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Szeged, 1912.
Magyar herceg Albán trónon
(Saját tudósít ónktól.) A balkán népek hadiszerencséje a török fegyvereken
meg fogja hozni Macedónia népeinek rég
áhítozott szabadságát. Ezen törzsek között
az albánoké a vezető szerep és ők vannak
hivatva az uj balkáni állam megalapítására.
Törökország rettenetes vereségei legutóbb akcióra késztették az albánok vezető-politikusait és minek utána az európai
nagyhatalmasságok
részéről is kedvező
szelek kezdtek fújdogálni a független Albánia felé, a különböző albán válik, komitácsifőnökök és bégek tanácskozni kezdtek
a megválasztandó uj albán fejedelem személyéről.
Tapasztalásból
észlelték
ugyanis,
hogy a Balkánon élő testvérnépek közül
azok boldogulnak leginkább, akik valamely európai fejedelmi sarjat választanak
királyuknak és illetve Európa valamelyik
kulturállamából importálnak egy befolyásos és főleg gazdag uralkodót a maguk
számára.
ilyen biztató példa volt előttük a még
néhány évtized előtt teljesen elszegényedett Románia, amely akkor egy német Hoherzollern sarjat, nemkülönben a nemrég
még lezüllött Bulgária, amely egy Battenbcrg s utóbb egy Kóburg-ivadék révén jutott gazdagsághoz, fényhez és virágzáshoz.
Belátták azt is, hogy azok a fejedelemségek, amelyek mint Szerbia és Montenegró nemzeti uralkodót választottak, tetemesen elmaradtak előbb fölsorolt testvérnemzeteik mögött.
Ez a fölismerés indította az albánvezérpolitikusokat és bégeket arra az elhatározásra, hogy az állami függetlenségüknek kedvező hadi konstellációt alkalmas fejedelem szerzésre használják föl.
Néhány nap előtt küldöttséget szerveztek, amely legközelebb európai
körútra fog indulni az itteni fejedelmi udvarokhoz: alkalmas trónjelölt kiszemelésére
és megnyerésére.
És mivel a boldog Bulgária is Magyarországból szerezte ezidő szerint legnagyobb uralkodóját, az albán bizottság
első állomása a királyszerzésben is Magyarország fővárosa, Budapest lesz.
Olyan politikai körökből, akiknek az
albán politikusokkal összeköttetéseik van-
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I. évfolyam 80. szám.
nak, értesültünk arról, hogy az albán küldöttség már ki is szemelt a diszes méltóságra két magyar herceget.
Mindkettő tagja a magyar főrendiháznak és dúsgazdag.
Az egyik Windischgraetz
Lajos herceg, a népszerű főúr, aki Felsőmagyarországon nagyterjedelmii uradalomnak birtokosa.
A másik Fesztetfcs Tasziló herceg,
Ferenc Ferdinánd kir. főherceg bizalmasa, aki a Dunántul rengeteg hitbizományi
vagyon ura és neje, született
Hamilton
hercegné révén is hatalmas összeköttetések és dus anyagi javak fölött rendelkezik.
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getlen állami életet szán, akár csak Berchtold gróf; s ő is a balkáni népekkel való jó
viszonyban, kereskedelmi összeköttetéseink
ápolásában látja a monarchia jövendő hivatását, akár csak a külügyminiszter alig
tiz napos expozéja, amelyet örömmel és
barátságosan fogadtak a győzelmes balkáni szövetséges államok.
Ami a lényeget illeti, egyes dologban
tér el Apponyi gróf fölfogása a monarchia
külügyi föladataitól: ő odaengedné Szerbiát az Adriai-tengerhez. Amit azonban
nem mond ki nyiltan, hanem körül irja,
ahogy az már neki szokása s arról beszél,
hogy nekünk nincs jogunk akadályozni
„közlekedési utaik természetes kifejlődését". Meglehet, a külügyi jelentés ez alatt
az albán kikötőket érti, de más egyebet is
bátran érthetünk alatta.
Hogy e két m a g y a r jelölt hajlandó
A jelentés magja tehát egy pozitívum:
lesz-e a magyar földesúri független és hogy Albánia független államisága jogos
gondtalan jólétet az ingoványos albán fe- követelése Ausztriának és Magyarországjedelmi méltósággal fölcserélni és vájjon nak; s egy negatívum, — azt, hogy (mint
megegyezésre fognak-e jutni az albán kül- ahogy ily diplomatikus irathoz illik is ez
az előrelátás) expressis verbis sehol sincs
döttséggel és ezzel a m a g y a r nemzeti nimkimondva, hogy a tisztelt ellenzék odaadbusz fényét a Balkán népei előtt még tün- ná-e vagy nem adná oda Szerbiának az
döklőbbé tenni késiek lesznek-e: a jövő albán kikötőket? Hogy tehát egy magyar
titka.
párt, illetőleg több m a g y a r párt nevében
van-e bátorságuk kifejezetten
fölbíztatni
Szerbiát, hogy csak szállja meg bátran Durazzót és Méduát, mert a m a g y a r nép egy
Az ellenzék tegnap és mai értekezle- része nem lát abban semmi veszedelmet?
tében beigazolta, hogy külpolitikánk ellen
A Royal-szállóbeli külügyi
jelentés
való oppoziciójának semmi súlya
nincs maga is beismeri, hogy a Balkánhoz Maés tisztán azon alapszik, bogv ellenezze- gyarországnak „fontos érdekei" fűződnek.
nek mindent, amit a kormányon levő té- A hivatalos külügyi politika is ezt hiszi és
nyezőL helyesnek tartanak. A jó urak ki- vallja. Ez érdekek taglalásában csak ott
kötőket adományoztak. Uj balkán térké- üt meg az ellenzéki jelentés erösebb hanpet szerkesztettek és annyi tájékozatlan- gokat, ahol Románia igényeinek
támogasággal és felületességgel szóltak hozzá a tását veszi rossz néven ktiuigyi
politikánk
legnagyobb problémákhoz, hogy gyüleke- vezetőjétől. De itt is megenyhíti az ellentézésüket a parlamenti intézmény leszállí- tet az, hogy az ellenzéki jelentés szerint is
tása nélkül nem szabad többé ellenparla- elképzelhető, hogy a román királyság kömentnek nevezni. Nincs arra példa, hogy vetelései ,,jogosultsággal"
bírnak;
máspéldául Bulgáriában hangok hallatszanak, részt barátságosan nyilatkozik Romániávagy hallatszottak volna Törökország ról, óhajtja virágzását, óhajtja, hogy vemellett. Oroszországból sem hangzik lel- le jó baráti viszonyban éljünk.
kesedő hang Magyarországért és AuszHogy azonban a jelentés e jóakaratriáért. Lesujtóan szomorú, hogy éppen tú hangjával miként egyeztethető össze a
Magyarország a kivétel, ahol pártoló szó szövetkezett ellenzék vad indiánus támahangzik az érdekeikkel szembe helyezkedő dása e szövetségesünk és hü barátunk eL
törekvések mellett s ahol egyes politikusok len s hogy mily rosszul szolgálja a nemodáig mennek, hogy rosszalják azt a be- zet ügyét az ellenzék, mikor nagy nemzetcsületes politikát, hogy szószólói vagyunk közi bonyodalmak és nehézségek küszöbén
politikai barátunk: Románia óhajainak. Az azon nép érzésén ós önérzetén sebet vágellenzéki külügyi vita és az egész teátrális nak, amellyel hátunkat összevetve kell
fölvonulás annál rikítóbban árulja el a köz- megállanunk jóban és rosszban, — az terélet útjáról elsodródott ellenzéki pártok mészetesen más lapra tartozik.
kétségbeesett helyzetét.
Még valamit. Más országban ilyenkor
Mert hát az Apponyi külügyi jelen- nincsenek közbeszóló pártok. Más országtése egyébként csak a hangjában és külső- ban az ilyen óriási jelentőségű kérdést ugy
ségeiben ellenzéki álláspont.
Lényegében adják ki a külföldre, mint az ország egyés valójában csak parafrázisa a hivatalos akaratát. Még jó, hogy a mai ellenzékkel a
külügyi politikának. Albániának ő is füg- külföld is tisztába jött a mostani napokig.

