19i1

Péntek, december 2 9

II. évfohanf, 2 9 8 . szám

••BMBBB^SSaaK^
SJzponíi szerkesztőség és kiadóhivatal Szeged,
•="
Korona-utca 15. szám
c=i
Ssdapesti szerkesztőség és kiadóhivatal IV.,
Városház-utca 3. szám
czza

ELŐFIZETESI AR SZEGEDEN
egész évre . K 24*— félévre . . . K 12*—
negyedévre . K 6'— egy hónapra H V—
Egyes szám ára 10 fillér.

Királyi audiencia.
„A miniszterelnök kihallgatáson jelenik
meg ő felségénél. A delegációk megkezdték tanácskozásukat. Ez már magában
véve indokolja a miniszterelnöknek a király elé való járulását. De ettől eltekintve
is, a legtermészetesebb, hogy a Bécsben
időző miniszterelnök jelentést tesz az uralkodónak a folyó ügyekről, a politikai helyzetről. Erre az audienciára különös okot
szolgáltat az is, hogy a miniszterelnök a
kormány üdvözletét tolmácsolja ő felségének az ünnepek alkalmából. A politika
szürkeségéből azonban kiemelkedik ez az
audiencia, mert élő cáfolata a király egészségi állapotáról az utóbbi időben elterjedt
kósza hireknek. Ennek az audienciának
egyébként közömbös hire tehát csak örömmel töltheti el a hazának minden polgárát.
Egy ellenzéki laptársunk azonban a miniszterelnök királyi kihallgatását mégis
kedvező alkalomnak találja arra, hogy
ahoz fájdalmas hangú közjogi fejtegetéseket fűzzön és megállapítsa, hogy az ország
sorsát nem a parlament és a közvélemény,
hanem a királyi audienciák döntik el s különösen azok a téves információk, amelyekkel, laptársunk szerint, a királyt első
tanácsadója félrevezeti. Igazat kell adnunk laptársunknak abban, högy az ország
sorsát most csakugyan nem a közvéle-

Nem keli.
I r t a Biró

Lajos.

Tárczy bevégezte a felolvasását. Tapsoltak. Az iró meghajolt egy párszor, azután lement a pódiumról; később keresett egy helyet és udvariasan hallgatta az angol hegedüst és a francia énekest, aki még utána következett. A koncert végével a nagyteremben táncra készültek, Tárczy elment az olvasóterembe, kiválasztott egy puha karosszéket és csendesen szivarozott. Nemsokára
egy zömök, kövér ur kereste fel. Ez Veszprémi volt a nagykereskedő. Kezet fogtak.
— Azért jöttem — mondta Veszprémi —
hogy gyere már egyszer megint hozzánk
ebédre.
— Köszönöm, örömmel.
— örömmel? Igazán?
— Hogyne, legkedvesebb kalmárja a világnak. Az ember olyan ritkán talál valakit,
aki szereti a jó könyvet és a jó képet . . . És
akinek jó konyhája is van. Persze, hogy
örömmel. Mikor menjek?
— Holnap, ha akarod.
— Jó.
Veszprémi elégedetten intett vagy háromszor a fejével, azután mosolyogva mondta:
— Hanem, ha szivesen jösz, akkor most
keresd fel a feleségemet. Haragszik, hogy
feléje se nézel.
Tárczy meghökkent.
— Ohó — gondolta magában — hát az
egész meghívás az asszonytól ered?
—
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mény, nem a parlament akarata irányitja,
de viszont a királyi audienciák megbeszélései sem, — hanem a parlament és közvélemény többségével szemben álló heterogén kisebbségnek vitarendező bizottsága. A miniszterelnök jelentéseinek és a királyi audienciának az utóbbi időben épen
azon kérdések megbeszélése a tárgya,
hogy miképen lehet és kell érvényt szerezni a kisebbségi anarchiával szemben, az
alkotmányosság igazi faktorai, a parlamenti többség és a közvélemény akaartának.
Azt még megértjük, ha az ellenzék aggódó szemmel néz a királyi audienciák
eredménye elé, mert félti tőle azt a parlamenti anarchiát, amelyet olyan nagy fáradsággal hivott életre s olyan keservesen
tart fenn. De azt, hogy laptársunk a miniszterelnöknek épen mostani audienciájával kapcsolatosan régóta elcsépelt és eltemetetteknek hitt közjogi elméleteket elevenit fel, azt csak a parlamenti szünet
unalmainak tulajdonithatjuk.
Sajátságos jelensége a magyar politikának, hogy a pártok közjogi alapon alakulnak és az ellenzéki államférfiúi képességek
jóformán a legfinomabb közjogi hajszálak
hasogatásában merülnek ki. De ennél még
sajnálatosabb az a gyakorta tapasztalható
jelenség, hogy azok a pártok és politikuAzután mentegette magát:
— Nem tudtam, hogy itt vagytok. Mere
van a nagyságos asszony?
— Fenn van a teremben.
Tárczy elindult. A teremben már táncoltak. Végigment a táncolók között és a terem
végén találkozott az asszonnyal.
— No, csak hogy rászánta magát, hogy
felém néz, — mondta durcásan az asszony.
Erőszakkal kell idehozni.
— Nem tudtam, hogy itt van. Bocsásson
meg.
— Jó. Megbocsátok.
Leültek. Hallgattak. Az asszony várakozva nézett a férfira.
— Nem táncol? — kérdezte végre Tárczy.
— El akar küldeni? Már is sokalja a társaságomat?
— Isten mentsen. Boldog vagyok, hogy
együtt lehetek magával.
— Boldog? Komolyan?
Tárczy ránézett. Az asszony egészen csinos volt. Válla és nyaka puhán fehérlett a
kivágott ruhában és harminckét éve csak
egy, finom, pikáns, könnyű hervadtságban
mutatkozott. Komolyan válaszolt neki:
— Boldog vagyok.
— Ezt ugy mondja, mintha egy pohár vizet kérne.
— Pedig igazán boldog vagyok.
— Miért? — kérdezte logikátlanul és kihívóan az asszony.
Tárczy összehúzta a homlokát. Ha az
asszonyok ilyen ostobaságokat kérdeznek,
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sok, akik folyton mikroszkópon vizsgálják a közjogi mikrokozmoszt, a legsarkalatosabb tévedéseket követik el az olyan
kérdésekben, amelyekben a gyakorlatlan
szem is képes tisztán látni.
Minden parlamentáris ország alkotmányának alaptétele, hogy az uralkodó alkotmányadta jogait a parlmentnek felelős miniszterek utján gyakorolja. A miniszterelnök nemcsak első tanácsadója az uralkodónak, hanem ő az, aki a király tényeit és
elhatározásait a parlamentben képviseli és
ezekért a többséggel szemben a felelősséget viseli. Elképzelhető-e tehát annál valami természetesebb, mint az, hogy a király első tanácsadója időnként jelentést
tesz a korona viselőjének és hogy több irányítást kér követendő magatartására néz| ve. Nem ellenkeznék-e az alkotmányos| ság és parlamentárizmus legelemibb követelményeivel, ha a kormány a végrehajtó
hatalom birtokosát és a törvényhozás
egyik faktorát nem informálja arról, hogy
mi történik a törvényhozás másik tényezője körében? Nem volna-e megcsúfolása
a miniszteri felelősségnek, ha a kormány
a király jogait, annak tudta és beleegyezése nélkül gyakorolná és a királynak oly
tényeiért viselné a felelősséget, amelyekről annak tudomása nincsen. Ezek mind
olyan tények, amelyeken a világ egyetlen
akkor akarnak valamit. Mit akar ez? Nyugodtan válaszolt neki:
— Mert maga szép, okos és szeretetreméltó asszony.
— Csak azért?
Tárczy ránézett. Ha azt mondom neki, —
gondolta — hogy csak azért, akkor halálosan megsértem.
— Nemcsak azért, — válaszolta hát.
— Hanem?
Tárczy nem válaszolt. Ránézett. Az aszszonynak csillogott a szeme és kutatva mélyedt az övébe. Tárczy lehajtotta fejét és
hallgatott.
— A múltkor is akart mondani valamit, —
sürgette a választ az asszony.
Tárczy most már tisztában volt mindennel.
Eszébe jutott ja múltkori beszélgetésük.
Akkor is vallomásokat erőszakolt ki belőle
az asszony. De a döntő szóig nem jutottak
el. Akkor ugy tett, mintha ezt a döntő szót
ki akarta volna mondani, de adós maradt
vele. Az asszony most számon kéri. Tárczy
dühbe jött. Szerette Veszprémit és el akarta
felejteni a múltkori' dolgot. El is felejtette.
Az asszony makacssága bosszantotta. Egy
másodpercig mérlegelte még az ügyet.
— Szeretem — mondta magában — ezt
a Veszprémit. Derék, okos, becsületes ember.
Ránézett az asszonyra és megvolt az elhatározása. Halkan és lassan mondta neki:
— A múltkor . . . a múltkor azt akartam
mondani . - . hogy szakitok Riese Micivel.
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parlamentáris országában sem lehetne vitatkozni.
A királyi audienciákon valóban történnek döntések, de ezek csak arra vonatkoznak, hogy az uralkodó törvényben biztosított jogait milyen irányban gyakorolja. Ez
a királynak nemcsak joga, de alkotmányos
kötelessége. Hogy a királyi elhatározás a
miniszterelnök közreműködésével jöjjön
létre, ez nemcsak az alkotmányosság, hanem a józan ész követelménye is, mert
államférfiú nem képviselhet olyan álláspontot, amelyhez előzetesen hozzá nem
járult és nem is vállalhatja érte a felelősséget.
Azok a döntések, amelyek a királyi audienciákon történnek, kétségtelenül befolyással vannak a politika
irányára,
de
csak akkor, ha összhangban állanak a parlamenti többség felfogásával. Ezt pedig
nem az ellenzék, hanem kizárólag a többség van hivatva eldönteni, de ez is köteles respektálni a koronának alkotmányos
jogait.
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fl fogadalmi templom ügye
a pénzügyi bizottság elöíí.
— Kölcsön fölvételét j a v a s o l j á k a k ö z g y ű l é s n e k . —

(Saját tudósítónktól.) A pénzügyi bizottság csütörtökön délután foglalkozott a fogadalmi templom kérdésével. A fölött vitatkoztak, miképen födözzék azt az összeget, amely
a templom építési költségéből még hiányzik.
Ez az összeg Gaál Endre dr tanácsos a kérdés előadója szerint 1,200.000 korona, Bokor
Pál polgármesterhefyettes (szerint 1,655.000
korona, Wimmer Fülöp szerint pedig 1 millió
800.000 korona. Hogy tényleg mennyi a hiány, azt persze nem tudták megállapítani, a
minthogy a megállapítás akkor lehet csak
pontos, amikor minden részletben pontos
adatok állanak rendelkezésre.
A hiányzó összeg megszerzésének módját
illetőleg nagy volt az eltérés a bizottság tagjai között. Az előadó azt javasolta, hogy kölcsönből fedezzék a hiányt. A kölcsön törlesztésére részben fedezetet nyújt a templomföldek jövedelmei. Az előadó javaslata szerint a kölcsönt a vallásalapból kell kérni, igy
minden levonás nélkül öt százalékos törlesztésére kapna pénzt a város. Bokor Pál polgármesterihelyettesnek az volt a véleménye,
hogy addig el kell halasztani az építést, amig
arra elég pénze lesz a városnak. Pillich Kálmán azt mondotta, hogy a város polgárai
három éven át egy évi pótadónak megfelelő
összeggel járuljanak a költségekhez. Bokor
Adolf pedig azt a megoldást ajánlotta, hogy
döntsenek először a fölött, elbirja-e a város
költségvetése azt a 35.000 korona kiadást,
amely szükséges ahoz, hogy a fölveendő
kölcsön évi törlesztése a bérföldek jövedelmén ki vül együtt legyen.

