igen . . . igen . . . — Blanche már
maga sem tudja hányadán van s csak szelíden, gépiesen ismételgeti: — Igen . . .
igen . . .
A szomszéd, szobában föilberreg a telefon. Raoul beszalad. Blanche a tűkor elé
áll s ruháját igazgatja. Majd (haját és gondolatait igyekszik rendibeszed ni.
— Furcsa! — gondolja, — mikor azt
mondtam, hogy hü vagyok hozzá, haragudott. S mikor bevallom, hogy megcsalom,
imád'. Furcsáik ezek a férfiak!
A szomszéd szobában Raoul (füléhez
emeli a kagylót:
— Halló! halló! . . . Te vagy Francois? . . . Igen.... megtörtént, kedves barátom . . . vége . . . i g e n . . . Ah! .micsoda percek . . . milyen nemes fölindulás!...
Hogyan? Dehogy n e m . . . i g e n . . .
megcsalt!
. . . természetesen-'... .Bevallott mindent l . .
m i n d e n t . . . Milyen öröm í . .
Tesisék? . . .
Hogy megölöm-e? Bolond vagy? . . .
Hát
nem érted? . . . Holnap reggel utazunk Nizzába !

tóságiiak uj megbízatással ellátott tagjait,
annaik az általános közóhajtásnak adunk
kifejezést, vajha a város polgárságának
bizalmához juttatott testület fokozott kedvvel és ambícióval szolgálja a nagy magyar
metropólis közeli nagygyáfejilődésének érdékeit!

Az Alföld gazdasági jövője.
— Katona Béla előadása. —

Halat közvetlenül tudná telephelyén a nyersanyagot megszerezni, mert ennek olcsósága
a magas saénárak mellett is versenyképes
termelést biztosithatna. A z Alföld biológiai
viszonyait tekintve, azonban nyersanyagok
csakis mezőgazdasági termények
lehetnek.
Szerinte tehát ezen a nyomon kell elindulni,
midőn az Alföld gazdasági jövőjéről van szó
s épen ezért a maga részéről is súlyt helyez
e viszonyok részletes és beható .ismertetésére.
Széleskörű statisztikai nyomozással világított rá az Alföld mezőgazdaági termelésére
s kimutatta,, hogy csupán töredékszázaléka
az egész bevetett földterületnek az, amelyen
hét tipikusan alföldi vármegye, Pest-, Bács-,
Szolnok-, Békés-, Csongrád-, Csanád és Haj
du vármegyék kereskedelmi ós nagyobb értékű ipari feldolgozásra -alkalmas növényeket termel.
Felolvasó itt igen érdekes és figyelemreméltó adatokat kapcsolt előadásába. A nép
mozgalmi és műveltségi állapotról, főleg abból a célból, hogy kimutassa a szóbanforgó
megyék népesedésót, valamint fejlődésre való ösztönszerű tárgyát, amellyel viszont párhuzamba állította a külterjes "mezőgazdálkodás által korlátozott munkaalkalmakat, nenx
különben a földszerzés nehézségeit. Katona
-e két oknak tulajdonítja, hogy az általa tárgyalt megyék népessége nem konszolidálódik, mire pedig l'egelsősorban van szükség,
hogy a további gazdasági fejlődés meg no
akadjon.
Ezután rátért azon konkrét kérdésekre,
amelyek az Alföld gazdasági jövőjének kedvező kialakulásával összefüggnek. Ismertette azokat az eseményeket, melyek egy-egy
fontosabb tervezet kapcsán felmerültek s azokat. a kezdeményezéseket, melyeket ily irány
han a legutóbbi évek alatt tettek. Ezután
megállapítja, hogy a tevékenységnek, mely
az Alföld gazdasági fellendítésére szükséges,
tulaj donképen három fontos iránya van: a
magángazdasági tevékenység, amely a termelés fokozásában, ipari vállalatok alapításában és az értékesítés szervezésében áll, a
városok tevékenysége, melyeknek megfelelő
iparfejlesztési program s az ipari üzemek elő
feltételeinek biztosítása a feladata, s végül
az állami tevékenység, amely a vám és koreskiedlelmi szerződések, tarifális intézkedő;
sek és a szakoktatás tekintetében van kellő
intézkedések tételére kötelezve. Ide sorozta
felolvasó a Duna—Tisza csatorna kérdését
is, mely szintén a legégetőbb állami feladatok közé sorolható.
Igen érdekes és tanulságos volt felolvasónak azon statisztikai összehasonlítása, 9
mellyel a
magángazdaság!
tevékenység
egyik legfontosabb feladatául a többlettermelést jelölte meg s kimutatta, hogy a nagyobb és bőségesebb műtrágyázás alapján
mennyivel jelentősebb a külföldi államok
holdaínkénti terméshozama. Sorra vette ezután ennek keretében mindazokat a mezőgazdasági üzemágakat,
amelyek
megfelel"
nyersanyagot szolgáltattak ipari feldolgozásra s végül körvonalazta azon feladatokat, 9
melyek az órtékesités előfeltételeinek megteremtése érdekében az államra és a városokra hárulnak.
Az élénk tetszéssel fogadott előadásért 8
jelenlevő -közönség és az előadást rendező kereskedelmi és iparkamara nevében Szarik,
dy Lajos elnök mondott köszönetet. Este
érakor a Kass vendéglő k-ülön termében 8
város és a kamara vezető férüainak ós nrt8
meghívott vendégeknek részvételével -társa8'
vacsora volt, amelyen Cicatricis Lajos fők'
pán, Szarvady Lajos elnök, Tonelli Sándo''
Katona Béla és Gaál Endre t-anácsos mondottak felköszöntőt.

első kézből, nagy választékban csakis az
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király állapota javult.
(Saját tudósítónktól.)
'Nyugtalanító 'hírek terjedtek el isimét, a király állapotáról. A
jelentésekből megállapítható volt, hogy őfelsége 'gyöngélkedik. Rendes orvosa mellé, a
ki egészségére vigyáz, másikat is kívánatos
volt hivatni- hozzá, 'speciális üudóst a lélegzőszervek gyógyításában;. Félhivatalosan ezt
jelentették:
Illetékes forrásból arról értesülünk,
hogy a királynak
mintegy tizennégy
nap
óta tartó hurutos bánialma
még mindig
nem csökkeút. A királyt állandóan kezelő Kerzl dr. vezértörzsorvoson kivül e
gyengélkedés föllépte óta többször vétetett igénybe Ortner tanár udvari tanácsos közreműködése is, akinek az utóbbi papokban gyakrabban volt alkalma
őfelsége egészségi állapotát alaposan
megvizsgálni. A légzőszerveknek óképpen megállapított hurutjához hőfokemelkedés is járult, amely köhögési
ingerrel
párosulva
zavarja
az éjjeli
nyugalmat.
Erőállapot
és étvágy kielégítő.
A király
gyöngélkiedésre való tekintet nélkül szokott módon intézi el a folyó kormányzati ügyeket és meghallgatja a szóbeli
előterjesztéseiket; igy a mai napóra is fogadta Montenuovo
herceg főudvarmestert, a két főhadsegödet, Stürgkh
gróf
miniszterelnököt és Haverda
vezérigaz_gatót.
~ A nyolcvannégy esztendős aggastyán, a
ki egészségesen is a homályos hajnal korai
órájában kél ki egyszerű vaságyából, hogy
már dologba lásson, miikor alattvalóinak milliói még legmélyebb álmukat' alusszák, most
ezt a kis pihenést is elveszítette. L á z és köhögés zavarja. Dolga végeztével
fáradtan
fekszik le és pihenetlen kél föl, hogy megint
dologba fogjon. De fölkél és dolgozik. A mai
napom aztán az idő is enyhére fordult és
őfelsége, aki egész napon fönt volt és nyitott
ablakok mellett 'munkálkodott, láthatóan felüdült, köhögési roham nem bántja rná.r és
kitűnő hangulatban van, láza egyáltalán
nincs, ugy, hogy semmi aggodalomra nincs
ok: őfelsége állapotában örvendetes javulás
állott be.
'
i
Adja a jó Isten, hogy a betegsége sokkal kisebb legyen, mint a mi érette való
•nyugtalanságunk.
A mai napon ezek a jelentések érkeztek:
A MAI ORVOSI JELENTÉS.
•p
Mától kezdve orvosi jelentéséket fognak
kiadni a király állapotáról. Az első jelentés,
amelyet ma délelőtt adtak ki, igv szól:
Kerzl dr. és Ortner dr. tanár udvari tanácsos kezelőorvosok által kiadott orvosi jelentés szerint őfelsége körülbelül tizennégy
nap óta fönnálló váltakozó
rekedtségben,
a
nagy légzőutak
lázmentes
hurutjában,
időnkint való fázásban és lázas hőmérséklet
emelkedésben szenvedett.
E hónap 18-án pedig a
jobb felső tüdőlebeny legkisebb légcsőe'lagazásaiban korlátolt területi sürü huru'toenfeum képződött, őfelsége az éjszakai aranyi g jól 'töltötte. Szubjektív állapota nem
kedvezőtlen.
A felség ma is korán kelt tol,

hogy a szokásos módon elintézze az 'államügyeket. A délelőtt folyamán' az uralkodó
Montenuovo
herceg főudvarmestert, a két
főhadsegédét és Tisza István gróf miniszterelnököt fogad'ta, a'kiik előterjesztéseket tettek.
A Neues Wiener
Tagblatt
e mai kommünikéhez még a köveíekzőket jegyzi meg:
Ortner dr. tanár udvari tanácsos tegnap
két izben volt a királynál. Tegnap este a
szokásos időben feküdt le a király. Hőmérséklete az esti órákban 38 fok volt. A királynaik gyakran van köhögési ingere, állapota
azonban egyébként általában mem rossz. Ma
reggel ismét megjelent a királynál Kerzl dr.
és Ortner dr. A király betegségét mélyre lenyúló légcsőhurutban
állapították meg. A király a meghűlés ellenére dolgozószobájába
ment és elintézte a folyó kormányzati 'ügyeket-. Orvosai tanácsára azonban a beszédnél
•kímélnie kell magát.

őfelségénél és részletesen beszámolt az abbáziai tanácskozások eredményéről. Este
megvacsorázott, majd lefeküdt.
Este kilenc órakor hivatalosan jelentik,
hogy őfelsége állapótóíban javulás állott be s
a hőmérséklete 37.1 fokról 36.3-ra szállott le,
igy láza nincs már.

liimiH

(Saját
tudósítónktól)
Hétfőn délelőtt
tartotta a törvényhatósági bizottság CicatFerenc Szalvátor
királyi herceg és Máricis Lajos dr. főispán elraöklésévd a tisztria Valéria királyi hercegnő tegnap Wailújító
közgyűlést. A tisztújítás ünnepélyes keseeből Bécsbe érkezett. Azt a tervet,
hogy
retek
között, minden különösebb izgatom
a király a delegáció megnyitására
Budapestre
utazik, elejtették.
Az uralkodót a delegáció nélkül ment végbe. Az érdeklődés iigen nagy
megnyitásánál és a trón'beszéd föl-olvasásá- volt. A törvényhatósági bizottság tagjai
nál a trónörökös
fogja képviselni,
amint erre •csaknem teljes számban vonultak föl az akmár egyszer volt eset. Mint udvari körökben hirllik: Ferenc Ferdinánd királyi herceg tusra, a karzatot is sok érdeklődő lepte el,
Konopistból ide érkezett, hogy tanácskozzék különösen hölgyek, nagyrészt a megválaszaz uralkodóval a delegáció megnyitásánál tott tisztviselők feleségei és hozzátartozói.
való helyettesítéséről. Bécsi lapok hírével A tisztújítás mindvégig sima, méltóságteljes
szemben Konopistból azt jelentik, hogy a lefolyású volt. A hangulat akkor kezdett kistrónörökös napokig Konopistban marad még.
sé élénkebbé válni, amikor a hét osztályA BETEGSÉG K E L E T K E Z É S E .
jegyzői állás betöltéséne került a sor. HirteiA király március 23-án, a német császár len mag indült a korteskedés és egyszerre
Bécsbe érkezése napján eleinte ártatlannak két-három név röpködött a levegőben.
A
látszó náthát kapott. Esős idő volt, a király többség azonban a jelölő bizottság ajánlot•nyitott kocsiban tette meg az utat a penzingi
ta jelöltek méltótt 'döntött, változás tehát
pályaudvarra és- vissza és a vonat megérkezéséig fél órát várakozott a perronon, a lég- a tisztikarnak ebben a részében sem törvonatban. Ennek következtében a király tént. A választások után a tanács, majd a
kissé meghűlt. Kerzl /dr. elejétől fogva a leg- többi 'tisztviselők hivatalos esküt tettek, aznagyobb gonddal és figyelemmel kezelte a után a tiszteletbeli állásokat töltötték be s
betegséget és remélték, hogy a meghűlés haezzel a restaurációs közgyűlés befejezőmarosan elmúlik, annyival is inkább, mert
dött.
a királyinak majdnem minden tava>sszal és
ősszel volt ilyen
jelentéktelen
meghűlése.
A közgyűlés után még egy ünnepélyes
óvatosságból a király .még sem ment el a
aktus volt. Lázár 'György dr.-t küldöttség
bécsi Mánnergesangverein ezredik jubiláris
Lajos dr. főhangversenyére, holott régebben megígérte kereste föl a lakásán Cicatricis
ispán
vezetésével,
aki
közölte
vele,
hogy a
megjelenését. Ezúttal azonban nem teljesült
a király gyors meggyógyulásába vetett re- közgyűlés egyhangú bizalommal ismét őt
mény és mivel a király állapota rosszabbo- választotta polgármesterré. A polgármester
dott, el kellett halasztani a királynak leányá- ezután letette a hivatalos esküt, majd rönál, Mária Valéria királyi hercegnőnél
vid beszédet mondott, amelyben kijelentetWallseeban húsvétra tervezett látogatását. A
király légesőhurutot kapott és kis mértékű te, hogy betegsége miatt programot most
nem ad, azonban — mint mondotta — proláza van.
gram az ő múltja, amely pályafutása
legeleÖRVENDETES JAVULÁS.
jétől kezdve a vároís szolgálatában
telt el.
A legújabb jelentések egyértelraüfeg a
Éljenzés követte a polgármester szavait. A
polgármester
lakásáról a mlagválasztoít
mellett szólnak, hogy őfelsége állapotában
.a mai napon örvendetes javulás állott be, tisztviselők hálaadó istentiszteletre mentek a
úgyannyira, hogy semmi aggodalomra sin- bel vár osi Demeter- templomba.
A KIRÁLY NEM J Ö N BUDAPESTRE.