Az ellenzék külpolitikája.
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Az uj adótörvények.
Irta : Pillich Gyula.
IV.
Ezek után áttérek az „általános kereseti
adó" ismertetésére. Ezen törvény a kereseti
adóról szóló 1875. évi XXIX. t.-c. helyébe
lép, amennyiben a III. o. kereseti adó megszűnik s ezen adóvá alakul át.
De eltűnik a családtagok adója is, mert
a családtag, mint ilyen, többé adó alá íel nem
vétetik. Ezen adó a tőke és munka egyesüléséből eredő gazdasági eredmény adója. Ezt
az adónemet az adókötelesek bevallása alapján kinyomozott valódi kereset és üzleti
eredmény alapján vetik ki. Ez okból teszi
kötelezővé a bevallást, még pedig olyan bevallást, mely a valóságnak megfelel, hiszen
az uj törvény a 111. o. kereseti adó eddigi
kulcsát 10 százalékról leszállítja 1, illetve 2,
3 százalékra. Az általános kereseti adókivetés kulcsa: 1. Azoknál az adózóknál, akiknek a jövedelemadóról szóló 1909. évi X.
t.-c. alapján végérvényesen
megállapított
összjövedelme, illetőleg ha az adóköteles az
1909. évi X. t.-c. végrehajtására kiadott utasítás szerint a közös háztartáshoz tartozik,
a közös háztartáshoz tartozóknak végérvényesen megállapított összjövedelme 800 koronán felül van, de 4000 K-t nem halad meg
t, 1000 koronán felül, de 2000 koronát nem
haladja meg 2, 2000 koronán felül 3 százalék.
Az e pont alá tartozóknál tehát az adókulcsok, melyikének alkalmazása nem attól
függ, hogy mekkora az illető adózóknak általános kereseti adó alá eső jövedelme (keresete), hanem, hogy mekkora az az adóalap,
mely jövedelemadójának kivetése során végérvényesen megállapittatott. Azoknál az adózóknál pedig, akik csak részeik arányában
adóznak, jelesül a közkereseti és betéti társaságoknál, társas vállalatoknál, ha a létminimum adómentességének figyelmen kivül
hagyásával állapitandó meg az általános kereseti adó, kivétel nélkül 3 százalék. A magasabb fokozatok alkalmazásánál a magasabb fokozat alkalmazásával járó adótöbblet az adóalapnak e fokozatra eső többletét
nem haladhatja meg. E szerint 1001 K tisz-

