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Bankszabadalom és készfizetés.
A Héderváry-kormány fölvette programjába, hogy a közös jegybank
szabadalmának megújításával kapcsolatban a kötelező aranyfizetéseket is
rendezi. A javaslat, amelyet tegnap
Lukács László pénzügyminiszter a képviselőház elé terjesztett, annak
a
bizonysága, hogy a minisztérium ezt
az igéretét becsületesen teljesítette. Ha
ez a javaslat törvényerőre emelkedik,
senkinek sem lehet kétsége az iránt,
hogy az ország az aranyfizetés nagy
gazdasági előnyeiben részesedni fog,
amint az általános pénzügyi helyzet
ennek a nagyhorderejű rendszabálynak kedvez.
Most igen aktuális arról szólanunk,
miképen teljesítette a kormány azt az
ígéretét, hogy az országnak a kötelező
készfizetéseket biztosítja.
Mindenekelőtt is tisztáznunk kell azt,
a szakember előtt egyébként is érdekes tételt, hogy fiksz határidőhöz kötni
a készfizetések fölvételét nem lehet.
Nem kötötte azt fiksz határidőhöz Széli
Kálmán sem, aki teljesen osztotta pénzügyminiszterének — akit történetesen
Lukács Lászlónak hívtak — azt az álláspontját,
hogy a készfizetés akkor
veendő föl, ha annak pénzügyi és nemzetközi politikai föltételei előállnak.
Hiába állapítunk meg ma kalendáriumszerü dátumot a közelgő aranyfizetés
megkezdésére, ha abban az eljövendő

Az őrnagyné.
Irta Boga

Dezső.

Szép téli éjszaka volt.
Az őrnagy elutazott. Az asszony egyedül
maradt a kényelmes hálószobában. A többiek
már rég aludni tértek.
0 is lefeküdt. Sokáig álmatlanul hánykolódott az ágyban. Izzó volt a levegő és
olyan különös a magány. Végre elnyomta
az álom.
És álmodott:
Csillogó, fényes bálteremben volt. Kipirult arcú keringőző párok forogtak körülötte. Andalítóan szólt a zene.
Egy ifjú lépett elébe :
— Szabad ?
— Nem táncolok.
— Azt megengedi, hogy melléje ü l j e k ?
— Igen.
— Őszintén megvallom, csak ezt akartam.
' ¡yülölöm a táncot. Hogy mért kértem mégis
föl ? Tudtam, hogy kosarat ad. Ürügy volt
az egész, mert máskép nem juthattam volna
a közelébe. És én mindenképen beszélni
akartam önnel.
— Miért?
— Mert szeretem.
— De uram, ön elfelejti . . . ? !
— Pardon, asszonyom, ne szakítson félbe.
Lathatja, hogy nem pózolok, még csak a
hangom sem remeg. Egyszerűen: szeretem.
Szeretem és akarom.
— Bocsánat . . .
— Érti: a-ka-rom!
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időpontban a pénzügyi helyzet az in
tézkedést nem vindikálja. Mert valutánk
bonitását Magyarországon is féltékenyen őrizzük. Ebben pártkülönbség nélkül valamennyien egyetértünk. Épen
ezért mi nyugodtan bízzuk annak a
kérdésnek eldöntését akár Wekerle
Sándorra, akár Kossuth Ferencre, akár
Földes Bélára, vájjon vállalná-e ő közülük csak. egy is, hogy a kötelező
aranyfizetést egy már ma megállapított,
dátum szerint megjelölt napon és tekintet nélkül az akkor fönnforgó pénzügyi és nemzetközi politikai állapotokra,
megkezdje ?
A kormány tehát teljesítette kötelességét, ha garantálta a kötelező készfizetést arra a bármikor, reméljük,
hogy minél hamarabb bekövetkező időpontra, amelyben az aranyfizetés aggodalom nélkül meglesz kezdhető. Erre
kell szorítkozni a bizonyításnak és
ezen a ponton a bizonyítást föl is
veszszük.

lába paritásának megfelelően állandóan
biztosítva maradjon.
Es ezt a kötelezettséget azzal a
drákói szankcióval látja el, hogy annak
elmulasztása maga után vonja a szabadalom haladéktalan megszüntetését.
Minden objektív szakember előtt kétségtelen, hogy ez a jegybankra rótt
uj kötelezettség máris biztosítja számunkra a kötelező készfizetés legfőbb
előnyeit.
Mert a lényeg nyilván az, hogy az
érdekelt tényezők biztosan számithassanak rá, hogy külföldi fizetéseiket árfolyamveszteség nélkül teljesíthetik és
hogy pénzünk értéke a törvényes pénzlábnak megfelelően állandósuljon.
Épen ezért állithatjuk, hogy lényegileg a kötelező aranyfizetés már 1911
január elsejével megkezdődnék.
A készfizetés formai fölvételének
alkalmas időpontját igen nagy pozitivitással fogják föltárni a jegybank előtt
e kötelezettsége teljesítésének, a kül-"
Vegyük elsősorban is a kérdés pénz- földdel való fizetési forgalom lebonyoügyi részét.
lításának kisérő körülményei. Már ebAz uj bankakta mindenekelőtt a ből a gyakorlati szempontból is igen
készfizetés formai fölvételének döntő célszerű a törvényjavaslatnak ez a
horderejű előföltételét állapítja meg, diszpozíciója, mely a jegybanknak megolyan szigorúsággal, amelyhez nem fér- adja a jogot, hogy a készfizetések meghet kétértelműség. Kötelességévé teszi kezdésére a két kormánynak a kellő
ugyanis a banknak, hogy minden ren- időben a bank tehessen indítványt.
delkezésére álló eszközzel gondoskodÉs itt elérkeztünk a problémának
jék róla, hogy jegyeinek a külföldi politikai részéhez.
váltók árfolyamában kifejezésre jutó
Politikailag is igen szerencsés gonértéke a koronaérték törvényes pénzdolat volt a készfizetés iniciativáját a
Azt hiszem, hogy jobb lenne, ha . .. ?~7
— Elutasít? Miért? Fél tőlem? Tiz lépésnyire innen a férje. Szóljon neki és én
már nem folytathatom.
— Miért nem teszi? Én megmondom:
mert hiu ós gyáva. Mint minden asszony.
Jól esik önnek az a tudat, hogy szeretik,
mert bizonysága annak, hogy még mindig
szép és kívánatos. Nem megvetendő élvezet
a szerelmi vallomás sem. Téved, ha azt
hiszi, hogy most majd könyörgök önnek.
Nem. Annyira biztos vagyok abban, hogy
győztem. Hisz a valódi énje már kimondta
az igent,
—

?

— Emlékszik arra, mikor először találk o z t u n k ? A kávéházban történt. Éjjel. Ön
a férjével ült, én egyedül. Száz, meg száz
ember volt ott kívülünk. Unottan lapozgatta
az újságokat és én néztem Önt. Hogy miért?
Magam sem tudtam. Sok szép, kacér, mosolygó asszony volt körülöttem és mégis
az On sápadt, szomorú arcát néztem, ü g y
tett, mintha észre se venné. Később visszanézett. Titokban, lopva. Miért?
— Azóta többször találkoztunk. Mindig
összenéztünk. Igen, igen. Ne is tagadja. Az
már tudatos volt. És mindkettőnknek jól
esett. Miért?
—

? !

— Mert kívántuk, mert szerettük egymást. Ne tiltakozzon ! Ugy volt. Én tudom
és On is tudta. Csakhogy nem merte megvallani önmagának. A nő félt az asszonytól.

— Magamhoz öleltem, szorosan, vadul;
buján érzékiesen vonaglott a teste a karjaimban és én csókoltam a száját önfeledten, reszketve a kéjtől — képzeletben. És
On éhezte ezt a láthatatlan ölelést. Viszonozta a forró csókokat. Azután a férjére
nézett és mindent felejtett.
— Ne higyjen az emberekpek, ha a tisztességről beszélnek, hazudnak azok. Mulasson, kacagjon, ürítse fenékig a gyönyör serlegét. Hisz oly szép az élet és olyan rövid.
— Asszonyom. Hallgasson rám. Ön ma
még fiatal, joga van ahoz, hogy szeressen.
Csak bátran: előre! Jusson eszébe, hogy
nemcsak asszony, hanem nő. Nő, aki előtt
egy mámoros, boldog világ áll. Vesse magát bele az árba. Uj, ismeretlen, megrészegítő gyönyörök várnak önre. Ne féljen, hisz
szabad. Bolond az, aki magába fojtja a magasztos szenvedélyt. Szeretni, könnyelműen,
bűnösen. Ez az igazi élet. A bün szép,
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bun jó. Használja ki a jelent. Múlnak a napok. Holnap már ezüst szálakat találhat a
hajában, holnapután talán nagymamának
szólítja ^egy csacsogó gyermek. Ezután jön
a halál, a semmi.
— Hallgasson!
— Egyszer majd kérdezni fogja önmagától, hogy mért élt? Mit felel majd? Nem
volt érdemes élni. igen. Sivár üresség lesz
a válasz. Olvastam, hogy volt egy asszony,
aki a meghallgatott imádói levágott hajszálaival egy kis párnát töltetett meg és haiála
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jegybanknak is megadni — a kormányok kezdeményezési joga természetesen sértetlen marad — mivel a jegybank főtanácsa a kérdést a politikai
térre át nem tereli, hanem pénzügyi
nézőpontokból fogja elbírálni. Odáig
megy a javaslat, hogy a főtanácsban
iilő kormánybiztosoknak még a hozzászólási jogot sem adja meg egy ilyen
indítványhoz. Még ha államérdekre
hivatkoznának, akkor sem szólhatnak!
A két állam országgyűlései elé a
készfizetés fölvételét célzó előterjesztést azután tudomásvétel céljából fogják terjeszteni.
Hogy azonban valutarendezésünk ez
utolsó lépésének megtétele lehetőleg ne
késleltessék és az alkalmas időpontot
el ne mulaszszák, a javaslat ugy intézkedik, hogy amennyiben az előterjesztés fölött az országgyűlés valamelyik
háza négy hét alatt nem határoz, ugy
a javaslat az illető fórum által jóváhagyottnak lesz tekintendő.
A tervezetnek ez az intézkedése
látszik pillanatnyilag az ütközőpontnak.
Aggodalmat hallottunk az ellen, hogy
az országgyűlés határozatának terminust szabnak. Holott aggodalomra valóban nincsen ok. Hiszen az országgyűlés, ha ezt a javaslatot elfogadja, ugy
Magyarországban, mint Ausztriában, már
teljességgel hozzájárult a készfizetések
fölvételéhez. Ha majd annak idején a
kormány előterjesztéssel járul az ország. gyűlés elé, melyben tudomásulvételét
kéri annak, hogy a készfizetéseket formailag is megkezdi, tulajdonképen csak
azt közli az országgyűléssel, hogy a
törvényhozás szuverén akaratának eleget tesz. Ez az aktus már csak formai
karakterű ; a lényeg a tegnap benyújtott törvényjavaslat elfogadása. A készfizetések megkezdése pedig annak csak
szükségszerű következménye. Érezte
ezt mindenki a parlamentben, de azonkívül is mindenki tudja, hogy ünnepi
nap volt a tegnapi a képviselőházban,
után ezt tétette a feje alá. Törje meg a
dacos férfit, kínozza. Ne sajnálja. Látja, akkor
elmondhatja valamikor, hogy: én éltem!
— Nem is bün a szabadszerelem. Azok
a vétkesek, akik megtiltják. Régi tény, hogy
a házasság a férfi rut önzése. A tiltott gyümölcs amúgy is édesebb. Mért vonakodik
tehát?
— Szeretem és ön is szeret. Nincs köztünk semmi akadály. Akarom, akarom, hogy
az enyém legyen. Es maga is akarja. Érzem,
tudom. Nézzen a szemembe! Ugy-e, nem
mer ? Mondja, hogy hazudok. Nos ? Feleljen.
— Nem, nem lehet.
— Még csak egy pillanatra. — Nézze, jön
már a férje. Feleljen ! Gyorsan. Holnap elvárom. A templom előtt. Ott lesz?
— Njem. Hagyjon!
— Kényszerítem. Az ön és az én boldogságom nevében.
— N o s ? ! Ott lesz?
— Igen.
Fölébredt.
A kályhában még égett a tüz. Csönd volt.
Az ablakon keresztül beszűrődött a szobába
az utcai gázlámpa fehér fénye és beezüstözte az asszony kibomlott fekete haját.
Izgatottan vert a szive.
. . . Künn havazni kezdett.
Lassan, imbolvogva hullottak a fehér pelyhek.
Szép este volt.
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hisz ekkor nyújtotta be a pénzügyminiszter állami életünkre vonatkozó egyik
nagyfontosságú javaslatát.
A pénzügyminiszter a

bankszafoaclalom-

pól. Lukács László pénzügyminiszter a bankszabadalomról szóló törvényjavaslatról a követ,
kező fölvilágosítást adta:
— Akárki mit mond, bizonyos, hogy ez a jabiztosítja a készfizetés lényegét. Az
Osztrák és Magyar Bank köteles minden rendelkezésére álló eszközzel gondoskodni arról,
hogy jegyeinek a külföldi váltók árfolyamában
kifejezésre jutó arany-egyenértéke a koronaérték. törvényes pénzlába paritásának megfelelően állandóan biztosítva maradjon. Ez a lényeg, a többi csak formaság. Igaz, hogy a paritásról eddig is gondoskodott a közös bank, de
nem volt kötelessége ezt megtenni. Most azonban a javaslat következtében kötelessége a
paritás föntartásáról gondoskodni, mert ha
nem teszi meg, elveszíti a szabadalmat. Itt
tehát a megtorlásról is gondoskodik a törvény.
Azzal a kötelezettséggel tehát, hogy az aranyegyenérték a paritásnak megfelelően biztosíttatik és a javaslat a büntetőeljárást is megállapítja, a készfizetés lényegét is biztosítottam, mert kétségtelen, hogy a bank szabadalmának fönállása
érdekében is végre
fogja hajtani a törvény intézkedését, a maga
érdekeit tehát okvetlenül biztosítani fogja. Hátra
volna még a formai rész : a készfizetés megkezdésének kötelező biztosítása. Kétségtelen
azonban, hogy a bank maga fogja kérni a kötelező készfizetést. Hogy miért, azt is megmondom.
Mert a közönségnek és maguknak az osztrák
pénzügyi köröknek is aggodalmuk lesz a
készfizetés megkezdése dolgában és sürgetni
fogják a készfizetés tényleges megkezdését.
És e szorgalmazás elől a bank ki nem térhet, mert ez a bank megbízhatóságának kérdése.
A bank tehát alkalmasint maga fogja kérni a
készfizetés kötelező megkezdését, amire nézve
kedvező a javaslatnak abbeli intézkedése is,
hogy a kormányzótanács elhatározásába a két
kormánybiztosnak semmi beleszólása sincs.
Erről a két kormány három nap alatt értesiti
a parlamenteket, melyeknek négy hét alatt
kell határozniok a bank javaslatáról. Tisztán
és kizáróan tárgyilagos alapra kellett helyezkedni. Ez a szerencsésnek mondható fordulat
megtörtént és az a meggyőződésem, hogy a
készfizetés kötelező megkezdését sikeresebben
biztosítani nem lehetett.

vaslat

A képviselőház ülése.
— Z a j o s vita az i n d e m n i t á s r ó í .

—

(Saját tudósítónktól.) Az ellenzék az in
demnitási vita során két embert állított a
csatasor élére. Az első volt Egry
Béla.
Hogy mennyi értéket tulajdonithat az or
szág beszédének, azt bizonyítja az, hogy az
ő beszéde alatt korteskedtek a dicső ellenzékiek ujabb szónokokért, ami ugy, ahogy,
sikerült is. Egry? bajtársai biztatására, húzta
is a beszédet, ahogy csak tudta és Baranya
vármegye legapróbb közigazgatási ügyei is
az ország szine elé kerültek, csakhogy az
indemnitás vitája idő előtt meg ne rekedjen.
Esterházy Mihály
gróf
nagy
hangon
mondta el a szokásos ellenzéki frázisokat.
Nem lehet csodálni. Fiatal még nagyon a
nemes gróf. Komoly sikere volt Farkas Pálnak, aki fölhasználta az alkalmat arra, hogy
Pop Csicsó István tegnapi fölszólalása kap
csán a román kérdésre terelje a Ház figyel
mét. Ez sikerült is neki és minden oldalról
nagy figyelemmel hallgatott beszédében érdekes részleteket adott elő azokból a veszedelmes izgatásokból, amelyekkel a román
lapok és agitátorok nyugtalanítják a kisebbségben levő magyarságot.
Negyedtizenegykor kezdődött a mai ülés.
Elnök: Berzeviczy Albert.
Jegyzők: Nyegre László, Szász Károly, Zlin
szky István.
A mult ülés jegyzökönyvének hitelesítése után
Papp Géza a pénzügyi bizottság nevében je
lentést tesz a Szerbiával kötött szerződésről.
Egry Béla (pártonkívüli függetlenségi) támadja az indemnitást, amelyet nem szavaz meg,
miután a rendezetlen költségvetési viszonyoknak a kormány, illetőleg a munkapárt az oka.
A pénzügyi bizottság nem volt határozatképes,

mikor az indemnitásra vonatkozó törvényjavaslatot elfogadta. Bizalmatlansági szempontból sem szavazza meg az índemnitási javaslatot. Tegnap beterjesztette a kormány a bankszabadalom megújításáról szóló törvényjavaslatot, amely nem egyéb, mint a második ischli
klauzula. Nem volt alkalmam még az egész
javaslattal foglalkozni, de legyen szabad fölolvasnom itt a javaslat ötödik szakaszát . . .
Mikosevics Kanut: Később nyilatkozzék erről!
Justh János : Talán a választásokról beszéljen? !
Az elnök (csönget): Kérem a képviselő urakat, tartózkodjanak a közbeszólásoktól.
Egry Béla fölolvassa a b'ankszabadalomról
szóló törvényjavaslat V. szakaszát.
Az elnök (csönget): Kéri Egryt, hogy ne olvasson föl bizottság elé utalt törvényjavaslatot.
Egry Béla : A bankszabadalomról szóló törvényjavaslattal is akarja igazolni bizalmatlanságát a kormány iránt.
(Válasz

a

nemzetiségieknek.)