csen ok.
A király egész nap munkálkodott s orvosai tanácsára nem feküdt le még rövid
ideig tartó pihenésre sem. Nyitott ablakok
melléit dolgozott és testmozgást végzett, az
idő rendkivül kellemes volt és láthatólag felüdítette az uralkodót.
Kitűnő hangulatiban
volt, láza elmúlt. Délután három órakor
Berchtold
gróf külügyminisztert fogadta s
a külügyminiszter egy óra hosszáig maradt

A tisztújító közgyűlést kilenc óra után
néhány perccel nyitotta meg Cicatricis
Lajos dr. elnök a következő szia1vakkal:
— Van szeréncsiém a törvényhatósági
bizottság megjelent tagjait üdvözölni. Amikor a imai napra törvényszerűen egybehívott
tisztújító széket megnyitót tnak nyilvánítom,
felkérem' a jegyzőkönyv vezetésére
Kovács
János törvényhatósági bizottsági tag urat,
a főügyészi szék elfoglalására pedig
Gerle
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Imre (diri. : tör vény'hatosáig! (hizo-ttisági
urat.

Tekintetes Közgyűlés! A gyakorlati élettapasztalat harmincéves közpályámon arról
győzött meg engem, hogy a város hatóságáEzutáin Bokor Pál helyettes-polglárim-esnak, mint a képviselőtestület véger-ehajtó or- ter rövid beszédben bejelentette a közgyligánumának hivatásét és működési
körét
llésnelk a polgármesteri és a tisztviselői 'kar
nem csupán az aktáknak gyors elintézésére,
nevében, ihogy megbízatásúik a -mai nappal
a tételes törvény-ek, kormány- és szabályrenfejiár-t, a törvényhatósági- bizottságnak tedeletek szigorú betartása és merev -alkalmahát az 1886. -évi XXI. t.-c. alapján joga és
zása képezi, hanem tevékenysége vélemék-öteiliessége a- 'város hatósíágát ©íjból megnyemszer-int fől-leg a város közszükséglet-einek
ala-kitani. A város nagy pecsétjeit- és a titföl,ismerésében s azok kielégítésére szolgáló
k-o-s levél-tár (kulcsát á-tadta a főispánnak.
intézményeknek a polgárság teherviselési ké
Végül a, tiszfikar névében -m-egik-ösz-cpte a
pességén-ek figyelembe -vétele mellett leendő
törvényhatósági bizottság l-eddlgi- táimogamegvalósitásában, valamint a város bel'ső hagatását.
jainak orvoslásában ny-erliet megfelelő működési teret, amely tevékenységnek legfőbb
(A polgármester
és a tanács
alapját
s elengedhetetlen föltételét az öntumegválasztáia.)
datos munka és -ernyedetlen szorgalom kéA beszéd után a -tanács tagjai' és a töbpezi.
bi tisztviselőik kivonultak a köz-gyiülési teHogy mik azo-k a legsürgősebb és legremből, uni-rie a törvényihatósági bizottság át- égetőbb közsziikségletek, amelyek -e várcs
tért a -választásokra, CicaHricis
Lajos dr.
kulturális és közgazdasági föllendülését, vaelőlfclb a város közönsége nevében- köszöne- lamint, közegészségügyi és közbiztonsági értet mondott a távozó tisztikarnak azért a
dekeit lesznek hivatva kielégíteni s elősegíte(munkásságért, aimiít a város ügyeinek előbbni, azt hiszem t. Közgyűlés, fölösleges itt -e-z
reviteie érdekében kifejtett, -majd a fcözgyüalkalommal részletesen fölsorolnom, mert
l'éis elé terjesztette a jel-ölő bizottság jeliöilthisz a városfejlesztési program liosszu soroj'eit.
zatából' kiemelte s fölszinre hozta már azokat a -város polgárságának közóhaj tás-a, sőt
— A polgármesteri
állásra
egyedül páazoknak megvalósítására nézve már érdemlyázott
Lázár György , dr. — im-on-dotta.
leges közgyűlési határozatok hozattak; -hogy
Lelkes éljenzés hangzott if-ei szavai -nyotöbbet ne említsek, ott van a fogadalmi temmán. Az -ováció -lecsii lapul táv al az elnök Láplom folyamatban levő építése, az uj kórzár György
dr.-t a város egyhangúlag
megház, általános csatornázás kiépitése, külváválasztott
polgármesterének
nyilvánította
és
rosrészi vízvezeték, tüz-érlaktanya, zenepaloíföllkérte a közgyűlést, Ihogy bizottságot alata, vásárcsarnok, tanyai vasút stb., amelyek
ki tison, amely a hivatalos eskü letétele -céljáa legsürgősebb megoldásra várnak, amelyekból a la-kásán- -keresse föl a polgármestert.
nek kivitelére vonatkozó tervek részben már
A bizottság tagjai 'lettek: .Gerle Imre dr.,
teljesen készen vagy munkában vannak; be-Kovács János, /Bőikor Adolf, Reiner Mór dr., hát ugy vélem, hogy az uj hatéves ciklusra
Paló-éz László, Kiss Arnold, -Hoffma-nn Ig- megválasztott tanácsinak főhivatásút nem
nác, Körimendy Mátyás, Hajnál István, Vajegy uj városfejlesztési programnak kitaláda Sándor, Rós-a Béla, Tó-tlh -Gyula. Malása,, hanem a közszüks-églet á-ltal sürgetett
gyar Péter és Vietró Lajos.
közintéz,menyeknek célirányos, gazdaságos s
Megválasztották ezután -egyhangúlag
lehetőleg a polgárság ujabb, erősebb megterfőjegyzővé: Taschler
Endrét, tanácsosokká
heltet,és-e és a városi háztartás egyensúlyáBokor -Pált, Balogh
Károlyt, Gaál
Endre
nak veszélyeztetése nélkül leendő mielőbbi
dr.-t, Koczor
János-t és Tóth Mihlály dr. J t,
megoldása képezi.
főügyészszíé Turóczy
Mihály Id-r.-t, 'heiyetÉppen ezen utóbbi szempontból egyik
tevpőlgár mesterré Bokor
Pált.
legfontosabb föladatát kell hogy képezz-e a
Somogyi Szilveszter dr. -főkapitány veváros hatóságának az is, hogy különösen ,a
zelésével Jászai
Géza, Weiner
Miksa és
város azon intézményeinek
megvalósításáVégman
Ferenc dr. törvényhatósági bizottnál, amelyek egészben vagy részben állami
sági tagokból álló küldöttség ment a megföladatot is képeznek: indokolt fölt,erj,őszieválasztott tisztviselőkért. íMelíeg ovációval
sekben a kormányhatóság megfelelő erkölcsi
fogadták a tanács tagjait, amikor ismét be- és anyagi támogatását kérelmezze és sürgesvonultak a t erembe. Körülállott-ák az elnöki se, amelyeknek sikeres vezetése érdekéből
pulpitust és -a -közgyűlés előtt letették a hiföltét'leaiül számítunk a főispán ur őméltóvatalos .esikiüt, amelynek a imintáját
Kovács
ságának a kormány,hatóságnál leendő hathaJános tiszteletbeli főjegyző olvasta -föl. Most
tós támogatás-ára, amit annál inkább remélBokor Pál helyetes-p-oiligármesterprogramhetünk, mivel Mél-tósgod a beiktatás alkalszerű beszédet tartott, amelyet -egész terjemával mondott -ünnepi beszédében hangsúdelmében itt kiözlünik:
lyozni volt kegyes: „hogy e város kulturális
fölvirágozására (irányuló munkájából ma(Méltóságos Főispán ur!
gának részt kér", továbbá kijelenteni méltózTekintestes (törvényhatósági bizottság!
tatott, „hogy főispáni hivatása legelső követelményének
ismeri föl, hogy -a kormányt e
Ezen ünnepélyes pillanatban, amidőn
város
és
népe
valódi szükségleteiről tájékoza tekintetes törvényhatóság bizottság .kiitünván,
annak
jóakaratát
és támogatását e vátető bizalma folytán ismét mandatáriusai lettünk azon alkotmányos szervnek, amelynek ros közügyei javára kieszközölni igyekezni
fog."
föladata e város közigazgatási gépezetének
Ezen a legilletékesebb helyről elhangirányátásia és vezetése; amidőn ajkunkról elhangzott .a hivatalos eskü végső szava: köte- zott s nagy reményekre jogosító biztató nyilességét, sőt szükségét érzem -annak, hogy latkozatra, valamint szeretett polgárines,teugy a magam, mint e város újonnan megvá- rünk bölcs vezetése és irányítására, nemkülasztott nagynevű polgármesterének, vala- lönben a tekintetes törvényhatósági bizottmint a (tanács többi tagjainak nevében is, ságnak a múltban is tanúsított támogatásábenső hálánk és köszönetünk nyilvánítása ra bizton számítva, amelyet -a jövőre nézve
m,ellett, gondolataimnak és érzelmeimnek ez is már ezúttal kikérni bátorkodunk; -azt hialkalomhoz mért, tehát -lehetőleg rövidre sza- szem tekintetes Közgyűlés, nem fog ileküzdhetlen akadályokba ütközni a város legsürbott 1kifejezést adjak.

Értesítés*
Telefon 1203. sz.

§3=

gősebb föladatainak mielőbb leendő s-iker-es
megoldása.
A hatóság újból mag-választott tagjainak
nevében pedig ünnepélyesen kijelientlhetiem,
hogy a reánk váró Melőssógtelj-es kötelességeink •teljesítésében, nem csupán a hivatalos
kötelességérzet, hanem a városunk iránt való rajongó szeretetünk fog vezérelni.
A magam sz-emélyéf illetőleg v-égiül még
cs-ak azt vagyok bátor ez alkalommal kinyilatkoztatni, hogy mint polgármester-helyettes, azon körülményből kiindulva, hogy szeretett polgármesterünk a jelenlegi -gyengélkedése miatt, a város érdekéből is -olyannyira
kívánatos munkásságának teljes érvény-esitósében gátolva van; fokozottabb mértékben
s munkabírásom teljes inteuzivi-tással fogok
oda törekedni, hogy addig is, a-mig nagynevű polgármesterünknek mindnyájunk által
hőn óhajtott egészsége t-elljiesen visszatér, a
-közigazgatás vezetésében és a város közügyeinek elintézésében, a fokozatos fejlődés
minden -irányában hiztesitv-a legyen.
Tekintetes Közgyűlés! Ezeket tartottam
szükségesnek a, magam és tiszt viselőtársaim
nevében hangsúlyozni s amidőn -a jö-vő munkálkodásunk eredményessége érdekéből még
egyszer kiikérni bátorkodom főispán ur őméltóságának ós a tekintetes törvényhatósági
bizottságnak bölcs tanácsát és hathatós -támogatását s ismételten hálásam megköszönném az irántunk megnyilatkozott rokonszenvet és bizalmat; azon lelkemből fakadó óhajtással zárom he szavaimat, éljen a haza, éljen -a király éljen Szeged város -derék népe.
(Éljenzés.)

tag

(Pálfy József
a tisztviselők

Ür. —
nevében.)