ta kereseti nyereség után csak 11 K, 1002 K
után 12 K, 1003 K után 13 K, 1004 K után 14
K, 1005 K után 15 K, 1006 K után 16
K, 1007 K után
17 K, 1008 K után 18
K, 1009 K után 19 K, 1010 K után csak
20 korona s nem az emiitett alapok 2 százalékkal számítandó általános kereseti adó jár;
ellenben 1011 K tiszta jövedelem után már
2 százalékkal 20 K 22 fillér általános kereseti
adó vetendő ki. Az eddigi III. o. kereseti adót
az adókivető bizottság 3 év tartamára való
érvénnyel állapította meg s a jogérvényesen
megállapított 111. o. kereseti adó 3 évi adószak alatt sem leszállítható, sem fölemelhető
nem volt. Ezzel szemben az általános kereseti adó az adókivető bizottság által mindig
csak egy évre, az előző évi üzlet nyereség
alapján vettetik ki. Amint már jeleztem az
általános kereseti adókötelezettek bevallása
alapján kinyomozott valódi kereset és üzleti
eredmény alapján vettetik ki. Ebből következik, hogy a vallomás beadása kötelező. Aki
vallomását az előirt, illetve közhírré tett határidőben be nem adja, vagy vallomásából
adóköteles jövedelmet kihagy, a be nem vallott haszonhajtó foglalkozás után a kivetés
során megállapított általános kereseti adónak 1 százaléka, ha pedig a fél vallomást nem
ad, az illetőt a pénzügyigazgatóság vallomásának 8 nap alatt leendő bevallására hivja föl s ha e fölhívásnak meg nem felel, a
megállapított adónak további 4 százalék pótlék, az 1912. évi Lili. t.-c. szerint, ha az adóalap 10.000 koronát meghalad 1 százalék helyett 5 százalék, a 4 százalék helyett 10—25
százalék pótlék fizetésére köteleztetik. Első
és elengedhetetlen kötelessége tehát az adókötelesnek, hogy a közhírré tett határidőben
vallomást adjon.
De ha az adóköteles fél az adótárgyaláson személyesen igazolja, hogy vallomását
véletlen mulasztás miatt nem adhatta be,
ugyanezen pótlék kivetése mellőztetik. Ha a
fél a kivetés ellen jogorvoslattal él és adója
lejebb szállíttatik, a kivetett pótlék is megfelelőleg apad, viszont ha az adója emeltetnék, ugy pótléka is. Ezen adópótlékon felül
még jövedéki kihágás esetén jövedéki birság
is fizetendő.
Némi tájékozásul szolgáljon ezen példa:

Ha kereskedő, iparos, vállalkozó, gyáros stb.
a) az üzlet álló és forgó tőkéjét kevesebbnek
vallja, vagy az üzletben vagy vállalatban alkalmazottak (hivatalnokok, segédmunkás)
számát, azok évi járandóságát hamisan vallja be, úgyszintén a lakás és helyiség-bért eltitkolja. Jövedéki birság lesz rája kivetve. Az
állami egyedáruságok és jövedékek engedélyezései, ha üzletük után járó általános kereseti adójukat az esedékesség idejében megfizetni elmulasztják, az engedély tőlük megvonható.
Az általános kereseti adó alá eső jövedelmek: irók, művészek, ügyvédek, mérnökök, orvosok, sebészek, magántanárok, közjegyzők, gyógyszerészek, gyárosok, bankárok, iparosok, kereskedők, kalmárok, szatócsok, kofák, mükertészek, pénzüzérek, zálogüzlettel birok és általában minden más haszonhajtó foglalkozás, valamint ezen foglalkozással összefüggő nagyvállalatok, külföldön lakó, de itt üzletszerűen foglalkozók
szintén. Iparigazolvánnyal biró iparosok, ha
nem, tehát más iparüzleteknek dolgoznak,
összes keresetük után ezen adóval rovatnak
meg. Ezenkívül a haszonbérlők és még sok
sok más olyan foglalkozás, amely ez alkalommal bennüket nem érint. Úgyszintén az
ország területén levő vállalat vagy üzlet külföldi tevékenysége utáni összes jövedelme.
Ez alól csak akkor van kivéve, ha beigazolja, hogy külföldön hason természetű adót fizet. Viszont a külföldön lakók, ha az ország
területén ilyen foglalkozást űznek, jövedelmük után szintén általános kereseti adót fizetnek.
Az adófizetési kötelezettség: uj vállalat
és ^foglalkozásnál, annak megkezdésénéi,
ideiglenes adómentesség esetében az adómentesség megszűnését követő hónap elsején kezdődik. Az adófizetési kötelezettség
annak a hónapnak végével szűnik meg, melyben az adóköteles foglalkozása beigazoltan
megszűnt. A kérvény az adókötelezettség
megszűnésétől számított 15 nap alatt a kir.
pénzügyigazgatóságnál nyújtandó be. Késedelem esetén a megszűnés a bejelentés napjától vétetik figyelembe. Az általános kereseti adó alapja az adóévet megelőző évből
származó tiszta jövedelem. Igen lényeges és
T

