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Szeged, 1912.
Mentési munka.
Borús őszi hangulat ült a nemzeti
pót-ellentállás vezéreinek lelkén, midőn vasárnap kolozsvári gyűlésükön „Erdély tiltakozásá"-t szervezni próbálták. Vigasztalanság, a saját ügyük igaz voltában való
hitetlenség s győzelmében való teljes kétkedés sirt ki beszédeikből. Igy például Apponyi Albert gróf azzal a melancholikus
akkorddal zárja beszédét, hogy a koaliciö
nem térhet el törekvésétől, „még ha cserben hagyja a nép, akkor is mi megyünk a
magunk utján."
Hát cserben hagyta őket a nép, illetve nem is állott melléjük, — ez okozza
gyászukat, melyet Károlyi Mihály gróf
ugyancsak nagy rezignációval fejez ki. Elpanaszolja, mi lesz majd abból, ha a többség megengedi, hogy „Lukács Tisza segítségével kivégezze az ellenzéket" s csüggedten hozzáteszi: „utóvégre is nem az a
cél, hogy éppen ez az ellenzék győzzön,
hanem az, hogy eszméit diadalra vigye.
Ha minket tönkre is tud tenni a jelenlegi
önkényuralom, ilyenképpen is szolgálunk
az ügynek, ezzel is elősegítettük annak a
reneszánsz-kornak megszületését, amelynek jönni kell". Mily borzasztó csapások,
csalódások, kudarcok juthattak a kis koalíciónak osztályrészül, hogy közeli miniszteri zsölyékről és őrszemi állásokról lemondva, már csak „eszméi győzedelmét"
várja. A legszomorubban azonban Appo-
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I. évfolyam 49. szám.
nyi második, rövid beszédében jajdul föl
a pót-koalició siralma. A gyászos hangulatu szónok diszkrét módon párhuzamot
vont a koalició és az aradi vértanuk között. Azt restelíe mondani, hogy ők szintén mártirok, — hát beérte a szerényebb
„confessorok" elnevezéssel. Csak azt felejtette el megmondani, hogy melyik hit,
melyik eszme, melyik meggyőződés az, a
melyet a sok közül eddigi pályáján minden órájával és percével szolgált.
A reménytelen hangulatnak megfelelően siralmas volt mindaz, amit a kolozsvári vértanuk, illetve confessorok gyűlésükön előadtak. Végső hanyatlásukat mi
sem jellemzi jobban, mint az, hogy Apponyi, aki éveken keresztül a nemzeti eszme hősének vallotta magát, aki állítólag
ez eszméért a katasztrófa széléig sodorta
volt az országot, most már a nemzetközi
szociálisták jelszavait hangoztatja, „cenzusos alkotmány"-ról beszél s már csak a
nemzetközi szociálisták támogatásától reméli a magyar nemzeti ügy diadalát. S azzal igazolja ujabb — ki tudja hányadik
:
— elvtagadását, hogy azért kell a szociálisták kívánalmait teljesítenie, mert „megakadályozni
az idők ezen végzetes
tovahaladását
senki sem tudja".
Tehát nem
azért szegődik Apponyi ez irányhoz, mert
meggyőződése parancsolja, — sőt ellenkezőleg, végzetesnek
mondja azt. Csak
azért pártol ahhoz, mert
„irányitam"
akarja. Tehát megtagadja a nemzet ügyet,

úrfinak kellett lakni. Bogyai Berci tavaly is
erre járt — már mint harmincban. A Kepes-fiuk a négyeseket jegyezték elő, minden
Irta: Krúdy Gyula.
percben bettoponhatnak, hogy megkérjék
Csikorgó kisasszony — egy falusi kur- öreganyámat: a quadrille-t ajándékozná Xtanemes leánya — varrni járt a nagyanyám- nek, vagy Y-nak, aki ezért esengett. Tehát
hoz, amikor a harmincas és negyvenes évek- már csupán ezért sem lehetett kimozdulni a
ben ott gyerekeskedtem. Voltaképen már te- házból.
kintélyesebb numerust irtak a kalendáriuCsikorgó kisasszony együtt töltötte a temok, a szegedi árviz is elmúlott, de az öreg- let a nagyanyámmal és fölolvasta a régi báli
.anyám az időszámítást már a forradalom tudósításokat, a régi újságokból. Egyszer
előtt beszüntette. Hangyai kapitány elesett Bécsben táncolták át az estét, máskör Pesten.
a csatában — eh, jobb is erre nem gondolni! A vidéki levelezők beszámoltak a falusi báGondoljunk csak arra az időre mindig, ami- lokról, a megjelent kisasszonyokról, kiválóbb
kor még boldogok voltunk, lányok voltunk, urakról.
menyasszonyok és viselkedjünk ugy, mintha
— Ejnye, oda nekünk is el kellett volna
télre Pestre költöznénk, a Redout-bálra és menni! — vélekedett a nagyanyám.
Hangyai is itt jár valahol az ablak alatt, csuCsikorgó kisasszony nem szólt, csak topán nem látható földi szemmel.
vább olvasott.
Szőke, penészvirág-képü, kis szemöldökű
Csikorgó kisasszony nagyszerűen összetanult a nagyanyámmal időszámítás és gon- és vékony, madárnyaku teremtés volt Csikorgó kisasszony. Otthon sokat koplalt, azért
dolkozás dolgában.
A nagyanyám a régen elmúlt divatot lakott állandóan a nagyanyámnál. Bár Horkultiválta és az Életképek divatlevelei nyo- nyákné, a nagyanyám gazdasszonya ép olyan
pazarlással öltözött, mint akár a harmincas
mán alkotta ruházkodását.
Csikorgó kisasszony megvarrta a ruhái, vagy negyvenes években, a kis penészvirágon
mintha ez volt a legtermészetesebb dolog a nem fogott a jólét.
— Teremtőm, mit főzzek már ennek a
világon.
öreganyám télen soha sem mozdult ki leánynak? — tűnődött öreg gazdasszonyunk.
Csikorgó kisasszony talán titokban cita házból, október elsejétől április végéig fűtött, akármilyen volt az idő odakivül és ál- romot evett vagy valami rossz álmai voltak,
landóan várta a vendégeket. A szomszéd fa- hogy nem tudott erőre kapni. A nagyanyám
luban és tul a Tiszán néhány ismerős nemes mindig legalább százhatvan font volt.
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Szerda, október 9.
de megtagadja a nemzetközi szociálisták
ügyét is, — ez is, az is csak eszköz neki
saját céljaira.
Apponyi beszédéhez stílszerűen illeszkedett a többi kolozsvári vártanu, azaz
confessor szónoklata. Külön-külön fölösleges volna valamennyit méltatni. Elég
megállapítanunk a tényt, hogy a következőkberí egyeznek meg egymással:
1. Valamennyiben a reménység hangja helyt adott a kétségnek, csüggedésnek,
melyet ugyan természetszerűen
leplezni
igyekeznek, de melyet elfojtani még sem
tudnak.
2. A vádoló szerepről visszavonulnak a védekező szerepre. Különösen az
ellen a vád ellen próbálnak
védekezni,
hogy a történelmi nemzet ügyét a szocialistákkal való szövetkezésük folytán elárulták.
3. Reménytelenségük dacára még
mindig mondják, hogy ők „fejeket követelnek", mert még nincs erkölcsi bátorságuk
az igaz szóra.
S ki tudja, mikor lesz. Az ő érdekük,
hogy mielőbb legyen. Minden nap ujabb
és ujabb vereségeket hoz nekik, ha ez uton
tovább haladnak. A történelmi események
hatalmas léptekkel haladnak el felettük, ö n
magukban eddig sem bizhattak, külső segítségben reménykedhettek. Mások gyengesége már többé nem nyújthat támaszt nekik. Idegen támogatást ugyancsak nem kaphatnak s ez iránt a láthatáron egy halvány
Nagy tél volt, vagy még csak ősz járta? Elég az hozzá, már hosszúak voltak az
esték és a lámpást korán meggyújtották, valamint a viaszgyerytákat is, amelyeket a
nagyanyám szeretett.
A kis penészvirág kellemetes hangján
olvasott, a nagyanyám hátradőlt a székében
és csak a fali óra kettyent bele a körülményekbe.
— Micsoda pirosság van az arcodon, te
leány? — szólalt meg hirtelen az öregaszszony.
— Gyere közelebb! — parancsolta.
Csikorgó kisasszony lehajtott fejjel, kissé szégyenkezve állott meg a nagyanyám
széke ír ''ett.
Az
tgasszony fehér kendője csücskével megc zsölte a leány arcát, megvizsgál'
t,a a kendői, majd az arcot. A fejét megcsóválta, aztán elhallgatott.
— Olvass tovább! — mondta kissé szárazon.
Másnap a penészvirág szemét vette
észre.
— Milyen fényes a szemed! — kiáltott
föl hirtelen. — Ejnye, mit osináLtál a szemeddel? Gyere csak közelebb.
Fürkészve, hosszadalmasan vizsgálta a
leány arcát, szemét, még a keblét is megtapintotta, mint valami orvos.
Csikorgó kisasszony azután nagyon mélyen lehajtotta a fejét, amikor olvasott az
Életképekből.
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A j ria-ut külső részének rendezése következik,

lalkozott a Délmagyarország.
De az ügy táramelyre
nézve
Ördögh
Péter
és
64
társa
tett
gyalását
hoinapra
halasztják,
mert
az előadó
n e m z e t ó r i á s z ö m e ellenük v a n . A szociá- j
inditványt.
A
tanács
ezt
azzal
a
javaslattal
tévedésből
a
fertőtlenítő
intézet
kibővítésének
listák s e m b i z n a k , n e m is b i z h a t n a k benterjeszti a közgyűlés elé, hogy a Kálvária-ut aktáit csatolta be.
n ü k , csak e s z k ö z ö k n e k tekintik Őket. E z a z
külső része a Nagy-köruttól kifelé az uj szaBokor Pál: A közgyűlés elhatározta,
e g y e t l e n e g y t á m a s z u k v a n , d e ez is c s a k
bályrendelet szerint rendeztessék és 6 mé- hogy a Mars-téren javadalmi palota építtester magasra töltsék csak föl, ne pedig a régi sék. E célra 155,000 koronát szavazott meg.
kölcsön kapott t á m a s z s o l y a n , m e l y csak
nivó szerint. Ez által, mintegy kilencezer ko- Az árlejtést ismét megtartották, mert kétszer
— g y e n g i t i őket. H á t a b e n s ő összeroskaronát takarit meg a város és különben is a már eredménytelen volt, mivel oly nagy öszd á s , m e g s e m m i s ü l é s előtt á l l a n a k . C s a k a z
királyi biztosság által megállapított nivőt, szeget kértek a pályázók, amit meg nem adegyenes ú t r a , a p a r l a m e n t i
r e n d és törmár leszállította a közgyűlés.
hatott a város. A mostani versenytárgyalás
vényszerűség útjára térve menthetik m e g
Tóth Mihály főmérnök, nem helyesli a már eredményesebb volt. Mivel a legolcsóbb
tanács javaslatát, mert szerinte a csatorná- pályázó 171,650 koronáért hajlandó fölépíg y a k o r l a t i és erkölcsi l é t ü k e t .
zás kivitelénél nagy akadályt képez a leszál- teni a javadalmi palotát. Mivel az engedélított nivó.
lyezett összegnél ez csak 16,650 koronával
Bokor Pál előadó felszólalása után a több, indítványozza a tanács, hogy most már
közgyűlés elfogadja a tanács javaslatát és a ne hirdessen ujabb árlejtést a város, hanem
Kálvária-utat, már az uj feltöltési színvonal a különbözetet a beállított kiállítási költségekbeállításával rendezik.
ből fedezve, bizzák meg az épitéssel a legolEzután több kisebb tanácsi előterjesz- csóbb ajánlattévő Csókássy
és Társa cé— Szerdán vége lesz a közgyűlésnek. —
téssel foglalkozik a közgyűlés, amelyeket a get.
tanácsi javaslat értelmében intéznek el. A
Wimmer
Fülöp indítványozza, hogy ha
(Saját
tudósítónktól.)
Majd egy heti Vöröskereszt tó halászati bérlete tárgyában már eddig várt a város,várjon továbbra is,
megszakítás után, kedden délután négy óra- az eddigi bérlő Ecsedi Ferenc tett ajánlatot. mert az épitő ipar annyira pang az utóbbi
kor folytatták a szeptemberi közgyűlést. Da- A tanács oly javaslattal terjeszti az ügyet időben, hogy most már feltétlenül lesz olcára, hogy már október közepe táján va- a közgyűlés elé, hogy árlejtés mellőzésévei csóbb ajánlkozó.
Szavazás után a közgyűlés a tanács jagyunk a szeptemberi közgyűlés még most adjak ki a tavat az eddigi bérlőnek. Doktor
János és Lévai Béla szintén ajánlatot tettek vaslatát fogadja el.
sem ért véget. Pedig az érdeklődést tekintve, a halastó bérietére.
A Bodzafa- és Hétvezér-utcákban a tamár régen véget érhetett volna. Alig volt a
Becsey Károly dr nem tartja helyesnek nács javaslatára uj artézi kifolyók létesítését
mai közgyűlésen husz bizottsági tag. De azok a tanácsi javaslatot, hanem indítványozza, kimondja a város.
Gaál Endre dr előadja, hogy a közgyűis olyan lassan gyülekeztek, hogy amikor az hogy a tó hasznosítását nyilvános árlejtésen
lés
határozatát,
amely a fogadalmi templom
végezzék.
elnök megnyitotta az ülést, csak hárman volBokor Pál a tanács nevében hozzájárul környékének rendezését kimondja, a belügytak a teremben.
Becsey indítványához, mire azt a közgyűlés miniszter jóváhagyta. Most javasolja a taEhez mért gyorsasággal tárgyalták is elfogadja.
nács, hogy kérjen a közgyűlés a belügymiaz ügyeket. Fölszólaló alig akadt. Minden
Ezután Lippai N. Antal felebbezését tár- nisztertől a környék rendezése céljából kisafontos és a város anyagi előnyeit érdeklő gyalja a közgyűlés. Lippai ugyanis azt ké- játítási engedélyt.
A közgyűlés ehez hozzájárul.
pontokat, egyhangúlag szavazott meg a köz- relmezte a várostói, hogy a magasnyomása
Az ujszegedi kertészlak javítására 4000
vízvezeték a külvárosra is terjesztessék ki.
gyűlés. Különben ez kitűnik részletes tudó- A tanács ezt a kérelmet elutasította oly in- koronát engedélyez a közgyűlés. Az 1913. évi
sításunkból, amely itt következik:
dokkal, hogy mig a kötelező vízórákat be . költségvetésbe fölveendő segélyezéseket a
Elnök Lázár
György dr polgármester. nem állítják, addig a magas víznyomású 'e- 1 tanács javaslata szerint elfogadja a közgyűJegyzők Taschler Endre dr főjegyző, Bárdoss zeték rajonja ki nem terjeszthető. Bokor Pál lés. Boros Béni aradi szobrára 50 koronát
Béla dr és Hegedűs
Antal osztályjegyzők. előadása után a közgyűlés ilyen értelemben megszavaz. Az újonnan alkalmazott rendőrlegénység fölszerelésére 2505 korona 06 filElnök az ülést délután 4 órakor meg- határoz és elutasítja a feiebbezést.
nyitja. A jegyzőkönyvet észrevétel nélkül hiVölgyessy János gazdász a konyhakerté- lért engedélyez a közgyűlés.
A szerb-bánáti internátus épitéséhez hidtelesiti a közgyűlés. Ezután Lázár György szeti telep vezetéséért évi dijat kér a városdr a napirend előtt megemlékezik arról a szo- tól. A tanács javaslatára 1910-től visszame- vám-mentességet kérnek az épittetők. Mivel
morú gyászesetről, amely Szekerke
Lajos nőleg évi 300 korona tiszteletdijat szavaz ez már szerződésileg is számukra biztositva
van, a tánács javaslatára a közgyűlés ezt
halálával érte a várost. A közgyűlés jegyző- meg a közgyűlés.
könyvileg megörökíti az elhunyt érdemeit.
A ragálykórház kibérlésének .ügye kö- megadja.
A Magyar Kender és Lenipar részvényEzután a napirend értelmében a Kálvá- vetkezett volna, mellyel ma részletesen fogreménysugár