A -belyiettes-po 1 gárimesl -er beszéde után
a többi állások betöltésére került a sor. Árva-sziálk-i eln-ök (lett újból Pálfy József -dr., árvaszéki ülnökök Zámbó György és Ferenczy
Béla, -aljegyzők Bárdoss Béla és Rack Lipót,
alügyészelk Simkó Elemér -dr. és, Dettre János dr., főpénztár-ős Raszó
E-lelk, adó-pénztáros Bücher
Jakab, községi biró
Bárkányi
Zol'lá-n dr., elsőosztáilyu aljegyzőik
Pfann
Lajos* Hegedűs
Antal és Ördögh
Lajos -dr.,
másodosztályúi- osztály jegyzők Borbola
Jenő dr., Szendrey
Jenő -dr., Schaffer
Lajos
dr. és Dreyer József -dr., gazdász
Völgyessy
Ján-os.
Az ,-ujibÓl megválasztott
tisztviselőket
ugyan-az a küldöttség vezette be a terembe,
amely a tanácsosokat IhiVta meg. A főispán
néhány meleg szóval üdvözölte őket, majd
letették a hivatalos esküt.
Púlfy József -dr. ezután ,a következő beszédet -mondotta a tisztviselők nevében:
Méltóságos -Főispán ur!
Mélyen tisztiéit törvényhatósági

Bizott-

ság!
Méltóztassanak megengedni, ihogy -néhány pillanatra igénybe vehessem a törvényhatósági bizo-ftság sziv-es figyelmét és- magam, valamint most megválasztott tisztvi.setőtácsaim nevében hálás szívvel megköszönjem a bizalom és elismerés nyilvánulását, a
mellyel bennünket kitüntetni méltóztatott
akkor, amidőn a város ügyeinek további vitelére, a legkülönfélébb közigazgatási ágak
vezetésével ujabb mandátumot nyertünk.
A törvényhatósági bizottságnak -egyik
legfontosabb munieipáüs joga ez a hat élven*
kint tartott tisztújító szék. Ezen tisztújító
széken van alkalma gyakorolni a, törvényhatósági bizottságnak -tisztviselői fölött szuvf
rén hatalommal a birála-t jogát, -amidőn a-P*
oelátta. kizárásával a régi tisztviselői karra-

girjsifo? íú\ Hm^X ffozlgtto!Iire is
Dós választék kész diván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javítások jótállással szakszeri
rűen és olcsón eszközöltetnek.
::
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vagy ujakra, kívánja bízni a városi közigazgatás d látását. És .valamely város tsztviselői karára a legnagyobb kitüntetés az, ha
minél simábban folynak lé a tisztviselőválasztások, mert az egy.han.gn vélemény ki
alatulása azon ideális magaslatot jelenti, a
hol a város közönsége és tisztviselői kara közöt a. harmónia tökéletes, mert ez azt jelenti, íogy a város tisztviselői legalább is ugy
vég i-k hivatali teendőiket, hogy a bírálatra egiJletékesebb fórum: a közgyűlés változtatásokat eszközölni nem kiván. És ba az
egés tisztviselői karra nálunk ilyen egységes éleonény nem alakulhat is ki, ugy érezzük,hogy mindnyájunkra bizonyos fényt sugáré. és mindannyiunkat megnyugvással
töLt íl a tudat., liogy van köztünk legalább
egy isztviselőtársunk, aki a mi megítélésünk
szemt is, de a közgyűlés és a város egész közönígének osztatlan bizalma és ragaszkodása ierin.t méltó s érdemes arra a diszes pozíciói, melyet betölt és ez a t.isztviselőtársunk,
a li vezérünk, a mi szeretett polgármesteriiK: dr. Lázár György. (Lelkes éljenzés.)
Szeged város érdemes közgyűlése a tisztvülőválasztás jogát mindenkor ezen hatató jelentőségéhez mért higgadtsággal és
bcs megfontolással akként
gyakorolta,
}gy a tisztviselői karnak sohasem kellett
irtani az ötletszerűen fölmerült komhináók, vagy egyes fölkinálkozók hangulatkel»k frázisai miatt egzisztenciális érdekeik
sszerombolásátó 1, mert a tisztviselői k,ar évizedek leszü.rődött (tapasztalatai ínyomán
nagyon jól tudja, hogy jóakaratú és igazságos birák kezébe van letéve sorsának mérlege, amely mérlegnek egyetlen mértéke: a
tiszta közérdek. D-e különösen mély hálával
vagyunk eltelve .Szeged város közgyűlése
iránt azért, mert éppen ezen tapintatos ésigazságos mérlegelése egyrészt a közérdeknek, másrészt a tisztviselők egzisztenciális
érdekeinek azt eredményezi, bogy e nagy vá
ros nagy tisztviselői karának a választás
inartiriumával nem kell megalázkodnia, hanem a közhivatali tekintély integritásával,
emelt fővel önérzettel tekinthet e nemes város közgyűlésének atyailag jó, elfogulatlanul
tiszta és igazságos határozata elé.
A mai tisztújító széknek különös jelentőséget ad a közigazgatás közelfekvő reformja. Ennek a törvényhatósági városokra vonatkozó tervezetét nem ismerjük ugyan,
azonban illetékes helyen eddig elhangzott
összes nyilatkozatok azt a tendenciát áraljakéi, hogy az eddigi választási rendszert a
kinevezési rendszer fogja fölváltani. (Minthogy pedig a közigazgatási reformtörvény
rendelkezésénél fogva hat éven belül okvetlenül elkészül, lehetséges, hogy ez volt az
nlolsó tisztujiió szék, amelyben a város közönsége nagyhorderejű
municipális
jogát
gyakorolta s lehetséges, hogy ez a mai nap
a város történetében valamikor történelmi
nevezetességű dátumot jelöl meg.
Jelen ünnepélyes pillanat nem alkalmas
annak bírálatára, vagy kritikai megjegyzések tételére, hogy a tisztviselői kar nivójá11
ak emelésére s ez által a közigazgatás jav
teására a választási vagy kinevezési rendszer nyujt-e biztosabb
garanciákat? Egy
azonban bizonyos, hogy akár kinevezés, akár
választás utján töltik be a hivatalokat, jó
közigazgatás csak olyan tisztviselői kartól
v
árható, amely hivatása magaslatán
áll, a
1np
-ly megtudja érteni, hogy a közigazgatás
n
/ncsák
a törvény holt betűinek alkalmazásban s az akták sablonos elintézésében ál 1,
/nem a közigazgatásnak az élet lüktetésé• z és ezerféle kívánalmaihozi alkalmazkodj
kell, a jó közigazgatásnak élni kell. A jó
k
°zigazgatási tisztviselőnek a nép barátjátanítójának, orvosának, ügyvédjének,
a
Pjának kell lenni, akihez tanácsért, vedeptoért, helyzetének javításáért bizalommal,
p e t e t t e l és ragaszkodással fordult a varos
'tödén polgára. És ezen erkölcsi kapcsolat
Üytán éreznie kell a város minden polgá"tök, hogy valamennyiünket egyazon oel
'késit, buzdit és bevit, hogy a városunkat
•Kffyá, hatalmassá és virágzóvá, lakosait
'taggá és elégedetté tegyük 1

DÉLMAGYAR0RS2ÁG
Ebben a munkában minden mellékgondolat nélkül haladva, a cél felé fogjunk öszsze mindazok, kik városunkat szeretjük s
dolgozzunk a munka rozsdát nem fogó nemes eszközévei, dolgozzunk kiapadhatatlan
szorgalommal s ha kell, áldozatkészséggel,
kerülve az ellentéteket, mely szétforgácsolja
erőinket s
keresve a megértés összetartó
anyagát, akkor az eredmény nem maradhat
el s magunk előtt láthatjuk nem utópisztikus
ábránd, hanem éber szemünk előtt fejlődő
valóság gyanánt — Nagy Szeged kiépülésének gyönyörű perspektíváját . . .
És ha majd később, korább egymás után
visszavonulunk a közélet küzdteréről, megkapjuk önzetlen fáradozásaink legszebb jutalmát, utódaink bálás elismerését, akik elmondhatják rólunk: egész emberek voltak,
kik megtették kötelességüket!
Isten áldása legyen a köz javára irányuló minden munkánkon! (Éljenzés és taps.)

den gondolata, szivem minden; dobbanása,
kezem minden tollvonása oda fog irányulni,
Ihogy ez a város hatalmas és erős, annak
népe Iboldog legyen. Én ezúttal, gyöngélkedő állapotomra való tekintettel programot
nem adok. Program az én: egész multam,
amlit a város szolgálatában
töltöttem el.
Csupán, annak a reményemnek adok kifejezést, Ihogy azok az irányelveik, amiket eddigi programomban lefektettem, a város további fejlődésére irányuló munkánkban az
önök legteljesebb támogatásával fognak 'találkozni a jövőben is.
A tisztelgés után a város újra választott tisztikara hálaadó intentíiszteleUre ment
a belvárosi Demeter-templomba.

Amerika háború előtt.
— A nagy összetűzés Mexikóval. —

(A tiszteletbeli tisztviselők,)
(Saját
tudósitónktól.)
Azj Egyesült-ÁlA tárgysorozat következő pontja a tisz- lamok és Mexikó konfliktusa komoly forduteletbeli tisztviselők kinevezése volt. Tiszte- latot vett. A külügyminisztérium
'táviratot
letbeli főjegyzők lettek: Becsey Károly dr.,
•kapott Mexikó városából, amely szerint
Ivószó István dr., Kovács János, U j j József
azt követeli, ihogy az amerikai hadr., Végraan Ferenc dr. Tiszteletbeli taná- Huerta
jóhad
az
üdvözlő lövésre ugyancsak üdvözlő
csosok: Gerencsér László, Ivánkovits Sándor
dr., Konez Antal, Pillich Kálmán, Zombory lövéssel válaszoljon, fíryan államtitkár ezAntal. Tiszteletbeli .tiszti főügyészek: Cserő zel a Ihirrel azonnal (fölkereste Wilson
elnöEde dr., iDobay Gyula dr., Gerle Imre dr.,
köt; aki épen golfot játszott. Az elnök azonKelemen Dezső dr., Pap Róbert dr., Reiner
Mór dr., Reinigor Jakab, Rósa László dr. nal abbahagyta a játékot és a Fehér Házba
Tiszteletbeli tiszti ügyészek: Ifj. Bokor P á l ment, ahol a következő választ adta:
dr., lErőskövy Dezső dr. Tiszteletbeli árva— Ha Huerta tábornok nem ad teljes
széki elnök: Kelemen Kálmán. Tiszteletijeii elégtételt és a kiszabott határidőn belül nem
főmérnökök: .Stelczel Frigyes, Funák Ká- üdvözli az amerikai zászlót, néhány napon
roly, Biró Benő. Tiszteletbeli tiszti főorvo- belül fegyverrel
.fogjuk erre kényszeríteni.
sok: Andrássy Ferenc dr., Boross József dr., Hétfőn fölhatalmazást fogok kérni a 'konGserey Zsigmond dr., Gyuritza Sándor dr., gresszustól, Ihogy az amerikai tengerészetek
Kovács József dr., Machold Miksa dr. és és hadsereget Mexikó ellen használhassam.
Rogdon Károly dr. Tiszteletbeli kórházi Huertának vasárnap este hat óráig
teljes
igazgató-főorvosok: Eisenstein Jakab dr., elégtételt
kell adni az
Egyesült-Államoknak
Goldsohmidt György dr. Tiszteletbeli fő- és el kell rendelnie zászlónk üdvözlését.
számvevők: Várady Jenő, Pillich Gyula,
Tiszteletbeli kórházi főorvos: Bernáth József
Daniels
tengerészeti államtitkár, aki
dr. Tiszteletbeli alkapitányok: Ferenezy Má- Clevelandban tart előadásokat, 'táviratot katyás, László Kálmán, Papp Menyhért dr., pott Washingtonból, amelyben kérik, hogy
Pottyondy Miklós. Tiszteletbeli számvevők:
legyen készen a Washingtonba való visszaCsikós Jenő, Paulovits Márton.
térésre. A távirat szerint Wilson attól fél,
A tiszteletbeli tisztviselők nagy része
hogy
a békét nem lesz lehetséges megtarmegjelent a közgyűlésen. Ezek is letették a
hivatalos esküt, amelynek elhangzása után a tani.
főispán a következő szavakkal zárta be a
Amerikában azt hiszik, hogy ha Huerta
közgyűlést:
ezúttal enged is, a beavatkozás előbb-utóbb
— Milyen tisztelt Törvényhatósági bi- '.elkerülhetetlen .lesz. Ha ellenben Huerta nem
zottság! Kimerítve lévén a tárgysorozatunk,
fordul. A
indíttatva érzem magamat ugy a magam, enged, Wiilson a kongresszushoz
mint a tisztujitószék tagjai nevében, hogy spanyol háború példája szerint nem fölhaköszönetet mondjak Kovács János és Gerle talmazást kér a háborúra, vagy valamely
Imre dr. bizottsági tag uraknak, akik a mai különleges intézkedést, hanem csupán
hitelt
uap funkcióját magukra vállalni szívesek és fehérlapot
kér.
voltak. Indíttatva érzem továbbá magamat
Amerika akciója elsősorban
Mexikó bloarra is, hogy köszönetet mondjak a törvényhatósági bizottság tagjainak és azazl a kí- káiására
s a legfontosabb
kikiKők és vámhivánsággal zárjam be a mai közgyűlést, hogy vatalok megszállására
fog irányulni.
A száaz az egyetértés, amely e pillanatban e köz- razföldi hadsereg alkalmazására csak 'kégyűlési teremben honol, maradjon meg áWood
landó kincséül e város népének. Isten áldása sőbb kerül a sor. Ebiben az esetben
Leonhard
tábornok,
a
rangelső
tábornok
és
legyen e városon és annak minden lakóján.
az amerikai hadsereg vezérkari főnöke lesz
(Éljenzés.)
Ezzel a tisztújító közgyűlés véget ért.
a főparancsnok és hir szerint már Texas városába is rendelték.
A közgyűlés után Cicatricis
Lajos dr.
A legnagyobb
sietséggel
tesznek
meg
főispán vezetésével küldöttség kereste föl
minden előkészületet.
Egy huszonkét 'torpeLázár György dr. polgármestert. A főispán
szíves szavakkal üdvözölte Lázári egyhan- dónaszádból és két törpedózuzóból alakult
gú megválasztása alkalmából és fölkérte a hajóraj szombaton parancsot kapott, hogy
hivatalos eskü letételére. Amikor ez megtör- Pensakolából induljon el. A Missisippi csatént, a polgármester a következő beszédet
tahajó Pensaikolában repülőgépeket vesz föl
intézte a küldöttséghez:
a fedélzetre.

— Mindenekelőtt .fogadják legmelegebb
köszönetemet, hogy elfáradtak hozzáim
azért, hogy 'közöljék vélem azt a hirt, miszerint Szeged (polgármesterévé' ujfból megválasztattam és hogy a hivatalos esküt önök
előtt letegyom. Azt^ a bizalmat, amit a közgyűlés részéről már harmadszor tapasztalok megnyilvánulni, a magam részéről azzal
az Ígérettel viszonzom, hogy agyam min-

A Times jelentése szériát Anglia, Németország és Amerika nagy erőfeszítéssel
•mindent megtesz, hogy az európai
aldttvalóknak Mexikóból
való menekülését
elősegítse.