Anyák és leányok.
Irta: Biró Lajos.
Az anya: Menj hozzá, édes leányom.
Jó ember.
A leány: Jó ember, édes anyám . . . De
nem szeretem.
Az anya: Majd megszereted. Jó lesz
hozzád. A tenyerén hord. Nincs még egy
asszony, akinek olyan jó dolga lenne, mint
neked lesz. Majd megszereted.
A leány (megrázza a fejét): Nem.
Az anya: Mit nem? Hogy nem szereted
meg? Dehogy nem. Minden asszony megszereti az urát, ha az ura jó hozzá.
A leány: Édesanyám, tudod, hogy ez
nem igaz? Ez olyan tisztes, öreg, polgári hazugság. Megfordítva van a dolog: minden
asszony meggyülöli azt a férfit, akinek akármilyen okból . . . kénytelenségből . . . szerelem nélkül . . . kiszolgáltatta magát.
Az anyu (mosolyogva, felsőbbséggel):
Dehogy, dehogy! Ez megint csak olyan tulzottsag, modernség, tele van a fejetek azzal,
amit összeolvastatok; majd meglátod, ha
asszony leszel . . .
A leány (határozottan): Nem!
Az anya: Hidd el nekem. Te sok mindent tanultál, sok mindent tudsz, amit én
nem tudok. De ezt én joboán tudom.
A leány: Nem édesanyám, bocsáss mgg,
nem hiszem. Egy házasság, amely szeretet
nélkül, szerelem nélkül jött létre, hazugság,
rútság, vétek . . . Egy ilyen házasság sohasem válhatik boldoggá.
Az anya: Ejnye, ejnye, ha én mondom . . .
A leány:
Akkor sem hihetem, édesanyám. Miért tudnád te ezt jobban én nálítm?