sem

dereng s z á m u k r a .

A fogadalmi-templom
és a javadalmi-palota.

Napok mullottak el és nagyanyám nem
beszélt többet a dologról, hanem mindig nagyon sokáig fenmaradt estve és már félig
bóbiskolt a székében, a kis penészvirágnak
mindig olvasnia kellett a régi báli tudósításokat, Isten tudja hányadszor.
— Esik a hó odakünn? — kérdezte egyszerre a nagyanyám. — Ugy érzem, mintha
havazna.
— - Majd megnézem az ámbitusról, —
ajánlkozott a leány. Már éjfél felé járt az
idő.
— No nézdd meg — mondta vontatott
hangon az öreganyám. — Bizonyosan havazik . . .
A leány kisietett a szobából, az ajtót
bezárta maga után, a nagyanyám azonban
már előzőleg odadobta a pamutgombolyagiát az ajtó és a küszöb közé, igy az ajtó kicsit nyitva maradt. Az öregasszony az ajtórésre figyelt.
Kis idő múlva visszatért Csikorgó kisasszony. Szőke haján még csillogott egy kis
hópihe.
— Biztonság okából az udvarra mentem. Igenis havazik, de csak nagyon gyengén.
— Kivel beszéltél az udvaron? — kérdezte hirtelen a nagyanyám.
— Senkivel . . .
— Nem igaz!
— A Bodrinak szóltam, hogy megösmerjen.
A nagyanyám elgondolkozott.
— Tehát a Bodri az udvaron van, nincs
megkötve, mert soha sem hallom éjszaka az
ugatását, pedig hallanom kéne . . .

A kis penészvirág nem felelt, lehajtotta I
a fejét. Ejnye, mintha már a nyaka sem j
volna olyan vékony!
— Olvassak tovább? — kérdezte lágy, '
álmodozó hangon.
A nagyanyám intett, Csikorgó kisaszszony hangja gyöngéden hallatszott. Az eperjesi és környékbeli nemes ifjúság, karöltve
az idősebb tekintetes urakkal és asszonyságokkal, folyó hó huszadikán hódolt be a farsangi időszak örömeinek . . .
— Gyere ide! — szólt közbe a nagyanyám.
A leány vállára tette a kezét és a szemébe nézett:
— GyerekKorod óta ismerlek. Mért nem
mondod meg, hogy valami bajod van? Szerelmes volnál talán? . . .
A kis penészvirág elkomorodott:
— Nagyasszony, én holnap hazamegyek
az apámhoz.
— Tehát mi bajod van?
— Semmi, — mondta a harászkendőjének Csikorgó kisasszony és hosszadalmasan
a földre nézett.
— Egyelőre nálam maradsz. Lehet,
hogy háború lesz és az apádnak el kell menni
hadba.
— Nincs mostanában háború és az apám
már öreg ember.
— Te azt nem érted, gyermekem. Most
menj aludni.
Nagy szeretettel megcsókolta a leányt,
keblére vonta és titokban megtapogatta a
szoknyája zsebét, nem talál-e valami áruló
nyomra, levélre vagy idegen kendőre . . .

A leány szobája az ambituson volt, lobogó
gyertyával ment végig az ives folyosón, távolabb már fehéredett az udvar a leesett hótól, a házőrző eb havas bundájával a nagyanyám szoknyájához dörzsölődött, amint a
leány után nézett.
Másnap Hornyáknéval suttogott ebéd
után az öregasszony.
A kövér gazdasszony a csodálkozástól
szinte megkövülve állott a helyén. Aztán estélig nagy csönd volt a házban. A nagyanyám régi emlékkönyveit lapozgatta az ablaknál, majd mindenféle fotográfiákat vett
elő, amelyek nagyrészt megfakultak, mintha
csak pontosan azt az időt szeretné visszavarázsolni, amikor ő is tizenhat esztendős volt,
mint Csikorgó kisaszony. A fejét csóválgatta, hátrafont kézzel járkált, meg-megállott
a tüz előtt és hosszasan belenézett.
— Az éjszaka idebent alszol, nálam —
mondta este, midőn az olvasgatás megkezdődött.
Csikorgó kisaszony ijedten emelte föl a
tekintetét.
— Én nem tudok mással aludni, — mormogta.
—• Te hálátlan! — kiáltotta az öregaszszony.
A leány nem szólt többé, csak a hangja
lett nagyon szomorú.
Éjjel a nagyanyám arra ébredt, hogy
valaki nagyon csöndesen mozog a szobában,
aztán kinyilott az ajtó, falusiasan nyikorgott, majd becsukódott.
Az öregasszony egy darabig várt, ruhát
vett magára, aztán ő is kiment az ajtón.

1912. október 8.
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dÉlmagyarorszÁg

társaság által vámvisszatérítés fejében kért se. Csanádi-utcai telek eladása. Röszke szent- I kaszának kiépítése. Magyar Károly gépész
összeget nem szavazza meg a közgyűlés, ha- mihálytelki állomás kibővítésére 147 négy- | további 3 havi; Pintér Mihály adóhivatali
nem a rendőrkapitányság, mint elsőfokú szögöl terület átengedése. A Bajza-utca 8. I gyakornok további 3 havi; Adler József irsz. telekrész megvétele. Bajza-utca 10. számú | nok továbhi 3 havi; Debreceni Károly vámbíróság elé utalja, tanácsi javaslatra.
Ezután a tanács által megállapított nyug- liáztelek megvétele. Paral Pál Templom-tér ; ellenőr további 3 havi; Benedek Gyula vámdijakat utalja ki a közgyűlés. Majd megsza- 9. ós 10. számú házának megvétele. Özvegy i ellenőr további 3 havi; Magyar János őrsvaz a csapatkórház évi fentartási költségére Tatarevits Toefihié Révay-utca 18. számú há- j vezető 6 heti; Vlasits János gátőr továbhi hat
5252 korona 69 fillért, a huszárlaktanya is- zának megvétele. Dr. Berkes Dezsőné terhére heti; Makra Józsefné, szülésznő további 3
tállóinak javítására pedig 932 korona 89 fil- adott enkedély. A törvényhatósági közutakra havi szabadságidő engedélyezése iránt. Pős
lért. A hadgyakorlatok alkalmával tett in- építendő hidak teherviselése. Polgármesteri Károly állatorvosi, Jarasics Todorov Pertézkedésekből kifolyólag 1871 koronát utal ki, előterjesztés. Szatymaz—sándorfalvai ut kié- szija szülésznői, Valentin, Farkas Júlia szüpítése. Felsőközponti kereszt-út halástyai sza lésznői oklevelének kihirdetése.
különböző kártérítések fejében.
A közgyűlési tárgysorozat értelmében
a 83-ik ponttól a 171-ikig az alapítványi számadások felülvizsgálása következik, amelyet
jóváhagy a közgyűlés. Több kisebb kiadási
tétel elfogadása után Lázár György dr polgármester az ülést délután 6 órakor berekeszti és folytatását holnap délután 5 órára
tűzi ki, inivei négy órakor lesz az elhunyt
Szekerke Lajos dr tanácsnok temetése, melyen testületileg vesz részt a városi tanács.
A holnapi közgyűléssel valószinüleg vé- \
get is ér a szeptemberi közgyűlés, mivel
csak kevésbbé fontos ügyek kerülnek tárgyalásra.
A folytatólagos tárgysorozat itt következik:
(Saját
tudósítónktól.)
A balkáni há- ügyminisztériumba. Az egyik táviratot
Belvárosi templomi énekkar költségeire
borús
bonyodalomban
a
döntő
lépés ma Tzaribrodban adták föl s azt jelentik benkifizetett 262 koronának; A városi zenede ismegüzente
a há- ne, hogy a porta két jegyzéket
intézett
a
kola épületének javítási munkáira kifizetett megtörtént: Montenegró
192 koronának; A bérházban levő rendőrlak- borút Törökországnak!
A hatalmak közbe- hatalmakhoz,
melyekben
fölszólította
őket,
tanya sürgős kitisztítására igényelt 176 ko- lépése tehát későn történt, a diplomácia hogy csináljanak
rendet a Balkánon,
különrona 23 fillérnek; Alomori református tem- minden erőfeszítése és jóakartu intése
ben kénytelen
lesz saját belátása
szerint
plom felépítésére megszavazott 25 korona semegtört
a
harci
fanatizmuson,
amely
most
eljárni
s
ebben
az
esetben
minden
további
gélynek; Ifjú Vastag György szobrász művésznek kifizetett 2000 korona összegből 1417 lángba borította a Balkánt. A hadüzenet felelősséget a hatalmakra hárit. A másik
korona 48 fillérnek; Zombori Rákóczi-szobor épen akkor történt, amikor az osztrák- táviratot Nenadovics,
a konstantinápolyi
talpazatára elhelyezett koszorú és szalag magyar és orosz diplomácia képviselői a szerb követ küldte s azt jelentette benne,
költségeinek fedezésére igényelt 117 korona béke érdekében Bulgáriában interveniáltak.
hogy Törökország
máris hajlandó
bizo70 fillérnek; A városi közkórházban járólag
Bulgária
és
Szerbia
megköszönték
a
nyos
engedményre,
amennyiben
kész
az
kezelt betegek kötszer árára az előirányzaton tul igényelt 1450 koronának; A felső szi- hatalmak szives közbenjárását, de kijelen- 1880. évi mürzstegi egyezményben foglalt,
vattyú-telephez beszerzett csolnak költségeire tették, hogy most már nem tágíthatnak, ,,a azóta azonban meg nem valósított reforkifizetett 140 koronának; Tápéi kiskomp ja- kocka el van vetve".
mokat
életbeléptetni.
vítására igényelt 1023 koronának; Kisteleki
Ebből az udvarias, de visszautasító
A szerb külügyminisztériumban
azt
plébánia épület javitási költségeire az előirányzaton tul kiűzetett 581 koronának egyéb gesztusból, amellyel a balkáni államok mondják, hogy a porta által kilátásba healap hiányában a rendkívüli alapból történt megköszönték a diplomácia fáradozását, lyezett reformok távolról
sem elégítik ki a
utalványozása. A tanítóképző intézet részére megállapítható, hogy Montenegró nem a
Balkán-államokat.
átadandó terület. Landesberg Mór cement- saját szakállára üzent véres harcot a padígyára részére kért telek átengedése. Szeged
Ausztria-Magyarország,
— ugy látsah birodalmának. A hadüzenet
közös elgazdasági egylet részére kért telek átengedémagát a tárgyahatározásból
keletkezett,
amit legjobban szik, — teljesen kivonta
lásokból.
A
magyar-osztrák
követnek ma
bizonyít az, hogy Ferdinánd
bolgár király,
egyetlen
diplomata
látogatója
volt. A belAz ámbitus végén, a Csikorgó kisasszony mint a bolgár hadsereg fővezére, már a
szobájában gyertyavilág volt. A nagyanyám főhadiszállásra utazott. A bolgár-török há- ga ügyvivő. Levelet, táviratot sem hozott
odalopódzkodott.
borún már véres harc dult, amelyről még a posta a Studenicka-ulica 29. szám alatt
A leány csomagolt, mindenféle női fehérlevő pozlansko austriansko kopott, roskanemüeket dugdosott el egy kosárba. Az öreg- nem érkezett részletes tudósítás.
tag
épületébe.
A bolgár és szerb ezredek
egyesülnek,
asszonyságnak elég volt egyetlen pillantást

Kitört a háború!