Hirdessen a Délmagyar országban!
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a DMKE kulturmunkája.
Beszámoló az igazgatóság
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KEDD, SZERDA, és CSÜTÖRTÖK

Világ sláger

7 felvonásban.

Irta

i Verne Gyula

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

Rendes helyárak!

K E D D E N d. u. 3-tól 5-ig

IFJÚSÁGI ELŐADÁS
a leányiskolák s?ámára.
Szerda

és csütörtök d.u. 3-tól 5-ig

IFJÚSÁGI ELŐADÁS
a fiu iskolák számára.
Fél helyárakkal!
Telefon 11-85.
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(Saját tudósítónktól.)
Vasárnap tartotta a DMKE igazgatósága rendes évnegyedes
ülését. A tanácskozások (hangja a Deimkében
is kezd visszatérni régi medrébe és a vasárnapi -ülésen 'már örvendetesen lehetett tapasztalni, Ihogy a botrányokat és bajokat
okozó személyi kérdés ékből már csak a törmelékeik várnak eltakarításra. Az .elnöki jelentés után — amelyet alább, mint a DEMKE
újból megindult kulturimunkásságának programját egész terjedelmében közlünk —
Zsiross Mihály 'főszámvevő tett jelentést.
Eszerint a DMKE központjának tiszta vagyona 426,138 korona. A tagdijhátralékck
behajtása nehézségekbe ütközik. Tízezer korona követelést behajthatatlanság címén leírtak. A tagdíjhátralékosokat ibepörlik.
Az Erdélyi Magyar Közimiüvélődési
Egyesület és a szatmári Széchenyi-Társulat
; átiratot intézteik a DMKE-hez, Ihogy a roí mán paktum
ügyében állási foglaljon. Az
igazgatóság egyhangúlag
a következő határozatot hozta: „A DMKE igazgatósága az
BMiKE és a szatmári Széchenyi-Társulat átiratát tudomásul veszi, ímert habár a DMKE
mint kultúregyesület
föladatának
tekinti,
hogy a magyar állam kultúrájának nemzeti
jellege magóvassék és a magyar
nemzeti
műveltség vezetőszerepe biztosittaissék, az
átiratokban, foglalt kérdésekben beavatkozás szükségét nem látja, mert a román nemzetiségiekkel folytatott tárgyalások az országgyűlésen tett kijelentés szerint befejeztettek és eredménytelenek maradtak Erről
az EMKE igazgató-választmánya és a Széchenyi-Társulat értesi'tettetik."
Megbízást adott az igazgatósáig az elnökségnek, hogy a íelsöijyuriskolai
internátus ügyiében tárgyalásokat kezdjen
Tordai
Imre igazgatóval és hogy a cirkvenicai
üdülőházat
eladja, addig is annak gondnokát,
Szabó Imrél.i megrendszabályozza. A főtitkár
és a főszámvevő „tulélvezett" illetményének
a dolgában nyilatkozattételre hívta föl az
igazgatóság a két tisztviselőt. Végül az elnök bejelentette, hogy Zoltán
Sándor, az
újvidéki osztály elnöke és a választmány lemondtak a március 15-i'ki ünnepség miatt,
amelybe politikát kevertek. Franki
Gyula
indítványára az igazgatóság nem fogadta el
a lemondásokat, hanem, maradásra kérte föl
ugy az elnököt, minit a választmányt.
^
Sccssu Dezső alelnök sok érdekességet
'tartalmazó jelentése .a következő:
A .legutóbbi igazgatósági ülés óta tagjaink száma 56-al szaporodott, .akik közül 2
alapító 2—200 koronával 6=50 korona tagdij
váltsággal lépett be, a többi rendes tag. Abbeli törekvésünk, hogy különösen a községek
lépjenek be egyesületünkbe, meghallgatásra
talált, amennyiben Pestmegy© alispánja 368
—914. sz. körlevelében felhívta a meigyéj©ibelli összes községeket, hogy tagjaink sciráiba
lépjenek vagy peidig annak céljaira évi hozzájárulást hiztositsanak. Ennek volt is eredménye, .amennyiben Pestmegyének
immár
12 községe alapító, 19 50 koronás, 54 pedig
rendes tagja. Tagjaink sorába lépett Szterényi József v. b. t. t. ny. államtitkár is, akit
ez alkalommal üdvözöltünk.
Adomány befolyt január óta 222 korona
40 fillér, pénzintézetektől 200 korona.
Kulturális célokra fordítottunk ez év első
nedegyében 21.534 koronát,
(Az osztályok és fiókok.)
Legifőbh törekvésünk odairányuU, hogy
osztályainkat és fiókjainkat, amelyek működése megszűnt, uj életre keltsük. E részben
az újvidéki osztálynál értünk el legtöbb

üléséről.

eredményt, amennyiben annak .a hírére, ligy
az ott régóta vágyott kulturház létesül, 100
uj tag jelentkezett s a kulturház létrehsását az osztály buzgó elnöke: Zoltán Sánlor
ur tárgyalás alá vette .a városnál! és a htyi
tényezőknél, egyesületünk pedig e törekveét
legkiterjedtebb mérvben támogatni fej a
egyrészt, mert Újvidék igen jelentékeny >oziciója a magyar
nemzeti törefcvésaknk,
másrészt mert reméljük, hogy amiután iz
1913. évi V. t.-c. végleges helyzetet teremttt
a közművelődési egyesületek céljait szolgái
sorsjegy-kölcsön ügyében, amennyiben a 1bocsátó bankkonzorcium, mintegy 1 .és fi
milliós koronát fog alapitványszer üen letei
ni, melynek kamatai az Országos Közmüvt
lődési Tanács felterjesztése alapján a vallás
>és közoktatásügyi miniszter által évenként
jóváhagyandó terv szerint fognak kiosztatui a közművelődési egyletek között. Reméljük, hogy anyagi erőnk .is gyarapodni fog,
.jelentősebb kultúrintézmények létesítéséire.
Megjegyzendő, hogy a kiosztás nem
egyenlő arányban, hanem a beigazolt létesítmények és alkotások költségéhez képest fog
kiosztatni. Igy tehát első sorban ,az újvidéki kulturház .és a krassószörénymegyeá népinternátusok tervei és költségvetése kapcsán
fogjuk az igy remélhető támogatást kérni.
Jelentős lépéssel haladt előre a zombori
kultúrpalota ügye, amelyben a vármegyei
könyvtár, .a megyei muzeum és a D M K E internátus .fog elhelyezést nyerni. Az ottani
osztály újjászervezése folyamatban van és
Vértessy Károly, zombori ügyvéd nagyértékü magánmuzeumát, amelynek értéke több
mint 20.000 korona, felajánlotta e kultúrpalotában örökre való elhelyezésre.
Szintén személyes tárgyalást kezdtünk
Nagykikindán az cttaini fiók talpraállitósn
érdekéiben, aminek eredménye az a magyar
dalkör, amely csak közelebb tartott nagyszabású aeneestéiyt .a Rákóczi-szoboralap javára. Megemlítem, hogy Szabadkán kizárólag
a város .és Aágybecskereken Toron tálmegye
támogatásával létesülnek a közel jövőiben
kulturliázak, amelyek a magyar műveltség
várai kell1 hogy legyenek, miért is egyesületünk vezetője odatörekszik, hogy Lúgoson.
Versecen, Temesvárott, Panosowán
stb.,
ilyen kulturliázak létesüljenek, természetesen nem az egyletek költségén, ami kivihetetlen, hanem mindazon tényezők bevonásával, .amelyek közrehatását a magyar kultura jtiámogatására megnyerni wpsőnendü feladataink közé tartozik.
Bejelentvén, hegy a szegedi női háziipari telepünknek a kereskedelmi miniszter ur
ismét 4000 korona államsegélyt engedélyezett ujabb kél évre, a. szabadkainak pedig a.
város részéről sikerült évi 600, amennyiben
a foglalkoztatott munkásnők száma a 200-at
meghaladja, ujabb 200, s .amennyiben a kiosztott) .munkadíj a 104)00 koronát Ítiuíüépi,
ujabb 200 — tehát 1000 korona évi segélyt
hiztositani. Mindkét női háziipari telepünk
az igazgatóság november 23-iki ülésén jóváhagyott szerződés alapján megszűnt egyletünk pénzének csak fogyasztójává lenni, hanem hivatását céltudatosan intencióink szerint. akónt tölti be, hogy mentül több tanfolyamon minél nagyobb számú mnnkásnőt
nevel .s azoknak munkát és kereseteit biztosit, miközben magyarosító törekvéseinknek is megfelel, mert a kenyér a legjobb
eszköz a magyarositásra.
A keresk. Miniszter ur a szegedi telepinek légy 2000 koronási himzőgépet adományozott kérelmünkre, a szabadkainak pedig
varrógépet kértünk. Szaporodott a DIMKE
könyvtárak száma 11-el, amennyiben a köz-
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oktatásügyi minisziberinmtól a muaenmok és
könyvtárak országos bizottsága u t j á n nyert
5000 korona évi segélyből 1 idarab 1000 koronás és 9 darab 500 koronás könyvtárat
kaptunk a 10%-cs kedvezmény figyelembevételláveil 5300 korona érteikben, a földtaivelésügyi miniszter ur pedig kérelmiünkre a
borosisebesi polgári körnek 102 kötetes népkönyvtárat adományozott.

(A

szabadoktatás)

K i v á l ó gondoskodásunkat képezte a szabadoktatási előadások minél szélesebb körben való rendezése s egyáltalán a szabadoktatás ügyének rendezése a DiMlKlE egész területén, különös súlyt helyezvén arra, liogy
a magyar szó ezen a téren is miinél gyakrabban behatoljon a leigelszigeitelitelbb idegen
nemzetiségi zugba is és a magyar kisebbség
területén a magyarság meg mentésére és a
kapcsolat állandósítására szolgáljon. E részben sok a teendő, mert ez az ü g y a D M K E
•egész Itefrületén tel vejit, hanyagolva. Mi|Uí(
h-ogy a iszabakokta.tás ügyét
steirVező
50877—1911. sz. vallás- ós közoktatásügyi
miniszteri szabályrendelet kiféjeoeittien azt
hangsúlyozza, liogy a szabadoktatói előadások valamely közművelődési egyesület vagy
•szervezel munkájának
hereiében
tartamúnak, mindenekelőtt azzal kellett
tisztába
jönni, hogy hol és milyen szervezet u t j á n
van ez biz-tosltva. Ennek eredménye- az,, hogy
működési területünkön: Békés megyében a
bákésimegye.i közművelődési központi bizottság, Biharban a biharmegyei népnevelési
'Egyesület, J.-Kuaiszolnokcn az alföldi közm.
•egylet, Torontáliban a Toromt. közm. -egylet,
Szegedien pedig -többfélé szabadoktatásii szervezet l á t j a el a szabadoktatást, ellenben:
Arad, Báesbodrog, Csanád, •Csongrád, Hajdú, iKrassószörény, Post-Kis K u n és Temes
megyékben nincs olyan szervezet, amely azt
ellátná. Ennek alapján érintkezésbe léptünk
•az aradi Kölesey-iEgyilettel', a temesvári és
kmesmegyei szabad-okt. bizottsággal, valamint a többi vármegyék kir. Tanfelügyelőjével, aminek eredménye az, hogy Arad megyében 44, Báesimegyében 158, Csanádiban 87,
Csongrádban 422, Krassószörényben 112, Szeged-alsót,anyán 116, Temeismegyébein 137 előa
'dás jegyeztetett elő díjazásra az ersz. s,zahadoktatási Tanács álltai. 'Ezenkívül Egyesületünk által dij áztatott 8 előadás Krasisó^zöréuyiben. A szabadoktatási előadásokat
b o n b a n két részre osztják, az egyik részt
a
tanítók utján, a. másikat az osztályok és
"'ákok u t j á n a területünkön működő 24 kifeb'b kultúregyesület közrevonásával tlartí•juk. A tanítók ebbeli munkássága nagyfontosságú, mert ezen a téren lehet csak megoldani a népies, oktató sorozatos etlőadáso'í.a;t, miért is szükséges, hogy a tanítói kar
Ügyesületünk érdekkörébe vonassák s 5 várnagyé tanítósága csatlakozását máris kilám-sba helyezte. I g y a tanitóegy-esületek
is
Elabb tartalmat nyernek m a j d aiz iskcífán
mvüli közoktatás szolgálatával és Egyesülotak intenciója, hogy azokat vetitők,észülékkel
C l a ssa, Kértünk is .ilyeneket, ide ,a földnyve^siigyi miniszter ur ezidőszerint kérelmün^ nem teljesíthette.
.. Ámde a tanítók iskolán k í v ü l i és a közmuvelödés előmozditását célzó előadásai ma| u k b a , n n y á r i szabadoktatásnak nem nevező t ö k , a n n a k jellegét és fontosságát az ada
{ , taeg, hogy abban első sorbán mint tani! > k .és előadók a társadalom értelmiségének
gj'a,i veigyenek részit. Fehértemplomi, csaad
j titeti, újvidéki osztályaink e részben
^.mdkivüil nagyért,ékii munkásságot fejtetteik
; E g y a m , o t t a közművelődési egyesültet fiókC , 9 egyéb társadalmi szervezetek közös szatttöktatási bizottságot szerveztek, amelyek
b í r t a e r v e z ő miniszteri rendeletnek megfelelő
áfrtpn az egyes alkotó szervezetek
kikül^ Jkieiből alkottatván, nem akadályozzák az
- . ^ t ó szervek önállóságát és nem ikorlátozj a z o k szabadoktatási tevékenységét, eb
tevu I e g -fobetővé teszik a közművelődé?,i
v fekenység azonos és egyöntetű vezető eb
v
Szerinti szerv érését.
Csakis ugy vált lehetővé, hogy az emii-