A b a l k á n i veszedelem. Szófiából jelentik: Azokból a jelentésekből, melyek a vidéki
hatóságoktól a központba érkeztek, nagyon
valószínűnek látszik, hogy Macedóniában a
közel jövő a legnagyobb veszedelmeket rejti
magában. A forradalmi bizottság erős akcióba kezdett és az isztibi bombamerénylet
csak bevezetése volt a merényletek egész
sorának, melyeket a forradalmi bizottság
most végre akar hajtani. A macedón bandáit
lángba akarják borítani az egész Balkánt,
mert elérkezettnek látják az időt, hogy Európát beavatkozásra kényszerítsék. A beérkezett jelentésekből az is valószínűnek látszik,
hogy Anglia biztatja a forradalmi komitét és
Végül ugy döntött a bizottság többsége,
minden arra mutat, hogy Angolország nem hogy azt javasolja a közgyűlésnek, szerezze
hajlandó többé támogatni az ifju-török poli- be a város kölcsön utján a fogadalmi temtikát.
plom építéséhez még hiányzó összeget és keAz asszony elvörösödött az örömtől, ö is
halkan szólt:
— Ezt akarta mondani?
— Ezt.
Az asszony lesütötte a szemét.
— Én nem is értettem soha, — mondotta
— hogyan választhatott ki maga egy ilyen
nőt. Egy orfeum-énekesnőt. Egy műveletlen,
tudatlan, szellemtelen leányt . . .
— Nem találtam Olyat, aki müveit és
szellemes is lett volna,
— Miért nem keresett?.
• — Azt hiszi, találtam volna?
. — Igen.
Tárczy diadalmasan emelte fel a fejét. Várj
csak, — gondolta. Naivul kérdezte:
— Hát maga ismeri ezeket az orfeuménekesnőket?
Az asszony rábámult:
— Ismerem-e őket? Hogy mondhat ilyet?
— Ha azt (hiszi, hogy műveltet iis találhattam volna . . .
— De nem orfeum-énekesnőt. Hanem egy
"nőt, aki megérti. Egy asszonyt, egy tisztességes asszonyt.
Tárczy mély megvetéssel mondta:
— Hja egy tisztességes asszonyt?
Az asszony remegett a felháborodástól.
Nem tudott mit mondani. Végre reszketve
tört ki:
— Csak nem hasonlít tisztességes nőt
azokhoz a nőkhöz, akiket mindenki . . .
. — Isten mentsen, — válaszolt Tárczy

nyugodtan, — én a tisztességes nőket sokkal
kevesebbre becsülöm.
— Kevesebbre, ihogv mondhat ilyet?
— Akkor becsülöm meg őket, ha sakkal
kevesebbre becsülöm őket. Kérem, ha az
ember órát akar, akkor az óraárushoz megy.
Ha szerelmet akar, akkor szerelemárushoz
megy. Hiszen nekik az a mesterségük. Azt
ők jobban értik, ök azért élnek, ők azért és
arra ápolják, dédelgetik, gondozzák magukat. Á fürdőjük, a parfümjük, a csipkéjük
mind arra váló. Hogy jutna erre ideje és
kedve egy tisztességes asszonynak?
— De hát — mondta hebegve, —az semmi,
az semmi, hogy egy asszony a szerelmének
föláldozza a tisztességét? Hogy odaadja a
tisztességét?
— A tisztességét? De kérem, — mondta
Tárczy üzleti hangon, — ennek reám nézve
semmiféle értéke nincs. Értékes rám nézve
az ideges, kemény, formás, szép termet, a
forró ajak, a gömbölyű kar, az acélos karcsú
láb . . . De a tisztesség? Mit érek én több
gyermekes családanyák tisztességével?
— De ihát a délek? A szellem?
— Ah, a lélek, a szellem . . . Tudja, magának, aki olyan okos asszony, megmondhatom, nincs utálatosabb, mint egy asszony,
aki folyton a léiket, a szellemet emlegeti.
— De hátha egy asszonyt nem ért meg az,
'akihez hozzá van láncolva?
— Oh, a legnevetségesebb és a leggyülöletesebb élőlény a világon a femme incom-
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resse meg a vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy a kölcsönt a vallásalapból folyósítsa.
A bizottság üléséről tudósításunk 'a következő :
A bizottság ülésén Lázár György dr polgármester elnökölt es azon Gaál Endre dr tanácsos, előadó, Bokor Pál polgármester-lielyes'tes, Taschler Endre főjegyző, Balogh Károly tanácsos, Tóth Mihály főmérnök, Faj ka
János főszámvevő, Somogyi Szilveszter dr
főkapitány, Faragó Ödön dr tiszti főorvos,
ÍScultéty László főkönyvelő, Bárkányi Zoltán és Bárdos Béla aljegyzők, továbbá Back
Bernát, Becsey Károly, Bokor Adolf, Holtzer
Aladár, Kiss Arnold, Kluger Albert, Lövész
Antal, Oblátli Lipót, Pillich Kálmán, Végin an Ferenc dr, Weiner Miksa és Wimmer
Fülöp bizottsági tagok vettek részt.
(Az

előadó

javaslata.)

^ Az elnök megnyitó Szavai után
Gaál
Endre dr előadó ismerteti a fogadalmi templom ügyének előzményeit. Elmondja, hogy
a Schalek Frigyes tervező által elkészített
költségvetést átvizsgálta a mérnöki hivatal
és az megállapította, hogy a templomra — a
belső berendezés kivételével — 2.520,000 korona építési költség keli. A tervezési költségek,
a tiszteletdíj 143,000 koronára rug. A városnak ezidőszerint rendelkezésre áll 1.200,000
korona készpénz. A kamatokat leszámítva, a
hiány 1.200,000 korona, amelyet kölcsönből
kellene fedezni.
A vallás és közoktatásügyi
minisztertől kérni kell, hogy a vallásalapból
adjon kölcsönt a templom építésére. Azt javasolja, hogy egymillió korona hosszú lejáratú kölesönt kell kérni a minisztertől. Erre
megfelelő fedezetet nyújt a templomföldek
jövedelme, amely most 52,000 korona. A
hiányzó összeget ugy gondolja fedezni, hogy
a városnak a saját alapjaiból kell fölvenni
rövid lejáratú kölcsönt.
(Vita

a szólás

joga

fölött.)

Pál polgármester-helyettes akart
szólni, de mielőtt szólásra emelkedett volna,
Gaál Endre dr előadó azt a kijelentést tette,
hogy az ő véleménye szerint nem arról van
(szó, hogy a város épitsen-e fogadalmi templomot, vagy sem, hanem arról, miként fedezzék a hiányzó összeget.
Nagy megütközést keltett ez a kijelentés, de
Bokor

prisse. A meg nem értett asszony odatolakodik a maga érzelmeivel minden idegen
gondolathoz, minden idegen érzéshez, felajánlja, kinálja a szimpátiáját. Árulja magát
és a legtöbbet ajánló biztosan megkapja . . .
Az asszony nem birta tovább. Kiegyenesedett és a dühtől reszketve kérdezte:
— Én kínálom magamat? Én?
Tárczy csodálkozott.
— Ki beszél magáról? Magának (két gyermeke van, maga nem 'keres lihegve megértést, hanem bölcsen tudja, hogy a legszebb
dolog :két gyermek jó anyjának lenni. Minden hódolatom az ilyen asszonyoké. Én a
másik fajtáról beszéltem. Hogyan beszélhettem volna magáról?
Az asszony megzavarodott. Nem tudott
szólni. Tárczy kegyetlenül folytatta:
— Minthogy pedig a imásik fajtával, a
melynél talán volna remény, nem érdemes
foglalkozni, én meggondoltam a dolgot. Szakítani akartam Riese Micivel? Meggondoltam . . . Nem szakítottam vele.
Az asszony felugrott.
— Tárczy, — sziszegte, — Tárczy ? maga
a legutálatosabb, a iegszemtelenebb, a legelbizakodottabb fráter a világon.
Megfordult és elsietett. Tárczy utána nézett. Tudta, hogy a holnapi ebédnek most
már vége.
De igen meg volt elégedve magával és nagyon becsületesnek érezte magát.

az elnöklő polgármester megnyugtatta a bizottság tagjait, hogy ő nem ért egyet az előadóval, hanem azon a nézeten van, hogy az
épités elhalasztása is egyik megoldása a
hiány előteremtésének.
(El kell halasztani
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az építést.)

(A

határozatok.)

Eh ők ezután bezárja a vitát és szavazásra
bocsátja a kérdést. A szavazás eredménye az
lett, hogy a bizottság többsége elfogadta az
előadó javaslatát, vagyis elhatározta, hogy
javasolja

a közgyűlésnek:

kölcsön

utján sze-

emelkedett szólásra. Megnyugvással vette
tudomásul a külügyminiszter beszédét, mely
— szerinte — mindenkit kielégít az egész
monarchiában. A legjobb álláspont, mely
minden tekintetben kielégítő, épen ezért kéri,
hogy bizalmat szavazzanak Aehrenthal külügyminiszternek s nyíltan fejeznék ki, hogy
rhegnyugvással veszik tudomásul a monarchia mai külpolitikai helyzetét.
Heltai Ferenc csatlakozik Be'rzeviczy indítványához. szintén megnyugvással veszi
tudomásul Aehrenthal külpolitikai működését.
Ezután Auffenberg Móric szólalt föl. A
monarchia hadseregének állapotát jellemezte.
Visszautasította egyesek vádját, melv szerint méltánytalan megterhelést okoznak a
hadsereg reformtörekvéseivel. Statisztikai
adatokkal mutatta ki, hogy külföldön menynyi áldozatot hoznak s azokkal lépést kell
tartanunk, annál inkább, mert évtizedek mulasztásait kell pótolnunk. S a védőerőreformok fontosságát is vázolta, kérte a reformok
elfogadását.
Khuen-Héderváry Károly gróf miniszterelnök szólalt fel eztán röviden. Kijelentései
általános megnyugvást keltettek, ugy hogy
elfogadták Berzeviczy Albert indítványát, elfogadták a négy hónapi indemnitást. Az osztrák delegáció délutáni ülésén — hol Aehrenthal és Anffenberg szintén felszólaltak — rövid vita után szintén elfogadták a közös indemnitás javaslatát.