Véres csata a förök-holgár határon.

vetni a fehér ruhákra, tisztába jött mindennel.
Benyitott az ajtón, a leánynak szinte lehanyatlott a két karja az ijedtségtől.
— Mit csinálsz?
A kis penészvirág eltakarta a két szemét.
— Hazamegyek. Az apám házához megyek.
Az öregasszony a keblére vonta a leányt.
— Mit vétettél?
— Nem vétettem semmit, — rebegte a
Csikorgó kisasszony könnyek között. —
Csak nem vagyok tiszta. Nem tudom, mi történt velem.
— Semmi sem történt, — mondá jókedvűen az öreganyám. — Csak az történt, hogy
nagylány lettél, nemsokára férjhez fogunk
adni. Tehát ezért nem akartál aludni a szobámban?
— Igenis.
— Ó, te golylió! Hisz valamikor magam is . . . A harmincas, negyvenes években, amikor nagyleány lettem. Mikor még a
„Falusi Éjszakák" volt az olvasmányom,
csupán csak annyit tudtam az életből, mint
te. Most már többet tudok . . . No, csókolj
meg.

Montenegró
már szemben
áll a
harccal.
A sztambuli montenegrói követ sietve hazautazott, a cettinjei török is megkapta már az útlevelet hazafelé.
Hogy mivé fajul majd a harc, az meg
egyelőre beláthatatlan. A Balkán lángban
áll, a nép fanatizmusát föltartótzatni nem
lehet, tűzbe rohan a szenvedély. Ezt a háborút nehéz lesz megállásra kényszeríteni!
A monarchiának különösen jelentős szerep
jut a balkáni háborúban és — el is készült
óvatos előrelátással erre a szerepre.
Belgrádból ugyanekkor szenzációs jelentést küldött tudósítónk. Ugyanis a török katonai
attasé, Asszim bey, ma elutazott a szerb fővárosból.
Ali Faud
Hikmet
bey, a belgrádi
török követ,
megszakított
minden
összeköttetést;
két nap óta a külügyminisztériumba
már nem ment el, sőt
csomagol
is.
Ezek a mai nap legfontosabb eseményei, amelyek arra engednek következtetni, hogy a helyzet
kiélesedett.
A békereményeknek ellene szól két
távirat is, mely ma érkezett a szerb kül-

Itt, Belgrádban, azt állítják, hogy a
monarchia szerepe nagyon gyanús, a lapok
hihetetlen szidalmakkal illetik a szomszédos nagyhatalmakat, a szkupstina mai ülésén pedig a kormánypárt
szónoka
támadta hevesen a magyar-osztrák
diplomáciát,
amely, szerinte, kétszínű szerepet játszik.
Belgrádban a néphangulat ma már
egészen olyan, mint az annekszió idejében
volt. Magyarul beszélő embert a vendéglőkben jóformán ki sem szolgálnak. Ha valaki az utcán beszél magyarul, vagy németül, megállítja a rendőr és — ha hamarjában nem tudja magát igazolni — az útlevelet nem fogadja el igazolásnak, hanem
bekíséri. Tegnap Ostruznicében két németet tartóztattak le, Belgrádban szintén kettőt, egy harmadik pedig, akit be akartak
kisérni, megugrott a kisérő rendőr elől és
besietett a magyar-osztrák követség kapuja alá. Az itt lakó magyarokat
inzultálják,
magyar
vagy osztrák
árut nem
vásárolnak.

dElmaoyarorszao
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
Nem kell a béke Szerbiának!
BEFEJEZTÉK A MOZGÓSÍTÁST
Belgrád,

október 8.

Tegnap este óriási izgalom kerekedett
Belgrádban arra a hírre, liogy AusztriaMagyarország
interveniált
a szerb kormánynál a béke érdekében. A nép h a t a l m a s töme-

gekben verődött össze az utcákon, .a külügyminisztérium palotája elé vonultak, ahol tüntettek a béke ellen. A p a l o t a ablakaiból n e m

látszott világosság, erre' a tömeg: IaRsari'kint
eloszlott.
Parisból ma hazaérkezett Karagyorgyevics Pál herceg, a király bátyja. A hivatalos
•lap mai száma rendeletet tesz közé, amely
amnesztiát

ad a katonaszökevényeknek,

lia

nyombari hazatérnek ezredeikhez. A' félhivatalos Stampa felhívást közöl a külföldön tartózkodó montenegrói hadkötelesek, bogy a
mennyiben útiköltségre van pénzük,- térjenek nyomban Haza. Montenegró rierií kiibb
bet útiköltséget s azért, akinek ninos pénze Hazautazni, a szerb Hadseregben jelentkezhetik szolgálattételre. A szerb hadügyminisztérium rriá egész sereg táviratot küldött Párisba és más külföldi városokba az otf tartózkodó szerb diákokhoz, liogy haladéktalanul

utazzanak

haza. A szkupstina

az

éjjel

másfél órás illést tartott, amelyen megszavazták

a mozgósítási

hitelt.

OROSZ MILLIÓK BULGÁRIÁNAK
Frankfurt,

október 8.

Szófiából
ide érkezett jelentés szerint
az orosz állami bank a bolgár nemzeti
banknak huszonöt
millió
frank hitelt engedélyezett 1.
OSTROMÁLLAPOT!
Páris, október 8.
A Havas-ügynökség jelenti Konstantinápolyból:
Macedóniában
proklamálták
az ostromállapotot.

A CÁR LEINTI MONTENEGRÓT
Páris, október 8.
Nikita
montenegrói
király
Danilo
trónörököst a legszigorúbb
inkognitóban
Párisba küldte Nikolajevics
nagyherceghez, aki feleségével, Stana
montenegrói
hercegnővel a francia hadgyakorlatok óta
Párisban időzik. Danilo hercegnek az volt
a megbizása, hogy a nagyherceget közbenjárásra kérje Montenegró érdekében a
cárnál. A nagyherceg ezt válaszolta:
— A cár legszigorúbb
óhaja és parancsa az, hogy Montenegró
nyugton maradjon.
Irtó hadjárat a malisszorok elten.
London,

október 8.

A Times jelenti Podgoricából: A katolikus malisszorok azokat a feltételeket,
melyeket a török kormány a kosszovói
mohamedánoknak fölajánlott, ridegen
viszszautásították.
A következménye ennek az,
hogy Hssad pasa seregeivel
megtámadta
a
malisszorokat
és őket kiirtással
fenyegeti.
A hatalmak intervenciója.
RANDEVÚ BERLINBEN
Berlin,

október 8.

Szaszonov orosz külügyminiszter ma
Berlinbe érkezett, bogy tárgyaljon Bethmann-Holheég német birodalmi kancellárral
ós Kidcvlrrt

Waechter

külügyi

államtitkár-

ral. Giers bécsi orosz nagykövet ma szintén

i

1912. október 9.

ideérkezett, liogy informálja Szaszonov külügyminisztert a. Bécsben uralkodó hangulatról.
A nagyhatalmak képviseletében ma közölték Ausztria-Magyarország és Oroszország követei Szófiában és Belgrádban a nagyhatalmak

megállapodásait,

A bolgár és szerb kormányoktól a nagyhatalmak holnapra várnak választ.
Csak azután, ha már választ kaptak, tesznek a nagyhatalmak együttes lépést Konstantinápolyban.
MEGTÖRTÉNT AZ
INTERVENCIÓ!

ban, hogy elkerülhető volna a balkáni háború. Már annak is hire érkezett, hogy Bulgária és Szerbia is udvariasan, de határozottan visszautásitottá a Monarchia és Oroszország utolsó kísérletét.
A király ma másfél órás kihallgatáson
fogadta Schemua Balázst, a vezérkar főnökét, aki őfelségének részletesen beszámolt
legújabb fejleményekről.
KÉT ANGOL CIRKÁLÓ

Málta, október 8.
Két angol cirkáló útban van az Égei-tengeren. Az angol hadihajók Kréta szigetére
igyekeznek.

Bécs, október 8.

Szófiából félhivatalosan jelentik, hogy
az osztrák-magyar
és orosz követ a hatalmak nevében ma délelőtt a külügyminiszternél interveniáltak
a béke
érdekében.
Belgrádban ez az intervenció még nem történt még s emiatt nagy az izgatottság a
Iákösság körében.
Lemészároltak egy töröK falut.
Bukarest,

október 8.

Turtükaia
határközséget az éjjel fegyveres bolgárok támadták meg. A török lakösságot a támadok iszonyú vérontással
jjusztitották
el. Nőket
és
gyermekeket
is kardélre
hánytak.
Az utcákat
holttestek
borítják.
A támadó
banda tagjai közt bolgár rendőrök
is részt vettek az
öldöklésben.
Mozdul Oroszország.
ÖSSZEESKÜVÉS A CÁR ELLEN?
Pétervár,

október 8.

A Nov. Vremja jelenti, hogy Varsóban
összeesküvést fedeztek föl, melynek az lett
volna a célja, hogy a cárt
meggyilkolják.
A próba-mozgósítás Orosz-Lengyetországban komoly
zavargásokat
idézett
elő. Munkások és parasztok óriási tömegékben tüntettek
a háború ellen és összeütköztek a rendőrséggel. Sokan
megsebesültek. A rendőrség éjjel több helyen házkutatást tartott.
Általában a lakosság igen izgatott.
Hadüzenet!
Konstantinápoly,

október 8.

A balkáni bonyodalomban szenzációs
fordulat történt. Montenegró ma délben
megüzente a háborút
Törökországnak.
Balmeno,
Montenegró
konstantinápolyi
ügyvivője adta át a portának a hadüzenetet, amely a következő:
— Minthogy
Törökország
nem
teljesítette
Montenegró
óhajtásait
és
nem tartotta
theg ígéreteit,
Montenegró kényszerítve
látja magát
arra,
hogy fegyverrel
bizonyítsa
az igazA hadüzenet nagy feltűnést keltett a
török fővárosban, mert az utóbbi napokban a hatalmak interveniálása következtében már-már reménység mutatkozott a
békére. A portán egész természetesnek
találják, hogy Montenegró hadüzenete a
Balkán-szövetség együttes megállapodása.
Már Bécsbén sem remélnek.
Bécs, október 8.

Négyszázötven millió!
Bécs, október 8.

Az osztrák delegációban, bejelentette a
hadvezetőség, hogy négyszáztiz—anógyszázötven millió korona. sürgős- hitelre van sziiÍnsége. Ebből száz—százötven millió'«• tengerészet céljaira szükséges. Ebből pénzből se uj
ágyukat, se pedig rij fegyvereket nem
akar beszerezni a hadvezetőség. A legújabb
balkáni fejlemények miatt a'delegáció jövő
heti ülését, amelyen letárgyalták volna az
1913. évi költségvetést, elhalasztották.
OROSZORSZÁG KUDARCA
Lemberg,

október 8.

Oroszország próbamozgósitása
föltűnést keltő kudarccal végződött. Moszkva
vidékén például alig jelentkezett néhány
tartalékos. Ez a fegyelmezetlenség Oroszország haderejének javarészét
jellemzi.
Felsőbb katonai körökben ezt az állapotot
titkos forradalmi szövetségeknek tulajdonítják.
•iiHiimmiliHnnimHHHnuaHiiHliiÉlnii

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
Szinházi műsor:
SZERDÁN: Az asszony faló, operett.
CSÜTÖRTÖKÖN:

Ripp

van

Winkle,

operett.
PÉNTEKEN:

Orpheus

az

alvilágban,

az

alvilágban,

operett.
SZOMBATON:

Orpheus

operett.
VASÁRNAP ESTE: Orpheus az alvilágban, operett.
* Fichtner Sándor sikeré. A Nemzeti
Zenede a minap döntött Reményi Antal zenei ós gróf Zichy Géza hangszerelési pályázati ügyében. A páiyabiróság Gobbi Alajos
igazgató elnöklésével Aggházy Károly, T)emény Dezső, Sipos Antal és Szikla Adolf
bizottsági tagokból állott. A Reményi-féle
200 koronás pályázatra 4 pályamű érkezett.
A jutalmat Perényi Géza
vonósnégyese
nyerte el. A gróf Zichy Géza pályázatára
több pályamű érkezett. Többnyire
naiv,
gyermekes próbálkozások, de volt köztük két
komolyan figyelembe vehető munka. A bizottság azért ügy határozott, liogy az időközben 800 koronára felgyűlt pályadijat kettéosztja és az emiitett két műnek ítéli oda.
Igy az első 500 koronás dijat Meszlényi Róbert dr, a második 300 koronás diját Fichtner
Sándor szegedi honvédzenekarmester nyerte
el. Fichtner kitüntetése igazán örvendetes.
Ez a szerény, szorgalmas művészember több
jelentős sikert aratott már zenemüveivel és
liogy az illetékes körök is észreveszik, az dicséret azokra a körökre.
* Felhő Rózsi bemutatkozása Tem e s
v á r o t t . A szegediek volt kedvelt

prímádonná

Illetékes körökben, iából eddig erősen opja, Felhő Rózsi Temesvárra szerződött. És
timista szemmel vizsgálták a balkáni fölformost mutatkozott be, rendkívüli sikerrel. A
dulást, Montenegro végzetes elhatározása
ritán már egy csöppet seiii reménykednek ab- ] „Délmagyarországi Közlöny" írja: Egy ope-
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ret't-pri madonna szerepében mutatkozott be
Fel: 3 Rózsi, az uj operett-primadonna. A
naiv szentimentálizmussal tele „Szinészvér"
ugyan nem az alattomosság, amely
módot
nyújtana teljes valójában érvényesülhetni a
szubretti minőség sokoldalúságát, de Felhő
ebben a szűkös szerepben is szerét tudta ejteni és bebizonyította, hogy a hir, amely őt
megelőzte, nem túlzott és a reményt, melyet joggal füzünk a legdrágább vidéki primadonna működéséhez, valóra fogja váltani.
A kedvesen szerelmes kis Nelly szerepét sok
bájjal, üde közvetlenséggel és hamisítatlan
temperamentummal játszotta. Hangja dallamos, tisztán csengő és nagy iskolát árul el.
Megjelenése, fellépése, de minden mozdulata,
szava óriási rutinra, szinpadi rátermettségre vall, tánca könnyed és Ízléses. Szóval vérbeli szubrett. Ha végül megemlítjük, hogy
garderobja sok elegáneiát és izlést rejt, akkor elmondtunk róla mindent, amit első fellépése alkalmával a primadonna művészetéből ellestünk. A közönség igen rokonszenvesen fogadta. — A „Temesvári Hírlap" ezt
irja: Felhő Rózsit kitűnő hire előzte meg és
bemutatkozásával kielégítette a közönség várakozását. Kitűnő szinpadi
megjelenése
van, pompásan játszik, temperamentumosán
táncol és — ami elvégre egy primadonnánál
szintén nem megvetendő dolog — szépen
énekel. Első fellépése a siker jegyében zajlott le és a közönség rokonszenvesen fogadta
az uj primadonnát.
* O r f e u s . A szegedi színházi iroda jelenti:

Az Orpheus betanulásával már teljesen elkészült a társulat, -most az együttes próbák
vannak napirenden, hogy a klasszikus operett reprize mindenképen méltó legyen ahhoz a szerzőhöz, a,kinek neve külön fejezetet jelent a zeneművészet törzséletében. Ferenczi Frigyes főrendező minden invenciójával, tudásával szolgálja ezt a célt s ami
hatásos ötletet igénybe leliet venni a siker
érdekében, azt. igénybe is veszi mind. A nyitány alatt élőképpel kezdődik az előadás,
mithológiai csoportozat jelenik meg az olimpuson, — a kiállítására különös gondot fordít a színház Az I. és II., épp ugy a I I I . és
IV. felvonás között nem megy le a függöny,
ezek szerint tulajdonképpen két részből áll
majd a darab, mert nyilt színen történnek a
változások. Amikor minden modernné változik, csak természetesnek tetszik, bogy a
pokolba való leszállás is modern eszközzel,
ródlival történik. A szinpad két oldalán ellenben két hatalmas lépcső vezet föl az
Olympra. Sok kisebb-nagyobb kedves rendezői ötlet teszi még kedvesebbé majd az előadást, amelynek jegyeit árulja már a nappali pénztár.
* H a l á l t á n c . Az Asta Nielsen-sorozat leg-

remekebb filmje kerül most Szegeden bemutatóra. A drámát a hírneves iró, Úrban Gad
irta és rendezte, ugy, hogy a dráma összeállítása és teknikai kivitele is művészi munka.
A Haláltánc cimü négy felvonásos drámában Asta Nielsen, a világ leghíresebb mozi
művésznője játssza a főszerepet. Csodás művészettel és ábrázoló erővel segíti diadalra
Úrban Gad jeles müvét. A szenzációs darab
szerdán kerül bemutatóra és csütörtökön,
pénteken is műsoron marad ugy az Uránia.
mint a Frrss-mozgófényképszinházbau. Na
gyon sokat mulaszt el az, ki az Asta Nielsen
sorozat eme legsikerültebb filmjét nem nézi
meg. A moziteknika fejlődésének legmagasabb fokát érte el ezen filmmel.
* Legjobb színházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
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Magyar mozgósítás
és a hadügyi kiadások.
(Saját tudósítónktól.)
Vasárnap és hétfőn mozgósitásról szóló hirek riasztották meg
a háborús bonyodalmaktól különben is idegessé vált szegedi lakosságot. Vasárnap olyan
fantasztikus jóslások forogtak, hogy a tájékozottabbak ámulva csapták össze a kezüket.
Arról regéltek a hirek, hogy a temesvári VII.
hadtesthez tartozó ezredek — igy a szegedi
46. gyalogezred is — megkapták már a mozgósítási parancsot, amelyet napiparancsban
(!) kihirdettek a legénység előtt. Sőt már az
ezred zászlósait soronkiviil hadnagyokká is
előléptették, hogy mire az ezred a szerb fővárosba jut, hadnagyi rangban aprítsák darabokra a rácokat.
A tegnapi és mai nap persze kellő értékre szállította le e fantasztikumot, mert hiszen
a háziezred még sértetlenül itt van és nem is
remélik, hogy elhagyják a város területét.
De a közelfekvő veszélyről egyelőre szó
sincs. Ellenben tényként megállapítható a következő:
A Bosznia-Hercegovinában és Dalmáciában állomásozó 15., illetve 16. hadtest ezredeit hadilétszámra egészítik ki, ép ugv, mint
három évvel ezelőtt az annekszió idejében
történt, mert azon a határszélen dokumentálni kell, hogy nem engedünk át a szerb,
bolgár, vagy montenegróiaknak idegen területeket. Ezért van szükség e határ megerősítésére s azért emelik hadilétszámra
az ottani
ezredek békelétszámát.
Ez némileg Szegedet
is érinti, hisz Avtovác-ban
szegedi fiuk vannak. Ezeknek a tartalékosaiból többet be fognak hivni, ép ugy, mint három év előtt. Ezek
a tartalékosok már figyelmeztetést is kaptak, hogy ne hagyják el tartózkodási helyüket, mert nem tudható: mely napon kell ezredükhöz bevonulni.
Ez tény, de ez nem mozgósítás és nem
jelenti, hogy már csatába viszik a magyar
fiukat. Mert hiszen még a bolgárok és szerbek se hadakoznak. A mozgósítás hirét egyébként hivatalosan is megcáfolták.
A miniszterelnökségi palotában
Lukács
László miniszterelnök elnöklésével minisztertanács volt, amelyen a kormány tagjai teljes számban részt vettek. A minisztertanács
déli egy óráig tartott és a folyó ügyeken kivül a külső politikai helyzet folytán beállható
eshetőségekkel és az azokból kifolyólag szükségessé válható intézkedésekkel is foglalkozott.
Erről a tanácskozásról a bécsi
Neues
Wiener
Tagblatt-nak
ezt jelentik Budapestről:
A magyar kabinet Lukács miniszterelnök elnöklésével egybegyűltek, hogy a hadvezetőség legújabb követelésével szemben állást foglaljanak. A helyzet megváltozott

és

a magyar kormány álláspontja ebez a megváltozott helyzethez alkalmazkodott. Ausztria
és Magyarország nem gondol mozgósításra s
amit

a hadügyminisztérium

kér, nem mozgó-

sítási hitel. Ebben az értelemben tehát a balkáni válság és a hadvezetőség ujabb követelése között nincs összefüggés. A hadvezetőség a helyzetet arra akarja fölhasználni,
bogy a parlamenteket

őszintén

és becsülete-

sen tájékoztassa a dolgokról és hogy megha-

talmazást kapjon az ujabb kiadásokra, nehogy akkor, amikor a veszedelem nagyobbodni fog, törvényhozási meghatalmazás nél
kül legyen kénytelen kiadásokat tenni, mint
a boszniai annexió idejében. Mind a két kormánynak el kell magát tehát határoznia,
bogy a 250—280 millió katonai követelés megszavazásához hozzájáruljon. A két pénzügyminiszter nehéz szívvel fog e kiadások fedezetéről gondoskodni, de ők is a viszonyok
kényszere alatt vannak, azokra tekintettel

kell lenniök. A magyar miniszterelnök elvben teljesiti a követeléseket, amelyeknek határozott összegét még nem tudják, de a föntebb emiitett összegek keretében fognak mozogni. Azt sem állapították még meg, liogy
melyik delegációt fogják ennek az összegnek megszavazására fölkérni. Ezekben a dolgokban a döntést a közös miniszteri

tanács-

kozásnak tartották fönn, de valószínű, hogy
az uj követelést még a mostani delegáció fogja elintézni, hogy a következő delegáció tiszta helyzettel találkozzék. Erre nézve több körülmény irányadó, igy az, hogy előlegeket
kerülni akarnak és hogy a beszerzések ma
olcsóbbak, mint a külső helyzet esetleges
megrosszabbodása esetében. Az azonnal való
elintézést a nemzetközi helyzet ajánlja.
A balkáni alakulás sürgős dolgokat ró a
monarchiára is. Ma délelőtt akarták megtartani Bécsben a közös miniszteri tanácskozást, de kitűnt, hogy a
hadügyminisztérium
még nem készült el az uj hitel részletes terveivel és ezért ugy döntöttek, hogy a közös
tanácskozás csak gróf Berchtold
külügyminiszter mai delegációs diner-je után lesz.
Berchtold ugyanis ma este nyolc órára szokásos dinert adott a delegátusok tiszteletérc
és e diner után, tehát éjszaka kezdődött meg
a külügyminisztériumban a tanácskozás. A
közös miniszteri tanácskozáson a három közös miniszter, az osztrák és magyar kormány
elnökei és pénzügyminiszterei, továbbá az
osztrák landwehrminiszter és báró Hazai
honvédelmi miniszter vettek részt.
A hadügyminisztériumban tegnap egész
éjjel és ma egész délelőtt azon dolgoztak,
hogy Aufienbergnek
a delegáció elé kerülő
részletes eltöerjesztését elkészítsék. Két tervet dolgoztak ki és ezek között döntött a ma
éjszakai közös miniszteri tanácskozás. Kérdés, hogy a kivánt összeget milyen cimen álliiják be a költségvetésbe, továbbá, hogy
egész összegében az idei kötlségvetésbe veszik-e, vagy pedig fölosztják 1912. és 1913.
között? Miután nem akarják a külpolitikai
heiyzetet nyugtalanítani, olyan cimen fogják
kéini az uj hitelt, mint azt juliusban kérte
Auffenberg, vagyis a hadsereg
fölszerelésének kiegészítése
cimén.
A közös hadügyminisztérium
negyvennyolc órán belül a delegáció
elé terjeszti a
hadügyi
póthitelre
vonatkozó
előterjesztését.
Az uj költségeket tehát még a mostani delegáción fogják tárgyalni, még pedig a legelső
plenáris ülésekben. A közös miniszteri tanácskozás ugy döntött, hogy csak a nyomban
keresztülvihető reformokra szükséges 180
millió koronát fogják kérni a delegációtól.
A póthitelből fedezni fogják a nehéz
ágyuk, hegyi tarackok és repülőgépek beszerzését, valamint egyéb tüzérségi felszerelések azonnali beszerzését. Később kerül
sor az erődítési munkálatokra, mert a hadvezetőség elsősorban arra törekszik, hogy
az uj hitelből olyan megrendeléseket tegyen,
melyek azonnal szállíthatók.
Khuen gróf Győrmegye határozatáról.
Budapestről

jelentik: Khuen-Héderváry

Ká-

roly gróf volt miniszterelnök uyilatkozott
Győrvármegye hétfői határozatáról, amelyben a kormány eljárását helyteleníti. A nyi
latkozat a következő:
— A megy egy ülés határozata nem fejezi
ki a polgárság meggyőződését. A munkapárt
nagy többségben van a megyében. Hogy
ilyen határozat megtörténhetett, annak az
az oka, nogy a párt javarésze bizott a túlsúlyában és a kedvezőtlen időjárás miatt távolmaraf-.. Győrmegye nemrégen bizalmat
szavazott a kormánynak, hetvenkettő—tize-!
nyolc arányban.
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Ügyvéd lehet-e iparos?
— Jogászok véleménye. —

(Saját tudósítónktól.) Érdekes ötlet vetődött föl az ügyvádi karban az aradi ügyvédi kamara választmányának határozatával kapcsolatban. Egy békéscsabai ügyvédjelölt engedélyt kért az aradi kamara választmányától arra, hogy a jogi gyakorlat mellett. ipart is folytathasson. A kamara lioszszas vita után kimondotta, liogy az ügyvédjelölt. nem végezhet rendszeres ipari munkát. Az indokolás szerint a kamara nem
azért tartja összeférhetetlennek a két állást,
mintha az ipari foglalkozást lenézné, hanem
mert meggátolná tanulmányaiban.
Ezzel az esettel kapcsolatban most fölvetődött a kérdés, hogy a gyakorló üyvéd
üzhet-e ipari vagy más foglalkozást? Az
ügyvédi karhan tudvalevőleg nagy az elégül ellenség, napról-napra kitör a följaj dúlás, hogy nehéz a megélhetés, túlzsúfolt az
ügyvédi pálya.
Éhben a kérdésben, amely most váratlanul komolyan foglalkoztatja az ügyvédi
kart, megszólalt több budapesti közismert jogász, akiknek megegyezik a véleménye abban, hogy az ügyvédjelöltek sem ipari, sem
pedig más foglalkozást nem űzhetnek, ellenben a gyakorló

tisztességes

ügyvédek
bármilyen
más
foglalkozást
is
folytathatnának.