Az anya: Miért! . . . Hát gyere ide,
hallgass ide, én. ugy-e, csak azért beszélek
neked, mert a javadat kívánom?
A leány: Igen A maga módja szerint.
Azt hiszed . . .
Az anya: Nem hiszem, tudom. Hát hallgass ide. Elmondok neked valamit, amit még
sohasem hallottál. Ugy-e, hogy mi, az apád
meg én, boldogan élünk. Szeretjük egymást.
Soha egy rossz szó közöttünk nem esik.
A leány: Nem. De ti . . . szeretitek egymást.
Az anya: Most igen.
A leány (megdöbbenve): Most igen? És
azelőtt . . .
Az anya: Azelőtt is. Már tizenhat eve,
tizennyolc éve. Igen. Nagyon. De arnikur
férjhez mentem . . .
.4 leány (reszketve, nagy, ijedt szemmel): Akkor . . . nem szeretted . . . apát?
Az anya: Akkor bizony nem. És hogy
megszerettem. És ő is hogy megszeretett.
A leány (akadozva): hát . . . ő sem . . .
szeretett . . . téged?
Az anya: Bizony ugy, ahogy te érted,
forrón, valami nagy szerelemmel — nem.
Kedvelt engem. Tetszettem neki. De hogy
belém szerelmes lett volna? Azt nem.
A leány tsápadtan harap az ajkába).
Az anya: És látod, milyen szépen, boldogan éltünk együtt.
A leány (nem hallgat rá): Hát miért
mentél hozzá, ha nem szeretted?
Az anya: Miért? Hát husz éves lettem.
Más idő volt az, szégyen volt akkor leánynak maradni husz esztendővel . . . És akibe
szerelmes voltam, ahhoz nem adtak volna.
A leány 'iszonyodva): Másba voltál szerelmes?
Az anya: Az könnyelmű ember voit.
Lump, Kártyás. Bolondság volt az egész. Lá-
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nyos ábrándozás. Beláttam én azt magan is.
Boldogtalan lettem volna vele. Jól tettem,
hogy hallgattam az apámra, anyámra. Nem
is lehetett volna, hogy ne hallgassak. Más
idő volt az. Nem kértek ők engem szépen,
mint én téged, hanem rámparancsoltak. És
nekem engedelmeskednem kellett.
A leány: És te engedelmeskedtél?
Az anya: Igen. Én engedelmeskedtem.
Elég okos voltam én arra, hogy belássam,
hogy nekik igazuk van. A szülő csak javát
akarja a gyerekének.
A leány (egy fáradt mozdulattal elhessegeti ezt a biztatást): De apa . . . miért vett
ő el?
Az anya: Hát miért ne vett volna el?
A leány: De mikor nem volt beléd szerelmes?
Az anya: Nem volt! Hiszen azért tetszettem én neki. Szép leány "voltam én. Pénzem is volt egy kicsi. Tudta, hogy jó aszszony leszek, hűséges, takarékos, az öregek
megbeszélték a dolgot . . . hát miért ne vett
volna el. Nem is csalódott bennem. Meg is
szeretett. Egyre jobban. Én is őt. Boldogok
lettünk. Soha közöttünk semmi baj nem volt.
Látod, igy van ez. Te is megszeretnéd, ha
hozzámennél . . .
A leány (türelmetlen mozdulatot tesz):
És . . . én . . . már a házasságtok . . . első
évében születtem? . . .
Az anya: Igen.
A leány: És . . . akkor még . . . nem
szerettétek egymást? . . .
Az anya: Édes jó Istenem, te ezt nem
érted, te ezt nem is értheted. . .
A leány: Igen vagy nem? Kérlek, anyám,
légy őszinte. Igen vagy nem?
Az anya: Hát ugy, ahogyan te gondolod . . . még talán . . . nem.
A leány (megdöbbenve hajtja le a fejét;
a szemét fáradtan behunyja),
_
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vallomásadásnál hasznos tudni, hogy a tiszta
jövedelem kiszámításánál mik vonandók le a
nyers bevételből, nevezetesen: a nyers bevétel megszerzésére fordított összes kiadások,
ideértve a leltári vagyon karbantartására,
megújítására, pótlására és kezelésére fordított kiadásokat, évi leírások, ha már elszámolva nincsenek, államsegélyek, iizemi veszteségek, kamarai illetékek, biztosítási dijak,
állami és községi közvetett adók, illetékek és
vámok, valamint a gazdasági, ipari és egyéb
alkalmazottak után fizetendő járulékok és
költségek. Az üzletet terhelő adósságok kamatai, üzleti bérek és oly üzleti terhek, melyek a jövedelmet apasztják. A .vallomásban
feltétlenül megemlítendő 1. az üzlet álló és
forgó tőkéjének nagysága, 2. évi haszonbér,
3. az alkalmazott hivatalnok, segédek és
munkások száma, járandóságaik egy évi
összege, 4. évi lakás és üzlethelyiség bér,
ezen vallomáshoz esetleg a nyereség- és
veszteség-számla is mellékelhető borítékban.