Farkas Pál: Reflektál Pop Cs. István tegnapi beszédére, melyben az a nemzetiségek
állapotáról szólt. Nem akart, mint fiatal képviselő, belemenni e fontos kérdés tárgyalásába,
de Pop Cs. beszéde készteti, hogy szóba hozza
az ügyet.
— Tény az, hogy Erdélyben — mint Pop Cs.
István mondta — kivételes állapot van, de ez
a kivételes állapot az, hogy ott lehetetlenül
féktelen, mórtéket nem ismerő nemzetiségi iz.
gatás folyik.
Szemelvényeket olvas föl az oláh „Libertate"
című lapból. A szemelvényekből határozottan
megállapítható a gyilkosságra való fölbujtás
Hivatalos községi bizonyítványokat olvas föl, amelyekből kitűnik, hogy milyen hihetetlen terrorizmussal járnak el a román nemzetiségi izgatók azok ellen a magyardk, oláhok és szászok
ellen, akik nem szavaztak a román nemzetiségi jelöltre.
Fölolvassa egy román pópának közjegyző
előtt tett nyilatkozatát, melyben el van mondva^
hogy a pópát azért verték ki hívei a községből, mert a magyar jelöltre szavazott. Rátér
a celnai vérengzés történetére, amelyről Pop
Cs. István beszélt tegnap. Alsófehérmegye területén húszezer korona kárt okoztak azoknak
a románoknak, akik a magyar jelöltre szavaztak. Nem egy párt jelöltjére, hanem a magyar
jelöltre, mert itt minden magyar egy pártban
van és minden román egy pártban van.
— Augusztusban történt, hogy Celnán három
csendőr találkozott román legényekkel, akik
nemzetiségi dalokat énekeltek és kokárdákat
viseltek. A csendőrök fölszólították őket, hogy
vegyék le a kokárdákat. A legények megtámadták őket, egyik csendőrnek darabokra törték a fegyverét, ugy, hogy a többiek lőni voltak kénytelenek. A szászvárosi területen augusztus folyamán tervszerűen folyt az izgatás.
Mihályi Tivadar: Ez rágalom, uram! N e
mondjon ilyet! (Nagy zaj.)
Az elnök rendreidasitja Mihályi
Tivadart.

Farkas Pál: Nem tudom, ki a rágalmazó, az,
aki tényeket ad elő, vagy az, aki a külföld1
sajtót téveszti meg. Az indemnitással kapcsolatban teljes bizalommal viseltetik a kormány
nemzetiségi politikája iránt, épen azért, amit
Pop Csicsó István rekriminált, hogy nem az
izgatókkal, hanem a békés és komoly elemekkel tárgyalt. Az indemnitást megszavazza, (Al
talános helyeslés. A szónokot sokan üdvözlik. 1
(A kuruc

Esterházy.)

Esterházy Mihály gróf (Justh-párti) a kormánypolitika örök szégyenfoltjának tartja az
ellenzék lebecsmérlését a sajtóban és közéletben. Önök nemcsak hogy nem jobbak a koalíciónál, de hazafiatlanság dolgában felülmúlják
az összes eddigi kormányokat.
Mikosevics K a n u t : Nagyon fiatal még, hogy
ilyeneket beszéljen ! (Nagy zaj.)
Esterházy Mihály : Az ellenzék majd megtalálja a módját, hogy érvényt szerezzen a
koalíció védelmének. Követeli az általános,
titkos választójogot, ellenzi a pénzügyminiszter
által javasolt monopóliumok behozatalát. A javaslatot nem szavazza meg.
Az elnök tíz percre felfüggeszti az ülést.
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f
* « n e t "tán mondott
hosszadalmas horvát beszédét az elnök félbeszakította Úgyszólván az egész Ház nevében
testvéries bizalommal azt a kérést intézi hozzá,
i^ni r m , - h ° F n e é 'Í e n
azzal a
li'i,- t
^ horvát nyelv számára a törvény biztosit. A Ház tagjai közül senki se érti,
el,lö
H, » T
£ i s k ( 'I , t o l e " ellenőrizni,
a H á z ta
-k - r í
? y
«'^kozásképességét
akarja lehetetlenné tenni, az elnök kénytelen
lesz azzal a korlátozással élni vele szemben,
melyet szamara a házszabályok biztosítanak
Az elnök figyelmeztetését a Ház minden oldalról zajos helyeslés kisérte s ugylútszík, Lu
kinicscsal szemben is meg volt a foganatja,
mert par mondat után bevégezte beszédét
'
Bakonyi Samu a hadiköltségek szaporítását
panaszolja tol, melyek csak a ten jórészétnél
száznyolcvan millióra rúgnak. Ezzel szemben
a kormány az uj katonai perrendtartásban
akarja úgynevezett koncessziókkal kiegyenlítem a nemzetet. Gazdasági téren a bankszabadalom meghosszabbításáról s a készfizetésekről tegnap beterjesztett javaslattal nyílt
vallomast tett politikájáról.
Az elnök figyelmeztette a szónokot, hogy
a bankjavaslat kritikáját majd a javaslat tárgyalása alkalmával mondhatja el, most az
indemnitasró! van szó.
Az elnök figyelmeztetését a Justh-párt persze
eros zajongással fogadta.
- Joga van beszélni erről is! Nem tért el a
tárgytól! A bizalmatlanságát okolja meg!
kiáltoztak -- Jogod van beszélni - biztatta
Bakonyit Justh Gyula is.

lopás büntette
miatt két évi és két
eS h a t
esztendei hivatalveszU
l i ! > !' A y ^ ' a t i fogságból'a bíróság
nyolc hetet számított a büntetésbe. Az ítélet
után, amelyet augusztus tizedikén mondott ki
7 7 , Т { ,Ппа\ !r(5sás'- Vlachovitsot, védője,
Türk Marcell dr indítványára, rögtön szabad
Esybon
a védö
™
^
, mint az
est
Iához
nyújtott be a szegedi tábDahnay Pál előadó ismerteti ezután a nyomozás lefolyását. Az elhalt Joanovics István
ottat
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A tábla elrendelte a kúriai bíró kihallgatását.
Ezután Edvi Illés Károly, Vlachovits vtdője,
'nditványt terjesztett a tábla elé. Beszéde eleién arra hivatkozott, hogy a bizonyítás eddigi
része hézagos, egyes adatok szinte rejtélyesség
látszatát keltik. Véleménye szerint a lopás
cselekménye

nincs

beigazolva.

Vannak

még

olyan tisztázatlanul álló körülmények, amelyek
jelentéktelennek tetszenek, de' közelebbről
vizsgálva ezeket, nagyon fontos szereppol bírK»m , 'i- t !!" a C S O r a ! ! é r í u i * ™ Ú Budapestről
nak a bizonyításnál. így hiányos a nyomozás
Nagykikindara, hogy birtokait megszemlélje
ÍNagykikiedan a pár héttel előbb elhunyt öz- abban az irányban, hogy tulajclonképen hol Is
vegy nővére házában szállt meg, amelvre Ve- voltak azok az értékpapírok, a bőröndIron-e, vagy
szel, novits Vera házvezetőnő figyelt föl.' Joano- másutt? Az is hiba, hogy az elhunyt udvari tanáyicsot a megérkezés napján este gutaütés érte
csos szokásairól és tulajdonságairól nincsen semmi
es meghalt.
adat. Nincs meg a bőrönd Ieirásasem. Milyen volt,
Z e I
j t
i !"" ; szobájában egy sárga bőrönd is
VA
volt. Állítólag ebből tűntek el a harminckét- rekeszekkel volt-e ellátva, kisebb vagy nagyobb lehetett ? Ezekre a kérdésekre egyetlen
ezer korona értéket képviselő értékpapírok
A temetés után egy héttel özvegy Joanovicsné adat sem felel, mert a nyomozás ezekben az
Dunperszky Olga levelet irt Veszelinovits irányokban nem terjedt ki, De arra sem terjedt
Verának, amelyben kérdezi, nem tud-e arról
hogy negy darab Szeged-Csongrádi részvény k>\ hogy hogyan tűntek el az értékpapírok ?
maradt abban a sárga bőröndben, amelyet az Budapesttől Nagykikindáig igen hosszú utat
elhalalozas alkalmával még ott láthatott az tett meg Joanovics István. Nincs kizárva, hogy
elhunyt szobájában? Veszelinovits válaszában az értékpapírok útközben vesztek el.
azt, irta, hogy nem tud. Az özvegy erre bűnEzek elmondása után Edvi Illés előterjesztette
ügyi följelentést tett a nagykikindai törvény
széknél, hogy tizenhét darab értékpapírt isme- az indítványát, amely tíz pontból áll. Megretlen tettes ellopott.
emliti bennük azokat az egyéneket, akiket
Közben Vlachovits rendőrkapitány érintkeeddig
kihallgattak és akiknek a kihallgatása
zésbe lepett Joanovics István Ügynökkel, akiAz elnök kijelentetíe, hogy nem akarja a tol megkerdezte, hol lehetne
ezután
válik szükségessé. A tábla elrendelte a
sorsjegyeket
szonokot kritikajaban korlátozni, csak fiA-el- legjobban értékesíteni. Joanovits azt vála
bizonyítás újból való letárgyalását, illetve kikÍVánta
biZ0n
szólta, hogy Szegeden. Erre Joanovics Vlacho- egészítését, ameiylyel Kovács Gusztáv dr nagytTsÍra
.V0s határok megtarvits megbízásából Szegedre utazott és itt a
kikindai törvényszéki birót bízta meg. Kihall, É a f y» y \eSSapiu: A választójog dolgában a ¡szegedi Hitelbankban az egyik sorsjegyet négygatás
céljából megidézi özvegy Joanovics István.
száz koronáért elzálogosította. Joanovits valloS !
többség; halogató magatartása
illojalis az uralkodóval szemben. Bizalmatlan a masaban elmondta azt is, hogy amikor meg- nót, Joanovics Zsófiát, Kajtár Jenő nagykikindai
kerdezte Vlachovitsot, kinek a sorsjegyeiről főkapitányt és Sztanojlovits Jenő rendőrtisztet,
S
!lZrny
" e m s z a v a z z a n u 'S a javasvan szo, ez azt felelte, hogy a Veráéról
Szabó Gyula főügyészhelyettes szintén hozzáAz elnök bejelentette, hogy a péuzügyminisz- (\ eszehnovits), aki nem akarja, hogy tudjanak
tei a holnapi ülésen fog válaszolni Polónyi az értékpapírjairól. Azért fordult Vlachovits járul a bizonyítás kiegészítéséhez, mert előtte is
Géza interpellációjára az ötszáz millióskölcsön utján hozzá.
hézagosnak tűnik föl az eddigi nyomozás.
dolgában.
Joanovics vallomásából ezután azokat a részA büntetőtanács ezután vjsszavonult és félAz ülés két órakor végződött.
leteket olvasták föl a mai tárgyaláson, amelyek órai tanácskozás után Buday János tanácselVlachovits es az ügynök budapesti útjaira vo"a^(oznakVlachovits előbb az ügynököt nök kihirdette a tábla határozatát, amely szeküldte fol ket darab Szeged-Csongrádi rész- rint elrendelte a bizonyítási eljárás folytatását.
venynyel es miután ezeket nyolcezer koronáért
Joanovics egy budapesti bankban értékesítette
visszautazott Nagykikindára, az ősszeggel
Szabadiskola Szegeden.
elszámolt Vlachovitsnak, aki négyszáz ko— Elrendelték a bizonyítás kiegészítését. —
rona jutalékot fizetett neki.
A Társadalomtudományi Társaság munka(Saját tudósítónktól.) Szenzációs fordulat t ö r
Vlachovits ezután azt mondta Joanovicsnak,
programja. —
t-ént a halottlopással vádolt nagykikindai rend" hogy vigye a két darab Szeged-Csongrádi rész(Saját tudósitóntdól.) Az első évek erős, intenőrkapitány iigyébén a szegedi Ítélőtábla előtt. vényt а kereskedelmi Részvénytársasághoz és
vagy adja el vagy tegye zálogba, ügy beszélték
A mai tárgyalásra a törvényszéki ítélettel már meg hogy Vlachovits addig a „Savoy'-szállóban zív munkássága óta állandó figyelemmel' kisér»
elítélt Vlachovits János védelmére az ország várakozik az ügynökre. Az ügynök rövid idő Szeged közönsége a Szegedi Társadalomtudományi Társaság munkásságát, Ma, amikor ez
egyik legkítünőbbhirü védőügyvédé: Edvi Illés múlva fölkereste Vlachovitsot. Tudtára adta
Károly jött Szegedre és a vádlott javára sike- hogy a részvények rendőrileg le vannak tiltva! a Társaság közreadta idei téli SzabadiskolájáVlachovits még aznap éjjel visszautazott Nagy- nak a programját, nem lehet kritika nélkül
rült megnyernie a szegedi főügyészséget is
kikindara, ahol a megérkezés éjjelén a rendőr- hagyni azt, ami az utolsó években a társaság
érveivel. Kimutatta és meg is győzte a pör seg fölkereste a lakásán és letartóztatta
életében véghezment. Túlhaladott dolog arról
itélőbiráit, a főügyészséget arról, hogy az eddig
A nagykikindai rendőrség segítséget kért a
írni,
hogy micsoda nagy jelentősége van a
vezetett nyomozás adatai nemcsak hiányosak és
iovarositol, hogy a nyomozást sikerrel folvtatSzabadiskolának,
különösen ha olyan nagy koBudapestről Schön Jeremiás detektívet
rejtélyesen homályosak, hanem hogy azokból a
küldtek
ki,
aki
Vlachovitsot
a
vizsgálati
fogmolysággal
ós
szakértelemmel
rendezik azt,
opást a vádlott rendőrkapitány terhére megság alatt többször kihallgatta. Állítólag éjjelmint
eddig
a
Társadalomtudományi
Társaság.
állapítani nem lehet, A fordulat után nem ma- nappal zaklatta és kijelentette Vlachovitsnak
Az
idei
programról
persze
még
nem
mondharadt egyéb hátra, minthogy a tábla abbahagyta hogy ha beismerő vallomást tesz, eltússolja az
tunk
kritikát,
legföljebb
annyit,
bogy
több
a tárgyalást és elrendelte a bizonyítás kiégéséi_
ügyet, Vlachovits Schön detektív faggatására
sokat
igérő
név
és
téma
szerepel
benne.
Valóegy
éjjel
így
kiáltott
föl:
lését, azaz teljesen uj nyomozást folytatnak le
— Hagyjon bókén, megőrülök!
színűnek tartjuk, hogy fokozott szorgalommal
ebben a rendkívül érdekes és csupa meglepeA tábla a mai tárgyaláson beigazoltnak látta, 'ogja látogatni Szeged közönség*} ezeket az előtést adó bűnügyben.
hogy a kihallgatások éjjel történtek és vádadásokat, amelyeknek kulturprogramja és nagy
Vlachovits János bünügye teljesen ismeretes lottat a kiallott izgalmak nagyon elcsigázták.
látogatottsága a tudás iránt való érdeklődés
A
nagykiKindai
főtárgyaláson
Joanovicson
és
mar minden olvasó előtt, elsősorban a Délmagyarország olvasói előtt, mert cikkekben a Schön Jeremiáson kivül még több tanút hall- és a komoly tanulás vágyának diadalát jelenlegapróbb részletekig, minden fordulatról be- gattak k. Ezek közül a legfontosabb volt tené.
számoltunk olvasóinknak. A mai, szegedi tár- Veszelinovits Vera, a házvezetőnő és Wittner
Ugy hisszük azonban, hogy a programmal
gyalás iránt nem annyira Szegedről, mint inkább János házmester vallomása.
A
bizonyítási
anyag
fölolvasása
ma
délután
kissé
későn jelentkezett a Társadalomtudományi
Nagykikindáról mutatkozott osztatlan érdeklődés és átjöttek a tárgyalásra többek között ket oraig tartott, A tábla tanácselnöke dél- Társaság, aminthogy későn, csak december kia védő Edvi Illés Károlyon kivül Vlachovits után negy órára halasztotta a tárgyalást
lencedikén kezdi meg előadásait. Ez már bai
nagykikindai védője, Türk Marcell dr, aztán Dus amikor Dahnay Pál előadó fölolvasta Vlacho- aminthogy baj az is, hogy a Szabadiskola
Sándor nagykikindai főügyész és Jankovits Imre vitsnak a szegedi táblához intézett kórvényét
Ebben \ lachovits elmondja budapesti utazásai- tartásán kivül semmi egyébbel nem ad életjelt
dr nagykikindai ügyvéd és még többen. A
büntetőtanács elnöke Buday János táblai tanács- nak az okát. A nyilvános tárgyalásokon azért ez a komoly, kulturális munka szorgalmas és sielnök volt, előadó Dahnay Pál, a tanács többi nem akart erről vallomást tenni, mert benső keres teljesítésére hivatott testület. Itt emiitjük
tagjai pedig Perjéssy Mihály dr, Molnár Elemér csaladi ügyekről van szó, amelyben egy buda- meg, hogy a Társadalomtudományi Társaság
es Móga Ödön. A jegyzőkönyvet Sáfár József pesti kúriai bíró és annak családja is szerepel
Igazolni tudja, hogy tisztán ebből а célból Szabadiskolájának keretében a szociáldemodr tanácsjegyző vezette.
utazott fol több ízben Budapestre, azt a vádat krata párt is nagyszabású előadásokat, rendez a
Dálmay Pál előadó fölolvasta a vádiratot. tehát, amely szerint a részvényeket akarta
Eszerint Vlachovits János nagykikindai volt eladni Joanovics utján, nem ismeri be Mikor munkásság számára.
Az idei programot Hollós József dr, a Társarendőrkapitány azzal van vádolva, bogy az másodszor Budapestre utazott, az Andrássy1910 április huszonhatodikán szivszélhüdésben uton véletlenül találkozott Joanovics-csal de ság.kitűnő és nagytudásu főtitkára ártotta
elhalt .Toanovics István udvari tanácsos bőrönd- egyéb dolga nem volt vele. Üdvözölték egy- össze, akinek nagy agilitása és Ü s z ő m e t «
jéből harminckétezer korona értékű különíóle mást, azután ismét elváltak. Bizonyítani tudia
sorsjegyet ellopott, A nagykikindai törvényszék hogy járt az illető kúriai bírónál, akinek a minden bizonynyal valóra váltja azokat a nagy
ígéreteket, amelyeket ennek a Társaságnak
a vádat bizonyítottnak látta és ezért a vád- nevet is megnevezi.
munkásságához
fűznek. Az előadásokat a