tettem 8 vármegye területén
Egyesületünk
cégére alatt több ezrekre tehető szabadoktatási előadás tartatott a f. év telén, ami azt
jelenti, hogy ugyannayiszor hangzott fel a
magyar szó és nyert kifejezést a magyar műveltség.
Minthogy jannak terjesztésére megértő
és velünkérző .intelligenciára van szükségünk, a D M K E budapesti főiskolai Kollégium a szervező munkálatait is megkezdtük és
kérelemmel fordultunk a délvidéki keresk.
és iparkamarákhoz, valamint a törvényhatóságokhoz az iránt, hogy általuk odautalandó iifjiak részére ingyenes vagy kedvezményes helyeket biztosítsanak.
Befejezést nyertek az analfabéta tanfolyamok, amelyekben ismét több száz felnőtt
tanult meg magyarul írni-olvasni. Ilyen tanfolyamot tartottunk Szegeden a honvédgya1 ötezrednél is, m,ig ellenben a közös hadseregbeli és honvédihuszárlegénysiég analfabétáit a tisztek oktatták e célra felkért tanítóink útmutatása mellett.
Újra felvettük ,a tárgyalást a kvassászörénymegyei népinternátusok szervezésié érdekében, amelyek a veszélyeztetett magyarság
gyermekeinek megmentésére szolgálnak s
nem kerülte el figyelmünket egyetlen
kub
turmczgalem sem, amely területünkön felmerült.
M a g y a r dalárdák szervezése az egész vonalon folyik, s ilyeneknek segélyezése ügyében. a következő hely,ekem intézkedtünk:
Világoson, Csorváson, Töröktopolyán, It'tebén, Magyar Bánbegyesen, Amlbrózf alván,
Bárdajban és, Sárosán, továbbá
Katalinfab
ván, Ószivácon, Újvidéken, Bilíéden és Vintooveén.
Végül örömmel jelentem, hogy a központi könyvtár olyan nagymérvű használatnak örvend, hogy a if. év első negyedében
2900 egyén vette azt igénybe.

Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország.
m
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TELEFON 8-72.

MA KEDDEN
A jelenkor legizgalmasabb
kinematografiai produkciója.

A Vitograf amerikai gyár háromfelvonásos drámája a legkitűnőbb
és legbátrabb amerikai színészek
halálmegvető játékával.

A zsebtolvaj.
A Nordisk Films Compagnie
legújabb vígjátéka 2 részben.

Előadások

Vs6, V48 és 9 órakor.

Vasárnap d. u. 2 ó r á t í l

folytatólag.
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SZEGEDI KALENDÁRIUM
#
AZ IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai
intézet
jelentése
—.
_
szerint: Enyhe és tulnyomóan száraz idő
várható.
^ ^
M
— Sürgöny prognózis: Eny
^
he, száraz. — Déli hőmérséklet: 17.3 Celsius volt.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi hivatalban
délelőtt nyolc órától délután két óráig van hivatal. A polgármester betegsége miatt nem
fogad, A főkapitány fogad délelőtt 11 órától
délután 2 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénztárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van
hivatal.
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivalós óm. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI
KÖNYVTÁR,
nyitva délelőtt
10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a
képtárt engedéllyel hétköznap
is meg lehet
•ekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapokon látogathatják
délelőtt 10—1 óráig.
A FEMINISTÁK
gyakorlati
tanácsadója hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola helyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.)
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatási
idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este nyolc órakor
Szibill, operett.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
kezdve este 11 óráig: A vasúti
katasztrófa,
dráma 3 felvonásban.
KORZÓ MOZI:
Az előadások tartanak
délután
öt órától
kezdve este 11 óráig:
Grant kapitány gyermekei, 7 felvonásban.
VASS-MOZI:
Délután .5 órától kezdve
este 11 óráig: A kormányzó leánya, dráma 2
felvonásban.

Hová épüljön a harmadik
polgári fiúiskolánk?
— Kerti

iskolát

Szegednek.

—

(Saját
tudósítónktól.)
Aki csak némileg
is figyelemmel kisérte a m a g y a r tanügy fejlődését, tehát modernizálódását, az bizonyára tudomást szerzett arról, hogy manapság
m á r vannak kerti, sőt erdei iskoláink.
Jól
megértsük: kerti és erdei, de nem kertészeti
-és erdészeti iskoláink, ámbátor azok is vannak, csakhogy ez alkalommal nemi ezekről
van szó. A z i'l-yien kerti és erdei iskolákban,,
amikor csak megengedi az időjárás, a tanítás a szabadiban,,kertben, illetve erdőben folyik. Ezeknek az iskoláknak higiénikus előnyei a zártihelyiségü
iskolákkal
szemben
annyira szembeötlők, ho-gy ezekre szót vesztegetni teljesen fölösleges. A gyermeknek ép
ugy, imiin-t a virágnak, fejlődéséhez levegőre,
napfényre és 'térre van szüksége. Ebből indultak ki azok, akik a kerti és erdei iskolák
apostolaiul léptek föl. Tudtunkkal egyelőre
csak a fővárosban- vannak ilyen iskoláink.
Amikor tehát itt Szegeden szó esik
a
harmadik polgári fiúiskola fölállításáról, voltaképpen nem is volna szabadi vitatkozni annak hová való elhelyezéséről, annyira önkéntelenül kívánkozik e célra. Újszeged.
Ha közintézményeink -elhelyezésiében egyáltalán- valami tervszerűség vezette volna intéző köreinket m á r régebben is, Újszeged m a m á r
rég az volna, amire mintegy predesztinálva
van: Szeged
iskolavárosa.
A város szivéhez való közeli fekvése, nagy ligete, kitűnő
levegője, csekély forgalmával j á r ó csendje s
sok minden m á s előnye nagyon is kedvez annak, hogy ott iskolák és nevelőintézetek épül-
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jenek. Nem azt akarjuk ezzel -mondani, -hogy
az volna a helyes, ha Szeged minden
iskoláját Újszegedre telepitették -volna, hanem
azt igen, hogy nagyon -is -okos, nagyon is
célszerű -lett volna, ha legalább az olyan
•fajtájú iskoláikból, amelyekből több is va-n
városunkban
(főgimnáziumi, felsőkereskedelmi, polgári fiu- és leányiskola), legalább
egyet-egyet Újszegeden .létesítettünk vo-lna.
Mikor most a kultuszkormány megkínálja Szegedet a harmadik polgári fiúiskolával,
kapva kellene kapnunk az alkalmon, hogy
ez! Újszegeden
építsük föl, de kimondottan
és a kuliuszrninisztériUmma 1 kötendő szerződésben is fixirozva kerti iskolai jelleggel.
Szeged nagyrészt az iskolái révén, -híres az egész -Délvidéken. Ennek a jó hinnevünknek tartozunk azzal, hogy a 'tanügy
terén -modern, irányban -haladjunk. Főleg akkor, amikor Újszeged révén olyan úgyszólván páratlanul előnyös helyzetben vagyunk.
Igaz, ho-gy egy kissé kényelmétlen, volna átjárni Újszegedre, de meg vagyunk róla győződve, hogy azok a szülők, akik adnak valamit a higiéniára és ilyenek napról-napra
többen vannak, azok a kerti iskola előnyeiért szívesen teszik ki gyermekeiket a hídon
való átjárás kényelmetlenségének, esetleg
villamos vasúti bérlettel iméntik meg őket attól.
Az iskola kellő népessége föltétlenül biztosítva van, ha Újszegeden épül is -föl az. A
növendékek létszáma kikerülne egyrészt az
átjárókból, másrészt az ujszegedi; gyermekekből. Ráadás-ul pedig ne felejtsük el a már
benépesített Szerb-bánáti
és a jövő tavaszszal ugyancsak Újszegeden- épülő
Délvidéki
Földmivelők
Gazdasági
Egyesületének
a konviktusát.
E két intézetből legkevesebb 140—150 polgári iskolai tanuló ikerül ki, akik minden bizonnyal az ujszegedi polgári fiúiskolába járnának.
Hisszük, hogy e soraink illetékes 'helyien
megértésre és megszívlelésre találnak és Így
talán- nem meddő az a reményünk, Ihogy a
harmadik
polgári fiúiskola
okvetlenül
Újszegeden épül és, Ihogy ez lesz Szegednek első,
de nem utolsó kerti
iskolája.

— Tisza bécsi ut Ja. Bécsből jelent ik: Tisza
István gróf miniszterelnök régi idő óta
tervezett bécsi útjára vasárnap este tizenegy órakor indult el. A miniszterelnök ma
reggel a királyhidai személyvonattal Bécsbe érkezett, ahol a ibamkgassei magy-ar házban szállott meg. A király ma délelőtt kihallgatáson fogadta Tisza István gróf miniszterelnököt. Délután ,a közös miniszterekkel tárgyalt -a -magyar miniszterelnök.
— összeül a Ház. A képviselőház holnapi, keddi ülésén Beöthy Pál fog elnökölni.
Az ülés egyietl-en tárgya a harmadik ülésszakot bezáró és az uj ülésszakot megnyitó királyi kézirat fölolvasása. A -kézirat leolvasása után a szerdai ülés napirendjére kitűzik az alelnökök és a jegyzők választását.
A képviselőház bizottságait a csütörtöki ülésen választják -meg. A munkapárt elnöksége
már tegnap -átiratokat küldött az ellenzéki
pártok elnökeihez, kérve, hogy a képviselőház egyes bizottságaiba az ellenzéki pártok
jelöltjeit jelentsék be. A munkapárt átiratát
Vojnich
Sándor, alelnök irta alá, az alkotmánypártnák szóló átiratot Andrássy
Gyula
lakására, a néppártnak szóló átiratot
Zichy
Aladár lakására küldőt ték; a függetlenségi
pártnak szóló átiratot pedig, -minthogy Károlyi Mihály ügyvezető elnök nincs Budapesten, a függetlenségi és 48-as pártikörbe
küldették, ahol azlD Tóth János, az elnöki tanács tagja vette át. Értesülésünk szerint az
ellenzéki pártok változataimul -megmaradnak
azon az álláspontjukon, hogy a
képviselőház
bizottságaiban
nem vesznek részt. A munkapárton tudomással bir-nak -arról, hogy az ellenzéki pártoknak ez a határozata a delegációkra nem vonatkozik és ugy intézkedtek,
hogy a képviselőház a delegációk tagjait ne
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egyidejűleg válassza -meg a képviselőház többi bizottságaival. A delegáció tagjainak választását péntekre halasztották és a választást megelőzően a munkapárt ujabb átiratot
fog intézni az ellenzéki pártokhoz az iránt,
hogy a delegációs tagsági helye,ir-e jelöltjeiket jelentsék be. A munkapárt a negyven
tagu delegációban ezúttal, is hét helyet enged át az ellenzéknek, mig harminchárom
delegátust a -munkapárti soraiból választanak.
— A szegedi mur káspénzíár közgyűlése
Vasárnap délelőtt tartotta meg a szegedi kerületi munkásbiztositó pénztár ez idei rendes
közgyűlését az iparkamara nagytermében. A
közgyűlésen Biedl Samu dr. elnökölt. Nékich
Richárd dr. -igazgató beterjesztette a pénztár mult -évi működéséről' szóló jelentését; és
a zárszámadást. A közgyűlés egyhangúlag
elfogadta a jelentést. Majd megszavazták a
jövő évi költségelőirányzatot. A bevételek
elöirányzot'ti összege 422,200, a kiadásoké
418,205 korona, kezelési fölösleg 3995 korona. Az alapszabályok módosításával
a
felügyelő bizottsági tagok számát hatról tizenkettőre emelték. Bitterei iBéláb megválasztották igazgatósági, Vicze Istvánt pedig
felügyelő bizottsági póttagnak. Választottak
azonkivü'l a munikáspönztári választott bíróságba hét póttagot.
— Az abbáziai ut után. Korfuból jelentik a
Steíani ügynökségnek Bethmann-Hollweg
birodalmi kancellár San Giuliano
márki külügyminiszterhez a kövélkezö táviratot intézte:
— Fogadja legszívesebb köszönetemet
azért a szeretetreméltó táviratért, amelyet'
ön és Bercbtold gróf intéztek (hozzám. Amidőn gratulálok ahhoz a kedvező
eredményhez, amelyet abbáziai tanácskozásunk eredményezett, súlyt vetek arra, ho-gy csatlakozzam a megelégedés
amaz érzetéhez,
amelyet
ez -eredmény önökben: keltétt. Igaz örömömre sz-olgál, hogy -ebből az alkalomból ön előtt

V A S S
MOZGÓSZINHÁZ.
TELEFONSZÁM 8-07.

MA KEDDEN

Két Nordisk sláger!

Dráma 2 felvonásban.

Pilótasors.
Aviatikus dráma 2 részben.
A Nordisk Films Compagnie felvételei.

vvvv
Előadások: 1/26, V48 és 9 órakor
vasárnap 2 órától folytatólag.