Alaptalan hir a horvát bán lemondásáról. Bécsből ma a következő táviratot kaptuk: Itteni politikai körökben elterjedt hir
szerint Cuvaj báró horvátországi királyi biztos beadta lemondását és a horvát ügyek vezetését Rhetnen báró hadtestparancsnok fogja átvenni. Horvátország kormányzása egészen olyan lesz, mint Boszniáé és Hercegovináé. A bécsi hírrel kapcsolatosan kérdést
intéztünk a legilletékesebb helyen. E szerint
az egész hírből egyetlen szó sem igaz. Cuvaj
bán nem mondott le, lemondásának a kérdése
még csak föl sem vetődött. Következésképen a híreszteléshez fűzött másik kombináció
is teljességgel alaptalan.
Bilinszki a királynál. A király ma
délelőtt tizenegy órakor Bilinszki lovag közös pénzügyminisztert külön kihallgatáson
fogadta, amely ötnegyed óra hosszat tartott.
Az anya (ijedten): Vagy igen . . . Talán már igen.
A leány: Nem. Ne mondd, hogy igen.
Most már tudom, hogy nem.
Az anya: Hát nem. És látod: nem történt semmi baj. Látod, megszerettük egymást. Látod, boldogan élünk. Hidd el nekem,
ezt jobban tudom én, mint te. Ha asszony
leszel, majd meglátod . . .
A leány (kétségbeesve): Hogy van az,
hogy én eddig soha erről téged nem kérdeztelek? Miért vettem én olyan bizonyosra,
liogy ti nagyon, nagyon, nagyon szerettétek egymást?
Az anya: Mert láttad, amióta csak gondolkozni tudsz, mennyire becsüljük egymást.
Mert amióta az eszedet tudod, csak szeretetet látsz közöttünk. Ha hallgatnál rám, te
is . . .
A leány: Nem. Nem azért. Én eddig magamat . . . szépnek tartottam. Én eddig magammal . . . mindennel, ami rajtam van . . .
ami bennem van . . . meg voltam elégedve.
És ha magamról gondolkoztam . . . ha a tükörbe néztem, mindig . . .
öntudatlanul
is . . . azt gondoltam . . . nem is gondoltam, soha nem gondoltam rá, de mindig ugy
éreztem, hogy ti egymást nagyon szerettétek. Nagyon, nagyon, nagyon. Most . . . nem
mernék tükörbe nézni.
Az anya: Miért?
A leány: Ugy érzem . . .
egyszerre
megrutultam.
Az anya: Oh, te csacsi, látod, milyen
naiv vagy; hiába a legokosabb leány is csak
egy butácska . . .
A leány: Vége a magamban való bizalmamnak. Nem érzem: miért élek. Nem tudom: hogyan élek . . .
Az anya: Oh te! Te kisleány.!. Te okos
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Pánik Pancsován.
Szállást csinálnak a negyedik hadtestnek ?
(Saját tudósítónktól.) Tegnap korán reggel egy szolgálati öves, 46-os gyalogos hadnagy és egy városi rendőrőrmester a helyi
elszállásoló bizottság tagjaival együtt sorra
járták a házakat, amelyekben minden lakható helyiséget, istállót és fedett helyeket lefoglaltak, kifejezetten a budapesti negyedik
hadtest elszállásolására. Ezek az intézkedések nagyban fokozták a lakosságnak napok
óta észlelhető izgatott nyugtalanságát.
Az egész város a zajos készülődésről és
a monarchia akcióba lépéséről beszél. A betevők megrohanták a bankokat. A lakosság
magyar része leghangosabban követeli pénzét, hogy vele a veszély kitörése esetén
családostól együtt elmenekülhessen. A szerbek pedig összes kivett tőkéiket egyenesen
Belgrádba küldik. Érdekes, hogy a szerbek
pénzéért Belgrádból még mindig akadálytalanul közlekedő testvéreik járnak be Pancsovára. Ezek a belgrádi szerbek h á r o m négy személyes csoportokban az itteni kisebb
vendéglőkben szállnak meg. Megérkezésük
hallatára rövidesen megtelik a korcsma az
idevaló szerbekkel, a gajdácsok szerb vitézi
tettekről énekelnek és a belgrádiak egészen
nyilvánosan intézik dolgaikat. A Templomutcában levő Balogi-féle korcsmában végignéztem egy ilyen jelenetet. Három hatalmas
termetű belgrádi beszélt pancsovai testvéreinek, kiknek lelkes izgatottsága fokról-fokra nőtt. Közben két rendőr is megfordult a
helyiségben. Ezek azonban csodálatosan
semmi feltűnőt sem tapasztaltak és egy-egy
pohár bor lehajtása után nyugodtan távoztak. Az izgatás e helyen késő estig tartott,
mire a belgrádi szerbek bőven megjutalmazták a gajdácst s ugyané korcsmában nyugvóra tértek, majd hajnalban akadálytalanul
távoztak.