l/iaehoviís János rendőrkapitány
a szegedi tábla előtt
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Munkás-Otthon helyiségében tartják, ahol hatszáz ember fér el kényelmesen. A Társaság
Szabadiskolájának programjáról ma ezt a föl.
hivást bocsátotta ki:
A Szegedi Társadalomtudományi Társaság
Szabadiskolája a tél folyamán a következő
tudományos előadásokat rendezi a MunkásOtthon helyiségében (Laudon-utca 22.) minden
pénteken este nyolc órakor:
December 9. Csibula Antal dr: A francia forradalom. December 16. Hollós József dr: A
tüdővész. December 23. Szőri József dr: Zola.
December 30. Kőhegyi Lajos dr: A vérbaj.
Január 6. Domokos László dr: Ady Endre költészete. Január 13. Gerő Géza dr: Az ipari kapitalizmus. Január 20. Mészáros Károly dr: Nemzés
és átöröklés. Január 27. Kun József: A modern
iparművészet. Február 3. Eisner Manó dr:
Lombroso és a modern büntetőjog. Február 10.
Kristóf Domokos: Az alkoholizmus társadalmi
jelentősége. Február 17. Joachim Ferenc: A
modern festőművészet. Február 24. Szekerke
Lajos dr: A modern zene. Március 3. Balog
Géza dr: A középosztály gazdasági helyzete.
Március 10. Grün Béla dr: A munkás joga.
Március 17. Dettre János dr: Darvin.
Az előadások teljesen ingyenesek, azokon
mindenki résztvehet. Kőhegyi Lajos dr elnök,
Hollós József dr titkár.

SZÍNHÁZMŰVÉSZET
Színházi műsor.
December
„

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

1910 december 2
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3, szombat: Troubadour, opera. (Páratlan
Va-os bérlet.)
4, vasárnap :K
muzsikusleány.
(Páros
7,-os bérlet.)
5, hétfő:
Dollárkirálynö, operett. Gróf
Csákyné, Barna Manci vendégföllép téve 1.
(Páratlan
s
/3-os bérlet.)
6, kedd:
Gyerekasszony, népszínmű.
Gróf Csákyné, Barna Manci
vendégfölléptével.
(Páros
5
/,-os bérlet.)
7, szerda : Sasfiók. (Páratlan 2/3-os béri.)
8, csütörtök d. u.: Obsitos.
8,
„
este: Luxemburg
grófja.
Gallovich Jen5né fölléptével.
3
(Páros /„-os bérlet.)
9, péntek:
A balga sziiz.
(Páratlan
J
/s-os bérlet.)
10, szombat: A kis szökevény. (Páros
2
/s-os bérlet.)
11, vasárnap d. u.: A balkáni hercegnő.
11,
„
este: A kis szökevény. (Páratlan s/s-°s bérlet.)
12, hétfő:
Egy szegény ifjú története.
(Páros Va-os bérlet.)
13, kedd
Vándorlegény. (Páratlan
2
/s-os bérlet.)
14, a?u da:
A balga szűz. (Páros '/,-os
bérlet.)
15, csütörtök: A kis szökevén y. (Páratlan
7,-os bérlet.)
16, péntek:
Karenin Anna. Bemutató.
(Páros 2/s-os bérlet.)
17, seombat: Karenin
Anna. (Páratlan
3
/s-os bérlet.)
18, vasárnap d. u.: A kormánybiztos.
19,
„
este: Karenin Anna, (Páros
V3-os bérlet.)

Látogatás Blaha Lujzánál.
(Saját tudósítónktól) Ha a színpadon nem
láthatom, — gondoltam magamban, — legalább
az otthonában keresem föl. Csakugyan meg is
találtam. Jól választottam az időt: épen akkor
érkezett haza Pápáról, ahol több este vendégszerepelt.
— Olyan hideg az a pápai színház, — panasz,
kodott a bájos „Nagymama" és még szorosabban burkolózott a nagykendöjébe, — csuda
hogy a publikum ugy föl tudott melegedni!
Mert liát, természetesen, minden este zsúfolva
volt a színház és óriási a siker. Hogy is lehetne
ez másként, — még az északi sarkon is, —
amikor Blaháné játszik.
Arra a sopánkodásomra, hogy most Pápán,
nemrégiben Veszprémben, mindenütt tapsol,
hatják, csak itt nem jut szóhoz — és dalhoz —
az ő enyhítő szelídségével iparkodott csitítani;
— Higyje el, nem is kívánkozom a színpadra
Sohse hittem, hogy igy el tudjak szokni. Olyan
jól érzem magamat idehaza. Amikor Küry
Klára elköltözött a szemközti házból, alioi
olyan sokáig volt a vis á vis-m, ugy elbusultani.
Istenem! — gondoltam, — Hegyi Aranka is
elköltözött a szomszédságomból . . . ki a temetőbe . . . idebenn is magamra maradtam . . .

hátha más kézbe kerül a ház és kiteszik a
szűrömet. Azt képzelem, nem tudnék innen
elmenni.
És a bársonyos szép szeme bánatos szeretettel simogatta meg a falakat, családi boldogságának, gyászának tanúit.
— Sokan kérdezik, — folytatta — nem alkalmatlan-e a nagy zaj, a körúti és a Rákóczi-ut1
villamosok csöngetése, az Emke kávéházból
fölhangzó muzsika? Dehogy, dehogy! Már tiz
órakor ágyban vagyok. Ha elalszom, ugy se
hallom, ha pedig nem tudok elaludni, — hallgatom a Farkas Pali nótáit. És reggel? Már
{él hatkor ébren vagyok. Jön a szemetes:
„bumm!", lecsapja a kocsija fedelét: „bumm!"
Jót nevetek magamban. „Rajtam barátom ki
nem fogsz, megelőztelek!"
Nyílik az ajtó. Ennivaló kis leányka szalad
be. Egyenesen a nagymama karjai közé. Mert ő
Mancika, Blaha Sándor aranyos kis gyermeke,
Blaháné minden öröme. Az Erzsébet-iskolából
iött, mert már „felsőbb leány" az apróság és
félkosztos. Ami annyit jelent, hogy reggeltől
estig van benn és hálásra hazajön a nagymamához.
— Jaj, gyerek, ugy féltem, hogy valami bajod
talál esni, ott a sötét Városligetben.
Nagyot nevet Mancika. És nemcsak a szája
nevet, hanem a piros arca két gödröcskéje és
az a parázs szempár is nevet, mely szakasztott
olyan, mint a nagymamáé.
— Már mi bajom történt volna! Hiszen küldtél értem! Olyan jó volt a villamoson!
— Szokott-e még énekelni, mint picikorában?
— kérdeztem.
— Szokott bizony — feleli helyette a nagy
művésznő — kalap helyett kanapépárnát tüz a
fejére, valami teritőt kanyarít magára és ugy
táncol, énekel — komédiázik. Különösen, amikor a másik unokám is itt van. Együtt duetteznek a „Jánoská"-ból. Ahol a nóta magas nekik,
— lemennek. Ahol nagyon is mély, — fölmennek. Szóval, transzponálnak. Hát igy él a legbájosabb „Nagymama4, Blaha Lujza.
* Vendégszereplés. A színházi iroda jelenti,
hogy hétfőn és kedden vendégszerepel a szegedi színpadon Csákyné Barna Manci. A művésznő egy éve, férjhezmenetele óta, nem működik színpadon, azelőtt a pozsonyi színháznak
volt tagja. Barna Manci szegedi fölléptét sikere esetén szerződés követi a népszínműénekesnői és másodszubrett-szerepkörre. Hétfőn a Dollárkirálynő-ben, kedden a Gyerekasszony-ban lép föl.
* Szimfónikus

hangverseny

az

Otthon,

b a n . Érdekesnek Ígérkezik az a szimfónikus
hangverseny, amelyet december 17-én délután
félhat órától kezdve tartanak meg a Kassvigadó Otthon-termében. A hangversenyt a szegedi honvédgyalogezred
zenekara
rendezi^
Fichtner Sándor karmesterrel az élén, az ő
vezetésével tartják meg a hangversenyt, amelynek műsorán szerepel Várkonyi Béla dr buda"
pesti zeneakadémiai tanár, ismert zongoraművész, aki két munkáját játsza el. De a zenekar is előadja Várkonyi magyar nyitányát
ezenkívül Mendelssohn Skótszimfóniá-ját(A-dur)'
Ezt a szimfonikus hangversenyt igen nagy érdeklődés előzi meg már ma is.
* A

Mai

Színlap

szépségversenye.

A

Mai Szinlap szépségversenyén a szavazatok
aránya ma a következő: Várnay .lanka 648,
íodor Ella 544, Lendvay Mici 411, Felhő Rózsi
305, Tóvölgyi Margit '263, Dobó Katica 179,
Kende Paula 123, Nagy Aranka 97, Békefíné 35,
Szűcs Irén 33, Csige Rózsi 33, Nagy Irén 27,
ütasi Alfonza 22, Koháriné
Ida 6, Virághátyné
1.

20, Csikyné 6, Rásó

* A k a p o s v á r i színház. Szemben a kaposvári vasúti állomással, a szép Rákóczi-téren
emelkedik a vasbetonból való uj színház. Magyar
Ede ós Stahl József szegedi építészek gyönyörű
alkotása. A színház kerek alakú s az a nevezetessége, hogy huszonhárom be-, illetve kijáróajtó van rajta. Az uj színházat, amely szépségénél és praktikusságánál fogva egész Dunántul nagy nevezetességre tett szert, a jövő évben adják át rendeltetésének.
* Az u j színtársulat. Ugy volt, hogy a színügyi bizottság ma ülést tart és hogy ezen az

ülésen mutatja be Almássy Endre művezető az
uj társulat névsorát. Az ülés azonban — amint
előrelátható volt — elmaradt, közgyűlés volt
Pénteken délután, amiatt nem lehetett megtartani- Csak a jövő két hét műsorát mutatta
be Almássy, ami bizony elég szegényes, szürke.
A nagy nap a jövő héten, szerdán lesz, akkor
kerül sor az uj társulat névsorának bemutatására éa egyebekre.

A parlamenti helyzet.
(Saját tudósítónktól.) A kormányt és a
pártokat most legközvetetlenebbiil az a kérdés érdekli, hogy meddig tart a képviselőházban az índemnitási vita. Tudvalevő, hogy
az év végéig még több sürgős javaslatot
kell letárgyalni, a bankügyet, a szerb szerződést s az Adria-javaslatot. Ezek közül a
bankjavaslat tegnap óta már a Ház előtt
van s napirendre kerülhet, mihelyt a pénzügyi bizottság végez vele.
Az índemnitási javaslat ellen persze hogy a
Justh-párt vezeti a szélmalomharcot. Hamar
kiderült azonban, hogy a pártban nagyon
letört már a harcrakész, kombattáns elem.
A párt maga is érzi gyöngeségét, amin csak
a nyilt technikai obstrukcióval tudna segíteni. Mivel pedig ez ultima rációhoz a fölhatalmazás! javaslattal szemben mégsem fog
nyúlni a párt, ma már szemérmetlenül a
Kossuth-párthoz közeledett, hogy onnét szerezzen segítő-csapatokat, Kossuth Ferenc a
Justh-pártból hozzá intézett kérdésre azt
válaszolta, hogy a párt a bankjavaslattal
szemben fogja ugyan egész erejét kifejteni,
de nincs ok rá, hogy az Índemnitási vitában is élénkebb részt ne vegyen. Kossuth,
az ekszminiszter, a mai ülésen nagyhamar
szólt is két-három párthivének, hogy szólaljon föl az Índemnitási javaslat ellen, de
eddigelé Kossuth-párti szónok nem iratkozott föl. Nem nagy a vezér tekintélye,
nem nagyon engedelmeskednek neki.
A javaslat késleltetői olyan oldalról kapt a k segítséget, ahonnét legföljebb csöndes
érdeklődés volt várható és ami nem nagy
dicsőségükre válik. A horvátok részéről. Állandóan eljár most az ülésre husz-huszonöt
horvát, aki még jobbadán a horvát-szerb
koalicióhoz tartozik. Ezek az urak ugyan
kijelentették, hogy obstruálni nem fognak,
mégis minden jel arra vall, hogy az obstrukciós irány csöndes kompanistáiul szegődtek.
Mihelyst küszöbön van a vita berekesztése,
rögtön szólásra jelentkezik egy Hinkovics
vagy Lukinics, aki terjedelmes horvát beszéd elmondásával gondoskodik a vita továbbnyujtásáról. Ma Lukinics Ödönre várt
ez a szerep, akinek a szereplése azonban
egy igen értékes elnöki nyilatkozatot
provokált, mert Bersevicsy elnök, mint képviselőházi tudósításunkban olvasható, Lukinicsot
félbeszakítva, kijelentette, hogy respektálja
ugyan a horvát jogot, de sem a
tárgyalás
megakasztását,
sem pedig a képviselőház
magyar jellegének kiforgatását
nem fogja
megengedni.
Mindé körülmények arra vallanak, hogy
az ország nem fog költségvetési eksz-lekszbe
kerülni, ügylátszik azonban, hogy a függetlenségi pártok megérlelődő törekvése a
bankjavaslat ellen erős támadást intézni,
hogy ezzel bank-ekszlekszet teremtsenek. A
készfizetésről szóló formulát vitatta ma a
folyosón egy nagy csoport függetlenségi
képviselő, akik közt Polónyi Géza és Ugrón
Gábor vitte a szót. Hozzájuk lépett Apponyi
Albert gróf és igy szólt:
— Ez a javaslat rossz a nemzetre nézve,
de nekünk ellenzékieknek jó. Az índemnitási
vitát most már be kellene fejezni és át kellene térni a bankjavaslat tárgyalására.
Apponyinak ezt a megjegyzését nagy tetszéssel fogadták a Kossuth-pártiak, akiket
pedig ép a fővezér, Kossuth tüzelt ujabb
harcra az indemnitás ellenTudvalevő dolog, hogy a kormány, a közös bankkal egyetértően, több uj bankfiókot
akar fölállítani. Egy munkapárti főember
erre nézve ma a következő érdekes megjegyzést tetté:
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— Több olyan város is jön most a pénzügyminiszterhez bankfiókért, amelyik függetlenségi képviselőt választott. Ezek a városok a régi bölcs módszer szerint akarnak
eljárni, hogy egy rókáról két bőrt nyúzhassanak. A közös bank nem kell nekik, de
fiók igen.

Balassa Ármin és Engel Lajos
a vádlottak padján.
— Két kiadó sajtópöre.

—

(Scijdt tudósítónktól.) A szegedi esküdtbíróság két szegedi lapkiadó sajtópörének a
tárgyalását kezdte meg a pénteki napon.
Balassa Ármin dr ügyvéd és lapszerkesztő,
mint a Szeged és Vidéke kiadója került a
vádlottak padjára, Engel Lajossal, a Szegedi
Napló kiadójával együtt. Az ügyükben'három vádiratot is készített a szegedi ügyészség. Balassa Ármin dr-t nyolc rendbeli rágalmazással és becsületsértéssel, Engel Lajost
pedig két rendbeli rágalmazással és becsületsértéssel vádolták — amelyeket egymás
ellen követtek el.
Három év óta húzódik ez a pör. Szeged
közönségét hetekig, sőt hónapokig látták el
egymást támadó cikkekkel a két említett
újságban a vádlott kiadók. A közönség kezdetben megdöbbent, amikor olvasta a két
ellenfélnek egymást durván maró cikkeit.
Egymást mindennel megvádolták, mindenképen kicsinyítették. A közönség később
mulatott a „szenzációkon", mert olyan stádiumba sülyedt a vitatkozás, hogy komolyan
venni azt nem is lehetett. A cikkekből lassankint érthetővé vált, hogy a vitatkozás
és sértések özöne üzleti gyűlölet miatt indult és fejlődött. Az indítóok a szegedi
szociáldemokraták erőrekapása volt, amikor a nyomdászok sztrájkja miatt egyes
kiadók lapjukban rendőri beavatkozást kértek a szervezett munkások ellen és amikor
az épen szociálistapártivá vált Balassa Ármin dr a lapjában olyan durva és erőshangu
nyilatkozatot adott le a Nyilttér-ben, a
sztrájkolók tollából, amiért Engel Lajos
érthetetlenül Balassa Ármint támadta meg.
Balassa válaszolt, szintén a már megkezdett
durva hangon és válaszolgatott is Engel
örökös válaszaira, lassankint mindnyiltabban csalónak, sápolónak, becsületrablónak,
rágalmazónak, panamázónak és ma talán
már Balassa Ármin dr se tudja, minek
nevezte Engel Lajost, aki inkább a boszantó
stílust választotta és állandóan egy s-sel,
Balasa-nak irta Balassát, aztán, például ilyen
cimü cikket irt:
— Balasa Árminka, mint őrjöngő
Roland.
így enyelegtek a kiadók hónapokig, az
olvasóközönség boszantására. Följelentéseket
is adott be Balassa lapkiadó-társa ellen,
kérte ellene vizsgálat indítását és megbüntetését, de nem egy beadványában kérte,
hogy Szeged városa a vele kötött szállítási
szerződést bontsa föl, mert ez volt a végső
poén mindig, e miatt volt az igazi harc.
Hát indítottak is eljárásokat, vizsgálatokat
Engel Lajos ellen, de az nem nyert beigazolást, hogy a városi
nyomtatványszállitás
körül csalt volna.
A mai tárgyaláson mint haragosok és elszánt
ellenfelek jelentek meg a vádlott kiadók. KüJönösen Engel Lajos látszott igazi ellenfélnek,
ugy, hogy a kitűzött tárgyalás napja előtt
„Egy nagy pör és annak előzményei" cimü,
ötven oldalas röpiratot adott ki, abban részletesen beszámolt a pör anyagával. Természetesen ugy, hogy az egész ügy Balassára lett
kellemetlenebb, tehát őrá kellemesebb.
A mai tárgyalás kilenc órakor kezdődött, a
törvényszéki épület esküdtszéki termében. A
terem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.
(Békités

nélkül

kezdik.)