templom
építéséhez
Ezután elmondotta Bokor Pál polgármes- rezzék be a fogadalmi
ter-helyettes a véleményét. Szerinte Gaál még hiányzó összeget.
Endre dr adatai nem minden tekintetben fogadhatók el reálisnak. Belső berendezésre
feltétlenül fel kell venni 300,000 koronát, Részletek a delegáció üléséről.
mert eddig nincs biztosítva, hogy a berende— A monarchia külpolitikai helyzete. —
zést magánosok, vagy az egyház szerzi be. A
(Bécsi tudósítónktól.) A magyar delegáhiány szerinte legalább 1.555,000 korona és
ha ehez hozzászámítunk még 100,000 koronát, ció ma délelőtt ült össze Bécsben, hogy a
amely összeg mint árfolyamveszteség a köl- közösügyi költségre négyhónapos indemnicsön beszerzésénél föltétlenül a város terhére tást szavazzon meg. Az osztrák bizottság
íródik, akkor 1.655,000 korona fedezetről kell
gondoskodni. Ilyen nagy kölcsönnek az évi este hat órakor kezdte meg tanácskozását.
amortizációja 88,000 korona és ha figyelembe A delegációs tárgyalást ez alkalommal nem
vesszük, hogy a templomföldek jövedelme nyitotta meg trónbeszéddel a király, ami a
1925-ig évi 52,000 korona, akkor láthatjuk azt, király gyöngélkedésén töliil nyilván azért
hogy a városnak évi 35,000 koronával kellene
történt igy, imivei a mostani ülésezés nem
a templom építésére felveendő
kölcsön törlesztéséhez hozzájárulni.
Ha nyolc eszten- végez teljes munkát, előreláthatóan nem is
deig elhalasztják az építést, akkor könnyebb fog gyakorolni a közös ügvek egész terülelesz a helyzet, mert addig szaporodik az alap tére kiterjedő kritikát, mivel a négy hónapra
és több pénze lesz a városnak.
szóló költségvetési fölhatalmazás tartama
(Meg kell kezdeni az építést.)
alatt újra összeül a delegáció s akkor módja
lesz
a közös költségvetés minden részletét
Kugler Albert azt mondja, liogy haladéktalanul meg kell kezdeni a templom építését. bi rálát alá vonni.
Itt arról lehet csak vitatkozni, hogy nyolc
A magyar delegáció első teljes ülése délév múlva épitsék-e föl a templomot és addig
építsenek a mostani, templom helyére egy előtt tizenegy órakor kezdődött a magyar
ideiglenesei, mert a mostani templom nem palta delegációs termében. A teljes számban Papi vallomás a papok életéről.
tartható fenn és olyan az állapota, liogy res- megjelent delegátusokon kivül ott volt fié— «Nincs elegendő krisztusi szereteí». —
taurálni nem lehet, vagy pedig most kezd- derváry Károly gróf miniszterelnök, Hazai
jék-e meg a fogadalmi templom építését. A Samu honvédelmi miniszter, Aehrenthal gróf,
(Saját tudósítónktól.) A pápa elrendelte a
Auffenberg lovag és Burián báró közös mi- papnövendékek nevelésének megszigorítását,
költség mind a két esetben ugyanaz.
Végman Ferenc dr azt mondja, hogy a bi- niszterek, továbbá Montecuccoli gróf tenge- hogy a kispapok jóelöre megszokják az aszzottság ne foglalkozzék az elhalasztás kérdé- részeti parancsnok. A miniszterelnök javas- kézist, a nélkülözést, türelmet, felebaráti szejsével, hanem esak azzal, hogy miként lehet a latára Bohus Zsigmond bárót bizták meg a retetet. Bár erre a szoktatásra alkalmatosabb
költséget előteremteni. Szerinte a vallásalap- korelnökséggel, korjegvző pedig Windisch- eszköznek gondolnánk a papok-kezelte álgraetz Lajos herceg lett. Az ezután lefolyt lam vagyonról való lemondást, ami a nagy
ból kell kölcsönt kérni.
választások eredménve szerint elnökévé Láng jövedelmekre vágyó fiatalemberek kedvét elObláth Lipót kevésnek tartja a fedezeti
összeget. Szerinte több kell a templomra. De Lajos bárót, alelnökévé pedig Zichy Ágost venné a papi pályától, el kell ismernünk,
akármennyi kell, föl kell azt építeni, mert a grófot választotta meg a delegáció.
hogy — ilyen célt szolgáló intézkedésre
város fogadalma beváltását nem halaszthatLáng Lajos báró átvette az elnök lést s szükség van. A papok életének megreformája el.
Isten áldását kérte a királvra.
lására egyházi szempontból szükség van. Ezt
(Vitatkozás.)
Az elnöki megnyitó s apróbb ügyek elin- nemcsak mi állítjuk, hanem maguk a papok
Wimmer
Fülöp Bokor Pál álláspontjához tézése után Burián István báró közös pénz- is tudják. Ezt bizonyitja az a cikk is, amelyet
csatlakozik, csak azt jegyzi meg arra, hogy üpvminiszter terjesztette elő a közös minisz- egy Strommer Viiktorin nevű bencés papa fedezendő hiány nagyobb, mint amekkorá- térium javaslatát, amely rámutat arra, hogy tanár az „Egyházi Közlöny" legutóbbi szának azt a polgármester-helyettes jelezte. az országos bizottságoknak ez év végéig mába irt. Ez a cikk súlyos Vádakkal támadja
Szerinte legalább 1.800,000 korona fedezetéről már nincsen módjukban az 1912-i'ki közös a katolikus papságot.
kellene gondoskodni. Ennek az évi törlesztése költségvetés megállapítása s ezért a közös— Én — írja Strommer — igy karácsony
100,000 korona és tekintve, hogy a bérföldek íigyi rendes kiadásoknak, továbbá a Bosz- táján sohasem tudok szabadulni attól a kínzó
jövedelme csak 50,000 korona, a városnak évi niában és Hercegovinában lévő parancsnok- gondolattól, liogy a karácsonyi békéből és
50,000 koronáról kellene gondoskodnia. Kéri, ságok, csapatok és intézetek szükségleteinek szeretetből nekünk papoknak a magunk himondják meg ezt nyíltan a közgyűlésnek. 1912. január 1-től április 30-ig való fedezé- bájából vajmi kevés jutott osztályrészül.
Különben egy pillanatig sem jut eszébe, hogy sére a mult évben e ciimen megszavazott ösz- Nem a karácsonyfára s az alatta ugrándozó
olyant mondjon, hogy nem kell a fogadalmi szege'k négy hónapra eső arányos részének vidám gyermekseregre gondolok. Ez is valatemplom. A templomot igenis föl kell építeni megszavazását kéri. Hangoztatta a közös mi, de akit hivatás vitt a papi pályára, könySzegednek, amely erre fogadalmat tett.
pénzügyminiszter, hogy e provizóriumnak nyen napirendre tér efölött. Sokkal nagyobb
Lövész Antal kéri, hogy fogadja el a bi- megszavazása az 1912. évi közös költségve- dologról van itt szó. Tartózkodás nélkül kizottság az előadó javaslatát és mondja ki, tés megszavazásának semmiképen nem pre- mondhatom: Krisztus papjai, nincs bennetek
hogy javasolja a közgyűlésnek az épités mi- judikál.
elegendő szeretet, nincs kivált egymás
iránt!
előbbi megkezdését. A város érdekei is megCsoda-e, ha égi béke helyett földi civakodás
A
javalatot
tárgyalás
végett
a
négyes
alkívánják ezt, mert egy egész városrész várja
bizottságnak adták ki, azután pedig megala- sokszor az osztályrészetek?
a kiépítését.
Aki egy kicsikét Ismeri a papok életét, tudkították az albizottságokat.
(Építsen a polgárság.)
ja,
miről beszélek. A laikus elem sokat mulat
A teljes ülés után nyomban összeült a dePillich Kálmán azt mondja, hogy elérkezett
legáció négyes albizottsága, hogy a Burián rajtunk, nem egyszer meg is botránkozik. És,
méltán
az ideje annak, hogy a város beváltsa foga- báró benyújtotta mdamnitási javaslatot tár- mi tagadás benne, méltán botránkozik,
élcelődik. A mi égiyházhoz voló viszonyunk
dalmát. Sokkal többe fog kerülni a templom, gya.ás alá vegye.
nincs átitatva elégendő szeretettel.
mint azt előre kiszámították. De ez nem baj.
Aehrenthal gróf közös külügyminiszter
Nem ismerek még egy olyan társadalmi
Fedezze a költségeket a polgárság olyanfornyilatkozott
a
monarchia
külügyi
helyzetéosztályt,
olyan 'hivatáskört, ahol oly könnyen
mán, hogy ötven százalékos pótadónak meg."'7. Hangoztatja, hogy az olasz-török hábo- S oly szaporán megteremne a sápadt irigyfelelő Összeggel járuljon
hozzá az építéshez.
Ezt persze nem egy év, hanem három év alatt rúban a monarchia szdgoruon semleges s a ség, ahol oly szeretetlenül kritizálnák, annyi
kellene fizetni ugy, hogy 1913-ban 20, 1914- törekvése az, hogy mind a két állam becsü- passzióval gyanusitánák egymást az embeletes békével kerüljön ki a háborúból. Hosz- rek, mint ahogyan ezt a papok teszik. Az amben 15 és 1915-ben 15 százalékot fizetnének.
Bokor Adolf szerint azt kellene eldönteni, szasabban nyilatkozott a marokkói tárgyalá- bíciót gyanakvással kisérik, a munkakedvet
hogy a város költségvetése kibir-e évi 35,000 sokról, melyek alatt a béke föntartása volt a stréberségnek beiyégzík, a sikereket fájó
korona megterhelést, amilyen összeggel tud- célunk. A hármas szövetség változatlanul szívvel látják és irigylik. Az egymás szapuniillik a polgármester-helyettes véleménye szilárd. Mivel Európa közepén ekszponált he- lásában hü vezetitek, nem pedig, mint azt nészerint hozzá kellene járulni a költségek fe- lyen élünk, kérte a védőerőjavaslat megsza- melyek tévesen hiszik, a „Fliegende Blatter"
kávésnénikéi.
dezéséhez. Ha elbírja a város ezt a megter- vazását.
Nem hiszem, hogy vadidegen, egymással
Aehrenthal beszédét hosszú ideig tartó
helést, akkor kezdjék meg azonnal az építést,
ha pedig nem birja el, akkor halasszák el.
taps követte. Majd Berzeviczy Albert grófé .vi ellentétben álló iemberek hasonló esetek-
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ben ugy pőrére vetkőztetnék egymást, mint
ahogyan ezt a papok teszik. Papnak kell lennie az embernek, hogy megértse a nyilt ellenségeskedésnek, az alattomos tőrvetésnek, a
(titkos besugásnak s a kíméletlen agyongázotlásnak azt a csúnya munkáját, amely sósainkban dívik. Nincs-e igazam, mikor ázt
mondom, hogy htjával vagyunk mi a krisz
tusi

szeretetnek1

Nincs előljáró, aki a külszin szerint nagyobb
hódolattal találkoznék alattvalói részéről,
mint amilyenben mi papok részesítjük törvényes felsőbbségünket. De ez a hódolat vajmi gyakran férfiatlan megliunyászkodás és
rendes társa a hátmögötti szeretetlen, nem
ritkán igazságtalan birálgatás. A felsőbbség
érzületére még egyéb, még fájóbb dolgokat
aiem is említve, sok-sok tekintetben ránehezedett bürokratizmus szelleme.
Nem azért irtam le e gondolatokat, mintha
valami különös kedvem telnék bennök. Fájnak, kinozna, de még jobban fáj a mi szeretetlenségünk,
vány, elmosódó

melynek
az én
rajza
csupán.

irásom

hal-

Ha ez a leirás „halvány, elmosódó rajz
csupán", mi lehet az igazság, a meztelen,
•meg nem cenzúrázott igazság?! S a papi irás
érdekességét és súlyát csak emeli, 'hogy az
Egyházi Közlöny-ben jelent meg.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
Színházi műsor.
Pénteken : Kegyelmes ur, bohózat. (Páros */»•)
Szombaton: Szép Heléna, operett. (Páratlan '/$•)
Vasárnap délután: Kis herceg, operett. — Este
Peleskei nótárius, bohózat.

Az Operaházból.
(Fővárosi
tudósítónktól.)
Az idei szezon első fele már elmúlt s az Operaháznak csak
•egy bemutató-estje volt eddig. Az újdonsággal bemutatott két egyfelvonásos sorsa nem
volt a legszerencsésebb. Az egyiket, a „Suteanne titkát" pláne két szereposztásban mutatták be, holott elég lett volna egy szereposztás is. Wolff-Ferrari
zenei Ínyenceknek való
eenéje nem kell a nagyközönségnek. A bemutató után állandóan üres ház mellett került színre. A másik újdonságot, a „CarmeJát" egy szereposztássá? taníttatták be, holott, ha számoltak volna a szerző és a szereplők temperamentumával, s arányitották volna ezt a mü negativ kvalitásával, akkor rájöhettek volna arra, hogy ezt a müvet minden előadásban uj szereposztással kell adni.
A Carmela egyetlen előadása után okulva az
igazgatóság az egyetlen szereposztás nehézségein, újra betanította az újdonságot, még
pedig elvi okokból. Az „elvi ok" nagyon szép,
de annak következményeit viseljék azok,
akik a mü előadásainak megakadályozol voltak s ne az ártatlan közönségen boszulják
aneg azt.
örömmel látjuk, hogy Balling a régi klaszszikus műsornak felújítását első feladatának tartja. Időt, fáradságot nem kiméi, hogy
•lehetőleg a legjobb előadásban hozza szinre
e remekmüveket. A klasszikus műsor a legutolsó hetekben két művel gazdagodott; az
egyik Gluck „Orpheus"-a Kerner István ki•tünő betanításával, a másik a „Fidelio" Balling rendezésével és betanításával. Mindkettő . nyeresége a műsornak; az Orpheus kitűnő előadásának liibája azonban, hogy a címszereplő vendég volt s most gondoskodni kellene állandó Orplieusról, a Fidelo fogyatkozása viszont, amiről Balling nem tehet, hogy
a legfiatalabb generáció még nem birta teljesen megoldani a nagy feladatot. Az újdonságok legnevezetesebbjei is megoszlanak Balling és Kerner, a két kiváló karnagy között.
Balling tanítja be Humerdinek
„Királyfiak"
•cimü dalmüvét és Kerner István a „Nyugat
leányát", Puccini újdonságát.
Az újdonságok sorrendjében változás állott be. Puccini legújabb müvének, a „Nyu-

gat leányá"-nak kellett volna a második újdonságnak lennie s utána következett volna
ifjabb Ábrányi Emil „Paolo és Franceská"ja. A sorrend most megváltozott s a Nyugat
leánya a tavaszi idényre maradt, mert Puccini s az igazgatóság között nézeteltérés merült fel a szereposztás körül. Puccini jól ismeri az intézet együttesét még abból az időből, mikor a „Pillangó kisaszony" budapesti bemutatójakor nálunk járt. A kiváló zeneszerző megőrizte emlékeit, bizonyos bizalmatlansággal van Operánk iránt s a szereposztást meg akarja változtatni. A címszerepet
Szamosi Elza asszonynak osztotta ki az igazgatóság és Puccininek ez ellen támadtak észrevételei. Levelet irt az igazgatóságnak, a
melyben más szereplőt kér a legexponáltabb
szerep számára. Az igazgatóság most nagy
dilemmában van s ezért halasztotta a bemutatót a tavaszra.
Ifjabb Ábrányi Emil „Paolo és Franceska"
rimii müve, melyet január első napjaiban
szándékoztak bemutatni, Szemere
Árpád
megbetegedése miatt némi halasztást fog
szenvedni, mert szerepét csak a napokban
vette át Várady Sándor. Január hónapban
még Boildieu „Fehér nő"-je is felelevenítésre
kerül. A kiváló opera, mely még a Nemzeti
Színházban került szinre s az Operaház mü
során soha sem szerepelt, Balling főkarnagy
vezetése alatt kerül szinre. A választás nagyon jó és művészi ízlésre vall. — Környei
'fog még januárban megpróbálkozni egy
Wagner-szereppel. Sigmundot fogja énekelni
„Walkür"-ben s ugyanakkor Szamosi Elza
énekli Sieglindét. A művésznőt az igazgatóság uj szerepkörre akarja átvinni, amelyben
egyik legközelebbi feladata az Aida eléneklése lesz. A szerepkörök változtatása különben most mind gyakoribb lesz az intézetnél;
régi hibákat akarnak igy kijavitani. Az Operaház eddigi titkárából, Vidor Dezsőből rendező lett s a zenekar egyik tagja passzionátus ügyelő. Természetes, ezekből még nem következik az, hogy Vasquezné Carment énekelné, sem az, hogy Alszeghy főrendező ezentúl irodai munkát végezne, vagy hegedülne
lenn a zenekarban.

* C s á n y i M á t y á s o p e r á j a . Csányi Mátyás,
az aradi szimház volt nagytehetségű karmestere, mint azt megintük, kisebb differenciák
miatt megvált a pécsi társulat kötelékéből. A
kiváló zenész jelenleg Budapesten tartózkodik és sajtó alá rendezi operájának, a Péter
abbénak zongorakivonatát. Valentinnak, az
ismert budapesti zeneműkiadónak ajánlatára
ugyanis a brüsszeli világhírű August Kranz
zenemüfciadóoég kiadja francia szöveggel a
Péter abbé zongorakivonatát s igy a kitűnő
operát rövid idő múlva a külföld is megismerheti. Csányi alkotását különben legközelebb Szegeden, február hónapban pedig
Nagyváradon hozzák szinre.
* M a g y a r m ű v é s z A m e r i k á b a n . Prostean
János hegedűművész hazánkfia, Hubay tehetséges tanítványa, Amerikában bangversenyköruton van s mindenütt nagy sikert ér
el. Áz amerikai lapok nagy elismeréssel emlékeznek meg a kitűnő hegedűművészről.
Többek közt a Newyork American a CarnegeJyceumbam tartott hangversenyéről azt
irja, hogy a magyar hegedűművész, aki
Csajkovszky és Paganini egv-egy hegedűversenyét adta elő, igen ambiciózus és kétségtelenül jelentős technikájú zenész.
* U j e s z t e n d ő a s z í n h á z b a n . A szegedi
•szintársulat egész személyzete odaadó buzgalommal készül az újévi előadásokra. A régi
'szokáshoz híven; január elsején ezúttal is
ugy délután, mint este magyar szerzők darabja kerül előadásra. Hétfőn délután iél
négy órai kezdettel a mult szezon legnagyobb sikert elért darabja, Biró Lajos legszebb alkotása, a Sárga liliom kerül előadásra, este pedig Martos Ferenc operettjét, a
Kis grófot játszák. Mindkét darab bérletszünetben megy. Serényen folynak ezenkívül a
próbák, az uj évben legközelebb bemutatásra
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kerülő újdonságokból is, a Szerelem gyermeke és a Lengyel menvecskéböl. Mindkét
uj darab a jövő héten kerül előadásra.