A szegedi ügyvédeknek, akiket ebben az
ügyben megkérdeztünk, eltérő az álláspontja. Az egyik vélemény szerint ugy az ügyvédjelölt, mint a gyakorló ügyvéd üzbet más
foglalkozást, a másik szerint az ügyvédjelölt
nem, az ügyvéd igen, a harmadik szerint pedig sem az ügyvédjelölt sem pedig az ügyvéd nem vállalhat más foglalkozást.
Bizonyos az, liogy ez a kérdés talán már
legközelebb foglalkoztatja az ügyvédi kamarákat. Most készül ugyanis az uj ügyvédi
rendtartás, amelybe még beilleszthető lehetne az a módosítás, hogy az ügyvédi foglalkozás —amit az egyik kiváló fővárosi jogász
ajánlja —- szabadfoglalkozásnak tekintessék
ós az ügyvédek jogi ügyeken kivül űzhessenek bármilyen más tisztességes foglalkozást
is.
Itt közöljük néhány jogász nyilatkozatát, amelyek mélyen belevilágítanak a kérdésbe:
BARTA DEZÍSÖ DR:
— Megengedhetőnek tartom, hogy ugy
az ügyvédjelölt, mint a gyakorló ügyvéd más
foglalkozást is űzhessen. Hiszen az ügyvédi
kereset ugy el van ina már rontva, miért
nem űzhetne ópeu az ügyvédi kar más foglalkozást. Inkább lehessen más foglalkozást
folytatni, mint az ügyvédi foglalkozás keretén belől tisztességtelen dolgot művelni.
REINIGER

JAKAB:

vállalkozás igazgatósági tagja. Ebbe természetesen sok az ellenmondás, de valószínűleg
segit majd az állapoton az uj ügyvédi rendtartás. Pollák Illés dr ajánl a rendtartási javaslatában hasznos módositásokat. Valószínűleg két. részre oszlik majd valamikor az
ügyvédség, amint például Franciaországban.
Ott az ügyvédek egy része nem tárgyal, csak
ügynöki munkát végez, klienseket szerez más
ügyvédeknek, aki tárgyalhat.
— Az ügyvédi funkció ma már nálunk is
túlterjed a. megállapított kereten. Szegeden
van például nyolcvan ügyvéd, akik közül
mondhatni, csak öt teljesít tisztán ügyvédi
funkciót. A többi más ügyletekkel is foglalkozik, például pénzszerzéssel, különösen ha
a kölcsönt be is táblázzák a kliens ingatlanálra. Budapesten még kedvezőtlenebb az
arány. Bizonyos, hogy a törvény az ügyvédekkel szemben nem födi az élet követelményeit.
— Az ügyvédjelöltekre vonatkozólag lehetetlennek tartom, hogy azok valamilyen
önálló foglalkozást űzhessenek. Azoknak tanúin iok kell, gyakorlatot kell szerezni az
eredményes működésre.
SZIVESSY LEHEL DR:
— Szerintem sem az ügyvédjelölt, sem
pedig a gyakorló ügyvéd nem űzhet más foglalkozást. Az ügyvédjelöltre vonatkozólag az
a három év tanulmányi idő, előkészület az
ügyvédi gyakorlatra. Ettől a tanulmánytól
semmi esetre sem vonható el.
Az ügyvédi foglalkozással! nem tartok
összeegyeztethetőnek más (foglalkozást. Ha
más foglalkozást akar űzni, akkor ne jegyeztesse be magát.

teknek a jogi gyakorlat (folytatásán kivül
más foglalkozás űzését nem engedélyezik.
Az ügyvédi kamaráknak ezt az álláspontját
helyeslem is. mert a tények azt igazolják,
hogy az ügyvédjelöltjeink csak nagyon kevés tudással kerülnek ki az életbe. Igy tehát kívánatos, hogy azt a rövid időt, amit
a jogi gyakorlat folytatására fordít, ne töltse más foglalkozással. Az ügyvédek a törvény ós az. ügyvédi kamara szabályai szerint
szintén nem űzhetnek más foglalkozást. Erre vonatkozólag" azonban van egy modern
álláspontom, amit már ki is fejtettem az illetékesek előtt. Kívánatos volna ugyanis, véleményem szerint, ha az ügyvédek az ipari
és kereskedelmi

élethez

jobban

hozzásimul-

hatnának. Különös létjogosultságot ad. ennek a mai nehéz megélhetési körülmény. Az
ügyvédi foglalkozás tudvalevőleg ma már —
a tulprodukció miatt, — nem nyújt biztos
exiszteneiát. Éppen ez a. körülmény vezeti az
ügyvédi kamarákat számos esetben, liogy
méltányosságból

megengedik

egyes

ügyvé-

deknek azt, hogy olyan természetű állást,, a
m e l y nem

kirónia

az ügyvéd

jelenlétét,

azt

nem veszik az ügyvédi foglalkozással inkompatibilisnek. Ilyen például az egyes részvénytársaságoknál az ügyvezető-igazgatói
állás. Érdekes körülmény azonban az, hogy
az ügyvédi kamarák a jelenleg fennálló szabályaik szerint nem. engedik meg a tagoknak
azt, hogy

a. tőzsdének

állandó

látogatói

le-

gyenek. Erre a budapesti ügyvédi kamaránál már Beck Gyula, báró esete precedens is
volt.
pj»diHJí!mi n m ipuphibb i'i

HettMfen

VÉGMAN FERENC DR:
— Az az irányzat, hogy az ügyvéd más
bórbfitorKttlönlgggss^ggKgt
foglalkozást is űzhessen, most erősen föllendült. A törvény módosítása még beilleszthető
az uj rendtartásba, amely most készül. De
lia ezt elszalasztjuk, akkor várhatunk még
vagy husz évig. Az ügyvédi kereset most ál- Szeged, Kiss-ufca, Kiss D.-ház.
talában olyan, hogy bizony elférne mellé valami más tisztességes, az ügyvédi tekintély lyel összeegyeztethető foglalkozás.
— Az ügyvédjelöltek nem részesíthetők
ebben a kedvezményben, mert hiszen nekik
az a három év tanulási idő, az ügyvédi működésre való előkészülés. A jogkereső közönség érdeke, liogy a jelölt kellő kiképzésben
részesüljön.
francia szabású
Alkalmunk van közölni két fővárosi közismert jogász nyilatkozatát, amelyek rendki vül érdekesen magyarázzák a helyzetet és
megoldást is ajánlanak.
ERDÉLY SÁNDOR DR
országgyűlési képviselő, a budapesti ügyvélegújabb női kötött"
di kamarának helyettes titkára:
— Az ügyvédjelölteket illetőleg csak helyeselni tudom az aradi ügyvédi kamarának azon határozatát, hogy ügyvédjelölteknek a jogi gyakorlat mellett ipari gyakorlat
folytatását nem engedélyezte. Az ügyvédjelölteknek ugyanis a törvény bizonyos meghatározott tanulási, illetve gyakorlati időt
szab s ez alatt az idő alatt természetesen más
sal nem foglalkozhat, mert különben nem
tudja megszerezni a kellő jogi gyakorlatot.
Ez a nézetem az ügyvédjelölteknél. Más
véleményen vagyok azonban az esetben, ha
ügyvédekről van szó. Itt igenis radikális
újításra volna szükség. A jelenlegi erre vonatkozó törvény ugyanis kimondja, hogy
ügyvéd, mint ilyen, semmiféle más foglalkozást nem üzbet. Ezt az összeférhetetlenségi
kérdést az ügyvédek gazdasági helyzetével
kapcsolatban oly irányban lenne kívánatos
módosítani, liogy az ügyvédi foglalkozás

Ez a kérdés már régen fölvetődött.
Ebben az ügyben a Kúria dönt végérvényesen, a Kúriának pedig ismeretes a gyakorlata: az ügyvédi foglalkozással összeférhetetlennek tart más foglalkozást. Az élet majd
megváltoztatja ezt a gyakorlatot. Majd minden másképen lesz.
tekintessék ós az iigj— Kecskeméten nemrégiben megtörtént, szabadfoglalkozásnak
védek
jogi
ügyeken
kivül
igenis űzhessenek
hogy egy egyébként jóravaló ügyvéd nem tumás tisztességes foglalkozást
is.
dott a keresetéből megélni és ezért cégtáblá- bármilyen
kat festett. A Kúria ezt összeférhetetlennek
POLLÁK ILLÉS DR
találta. Az ügyvéd tisztességes cégbe be inem
ügyvéd,
a
kir. Kúria, ügyvédi tanácsának
léphet, önállóan iparvállalatot nem alapithat, mert ezt a Kúria összeférhetetlennek egyik előkelő tagja nyilatkozata igy szól:
— Általános és rendszeres gyakorlat az
tartja, ellenben lehet egy bank bejegyzett
igazgatója és lehet egy részvénytársasági ügyvédi kamaráknál, hogy az ügyvédjelöl-

Kulinyinál

Szőrmeáruk,
fűzők,

kabátok,

órási
választékban

POLLAK

Testvérekné

Szeged—Szentes.
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I SZEKERKE LAJOS I
(Saját
tudósítónktól.)
Fekete zászlót
lengetett a szél ma délelőtt a városháza tornyán. A öreg harang pedig megkondult gyászosan és siratóan. Kidőlt egy derék oszlop
a mi társadalmunkból, elköltözött egy forrongó, küzdő, nemes lélek. Szekerke
Lajos
tanácsos, a város egyik főtisztviselője halt
meg. Már régóta súlyos és fájdalmas betegség gyötörte. Egy évvel ezelőtt a kór
annyira elhatalmasodott rajta, hogy hivatalba sem járhatott miatta. Szomorú sorsa fájdalommal töltötte el a város társadalmát,
mert Szekerke Lajos tanácsos, aki még a
munkabíró korban hagyta itt tevékenységének körét, az utóbbi időben nagyon megfogyatkozott. És mire megjött az ősz, az elgyengült szervezet nem birta tovább, összeroskadt, mielőtt mégegyszer elkezdhette volna a munkát.
Komoly, kevés beszédű, csöndes ember
volt Szekerke Lajos, akit nem csak tisztviselő társai, hanem a város egész társadalma szeretett és becsült. Még mint teljesen
fiatalember, a jogi pálya elvégzése után, lépett a közigazgatás szolgálatába. Az a tisztviselő volt mindvégig, aki hivatását oly terrénumnak tekintette, mely alkalmat ád arra,
hogy lelkiismeretének, tudásának és vasszorgalmának teljes latbavetésével éljen annak az ügynek, amelynek egész életét szentelte: szülővárosa ügyének.
Szegedhez való rajongó szeretete, családi tradíció volt. Édes atyja, Szekerke
József évekig volt a város törvényhatóságának
tagja és mindég nagy hozzáértéssel és igazi
jóindulattal szorgoskodott a közügyek terén.
Szekerke Lajosnak más volt a temperamentuma. Csöndesebb, mérsékeltebb volt, zajtalanul dolgozó, aki azonban a hivatali szobájában éles megfigyelőnek bizonyult és mindenről tájékozott volt. Mint a polgármesternek évekig volt jegyzője, úgyszólván apróra
ismerte Szeged város összes ügyeit. Mint aljegyző az árvaszéknél és katonai ügyosztálynál is dolgozott, legutóbb pedig az adóhivatalnak volt a vezetője.
Az elhunyt életrajzi adatai a következők:
1856. év julius 12-én született. Édes atyja a törvényhatósági bizottságban vezető szerepet töltött be. Szekerke Lajos elvégezte a
jogot és az államtudományi államvizsgálati okmányt is megszerezte. Mint szabadságolt állományú hadnagy 1880. október 1-től
1882. október végéig a budapesti magyar királyi központi dij- és illeték kiszabási hivatalnál működött. 1882-ben egy évig Rósa Izsó
dr-nál működött. 1883. május 20-án tartott
köztörvényhatósági bizottsági ülésen tiszteletbeli aljegyző lett. 1884. április havában pedig o. jegyzővé választották. 1890. április
21-én tartott tisztújítás alkalmával újból meg
választották. 1896-ban aljegyző. 1902-ben tanácsos lett. Felügyelő-bizottsági elnöke volt
az osztrák és magyar tisztviselő egyesület
szegedi takarék- és előlegtársulatának.
Szekerke Lajos két esztendeig betegeskedett. Tüdőbaja volt, ami ellen hasztalan
keresett gyógyulást a déli klima alatt is. Még
pár hét előtt ott üldögélt a korzón és szeptember elején a városházán is fentjárt, amikor a leányát megválasztották tanítónőnek.
Azóta ágynak esett és ma hajnalban elhunyt.
Halálát reggel nyolc órakor tudatta a polgármesterrel fia, Szekerke
Lajos dr ügyvéd.
A városházára azonnal kitűzték a gyászlo-

délmaqyaroraeao
bogót, a polgármester részvét-táviratot Intézett az elhunyt özvegyéhez és ravatalára koszorút rendelt.
Szekerke
Lajos temetése
szerdán délután négy órakor lesz a Tisza
Lajos-köruti
Ivánkovits-házból.

H I R E K

Szegedi

kalendárium.

AZ
IDÖ:
Kedden
már
jobbra fordult az idő. Nem
esett egész nap az eső. Nagyon hideg sem volt. Általában az utcák is
mutatták,
hogy az időjárás szeszélyétől nagyon
sok függ. Este már a korzón a rendes élénkség
uralkodott; a vásáron is nagyobb
forgalom
volt,
mint az esős napokon. A meteorológiai
intézet jelentése szerint az időjárásban
lényeges
változás nem
várható.
délelőtt
10—l-ig
A
VÁROSHÁZIN:
pedig
fogad a polgármester,
a főkapitány
órakor
közgyűlés
11—l-ig. Délután
négy
lesz.
A
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REFORMÁTUS
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1—3-ig

este
kerül

dráma.
Az
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dráma.

előadások

Bemutatóra

este 6 óra-

kerül

A Rákóczi-szobor

A

halálleleple-

zése.