Délelőtt kilenc órára jelentek meg a ma'
tárgyaláson a vádlottak. A tárgyalás vezetőelnöke Hevesy Kálmán volt. Szavazóbirák Babó
Andor ós László Adolf. Balassa Ármin dr-t
Beiniger Jakab dr, Engel Lajost Engel Sándor
dr védte.
Negyedtiz órakor nyitotta meg az elnök a
árgyalást. Megalakították az esküdtszéket,

5

amelynek tagjai lettek: Bruckner Ede vaskereskedő, Politzer József cserépégető, Bózsó
Imre szabó, Bója Antal kereskedő, Halmi János
nyugalmazott vásárhelyi főgimnáziumi tanár,
Bánóczi Simon háztulajdonos, Teniszig Rezső
tisztviselő, Csikós Sándor földbirtokos,' Bernát
Dezső vendéglős, Kakuszi János háztulajdonos,
Szabó Márton vendéglős és Beésy Béla bankigazgató, mig pótesküdtek Szemmári József
mészáros, Schweiger Sándor sütő és Adler
Gyula pálinkakereskedő lettek.
A pörbeli feleket kihallgatták az általános
kérdésekről. Balassa Ármin dr negyvenkilenc
éves, ügyvéd, izraelita vallású, nős, három gyermek atyja, vagyonos, a Szeged ós Vidéke felelős szerkesztője. Engel Lajos ötvenegy éves,
nős, gyermektelen, zsidó, vagyona van. A
Szegedi Napló kiadótulajdonosa.
Feltűnést keltett, hogy a biróság nem is tett
szándékot az ellenfelek megbékitésére.
(Cikkek

vér/kimerülésig.)

Következett a cikkek fölolvasása. Nagy
munka, órákig tartó, egy-egy biró bele is fogott
a cikkek fölolvasásába, aztán az elnöknek kellett folytatni és újra a birák olvasták tovább.
A cikkek egyes részeiből kiszakítjuk azokat a
sorokat, amelyek belevilágítanak a mindenképen
kicsinyes és szomorúan, majd néhol komikusan
elkeseredett harcba.
Amint emiitettük, a harcnak az 1907. évi tavaszi állapotok, amelyek a szegedi nyomdákban uralkodtak, adták meg a lökést. Ekkor léptek föl erélyesen, követelőzőleg a szegedi szervezett nyomdászok. A legtöbb szegedi nyomdában ma is szervezetlen munkásokkal dolgoztatnak, abban az időben pedig móginkább, ugy,
hogy amikor a szociáldemokrata munkások fölléptek, valósággal harcias állapotok következtek. A Szegedi Napló-ban

„A veszélyeztetett

közbiztonság" cimen cikk jelent meg, amely
durva hangon „erélyes közbelépésre" hivta
föl a — rendőrséget. Csendőröket rendeltek a
rendőx-ök mellé, a szociálisták tehát a legnagyobb elkeseredéssel, a megkezdett durva
hang fokozatos válaszával adták ki röpiratukat a Dugonics-nyomdából. És, érthetetlen bár,
de mint kiadótól mégis érthető választ adott
a szociáldemokraták röpiratára Engel lapja —
a Dugonics-nyomda tulajdonosának. Balassa Ármin dr-ról ugyanis többek között ezeket a bevezető szavakat irta:
Balassától semmit sem csodálok. Azonban
jellemző az ő helyzete ós magatartása ebben a
kérdésben. 0 volt régi kormánypárti,
Bánffypárti, azután
Önmagapárti,
később darabontpárti, végre alkotmány párti, demokratapárti és

most szociálista. Ez nála az utolsó szalmaszál a
vizben, kapaszkodik is bele. Hát csak kapaszkodjon. Elsülyedését úgyis már rég megjósolta
Szeged közönsége. Szeged, 1907 március 2.
Engel

Lajos.

Balassa Ármin dr erre cikket irt, március
5-én (1907.) „ítélet egy becsületrabló ellen"
amikor leközölte Engel Lajos törvényszék előtt
való elitéltetósét, mert az 1901. évben, Vörös
László akkor nyugalmazott államtitkár megrág almazása cimen, ezer korona fő'- és ötszáz
korona mellékbüntetésre Ítélték Engelt, jogerősen.

Balassa Ármin dr aztán, ugyanekkor, ezeket a
megjegyzéseket irta meg lapjában:
Ez az ember lapkiadó Szegeden s ezt a
minőséget

a leggyalázatosabb

üzelmekre hasz-

nálja föl, a közérdek ós jogos magánérdekeink
megóvása végett közöljük a büntetőbiróság
Ítéletét . . . Engel Lajos szemérmetlenül befurakodik a tisztességes emberek közé s ott
piszkos nyelvével senkit sem kiméi.
Majd másik, következő cikkben azt irta
Balassa, hogy Engel Lajos Szeged várost nyilvánvalóan megkárosítja vagyonilag'. Majd megvádolta a Szegedi Napló szerkesztőségót, hogy
a lap felfüggesztette a közigazgatási kritika
gyakorlását, mert a lap kiadója: Engel Lajos,
a város hirdetésragasztási vállalatát
bérli.
Szinte kiragyog a két újság kiadójának vitat,
kozó, durva hangjából Vass Gézának, a Szegedi
Napló akkori felelős szerkesztőjének komoly,
higgadt, magyarázó nyilatkozata, amelyben visszautasítja a vádat. Aztán válaszolt Engel Lajos és
Balasa] Ármin! — ilyen címet adott a cikkének
és mindvégig azzal boszantotta Balassát, hogy
nincs joga két ss-el írni a nevét, hogy tulaj-

donképen Weisz Ármin ós így tovább, elmondja,
hogy Balassa orvul megtámadtatta őt, hogy a
röpiratot kiadó munkások „ronda hazugságokkal akarták félrevezetni a közönséget", színházi püspöknek nevezte Balassa Ármin dr-t.
Balassa újra válaszolt. A cikk cimei voltak :
A Szegedi Napló nincs fertőtlenítve. Pedig Engel

Lajos neve rajta van. Engel Lajosnak Szegeden
ismeretes, katonatisztekkel való afférjét ós
összevagdalását teszi éles kritika tárgyává,
megvádolja, hogy megirigyelte egy törekvő,
szorgalmas iparosnak, Herczeg Somának kenyerét, akit „kétségbeesésig üldözött lapjával";
Erre Engel a Szegedi Napió-ban leközölte a
szegedi nyomdatulajdonosok nyilatkozatát, amely
szerint egyértelmű véleményüket tolmácsolta
Engel amikor „sürgette a munkások teljesen
elfogult terrorizmusa folytán a hatóság erélyes
intézkedését."
Szinte bombasztikus erővel hatott, amikor e
nyilatkozat után Balassa Ármin dr négy főcimes cikkben, amelynek egyik cime ez volt:
Csalások és sápolások

vég né kül

—

megvá-

dolta a nyilatkozó kiadókat Wesselényi Géza
volt szegedi nyomdatulajdonos íj; ilatkozatának
leközlésével, amely szerint ót szegedi nyomda,
tulajdonos fejenkint ezer koroaát kapott Engel
Lajostól, hogy az árlejtésen ne pályázzana' és
igy Engel kapja meg a városi vállalatot, a
nyomtatványok szállítását.
Engel erre ilyen cimü választ irt lapjába:
Balasa

Arminka,

mint őrjöngő

Boland.

Balassa ama vádjára aztán, hogy Engel a
v
árosi nyomtatványok szállításában csalásokat
követ el, hogy ötezer ivnél annyi sulyu papirost takarított meg, amennyi ezer iv súlyának

telel meg: — a hatósági vizsgálat elrendelése
következett. Hogy azután vizsgálat megtartása
előtt, közben és után is, hetekig, mennyi cikket üzentek a kiadók egymásnak a lapjukban,
mindazt fölolvasták a mai főtárgyaláson, kilenc
óra utántól kezdve, délig. Pedig a' nem inkriminált szövegű cikkekből el is hagytak . .
A cikkek megtartották alaphangjukat, hemzsegnek a becsületsértő és rágalmazó kifejezésektől. De akadnak naiv dolgok is. Például,
amikor kicsinyíti az akkori szegedi rendőrfőkapitányt, Bainer Józsefet, amiért Engel Lajossal a korzón mert sétálni . . .
(Balassa

Ármin

kihallgatása.)

Háromnegyed tizenkét óráig tartott a mai
első tárgyalási napon a cikkek fölolvasása, az
ügy ismertetése. Ekkor aztán kihallgatták
Balassa Ármin dr-t, aki többek között ezeket
mondotta:
— Engel Lajos kezdettől fogva, hogy a Szeged és Vidéké-t alapítottam, üldözött. Többek
előtt, többször, kijelentette, hogy mindent elkövet ellenem, hogy üzleti érdekből kötelességének ismeri, hogy engem támadjon. Amiket
irtam, az igaz és bizonyítani is tudom. Hiszen
a város pénzügyi bizottságában Kiss Arnold
tette szóvá, hogy a városi nyomtatványokat a szervezeti szabályrendelet rendelkezése ellenére veszik át. Elrendelték a vizsgálatot, de azon Engel is megjelent s amíg a
vizsgálat nem volt komoly, addig a Szegedi
Napló engem folyton támadott. Védekeznem
kellett a vádak ellen. Engem nem vezetett más,
csak közérdek ! Soha a város közgyűlésében
nem szólaltam föl pénzügyi, vagy vagyoni kérdésekben. Beigazolom a sápolást, a nyomtatványszállitás körül való szabálytalanságokat és
állítom, hogy öt év alatt a városnak évenkint
legalább húszezer koronát, összesen százezer
korona megtakarítást hajtottam. A valódiság
bizonyítását

kívánom.
(Engel

Lajos beszéde.)

Engel Lajos kijelentette, hogy nem érzi magát bűnösnek. Részletesen fejtegette, hogy a
szociálisták őt sokat támadták és cikke megírására az vezette, hogy a Szeged és Vidéke
ellene nyílttéri közleményt adott le. Mint újságíró érezte kötelességének, hogy olyan „hivatásos rágalmazótmint
Balassa Ármin dr,
megtámadjon.
Elnök: Ezért a kifejezésért, rendreutasítom.
Ha ilyeneket mond, pénzbüntetéssel sújtom.
Engel Lajos a nyomtatványszállitás árlejtésének ügyét ismertette ezután. Ő hivta föl a
nyomdászokat, hogy adjanak be olcsó ajánl a-

é
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tot. Ismertette kihallgatásakor a
szállítás körül való eljárást.
Elnök: Hogy jutott ön az első
nyomtatványszállításhoz ?
— Pályázat utján.
— Igaz az, hogy akkor sápolás
— Az egész világon igy van.
erről egy irásom, amelyet a pör
fölmutatni, ez igazol engem.
(Az

nyomtatványárlejtésen

a

történt?
Nekem van
végén fogok
.

ügyészségi

hatok.)

Délután háromnegyed négy órakor folytatták a tárgyalást. Igen nagy érdeklődés mutatkozott a tárgyalás iránt délután is.
Balassa Ármin felszólalásával kezdődött a
délutáni tárgyalás. Kérte a bizonyítás kiegészítését Engel
Lajos
nyomtatványazállitási
ügyében.
Mielőtt erről döntöttek volna, a biróság ismertette az iratokat arra vonatkozólag-, hogy
Engel a szállítás körül követett-e el csalást?
Fölolvasták először a hatóság vallomását, amely
szerint
„kijelenti a város tanácsa, hogy a megejtett
és befejezett közigazgatási vizsgálat eredményéhez képest a város vagyoni érdekeinek
megóvása szempontjából ezidő szerint Engel
Lajos vállalkozóval szemben további lépéseknek megtételét részéről saját hatáskörében
szükségesnek nem tartja,"
Fölolvasták azokat az iratokat, amelyek szerint Balassa Ármin dr megvádolta Engelt, hogy
a főkapitány-helyettesi hivatalban megfogták,
amikor ezer iv papiros helyett csak nyolcszázötvenet szállított, — tehát ő, Balassa, ezt
igazán konkrét bizonyítéknak is tartotta és
tartja ma is. Viszont Engel Lajos azzal védekezett, hogy a beszállított csomagon Írásával
feltüntette, hogy „száznegyven Ívvel kevesebb
lesz szállítva", meg is mondta ennek okát,
azt, hogy a nyomás közben ennyi iv elromlott.
Fölolvasták a szegedi ügyészségnek akkor
hozott végzését a vizsgálat befejezése után,
amikor a vád képviseletét megtagadta, mert
„az a körülmény, hogy az adókönyveknól tényleg találtatott sulykülönbözet, habár ez a különbözet aránylag nem is nagy (kétszázhuszonkét kilogram hetvennyolc dekánál nyolcvannégy deka, tehát nem egészen egy kilogram);
öt esetben a város kárára történt eltérés öszszesen tizenhárom korona harminc fillér különbözetet tesz ki, a város károsodásával járó
esetek száma igen csekély azoknak az eseteknek a számához, melyekben a város javára
mutatkozó eltérések dacára az alacsonyabb ár
folyósittatott ; a tizenhárom korona harminc
fillér eltérési összeg (kilencvenezer koronánál)
is épen csekélysége folytán nem alkalmas arra,
hogy

bűncselekmény

viselő ellen,
tagadni."
Fölolvasták
amely szerint
ség végzését,
megállapítása
ható."

gyanúját

keltse köztiszt-

a vád képviseletét meg kellett
a szegedi főügyészség- végzését,
helybenhagyta'a királyi ügyészmert „a csalás tónyálladékának
a további eljárástól sem vár(Balassa

és a

védője.)

A főügyészség végzésének fölolvasása után
Balassa Ármin dr beszólt újra.
— Okmányok vannak, — mondotta — atne'yek a csalás bebizonyítására valók ós a kiküldött bizottság annak idején mégis tévesen
állapította meg, hogy nem történt visszaélés.
Jegyzőkönyvek vannak, hogy igenis voltak!
Kérem azok fölolvasását.
Reiniger Jakab dr, Balassa védője : Nem ma.
gánórdekből, hanem közérdekből beszélt és irt
Balassa Ármin dr, aki városi képviselő is ó s
ügyelt Balassa, amikor észrevételeit megtette :
ez világlik ki az egész poranyagból. Kérem a
bízonyitás megengedését. Az ügyészség nem
vette át a vád képviseletét — át kell tehát
venni a vádlott képviselőjének és át is veszem.
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kor hirdetik ki, vájjon megengedik-e az ujabb
bizonyítást, ebben a három és félév óta húzódó
pörben.

Utazás egy előadás körül.
— Fáber Oszkár e l ő a d á s a elmarad.

—

(Saját tudósítónktól.) December harmadikára,
szombat estére hirdette a Szegedi Társadalomtudományi Társaság Fáber Oszkár dr-nak, a
kiváló szociológus-tanárnak szabad-előadását a
Mária-kongregációkról. Az előadás iránt a közönség körében óriási érdeklődés mutatkozott,
mert Szeged társadalmi életében egyidő óta
tért foglal a klerikális szellem ós a szabadongondólkodó, radikális polgárság helyénvalónak
rezte már a progresszív szabadelvüség szóhozjutását. Hír szerint az előadásra a kongregácionisták képviseletében lejött volna Görcsöm
Dénes budapesti tanár, az Alkotmány munkatársa is és részt vett volna a szabadnak hirdetett vitában.
Ez a nagy érdeklődéssel várt előadás most
hirtelen elmarad ; a Társaság ugyanis, önálló
helyiséggel nem rendelkezvén, ülését rendszerint a városháza nagytermében szokta megtartani, amelyet a polgármester e célra kész
séggel fölajánlott. Ám az elmúlt évek egyikéi
ben Kunfi Zsigmond dr egy előadása alkalmából a polgármester kijelentette, hogy ezentúl
csak esetről-esetre fogja átengedni a városháza
¿érmét, mert bárminő előadást nem engedélyez^
het a város vendégszeretetében. Kunfi nevezetes előadásának a cirne ez volt: Alkalmas-e
a kereszténység a szociális

bajok

orvoslására P

A polgármester korlátoló intézkedését pedig az
a kulisszamögöttí fegyverkezés okozta, amelyet
Kuníi radikális szellemű előadása után a szegedi Katolikus Kör emberei indítottak a polgármesternél a régóta proskribált Szegedi Társadalomtudományi Társaság ellen.
Ettől az időtől fogva minden jelentősebb előadását e Társaság a Lloyd-társulatnak Kassvígadóbeli nagytermében volt kénytelen megtartani, mert nem akarta a mindenkor előzékeny polgármestert megtámadtatásoknak kitenni. A Lloyd-társulat elnöke, Obláth Lipót ós
titkára, Vermes Zsigmond, a legnagyobb készséggel voltak e tekintetben a Társaság iránt.
Fáber Oszkár előadását is a Lloyd-teremben
kellett volna megtartani, amelyet ez alkalomra
is megkapott a Társaság Obláth elnöktől
Péntek délben váratlanul telefonhoz szólította
Obláth Lipót Kőhegyi Lajos dr-t, a Társaság
elnökét és közölte vele, hogy, legnagyobb sajnálatára kénytelen adott igéretét visszavonni
mert a Lloyd igazgató-választmányának
kifogásai vannak Fáber Oszkár előadása
ellen, az
előadás tárgya tekintetében.