Látogatás Újházi E d e ideáljánál.
—

A váradi szőke csoda.

—

Akik hihetetlenül
rázták a fejüket, amikor az ősz Újházi mester „nősüléséről" hallottak, azok most némi
elégtétellel olvashatják ezt a cikket. Egy
nagyváradi hírlapíró ugyanis némi nehézségek után feltalálta a mester ideálját.
Feltűnően szép szőke hölgy, igazi kinyílt
asszonyszépség. Barátságos, kedves. A látogatást azonban elegáns szalonjában kissé ridegen fogadta:
— Nem vagyok hajlandó újságíróval alaptalan pletykákról beszélni — mondotta. -—
Szeretném tudni, honnan merítették az okot
arra, hogy felőlem mindenfélét híreszteljenek?
— Bocsánat, nagyságos asszonyom, nem zSrög a haraszt, ha nem fuj a szél. Ne tagadjon, legyen büszke a sikerére. Kevesen mondhatják, hogy egy Újházi rajong érettük.
— Az újságok annyi bosznságot szereztek
nekem. Mindent irtak! Megírták, hogy a Mester elvesz feleségül egy gyönyörű nagyváradi
asszonyt.
v
— Épen azért jöttem, hogy az igazat tudjam meg a nagyságos asszonyomtól, amint
aki ebben a meghatóan szép regényben a
legfőképen érdekelt.
A szép asszony méltatlankodva szegte hátra
íszőke fejét:
— Hogyan tudta, hogy épen én vagyok az?
— Hiszen mondani tetszett: az újságok azt
írták, hogy a Mester egy gyönyörű nagyváradi asszonyt akar feleségül venni. Ezen az
alapon könnyen sejthettem, hogy jó helyen
kereskedem.
— Ne bókoljon — mondta mosolyogva a
ház úrnője, de tovább már nem takarékoskodott a válaszával.
— Hát semmi sem igaz Újházi Ede házasságának híréből? — kérdeztük.
— Hogy volna igaz? Nekem férjem van!
— A birek arról is beszélnek, hogy nagy(Saját

ságos

tudósítónktól.)

asszony

válik

az

urától.

— Hazugság!
Mikor lesz már vége ennek
a pletykának? Én szeretem és becsülöm a
férjemet és nem fogom őt elhagyni. Egyébként a Mester is nyilatkozott, hogy nem igazak azok a hirek, amiket a házasságunkról
költenek. Már beteggé tett a sok hazudozás,
— fakadt ki idegesen.
— Nagyon szivesen megcáfoljuk a híreszteléseket.
— A Mesterrel nem is ugy ismerkedtem
meg, ahogy az újságok irták. i=n nem nyújtottam a karomat Újházinak Abbáziában. A
férjem mutatta be, aki viszont Heltai Jenő
utján ismerkedett meg vele. Azóta mindig
egy asztalnál ültünk. A Mester majdnem
naponként hozott virágokat és szerette a társaságomat. Elbeszélgettünk, barátkoztunk...
- Arról, hogy megkéri nagyságos asszony
kezét, nem esett szó?
— Nem!
— A Mester eleinte nem tiltakozot az ellen
a ráfogás ellen, hogy férjnek készülődik.
— Most azonban nyilatkozik, hogy a fantasztikus regény nem igaz. Tehát nem igaz
és én már nagyon szeretném, lia e regény az
emberek száján és az újságokban is egyszer
véget érne.
- Igy már tényleg pontot tehetünk a regény végére. Csak azt méltóztassék megmondani, szokott-e levelet irni Újházi Ede
nagyságos asszonynak?
- Levelet nem ir. De ha akarja tudni, virágot igenis küld. Három nappal ezelőtt kaptam tőle azt a csokrot, amelyik az ablakban
van.
Egy maroknyi harmatos gyöngyvirág, pár
s z á l finom hófehér rózsa, mint a Mester hajának hamva fehérlik az ablakban.
.
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Az ujságiró kért egy szál virágot, egyetlenegy gyöngyvirágot. A szőke asszony hoszszan nézte a virágot és majdnem indulatosan
szólt:
— Nem adok ebből a virágból.

Börtönre ítélték Incédi Árpádot.
— A házasságszédelgö álmérnölc régi bűne.

183

DELMAGYARORSZÁG

—

(Saját tudósítónktól.) A Délmagyarország
másfél hónappal ezelőtt leleplezte Incédi Árpád és Wodiáner Sándor dr üzelmeit. Incédi
mérnökként szerepelt, Wodiáner dr pedig
keresztapát játszott. Betolakodtak egy vagyonos szegedi oolgári család házába és ravaszul becsapta a famíliát. Incédi a „keresztapa" segítségével eljegyezte S. Annuskát és
a hozományból előlegül fölvett kétezer koronát. A turpisság kiderült és a házasságszédelgőket a Délmagyarország kiszolgáltatta a
rendőrségnek.
Incédi Árpádnak nem ez az egyetlen büne.
A tekintélyes szegedi családból származó
fiatalember már diákkorában elzüllött. Az iskolából kicsapták, a szülői ,házból is távoznia kellett. Már tizenhét éves korában szélhámoskodott. Katonatiszti
egvenruhában
lumpolt éjszakáról-éjszakára, ujabban pedig
fölcsapott építészmérnöknek. Néhány hónapig rajzoló volt Regdon Sándor építész irodájában. A titulussal azonban nem elégedett
és fölvette a mérnöki elmet és jelleget. És
szélhámoskodott. Egy szegedi szabót .is becsapott kisebb összeggel. Ezért a bűnéért a
járásbíróság nemrégiben Ítélte el két heti fogházra.
Ebben az évben, februárban, Csapó István
szegedi kőmivesmestert is becsapta.
Mint építészmérnök állított be hozzá és rövid barátkozás után társultak. A mérnök ur
nyomban munkát is vállalt. Schorr Ottó sörTi?r""l"ereskedő udvarának 'kikövezésére vállalkozott. A munkára fölvett kétszázhúsz korona előleget. A kövezés azonban egyre késett. nlcédi Árpád aztán egv szép napon megugrott a társa mellől. A rászedett kőmives
az előlegből megtérített százhatvan koronát
Sohorr Ottónak. A hűtlen társat pedig följelentette a rendőrségen.
Ezt az ügyet tárgyalta csütörtökön a szegedi törvényszék. A házasságszédelgésért
vizsgálati fogságban levő Incédit csalás bűntettéért hat hónapi börtönre ítélte a biróság.
Rigó Endre dr elnöklésével tárgyalta az
ügyet a törvényszék büntető tanácsa. A vádhatóságot Hubay László dr ügyész képviselte.
'Incédit Fülöp Zsigmond dr védte.
A törvényszék fogházából börtönőr vezette
Incédi Árpádot a tárgyalóterembe. A szikár,
elegáns ifjút megtörte a fogság. Az alakja
hajlott, beesett arcu. Az öltözéke az volt, mint
amikor Wodiáner Sándor dr lakásán letartóztatta a rendőrség: zöld zaccó, sárga cipő,
szürkészöld selyemnyakkendő. A kezében keménykalapot szorongatott.
A vádirat fölolvasása után az általános
kérdésekre elmondta, hogy buszonkét éves,
lőtlen, izraelita.
Elnök:
Mi a foglalkozása?
Vádlott
(láthatólag kellemetlenül érintette a kérdés): Épitési rajzoló vagyok.
— Hol?
— Regdon
Sándor építésznél.
— Milyen képzettsége van?
— Nyolc gimnáziumot végeztem, de nem
érettségiztem.
Az álmérnök itt füllentett. A felső kereskedelmi iskola középosztályában diszkrét
okokból megszakította a tanulmányait.
Elnök: Bűnösnek érzie magát?
Vádlott:
Nem. Én nem csaptam be senkit.
Csapónak nem mondtam, hogy mérnök vagyok. Épitési művezető voltam Regdon építésznél. Csapóval közösen vállalkoztam
Schorr udvarának a kikövezésére, de a munkát nem végezhettem el.
— Miért?
.4. ,
t ,,
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— Azzal a kőmivessel nem tudtam megegyezni. inkább otthagytam.
— És az előleg?
— Azért tisztességesen megdolgoztam.
— Hogyan?
— Terveket készítettem.
— Az udvar kikövezésére?
— Igen.
A kihallgatott tanuk megcáfolták Incédi
védekezését. A biróság csalás
bűntettéért
hat hónapi börtönre
Ítélte Incédit. Az Ítélet
indokolásakor különös dolog történt. Az Ítélet indokolásában ugyanis enyhitő körülményként emiitették föl a vádlott büntetlen előéletét. Ez téves, amire Hubay
László
dr ügyész is rámutatott. Incédi ugyanis csalásért jogerősen két lieti fogházra van Ítélve.
A járásbíróság Ítéletét jóváhagyta a törvényszék fellebbviteli tanácsa. Rigó Endre
dr elnök azonban azzal az indokolással, hogy
a vádlott még nem ülte le azt a büntetését,
nem vette figyelembe az ügyész fölszólalását.
Az Ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, In(cédi pedig a bűnösség kimondása miatt fölebbezett.
Az Incédi—Wodiáner dr házasságszédelgési ügyben január 20-án lesz a törvényszéki
tárgyalás.

NAPI HIREK
Hócsillagok.
(Saját
tudósítónktól.)
Nem az első hóról
árok, mert az az idén nem is volt, hanem a
hócsillagokról, melyek himbálódzva ereszkedtek a földig, hogy ott a föltámadás nélkül
való halálba olvadjanak. Szóval, az első hó
nem is volt hó, a hópillék nem meszelték fehérre az utcákat, csak a hócsillagok satírozták be fehér vonalakkal a paloták kékesszürke hátterét. A hócsillagok szaggatott vonalai
rézsut verték az üzletek nagy tükörablakait
és parallel soraikkal az ólomfelhők végtelenségébe vesztek. A hócsillagok hullása volt és
ez uj tónussal vonta be az utca képét.
A kávéház tükörablaka mögül, mint egy
páholyból néztem a hópillék nagy színjátszását. Egy nagy duplakereszt alakú hócsillag
kilépett a parallel katona sorból és rászállt
az ablakra. Épen oda, ahová a szememet
nyomtam. A közelség megnagyította a csillagot és szabályos geometriai alakjával holmi fizikai törvényeket juttatott az eszembe.
Ez csak egy pillanatig tartott, addig, mig
a hócsillag gyémántos vizcseppé nem formálódott, melynek átlátszó tükörén a fehéren
vonalozott gyönyörű kép meg nem jelent.
Hullott, hullott a hócsillag, hangtalanul,
de ritmikusan, mintha csak megfagyott zene
borult volna az utcákra. A lágy hócsillagok
szerelmesen ölelték át a paloták kupoláit és
szüzfebér fátyollal vonták be a házakat. A
hófátylon keresztül minden szebb lett, az utcán dolgozó munkások, mintha csak festve
lettek volna az ingó-rengő fátyolra.
Egy öregasszony seperte az utcát. Seprője
sercegve húzott piszkos sávokat az útra és
mire a szegény öreg végigseperte az utcát,
az eleje már újra megtellett hólucsokkal. Az
ember újra kezdte és seprője piszkos balommá zavarta a hópelyheket. Olyan volt ez a
söprögetés, mint egy céltalan élet léha leélése.
Az öregasszony sepert, a hócsillagok pedig
estek egyforma fehéren, csak a rohanó villamos piros lámpája festette rózsaszínre a
íénykörébe bukó liópilléket.
Ilyen volt Szegeden az első hóhullás, mely-

nek eredménye nem az első lió lett, hanem a
senkise tudja hányadik sártenger.
De azért lehet, hogy lesz az idén még tél
is . . .
(sas—m.)