'megismételhetem barátságos kifejezését. —•
Rómából
jelentik: San Giuliano
márki külügyminiszter -kabinetfőnöke és Biancheri
követségi titkár kíséretében ima délután- egy
órakor ideérkezett. A minisztert a pályaudvaron Borzarelli
márki kü-lügyi államtitkár,
de Marlino
külügyminisztériumi főtitkár, -az
osztrák és magyar ügyvivő és magántitkára
foga-dka. — Bécsből jelentik: Berchtold
gróf
külügyminiszter -ma reggel Abbáziából ideérkezett.
— A szegedi könyv- és papírkereskedők
mint miniden évben, ez idén is közös elhatározással üzleteiket május 1-től augusztus 20ig -e-st-e 7 órakor

zárják

és

vasárnapokon

egész nap zárva tartanak.
— Tóth Julcsa „háza." A Feketesas-utca
és Kigyó-utca sarkán, a belváros kellős közepén áll Tóth Julcsa közismert háza, a fényes palotáik között valóságos madár- ős
ember ijeszt őlképen. Elnevezték már bagolyvárnak, de mindez csöppet se hat Tóth Julcsára, házát -nem hagyja sem ren-oválni, sem
.kisajátítani. -Mikor a ház köriül levő utcákat
rendezték, akikor Tóth Julcsa házát vasrácscsal -elker,itették és a ház utcai frontja elé,
lépcsőkön- kell lejárni. Most aztán ez a rács
is lercimbolódott egy baleset következtében.
Tóth Nándor -dorozsmai földbirtokos kocsiját Hudák Pál kocsis hajtotta vasárnap délután a -ház -előtt. A lovak valamitől megvadullak és nie-ki szaladtak a házat k-eritő vasrácsnak. A -lovaik átestek a vaskorláton; a
kocsi pedig ledöntötte a vaskorláto-t, amelynek -kőailapozása bedőlt az alsó járdára. Elképzelhető, hogy mostan hogy néz ki Tóth
Julcsa „háza".
— A francia miniszterelnök támadása
elődei ellen. Souíllaeból
jelentik:
Doumergue
miniszterelnök itt beszédet mondott, amelyben isimételten bírálat tárgyává tette hivatali
elődeinek magatartását és azoknak különösen 'azt a szemrehányást tett-e, -hogy ők a
köztársasági
programot
csak cégéről
használták.
A katonai kérdéseket illetőleg utalt arra, h-ogy kormánya a hároméves szolgálatra vonatkozó törvényt lojálisán .megvalósítja, Do az ország biztossága nézőpontjából veszedelmes volna azt állítani, hogy a katonaság megszervezésében ez a törvény az utolsó
szó, amint azt törvény ellenségei szeretnék
és hogy a jövőben további javító intézkedésekről nem eshetnék szó. Szükséges, hogy az
ország nagy ereje föntartas-sék, amíg a szemhatárról el n-em múlik a legapróbb -felhő is és
amig a népek kívánatos, egység-es és egyöntetű megállapodások alapján n-em látnak hoz
zá, hogy a fegyverkezést korlátozzák és -a
mig n-em állapodnak meg abban, hogy vitáikat és konfliktusaikat -döntőbíróságok
igénybevételével rendezik. Kijelentette, hogy
azok, akik azzal vádolják, hogy a honvédelem ügyét csak lanyhán kezeli, gyáváknak
mutatkoztak akkor, amikor -a pénzügyi fedezet kérdéséről kellett dönteni. Kormánya
mind-en lehetőt elkövetett, hogy az elődök
hibáit helyrehozza. Kormányának sikerült
méltóságban, erőben ós tiszteletben megőrizni az -országnak a világon elfoglalt azt a
pozícióját, amelyre büszkeség-e, zsenialitása,
igazságérzete és mélységes békeszeretete jogosította. Azok a szakadatlan támadások, a
melyeket az egyháziak intéznek a világi iskolák ellen, a köztársasági pártokat erősebb
védelemre fogják késztetni. Kif-e(jtette továbbá, hc-gy a szükséges költségvetési egyensúlyt csakis a vagyon és a jövedelem arányos megadóztatása révén lehet elérni mindenféle főimen tések és privilégiumok kizárásával, majd így fejezte be beszédét:
— A dolgozók,at nem fogják a hasztalan
és céltalan fenyegetések megfél említeni és
nem fogják azt a hitet kelteni, hogy a jelen
kormány módszere rossz, mert nem törekszik
arra, hogy egyazon többségben egyesítse
azokat, akik köztársaságiak, azokkal, akik
nem vallják a republikánusok nézeteit.

— Óriási tűzvész Debrecenben. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka óriási tüz
pusztított Debrecenben. A magyar királyi államvasutak gépjavító műhelyében tört ki a
veszedelem, amely a telep legnagyobb
miihelytermét teljesen elpusztította.
A tüz a képjavító műhelynek V. úgynevezett kocsiszerelő osztályában keletkezett, eddig nem tudni, mi óikból s oly gyorsan és oly nagy arányokban terjedt tova, ihogy félóra .alatt a veszedelem a nagy beépített területet teljesen
hatalmába kerítette. Egész Debrecen éjjeli álmát aludta"ebben az időben. Egyszerre rémes
sipbugás verte föl a lakosságot. A házakból
az utcára rohant mindenki, mert senki sem
tudta, hogy mi történt. Csak a pályaudvar
irányában látták pirosítani az ég alját. Ugyan
ebben az irányban van a városi gázgyár is
s az első percekben a gépjavitó vészkürtjémek bugásából arra következtettek, ihogy a
világító-vállalat 'tetején történt a katasztrófa. Az egész várost rendkivüli félelem szállta
meg, mindenki gázrobbanástól tartott. De e
tekintetben csakhamar megnyugtató hirek
érkeztek s most már megindult az álmából
fölvert lakossáAezreinek áradata a városiéi
mintegy másfél kilométernyire levő gépjavító műhelyhez, amelynek keretében borzalmas látványt nyújtott a pusztulás színjátéka. A 'tüzet rendkívül erősen táplálta a. nagy
szél is, de növelte a tüz pusztitó erejét a
viz'hiány. A pusztulás helyét vasárnap délelőtt is csak nehezen lehetett megközelíteni,
mert a romok alatt mindenfelé tüz lappangott, amelyet egész nap locsoltak a munkások százai. A tűzoltóság és katonaság reggeli hét óráig jutott annyira, hogy a tüz terjedéséti megakadályozhatta. A debreceni
máv. gép j a vitótélep tizenihat éve áll fönn.
Egyike az ország ilynemű intézményének.
Az elpusztult V. számú műhely arányairól
fogalmat nyújtanak az alábbi számok:
A
műhely nagysága háromszáz méter hosszú
és száz méter széles volt. Benne állottak a
javi'tás végett az ország minden részéből
odairányitott teíher- és személyszállitókocsik. A tüz idején százhetven
kocsi
volt a
teremben, amelynek nagy része már elkészült. A műhelyt két évvel: ezelőtt háromszázezer korona költséggel kibővítették. A
vastraverzes, csupa vas-sinre épített műhely
ugy összeroppant a nagy hőségben, mintha
csak vékony deszkából lett volna. A nagy
területen; egymáson íeküsznek a több mázsás
sulyu vasgerendák és az elégett vasúti kocsik összeolvadt vasrészei. A megmaradt
vasvázat semmire sem lehet fölhasználni,
mert elgörbültek. A tüz 130 teherkocsit
pusztítok el, a fényező helyiségben
pedig 40 személykocsit,
továbbá
5
Pullmann-rendszeríi
kocsit. Az elpusztult műhelyben 450 munkás dolgozott!, kik most kenyér nélkül; maradnak. A tüz által okozott kárt vasárnap
a (megtartott tüzrendészeti vizsga lát alkalmával hozzávetőlegesen megállapították. A
szakértő mérnökök becslése szerint az államvasutak
kára két és fél millió
korona.
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pedig a rendőrség elfogta Berta János saentmibályteleki földmives1 személyében. Berta
elmondta, hogy tévedésből szúrta ie Szél-'
pált. Egyik társával a kocsmában összeveszett és a sötétben .Szélpált nézte a haragosának. Szándékos emberölés kísérletéért indult meg ellene az eljárás.
— Öngyilkos géplakatos. Pataki Antal
23 éves géplakatos, Tavasz-utca 5. szám a.
lakos, ma. délután a nagyanyja lakásán mellbe lőtte magát. Sérülése életveszélyes. Tettét szerelmi bánatában követte ©1.

— A filmrejtvény pályázat

nyertese.

A Vasa-mozi igazgatósága hétfőn délután 5
órakor sorsolta ki a Féltestvérek ciinü filmrejtvény-pályázat 100 koronás diját. A rejtvényt 57-en fejtették meg teljesen. A sorsolásnál öttagú bizottság volt jelem. A szerencse Sommer János Alföldi-utca 1. szám alatt
lakó pályázónak kedvezett, ő nyerte meg a
100 koronát.

— Premier a Korzó-moziban. Előkelő,
díszes közönség ©lőtt mutatták be hétfőn
délután Verne Gyula halhatatlan müvét,
Grant kapitány .gyermekeit. A nagy francia
író regényét mintha csak rászabták volna
a mozira, annyira kii van domborítva a filmen minden szépsége és képzelete. Fantasztikus müvekhez igen szűk volna bármely világhírű színpad, .a kinematográfia számára
pedig ebben a tekintetben .nem létezik akadály. A fényképező géppel mindenhol lehet
fölvételt eszközölni. Ezért szép, csodásan
szép a Grant kapitány gyermekei, mint mozidarab. ,A jelenvoltak .a legnagyobb elragad tatással nyilatkoztak róla és köszönetet
mondottak Vass Sándor igazgatónak, hogy
ezt a gyönyörű filmet Szegedre hozta. Mindenki óriási sikert és zsúfolt házakat jósolt,
ami az eddigi érdeklődésből átélve nem is
fog elmaradni.
k o r o n a a mai naptól kezdve a valódi TungsramWolfram fémszálas izzókörte 5, 10, 16,25,32 és 50
gyertyafényerősségben F O N Y Ó S O M A világítási
vállalatánál, K Ö L C S E Y - U T C A Wagner-palota

W

Utánzatoktól óvakodjunk!
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Minden egyes izzókörtén cégem rajta van.

75% villany megtakarítás !
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vidékre, berak-

tározást száraz

raktár

helyiségben eszközöl
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szállitó

Szeged, Jókai-utca 1. sz
Telefon 34.
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§ Gyujtogatással vádolt gazdálkodó
az esküdtek előtt. Ifjabb Papp József csongrádi gazdálkodót azzal vádolta meg az
ügyészség, ihogy a mult év május 14-én fölgyújtotta Pacsirta-utca 5. szám alatt levő
házát. Papp a zsindelyes, csekély értékű,
alacsony ikis Iházát 1912-iben négyezer koronára biztosította. A házban két család lakott:
a gazdálkodón, és feleségén kívül idősebb
Papp József a családjával együtt. A mult év
imájus 14-én., este 10 óra tájban idősebb Papp
Józsefek már lefeküdtek, amikor fellármázták őket a szomszédok, hogy ég a ház. A
tűzoltók oltás közben egy ládát találtaik, a
melyben forgácsok és kukoricaszár között
egy gyertya égett; talállak továbbá w v üveget, amelyben kőolaj volt és elszórtan több
gyufaszálat. Ebből azt .gyanúsították, Ihogy
ifjabb Papp József gyújtotta föl a iházat. Ma
tárgyalta ezt az ügyet a szegedi törvényszék esküdtbirósága. A beidézett tanuk vallomása alapján a vád nem nyert bei gazolást
és .a 'bíróság fölmentő
ítéletet hozott.

§ Az csak a fiam!

— H á t nem volnék, feleli elnyújtott hangot S. L., hacsak az nem, hogy P. A.-nak
valami harmad- vagy negyedízben volnék a
rokona. Az anyjuk legalább azt mondta,
mert hogy hát ugy áll a dolog, hogy a rokonságot. az asszony tartja elővigyázatba.
Erre az elnök: Aztán S. Gusztávval nincs
rokonságban? Ugyanaz a családi neve, mint
a kendé.

WÍ0B

100.000

KORONA
ÉKSZERÁRU HITELRE

Közhírré tesszük, hogy 100.000 korona értékű ékszer-

— A nővédőegvesület közművelődési
estélj e. A Szegedi Katholikus Nővédő-Egyesület április 26-án, vasárnap délután 6 órakor székházának termében közművelődési ©stélyt rendez. Az estély műsorában előadások
és zeneszámok szerepűnek. Az estélyen nemcsak az egyesület tagjait, hanem ,az érdeklődő közönséget is szívesen látja az egyesület vezetősége. Belépődíj nincs.
— Leszúrták tévedésből. Nagyon kellemetlen dolog lia valakit egyik haragosa leszúr. Ennél talán még csak az kellemetlenebb, ha az embert .tévedésből, más helyett
szurkálják oldalba. Így járt szombaton este
Szélpúi Antal s z e n t m i h á l y t e l e k i
földmives.
Este 8 óra tájban bement Nyári Mihály kocsmájába, ahonnan aztán hazafelé ballagott.
Mintegy kétszáz lépésre lehetett házától, a
mikor a sötétben egy ismeretien ember elsurrant mellette ós .oldalba szúrta. Szelpál
azonnal összeesett, a merénylő pedig ellépett. Szóipált később eszméletlen állapotban
véresen találták meg az uton, .a merénylőt

Korcsmai össze-

különbözésből folyó, revolverlövóssel sulyosbiiott verekedést tárgyalt a napokban a szegedi esküdtszék. Csupa legényember volt
benne az érdekelt fél, a két vádlott, a .tanuk
egyazonképen. A n n á l nagyobb feltűnést
keltett az esküdtek köréhen, mikor az utolsó tanuk között egy már őszheverődött magyar jelent meg. S. L. kisteleki gazdálkodó
személyében. A két vádlott közül az egyik
P. András, a másik S. Gusztáv. Az esküdtbíróság elnöke, Pókai Elek feltette az általános kérdéseket, a többek közt azt is, ninesc valamelyik vádlottal vagy a sértettel' rokonságban?