Kőhegyi elnök azonnal érintkezésbe lépett
Hollós József dr-ral, a társaság főtitkárával,
akivel abban állapodott meg, hogy a szombatra
kitűzött előadást nem tartják meg, az előadót
erről táviratilag értesítik, egyben az ügy megbeszélése végett sürgősen választmányi ülést
hivnak össze.
A meglepő eset hírével tudósítónk fölkereste
a szegedi Lloyd-társulat választmányának egyik
illusztris tagját, aki a következőket volt szíves kijelenteni:
— A dolog engem lep meg legjobban, mert
Engel Lajos csalása nem mint büncselekedet jön
tudomásom szerint a választmány formális ülést
számításba, hanem mint olyan eljárás,
amely
két hét óta egyáltalában nem tartott. Lehet,
kereskedőre nem korrekt.
hogy az elnöknél több tag emelt kifogást ós
Reiniger Jakab dr ezután fölsorolta egyenkint
ez
bírta őt reá a terem visszavételére. Sajnáis a bizonyítás kiegészítésére, az összes dolgokra való bizonyítás elrendelését. Kérte kö- lom ós nem helyeslem az esetet, mert semmi
zöttük a szegedi, akkori nyomdatulajdonosok
oka és ingerencíája nem lehet a Lloydnak arra
kihallgatását, akiket nóvszerint is megvádolt hogy előzetes cenzúrái gyakoroljon egy tudoegyik társuk, hogy ő vele együtt sápot kaptak
Kngeltöl, hogy ne pályázzanak a szegedi városi mányos előadás fölött, amelyet a szegedi és a
budapesti Társadalomtudományi Társaság egész
nyomtatványokra.
Engel Lajos és védője, Engel Sándor dr, fö- presztízse fedez.
löslegesnek tartják a hatósági és ügyészségi
Tudósítónknak alkalma volt a szegedi Tárvégzések után a bizonyítás elrendelését ós elsadalomtudományi Társaság egyik nagyon munlenzik azt.
kás tagjával beszélni, aki igy nyilatkozott:
A bíróság késő este, rövid tanácskozás után
kihirdette, hogy a mai tárgyalás folytatását
— Mi a Lloyd részéről az ügyet nem tekintszombat délelőtt tizenegy órára halasztja. Ak- jük a vendégszeretet megtagadásának. Igen

nagy hálával tartozunk a társulatnak különben is. De sajnálatos, hogy opportunitásában
ez az előkelő és független polgári testület oly
messzire megy, hogy egy tudományos előadás
elé akadályokat gördít, nehogy klerikális részről megtámadják a puszta vendégszeretet
miatt.
Hire jár, hogy a meglepő fordulat állítólag
Löw Immánuel dr főrabbi intervenciójára történt volna meg. Annyi bizonyos, hogy ez ügynek a Lloyd kebelében még folytatása lesz, mert
a tagok egyrósze nincs megelégedve a történtekkel.
ITj o r o s z f ő k o u z i i l B u d a p e s t e n .

Pétervár.

ról jelentik: A kormány Neratow helyébe Ne
lidovv budapesti főkonzult fogja kinevezni a
külügyminisztériumba osztályfőnökké.
Budapesti főkonzul Priklonszki kamarás lesz.
Az olasz—osztrák-magyar határ.

Rómából

jelentik: Foscari képviselő interpellációt jelentett be a külügyminiszterhez, hogy mikor fogják végleg rendezni az olasz—osztrák-magyar
határt.

A miniszterelnök
a belügyi reformokról.
(Saját tudósítónktól.) A képviselőház pénzügyi bizottsága pénteken délután KhuenHéderváry Károly gróf elnöklésével ülést
tartott, amelyen a belügyi tárca költségvetését tárgyalták le. A miniszterelnök köszönetét fejezte ki, hogy a költségvetés tárgyalása során neki alkalmat adtak most
arra, hogy az utóbbi időben fölvetett kérdésekre nyilatkozhassék. '
Először is a közigazgatás reformjáról akar
beszélni, — mondotta. — Hazai közigazgatásunk állapotát némelyek jónak, a túlzók
pedig gyöngének tartják. Ezekkel az ellentétes fölfogásokkal szemben a tény az, hogy
az ország némely vidékén annak működése
talán nem egészen kifogástalan. Ő azonban
kijelentheti, hogy közigazgatásunk általában
jó. A közigazgatás reformjára nézve annak
a nézetének ad kifejezést, hogy a kinevezési
rendszer behozatala a legmerészebb megoldás lenne.
Kéri azonban a bizottság tagjaitól, hogy
a közigazgatás reformjával
kapcsolatban
teendő
nyilatkozatait
csak
akadémikus
eszmecserének tekintsék. A kormány a közigazgatás reformját ugyanis fölvette programjába, mert kifejezésre akarta juttatni
azt a minden oldalról kifejezésre jutó közóhajt, hogy ennek a kérdésnek rendezésére
szükség van, azonban a mikénti megoldásra
nyilatkozni a programban korai lett volna.
Nézete szerint a kinevezési rendszer jól
összeegyeztethető volna az autonómiával, mert
az ideális cél az lenne, hogy az államigazgatást államszervek, az autonómia körébe
tartozó közigazgatást autonóm-szervek lássák
el. Szükséges az is, hogy a közigazgatás
föladatait hozzáértő egyének lássák el és uj
erők kerüljenek be a közigazgatás pozícióiba.
A jó közigazgatás nagy befolyást gyakorolna a nagytöke vállalkozó kedvére is, mert
az ipari vállalatok létesítésére ösztökélné a
nagytőkét.
Nemkülönben a nemzetiségi kérdés szempontjából is fontos a jó közigazgatás, mert
ez tompítaná élét az
elégedetlenségnek,
amely főleg a rossz közállapotokból származik. Uj szervezés kell, száműzni kell a
közigazgatásból a pártpolitikai szempontokat.
A községi közigazgatás
is túlterhelt az
ügykörök szétágazása folytán. A községi
közigazgatásra sok állami funkció elvégzése nehezedik.
Fölemlítette még beszéde végén a kivándorlás csökkenését, szükségesnek látja még
a körorvosok országos szervesését.
Végül kitért a miniszterelnök a választói
jog reformjára. A választójog reformja —
úgymond — a választójoggal magával nem
kapcsolatos. A választói rendszernek függetlennek kell lenni a politikai választói jogtól ós a kulturális és gazdasági érdekek
kielégítését kell célozni.
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A vitában még részi vettek:
rem',

Dcésy

Nagy

Zoltán,

Heltai

Ferenc,

Fé-

Sándor

János és Snebeuy Antal. A kisebb tárcák
költségvetésének a tárgyalása hétfőn délután hat órakor lasz.

NAPI_HIREK
Jelöltek arcképe.
Back Bernát.
Csak ezt az egyetlenegy sablont fűzhetjük a
nevéhez: most is képviselője a törvényhatóságnak ós ezután is megválasztják. Ez a sablonos
bevezető pedig fölidézi mindazokat a kiválóságokat s művészi lélekhez illő jelenségeket,
amelyek Back Bernát neve és személye idézésekor el nem maradhatnak.
Back Bernát az a kivételes egyéniség, aki
sokoldalú kiválóságával, igazi, sőt nagyszerű
kultureniberben »yökerező értékével lebilincsel
mindenkit, A Szegeden kevés számban, de
mégis elég esetben található művészi lelkű
emberek között is a legelső. Sőt, Back Bernátnál ez a szó: művészi lelkű, nem is adja meg
teljesen az ö kiválóságát. Mert több ő
művészi léteknél. Az a kiváltságos, aki
művészetért is minden cselekedetre, minden
áldozatkészségre képes volt eddig ós képes
ezután. Gyönyörű epizódokat tudnak már
Szeged társadalmi életében Back Bernát
áldozatkészségéről és minden szépet, jó eszmét átható örökös lelkesűltségéről. Paradoksznak látszik, de igaz, hogy Back Bernátnál a lelkesedés a szépért, a jóért, mindennapi
közönségesség. Olyan mindennapi vonás, mint_
hogy mindenkivel szemben lebilincselő egyéni
ség, mindenkit meghódító kulturember, akinek
egyéniségében csakis kiválóságok akadnak
Aztán Szeged gazdasági, kereskedői életében
is határtalan értékű fogalom Back Bernát neve.
Országosan ismert és elismert szaktekintély,
akinek a meggyőződéssel hangoztatott nézete
mindig irányadó is. Amivé a szegedi malomipart
fejlesztette, az nemcsak az ő számára, de Szeged város és az egész Délvidék számára is
érdemet, értéket jelent. Hisz a malomiparunkra
régóta büszkék vagyunk és elég kínos idő óta
érezzük azokat a válságokat, amelyeken a
malomipar kénytelen átvergődni. És hogy a
megpróbáltatásokon is átjutott s bízva hisszük:
ezután is átjut a magyar malomipar, azt legelsősorban az olyan kiváltságos helyzetű és
tudásu embereknek köszönhetjük, mint — elsősorban — Back Bernát.
Most, hogy irjuk Back Bernátról ezeket a
sorokat, ugy érezzük, hogy mindig és mindig
többet kellene róla írni minden uj sor leírása
után. Dohát Back Bernát neve olyan varázs
és fogalom már, hogy ő még városatya-jelöltnek is kivételes maradt: fölösleges mellette
korteskedni.
— Személyi lilr. Tallián Béla titkos tanácsos, volt földmivelésügyi miniszter, a törökkanizsai kerület országgyűlési képviselője, Szegeden időzött s innen a fővárosba utazott.
— Az uj á l l a m t i t k á r

a

kormány

tagjai-

nál. A kultuszminisztérium uj államtitkára, Balogh Jenő dr, ma délelőtt bemutatkozó látogatásokat tett a kormány tagjainál.
— A belga királyné állapota.

— Wagnerek köszönete. Lázár György dr
polgármester kondoleáló levélét intézett a váró i hatósága nevében a Wagner-családhoz,
Wagner F. Antal elhalálozása alkalmából. Wagner Gusztáv és Wagner Ernő ma megjelentek
a polgármesternél, ott köszönetet mondtak a
részvétért és ötszáz koronát adtak a szegényalapnak. — Ugyancsak Wagner F. Antal elhalálozása alkalmából M. Josz. LöWenstein prágai
gyáros koszorumegváltás címén ötven koronát
küldött Somogyi Szilveszter dr főkapitányhoz
a szegények részére. Az összeget a főkapitány
a szegénytanulók fölruházására fordítja.
— H a m z a Géza közgyűlési

*

Brüsszelből

jelentik: A ma délben kiadott orvosi jelentés
szerint a belga királyné állapota javulóban
van. Láza csökkent, közérzése kielégítő, rendesen táplálkozik.
— C s e r n o c b p ü s p ö k p á s z t o r l e v e l e . Cser-

noch János dr megyés püspök most adta ki
tizenhetedik pásztorlevelét, amely — hivatkozással a pápának a modernizmus elleni enciklikájára — kötelességévé teszi az egyházmegye
papságának, hogy az esküt december hónap
végéig Németh József fölszentelt püspök kezébe
letegyék. A vidéki papság a kerületi esperesek
kezébe teszi le az esküt.

7

tagsága.

A

gárok részére, akik a miuikaszünetes vasárnapok egy-két. óráját

tanulságos

szórakozásra

kívánják fölhasználni. A bizottság avatott férfiakat nyert meg arra a vállalkozásra, hogy
előadásokat tartsanak a történelem, földrajz,
közgazdaság, ipar és kereskedelem, egészségtan és más közismeretek köréből és reméli,
hogy

az

érdeklődők

szívesen fogják látogatni

ezen előadásokat,
A tél folyamán két sorozatban nyilvános előadásokat rendez a bizottság, amelyek a szegedi állami első kerületi polgári és felsőkereskedelmi iskola első emeleti vegytani termében
fognak megtartatni. Az első előadás december
negyedikén tartatik meg, a következő előadások az egymásután következő vasár- ós ünnepnapokon, úgymint: december nyolcadikán,
december tizenegyedikén és december tizennyolcadikán, továbbá január hatodikán, január
nyolcadikán, január tizenötödikén, január huszonkettedikén, január huszonkilencedikén, február másodikán, február ötödikén, február tizenkettedikén, február tizenkilencedikén, február
huszonhatodikán, március ötödikén, március
tizenkettedikén és március tizenkilencedikén,
esetleg még a következő vasárnapokon is terveztetnek. Minden előadás vasárnap délután
két órakor kezdődik és délután négy óráig tart,

kolozsvári Ítélőtáblához táblai tanácselnökké
kinevezett Hamza Géza szegedi törvényszéki
elnök választott jogon tagja volt s tagja ma
js Szeged város törvényhatósági bizottságánakAz 1907. évi általános törvényhatósági bizottsági tagválasztások alkalmával nyert hat évre
mandátumot és igy bizottsági tagsági megbízatása csak 1913 december végén jár le. Mivel
azonban Kolozsvárra nevezték ki s eltávozik
Szegedről, egyik szegedi újság megírta, hogy
Hamza Géza szegedi törvényhatósági bizottsági
tagsága az óv végén megszűnik s a december ti"
zennyolcadiki választáson más városatyát választanak a helyébe. Ezzel szemben a tény az,
— A z s o l n a i m a m l á t u f n . Zsolnáról jelentik:
hogy Hamza Géza mandátuma csak az 1911. Kálmán Gusztáv államtitkár vasárnap délben
¿v végén szűnik meg, ha addig az igazoló-vá- Zsolnára utazik, hogy búcsúbeszédben meglasztmány megállapítja, hogy tényleg eltávo- köszönje választói eddigi bizalmát. Ugyanekkor
zott Szegedről. Ha azonban időközben Hamza tartja meg Hents Károly munkapárti jelölt proGéza visszajön Szegedre, ami nagyon valószínű, grambeszédét. A választás megejtését december
akkor még 1913. év végéig tagja marad a sze- 12-ikóre tűzte ki a központi választmány.
gedi törvényhatósági bizottságnak.
— S z ó r a k o z t a t ó d é l u t á n . A szeged-rókusi
— A női otthon. A Szegedi Női Otthon ja- ifjúsági egyesület december negyedikén délután
vára gyermekdélutánt rendeznek vasárnap dél- féluégy órakor a rókusi iskola uj tornaterméután. Az eddig megnyilvánult nagy érdeklődós ben szórakoztató délutánt tart. Műsor : Mozgókövetkeztében elhatározta a rendezőség, hogy fényképek. Bohózat három fölvonásban, irta
vasárnap négy órai kezdettel a Tisza-szálló Blumenthal ós Kadelburg, magyarosította Helnagytermében tartja a gyermekdélutánt. A tai Jenő. Személyek : Kapor Kálmán : Csordás
György, Mariska, a felesége : Kocsis Ilonka, Göncs
belépőjegyeket Varga Borbála ós Böclőné Trinksz
Paula árusítják. Páholy öt korona^ ülőhely az Bálint, az apósa: Stern Dezső, Róza, a felesége:
öt első sorban két korona, a többi sorban egy Spigl Rezsinke, Kazár Vilma : Se. Mariska, Kaján Tóbiás erőművész : Fisclier Hugó, Menszky
korona liusz fillér, állóhely hatvan fillér.
Borisz : Korényi Vince, Ladányi : Gavódy Jó— R e t t k I s t v á n a l i b i j e . A balassagyarmati
zsef, Gombos könyvvezető : Szél Menyhért,
esküdtszék fölmentő Ítélete lezárta a szomorú Julis szobaleány: Király Ilonka. Történik Budaemlékű szécsényi dráma aktáit. Szegény Be ifi pesten. Rendező Csordás György. A zenét Gondi
István, akit sziventalált Szőke ügyvéd fegy" zenekara szolgáltatja,
— N e g y e d m i l l i ó k o r o n a egy o p e r á c i ó é r t .
vere, már régen a szegedi temetőben porlad. A fölzaklatott közvélemény is meg" Fuchs udvari tanácsosról, a bécsi szemészet'
klinika európai hirü tanáráról az a hír terjedt
enyhült, napirendre tért a fájdalmas szen
záció
fölött.
Csak Reök István hozzá, el, hogy kiutazik Kínába a régenslierceg megtartozói és barátai nem felejtenek. Balassa- operál ására. Fuchs nem utazik Kinába. Jávába
gyarmaton mozgalom indult meg annak a meg- hívta meg egy milliárdos, hólyagoperációra. Neállapítására : igifizat mondott-e a szerencsétlen gyedmillió korona honoráriumot fog kapni az
fiatalember halálos ágyán, vagy pedig csak operációért. Doyenen kívül aligha kapott eurómind a siríg való gavallérosság mondatta vele, pai orvostanár ilyen káprázatos tiszteletdíjat'
hogy nem volt viszonya Griin Arankával?
— F e r t ő z ő b e t e g s é g e k S z e g e d e n . A váSimonyi Lajos szécsényi járásbiró kelt most a rosi tiszti főorvosi hivatalban az elmúlt két
halott igazának védelmére és azt erősiti, hét folyamán huszonnyolc álhimlőt, egy kanyarót, harmincnégy vörhenyt, hat hagymázt ós
hogy 8 bizonyítani tudja Beök alibijét. Simonyi
nyolc roncsoló toroklob-megbetegedést jelenu
gyanis junius hónapban hivatalos kikülde- tettek be hivatalosan. A vörheny-megbetegedés
tésben volt Salgótarjánban s a megelőző estén száma nagyobb az ilyen időben megszokott
Símonyiéknál nagy vacsora volt, amelyen a számnál, de járványtól még nem kell tartani.
szécsényi társaság számos tagja résztvett,
köztük Szerémy járásbiró a feleségével és
Reök István dr is. Simonyi azt mondja,
hogy Reök az estét náluk töltötte és éjfé'
leié távozott a társaság több tagjával. Egyenesen hazament és még fölkeltette a háziaszszonyát, hogy borogatást tétessen az előző
napi párbajban megsebesült fájós karjára,
A társaság most pömjitást akart. A vizsgálóbíró azonban — mint késő éjjel jelentik —
nem rendelte el a vizsgálatot, ami ellen az
ügyész semmiségí panaszszal élt.
— A kereskedelmi

alkalmazottak

tömö-

rülése. A szegedi kereskedelmi alkalmazottak
ma este Hauser Rezső Sándor elnöklésével
ülést tartottak és osztatlan tetszéssel, lelkesedéssel vették tudomásul a délvidéki kereskedelmi alkalmazottak tömörülését. A nagygyűlés
vasárnap lesz a városháza dísztermében.
— A szegedi

munkásképző-tanfolyamok.