»

nem hordják-e már is handzsárjaikat a kabátjukkal takart övükben. Lábunk alatt mozog a föld.
Az izgatottságot nagyban jellemzi az az
eset, amely velem történt. Wolf István állomásfőnök, a Magyar Társaskör estélyére invitált bennünket. Mi a kiszabott időben pontosan meg is jelentünk. De üres termekben
csak a szolgát találtuk. Kiderült, hogy a
pesti lapok megérkezte után, mindenki hazaszaladt az estélyről, hogy családját az
azokban foglalt hírekkel szemben megnyugtassa. Az éjjel szinte lehetetlen izgalmak között kezdődött. Rémítő hatást keltett az Ugrón elleni merénylet hire, melyet
— szerencsére — még idején megcáfoltak,
de a cáfolatot igen sokan nem hitték el.
Éjfél előtt Belgrádból nyert értesülések enyhitőleg hatottak, de ezt nagy mértékben csökkentette a posta elmaradása. Reggelre a hatóság a határon levő csendőrőrjáratot megkétszerezte és a legénységet dupla munícióval látta el.

A Szegedi
Mérnök és Épitész-Egyesület
munkaprogramja.

(Saját tudósítónktól.)
A magyar mérnök- és épitészegyesület szegedi osztálya a
társasélet fölélesztésére és a köri érdekek
előmozdítására irányuló általános törekvésein kívül a most meginduló munkaévadban
két irányban kíván rendszeres tevékenységet
kifejteni. Egyrészt ugyanis szorosabb értelemben vett szakkérdések megvitatására kíván alkalmat nyújtani tagjainak, másrészt
pedig a műszaki tevékenység és a modern
technikai haladás iránt való érdeklődés fölkeltésére a nagyközönség részére népszeEzek után bátran feltételezhető Fodor
József itteni bankelnök-igazgató előadásá- rű, nyilvános előadásokat és fölolvasásokat
nak valódisága, akielőttem eként nyilatko- kiván tartani.
A szűkebb egyesületi körre szorítkozó
zott:
— Mi el lehetünk készülve a legrosz- tárgyalások témáit is lehetőleg gyakorlati és
szabbra. Az itteni szerbek, nem tudjuk, helyi vonatkozással is biró kérdések közül
kívánja az egyesület kitűzni és nevezetesen
nagylány! Gyere ide, bujj hozzám, az ölem- súlyt kiván vetni arra, hogy a Szeged várobe, hiába vagy olyan okos és olyan tanult sát közelebbről érintő összes műszaki voés olyan müveit, mégis csak az én kedves, natkozásu kérdések az egylet körében tárgyicsacsi kisleányom vagy . . . Gyere ide.
lagos és szakszerű ismertetés és megvitatás
A leány: Nem édesanyám.
alá kerüljenek. Ez egyesületi vitaestélyek
Az anya: Nem? Miért?
A leány: Csak, édesanyám . . . Most ciklusát pénteken, 15-én, esti 7 órakor megne! . . .
kezdi Farkas Árpád városi mérnök A váAz anya: Miért?
rosi közutak felszínének vonatozásáról, küA leány: Ne . . . Hiszen igen, én tudom,
lönös
tekintettel a szegedi viszonyokra cimü
hogy most más időket élünk, más idők volelőadásával.
E szűkebb körű egyesületi vitatak azok, nem akarlak én téged . . . bírálgatni . . . de most ne!
estély a szegedi Kass-vigadó sakktermében
Az anya (lassan): Hát jó. Most ne. Majd esti 7 órakor fog megtartatni.
idejössz még hozzám. Majd belátod még,
Hasonló irányú esték fognak közelebb
hogy nekem igazam volt. Isten ments, hogy
tartatni
a szegedi tanyai vasút, a városi épién kényszerítselek . . . De nemsokára hazajön apa . . . majd akkor meglátod . . . ő is tési szabályrendelet, a városi vizmü, a vasmegerősíti, amit mondtam, igazat ad ne- úti javító műhely, a városi pormentesités, a
kem . . .
szemétégetés, az élelmiszervizsgálat, a váA leány (rémülten): Édesanyám, kér- rosi iparfejlesztési politika és hasonló kérdélek, ne beszéljünk apával ezekről a dolgoksek köréből.
ról.
A nagyközönség részére rendezendő
Az anya: Miért?
A leány: Nem akarom, hogy ő beleszól- nyilvános előadások sorozatát vasárnap, nojon . . . hogy ő most erről beszéljen ve- vember 24-én fogja megnyitni Herusch Arlem . . .
thur felsőipariskolai tanár Az elektromos
Az anya (kissé sértődötten): Miért? ö
vasutak
és az elektromobil cimü, kísérleteknem érdemelte meg ezt tőled. Apa ugy szekel
kapcsolatos
előadásával; az előadás heret téged . . .
lyéről
és
órájáról
falragaszok fogják a köA leány: Igen, de . . .
Az anya: Mit de? Ezt nem érdemelte zönséget tájékoztatni. Legközelebbre Edvi
meg tőled.
Illés Aladár miniszteri osztálytanácsos heA leány: Nem. Hanem én . . .
lyezte kilátásba előadását Árpád fejedelem
Az anya: Hanem te?
A leány: Hiszen majd másképpen lesz sirja után végzett kutatásainak eredményeiez. Majd elmúlik ez. Hanem én most ugy ér- ről; az előadáson a helyszínén fölvett erezem . . .
deti vetített fényképeket is bemutatja Edvi.
Az anya: Mit érzel?
Az egyesület lépéseket tett arra nézve,
A leány
(kétségbeesve): Ugy érzem,
hogy
az egyes műszaki ágak leghivatottabb,
liogy most egyszerre . . . egészen idegen
részben
országos nevü művelői Szegeden
lett hozzám.
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megjelenve, vendégként ismertessenek egyegy aktuális kérdést, lehetőleg kísérletekkel,
illetve vetített képekkel kapcsolatban. Ily
népszerű előadások kilátásba vétettek a
gépgyártás és a mesterséges fűtés, a modern fűtés, a gőzgépek története, a hadászati
repülés, a modern közlekedés, az ókori építkezés, a lakás berendezési művészet, a gőzturbinák, a magas feszültségű elektromos tünemények a nemzetgazdaságban műszaki vonatkozásai és egyéb kérdések köréből.
Az egyesület reméli, hogy ebbeli törekvései a közönség rokonszenvével fog találkozni és hogy ily irányú működése hozzá fog
járulni városunk kulturális közéletének fejlődéséhez.
•saasaaBaBaaa«aaaHaagiiaas«s»aBSBaaBRS*aausiBgBasafiaa

SZÍNHÁZ, művészet
ték.

Színházi műsor:
PÉNTEK: Primerose kisasszony,

vig,já-

(SZOMBATON: Tündérszerelem, dall játék, bemutató.
VASÁRNAP d. u.: Orfeusz, operett.
VASÁRNAP: este: Tündérszerelem, daljáték.