árul óhajtunk kényelmes

részletfizetés

kihitelezni. Tehát mindenki vásárolhat divatos ékszert,
arany, ezüst órát. Briliáns-árut, ezüst és kina ezüst
evőszert, márvány és valódi bronz mfiipari tárgyakat
hitelre. Azonnali fizetésnél 10% engedményt adunk.
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Feltételek:

ellenében

Az áruátvételkor a vételár Vi része fizetendő.
A fennmaradt összegre havi részlet:
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A tanú: Hogy hát azt tetszik kérni a
Gusztikéval? Hát azzal sincs semmi. A
Gusztikám, fölkérem a tekintetes királyi törvényszéket, avval nincs semmi, az csak a
fiam!

SZÍNHÁZ
MŰVÉSZET
oooo
Színházi műsor:
K E D D : Szibill, operett. Páratlan 3/».
S Z E R D A : Szibill, operett. Páros 3A.
CSÜTÖRTÖK: Szibill, operett. Páratlan V3P É N T E K : Szibill, operett. Páros -%.
SZOMBAT: Mária Antónia, szinmü. Bemutató. Páratlan 8/a.
VASÁRNAP
délután:
Nemtudomka,
operett.
V A S Á R N A P este: Mária Antónia, szinmü. Páros V®.

* Felhő;Rózsi

külföldi körútra indul.

SPORT
oooo

o A sportszerűtlen Bácska. Kínos feltűnést keltett a Bácska csapatának viselkedése a meccs után. Erőszakkal elvitték a
labdát és az öltözőbe még a tulajdonos SzAK
igazgatóját sem akarták beengedni. Végül is
rendőri karhatalommal (kényszerkettéík
a
Bácskát a labda átadására. Régen divatját
imuilt dolog, ihogy a játék a labdáért megy
és ezúttal annál kevésbé volt joga a Bácskának a labdát elvinni, mert a Munkások ebbe nem menteik bele. Nem kevésbé sportszerűtlen eljárás volt a Bácska részéről az, hogy
vasárnapra kommünikéiket küldtek a szegedi
lapoknak, melyek szerint második csapatjukat küldik Szegedre, az I. csapat pedig Belgrádba megy. Ugyanez1: közölték a pesti lapokban. És mégis teljes első csapatjuk jött
át Szegedre. Eljárásukkal vagy anyagi kárt
akartak okozni a rendező Munkásoknak,
vagy pedig gyöngébb fölállitásu ellenfelet
reméltek?

Felhő Rózsi, aki évekig volt a szegedi színo Szegedi AC-Szabadkai Sport-Egyeháznak kedvelt primadonnája és .aki azóta a sület 2 : 1 . Egyik legnehezebb bajnoki mérkőmagyar operett-színpad egyik legtehetsége- zését játszotta le Szabadikán ,a SzAK és igasebb tagjaként ismeretes, most külföldi mü- zán verejtékkel kellett küzdenie a két pontérté A szabadkar csapat játéíkjudíáts tekinvész-körutra indul. Felhő Szegedről Pestre
tetében meg sem közelíti a SzAK-ot. A mérkerült, ahol Nagy Endre kabaréjában ara- kőzés egész folyama alatt ,a SzAK óriási fötott sikereket, majd Krecsányihoz szerző- lényben játszott, a Sport csapata egy-kétdött. A huda-temesvári társulattól megvált szer látogatott el a SzAK tér telére, mind a
tizenegy ember állandóan védekezett. Elteaztán ismét, mint kabaré művésznő aratott
kintve attól, hogy az ilyen játék nem sport,
elismerést. Most Münchenben, Drezdában és
de súlyos sportszerűtlenség egy csapattól,
Bécsben fog vendégszerepelni.
hogy a célja az volt, hogy védekezés
révén
* A Szibill sikere. A színházi iroda je- a SzAK-tól
egy pontot elvegyenek
és ezzel
lenti: A nagysikerű Jacobi—Martos—Bródy megfosszák
az első helytől. A játékról kevés
operett szegedi előadása pompásan beváltotta feljegyezni valónk volt. A SzAK csatársora
a hozzáfűzött reményeket. Az operett-en- gyönyörűen kombinált a tömörült' védelemsemhle minden tekintetben készült, nivós mel szemben és Blum két gólja valóban
előadást produkált, a közönség gyönyörűség- mesteri volt. A kornerarány 7:2 volt a SzAK
gel élvezi a szereplők játékát. Estéről-estére javára. |A védelem kifogástalan volt és. á
zsúfolt nézőtér tapsol a hatásos jelenetek Ihalifsor nagyszerűen támogatta a csatársort.
után, a szereplők sürü egymásutánban jelen- A Sport Egyesült csapatában jól játszott az
nek meg a függöny előtt a közönség zúgó igazolatlanul
szereplő Bródy
(FTC) és az
tapsaira. Az előadás egyébként estéről-esté- ott katonáskodó Knnst (MAC). A Sport egy
re javul, még jobban kicsiszolódik a szerep- gólja teljesen indokolatlan és jogtalan tizenlők játéka. — Mária Antónia. A drámai sze- egyes büntető .rúgásból keletkezett. Egy előmélyzet ifölfokozott ambícióval, gondos pró- , re adott labda a tisztán álló Szűcs felső karbákkal készül Szomory Dezső megrázó erejű, jára esett és az ottani fanatikus közönség
poétikus szépségű történelmi színjátékára, a tombolásának hatása alatt a biró megadta a
Mária Antóniára. A francia forradalom lá- tizenegyest. Lehetetlen meg nem emlékezzasan izgató keretében játszódik le a gyö- nünk a közönség
botrányos
viselkedéséről.
nyörűséges szőke királyasszony megható tra- Állandóan a legsúlyosabb közbekiáltásokkal
gédiája. A szombati premier a -szezon egyik
inzultálták a SzAK játékosait és 'terrorizálták
legizgatóbb és Iegélvezetasebb eseményének az amúgy is tehetetlen 'bírót. Rendező
nem
ígérkezik.
volt látható
a pályán
és a mérkőzés
után
valósággal
menekülni
kellett a SzAK-nak.
A
mérkőzési'
Káldor
Lipót
(Kinizsi)
rettenetes
Disztingvált, független urileány, hasonló
gyöngén, vezette. A legszebb helyzeteiket közúriember tisztességes ismeretségét keresi. bekiáltásokra offsied eiimen lefújta, minden
Leveleket „Sétapartner" jeligére a kiadó- faut-ot elnézett és általában ugy bíráskohivatalba. — Csak teljes cimü levelekre dott, amint azt a szabadkai
közönsé"
diktálta. A tizenegyes megadásán kiviül egy
válaszolok.
Biuim által gyönyörűen lőtt gólt nem adott
meg offseid cimen, imikor Blum a 'félpályáról egyediül vitte a labdát' a gólig.
Olyan
ember, aki annyira
fél a közönségtől,
mini
Káldor, az ne bíráskodjék.
Tudomásunk szea
folyósításéi megkezdettük, rint a MLSz déllkeriileti választmánya
mérkőzés vezetésére Steinhübel
Zoltánt kül1 évtől 35 évig terjedő elő- dötte ki és Kovács dr. kerületi előadó a Szabadkai Sport Egyesület kérelmére önkényünyös törlesztéses kölcsön ket leg mégis Káldor t küldte ki. Ez még se járja,
az előadó ur elsősorban, önkényüleg nem infolyósitunk. - - Megbízásokat tézkedhetik, másodsorban tudnia kellett volk i z á r ó l a g földbirtokokra na, hogy Káldor képtelen lesz ilyen ifontos
mérkőzés levezetésére. A SzAK-nak még
egy fontosabb mérkőzése van az SzTK, ellen,
fogadunk el.
mit ha megnyer, 1 ponttal első helyen marad
a bajnokságban.

Szegedi Általános Bank
:• Rudolf-tér 5. szám.

..

o A SzAK birkózói Kecskeméten. A
Kecskeméti Atlétikai Klub szombaton és va-

sárnap rendezte országos birkózó versenyét,
melyre a Szegedi Atlétikai Klub is küldött
két birkózót. Tamás és Györkey, mindketten
a közép A) súlyban olyan eredményt értek
el, aminőt remélni sem lehetett. Tamás az
országos versenyben a második dijat nyerte, Györkey pedig a negyedik helyre jutott
be. Nagy .feltűnést keltett a SzAK két 'birkózójának eredményes küzdelme s a közönség meleg rokonszenvvel fogadta őket s dacára a hirák nemlátásának — kik a kecskeméti birkózók érdekében akarva, nem, akarva, de nem látták meg a tusokat — sikerűit a szegedieknek elsőrendű szerepet betölteniük. Tamás kvalitása, különösen pedig
Györkey rendkívüli szívóssága meglepte a
kecskemétieket. Előd József dr. világbajnok
.a legnagyobb lelkesedéssel "és elismeréssel
honorálta a szegediek működését.
Ilyen
•eredményiek után a SzAK vezetősége bizonyára he fogja látni, hogy a birkózáspor trak van itt talaja, melyre érdemes áldozni
s a futballistáknak túlságos dédelgetése mellett nem szabad megfeledkezni a birkózásról sem, amely bár 'nem ho.z annyi jövedelmet az .egyesületnek, de erkölcsi sikert és
beesüiést igen. A SzAK e rövid kis kirándulásának mindenesetre a szép siker mellett
még az a haszon is meg van, hogy a versenyzők versenyzési rutinra tesznek szert é3
sokat tanulnak, különösen, mikor országos
nevü birkózókkal állanak szemben. Már csak
ebből a szempontból is arra kell törekedni a
vezetőségnek, hogy ne csak a futballistáknak, hanem a birkózóknak is adjon alkalmat
arra, hogy képességeiket bemutassák és ezért minél többször küldje ki őket versenyekre. A kecskeméti versenyen a SzAK-ot Gyorai, maga is könnyü-sulyu birkózó képviselte, aki a zsűriben részt vett s több izben
emelt kifogást a kecskeméti birok intézkedése ellen.

o Az

SzTK

jó

formában.

Vasárnap

játszotta le második küzdelmét az SzTK s
a zombori jólképességü csapatot 5:1 arányban
verte meg. Mindinkább kezdi visszaszerezni
az SzTK régi nagy formáját, olyannyira,
'ho.gy h.ivei a jövő vasárpap Bácskával játszandó bajnoki' meccs elé a legszebb reményekkel nézhetnek. A mérkőzés elején változó mezőnyjáték folyik, de lassankint mindinkább 'kidomborodik a lelkes szegedi csapat
'fölénye. Nagy és Garai gyönyörű összjátékából éri el az SzTK az első gólt, amely
után veszélyesebbnél veszélyesebb támadások ujabb három gólt juttatnak Zoimbor hálójába. Félidő 4:0. A második félidőben a feltámadt erős szél .miatt nem tud az SzTK
oly döntő fölénybe kerülni, mint (előzőleg.
Mindamellett az első öt percben ismét gólt
ér el. A mérkőzést Papp Mátyás dr. (.Bácska)
vezette, pártatlanul.

o A SzAK választmánya kedden este 9
órakor labdarugó szakosztálya fél 9 órakor
illést tart bástyái Holtzer Tivadar clnöklésévoi.

o Bácska-Szegedi Munkások TK 2:0.
Az eredmény igen hízelgő a Munkásesapatra, azonban nem fejezi .ki hiven a csapatok
közötti erőviszonyt. .A Bácska gólokkal jobb
voit ellenfelénél és csak a biró szabálymagyarázatai és a Munkások bár nem mindig
szabálytalan, de tulerős játékmodora akadályozták meg nagyobb gélarány elérésében.
Oly lehetetlenül ítélte meg a biró az of side
helyzeteket, hogy nem csoda, ha a Bácska
nem tudott a kapuhoz férkőzni. Startja nagy
szerű volt és rövid hat percen belül megszerezte két gólját. Az elsőt erősen Palotai kapus hibájából. Ezután ellanyhult a játék .az
előbb említett okokból és az egymást követő
gáncsok és brutális támadások, melyekből a
szabadkai Possert és> különösen
Kocsmár
vették ki szerepüket, nivótlanná és élvezhetetlenné tették a meccset. Közönség meglepően sok volt. A birói tisztet Imre (AAC)
látta el.

DÉLMAGYARORSZÁG 1.

1914. április 17.

kötött -ipari munkában alkalmazottaknál a
teljesen betöltött évadok telj-e® évekkel egyen
értékün-ek tekintetnek.) 4. A ren-d-es munkabér, vagy mu-nkaker-eset évi összege, a bejelentés évében 2000 koronát meg nem haladhat. -Mindezen feltételek teljes-it-ése Ili-teles
okiratokkal e-s-etleg a munkakönyvvel, vagy
annak hiteles másolatáv-al bizony! tan dók. A
kellően felszerelt ajánlások legkésőbb 1914.
évi junius 20-ig küldendők be a kamarába.

TŐZSpÉK
A budapesti gabonatőzsde.

RoyaB nagy kávéházban
minden vasárnap
NAGY

TOMBOLA
értékes n y e r e m é n y t á r g y s k k a i .
Naponta czigángzene.

színház!

o

v a c s o r a !

Saját t e r m é s ű k i t ű n ő h e g y i b o r o k .
Különlegesség: „ R o g a i Z ö l d i k e . "

Tulajdonosok: Alaiejka és Ftiegel.