— A bécsi

uj

vizmü fölavatása.

Bécsből

jelentik: Ma délelőtt avatták föl ünnepélyesen
Bécs város második hegyi vízvezetékét, amelyet
a császárról neveztek el. A fölavatást maga a
császár végezte a városháza földíszített kupolatermében, ahol rögtönzött kutmélyedésbe vezették az uj vízvezeték első sugarait. A vízmiit
kilencven millió korona költséggel építették. A
viz a Hoschwaben-hegy északi lejtőjéről jön és
Bécsig százhetven kilométernyi utat tesz meg.
— A dorozsmai ut. A Szegedről Dorozsmára
vezető ut, mint többször megírtuk, nagyon
rossz állapotban van. A hatóság hetekkel ezelőtt elrendelte az ut kijavítását s az utat a
kocsiközlekedés elől elzárta. A javítási munka
azonban sehogysem halad, mert az állandó esőzés következtében nem lehet anyagot szállítani. Akik mégis az uton akarnak közlekedni,
megfeneklenek a roppant sárban. Dorozsmáróí
Szegedre és innen oda a tanyai uton történik
közlekedés, ami sok kárral és időpocsékolással
jár. A dorozsmai utat füvennyel akarják behordani, mert lehetetlen állapot, hogy azon az
egész tél folyamán ne lehessen közlekedni.

Az ipari munkások képzésére szervezett szegedi bizottság Perjéssy László elnök és Vékes
— A köztársaság zászlója.
Lisszabonból
Bertalan titkár vezetésével a tel folyamán jelentik : A portugáliai köztársaság nagy ünnenyilvános előadásokat rendez a kereskedelmi pet ült tegnap. Fölavatta diadalmas lobogóját
és ipari alkalmazottak és általában azon pol- országszerte. A fővárosban rengeteg nép özöu-
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lőtt a rotundára. Zuhogott az eső, de a közönség áhítatosan énekelte a szabadság himnuszát.
Mikor a zászlóavatásnak vége volt, az ünneplő
kikötőbe
n ép a szabadság szobrához, majd a
vonult. Itt ment végbe az ünnep második része:
a Don Carlos hadihajót, amely elsőnek lövöldözte a forradalom kitörésekor a királyi palotát, megkeresztelték a szabadsághős neve után
Admiral Reis-nak. Este az Operaházban díszelőadás volt.
— Asszony a v é r p a d o n .

Borossióból

jelen-

tik: A fegyház udvarán tegnap végezték ki
Bilnzel Valériát, egy magánhivatalnoknőt, aki
meggyilkolta és kirabolta Weiss Károly jómódú
hivatalnokot. A tárgyalás során a rablógyilkos
asszony azt hozta föl mentségül, hogy első
szerencsétlen házassága után megtalálni vélte
boldogságát. Kérője akadt, de szegény volt s
emiatt halogatták az esküvőt. Áldozata bomlott utána. Azért ölte meg, hogy a rablott
pénzből hozománya legyen ós férjhez mehessen
kérőjéhez.
— Életunt leány. A Hattyu-utcai örömtanyán csütörtök éjjel Szobonyi Mária tizenkilenc éves leány gyufaoldatot ivott. A mentők
beszállították a kórházba, ahol gyomormosást
végeztek rajta, de még igy se valószínű, hogy
életben marad. A fiatal leány társnőinek már
többször panaszkodott, hogy nem birja sokáig
az életet és öngyilkos lesz.
—

Halálos

szerencsétlenség

a

íiirész-

yvárban. Még mult hónap huszonkilencedikén
történt, hogy a Winkler testvérek fürészgyárában Sánta József huszonkilenc éves munkás
szerencsétlenül járt. Egy vaggon fát húzatott
az iparvágányon és amikor a vassodronykötelet
ki akarta kapcsolni, az igavonó ökrök hirtelen
fólreugrottak, minek következtében Sántát a
nehéz kötél az ütközőhöz nyomta. Súlyos belső
sérülést szenvedett s ennek folytán ma a kórházban meghalt.
— Betörés. Csütörtökön éjjel két ügyes
rendőr betörőt fogott. Matkocsik Imre mozgóőrszolgálatot teljesített és éjfélután egy óra tájban észrevette, hogy a Kelemen-utcai Endrényiféle könyvkereskedés egyik rollója nincs lezárva. Bevárta Patik István rendőrtársát, aki
őrt állott az ajtónál, Matkocsik pedig bement
az üzletbe. Az ajtó mellett, erősen a falhoz lapulva, ott szorongott a boltiszolga, Sziráki István. A rendőr kérdőre vonta a fiatalembert,
aki elkezdett liimelni-hámolni, de végül mégis
bevallotta, hogy meg akarta rabolni a gazdáját.
Napokig dolgozott egy kulcson, amig alkalmassá tette, hogy a Wertheim-zárral ellátott
rollót föl tudja vele nyitni. Pont éjfélkor hatolt be az üzletbe; tudta, hová van kirakva
nagyobb összegű pénz és ezt akarta magával
vinni, de a szemfüles rendőrök megakadályozták szándéka keresztülvitelében. A hűtlen szolgát letartóztatták. Visszaeső bűnös ós igy
fegyház vár reá.
— Kabátlopás. Csütörtökön este ismeret'en tettes ellopta Farkas Elek bírósági végrehajtó télikabátját. Azzal ment a tolvaj Farkasók
Dugonics-utcai lakására, hogy egy| ügyvédet
keres és egy őrizetlen pillanatban leemelte a
szegről a kabátot és elillant. A rendőrség
keresi.
— Olcsó brilliáns ékszerek,
miiipari
t á l - n y a k j u t á n y o s á n c s a k i s P i s e h e r Testvér e k n é l S z e j j e d , K á r á s z - u t c a , szerezhetők be.

T Ő Z S D E .
B u d a p e s t i g a b o n a t ő z s d e . A délelőtti gabona"
határidőüzlet irányzata szilárd. Féikét órakor a ku"
vetkezők voltak a záróárfolyamok: buza áprilisra
11.13—11.14, buza májusra 11.08—11.09, buza októberre 10.82—10.83, rozs áprilisra 7.90—7.91, zab áprilisra 8.45—8.46, tengeri májusra 5.64—5.65.
Készáru-üzlet: 5 fillérrel nagyobb áron elkelt (50
kilogramonként) 15.000 mm. buza. Rozs, zab, tengeri
esöndes, változatlan.
Busa. Tissavidéki: 200 mm. 80 k. 23— K,
100 mm. 80 k. 22.60 K, kevert, 600 mm. 79 k. 23 —
K, 200 mm. 79 k. 23,— K, 500 mm. 79 k. 23.10 K,
150 mm. 78,5 k. 22.65 K, kevert, 100 mm. 78 k. 22.75
K, 100 mm. 79 fc. 22.75 K, 200 mm. 78 k. 22.70 K,
felső, 100 mm. 77.5 k. 22.55 K, kevert.
Tisza-bánsági : 3000 mm. 76.5 k. 22.10 K.
Pestvidéki: 550 mm. 80 k. 23 — I£, 100 mm. 80 k.
22.80 K, 1000 min. 79 k. 22.90 X, 200 mm. 76 k. 22.60
K. 100 mm. 76 k. 22.15 K, rozsos.
Bánsági. : 100 min. 77 k. 22.55 K.
Feltét-megyei : 100 min. 78 k. 22.85 K.
Felsömagyarorssági: 250 mm. 80 k. 22.90 K, 100
min. 76 k. 22.25 K.
Zab : 100 mm. 16.30 K, ab hajó, 100 mm. 16.55 K,
200 mm. 16.65 K, 100 mm. 16.40 K, 100 mm. 16.30 K,
mind készpénzfizetés mellett.
Haza: 100 mm. 15.15 K, készpénzfizetés mellett,
paritásra.

B u d a p e s t i é r t é k t ő z s d e . Az előtőzsde iránya,
szilárd megnyitás után, amit a javult pónzviszonyoknak tulajdonit hat tunk, elgyöngült, mert a bécsi bányapiac gyöngülése realizálásra ösztönözte az itteni spekulációt is. A forgalomban lévő nemzetközi és helyi
értékek ára 1—2 koronával csökkent- és nyugodtan
zárult. A készárupiacon alig volt forgalom, a járadékpiac szilárd maradt. Köttetett : — Osztrák hitel
674—673. Magyar hitel 865—862.50. Koronajáradék
92—92.05. Leszámitolóbank 606—604. Jelzálogbank
507.50—505.50. Városi villamosvasút 398—396.50. Közúti
villamosvasút 758.50—756.50., Hazai bank 308—307.50.
Magyar bank 750.25—751. Általános takarékpénztár
672. Salgótarjáni 641—643. Cementgyár elsőbbségi 330.
Délben gyönge volt az irány, mert Berlinből ol"
csóbb jelentós érkezett, miáltal a kulisz folytatta lebonyolítását. A nemzetközi, úgyszintén a helyi piacon
olcsóbb árak kerültek fölszlnre, a zárlat nyomott
volt. A készárupiacon nem volt számottevő változás.
A járadékpiac szilárd maradt. — Köttetett: Osztrák
hitel 672.50—671.25. Magyar hitel 862.75—861.75.
Koronajáradék
01.97'/a—92.—. Leszámítoló bank
603—604.25. Jelzálogbank
505.75—504.50.
Rimamurányi 675—674.50. Osztrák és magyar államvasút
752—751. Városi villamosvasút 396.50—395. Közúti
villamosvasút 755.50—754.50. Hazai bank 307.25—
306.50. Magyar bank 750.50—748.50. Agrárbank 515—
513.50.
Cement
329—326.50. Kereskedelmi bank
3916—3920.
A dijbiztositásért fizettek: A hitelrészvényért holnapra 4—5 koronát, 8 napra 6—8 koronát, december
hónap végére 18—20 koronát,
B é c s i b ö r z e . A mai értéktőzsdén a kötések a
következők voltak: Osztrák hitelrészvény 672.75.
Magyar hitelrészvény 862.—. Anglo-bank 360.—. Bankverein 556.—. Unió-bank 636.50. Länderbank 532.75.
Osztrák államvasút 753.—. Délivasut 115.25. Rimamurányi 674.50. Alpesi bányarészvény 769.50. Májusi járadék 93.35. Magyar koronajáradék 92.05. Osztrák
aranyjáradék 93.40. Török sorsjegy 256.50. Márka
készpénzért 117.58. Ultimóra 117.60.

A rabló mérnök.
(Saját tudósítónktól.) A nyomor gyötrelmeit
elviselni nem tudó ember szörnyű bűne az a
rablógyilkos-kisérlet, amelyet tegnap este hat
óra tájban Braikoff Gusztáv külföldi mérnök
követett el a fővárosban a harmincad-utcai ékszeresboltban. A mérnök töredelmes és részletes vallomást tett s ebből derül ki, hogy intelligens ember létére a nyomor vette el az
eszét s vitte rá a szörnyű cselekedetre.
A mérnök magasról zuhant ilyen mélységbeAz apja orosz ezredes volt, azonban politika1
okok miatt szöknie kellett hazájából. Svájcba
menekült, majd a belgiumi Genfbe. Ott született a fia, Braikoff Gusztáv, aki most ötvenhárom esztendős. Az öreg Braikoff ezredes
tizenkét esztendővel ezelőtt halt meg Bukarestben. A legidősebb fiu és a mostoliaöcscsei
között elkeseredett pör indult meg az örökségért. Körülbelül háromszázezer koronáról
volt szó. A port Braikoff Gusztáv részéről
Árion Virgil dr jászvásári egyetemi tanár vitteA mérnök, aki Drezdában, Parisban és Edinburgbau végezte tanulmányait, szépen megélt
a diplomájából. Baross Gábor minisztersége
alatt dolgozott a Vaskapu-szabályozás munkálatainál, majd több nagy vállalatnál Romániában, legutóbb Csernavodán hidat épített,
Az apa halála után Braikoff Gusztáv egyideig
egy romániai kályhagyár műszaki igazgatója
volt. Utóbb ezt az állásat elveszítette s akkor
családjával együtt sokat hánykódott, Hol itt
hol ott kapott valami alkalmazást, de a jövedelem már akkor nem volt elég ahoz az uri
életmódhoz, amit eddig folytattak. Végül is
Budapestre költözött családjával együtt. A szegénység és szűkölködés egyre jobban gyötörte
őket. Utóbb teljesen foglalkozás nélkül maradt
Braikoff Gusztáv. Tizennégy hónap óta már
semmi munkát sem tudott kapni. A család
abból ólt, amit a három nagyobb leány keresett. Még négy gyerek volt otthon, a legfiatalabb nyolc éves. A kisebbek még iskolába jár.
nak. A család végül is a király-utcai lakásba
került, egyetlen szűk szobába, amely a benne
lévő egyetlen rozzant ágygyal valóban a legrémesebb nyomor tanyája lett.
Igy került Braikoff Gusztáv a végsőig. Megvallotta, hogy már három héttel ezelőtt arra
gondolt, hogy vagy öngyilkossá lesz, vagy
pénzt szerez bármi uton-módon is. Véletlenül

ötlött a szemébe két héttel ezelőtt a harmincad-utcai ékszeresbolt. Több ízben járt ott,
hogy kémlelje a viszonyokat. Most már azért
is kellett volna neki pénz, hogy pöre dolgában
Bukarestbe utazhasson. Kifőzte magában a merénylet tervét. Nem volt szándéka a gyilkolás,
csak ártalmatlanná akarta tenni az üzlettulajdonost vagy a kiszolgáló leányt és aztán kirabolni a kasszát. Már napokkal ezelőtt végre
akarta hajtani a tervét, de elhagyta a bátorsága. November huszonnyolcadikán kétszer
járt az üzletben.
Tegnap azután végképen elszánta magát. A
leánytól korán reggel kölcsön kért tizennégy
koronát ós a Király-utcában vásárolt egy
revolvert. Ezzel kiment a rétre a zuglói határ
ban ós kipróbálta, Mikor a fővárosba visszatért,
a keleti pályaudvar mellett egy pálinkamérés
ben megivott két deci rumot, mert fázott és
mert bátorságra akart szert tenni.
Azután bolyongott a városban, zsebében a
töltött revolverrel. Volt gondja arra is, hogy
valamikópen feltűnést ne keltsen, ha neki majd
pénze lesz. Küldött magának egy táviratot
ezzel a szöveggel:
Vierhundert

kronen a franco

erheben

Betiani.

Vagyis hogy négyszáz koronát fölvehet. Reggel, amikor elment hazulról, minden Írását, még
a, zöld tárcáját is otthon hagyta, nehogy valami
olyasmit találjanak nála, ha bajba jut, amiből
kilétére rájöhetnének.
Délután ott ólálkodott az üzlet körül, majd
elment az Erzsébet-térre sétálni. Töprengett,,
hogy mitévő legyen, de nem látott más kivezető utat, mint a bűnt. Eszébe jutott a csa'ádja, irtózatos nyomorúsága és erre ugy hat
óra tájban megindult az ékszeres-bolt felé, ahol
elkövette a rablógyilkos-kísérletet.
A bűnös egyre azt hangoztatja, hogy családjának a borzasztó sorsa vitte rá mindenre. A
keserűség szinte elvette az eszét, ugy, hogy
ő a tegnapi délután eseményeire szinte nem is
tud tisztán visszaemlékezni.
Az asszonyt és a gyerekeket rettenetesen
lesújtotta az apa büne. Az asszony szerette az
urát és sohasem tartotta volna képesnek ilyesmire, ámbátor a férfi egy idő óta már sokat
ivott s gyakran volt olyan mámoros, hogy azt
sem tudta, mit beszél. A hányatott élet oly
sok keserűségében azonban megedződött a
bűnbe esett mérnök felesége s erős lélekkel
viseli a szörnyű csapást. Keserves sóhajtással
mondja :
— Megvert engem az isten és megverte gyerekeimet is. Mit tegyek már az uramért, hiszen
nekem egy nagy kötelességem van, hogy gondoskodjam a gyerekeimről.
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KÖZIGAZGATÁS
Szeged város közgyűlése.
—

Kiépitik a vágóhídi vasutat.