Reformátusok közgyűlése.
(Saját
tudósítónktól)
Ha megfigyeltük,
láthattuk, hogy a szegedi református egyház
igazi agitáló idő elé került. Évek óta, de különösen tavaly óta mindent elkövetett, hogy
erős egyházi életet teremtsen, hogy anyagilag is mennél inkább rendbe jöjjön. És a
terveit annyi tapintattal és egyházhoz méltóan vitte keresztül, hogy a más vallásúak észre se vették, akik pedig megfigyelték, még.
ha vallásellenes meggyőződésiiek is, semmi disszonáns jelre nem akadhattak. Szóval:
a szegedi református egyház vezetői állásukat a legjobb szellemben töltik be.
Szükségesnek találjuk most ezt elmondani, mert holnap: a szerdai napon egyházmegyei közgyűlés lesz Szegeden. A békésbánáti református egyházmegye vezetői és
kiküldött képviselői jönnek el, hogy megállapítsák a tennivalókat, hogy eljussanak közös megállapodással olyan program elé, a
mely lehetővé teszi a további áldásos működést.
És az egyházmegye ideérkező tagjai bizonyára bámulattal látják azt a változást, a
melyen a szegedi egyház átment. Hogy mást
ne mondjunk, bizonyára már az is rendkiviili meglepetés lesz, hogy egy gyönyörű és
hatalmas bérpalota nagytermében tanács-

kozhatnak és a palota az egybáz tulajdona.
Már njai napon is többen megérkeztek
az egyházmegye képviselői közül és társasvacsorára gyülekeztek, melyen a szegedi
egyház vezetői is résztvettek. A gyűlésre különben már megérkezett Bartóky
József
földmivelésügyi államtitkár is. Minden jel
szerint részt vesz a közgyűlésen Baksa Lajos dr, a konvent jegyzője, aki szintén megérkezett, továbbá Szabolcska
Mihály temesvári lelkész, költő, Fekete Márton országgyűlési képviselő ós még több egyházi kitűnőség.
— Magyar mérnökök ünnepe Szegeden, Az ország minden részéből érkeznek szombaton Szegedre. Amikor avatóiümepet rendeznek. Egyúttal leleplezik Rapaich Radó
emlékoszlopát. Az avató ünnepély sorrendje
ez lesz: Október 12-én: szombaton délután fogadtatása az érkező vendégeknek, Szeged és
Szeged-Rókus állomáson. Este 9 órakar ösmerkedési estély a Tisza-szálló emeleti kis ét
termében. Október

13-án: vasárnap

délelőtt

fél 10 órakor avató díszközgyűlés a városháza közgyűlési termében. Délelőtt fél 12 órakor Rapaich Radó emlékoszlopának leleplezése. Vásárhelyi Pál, Tisza Lajos gróf ós
Bertalan Lajos emlékeinek megkoszorúzása.
Délután 1 órakor díszebéd a Kass-vigailó
emeleti termében. Délután 4 órakor Rapaich
síremlékének felszentelése, a belvárosi temetőben. Este 8 órakor szinház és vacsora a
„Kasé" kis éttermében. Október 14-én: hétfőn. Reggel 8 órakor a város, — nevezetesen
a villamosvasút, gáz- és villamvilágitási telepek, a víztorony, a zsidótemplom, a kultúrpalota (képtár, könyvtár, néprajzi múzeum), a
vizmütelep, a közvágóhíd, a kenderfonógyár
stb., megtekintése.
— K i n e v e z é s . Szathmáry

József csendőr-

alezredest a szegedi II. számú osendőrkerület helyettes parancsnokát a. király kinevezte a debreceni VII. számú csendőrkerület parancsnokává.
— Bevonulnak az önkéntesek. Csütörtökön vonulnak be az egyéves önkéntesek,
egy teljes liosszn esztendőre. A szegedi önkéntevsiskolákban különben mindig kitűnő
dolguk volt az önkénteseknek. A 46. gyalogezred önkéntesiskolájáua.k továbbra is Planner Ottó, az 5.
honvédgyalogezredének
Schmidt Kálmán kapitány lesz a parancs
j noka.
— Óvónők közgyűlése. A Kisdednevelők
Országos Egyesületének
Csongrádimegyei
Köre vasárnap délelőtt fél 11 órakor a belvárosi óvóiskolában tisztújító közgyűlést fart,
Székely Gáborné elnöklésével. A gyűlésen a
kisdednevelés uj irányáról Forgách Júlia
karlovai óvónő, a szakföliigyelet fontosságáról Vitonyi Istvánná
hódmezővásárhelyi
óvónő értekezik, gyakorlati előadást tart
Füssy Józsefné óvónő, továbbá ösztönszerű
gyermekmunkákat és rajzokat gyakorlatilag
mutat be Székely Gáborné.
— A hadgyakorlatok mozifölvételét betiltották. A mezőhegyes! hadgyakorlatokról az
idén is készültek mozifölvételek. A szegedi
mozgószinházak már a mult héten lejátszották a filmet, hasonlóképen a budapestiek és
a bécsiek is, de egyes vidéki városokban,
ugy nálunk, mint Ausztriában, még csak most
mutogatják. Tegnapelőtt a hadvezetőség intervenciójára egész Ausztriában
betiltották
a hadgyakorlatok moziképének bemutatását,
még pedig minden indokolás nélkül. Az eset
annál feltűnőbb, mert a rendőri cenzúra, a
melynek minden filmet be kell mutatni, nem
emelt annak idején kifogást a kép ellen és
igy nagyon sokan megvásárolták. A budapesti rendőrség is kapott utasítást a fölvérei
körülményeinek kinyomozására s a nyomozó
detektívek meg is jelentek az „Apolló Szin-
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ház" igazgatóságánál, mely a fölvételt ké— A Szegedi Sakkör alakuló-bizottsága
szítette. Ott azt a fölvilágosítást kapták, október 9-én este 8 órakor a „Szegedi Kereshogy a fölvétel szabályszerű engedély alap- kedők >Egyesületé"-nek hivatalos helyiségéján készült. Bécsben a betiltást a mozgósítási ben (Somogyi-utca 22.) ülést tart. Jelen soés háborús hírekkel hozzák kapcsolatba.
rokkal felkéretnek mindazon urak, kik a
— A háború ellen. A szegedi szociá- „Belépési Nyilatkozat"-ot aláírták és azok,
listák kedden este népgyűlést rendeztek a kik a „Szegedi Sakkör"-be belépni óhajtanak,
liogy az alakulóbizottság folyó hó 9-én este 8
Klauzál-téren. A gyűlés szónoka, Ehrcnfeíd
Adolf, a budapesti központ kiküldöttje, a bá- órakor megtartandó ülésén feltétlenül megbom ellen beszélt. A szocializmusnak a jelenni szíveskedjenek. Az alakuló-bizottság.
programjában van lefektetve a háború ellen
— Átkozott magyarok! Az amerikai
való agitáció. A szónok beszéde után a négörögkatojikus
magyarság régi panasza,
hány száz (főből álló tömeg csöndben széjjelhogy nem tudnak megszabadulni Ortinszky
'.osszlott, Rendzavarás nem történt.
István püspöktől, aki pánszláv üzelmei réAz olasz király merénylője. Rómá- vén sokat beszéltetett már magáról. Az egyból jelentik: Az esküdtszék ma kezdte meg szerű Bazil-rendi szerzetesből lett püspök
Dalba anarchista biinpörének tárgyalását, a
üldözi magyar érzelmű hiveit s a minap
ki március tizennegyedikén merényletet kísérelt meg Viktor Emánuel király ellen. Az nagy botrányt csapott egy templomi prédielső nap Dalba kihallgatásával telt. A me- I kációjával. W ilkesbarr e-han, a minap tartott
templpmszentelésen Ortinszky püspök mondrénylő cinikusan ismerte be a bűnét.
ta az ünnepi beszédet. Hamarosan rátért a
— Anarchista vagyok, liazafiatlan! — magyarokra és ilyeneket mondott:
mondta. A tárgyalás iránt csekély az érdeklődós.
— Ti magyarok,
szarvak nélküli
barmok
— H a v i tiz k o r o n a

— az egykori ná-

bobnak. Érdekes levél került ma a városi tanács elé. Lausevits István irta, akinek egykor legnagyobb füszerüzlete volt Szegeden,
azonkívül virágzó szalámi és keményítő gyára. De jött az árviz és elsodorta a Lausevitseóg összes értékeit. Körülbelül negyedmilliónyi értéket. És Lausevitset nem is kárpótolták. Mindössze egy telket adtak neki, ahol
újból felépítette a szalámi gyárát, de újból szerencsétlenség érte. Egy napon megtudta, hogy a vagyona maradványa elúszott
a tőzsdén — a társa jóvoltából, aki tudtán kivül játszott. Lausevitset a sors Szegedről Zimonyba sodorta. Onnan irt ma ákom-bákos
levelet a tanácsnak, segélyért esdekelve. Levelében azt irja, hogy 80 éves aggastyán létére már munkával se keresheti meg mindennapiját. Elmondja a levelében, hogy ő az
egyetlen fia annak a Lausevits Péternek, aki
a mult század első felében harmincöt esztendeig rendőrbiztosa volt a palánki városrésznek. Elmondja anyagi pusztulásának történetét ós hivatkozik arra, hogy mint az Alföldnek egykor legnagyobb kereskedője, hatalmas kivitellel segítette elő a szegedi piac
fellendülését. A tanács elhatározta, hogy az
egykori

nábobot

havi

tiz koronával

segíti.

— Wessely Károly lovag hetven milliója. Bécsből jelenti tudósítónk: Október 6-án
meghalt itt lovag Wessely Károly nagybirtokos s Prágai Vasipar részvénytársaság,
számos ipari és vasutvállalat vezérigazgatója és igazgatósági tagja. Lovag Wessely többek között nagyrészvényese, úgyszólván tulajdonosa volt az Aradliegyaljai motofosvasutnak is. Az elhunyt élete igen érdekes
lefolyású. Mint nagy vagyonnak birtokosa
tiz évvel ezelőtt került Magyarországra, a
hova Serényi Béla gróf, a jelenlegi földmivclósiigyi miniszter hivta be. Borsodmegyében, Szilvásmegyeren megvásárolta Erdődy
Rudolf grófnak tizennégyezer holdas birtokát. Látva, hogy a nép mily nyomorúságos
helyzetben van, segíteni akart rajtuk. Nagy
ipari telepeket létesített. Megépítette az egerputnoki li. é. vasutakat, amelyekbe tiz és fél
millió koronát fektetett bele. Megnyitotta az
égercsehi kőszénbányát és a részvénytársaság megalapításában egymaga hatmillió koronával vett részt. Saját birtokát is nagy intenzivitással művelte. Közgazdasági működésének eredménye az volt, hogy a lakosság
megélhetési viszonyai megjavultak és a kivándorlás ötvenhat százalókkal csökkent.
Wessely

hetvenmillió

koronát

hagyott

hátra.

— A vidéki hitelvédelmért. A budapesti kereskedők hitelezői védegyesiilete mozgalmat indított meg, amelynek az a célja,
liogy a gyárosok és nagykereskedők hitelrédelmét kiterjessze a vidékre is. A mozgalom Temesvárt szemelte kii, mint a legelső
várost, ahol ezt az akciót kezdeményezni leliet ne. A temesvári alakulás után Szeged jön
sorra.
•

vagytok,

őrültek,

kik felfogadtatok
készeiteket.
tok

árulók

és szakadárok,

hamis prófétákat,

Ti átkozott

magyarok,

a

v a r l á s közben ellop

a lánytól

ezer

koronát.

Kocsiba ugrik és megszökik. Észreveszik a
szökést, a penzió tulajdonos autóba ül és
megkezdődik az üldözés. Vágtatnak a lovak,
repül az autó. A fiumei állomáson utóiéri a
penziós Deákot, amint már féllábbal a vonaton van. Elfogja. Deák sir, visszaadja a
pénzt. A penziós hajlandó ötven korona kár
megtérítése

után

megbocsájtani a bűnösnek.

De jön a rendőr és — mint a Magyar Távirati Iroda jelenti Fiúméból — letartóztatja a szerelmes tolvajt. Világosság, vége a
3
filmnek.

a ti leltávozza-

tőlem!

A jelenvolt magyarság megbotránkozva
hallgatta ezt a furcsa főpásztori beszédet.
Egy magyar munkás 'harsányan közbekiáltott:
— Hazudsz,

— Az élet mozija. Szerelem, rohanó
autó, nagy üldözés, induló vonat, rendőr, letartóztatás — valóságos mozifilm. Előadták
Deák Dezső budapesti műegyetemi hallgató,
az abbáziaii Penzión iSperanza tulajdonosa,
pénztárosnője, egy rendőr, kalauzok, utasok,
kocsisok. Színhely Abbázia és Fiume. Zene,
a film kezdődik: Deák udvarol a Penzión
Speranza pénztárosnőjének. Udvarol és ud-

Ortinszky!

— Egy szinésznő és társai. Három
tragédia következik itt, mind a három Makón történt: Tolnay Erzsébet szinésznő nem
tudott megélni a gázsijából. Selyem volt a
ruhája, de nyomörgott, Beleugrott a Marosba. A halászok kimentettk, de állapota reménytelen. — Kádár István gazdálkodó felakasztotta magát, mert a Maros áradása
egész termését elpusztította. — Bárczai Mariska tizenhat éves volt és szerelmes. Szülei nem akarták feleségül adni szerelmeséhez
— ma reggel felakasztotta magát. Mire rátaláltak, halott volt,

A botrány egyre nagyobb lett s a püspök
hivei kivezették a templomból a tiltakozókat.
Az amerikai magyarság körében újból mozgalom indult, hogy Ortinszkytől megszabaduljanak. Kérni fogják a magyar kormányt,
— A Ikitünő információ. Két kereskehogy a pánszláv püspök helyett magyar ér| dő találkozott az utcán. Régi haragosok volzelmű főpásztort küldjön Amerikába.
i taik. Az egyik az ellenfele elé lép és hékülé— A f o l y ó k á r a d á s a . Magyarország vize
! keny hangon szól:
a legutóbbi huszonnégy órában
áradásnak
— Nehogy azt hidd, hogy én gyűlöllek
indultak, kivéve a Tiszát, amelynek állása
| téged, hát megmondom, hogy valaki érdeknormális. A szegedi folyammérnöki hivatalba
j lődött nálam a te vagyoni viszonyaid iránt.
az áradásokról az alábbi jelentések érkez— És te mit mondtál neki? — kérdezte
tek:
1
a boltos izgatottan.
A Duna Pozsonyig áradóban van, Po!
— A legjobb információkat adtam rőzsonytól Palánkáig árad, azontúl Orsováig
! lad. Hát először ;is azt mondtam, bogy autoapad.
mobilod van, négyesfogatod van, két emeleA Tisza az egész vonalon apad. Csak
tes házad van, nyaralód van. Mit akarsz
Zentárói érkezett az a jelentés, hogy a folyó
| még? Az mondtam, egy fé.l millióig állsz.
újra árad, elöntötte teljesen az árteret.
' Ugy éltessen az isten
Nagyobb méretű áradás mutatkozik a
X. ur elérzékenyülve ölelte meg barátMaros folyónál. Úgyszintén áradnak a Teját:
mes és a Bega is.
— Köszönöm, szivemből köszönöm. MiA Dráva Eszéknél és Doln.ii Meholjánál,
lyen
ember vagy te! Milyen ember vagy te!
a Száva Sziszektől egész Mitrovicáig emelMilyen ember vagy! És mondd, ki kérte az
kedik.
A Szamos vízállása normális, mig a Fe- információt?
Már távozóban volt a „kitűnő .barát", a
hérkörös Marosjenőnél árad.
A Duna állása átlag négy méter. Buda- mikor hátraszólt:
— Ki kérdezte? Az adókivető-bizottsag
pesten aránylag nagyon alacsony a viz,
elnöke.
i«
mindössze három méter 10 centiméter.
Az áradások dacára egyelőre különösebb pusztításokról beszélő hir nem érkezett.
Félő azonban, hogy az áradó folyók helyenkint károkat fognak okozni.
•

— Havazik. Kézdivásárhelyről
irják, hogy
tegnap óta ott havazik. Tegnapelőtt még
gyönyörű nyárias idő volt, estére azonban
egyszerre megváltozott, fújni kezdett a metsző Nemere és reggelre 10 centiméteres hóréteg födte az utat. A gazdák el vannak csüggedve. A burgonya még mindenütt a földön
van s legtöbb helyen még a gabonatermés
sincs betakarítva. Amit eddig megakadályozott a pusztító árviz, most a téliesre fordult
időjárás gátolja meg a termés betakarítását.
' Nagy nyomor elé néz a nép.