— Strindberg nagybeteg. Stockholmból hetek óta érkeztek a táviratok, melyek
August Strindberg súlyos betegségéről adtak
vészhireket. Strindberg, a kegyetlenégek és
őszinte valóságok félelmetes irója, kegyetlen őszinteséggel vallotta be az orvosoknak
az őtet megmtervjuolóknak, hogy a tragédia bekövetkezését várja. Ma délután aztán
Berlinbe s onnan az egész világra küldték a
jelentést, hogy Strindberg állapota válságosra fordult, ugy hogy a katasztrófa elkerülhetetlennek látszik. Ahol ismerik igazán a
mai, külföldi irodalmat, ahol csak megismerték Strindberg Ágost Írói erejét, mindott pillanatig döbbenésf okoz a haldokló Strindbergről érkező, kegyetlen hir.
— Mozgalom Temesvár

műegyeteméért,

Temesvárott mindent elkövetnek, hogy megnyerjék a műegyetemet. Temesvárott most
inditottak mozgalmat, melynek célja, hogy a
Délvidékről híveket toborozzanak a műegyetemet célzó apparátusnak. A temesvári törvényhatóság bizottsága ma délután tartott
illésén elhatározta, hogy a műegyetem érdekében mindent elkövet s nagyszabású mozgalmat indit. A mozgalomba
Ivanovich
Sándor főispánt, Telbisz Károly polgármestert és husz tagu bizottságot már beválasztották, valamint Krassószörény-, Torontál- és
Temesmegyék vezetőit is beválasztották. De
elhatározták, hogy sürgősen, nagyszabásuan
folytatják a mozgalmat, hogy Temesvár műegyetemet kapjon . . .
— Vilmos császár
t o r s á g a . Kolozsvárról

kolozsvári

diszdok-

jelentik: Egy berlini
lap nyomán ismét foglalkoztak a lapok Vilmos német császár kolozsvári diszdoktorságával, ugy állitva be a dolgot, hogy a császár nem akarja elfogadni a kolozsvári diplomát. Ez nemcsak tendenciózus és valótlan
hir, egyben tudatlan is, mert befejezett tényeket ferdit el, tekintve, hogy a
diploma
átadása régen megtörtént.
Nemrégiben, november folyamán érkezett meg Vilmos császár főkancellárjának meleghangú köszönőlevele az egyetemhez és külön levelet kapott
Szádeczky Lajos dr egyetemi profeszor is. A
volt rektorhoz intézett líöszönő levélben a
geheimes Civilkabinet
főnöke szórói-szóra ezt
írja:
„Seine Majestát der Kaiser und Königr
geruhten die Darbietung huldselbst anzunehmen und habén mich beauftragt Eurer Magnificenz den allerböchsten wármsten Dank
für die Aufmerksamkeit auszusprechen."
— Orvosok továbbképzése Szegeden.
Nagyfontosságú intézmény létesül az előttünk álló uj esztendőben Szegeden. Eddig
ugyanis azoknak az orvosoknak a részére,,
kik a vidéken tartózkodtak és szükségét
érezték ismereteik felfrissitésének és gyarapításának: a székesfővárosi és a kolozsvári
orvosi egyetem tanárai úgynevezett szünidei kurzusokat tartottak. Minthogy azonban ezek a kurzusok a nagy távolság miatt
a célt nem szolgáltatták teljesen, a vallás- és
gatása mellett megalakult az orvosi továbbgatáa mellett megalakult az orvosi továbbképző tanfolyam országos bizottsága, melyélén Tóth Lajos dr miniszteri tanácsos, az
egyetemi ügyek nagyérdemű referensével, az
intézményt decentralizálni határozta el s
azon nagyobb vidéki központokon, hol a

4 DÉLMAGYARORSZÁG

megfelelő intézmények mellett megfelelő orvosi erők is rendelkezésre állanak, ezen orvosi továbbképző tanfolyamokat megalakítani akarja. Igy esett a választás Szegedre
is. A szervezési munkálatokkal az országos
végrehajtó bizottság Mann Jakab dr udvari
tanácsost bizta meg. Örömmel jelenthetjük,
hogy az előmunkálatok már megtörténtek s
az előadók neve az országos végrehajtó bizottság jóváhagyásával »meg is van állapitva.
Ezek szerint előadók lesznek: Mann Jakab
dr udvari tanácsos á szülészet és nőgyógyászatból, Faragó, Ödön áz országos köz©gézségügyi tanács tagja, tiszti főorvos az
emberi járványok tanából, 'kapcsolatban a
'közegészségügyi közigazgatással,
Boros
-József kórházi igazgató főorvos a sebészetből, Leitner Vilmos egyetemi magántanár,
szemkórházi igazgató főorvos a szemészetből, Hollós József dr közkórházi boncnok,
főorvos a bakterológiából. Falta Marcel magángyógyintézet tulajdonos és kórházi rendelőorvos a füiészetbol és végül Ziffer Alfréd
közkórházi rendelő orvos a fogászatból. A
hölyi bizottság Mapn udvari tanácsos elnöklete alatt a napokban alakul meg s magát a
szomszédos megyék tiszti főorvosaival és a
helyőrség vezető állásban levő orvosaival
kiegészítvén: ezen bizottság feladata lesz az
intézmény támogatására és céljainak elérésére a szomszédos törvényhatóságok orvosai
között a kellő agitációt megindítani és fenlartani. Ismét egy intézmény tehát, mely
helyi jelentőségének színvonalából kiemelkedve: bizonyára rá fog szolgálni arra, hogy
Szegedet a szomszédos törvényhatóságok
"orvosi központjává tegye.
— Bárczy István előléptetése. A hivatalos lap csütörtöki számai/jelenti, hogy a király Bárcziházi
Bárczy
István dr miniszterelnökségi miniszteri segédtitkárnak a miniszteri titkári címet és jelleget adományozta.
— Kitüntetett főrabbi. A király Persl
Ármin dr pécsi főrabbinak buzgó és érdemes működése elismeréséül a Ferenc Józsefrend lovagkeresztjét adományozta.
— S z a b a d k á n nincs magyar prédikáció.
A karácsonyi ünnepeken Szabadkán az éjféli misén a Mária Terézia által épített Szent
Teréz-templomban az (isteni tisztelet nem
magvar, hanem „bunyevác" nyelven tartották, úgyszintén a prédikációt is. A Szent Ferenc-rendü barátok templomában ugyancsak
bunyevácul prédikáltak. Szabadkának 6 óriási katolikus templomában a karácsonyi éjféli mise bunvevác nyelven folyt; magyarul
•sehol, aki netán ilyen ínyé!ven óhajtja a misét
hallgatni, az ne jöjjön Szabadkára. Az ország harmadik városában, ahol körülbelül
50.000 magyar lakik, a -szent karácsony ünnepén egy lehetetlen, el nem ismert, nem irodalmi nyelvvegviilléken folyik az isteni tisztelet. Mégis csak szomorú furcsaság ez.
— Kémek a törők táborban. Konstantinápolyból jelentik: A török táborban két álruhás olasz tisztet fogtak el, akik kémkedtek.
Hat előkelő tripoliszi arab lopta be a két
olasz tisztet a török táborba. A hat áruló
arabot nyomban felakasztották.
— Kicsapongó diók atléták. Az aradi
felső kereskedelmi iskolában több fiu lopott
pénzből
dorbézol. Az igazgatóság megállapította, hogy az iskola sok-növendéke tagja a
nyilvános
sportegyesületeknek
ós a nagyokkal való érintkezés elrontja a diákokat, kik
bűnös uton is szereznek pénzt, hogy sportférllakkal együtt szórakozhassanak. A felső kereskedelmi iskola ós a gimnázium igazgatója

szigorú rendeletben utasítja a diákokat, liogy
a sportegyesületekből
lépjenek
ki. Az egyesületeket e rendeletek kínosan érintik, mert
a diákok között számos bajnok van, akik nélkül a labdarugó csapatokat nem lehet összeállítani. A sportnak és a dorbézolásnak ez a
különös kapcsolata nagyon elszomorító és bár
az iskolák igazgatóinak intézkedését, amelylyel növendékeik egészségének és becsületének épségét őrzik, csak helyeselni lehet, mégis
más megoldással talán jobban el lehetett volna intézni a kérdést. Igen, szigorúan kell őrködni a növendékek fölött, de ugy, hogy ez ne
essék a sport rovására. A sportnak az ifjúság
életében való rendkivül fontos szerepéről ma
már felesleges beszélni.
— Csökken a kivándorlás. Ebben az
esztendőben a nagy amerikai vonal huszonhat gőzöse kerekszám tizennyolcezer magyar
kivándorlót szállított Amerikába. A hivatalos
megállapítás szerint ez ia szám a kivándorlás csökkenését jelenti. Az amerikai kedvezőtlen munkaviszony ós a tulszigoru ellenőrzés az oka a cök-kenésnek,
— Halálozás. Assael Adolf aradi tekintótélyes kereskedő csütörtökön 70 éves korában
meghalt. Az elhunytban Fényes Béla és Fodor Zsigmond mérnökvállalkozók apósukat
gyászolják.
— Vasúti műhely Szegeden. Nagyszabású vasúti műhely Szegeden való fölépítését ígérte meg Szegednek boldogult
Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter. A műhely építése sok vasúti munkásnak
és tisztvielőnek Szegedre való telepítésével
járna, ötven hold területen létesítenék, amelyet erre a célra már ki is jelöltek. A polgármester értesülése szerint az uj kereskedelemügyi miniszter, Beöthy László is érdeklődik az ügy iránt s szintén amellett van,
hogy a műhelyt Szegeden létesítsék.
— Magyar bál. A szegedi magyar iparpárjtoló szövetség január 6-iki magyar báljára
nagyban folynak az előkészületek s az minden tekintetben fényesnek ígérkezik. A bál
fénypontja „Egy régi magyar lakodalom"
bemutatása lesz, mely Szádeezky Lajos dr
kolozsvári egyetemi tanár leírása után lesz
előadva. A gyönyörű magyar nyelvezettel
megirt lakodalom igazi élvezettel fogja eltölteni a hallgatóságot s felidézi a régi magyar
szokásokát. A lakodalmas násznép már teljesen együtt van s a próbák naponta folynak
belőle.
— Kibővítik az Árpád-Otthont. Az
Árpád-otthont ki akarja bőviteni az országos gyermekvédő liga. A várossal tárgyalást
kezd ebben az ügyiben s annak vezetésével
Orkonyi Ede Ítélőtáblai birót bizta meg.
— Vakok készítései. A vakok intézetének
.igazgatója arra kéri Szeged várost, hogy a
vakok ipari készítményeinek elárusitására
engedjen át egy helyiséget a Tukacs-féle
házban, amely örökség utján a város birtokába jutott. A tanács érdeklődni fog a vakok intézetének vagyoni viszonyai iránt s
azután fog határozni.
— Sznly dr bukása. Erősen folyik a
leltározás a fővárosi muzeum-köruti üzletben az aktivák megállapítása végett. A cselekvővagyon kizárólag az árukészletből áll,
mert a főkönyvi követelések tudvalevőleg el
lettek zálogosítva. Az áruraktár rtéke körülbelül 350 ezer koronát tesz ki, ezzel szemben
a passzívák összege meghaladja az egy millió koronát. Ebbe az összegbe azonban nincsen föl Véve az, amit Pélztüann Férené, Sulv
apósa az évek folyamán veiének adott. Az
após állítólag 500.000 korónával támogatta
irivoic év alatt Szulvt. hogv megmentse a bukástól, amely móst mégis bekövetkezett,
ézub" áruért 600.000 koronával tartozik,
készpénztartozásainak összege pedig körül-
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beiül 400.000 korona. Az áruhitelezők között
nagv összeggel vannak érdekelve: a Cliquot-pezsgőgyár bécsi képviselője, a Törleypezsgőgyár és Heinsheimer kávénagykereskedő. Az eddigi státus szerint a hitelezők legjobb esetben 30 százalékát kapják meg követeléseiknek. Erősen folyik a szanálás munkája, amely arra irányul, hogy a két és félmilliós évi forgalmú üzlet végleg el ne pusztuljon.
r
— U| villamos megállóhely. A Katona- és
a Kálvária-utca sarkára az érdekeltek villamosmegállóhelyet kértek. A tanács a villamosvasúti) réázv.-tánsaságtól véleményt kért
A társaság a kért helyet alkalmasnak nem
tartja, de hajlandó a Kord-sor és a katonakórház előtt is feltételes megállóhelyet létesíteni. A tanács fölír a vasúti és hajózási felügyelőséghez az ügyben.
í
— A nők éjjeli mnnk&ja. A hivatalos lap
mai száma közli a kereskedelmi miniszter
rendeletét, amelylyel az iparüzemben alkalmazott nők éjjeli .ímuifk díjának eltiltásáról
szóló törvény végrehajtásánál követendő eljárást szabályozza. A törvény szerint az
üzemben alkalmazott nőmunkásokat este tiz
órától reggel öt óráig tilos foglalkoztatni
és
legalább tizenegy órai, megszakítás nélkül
tartó éjjeli munkaszünetet kell adni nekik. A
rendelet január elsején lép életbe.
— Megvásárolják a menházat. A
'kereskedelemügyi miniszter pedagógiai okokból azt kívánta, hogy a városi menhelyet,
amely az iskola számára kijelölt telek közvetlen szomszédságában van, telepítsék ki.
A város fölirt, hogy a menhely mostani, nemrég emelt épületét vásárolja meg az állaim.
A miniszter Válasza az, hogy döntéséig ne
adja el a város az épületet magánosoknak.
Ebből a válaszból valószínű, hogy az állam
a menházat meg fogja vásárolni.
— Vesztegető főállamügyész. Párisból
jelentik: Nagy botrány pattant ki, amelynek
középpontjában egy képviselő és Ciccaldi főállamügyész állanak. A képviselő nevét nem
lehetett megtudni. Az eset a következő: Ciccaldi igazságügyminiszteri rendelet következtében kénytelen lett volna négy hét leforgása alatt átvenni az algiri ügyészség vezetést, ami ügyan előléptetés számba mehet, de
a főügyész, akinek családja Párishoz szokott, gyermekei itt járnak iskolába, el volt
keseredve az áthelyezés miatt. Eszébe jutott
egy jó embere, aki képviselő, hozzáfordult
tehát s megkérte, vesse közbe magát érdekében az igazságügyminiszternél. A képviselő készörömest megigérte a közbenjárót
s azt is ínég jegyezte vígasztalául a főügyésznek, hogy ilyen nyomós okokkal nem fog
nehezen menni a dolog. Ciccaldi nem tudott
hova lenni örömében s bélelt levelet küldött
a képviselőnek. A levélben tiz darab 100 frankos bankó volt. A képviselő, ugy ahogy kapta, átadta a hálálkodó levelet és a pénzt az
igazságügyminiszternek.
Ciccaldi főügyész
megvesztegetési kísérlet miatt törvényszék
elé fog kerülni.
— B r a v ú r o s m o z i f e l v é t e l é k . Berlinből Írják: Néhány nappal ezelőtt egy elegánsan
öltözött fiatal nő belevetette magát a Spreebe. Azok közül, kik a, fiatal hölgy körül állotítak, senki sem sietett a segítségére, senki sem
ugrott utána; a fiatal nő vergődött egy darabig a vízben, azután elért egy vékóny jégdarabot, amely a víz színén Úszkált s annak
segítségével közeledett a parthoz. Néhány
pillanat múlva odaért; ott automobil állott,
amelybe beült és elrobogott. A fiatal hölgy.
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— egy ismert berlini szinósznő — nem életuntságból ugrott bele a Spreebe, hanem —
kötelességét teljesítette. A fiatal hölgy
ugyanis a kinematográf-gépe előtt vetette
magát a vizbe. Majdnem valamennyi fiatal
berlini szinész és szinésznő játszik a mozinak, illetve annak a tiz film-társaságnak,
amennyi ezidőszerint Berlinben van. A nevesebb berlini szinészek is sokszor játszanak
a kinematográf gépe előtt, de a szerződés
nélkül levő szinészek — s ezekből Berlinben
van vagy kétezer — mindannyian. S a mozi
világában épen ugy van intrika, szerepirigység és féltékenység, mint a kulisszák mögött.
Vannak starok és vannak, akik melőzöttek-nák érzik magukat. A starok rendesen csupán a kinematográf-gép előtt játszanak, ez
az élethivatásuk, mellettük vannak az úgynevezett outsiderek, akiket a film-társaságok
•csak egy-egy szerep eljátszására szerződtetnek. A hivatásosakat évi tizezer márkáig fizetik, az outsiderek pedig fellépésenkint kapnak honoráriumot. A kosztümöket a filmjtársaság adja. Ez az uj hivatás, amely csakugyan a közönség szeme előtt játszódik le,
a berlini közönségnél nagy szimpátiára ta,lált. Tielscker Guido, a Metropol-theater
egyik legnépszerűbb szinésze legutóbb fürdőköpenyben sétált végig Berlin legforgalmasabb utcáján, a Friedrichstrassen s hagyta,
hogy egy rendőr bekisérje; egy fiatal művész
a Lehrter-Bahnhofról kivándorlókkal utazott
matrózruhában Hamburgig; egy fiatal hölgy
télviz idején beleugrott a Spreebe: — mi kell
a publikumnak több ennél, hiszen ez szinház
az utcán! A publikum szórakozik, mulat s
•ezer meg ezer kenyérnélküli szinész — uj
hivatást talált.
— Kara Györgye koponyáját megtaláltákBécsből jelentik: A Learhegy alján, alig negyedórányira a st. marxi temetőtől egy szemétrakodó helyen játszadozó gyermekek csütörtökön emberi koponyát találtak. Elvitték
a legközelebbi rendőrhöz, ez pedig behozta a
rendőrfőnökségre. Majdnem biztos, hogy a
talált koponya ugyanaz, amelyet karácsony
éjszakáján elvittek a st. marxi temető feltört
kriptájából. Mig a rendőrségre került a koponya, nyolc részre hullott szét. A fogak hiányoztak belőle, ami szintén arra vall, hogy
a koponya Sándor szerb király atyjáé, Kara
Györgye hercegé, mert a fogakat a sirrablás
után megtalálták a koporsóban. A rendőrség
hajlandó arra a feltevésre, hogy az egész sirrablás suhancok csinyje volt.
_ Aliol a szegények is válhatnak.
Egy élelmes yankee egy millió dollár alaptőkével olyan biztosítótársaságot alapított, a
mely „Divorce Insurance Company" cimmel
feladatául tűzte ki azt, hogy vagyontalan emberek számára is lehetővé tegye a válást. Az
uj intézménvre az ügynökök egéz raja hivja
fel a házasság jármából szabadulni vágyó
emberek figyelmét. Természetesen már is tömegesen keresik fel a humánus yankeet, aki
©lég ötletes üzletember ahoz, hogy tökéjét
ugy értékesítse, hogy ainnak üzletfelei is
hasznát lássák.
— Kérem — szól a íifikus yankee az érdeklődőhöz — mindnyájunkkal megeshetik,
hogy válni akarunk, de nem birjuk fedezni a
költségeket. Az ügyvéd, a pör lényeges költségei, az asszony tartásdija, olyan összege-,
két igényelnek, hogy csak aj módosabbak
engedhetik meg maguknak a válás iukszusát.
De végre is, szegényebb emberrel is meg-
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eshetik, hogy rosszul választott. Miért legyen egész életében egy tévedés áldozata?
Ha ön intézetemben biztositja magát, mind e
komplikációnak elvetette gondját. Fizet hetenkint ötven cent prémiumot, ennek ellenében kötvényt kap, ámeílyel a válás minden
gondja alól kiszabadította magát. A mi ügyvédeink viszik a pört, mi viseljük a költségeket, tárgyalunk a bíróval és a házastárssal.
Elképzelhető, hogy az ilyen meggyőző érvelésnek meg van a hatása, s mint az amerikai lapok közlik, már is ezrével vásároltak
kötvényeket, amelyek válás esetére biztositják a yankeet.
— Egy hajókatasztrófa