—

(Saját tudósítónktól.) A novemberi közgyűlés
decemberbe átnyúlt mai délutánján vétkes időpocsékolás történt. Alig egy-két ügyet intéz,
tek el, oly sok volt a beszéd és mégis minden
esetben a tanács javaslata győzött, a szónokok
temperamentuma nem érvényesült. Azt lehetett
hinni, hogy a mai napon véget ér a közgyűlés,
azonban a vágóhidi vasút ügye — a nagy többség elhatározta a vágóhidi bekapcsolás létesi.
tését — s egy tisztviselő fölebbezése oly nagy
vitát provokált, hogy ezek egészen lefoglalták
a mai délutánt. Holnap még sok ügy vár elintézésre.
A mai ülésről szóló részletes tudósításunk a
következő:
A közgyűlésben Lázár György dr polgármester elnököl, a jegyzőkönyvet Taschler Endre
főjegyző, Tóth Mihály dr tiszteletbeli tanácsos
ós Ferenczy Béla aljegyző vezetik. A mult ülés
jegyzőkönyvének hitelesítése után áttér a közgyűlés a folytatólagos napirend tárgyalására.
Balogh Károly pénzügyi tanácsos előterjesztést tesz a vágóhidi vasút kiépítésére. A vágóhídnak a Rendező-pályaudvarral való közvetlen
bekapcsolása nyolcvankilencezer koronába kerül. A vasút rendes nyomtávolságú lenne. Mivel a kereskedelemügyi kormány belátható időn
belül nem létesíti a vágóhidi vasutat s mivel a
szegedi villamosvasut-társaság ajánlatát, a villamos iparvágányra vonatkozólag, a város nem
tartja akceptábilisnak s mivel a földmivelésügyi
minisztertől közélelmezési segélyként kórt kilencvenezer korona folyósítása is későbbi idő
kérdése, a tanács elérkezettnek látja az időt,
hogy a vágóhidi vasút létesítésére javaslatot
tegyen. Sürgeti a vágóhidi vasutat a vágóhídi
hus- és vásárpénztár, de az egész husiparos közönség érdeke s általában a szegedi vágóhíd
jövője. A vágóhídnak az államvasuttal leendő
közvetlen bekapcsolása nagy közgazdasági érdek s ezért a tanács nevében kimondatni kéri,
hogy a város törvényhatósága kilencvenezer
koronát megszavaz a vágóhidi vasút kiépítésére
s ezt az összeget kölcsönből fedezi. A vágóhidi
vasútnak három nyilvános állomása lesz : a
vágóhídon, az állatpiacon és az országos állatvásártéren. Javasolja még a tanács, hogy irjon
föl a közgyűlés a kereskedelemügyi kormányhoz, hogy a vágóhidi vasutat az államvasutak
közegeivel építtesse meg. Kéri a javaslat elfogadását.
Wimmer Fülöp megfontolandónak tartja, hogy
nem volna-e alkalmasabb a villamos-sínekkel
eszközölni a vágóhidi bekapcsolást. A villamos
sinei úgyis ott vannak a vágóhidnál. Azt indítványozza, hogy a vágóhídnak a Rendező-pályaudvarral való bekapcsolása eszközöltessék villamos vasúttal.
Végman Ferenc dr korainak tartja a tanács
javaslatát. Szerinte be kellene várni a miniszteri segélyt, hátha az egész összeget megtakaríthatjuk a város részére. Indítványozza, adassék vissza az ügy a tanácsnak, hogy tárgyaljon a villamostársasággal és várja be a miniszteri segélyt, Obláth Lipót attól tart, hogy a
miniszter nem engedi meg a városon át az
állatok szállítását. Somlyódy István a tanács
javaslatát fogadja el teljes egészében. Ezt a
kérdést az előadó ismeri legjobban, azt mi is
tudjuk, hogy a vágóhidi vasútra nagy szűkség
van, tehát örömmel kell üdvözölni a tanács
javaslatát s azt a maga részéről is elfogadásra
ajánlja.
Elnök a vitát bezárja.
Balogh Károly előadó védi a tanács javaslatát s annak egész terjedelmében való elfogadását kéri.
Wimmer Fülöp zárszavában arra kéri a közgyűlést, hogy villamos-bekapcsolást létesítsen,
de majd a maga idején, jobb pénzügyi viszonyok között.
Elnök elrendeli a szavazást.
A nagy többség elfogadta a tanács
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javaslatát.

Ezután a szegedi baromfi- és házinyultenyésztők egyesületének — a tanács ellenzése és
Becsey Károly dr pártoló fölszólalása folytán —
háromszáz korona segélyt adott a közgyűlés.

Ifjú Fajka János városi számtiszt kártérítésért folyamodott a tanácshoz, mely elutasította. Fölebbezett tehát a közgyűléshez. Hivatalos eljárás közben érte a baleset és bokacsonttörést szenvedett. A közgyűlés hosszú,
meddő vita után elutasította a fölebbezést.
Doni Ferenc rendőr nyugdiját folyósították,
ezután az elnök a közgyűlés folytatását szombaton délután négy órára halasztotta.
x

A

szegedi

törvényhatóság

vitáliséi.

Szeged város állandó bíráló-választmánya a
novemberi közgyűlés után összeül és Lázár
György dr polgármester elnöklésével végleg
megállapítja a törvényhatósági bizottság vírilisjogu tagjainak a névsorát. Az igazoló-választmány által megállapított ós közszemlére tett
névsor ellen eddig két fölebbezés érkezett be:
Fein Lajosé és Szeles Eleké. A most elhunyt
Wagner F. Antal nevét törlik a virilisták névjegyzékéből s helyébe egy póttagot hívnak be.
x Temesvár —

novemberben.

A

A

városi

mérnökség

nj

szervezete.

Laszgallncr Kálmán nyugalmazott államvasuti
főmérnök, akit Lázár György dr polgármester
városi mérnökké nevezett ki, december elsején
elfoglalta hivatalát. Laszgallner a műszaki és
közvilágítási ügyeket intézi a mérnökségen. A
mérnökség csatornázási ügyosztálya a Párisiköruton bérelt helyiségben nyert elhelyezést
és Farkas Árpád vezetésével legközelebb megkezdi működését.
x Szánionkérő-szék.

Lázár

György dr pol-

gármester, mint megírtuk, fölhívta a törvényhatósági összes hivatalokat, illetve ügyosztályokat, hogy december negyedikéig terjeszszék be az elmúlt félesztendő tevékenységi kimutatását. A számonkérő-szék ugyanis mielőbb összeül és felülvizsgálja a közigazgatás
minden ágában kifejtett munkásság minómiiségét. A polgármesternek, mint állandóan helyettesitett főispánnak, még nincs belügyminiszteri megbízatása a számonkérő-szék tartására,. de lia a fölhatalmazást megkapja, nyomban ülésbe hívja a számonkérő-szók tagjait,
x Az nj házszámtáblák. Szeged város
utcáin és terein számos házon egyáltalán nincs
házszámtábla, sokról pedig már lehullott, letörött, vagy ellopták. A város tanácsa nemrégiben elrendelte, hogy ezekre a házakra uj
házszámtáblákat kell alkalmazni s intézkedett,
hogy azokat hatóságilag beszerezzék. A tanács
gazdasági ügyosztályában pénteken délelőtt tartották meg az árlejtést az uj házszámtáblák
szállítási vállalatára. Az árlejtező-bizottsághoz
öt ajánlat érkezett: Krcdochwill Ágostoné, az
első magyar bélyegzőgyáré, Bienenstock Lipót
és fiáé, Fischer és fiáé ós Braun Móré. Az áriejtező-bizottság az ajánlatokat kiadta a mérnökségnek, átszámítás végett. Ennek megtörténtével javaslatot tesznek a tanácsnak, hogy
kit bizzon meg a házszámtáblák szállításával.
x

Jóváhagyott zárószámadások.

A bel-

ügyminiszter Szeged város gyámpénztárának
1909. évi zárószámadását jóváhagyta és leküldte a városhoz.

FOGFÁJÁS
Rossz
fogak
ellen!!

Szőjbiz

ellivolifósóra

ellen kipróbált, biztos hatása szer a Franki-féle száj-

víz. A leheletnek kellemes
illatot ad, a fogak rom- [
lását megakadályozza. - s
Ara 70 fillér.
_

Szegedről elköltözünk!
Ez okból a berendezés eladó, a helyiség január l-re kiadó.

fali-,

Foobus

rősiíésére

serkentő-,

árakon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

december 3-án
nap, 4-én:

és

vasár-

Constantin város (természeti fölvétel).
Anyós és vő (komikus).
Dezavillei kőszénbányák (természeti fölv.).
A festő karácsonya (reál. életből).
Lelki nagyság- (müfilm, szines).
Az összerakható ember (humoros).
A vizes lakodalom (humoros).
A feltaláló (dráma).

KeiielB este iét és kilenc űraKor.
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(—) G a z d a s á g i
munkásházak
Temesv á r o t t . Ipolyi Kcller
Gyula
földmivelésügyi

osztálytanácsos tegnap Temesvárott tartózkodott és megtekintette a Gyárvárosban épült
gazdasági munkásházakat, A minisztérium megbízásából járt Temesvárott Keller Gyula, aki
megelégedésének adott kifejezést, a tapasztalt
gyors haladás és a mintaszerű beosztás fölött.
A város tudvalevőleg kétszáz ily munkásház
építését vette tervbe és ezek közül kilencvenkettő már elkészült. A földmivelésügyi kormány két százalékkal járul az építési költségekhez. A többi munkásház a jövő esztendőben készül el.
(—j H a l a d é k

a zálogjegyek

rendezé-

sére. A királyi kincstár jogügyi igazgatósága
értesítette Szeged város hatóságát, hogy az
államkölcsön-követelések biztosítására szolgáló zálogjegyek rendezésére hat heti haladékot engedélyezett.
(—)

Kirakatverseny Pozsonyban.

A

po-

zsonyi kereskedelmi és iparkamara, a Pozsonyi
Kereskedelmi Testülettel karöltve, kirakatversenyt rendez, amely december nyolcadikától
december tizenkettedikéig fog tartani. Eddig
ötven cég jelentkezett a versenyben való részvételre ós a verseny, az eddigi jelekből ítélve'
igen magas színvonalúnak Ígérkezik. A bírálóbizottság élén Wolf Gerő dr kamarai titkár áll.
(—) U j g a z d a s á g i t u d ó s í t ó k . A magyar ki-

rályi földmivelésügyi miniszter Torontál vármegyébe Lénárt Kálmán gátfelügyelőt, csebzai
lakost a pardányi, Altorjai László Endre uradalmi számtartót a németócskai, Loch Jakab
gazdasági intézőt a draxlerpusztai, Eisler Gyula
tanítót a perlaszi ős Szirotanovics Dragomir tanítót, szerbeleméri lakost a nagybecskereki
járásra, Szremácz Fedor kárbecslőt a nagykikindai ós Theodorovits István számtisztet, nagykikindai lakost, Nagykikinda, Magyar Károly
dr orvost, nagybecskereki lakost, Nagybecskerek város határára, Schmidt Antal elemi iskolai igazgatót istvánföldi ós Karg Dezső gazdát,
szerbneuzinai lakost a módosi, Koreck János
nagybirtokost őscsanádi, Boosz János tanítót
nómetnagyszentmiklósi ós Koreck Mihály bérlőt,
valkányi lakost a nagyszentmiklósi, 7leim József tanítót, valkányimrepusztai lakost a törökkanizsai, Csobán Tivadar jegyzőt, végszentmihályí lakost az alibunári, Nief János intézőt
vizesdapusztai, Bállá Kálmán gazdászt csőszteleki és Prochászka Lajos kasznárt, juliamajori
lakost a zsombolyai járásra a gazdasági tudósitóí tiszttel bízta meg.
(—) A s z e g e d i d o h á n y g y á r k i b ő v í t é s e . A

FRANKI ANTAL gyógyszertára! \ OQÍfljflSl
F e l s ő v á r o s . H epiinlet!!

szerzési

Szombaton,

szegedi dohánygyárat legközelebb újból kibővítik. A pénzügyminiszter megengedte, hogy a
telepen egy uj kazánházat, uj gépházat és egy
gyárkéményt építsenek. Az építkezéseket a
jövő tavaszszal már meg is kezdi Ligeti Béla
szegedi műépítész, aki a vállalati munkákat
elnyerte. Ligeti Béla végezte a dohánygyár
eddigi bővítési munkáit is.

SZEGED,

Inga-,

Köllav- (Hid)-Éö Holfzer-IltHololo.

temes-

vári állami anyakönyvi hivatal szerint Temesvárott az elmúlt novemberben száznegyvenegy
gyermek született, hetvennégy fiu és hatvanhét leány; törvénytelen gyermek született
harminckettő. Halálozás volt százhuszonhat és
pedig hetvenegy férfi, ötvenöt nő; hét éven
alul elhalt negyvenkilenc gyermek. Fertőző
betegségek folytán elhaltak harmincan, baleset
következtében négyen. Házasságkötés volt
nyolcvanegy, ezek közül tizennyolc vegyes házasság. Elhalálozás folytán fölbontottak harminchárom házasságot, válás utján kettőt. Eljegyzés történt hetvenkettő.
x

Uránia JSC-. Színház

diszőrákat

bocsátjuk

a

és

zsebórákat

vevőközönség

a

saját

be-

rendelkezésére!!

Weisz J. Hugó és Társa m"órtok h'""M'-v","a 4

szám. (llj Wagner-palota.)
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(—) Ármentesítés. A Csongrád—sövényházai
ármentesit.ő-társulat most tartotta Csongrádon
közgyűlését, A közgyűlésen megválasztották :
elnökké egyhangúlag Bornemisza Elemér bárót,
alelnöknek Faragó Antal képviselőt, választmányi tagokul Dózsa Károly, ifjabb Cs. Forgó
József, Forgó G. Pál, Hegyi Antal, Reviczky
Sándor, Matolay Elek, Nóvák József, Tekulics Sándor és Gyánti Pál birtokosokat.
(—) Külföldi kiállítások. Az olasz szabadalmi társaság az 1911. évi turini nemzetközi
kiállítás alkalmából kiállítást rendez az ujabbkori találmányokról. A kiállítás célja, hogy a
kiállítást látogató közönségnek a tudomány és
ipar terén elért fokozatos haladást bemutassa.
A kiállításon való részvételt a társaságnál kell
bejelenteni.
(—) N e m lesz h á r o m n a p o s tőzsdei ssíimet.

Bécsben aziránt adtak be indítványt a tőzsdetanácshoz, hogy karácsonykor háromnapos szünet legyen. A bécsi tőzsdei kamara tegnapi
plenáris ülésében tárgyalta ezt az inditványt>
azonban mint alkalmatlant, elvetették.
(—) Az Első Magyar Altalános Biztositő
tőkeemelése.. Annak idején jeleztük, hogy az
Első Magyar Altalános Biztosító-Társaság igazgatósága elhatározta a részvénytőkének hat
millió koronáról nyolc millió koronára való
Fölemelését. Most a rendkívüli közgyűlést is
összehívta az igazgatóság január tizedikére.
(—) Fizctésképtelenséjfek. A bécsi hitelezői védegyesületa következő fizetésképtelenségeket jelenti: Szegfű R. Arad, Izsákovüs Gyula
Budapest, Dohány-utca 12., Brüller Lajos Arad,
Szabó István Baross-ut 43., Sommer József
utóda Arad.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Kass-lteli fiatalság. Levelüket és kedves
elismerésüket nagyon köszönjük. Engedjék
meg, hogy a kérdezett kritika íróját ne nevezzük meg. Kérésüket nem közölhettük vele,
meg aztán más okunk is van rá.
Felelős szerkesztő Pásztor József

Szeged szab. к ír. város tanácsától.

tüzelő-anyagját

HA

o l c s ó n

akarja

szerezni,

ugy

be-

lóravafósi Iii

forduljon

Török
Zsigmond
fakereskedőhöz, Kossuth Lajoss u g á r u t 37. s z á m alatt, ahol
mindenkor elsőrendű t ű z i f á t ,
szenet és k o k s z o t vásárolhat.

Telefon 916

44881/1910. sz.

Telefon 916

Szeged sz. kir. város részére 1911. évi január hó
1-től 1913. évi december hó végéig terjedő 3 év alatt
szükséges alábbi munkáknak és pedig:
I. a város tulajdonában levő közérdekű ós házi távbeszélők, jelzőberendezések és villámhárítók fenntartási munkálatának;
II. a szobafestő- és mázoló-munkáknak vállalati uton
leendő biztosítása céljából f. évi december hó 14-én
délelőtt 10 órakor az I. tanácsi ügyosztályban, városi
bérház első emelet, tanácsi jóváhagyás fenntartása
mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.
A szabályszerű s az 1. alatti munkálatokra háromszáz (300) korona, a II. alatti munkálatokra pedig
ötszáz (500) korona bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlati
levelek az árlejtés napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba városháza, földszint nyújtandók be.
Elkésve érkezett, kellő bánatpénzzel el nem látott
szabálytalan, avagy utóajánlatok figyelembe vétetni
nem fognak.
A vonatkozó vállalati feltételek és egységl. árjegyzék a fent jelzett ügyosztályban a hivatalos órák alatt
betekinthetök.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1910. évi december hó 1-én tartott üléséből.