•

-

-
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NEMÉNYINÉ

FOGMÜVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban, Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégitve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül.

522

9.

9

délmagyarország

Testvéri harc
a Csávossy milliókért.

SPORT

HönyVHercsHcdíjíbcti H^B
Kapható irodalmi ti zene- ¥
m njdonságoH:
|
Zachár

Gyula:

A magyar magánjog alaptanai.
6 korona.
Földes:

Államháztartástan.

13 korona.

Dr. S i d ó :

Az angol városi szervezet.

2 kor.

Pettenkoffer:

Útmutatás a must és bor helyes
kezelésére.
1 korona.
Dr. Flesch Á r m i n :

A zsidó.

o Az uj kapus-szabály. Október 6-án
lépett érvénybe az uj kapus-szabály, mely
szerint a kapusnak csak a büntető területen
belül szabad a -labdát kézzel érinteni. Ha ez
ellen vét, hands-et követ el, melyért a biró
szabadrúgást itél. Ebből közvetlen gól elérhető. Érdekes, hogy a vasárnapi SzAK II.
városi gimnázium mérkőzésén az egyik kapus vétett az uj szabály ellen, de szerencséjére nem kapott belőle gólt.

5 korona.

Tolstoj:

Hadzsi Murát.

1 korona 90 fillér.

Voss:

A költő és az asszony.
1 korona 90 fillér.

Az uj téli vasúti menetrend kicsi és nagy
:: hivatalos kiadása ::
Walter R a t h e n a u :

Zur Kritik der Zeit.

4 korona 80 fillér.

Martin B e r a d t :

Eheleute.

6 korona.

¥

Peter N a n s e n :

Die Romane des Herzens.

K 4.20

Peter Altenberg:

€ korona.

Wie ich sehe.
Emil L u d v i g :

Bismark.

H

V

¥

Asszonyfaló. Operett. 1.—II.
6 korona.
Weiner:
Ne siessen ugy nagysád. Kupié.
2 korona.
Ha én egy férfit látok. Kupié. 2 kor.
Zerkowitz:
Ici-pici nö. Kupié.
Hogyha megáll a gép.
mjt

V

D
V
V
V®
V
A

¥
2 korona, K j
2
„
¥

Báron:

Csókszenatórium. Operett.

nagy

perekre

van

Imre

Szőlősgazdák
Szőlőtelepitők
¥ figyelmébe!!

4 korona 30 fillér, ijja

Eyster:

ből k i t ű n i k , h o g y hosszú,

kilátás, annyival inkább mert Csávossy Adrienne bárónő a végrendeletet megtámadja,
azt nem fogadja el ós az örökösök egy részét
érdemetlenség cimén a hagyatékból kizáratni kéri, mert apjukkal szemben hálátlanul
viselkedtek.
A többi örökösök képviselői viszont a
végrendelet alapján kívánják a hagyaték átadását, hogy igy a végrendelet elfogadásával minél hamarabb jussanak a milliós örökséghez. Ugy látszik egy-két tárgyalás lesz
még az ügyvédek között, mielőtt a biróság
a végleges döntést meghozná, amely a perre utasítást fogja eredményezni.
Az örökség kérdésében holnap Billéden
hagyatéki
tárgyalás lesz, mert Dellimanich
és teljes műfogsorok szájpadLajos
dr
nagybeoskereki
főispán végrendelelás nélkül, arany koronák és
597 <
ti
végrehajtó
tisztsége
már
lejárt ós most uj
::
hidak
::
hagyatéki kezelő, illetve zárgondnok kirendelése és a hagyaték zár alá vétele szükséges.
Az örökösök nagy része a zárlat kikerülésével szeretné a hagyaték további kezelését
fogtechnikusi műtermében
fentartani, de ez ellen Csávossy Adrienne
bárónő állást foglalt; a hagyaték zár alá véSzeged, Kölcseg-utca 10. sz.
telét kérelmezi. Egy ilyen, milliókra menő
a Próféta-vendéglőtől jobbra.
hagyaték zárgondnokának lenni kellemes és
busásan jövedelmező foglalkozás.
^>11 » — — f f — f < 1 .
A Csávossy-hagyaték nyomán támadt
bonyodalmakból egy bünpör is szövődik «
tekervényes örökösödési útvesztőbe. Mint ismeretes, még ez év nyarán történt, hogy két
temesvári kereskedő közjegyzői okiratot állított ki Csávossy Gyula báró részére, amelyben igazolni kívánták, hogy Csávossy Adrienne bárónő a hagyatékból körülbelül tizenhat millió korona értéket képviselő vagyoni
a fényi kastélyban elrejtett, A két -kereskedő hallomástól értesült erről a vagyonelrej
tósről. A közjegyzői okirat alapján a nngyAKI szőlőjét újra akarja te- bccskereki vizsgálóbíró a fényi kastélyban
lepíteni,
házkutatást tartott, de egy fillérre sem akadtak.
Csávossy Adrienne jogi képviselője erre
AKI szőlőoltványt akar ren-

Lukács

4 kor. 20 fill

Egon F r i e d e l :

•SS Ecce Poéta.
BE

o Hivatalos értesítés. A SzAK iabdarugó szakosztálya kedd esti ülésén Szűcs csa- — Hét ügyvéd értekezlete. - Érdemtelen
patkapitányt bizta meg az SzTK ellen kiálörökösök. lítandó csapat összeállításával. Á csapat tagjai az Európa-szállóban öltöznek át, ahonnan
(Saját tudósítónktól,) Elkeseredett harc
a klub tagjaival egynegyed 3 órakor indul- indult meg néhai Csávossy Gyula .krőzusi
nak a lóversenytéri pályára. Az első csapa- hagyatéka körül, az elhunyt délvidéki nábob
tok mérkőzése előtt játszik a két egyesület gyermekei között,
második csapata. SzAK II.-t szintén Szűcs
Most Temesvárott ültek össze a Gsávossycsapatkapitány állítja össze.
órökösök ügyvédei, számszerint heten, hogy
o Hat és félmillió! Springer
Gusztáv újból megkíséreljék a békés -megegyezést. A
báró, akinek istállójával törtónt a nagy do- Korona-herceg szálló első emeletének 19. és
pingolási botrány, hát a báró ur félmilliónál 20. számú szobáiban találkoztak ma délelőtt
is többet nyert a lóversenyen. Igen nagy ösz- az érdekelt örökösök jogi képviselői az egyezszeg ez ebben az egy lóverseny-évben és te- kedési és hagyatéki tárgyalások folytatása
kintettel arra, liogy a csikók egészen novem- végett. Előzőleg szombaton Budapesten az
ber közepéig futkosnak, nem féltjük a bárót, Országos Kaszinóban folytattak hosszas tárhogy legalább százezer koronát össze ifog még gyalásokat, de eredmény nélkül. Az ügyvényerni. Ez a legnagyobb rekord, melyet dek értekezletén résztvett Gémessy Imre dr
monarchiánkban istálló elért. Érdekes, liogy billédi királyi közjegyző is, akit a bill.édi jáSpringer Gusztáv báró az idén csak négy na- rásbíróság küldött ki a hagyaték tárgyalágyobb dijat nyert, de olyan sok lova van és sára.
annyi kis dijat nyert meg, liogy ebből kereEgész délelőtt folyt a tárgyalás a Korokedett ekkora összeg. Báró Springer Gusztáv nahercegben, de eredményre nem vezetett,
42 éve futtat ós ezalatt a báró lovai a mi pá- mert az ügyvédek n-em bírtak megegyezni
lyáinkon 6 millió 453.979 koronát nyertek di- és csak részben hajlandók egymás igényeit
jakban. Ez idén tudvalevően az ő lovai ellen elismerni. (Miután megegyezés nem jött létvolt a doping-vizsgálat. De az istállót fel- re, tovább tárgyalták a hagyatékot, megállamentették. És ez szerencse, mert akkor job- pították annak szenv-edő ós cselekvő állagát
ban észrevették volna, liogy a báró mennyit és egyúttal bejelentették örökösödési igényert. (Milyen túlsókat.
nyeiket a hagyatéki biróságnak. Mindezek-

3 kor. %%

delni,
AKI gyümölcsfát, rózsafát akar
ültetni

kérjen oktató tt -mm

.

•

! M £ S Transgl vama
Szőlőtelepitő Vállalat
Maros-Vásárhely,
Dr. Gecse Dániel-utca 39. szám.

a k é t kereskedő, Bleícr

M ó r és Honig

Mór

ellen rágalmazási pert tett folyamatba a temesvári kir. járásbíróság előtt és október
15-én lesz ebben az érdekes perben az első
tárgyalás.
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VASS
mozgófénykép

SZÍNHÁZ

1912. október 10., 11., 12.
Szerda, csütörtök és
péntek

színházban:

wíndlStt

táncz.

Tragédia 3 felvonásban.
A főszerepet

A S T A NBELSEN

játsza.

Ezt megelőzi:

Lissabon és
Opporto.
Szines.

Pali mint háziszolga.
Bohózat.

Közkívánatra a

RÁKÓCZI
SZOBOR
LELEPLETisza-film. Szegedi fölvétel.

Előadások kezdete este
6, fél 8

és 9

órakor.

1912. október 10.

TÖRVÉNYKEZÉS

§

Tolvajok a szállóban.
(Sajói

tudósítónktól.)

A szegedi

Royát-

szálló tulajdonosa, február tizenkilencedikén
jelentette a rendőrségen, hogy ismeretlen tettes a kézii pénztárát állandóan fosztogatja,
azonkívül az élelmiszer-raktárát is megdészmálják. A följelentésre a rendőrség megindította a nyomozást és megállapította, liogy
házi tolvaj ok fosztogattak a szállodás lakásán. Kovács Katica szobaleány és még egy
női alkalmazottra, terelődött a rendőrség
gyanúja, akik hosszas faggatás után beismerték a bűnüket. Dávid Páltól mintegy hatszáz korona készpénzt és nagymennyiségű
élelmiszert loptak a leányok.
A lopást olyan módon követték el, hogy
amikor a szállodás aludt, a párnája alól kihúzták a pénztárcáját, amelyből kivettek
hivsz-barminc koronát, aztán visszadugták
a tárcát, Dávid Pál rendszerint nagyobb öszszeget tartott a tárcájában, amelyet csak néha. olvasott meg pontosan és igy alig vehet! te észre a lopást. Egy ízben azonban, amikor
i megolvasta a pénzét, rájött arra, hogy ötven
\ korona hiányzik a tárcájából. Később azt is
, megtudta, hogy állandóan dézsmálják az
élelmiszer-raktárát.
A rendőrség házkutatást tartott a két gyanú sit ott szobaleánynál, akiknél az ágyba eldugva több százkoronát találtak. Beismerték,
liogy már hetek óta lopták a gazdájukat. Az
élelmiszert eladták Kovács Katica nővérének, Kovács Rózsi kávésleánynak, özvegy
Kovács Jánosnénak. Megindult ellenük az
eljárás lopás, illetőleg orgazdaság miatt. A [
szállodás közben visszavonta a följelentését,
minthogy azonban az orgazdaság hivatalból
üldözendő, az ügyészség Kovács Rózsi és özvegy Kovács Jánosné ellen föntartotta a
vádat,
Ebben az ügyben kedden Ítélkezett a szegedi törvényszék. A vádlottak azzal védekeztek, liogy jóhiszeműen vásárolták meg az
élelmiszert, A bíróság a tanuk vallomása
alapján Kovács Rózsit hat hónapi börtönre,
özvegy Kovács Jánosnót pedig három, hónapi fogházra ítélte. A leány megnyugodott az
ítéletben, az özvegyasszony fölebbezett.
§ A verekedő-bajnok. Dóczi
György
napszámos ismert alakja a szegedi rendőrségnek. Felsővároson nem volt olyan korcsmai verekedés, amelyben nem szerepelt volna Doczi György. Mindenkibe belekötött,
tört-zuzott ami csak a kezeügyébe került.
Nemrégen minden felsővárosi korcsmából és
tánchelyröl kitiltották. A járásbíróság egymásután ítélte közcsend ellen való kihágás
miatt két heti, illetőleg egy hónapi fogházra.
Kedden ismét szerepelt a járásbíróságon Dóczi György. A Tápai-utca 31. számú házban
julius
29-én
lakodalmat
ültek.
Este tizenegy óra tájban, amikor az udvaron
javában mulatott a lakodalmas nép, hirtelen
beállított Dóczi György három társával
együtt és megzavarták a mulatságot. Magánlaksértés miatt megindult ellenük az eljárás.
A keddi targyalást elnapolták, mert két vádlott nem jelent meg. Dóczi a legközelebbi tárgyaláson már egyenruhában jelenik meg,
mert a rendőrség nagy örömére tauglichnak
találták a legutóbbi sorozáson.
§ Üsd a fináncot. Papp Mátyás mindszenti kubikus feleségét dohánylopáson tettenérték a pénzügyőrök. Amikor heaakrták
kísérni az asszonyt,, a kubikos rátámadt a
pénzügyőrökre, Franciska leánya pedig biztatta, hogy:
— Üsd apám a fináncot,
Az ügyészség hatóság ellen való erőszak
miatt vádat emelt a kubikos és a leánya ellen. A szegedi törvényszék kedden tárgyalta az ügyet és Papp Mátyást két hónapi fogházra, Papp Franciskát pedig tizennégy napi fogházra

itélte.