évfordnlója. Az

angol lapok most egy nagy hajókatasztrófa
emlékét elevenitik föl, amelyik száz évvel ezelőtt történt a kárácsonyestét követő éjszakán Jiitind közelében. Ez volt a legnagyobb
hajókatasztrófa,
amelyik az angol flottát valaha érte. 1811 december közepe táján 230
angol hajó indult el a Keleti tengerről. Harminc hajó hadi eszközöket szállított, a többi
pedig a kereskedelmi flottához tartozott.
Több hadihajó kisérte a flottát. A hadihajók
.között a „St. George" nevü volt a legnagyobb,
amelyen 98 ágyú és 752 ember volt, csaknem
ugyanakkora volt a „Defence" nevü is, amelyen 94 ágyú és 600 ember volt. December
24-én reggel heves vihar keletkezett, amely
a nap folyamán mindjobban erősödött. Először a „Defence" került zátonyra; a hajóról
akkor a vizbe dobták az árbocokat, hogy ezzel
könnyítsenek a hajó terhén. De a vihar egyre fokozódott, a hullámok egyre nagyobbak
lettek és átcsapkodtak a hajón, amelyik végre is elmerült. Utasaiból csak néhányan menekültek meg. Öt asszony is volt a hajón. Az
egyik egy tisztnek a felesége volt, akinek fia
kadét volt ugyanezen a bajén. Az apa egy
nagy deszkához kötötte a fiút és a tengerbe
dobta abban a reményben, hogy igy a hullámok majd partra sodorják. Ebben a reményében nem is csalódott. A szülők azonban,
akik ugyancsak deszkához kötötték magukat,
elvesztek a tengerben és csak holttesteiket
sodorta később partra a viz. A „St. George"
nevü hajó szintén zátonyra jutott és miután
tizenkét óráig küzködött a hullámokkal, elsülyedt minden rakományával és minden utasával együtt. A 752 ember közül, aki rajta
volt, egy se menekült
meg. A partról tehetetlenül nézték, hogy temet el egy hatalmas
Iszökőhullám több száz embert egyszerre. A
többi hajó közül is több elsülyedt, de az utasok megmenekültek. Csupán a „Hero" nevü
hajó siilyedt el összes utasaival együtt és
azonkivül a „Manila" nevü fregattbajó matrózainak legnagyobb része is a tengerbe veszett. összesen több mint 3000 ember vesztette akkor életét és karácsony napján reggel
holttestekkel és hajóroncsokkal volt tele a
jütlandi part körül a tenger.
— Berlin tragédiája. Berlinben harmadnapja, hogy megesett s egyre nagyobb arányokban növekedik az a végzetes tömegborzalom, mely a Fröbel-utcai menedékhely szerencsétlen lakóit mint valami gyilkos járvány
öli, pusztítja. Kedd éjszaka óta egyre több
a rettenetes halmérgezésnek a betegje és a
halottja s az egész város megrendítően lesi
az ujabb hireket, jönnek-e még ujabb áldozatok. Nem lehet még tudni, méddig ér ennek
a sötét katasztrófának a határa. Abban a szűkölködő városrészben nenlesak a városi me-
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nedékhely amúgy is sorsüldözött, hajléktalan
teremtései, hanem igen sok szegény, küszködő ember kereste fel a két boltot s szerezte
be sovány táplálékul a romlott halat. Rögtön, még akkor éjjel ötven ember betegedett
meg s reggelig vagy húszan haltak meg nagy
kinok és a legrémiiletesebb pánik zűrzavarai
között. Példátlan izgalmak közt dolgoztak
az orvosok a, percről-percre, óráról-órára rohamosan kibontakozó veszedelem közepette.
Lázasan szállították a szenvedőket a kórházakba. És többeket már hiába, mert ott a
szállító-kocsikban
pusztultak
el. Estig már
ötven volt a betegek száma és harmincan
haltak meg. És a borzalmak nem akartak megszűnni. Tiz óráig még többen lehelték ki a
lelküket s a kórházi ágyakon,még egyre tartott a megrázó haldoklás. Éjjel egy óráig a
hajléktalanok
menedékházában
a mérgezés
tünetei közt megbetegedettek száma már het-_
venre emelkedett s megháltak
összesen harminchaton.
Éjféli 1 órától reggelig még heten

haltak bele a halmérgezésbe. Ezzel a halottak száma negyvenre emelkedett.
— Ryhliceky. [Budapestről Jelentik:
Ryfiliczky Zoltánt, a Kereskedelmi Bankban
történt negyedmilliós váltócsalás egyik tettesét tudvalevően öngyilkos kísérlete következtében a rendőrségi rabkórházba helyezték
el. Ott hallgatták ki több izben a vizsgálat
ideje alatt s amikor a rendőrség a nyomozó
eljíárást befejezte, Ryhliezky továbbra is a
rendőrségi rabkórházban maradt, mivelhogy
még nem épült fel sérüléséből. A halántékán
ejtett sebet komplikálta az, hogy időközben
a szeme is kifolyt. Ezért, amikor a rendőrség a vizsgálatot befejezte és az ügyet áttette az ügyészségre, Rvhliczkyt a rendőrorvos véleménye alapján nem szállították át
a Markó-utcaá fogházba. Mára teljesen fölgyógyult Rvhliczky. Érdekes, hogy meg is
hizott a rendőrség rabkórházában. Sándor
kapitány ma délben maga elé kisértette Ryhiiczkyt és közölte vele, hogy átkísérteti az
ügyészségre. A megtévedt ember teljes nyugalommal vette tudomásul sorsát, sőt a későbbi beszélgetés folyamán igen vidám feleleteket is adott a rendőrkapitánynak. Nem fél
a büntetéstől, belátja, hogy megérdemli, megadással fogja kitölteni a fogságot s azután
uj életet fog kezdeni. A családjáról azonban
mit sem akar tudni többet, mert a családja
áldozatának tartja magát.
— Véres párbaj Aradon. Aradról jelentik: Súlyos feltételekkel vívott kardpárbajt két fiatalember. Az affér ott kezdődik,
hogy Petrovics János állami tisztviselő, Petrovics műszaki tanácsos fia, összeszólalkozott Morgenstern Gyula idősebb aradi, fogorvossal. Az összeszólalkozás után Morgenstern két tanúval elment Petrovics hivatalába, hogy a fiatal embert felelősségre vonja
a sértésért. Petrovics azonban gavallérosan
és ötletesen akarta elintézni az ügyet;
— Zsidóval nem állok szóba, — kiáltotta
a három úrra — takarodjanak ki!
Egyúttal csöngetett is a szolgának, hogy
dobja ki Morgensternékat. Az egyik ur azonban leintette a szolgát és ekkor mind a hárman inzultálták Petrovicsot. Közben megérkezett Bécsből a fogorvos fia, aki értesülvén
az apjávál esett kellemetlenségről, maga is
elment Petrovicshoz és olyanformán inzultálta, hogy az ügy lovagias elintézése elke-
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rHihetetlenné vált. A fiatalemberek közt a
párbaj tényleg megtörtént, igen súlyos feltételekkel!. Petrovics homlokán és orrán nyolc
centiméter hosszú és egy centiméter mély
vágást kapott és súlyos sérülésével a kórházba kellett szállítani.
— Egy hivatalnok tragédiája. Rövi^
távirat már jelentette, liogy Egry Elemér
MÁV hivatalnok Rákosliget mellett a vonat
alá került és meghalt. A szerencsétlenül járt
Egry fia volt Egry Ernő pécsi városi aljegyzőnek és unokaöcscse Egry Béla dr pécsi országgyűlési képviselőnek. Pár hónappal ezelőtt Egry Elemér súlyos idegbetegségbe
esett, szanatóriumba került és csak pár héttel ezelőtt jött onnan ki.
— Bartos Lipót könyvkereskedésében a
művészet és irodalom legszebb termékei
pazar kiállításban leszállított árakon alkalmi
ajándéknak kaphatók. Zenemüvek, festőkészletek, disz-levélpapirok, cimkék, disz-,
mese- és képeskönyvek stb. a legújabbak. 2516
— Csendőrség által használt a Nagyméltóságú minisztérium által eladott összes
Kropácsek-karabélyokat szuronynyal és töltényeivel Sebők Mihály vaskereskedő egyedárusitója Szegeden és azt szuronynyal együtt
darabonként 28 korona 50 fillérért árusitja.
Töltény 10 fillér. Minden fegyver 8 golyóra
tölthető. Szétküldés postán vagy vasú tón. 2455

A VASS
ma

A szűz
látható.

MMWWCWííWíKWMi

HA

^utoft Maii wty
hirdesse a

1911. december 27.

V D Á M K R Ö N I K A

7Ie fefebjeti ef ujéore

Egy háziasszony bement a szénkereskedőhöz.
— Hogy métermázsája a szénnek?
— Négy korona ötven, — feleli a feketegyémántok árusitója.
— Egy kicsit drága ugyan, de azért nem
bánom, hát mérjen le itt bárom métermázsát.
A szénkereskedő a világ legtermészetesebb
hangján válaszolta:
— Ha a vevő előtt történik a mérés, akkor
minden mázsa harminc fillérrel drágább.
(A szénkereskedőnél.)