я в

Ügynökök
j utalókra alkalmazást
===== nyerhetnek. —-rEredményes munka
után F I X FIZETÉS.
Cim a kiadóhivatalban

Dr. L á z á r

(¿jörjiy.

polgármester.

m t Ä

f ő z ő - és tejszín-

legfinomabb

színházi cukorkák

Lapkiadó-tulajdonos a Dólmagyarország hírlap- ós
nyomdavállalat

Nyomtatta a Délmagyarország hírlap- és nyomdavállalat Szegeden, Korona-utca 15. (Bokor-palota.)

MEGNYÍLT

Bors Mihály
| | modern nagy s z á l l o d á j a
&
a e l s ő r e n d ű berendezés09 ff*
® ® sel julius elsején meifnyilt

a K o s s u t h L a j o s - s n y á r n t 5. sz.
az „Alföld-szálloda"
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elektrotechnikai

KÁRÁSZ-UTCA
költségvetések
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802. S Z E G E D .

tüziany ag - beszerzés !

KLEIN

MANÓ

fakereskedő SZEGED, Brüsszeli-körut 8. sz.

eszközöltetnek.

TELEFON 440. SZ.

vállalatomat

7. SZ.

és rajzok

Olcsó

dig nem létezett jutányos árak mellett

alá helyeztem át, miért is érdeke a csillárvásárló közönségnek üzletem megtekintése.
Világítási

Sl.

Ajánlja I. rendű t ű z i f a , szén és k o a k s z
nagy raktárát és g ő z f a v á g ó telepét. Kívánatra olcsó árajánlattal szolgál. S z á r a z
a s z t a l o s és építőfák: nagy raktára, fan i u n k á l ó g é p e k k e l berendezve a telepen.

Ш в csillárraktárral
kibővített

I.

'

díszesebbig a legfényesebb kivitelben, ed-

вшавш^шшшшишиешшм

cukrászdájában

a.,

ahol temetések a legegyszerűbbtől a leg-

Ugyanott több lakás kiadó.

villanyerejii

díjmentesen.

=

¡iüilöSIÉiláSOfí BivÓiMíÉÉ.

TELEFON 440. SZ.

Elsőrendű kenyér
A Szegedi Kereskedők Kenyérgyára mint Részvénytársaság kenyértermelését már üzembe helyezte. A
nap bármely szakában szállít: kereskedőknek, vendéglőknek, gyáraknak és magánfogyasztóknak mérsékelt áron friss, feltétlenül tiszta, megbízható és
jóízű, orosházi módszer szerint készült kenyeret.

gépészmérnök
elektrotechnikai
vállalatánál

Főelárusitó helye: Szeged, Polgár-utca 31.

Telefon

Saját házában.

802.

s===

Telefon-szám 116.

1910n o v e m b e r27

Iskolai hegedűk
kitűnő

hanggal.

Kaphatók:

11

DELMAGYARORSZÁG

3, 4 , 5 , 6 .

8,

10

forintéri

zinházi látcsövek legújabb mintákban, legfinomabb üvegekkel. —
Lorgnettek, szemüvegek, hőmérők,
légsulymerők, valamint minden eszakmába vágó tárgyak, továbííá
beszélőgépek (gramofon) és a legújabb
í e l v é t e l ü művészlemezek, •• minden- U
nemű vonós és fuvó
hangsz erek, hurok és
kellékek a legjuíányosabb árakon
kaphatók

é>

jeljebh. H a n g v e r s e n y - h e g e d ű k 20 forinttól feliéin.
fkoJni is UurmnniumnU
Bmmaen z m e l i i i i ' i í<s <nil-

HŰI UlUHlUlllim kedveiül ltaii]f«xere;f, hu' & J X r £ n ? J ; Í 2 L m lij szerkezetű cimbalmok
templonii

iejfki rálóbb liangtartú szerkezettel, pedál nélkül 30 forinttól

Fonográf és Gramofon X«**

lefíjutányosabb árakon. Henfferok és lemezek a v i l á g lejih í r e s e b b >»ftvé»2eiiiek felvételeivel. Oua raktár kiváló
cyártmAnyu uj és átjátszott z » n ) | o r i i k é s [ii:ii>inól> <>:III.
Régi zongorák és egyéb hangszerek ujakra becseréltetnek.
Z o n g o r a k i i l e s v n z ó I n t é z e t . T e l j e « z e n e k a r o k felszer e l é s e kedvező feltételek mellett. Tornászat! éa közséüi dobok
dus választékban.

Sternberg Ármin és T e s t v é r e

!! G R A M O F O N O K !!

m
9 $ $

HANGLEMEZEK!
ALKATRÉSZEK!

Sebők Mihály vashereskeúő

o VALÓDI IMPERÁTOR o

V V

nagy

Kőmaláta
sör

képes

Van szerencsénk a n. é. közönséggel
tudatni, hogy julius hó 15-től kezdve

fin Byuol urol
Gárgyán Márton utóda.

bíztuk meg intézetünk vezetésével
és kérjük a n. é. gyászoló közönség
nagybecsű támogatását.
Tisztelettel
támoga

n

I

a

hus- és paprikapiac.

Előnyös bevásárlási forrás építőmester és építtetőknek mindennemű építkezési vasárukban, úgymint: vasgerenda, kötövas, kapcsok,
szegek, vasalás, kályhák, tűzhelyek ós mindennemű épitkezésikellékek; saját érdekükben kérem meggyőződést szerezni.

^ f

ben

utorszállitást butorkocsival hely- a
1
a
jutányosán eszközöl g
a

l Kálmán Zsigmond u
a iíszq LsQ
j S-hOrui 51. slim, i Telefon 588. •

Jótállás mellett, Magyarországon legolgyári nagy
K ö n y öis:
kcsóbban kaphatók.
Részletfizetésre
Kérjen i n g y e n

Szeged, Valéria-tér.

6.

o |Pi|eraktározásí pénzelöleggel is, 5

TÜZSZERSZÁM!
ZSEBLÁMPÁK!
rakíárában

S z e g e d , Széchenyi-tér

oaQoooopnoaaaDaciaoooaDDaDa

| | |

^

utca 3.

árjegyzéket!

Ajánlat

kiadóhivatalába intézendő.

másoló-iroda.

Tisza Lajos-körut 54.
T e l e f o n s z á m : 833.

tehetnek szert.

SZEGED, KÁRÁSZ-UTCA 15. SZÁM.
Javítások szakszerűen es gyorsan készíttetnek

Gyors- és gépirö-iskola, tandíj csekély. — Felvételek egésx
Tia p és íanitas egész éven át. — Bármily rendszerű gépeket
javítunk és telefonhívásra házhoz inogyünk. — Kellékek
raktára. — Megbízásokat kér az Underwood irógépgyár
alföldi vezérképviseltje:

GELLERT,

mellékkeresetre
Szorgalmas jeligére e lap

UNDERWOOD IROGEP-LERAKAT.
Sokszorosító és

fényes

biró uri
emberek

SSSA

BRAUN JÁNOS

cs. és Kir. udvari íiongszerevór ÍOoilelében BUDAPEST, VII.. RóKtíczi-uf 38
Képes árjegyzéket (minden cikkről külön) ingyen küldünk, csak
ineg kell irni, hogy miféle hangszerről kívántatik az árjegyzék

smeretséggel

a
n

^

Szegszárdy József
bőröndös és bőrdíszműves

Szegeden, Iskola-u. 21. (Politzer-ház.)
Különlegességek berendezett utazóbőröndök,
pénz-, levél-, szivartárcák- és női kézi táskákban. — Dus raktár legújabb rendszerű
-:utazó-kosarak és bőröndökben.
-:Hazai ipari
=
Hazai ipar!

BQQDoaQoacaaaaoaaaoaoDaaGa

Dréher Antal

sörfőzdéi
részvénytársaság

Kőbánya.
ras

3

Xil

o

£O ~

03

"a! ^

P5

idegesség, vérszegénység,
emésztési

zavarok

és h í z i a i e

kúráknál. 1 Kapható minden jobb csemege- és

füszerüzletben, vendéglőkben,
t
•
IMF

5
Kőmaláta
sör

éttermekben és
kávéházakban

ü y

Brecher Albert

Szeged, Polgár-utca 11. szám.

TELEFON-SZÁM 115.

ggg

TELEFON-SZÁM 115.
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DÉI, MAGYARORSZÁG

12
Minden szó egyszeri hirdetése 4 fillér, a cimszó, valamint minden v a s t a g
betubö.
szedett szó duplán számítódik. Tiz szóig; torjedő apróhirdetésnek az ára 40 fillér, 15 szóig
« 0 fillér, 20 szóig 80 fillér, minden további
szó 3 fillér. Apróhirdetések csakis a díj
előleges lefizetése ellenében közöltetnek.
A Déimagyarország apróhlrdetési-leuelezőlapjainak á r a :
10 s z ó i g 40 fillér, 15 s z ó i g
6 0 fillér, 2 0 s z ó i g 80 fillér.
A Délrnagyarország
hirdstési-leveiezSlapjai

aprókap-

hatók :

Békéi
hirlapirodában,
Kígyó-utca.
Mihdlyfy-téle
Kecsketrafik, iskola-utca.
Nagy-tó'zsde, Kárász-u.
Pefó'Ernő, Széchenyi-tér.
Özvegy Karc/ Józsefné,
Széchenyi-tér.
Szameth Amália, Kárász-utca.
Özvegy Halmos Jenöné,
Széchenyi-tér.
Steiner Emma, Ivelernen-utca 5.
Szabó Józsefné, Bástyautca, Kass-vigadóval szemben.
Petrov Katica, Kelemenutca.
Szántóné, Kelemen-utca
Özvegy Kroó Adolfné,
Károlyi-utca.
Péterffy Aranka, Takaréktár-utca.
Léderer N., Kossuth Lajos-sugárut 1.
Szilágyi
György, Boldogasszony-sugárut 1.
Markovits
Lajos, Dugonics-tér.
Wiesner Benő, Kárászutca 16. dohánytözsdékben.
A z a p r ó h i r d e t é s e k dija leu é l b é í y e g e k b e n is b e k ü l d h e t ő .
A jeligés leveleket csakis az
ellenőrzési szelvény felmutatójának adja ki a kiadóhivatal.
A jeligés leveleket, ajánlatokat
s eft'léket posta utján is elküldjük bárhová, ha a hirdető
ebbeli kivánságát a hirdetés
feladása alkalmával kifejezi és
a megfelelő postadijat előre
fedezi.
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Levelezés.
Elegáns uri ember
magányos úrnővel szórakozni óhajt. Levelet „Puha
kalap" jeligére e lap kiadóhivatalába kér.
7
Megismerkedni
óhajt intelligens fiatalember müveit uri leánnyal.
Levelet „Hivatalnok" jeligére a Délmagyarország
kiadóhivatalába kér.
9
C s i n o s , 1 8 é v e s leány intelligens fiatalember
ismeretségét keresi. Levelet „Jó barátság" cimen
kér e lap kiadóhivatalába.
19
Fess, fiatal ö z v e g y
asszony k o m o l y a b b uri
ember tartós barátságát
keresi. Levelet „Kellemes
órák" jeligére kér a „Délrnagyarország" kiadóhivatalába.
10

Házasság.
Házasság. Nővérein
részére keresek állami,
vagy más nyugdíjas állásban levő hivatalnokot férjül. Hozománya 30.000 korona. Vallás nem határoz.
.,K. J."Postrestant, Szeged
30
H a r m i n c éves hivatalnok f e l e s é g ü l venne
22—24 éves müveit uri
leányt. Csakis fényképpel
ellátott levélre felelek. —
Levelet „Családi Otthon"
jeligére a „Délmagyarország"
kiadóhivatalába
kérek.
35
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8tt é v e s , törekvő iparos
feleségül venne
csinos
fiatal leányt, akinek némi
hozománya is van. Levelet
„Asztalos" jeligére kér e
lap kiadóhivatalába.
20

Használt Í r ó g é p e t
megvételre keresek. Ajánlatot „Uj modell" jeligére
kérek e lap kiadóhivatalába.
21

Alkalmazás.

Üzleti
állványokat
keresek egy rövidáru üzletberendezés nagyobbitásához. Ajánlatokat „Zenta
26" jeligére kérek a Délrnagyarország kiadóhivatalába.
14

K e r e s t e t i k egy megbízható ember bankszolgának. Cím a kiadóban.
34
Komptoirista leány
azonnali belépésre állást
keres. Cím a kiadóhivatalban.
12
Leány, aki a z irodai
teendőkben és gépírásban
teljesen jártas, alkalmazást keres. Cim a kiadóhivatalban.
15
N é m e t b ő i m e t keresek két gyermekem mellé,
jó bánásmód. Ajánlatot
„Vasutas" jeligére a Délmagyarország kiadóhivatalába.
11
ö t és másfél éves
kis leányok mellé keresek
németül is beszélő, tisztességes gyermekleányt.
Cím a kiadóhivatalban. 3

Vétel.
P é n z s z e k r é n y t keresek használtat vennék előnyösfizetésifeltételek mellett.
Ajánlatot
„ Wertheirn 4" jeligére e lap
kiadóhivatalába.
16
M e g v é t e l r e kerestetnek különféle üvegfalak
Cim a kiadóhivatalban. 8

Pnpir hulladékot
bármily mennyiségben veszek. Ajánlatot „Papírhulladék" cimen a Délmagyarország kiadóhivatalába.
32
E l ő f i z e t é s e k e t minden lap részére, eredeti
árban elfogad a Békeyféle hirlapiroda.
Ugyan
ott lehet hirdetéseket is
feladni az összes újságok
számára.
29

Eladás.
C s i n o s gázkályha,
egy szoba bef ütésére alkalalkalmas, jutányos áron
eladó.— Cim a kiadóhivatalban.
26
A j tók ke m ényfa
keretben, jutányos áron
eladók. Cím a kiadóhivatalban.
28
Villanymotorok,
az
egyik 17 HP., a másik 45
HP., kevéssé használva A.
E. G. gyártmány, 2 fázisú
szegedi áramkörre, jutányosán eladók.
18
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A hirdetés alatt álJó kis szám alapján megS ^ ó ^ k / a
^ i o C ^ t
válaszbélyeg mellékelve van.
Apró hirdetéseket postautalványnyal is lőhet
feladni, a szelvényen a szöveg könnyen elfér,
Apró hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal
S Z E G E D , K O U O N A - U T C A 15. S Z Á M .

Bérlet.
Csinosan bútorozott
külön bejáratú szobát keresek, lehetőleg a Széchenyi-térhez közel. Ajánlatot „Tiszta szoba" jeligére e lap kiadóhivatalába
kérek.
25
H á r o m s z o b á b ó l és
mellékhelyiségekből álló
lakást keresek december
hó közepére. A cimet kérem a „Délmagyarország"
kiadóhivatalával közölni.

_22

Elsőemeleti modern,
5 szobás uri lakás kényelmes beosztással bérbeadó.
Petőfi Sándor-sugárut 25.
szám alatt.
37
M é g y szoba, fürdőszoba, előszoba, gáz- ós
villanyvilágításra
bevezetve azonnal kiadó. Cim
a kiadóhivatalban.
33
Öt szobás modern
uri lakást keresek iriájus
hó 1-ére. Ajánlatot „Tiszta
l a k á s " : jeligére a „Délrnagyarország kiadóhivatalába kérek.
13
Egy négyszobás
utcai lakás az összes mellékhelyiségekkel, légszesz
és villanyvilágítással első
emeleten azonnalra vagy
február elsejére kiadó. A
cim megtudható a kiadóba.
23

Pénz.
Pénzre van szüksége
tegyen közzé egy apróhirdetést a „Délmagyarország"-ba s ö z ö n é v e l
kapja az ajánlatokat. 27

Pénzkölcsön.
Személyhitelt nyújt hivatalnokoknak kartárs, 5 % kamat mellett. Semmiféle
előleges költség vagy levonás. R. K. Nagybeeskerek Postrestante.
17

Társ.
T á r s a t k e r e s e k egy
alapítandó pracizíós szerszámgépek
gyártására.
Szükséges tőke 15—20000
kor. Szakismeret nem feltétlenül szükséges. Ajánlatok „Dr. H." jelige alatt
a „Délmagyarország" kiadójába kéretnek.
36
T á r s a t k e r e s e k évenként 10—12.000 koronát
jövedelmező üzletemhez.
Utazók előnyben. Ajánlatot „10.000" jeligére e lap
kiadóhivatalába kérek. 6

Ingatlanok.
Olcsón eladó h á z ,
vagy más ingatlan előnyösen vehető, ha a „Délinagyarország"-ba hirdet.
31

Különfélék.
Az összes ú j s á g o k
karácsonyi
számaira
előjegyezhetni már most, a
Békey-féle
hirlapirodában.
5
A k ö z e l g ő ú j é v i ünnepekre névjegyeket és
egyéb nyomtatványokat a
legszebb kivitelben ós legjutányosabb árak mellett
a. „ D é l r n a g y a r o r s z á g "
könyvnyomda-vállalat készít.
24

Elsőrangú könyvnyomdai műintézet

•
•

•
H

>Délmagyarország<
h í r l a p - és

könyvnyomda-vállalat.

ízléses kivitelben készülnek: Szépirodalmi művek, báli és esketési meghívók, feltűnő és
csinos falragaszok, katonai és kereskedelmi nyomtatványok, árjegyzékek, gyászjelentések.
A vállalat különös súlyt fektet munkái Ízléses, a mai kornak megfelelően való elkészítésére.

Alegujabb rendszerű körforgó és gyorssajtó-gépekkel,
úgyszintén a legmodernebb betüfaj okkal gazdagon
fölszerelve - Könyvkötészet - Elsőrangú munkaerők

Szeged, Rorona-utca 15 szám
mm
••

Telefon-szám 836 : Interurbán 835
l

1

••