KOZGAZDASAG

Az időjárás tegnap és ma nagyon kedvező vo-lt ugyan, a batáridőpiac iránya azonban (az októberi batáridőktől kiindulva) lényegesen javult. Az őszi búzát- ugyanis ma
reggel -a bankok áruosztályai, nagyobb cégek, ügynökök is vásárolták és mivel ,a helyi
spekuláció ebből- arra. következtetett, hogy
a. mezőgazdasági helyzetről elterjedt kedvezőtlen Ilinek nem alaptalanok, szintén hoszérdekeltséget vállalt, ugy, hogy az -októberi
buza -ós rozs lényegesen drágább. A készáru
szilárdsága a májusi buza irányára is hatással volt. Felmondás 11.000 métermázsa
buza, 11.000 métermázsa rozs és 20Ö0 métermázsa zab. Az árfolyamok a következők:
Buza májusra 12.74, májusra 12.61, októberre 12.53. Rozs áprilisra 10,53, októberre
8.88. Tengeri májusira 6.77, juliusra 6.93. Za-b
áprilisra 8.18, októberre 7.89.
A készáruvásár-Gin 5—10 fillérrel javultak az árak.

oooo

A budapesti értéktőzsde.

x A csanádi püspök birtokeladása. A
lapoknak az a hire, Ihogy Glattfelder
Gyula
dr. csanádi püspök koppánes-pusztai
uradalmát -egy szabadkai pénzintézetnek él-adta, mint a Magyar Kurir értesül, téves információn
alapszik. A -csanádi püspök a birtokot közvetetleniil
a környékbeli
kisgazdáknak fogja fölkínálni
-és a Délvidéki- Közgazdasági -Bank csupán a földarabolt birtok értékesitésének technikai és pénzügyi lebonyolításánál téljesit szolgálatokat. Ez a körülmény azonban a kisgazdák részére egyáltalán nem fogja a birtolkvét-elt .megdrágítani, m-ert lezzel sem a birtokrészeknék megállapit-ott -eladási árai, sem- a fölmerülendő
költségek n-em lesznek nagyobbak, mint h-a
a ifiöldarabolást Makó városa végezte volna.

A Mexikó és az Unió közötti -egyenetlenségnek a kiélesedés-e és a kirá-ly gyöngélkedéséről leadott hivatalos bül-letin ma valóságos riadalmat okozott a börzén nemcsak itten, hanem Bécsben is, ahol a jobb vaspiaci
jelentésekkel egyetértésben
barátságosabb
fölfogás kerekedett fölül. A nemzetközi piac
igen -lanyha irányzatot ta-nusitotf, a magyar
hitel 3—4 koronával, az államvasút 6—8 koronával hanyatlott. A helyi piacon ,a magyar
bank 2—3 koronával, a ri-m-amiiráinyi részvény 5—6 koronával es-ökkent, a többi is cs-ak
árengedménnyel v-o-lt elhelyezhető. A készárupiacon alig volt üzlet, a kőszónpapirokat
a múltkorinál olcsóbban kínálták. A járadék
piac is gyöngéb-b volt. A zárlat nyugodt.

x Állatni jutalmak ipari munkásoknak.

Kötöttek: Magyar hitel 810.50-812.50.
Osztrák hitel 614—614.50. Leszámitoióbank
506. Magyar bank 505—508.50. Salgó 706—709.
Járadék (prompt) 81.95—82.10. 4 százalékos
koronajáradék 81.90—82.07. Osztrák ós Magyar államvasút 704.50—705. Városi 320—
320.50. Közúti 629.25—631.25. Rimamurányi
652—654. Esztergom-szászvári 394—395. Temesvári szesz 520. Adria 615.

A kereskedelemügyi miniszter elhatározta,
hegy évenkint bizonyos számú jutalmait ad
a Kereskedelmi és iparkamarák javaslatára,
ely ipari munkásoknak, akik hosszú és -hűséges szolgálattal és ezzel párosult egyéb kiváló jó tulajdonságokkal erre érdemeket sze/
A bécsi börze.
rezlek. E jutalmakból évenikin-t öt -esik a
szegedi kereskedelmi ós iparkamara -területéKötöttek: Osztrák hitel 613.25. M-agyar
re (Sz-eged, Hmvásárhely, Baja, Szabadka, hitel 811. Angló-bank 336. Unió-bank 590.
Újvidék, Zombor városok, Csongrád ós Becs
Bankverein 519. Lan-derbank 507.50. DohányBodrog vármegyék') és ezek rendszerint min- részvény 438. Alpesi bányarészvény 821. Riden évben a karácsonyi ünnepek körül osz- mamurányi 654. Prágai vasmű 2549. Skoda
tatnak ki megfelelő ünnepélyességgel. A ki- 768. Osztrák -államvasút 704.75.
Lombárd
tüntetett munkások mindegyike 100 korona! 100.50. Török sorsjegyek 224. Márka készés ia jutalmazás indokai-t tartalmazó elis- pénzért 117.45. Magyar koronajáradék 81.90.
merő okmányt kap. A kitüntetésre való ja- Az irány a király betegsége miatt kedvtelen
vaslattétel és a jutalmak kiosztása a kamara és az árfolyamok hanyatlottak. A zárlat ny-u
föladatát képezvén, ezúton kéri föl a -kama- go-dtabb volt,
ra a kerület munkaadóit, ugy a gyárosokat,
ÁrujegyzésJ
mint -a kisiparosokat, h-ogy közöljék a kamarával azon munkásaik névsorát, az azokra
Budapest—ferencvárosi
zárt
sertésvásár.
vnoatkozó és a jutalomra való érdemesseget Fölhajtás déli fél tizenkét óráig: 2134 sertés,
-bizonyitó adatok kiséret-ében, kiket a jutal- 2 süldő. Árak: Zsirsertés elsőrendű öreg 136
mazásra érdemesnek tart. A ki-tüntetesre va- fillér, másodrendű 128—132 fillér, fiatal köló igénv előföltételei a következők: 1. ma- zép 148—158 fillér, könnyű 152—164 fillér,
gyar állampolgárság. 2. Tényleges ipari élősúlyban levonással.
Vásár
.irányzata
munkában való állandó alkalmaztatás (ka- élénk. Az -árak változatlanok.
pus, kocsis, gyári irodaszolga és mas ily természetű szolgálatot teljesítő a jutalomra
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
igényt nem tarthat.) 3. Legalább 15 evi meg
Kiadótulajdonos: Várnay L.
szakítás nélküli működés az ipari munka korében (tanoncévek beszarni thatók, évadhoz

11.

Városi

szinház.

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

TELEFON

TELEFON

13—16.

13—16.

HA
^ u g y mész, cement és e g y é b j épitkezési anyagok szükségletét a l e q j u t á i n f o t t s b b
napi árban nálam beszerezheti.
Waggonrakrmányok előnyárban.

VlDERKER

PÁL

szén- és m é s z k e m e s k e d ő
SZEGED, TISZA LAJOS-KÖRUT 87.

G ő l g a

á r ú h á z

M E G N Y Í L T ! ! !
Kossuth Lajos-sugárut 1. szám
(Bruckner vaskereskedés mellett.)
N5i szövetek, kézmOárúk,
pongyolák, blousok, aljak,
női ingek, alsószoknyák,
kötények, csipkék, hi fűzések, keztyük, harisnyák
és mindenféle nöi és férfi
divat cikkekben

olcsó árakkal!
M E G N Y Í L T ! ! !
A fogak ápolására
legjobb a

Gerle-féle
70 fül.
Kapható Szeged
a r s „Kigyó"

a s
503

12.

DÉL-MAGYARORSZÁG

APRÖHiBOETÉSEK,
Csipke<»
és szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
littatnak olcsó árak
tett és rövid idő

külötiszmelalatt

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

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt ..
i n a h a js z e s z " ártal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajöszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-fále „Hajrestorer'
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

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

n

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szeged, Kosuíh Lajos-sugárut 1. szám,
Csillárok, gázfözők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon: 468.

Telefon: 468.

VASÚTI MENETREND
Érvényes 1913. október l-től.

A Szeged állomáson
Indulás:
Budapest felé: K. exp. 256. Sz. v. 15- Gy. v. 605.
Sz. v. 430. Gy. v. 959. Sz. v. 8«. Sz. v. 507- Gy. v.
323. Sz. v. 123. Sz. v. 235.
Temesvár felé: Sz. v. 926. Gy. v . 1156. Sz. v. 257
T. v. sz. sz. 119 (Nagykikindáig). Sz. v. 5"0. Gy. v. 612.
Sz. v. 209. Sz. v. 425. K. exp. 301.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felé: Sz. v. 155.
Sz. v. 45i. Sz. v. 9«. Sz. v. 1146. Sz. v. 12«i. Sz. v. 229. Sz. v.
Arad felé: Sz. v. 306. Motor 610. M. v. 1040. Gy.
m. 1234. Qy. m . 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. m. őrt M. v. 725 (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v.
1015. Sz. V. 207. Sz. V. 338. Sz. v.~6>5.

cip&z fs orthopíd
SZEGED, Jókai-utca.

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

flmerlhal i m speiiáiisía Ülje!
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Sandber
Henrik
15 év óla a Kárászutczában fenálló

Érkezés:
Budapest felől: Sz. v. 1203 Gy. v. 1141. Sz. v. 202
Sz. v. 709. Gy. v. 600. Sz. v. 1029. Sz. v. ljf. Gy. v. 135
Sz. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 255.
Temesvár felől: K. expr. 249. Sz. v. 1257. Gy. v.
948. Sz. v. 736. Gy. v. 3 " . Sz. v. 1243. Sz. v. 452.
Sz. V. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felől: Sz. v. 7'5
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 255.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.
Arad felől: Gy. m. 9'4. Sz. v. 1135. Motor 1259
Motor 340. Gy. m. 242. m. V. 626. Sz. v. 932. m. V. 5J9
Makóról). M. v. 7*9 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. v. II25. Sz. v. 3'6. Sz. v. 502.

A Szeged-Rókus állomásén.

Vénig Gyula

1914. április 17.

m á j u s hó 1-ével

Széchenyi-tér 16*
A i g n e r - h á z (Turul cipőraktár mellé)
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•

helyezi át. r

Az átköltözésig árai

•

rendkívül mérsékeltek.

Indulás:
Nagyvárad felé: Gy. v. 1135. Sz. v. 320. Sz.v. 812
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 715
H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 85. (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovér felé: Sz. v. 258. Q y . v '
545. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. 1130. Sz. v. 312. Sz. v
440. Sz. v. 6^3. Sz. V. 1020.
Zenta felé: Sz. v. 400. V. v. 1200.
Szeged felé: Sz. v. 1222. Sz. v. 5 5 Sz. v. 820. Sz.
v. 1108. Sz. v. 300. Sz. v. 445.
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Hirdetéseket f e l v e s z a
kiadóhivatal Kárász-utca 9,
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Érkezés:
Nagyvárad felől: Gy. v. 55. V. v. 740 (Békéscsabáról.) Sz. v. 95. M. v. 527 (Hódmezővásárhelyfői). Sz.
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 115
Ujdombovár—Szabadka felől: Sz. v. 355. Sz. v.
725. Sz. v. 1048. Sz. v. 1203 Sz. v. 239. Sz. v. 512. Sz. v.
753. Gy. v. 115 Sz. v. 1217.
Zenta f - ' ő l : V. v. 852. Sz. v. 605.
Szeged felől: Sz. v. 242. Sz. v. 802. Sz. v. 1030.
Sz. v. 236.
344. Sz. v. 65.

Délmagyarországi fióktelep
SZEGED, KelíWüfJ8»«ü9 11.- Telefon 8 3 3 .

Közvetlen kocsik közlekednek:
addig legjobb gyógyszerünk a jó táplálkozásHa azonban tulerőltetés, betegségek, vérveszteségek, gondok stb. folytán szerveink
gyöngülni kezdenek, akkor a gyöngeség és
betegség föltartóztathatlanul tör előre. Ha
tehát az ember gyöngül, ha ideges izgalmak,
fej-, hátfájások, fejnyomás, vértódulás, szédülés, átcikkázó idegrángások és fájdalmak,
szívdobogás, álmatlanság, izgató, zavart álmok,
félelmi érzefek gyötrik, ha állandóan lehangolt, életunt, feledékeny, már reggel törődöttnek, egész nap gyöngének érzi magát, ha
étvágytalan, székrekedése, fölpuffadása gyakori, továbbá, ha sorvasztó betegségek folytán legyöngült, elerőtlenedett, akkor azonnal
kell oly anyagról gondoskodni, mely a vérizom és az idegek főtáplálékát képezi. Ily
tápszer a hosszú éveken át eszközölt kísérletek alapján előállított Nuírigén, a vér és
idegtápsók királya. Eme kitünö tápszerrel
szerzett tapasztalatairól számol be egy tapasztalt orvostudor egy könyvben. Mindenki,

akinek erőre, egészségre és ggógyulásra van szüksége, kérje ezt a könyvet és Nutrígen próbát, melyet kívánatra díjtalanul és portómentesen
küld meg a

Nutrigén-VálEalaf
BUDAPEST, III., UBröswrtii-ufta 95. I. em. 0.

Budapest nyugati p. u.—Orsova között. 1—11
osztály. Budapestről indul lOtt
Budapest nyugati p. u.—Pancsova kőzött. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). 1—11. osztály. Budapestről indul 105- Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba között: I—III. osztály. Szegedről indul 631. Békéscsabáról indul 434.

Rövidítések magyarázata: A nagyobb sz ni z
órát, a kisebb a perceket jelenti. Esteli 6 órától <e geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezésekevagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltükt
Sz. v. — személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v.=motorvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. = kel,-ti expres
t— tehervonat személyszállítással.

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

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépir* tanfolyam.
NYOMATOTT
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