*

Egy szegedi idős
hölgy ma meglátogatta a leányát. Épen otthon volt a veje is, aki nem a legjobb viszonyban van kitönő anyósával. Az öreg nagysága ugyanis folyton arra buzditja a leányát,
hogy élje világát és járjon bálba, szinházba,
hangversenyre, ha ez a férjének nem is tetszik.
— Mikor voltatok a színházban? — kérdezte az anyós.
— Már rég nem voltunk — felelte a leánya.
— Bizony rosszul teszitek, hogy folyton
itthon ültök. Nem hittem, liogy ilyen rabságban fogod tartani a leányomat, — fordult
aztán a vejéhez.
— Hát mama talán süriin jár szinházba?
— kérdezte a férfi, csakhogy mondjon valamit.
— Bizony sürün, — pattogott az agg hölgy.
Tegnap is megnéztem a Táncoshuszárokat.
Mondhatom, kitűnően mulattam.
Félholtra
kacagtam magam.
A vő súlyos nyomatékkal mondta:
— Félholtra kacagta magát? Tudja mit, én
veszek mamának egy jegyet, hogy holnap
még egyszer megnézze azt a darabot.
*
(Ha

az anyós

jól mulat.)

Szeged egyik ismert, de már nem egészen fiatal s határozottan prózai gondolkozású kereskedője nemrég
megnősült. A felesége fiatal volt, szép volt
és szellemes természetű. Az uj pár természetesen Velencébe utazott nászútra. Órák hoszszáig gondoláztak a hullámos tengeren. Az
asszonyka szemérmes boldogsággal bujt az
ura keblére.
— Drága férjem, — suttogta a hölgy, —
hallod, mit csacsognak a babok?
— Hallom, — felelte a mogorva férj, —
ballom és értem mit csacsognak: az ebédemet
kérik...
(Mézeshetek

Jiéojegyekzt
retibefni a Déímagyarország
könyonyombájádati.

Tisztelettel értesitem a mélyen tisztelt uri
közönséget, hogy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő uj torbély- és fodrász üzletemet. Feketesas-utca (uj Wagner-palotában)
megnyitottam. — Bejárat a Kárász-utcáról
a Tőzsde mellett. Szives pártfogását kérve
teljes tisztelettel

Kálmán Zoltán, uri-fodrász.

Középiskolát uégzett fiuk
tanoncul fizetéssel felvétetnek a
Délmagyarország nyomdájában.

Újévi ajándék
vásárlására ajánlom
a következő újdonságokat: nyakkendő
kalap, férfi fehérneműt, kesztyűt és
mindennemű

a tengeren.)

mérsékeit, olcsó árakért
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tanoncul
fizetéssel azonnal felvétetnek

> Délmagyarország <
könyvnyomdában
Kapható Danner Mihály csemegeüzletében
Telefon
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Hirdetések felvétetnek

Kellemes szórakozást talál

A

"NEWYORK"

NAGYKÁVÉHÁZBAN

Naponta mozgófénykép újdonságok felvételei
kerülnek bemutatásra.
Szinházi vacsora
MŰSOR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utazás az aldunán át, természetes
Az uj lakó, komikus
Pál mint hivatalnok, komikus
Napoleon trombitása, dráma
A csoda majom, humoros
Tengerpart vidékén, látványos
Amerikai földbirtokos kalandjai, dráma

Számos látogatást kér
2241
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TÖRVÉNYKEZÉS
§ Két kerékpárért két évi bSrt5n.
Csendes Flórián notórius tolvaj Hódmezővásárhelyen. Háromszor volt már büntetve
lopásért. Alighogy kiszabadult, újból rátért
a régi mesterségére. Kerékpárt lopott, kettőt
egyszerre. A peches tolvaj azonban megint
rajtavesztett. Amikor a zálogházban értékesíteni akarta a kerékpárokat, letartóztatták.
A szegedi törvényszék csütörtökön tárgyalta
az ügyet. A biróság két évi börtönre ítélte a
Javíthatatlan tolvajt.
§ Két vég vászon. Érdekes ügyet tárgyalt csütörtökön a szegedi királyi törvényszék büntetőtanácsa, lmmerbauer Lipót vászonkereskedő ellen Angyal Gáspárné följelentést tett csalás miatt. A vádirat szerint
lmmerbauer két vég pamutvásznat adott el
Angyalnénak lenvászon gyanánt s természetesen a lenvászon árában, amely sokkal magasabb, mint a pamutvászoné. A vizsgálat
folyamán két szegedi vászonkereskedőt hívtak meg szakértükül, akik szerint a korpusz
deliktiként szereplő Vászonnal tényleg becsapták Angyalnét. A két vég pamutvászon
csak negyven koronát ér, holott azokat valódi lenvászonként 152 koronáért sózta lmmerbauer Angyalné nyakába. A bünügyet
csütörtökön tárgyalta a biróság, amely elsősorban is mellőzte a két vászonkereskedő
szakvéleményét, mert kitűnt, hogy a szakértők konkurrensei a vádlottnak. Azután
Wagner Gusztáv nagykereskedőt idézték
be szakértőül, aki a volt szakértők véleményével ellenkezőleg kijelentette, hogy a bűnjel-vásznak értéke megközelíti azt az összeget, amelyet Angyalné fizetett értük. Kijelentette továbbá, hogy ügyes gyári hamisitás után még szakértő is csak nehezen tudja
megkülönböztetni a pamutvásznat a lenvászontól, tehát a vádlott teljesen jóhiszeműen
járt el. A biróság Fülöp Zsigmond dr védőbeszéde után Immerbauert fölmentette.
§ Elitélt tolvaj. Seabő Sándor hódmezővásárhelyi tolvaj ismert alakja a szegedi rendőrségnek. Gyakorta átrándul vásárhelyről a szegedi piacokra. Az elmúlt
nyáron is kirándult a Tisza Lajos-köruti piacra. özvegy Koszó Istvánné zsebéből akarta kihalászni a pénztárcát, de rajtavesztett.
A szegedi (törvényszék csütörtökön lopás
bűntettének kísérletéért egy hónapi fogházra
ítélte a tolvajt.

A puszta rózsái
amerikai slágerdráma.

Látványosságok
mozi ujsag.
•

/

Három bohózat.

Afestő szerelme
dráma V a n D y c k r ő l .
Pénteken, szombaton és vasárnap.

irdelÉsehef felvesz a kiadóhivatal.

Budapesti gabonatőzsde.

A határidőpiacon az amerikai és berlini
börzékről jelentett drágább jegyzés következtében, minimális forgalom mellett, kissé
szilárdabb volt az irány. Egy órákor a következők ;voltak a záróárfolyamok:

Nyolcvan
Minden

szoba.

Központi

szobában

Mérsékelt

fűtés.

vwveeeték!

árak.

Buza áprilisra
Busa májasra
R o i s áprilisra
Rozs októberre
Tengeri májasra
Tengeri jniiusra
Z a b áprhsra

E

Tulajdonos

Dávid Sándor
vaenti

vendéglős.

egityilt
Neményiné
F o f m f l t e m e

it^LXS^

Kossuth

L.-sugárat®4.

Készít mindenféle fogtechnikai mart kát kaucsukban
és aranyban/* Állami és közigasgatási bhratalnok<&nak réssletfiretésre is. Bármiféle jarttfc 6 6ca alatt elfcMs«

KÖZGAZDASÁG
( -) Zichy Nándor utóda a Hitelbank
elnöki székében. Az eltemetett Zichy
Nándor gróf tudvalevőleg elnöke volt a Magyar Általános Hitelbanknak és igy halálával időszerűvé válik a kérdés, hogy ki (lesz
az utóda e diszes 'állásban, amelyben őt
Kornfeld Zsigmond báró, Szapáry Gyula gróf
és Andrássy Aladár gróf előzte meg. Hir szerint az illetékes tényezők már megállapodtak
abban, hogy az elnöki tisztséget Pallavicini
Ede őrgrófnak ajánlják fel, akit a legközelebbi rendes közgyűlés után fognak megválasztani.
(—) A bácsmegyei cukorgyár uj igazgatói.

A Kereskedelmi Bank, Hitelbank és a Zivnostenska Banka közös alapítása, a Bácsmegyei
Cukorgyár Részvénytársaság január 29-ére
rendkívüli közgyűlés hiv majd össze. A közgyűlés egyedüli tárgya három uj igazgatósági tag választása lesz. A három uj tag —
mint értesülünk — Latinovics Pál, Dungyerszky Gedeon dr és Szemző István a környék legnagyobb répatermelői lesznek.
( - ) Velőburgonya közvetítés. A silány burgonyatermés és a vetésre eltett burgonyának sok gazdaságban már eddig is
mutatkozó rothadásnak előreláthatólag az
ország több vidékén vetőmaghiánvt fog okozni. Serényi Béla gróf földmivelésügyi miniszter épen ezért az esetleges hiány pótlásáról
már előre gondoskodni kiván. Jó minőségű
és fajtájú burgonyavetőmagot biztositott a
külföldön, melynek megfelelő voltáról a szállítás eszközlése előtt kiküldöttei révén fog
mpn-^Wizodést szerezni. A rendelkezésre álló
mennyiséget az eredeti külföldi beszerzési
áron, a vevő vasúti állomásáig szállítva, bocsátja a földmivelésügyi miniszter a gazdaközönség rendelkezésére. A szállításra biztosított burgonyáiaj-ták és azok árai a következők: Professzor Wohltmann 9 korona, Silesia 9 korona, Prásident Krüger 9 korona,
Oroszhagyma 9 korona 50 fillér, Klió 9 korona 57 fillér, Phoniaz 10 korona, Alma 10
korona 50 fillér és Böhnus Erfolg 12 korona.
Akik ezekből a burgonyákból a jövő év tavaszán vásárolni óhajtanak, jelentsék be mielőbb szándékukat Bertsch Ottó gazdasági
tanárnál (Budapest, I., Mészáros-utca 56b.)
A bejelentéseket a beérkezés sorrendjében a
biztositott készlet erejéig fogják figyelembe
venni.

11.74—11.75
11.59—11.60
10.28—10.29
—.
.—
8.54— 8.55
8.65— 8.56
9.68—9.(9

A budapesti értéktőzsde.

December 28. Csöndes megnyitás után
szilárdra fordult az üzlet iránya, mihelyst a
bécsi arbitrázs az egész vonalon vásárolta
a papírokat, amit azzal okoltak meg, hogy a
pénzpiacon már legközelebb kedvező fordulat várható. Egyébiránt az uj osztrákjáradék
kibocsátását megelőzően a bécsi pénzkörök
szokás szerint, mindent elkövetnek, hogy a
börze barátságos színben tűnjön föl. A nemzetközi piacon a magyar hitelrézvény, a helyi piacon a rimamurányi részvény, a készárupiacon a kőszénértkek drágább áron cseréltek gazdáit. A zárlat igen szilárd és élénk
voR. Kötöttek:
Osztrák hitel
Magyar hitel
O. m. államv.
Jelzálogbank
Leszámitolóbank
R i m á m arányi
Közúti villamos
Vároai villamos
Hazai bank
Magyar bank

65B.
659.56
860.50—859.86
498.85
,
672.85—678.—
816.50—818.—
488.
488.50
811.56-818.—
709.75—704.50

Viktória
Pannónia
Weitzer
Beocsini
Salgótarjáni
A l t . kószán
Újlaki
G a n z vaaóntó
Magyar villant.
AUantika

878.50—''íi-é
858.
859 50

A deli tőzsde iránya ingadozó volt, bár
Berlinből ismét szilárd jelentés érkezett. A
nemzetközi piac értékeinek ára lemorzsolódott. A helyi piac csöndes volt, csak a rimamurányi részvény volt keresett. A készárupiac tartott, csekély forgalom mellett. A járadékpiac szilárd. A valuta és ércváltó változatlan. A zárlat nyugodt. Kötöttek:
° s z t r á k hitel
651.
658.—
Magyar b a n k
708.50—708.50
Magyar hitel
851.25—853.—
Keresk. b a n k
Jelzálogbank
497.75—498.—
Beocsini
Leszámitotóbank 578.
.—
Aszfalt
Rimamurányi
675.60 -676.—
Salgótarjáni
676.
.—
Köznti villamos 820.
881.50
Ganz vasóntó
Dijbiztositás i Osztrák hltelrészvényból h o l n a p r a 4—5 kor*
nyolc napra 8—10 kor., november végére 16—18 korona.
A b é c s i b d r z e . A mai
Osztrák hitel
651.75
Magyar hitel
860.
Anglo-bank
886.
Bankverein
548.25
Unio-hank
628.50
Landerbank
558.75

előtózsdén a kötések a kővetkezők.
Osztr. államv.
788.75
.—
.—
Déli vasút
107.75
.—
.—
Rimamurányi
674.50
.—
.—
M á r k a készp.
117.68
r—
.—
Ultimóra
117.76
.—
Skoda
682.50
.—

Felelős szerkesztő Pásztor József
Lapkiadó-tulajdonos a Dólmagyarország hírlap- és
nyomdavállálst
Nyomtatta a Délmagyarország hírlap- és nyomdav&Uhiat Szedreden, Korona-ntca 15. (Bokor-nalota.

Alkalmas és olcsó

2315

uiéw§ ajándékok
Ssüsifig Imre Szeged
h a r i s n y a , k ö t ö t t és s z ö v ö t t & r u k ü l ö n l e g e s ségi üzlet, Széchenyi-tér 2 Telefon 1018.

GUMMIkfllönlegeseég.

t-ndemóMy
mai állása szerint bvtatcnri-

toti legjobb
íétezö m*m a;; »
óvszer'

t ö b b m i n t 8000
orvot által legmegbízhatóbbn a k vas
ajánlva. Kaph a t ó minden
gyógytárban,
j o b b drogee
rióWa stb.
2 évi j á t -

ara tucatonként i , 6, a ós 10 kerona. Követelje a t o n h t m , begy
«si.)litój» önnek esakis OLLA-t adjon és ne engedjen magának
aosdólyekb érték fi silány u t á n z a i o i m i n t „ép oly' j á t " W u w d n v l .
— A i ulinroeHó helyek kimutatását és árjegyzéket I m i i m k é l d
»« OLLA gtunmlgyár W i e n , U/866, éreXeratrsase M.