Ki

fizet

több

adót?

A

mindszenti

Pétőfi-szállóban nagy dáridót csaptak Ruz$
Mohar Lajos gazdálkodó és Lakos Lajos
kereskedő. Reggel tájon, italosan, azon kezdtek vitatkozni, hogy melyikük fizet több adót.
Ezen aztán annyira összevesztek, hogy a
gazdálkodó hátbaszurta a kereskedőt. Lakos sérülése husz napon tul gyógyult. A szegedi törvényszék kedden tárgyalta az ügyet
és Rúzs Mohár Lajost súlyos testisértés
miatt az enyhitő szakaszok alkalmazásával
tizennégy napi fogházra
itélte.
§ A m o t o r o s e l ő t t . Csapó András apátfal vai gazdálkodó ittas állapotban kocsijával
az arad-csanádi motoros elé hajtott. Á motoros összetörte a kocsit, a gazdálkodó azonban véletlenül megmenekült a veszedelemtől. Közveszélyü cselekmény miatt a szege- /
di törvényszék kedden egy hónapi fogházra
itélte. Az összeütközésnél eltörött a motoros
egyik villanylámpája, amiért harminckét korona kártérítésre kötelezte Csapót a bíróság.
§ A rendörbiitos merénylője.
Zentai
tudósítónk irja: Nagyhegyesi Mihály hentesmester, zentai lakos ez év májusában
nagy botrányt csapott Báliint István zentai
korcsmájában. A nagy zajra ép idejében toppant be Varga, Mátyás városi rendőrbiztos
s a hatalmas erejű ember Nagyhegyesit eltávolitotta. A hentes ezért boszut forralt Varga ellen. Kővágó nevü siketnéma barátjával
lesbe állott s a korcsmából kilépő rendőrbiztost több helyen életveszélyesen megsebesítette. Ma ítélkezett fölötte a bíróság. Kővágót bizonyíték hiányában felmentette, Nagyhegyesit ellenben ittas állapotának mérlegelése mellett egy évi fogházzal sújtotta.

KÖZGAZDASA6
x Mibe kerülnek az államnak az u<!
cukorgyárak? Az 1912—13. évi termelés1
időszakban tudvalevőleg három Uj cukorgyár kezdi meg működését és pedig a sarkad i, a tőketerebesi és az eresi-i. A három uj
cukorgyár üzemének a fogyasztási adó szempontjából való ellenőrzése szükségessé teszi
az állami adóközegek számának szaporítását
is, ami a kincstárnak évi .12.780 korona költségemelkedést jelent. Ugyanekkora emelkedés lesz a következő idényben is, amikor a
szatmári, a zombori ós a szolnoki cukorgyár
fogja megkezdeni működését.
easa
Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
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VÁROSI

Verseny-

Szeged, 1912. évi október 9-én, szerdán

ASSZONYFALÓ.

Operett 3 felvonásban. Szövegét írták: Stein Leo és
Lindau Károly. Zenéjét szerzette: Eysler Edmund.
Fordította : Mérey Adolf.
Rendező FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Maros Béla, őrnagy
Mary White
Raffayné
Tilda, leánya
Camillo
Donogán báró, urlovas
Lovászi
)
Az
Sziráky báró A. F. C.
Berkes
) tagjai
Jancsi, kutyamosó
Lina szobaleány
Millai baroness
Sőtérné
Adél
Nelly
Szolga

1

2
hölgy
3
iám

A

Heltai Jenő
Antal Erzsi
Szűcs Irén
Déry Rózsi
Oláh Gyula
Solymossy Sándor
Virágháty Lajos
Pogány Béia
Ács Mihály
Szatmáry Árpád
Kállay Margit
Horváth Irén
Virághátyné
Csige Rózsi
Martinyi Ilona
Pápai József
Ácsné Lidia
Nagy Irén
Martinyi Margit
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törökkanizsai

járás

főszolgabirájától.

5260.—V/1912, szám.

Pályázati hirdetmény.
Tárgy: A deszki községi szülésznői állás
betöltése.
Az elhalálozás folytán megüresedett
deszki községi szülésznői állásra ezennel pályázatot hirdetek.
Megválasztandó évi 240 (kettőszáznegyven) korona előleges havi részletekben esedékes fizetést fog húzni és a szüléseknél való
közreműködéseknél a vm. szabályrendeletben megállapított dijakat szedheti.
Felhívom mindazokat, kik ezen állást
elnyerni óhajtják, hogy 1) szülésznői oklevél, 2) erkölesi és illetőségi, 3) esetleg eddigi
működésüket igazoló bizonyítványokkal felszerelt pályázati kérvényeiket
FOLYÓ

ÉVI

Apróhirdetések.

SZÍNHÁZ

Folyószám 41.

AZ

ft

NOVEMBER

HÓ

5-IG

hivatalomnál nyújtsák be. Az elkésve, vagy
felszereletlenül érkező kérvényeket visszautasítom.
Törökkanizsán, 1912. október hó 4-én.
Dr. Mihálovits,
főszolgabíró.

Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ara 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

nagyáruház
U bérpalota, a gőzfürdővel szemben.

Alkalmi vételek!
Tiszta selyem bársonyok blúzra K
120 cm. széles kosztümszövetek
„
120 „
„ tiszta gyapjúszövetek „
140 „
„ angol kosztümszövetek „
140 „
„ Dubl-szövetekfelöltőre,,
Kosztüm finom bársonyok K 3.— és
Kék angol seviotok
K 3.—
Fekete, finom kosztüm-kelmék
„ 5.Goldb. és Komanos-barchetek
50 fill.
„
„
kartonok
50 „
140 cm. széles selyem-lüszter
K 2.70
Francia delinek
„ 1-—
Angol zephirek, métere
70 fill.
Tiszta selymek, ruhára
K 1.90
Hímzések, széles, métere 20 és 30 fill.
Valódi clöpl-csipkék 10 fill.-től 50 fillérig
Szőnyegek fél árban!
Női finom ingek
K 2.20
„ fekete finom alsók
„ 2.„ fehér sifon-alsók
„ 2.40
Selyem női fekete harisnya
„ 1.50
„ szines
„
„ 1.30
„
flor fekete női harisnya 80 fill.
Férfi selyen flor-soknik
70 „
Mosó pongyolák, legjobbak
K 4.—
Parget- és flanel-pongyolák
„ 5.Flanel blúzok, készen
„ 2.50
Parget
„
. 2.Szövet
„
. 3.Flanel leányka-ruhák
. 1-Női alsónadrágok
„ 2.70
Tiszta gyapjú vállkendők
„ 3.20
Himalája vállkendők
6.—
Szinházi sálak fél árban!
1 vég egész finom len-vászon K 14.50
nagy őszi

raktárt

vet-

tem, n a g y o n sok cikkem van, mit
feltűnő

olcsó á r b a n árusitok.

Tessék

KELEPETZ

MIHÁLY

műszerész,
Szeged, Fodor-utca és Szent
utca 1. szám.

Mlhály507

Gyenge nők, gyermekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". Ára 2-40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
520

és szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

LUCZA

JÓZSEF

kelmefestő és vegytisztáénál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994,
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában.
504

BBBBlilllllll

Mivel egy

villany- és benzinmotorok javítását és
tekercselését bármilyen tipusu motorok
jótállás mellett, vállalok továbbá ventilátorok és mágnesek szakszerű javítását
a legjutányosabb áron, amelyeket saját
műhelyemben javítok, ugyszinte fogaskerekek javítását automobilokhoz, motorokhoz stb.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kén, tisztelettel

T A N U L Ó K A T felvesz
Várnay L. könyvnyomdája
Szeged.

Csipke-

meglátogatni!

Hitlja alkalom.
Szabott áralj.

575

GUMMIT több mint 2000!
.orvos mint a legmegbiz j
. hafibbat ajánlja.
,
A kirakatokban ki*
Uiiggesztett 0UA rec-j
™ lamtáblácskák izolá-,/
'rusltó helyeket j«l;
Ura4.6és8K u
TtuczatJáérL
Ara tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. — Követelje azonban, hogy
szállítója önnek csakis OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb értékű silány utánzatot mint „ép oiy jót" feldicsérni. — Az
elárusító helyek kimutatását és árjegyzéket ingyen küld az OLLAgummigyár Wien, Il|306, Praterstrasse 57.

SZEGEDEN KAPHATÓ: Vajda Imre és Társa, Varró
Béla, Sandberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor
Franki Antal, Gyuritza Lipót.
A kirakatokban kifüggesztett OLLA reklámtáblácskák
az OLLA elárusító helyeket jelzik.
516

Egíszsegesel( f s betegelj!
A vlzgyógymód edz és gyógyít
idegesség, agy- és szivbántalmak, álmatlanság, emésztési
zavarok, köszvény, csuz stb.
sikerrel kezelhetők a

„

WAGNER-FÜRDŐ
külön férfi- és női gyógyosztályában. • Kipróbált kezelő
és kezelőnő. • Gőz-, kád- és
zuhanyfürdőinket is a n. é.
közönség figyelmébe ajánljuk.

V * V
%•
515

Telefon 7.

Telefon 7.

A Belvárosi Kávéház
elegáns

BÉRAUTÓJA

tulajdonos: R a d ó Ignác, megrendelhető helgbe és vidékre. Autóállomása a Belvárosi Kávéház előtt.
Telefon 7.

Telefon 7.

(IMA öíVI

azt, hogy ZOMBORY IMRE
vendéglője Rákóczi-tér ét*
Kossuth Lajos-sugárut
sarkán van. A legjobb italok
és legízletesebb ételek minden
időben olcsón kaphatók. Abonnensek elfogadtatnak. — Nagy,
tiszta termek minden alkalmakra.
Legalkalmasabb hely a társasélet összejövetelére és vidékiek találkozó helye.
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Főrangú hölgyek legkedvencebb szépitöszere
a FÖLDES-féle

MAR GIT-CRÉME.

Ezen kiváló arckenöcsöt az egész világon sok
millió úrhölgy használja, mert a legújabb tudományos búvárlatok alapján készült arc-créme
és mert hírneves vegyészek állítása szerint ez
a legjobb és teljesen ártalmatlan arsszépitő
és finomító. A Margit-crémet a bőr azonnal felveszi, miért is rögtön beáll a hatás, mely valőban meglepő gyors és biztos. A bőr teljesen
átalakul tőle és az üde, telt, bársonysima s rózsásfehér lesz. Pár nap alatt eltűnnek ráncok,
redők, szeplők, májfoltok és mindennemű
kiütések.
A Földes-féle Margit-créme nemcsak szépíti az
arcot, hanem ápolja és megóvja az időjárás, a
nap és szél minden befolyása ellen. Utánzatoktól
és hamisítványoktól óvakodjunk. — Kapható az
egész világon. Tégelye t K és 2 kor. Margrtszappan 70 fillér. Margit-puder 1 K 20 fillér.
Készíti és postán küldi:

Jóság,
ár és
súlyra

FÜUej Hetemen gydgyszcr&z, Arad.

kell a szappan 6ss«»ha«onHtásánál és
bevásárlásánál figyelni. A r ü i f egy
szappané aena éri ei a

Kapható Szegeden: Barcsay Károly, Bentsik
Lajos, Gerle Jenő, Leinzinger Gyula. Franki Antal, Frankó Andor, Meák Gyula gyógyszertáraiban ; Vajda Imre és Társa, Varró A. Béla drogériáianb. — Kiskundorozsmán: Szabó László
gyógyszertárában.
538/B

szarvas
szappanát
jé tnlaji
•ágában, mt
ben és
znmii • ! ! • r
a r~ r~

Hiidessen a
Délmagyai 01 szög b an

A szegedi bankegyesület r.-t. zálogintézete
lembsn.

tiszta"
A legelőnyösebb kamat

mellett nyújt kölcsönt

aranyra,

ezüstre,

s t e m ü e k r e , é r t é k p a p í r o k r a é s tömegárukra.

ruha-

Szegedi Bankegyasület Rés v.-Társ, Záíogosztálya, Szeged.

Teljesen újonnan átalaHitott üzletemet a nagyérdemű K ö z s é g sziVes figyelmébe ajánlom.
JfÖliy^|CfSÍ|fáfS

a

magyar és liitflldi irodalom terméleiVel.

Mwtty ti papirticttitt

Kottyilnyiiia
XiarHitfezct

— — — — — —

lefnagyobb Vilasztélban fannal ülandéan
ra|táron.
a modern fecli!|a minden ViVminyaiVal felszerelten Ízléses m m | á |
Kivitelére fiUií|ozi|.
diszmnn|á|, mindenféle HönyVI'dtéseí; gyors és poníos elvégzésére
modernül lerendezve.
. . . . .

.

Közigazgatási es iigyVUi nyomlaiVInyol íllandé nagy rajtára.
Kuggy nta bllyegzál csinos liáliifósbatt gyorsan és pontosan Készülne! saját műhelyemben.
Üzleti KonyVeK
^nlou rendelésre is szépen és gyorsan Hészfitnel.
válaszában vannak ráncon cs

Nyomatott Várnay L. könyvnyomdájában Szegeden Kárász-u. 9.