Szirten ksóinriö • Vafda Imre és Társa. Varrt Béta
Sandberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor
Franki Antal, Gynritza Lipót.
2196
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>Délmagyarország<

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

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

1911. december 24.
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l\f AGY* HALESTÉL. Y!
Van szerencsém a nagyérdemű közönséggsf
tudatni, hogy a Koss_th Lajos-sogáruton levő

villamoswláflitás! és erőátviteli vállalata co Kficseu-utca. Wagnsr-paloSa.

- szállodát

Készít, teljes villsmosvilágitási berendezéseket, továbbá
ipari teljes üzemhajtásokat villamos motorokkal, t ^ a t z z a

'Alföldi

átvettem és minden szerdán és pénteken
halász által főzött halpaprikás, turóscsusza és tejfeles lepény. — Tisztán kezelt
borok. — Kőbányai részvénysör.
2177

I

fás-Sí

tíS»

Efilőn termek társaságok részére!
•g
A n. ó. közönség pártfogását kérve, tisztelettel
S O Ó S J E N Ő , az Alföld-szálloda tulajdonosa.

állandóan nagy r a k t á r t t a r t .

it
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A M 7 . i é l e villamossági részvénytár-

G

fellili férfim u n k á s o k ,
m u n k á r a ,

bádog- és légszeszkályhák

n a i

Igen olcsón eladók.

éjjeli
as®n-

f e l v é t e t n e k

a

Cim a kiadóhivatalban.
s w o m d á b a ,

Fodrász és borbély

Í S K E © E B

helyen
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ebédlő-, tiriszoha és
::
Nagyszentmiklósi
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kárpitos mesterekhez.
S Z E G E D , Oroszlán-uíca 21.
N A G Y

S P E C I A L I S T Á K

angol bőr- és maquet-butorokban
D lAcrendezések.

Pitségvetés
m mi

es rajz díjtalanul Sr

Dugonics-utca 21. $z,

l:

Tudakozódhatni: Szt. György-u. 20. sz a.

NYOMTATVÁNYOKAT
ÍZLÉSES KIVITELBEN KÉSZÍT GYORSAN A

A város legforgalmasabb főutcáján
meletes sarokbérház, építésre alkalmas utcai telekkel, melyben régi igen
élénk forgalmú fűszer- és vegyeskereskedés van, állam és olcsó bankkölcsönnel eladó.

Kapható minden fűszer- ós

i^Pg
csemegekerosÍWisa^mmmm
jrp-;^ I T | ® k e í ó s b o n . 2206

berendezéseket.

Tervekkel és k5Ugégveié#*
«ss se! készséggel msolgál. asw

onsor

24. Lfcíoo Tál Si.

m
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H
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Balog és P o l l n e r

tágas és
Száraz

vágó munkát, úgymint: faáiő-,

Glóbus kölcsön
tartályokban,
valamint üvegekben mindenkor házhoz
szállít Elsiiüs-sirVállald Szeged,
Somogyi - utca

r

Elvállal minden e szakmába

Bővebbet a kiadóhivatalban.

ialsir

TELEFON 844.

Aki igazán szolidan és ízlésesen
akarja lakását berendezni, az forduljon bizalommal a jókirnevü

Teljes

s a r o k l i e l y l s é g
a z o n n a l

1 3 .

ASA ZOLTÁN

üzletnek alkalmas
forgalmas

K o r o n a - u t c a

) TELEFON 844.

Tudakozódhatni
t.jKtísítt..

a

Sí
Sí!
I
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Délmagyarország apróhirdetései

a kiadóhivatalban.

* * a ™Ili c,t aiMMSHVpQ SWÖV*

villamos

©•

v a s ú t i Bi

I«Sjy«kre hirdetéseket felvesz L i g e t i |
d c i s l és t á r s a i k ö n y v n y o m d á j a Szeged K
M o r é t , -ssíea 1 5 . számi. T e l e f o n 83®. |

.DÉLMAüYARORSZAG'
HÍRLAP- ÉS NYOMD A VÁLLALAT

S Z E G E D , KORONA-UTCA 15.

u

KOSZORÚ- ÉS CSOKOR-SZALAG FELIRATOK
ARANYOZASÁT GYORSAN és OLCSÓN KÉSZÍT

'DÉLMA6YAR0RSZÚ6'
KÖNYVKÖTÉSZETE. — TELEFONSZÁM 836.

révén b i z t o s " s i k e r érhetiTel

•

5ZAGGATAS05
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a sziztb&zzal s z e m b e n
A legelőnyösebb kamat mellett nyújt kölcsönt arany, ezüstre, ruhanemüekre, értékpapírokra és tömegárukra.

ES S Z Ú R Ó F Á J D A L M A K
'MEGSZÜNTETÉSÉRE KÜLSŐ H A S Z - N
MÁLATRA BEDÖRZ5ÖLÉ5RE

VS Q S
veZEfí

Szegeti SíÉBpsií U i l n i Iigiszílp, Szepi
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Minden h ó s r j i , »ri hirdetése 4 flJlér, n eimh ó , valamint ím.iden vaetaffabb betűből
uedett h ó dnplán ssámitődlk. TU h ó ' « teredfl apróhirdetésnek as ára 40 fillér, 15 sióig
ÍO fillér, 20 szóig 80 fillér, minden további
H ó S fillér. Apróhirdetések csakis a dii
előleges leilsetése ellenében kői ültetnek.

A Délmacryararszágaprshirtíefési-ÍBvek zölapjai kaphatók
10 szóig 40 fillér, 15 szóig
30 fillér, 20 szóig 80fllláiért:
Békéi
hirlapirodában,
Kigyó-utca.
Mihdlyfy-té\e Kecsketrafik, Iskola-utca.
Nagy-tőzsde, Kárász-n.
Pefó'Emő, Széchenyi-tér.
Özvegy Karg Józsefné,
Széchenyi-tér.
Szameth Aurélia, Kárász-utca.
Özvegy Halmos Jenőné,
Széchenyi-tér.
Steiner Emma, Keleenen-utca 5.
Szabó Józsefné, BástyaTtca,Kass-vigadóvai szemben.
Szántóné, Keiemen-ntca
r
iéderer N., Kossuth Lajos-sugárut 1.
Levelszekrenyelnk a
következő
helyeken
vannak
elhelyezve :
Bartos Lipót könyvkereskedő, Kárász-utca
Özv. Kargné, Széchenyitér.
Szameth Aurélia, Kárász-utci
I f j . Árvay Sándor, Kárász-utca
Özv. Halmosné, Széchenyi-tér
Az apróhirdetések díja levélbélyegekben is beküldhető.
A jeligés leveleket csakis az
ellenőrzési szelvény felmutatójának adja ki a kiadóhivatal.
Ajeligés leveleket, ajánlatokat
B eféléket posta utján is elküldjük bárhová, ha a hirdető
ebbeli kívánságát a hirdetés
feladása alkalmával kifejezi és
a megfelelő postadijat elóre
edezi.

1911 december 29

ftPRO

A kiadóhivatalba a
kővetkező jeligékre érkeztek levelek:
Előkelő
Gyöngyvirág
Fiatal pénztáros
Első
Az igazolt
címzettek
kéretnek a leveleket átvenni.

Levelezés.
U r a i m ! L e n n e - e önök
között egy igaai úriember
aki egy csinosnak mon
dott szőke árva leánynak
havi keresetéhez hozzájárulna. annak egyedül
hü barátnője leszek. Levelet kérek,
„Nincsen
senkim" jeligére a Délmagyarország kiadóhiv atalába.
K a s a k á v é h á z . Azt
a bájos asszonyt, kit e lapra figyelmeztettem s kinek hónapok óta bámulója vagyok, esdve kérem,
adjon alkalmat a bemutatkozásra. Erre kéri független, tetőtől talpig uri
ember, kinek nemes poéta
lelke s mélységesen érző
szive van. Szives sorait
„Megértés" jeligére e lap
kiadóhivatalába, hol azt
személyesen fogom átvenni.
Fiatal özvegy n r n ő
ismeretségét óhajtja egy
fess banahivatalnok. Levelet „Bankfiu" jeligére
a kiadóba kérek.

Alföld

A k a r (in szellemes
l e n n i ? Akar a társaságban tekintélyhez jutni?
Akarja, hogy kellemes
társalgónak tartsák ? Olvassa el a
Társalgás
Művészete (Ellenálhatatlanság titka) cimü rendkívül érdekes könyvet I
Megtudja
ebbSl, mint
viselkedjék, hogy férfit,
nőt, alattvalót, fellebbvalőt egyaránt meghódítson I
A köny v koi-refct útmutatója
lesz az élet
minden helyzetében, bálokon, banketten, esküvőn,
színházban és mindenütt,
ahol társaság van jelen.
Tartalomjegyzéket
ingyen
(diszkréten) küld
Deák, Budapest, Rákóczint 80.
—

Házasság.
Szerencsés asszony
lesz, aki menyasszonyi
kelengyéjét Soós Lajosnál
szerzi be, mivel
nála
készülnek a legjobb női-,
férfi- és gyermek-fehérnemüek. Oroszlán-u. 14.,
Isko'a-u. 11.
H á z a s s á g ! 19 éves
polgárleány 500.000, huszonkét éves kisasszony
160.000, huszonöt
éves
árvaleány 40.000 korona
vagyonnal és még sok
száz vagyonos hölgy óhajt
férjhez menni.
Komoly
szándékú urak Írjanak e
cimre: Davidovics Ferenc
Budapest, Erzsébet-körut
16. Telefon.
—

A hirdetés alatt álló kis szám alapján msgtndható a cim a kiadóhivatalban. Levélbeli
tudakozódásokra pontosan válaszolunk, ha
válaszbélyeg mellékelve van.
Apró hirdetéseket postantalványnyal ls lehet
leiadni, a szelvényen a szöveg könnyen elfér.
Apró hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal
SSZKGISíi K O R O k t A - O T C A 15. SZÁM.

Eladás.
p r l v á t d e t e & t í v és f e l : v i l á g o s í t á s t Iroda :

Szeged, Kossuíli L-sugóruí 27
Elvállal bizalmi, örökségi,
házassági és egyéb kényes
ügyekben
kutatásokat
férfi és női
személyek,
éjjeli és nappali
feltűnés
nélküli
megfigyelését. A legnagyobb
titoktartás mellett levélben! meghívásra bárhol
megjelenek. Yálaszbélyeg.
Vezető: Fodor
A.
Hivatalos idő d. e. 9—12ig, d. u. 4—7-ig.
2243

Oktatás.
Felső - ipariskolai
növendékeket kézi gyakorlatra előkészít Dentsch
Mór műszerész, Koronar
utca 4.

Angol nyelvoktatás!!
|j Angolul tanit per- ^
H fekt angol nyelv- g
• tanár. — Cime a S
Ü kiadóhivatalban. 1 Jj
BraasBaaBiansíisraüuiía

Alkalmazás.
Mellékfoglalkozást
keres mérlegképes könyvelő, magyar-német levelező, gyors- és gépíró.
Cim „Praktikus" jeligére
a kiadóhivatalba.
2529

legnagyoöl

Egy szép
ebédlőkredenc, diván, kisdiván
fotelekkel és székekkel
jutányosán eladó. Cim a
kiadóhivatalhan.

Különfélék.
S^STCE^ S Á N D O R
müasztalos
Korona-utca 15. Bokor-palota.
Készit háló, ebédlő és uri
szoba berendezéseket saját vagy adandó terv
szerint.
2387

Névjegyek, üdvözlőkártyák és egyéb nyomtatványok a legszebb kivitelben és legolcsóbban
kaphatók a Délmagyarország könyvnyomdájában

névnapi, k a r á c s o n y i ,
újévi a j á n d é k a

Nagy raktár külföldi
és belföldi irodalomból

ifj. Árvay Sándor
könyv kereskedésében.
Szeged, Kárász-utca 10
2359

e 4»

a

és pipere dolgok különös
gonddal vegyileg tisztittatnak a legolcsóbb árak
mellett, legrövidebb idő
alatt.
2383
L U O H

J & Z S E F

vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloglipalota.
Telefon 1055.
KBfiiaaBSCJBBilBHBBB
H ó n a p o s s z o b a bérletéhez magános fiatalember lakótársul kerestetik. Cim „Lakótárs" jeligére a kiadóhivatalba.

A poloskák alapos
kiirtását petéivel együtt
csakis a Cimexin-nel eszközölhetjük. A Cimexintől nemcsak az élő poloskák, de a peték is nyomban elpusztulnak. A Cimexin nem piszkít, foltot,
szagot nem hagy. Moly
ellen egyedüli biztos szer.
60
fillérért
nr indenütt
kapható. Föraktsr: Meák
Gyula, Temesváry József,
gyógyszertárak és Vajda
Imre drougeriájában Szeged. Löcherer gyógyszerész, Bártfa.
—>
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féle
fogcseppböl,
üvegje 50 fillérért kapható Leinzinger
Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
1

női-

f é r f i é s g y e r m e k rútít a

Kelemen-utca 5. sz. (Saját ház)
A j á n l j a a k ö z e l g ő ünnepek alkalmából dúsan f e l s z e r e l t
r a k t á r á t s z o l i d é s s z i g o r ú a n s z a b o t t á r a k mellett.
Mérték utáni megrendelések
valódi angol s z ö v e t e k b ő l ! !

TELEFON 474.
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