Alraássv és Heltai.
(Saját tudósítónktól.) A színház belső
ügyeiről nem szívesen szólunk a nyilvánosság előtt, inert ezek az ügyök rendszerint -un
is tartoznak a nagyközönségre. Vanna.k azonban esetek, amelyek nem a társaság, vagy az
igazgatóság kulisszatitkai, hanem a város dédelgetett kultúr,intézetei nek éLetepizódjal ós
mint ilyenek, a nagyközönség jogos ellenőrzése elé tartozó kérdések.
A színház művészeti dolgait csak félsikerrel bírálhatja a színházi kritika, ha ezeket a kérdéseket niem ismeri vagy fel nem
veti. Ez 'a szempont, a. művészeti, késztet bennünket is arra, hogy egy olyan esetről adjunk számot, amely épen ne:m a nagy nyilvánosságnak szánt módon ment végbe.
A színház emberei előtt nem ismeretlen
az az ellentét, amely Almássy Endre és Heltai Jenő között néhány hét óta fennáll. A d ;
rektor a jogában és különösen módjában álló
önkénnyel intézi a színház és >a sz 5 részek do1gait és ez utóbbiak, ha hajt és kellemrtlensé
get nem akarnak, csak végső esetben fejtenek ki ellenállást. Almássy Endre egy idő
óta feltűnően mellőzte Haltait, a színháznak
ezt a kiváló tehetségű tagját, a szerepek elosztásánál ós ebből — a motívum egyelőre
ismeretlen. Keletkezett az igazgató és a miivész háborúsága. Ezt a tényt a nyilvánosság
is megállapitlmtta, Heltai pedig, akit niem
vezet. ia fiatalok túlbuzgó hiúsága, tűrt és várt,
bizonyára kedvezőbb szeszélyek idejét remélve. Megkapó konzekvencia mutatkozott abban
a mellőzésben és igy Heltai kezdte a „lógós",
a másodrendű szerepeket, amelyeket néki kiosztottak, visszaküldözgetni, ami a direktort
dühbe hozta. Kedden este felhívatta magához Heltai Jenőt és ingerülten felelősségre
vonta a szerepel nemfogadásokért, Heltai pedig állta a sarat és kijelentette, hogy szerződése értelmében nem köteles és ezután már
nem is hajlandó másodrendű szerepeket játszana, nem hagyja magát lejáratni, ha eddig
játszott kicsiny és nem a szerepköréhe tartozó szerepeket, ezt szívességből tette, azonban jövőjét ós egy esetleges u j szerződés (kilátásait nem teheti kockáira a művezetés indokolatlan szeszélyei kedvéért. A vita oly heves

hangú és oly lármásain folyt, hogy a folyosókon, sőt a lejárókon is számos fültanuja volt,
akik révén nekünk is tudomásunkra jutott.
A direktor csakhamar ki is rukkolt a farkával, kijelentvén, hogy egyáltalában nem
ragaszkodik a Haltaival való szerződéséhez.
Ebben a stádiumban áll a dolog ma is.
Látható és ellenőrizhető tehát,
miképen
sikanirozza a művezetés legértékesebb tagjait, mint kedvetlenitd el őket ós mint szerei:
né azok órtiéknivóját süllyeszteni, hogy az
után kisebb igényitekkel
helyettesítse őket.
Megtörtént ez más esetben is, nem újság. Ismert dolog, hogy Ailmássynak varrnak favorizáltjai és néha az indító okok is ismerete
sek. Ellenben nem lehet közömbös sein a kő
zönség som a kritika előtt tudni azt, hogy m ;
okozza a színháznál az egyéni ambíció pusztulását, az összjáték romlását, a nagyobbár,"
szerénytebetiségii fiatalok térhódítását. Ha
somié antápátia folytán tette jégre a direktor
Pogány Bélát is, ezt a kiválóan értelmes és
ambiciózus színészt és ailig van ember a színháznál, akinek konkrét hasonló panasza nietm
volna.
Mi csak a. színház művészi nivója szemtmartjából nézzük a dolgot és kérdezzük: meg
engedhető-e az, hogy a város támogatását és
ellenőrzését élvező, monopóliumként kezeli
kuíl tu rintézetben, i ga zságt al a n
szeszélyek
uralkodjanak! Ezelk a dolgok nagyritkán kerülnek a nyilvánosságra, a szinügyi bizottság
ülésein frázfeos és simanyielvü referádák es
nek csak, de soha sem hallatszik az audiativ
et altéra, pars! Más dolog az, liogy Heltai
Jenőnek ez óv áprilisában már kész megállapodása volt a budapesti Népoperával, tehát
a magyar színész Mekkájának küszöbén állott, amikor Almássy Endre a szerződésére
ütve kijelentette, Heltai miniden könyörgése
dacára, hogy neim engedi el. Ha Almássy mindenképpen egyenrangú kollégájával szemben
féléve igy járt el, bizonyára jelentős, a művész értékéhez fűződő okok vezették, — mi
történt tehát azóta, hogy Almássy nem-reflektál annak a színésznek a munkásságára, akit
emelkedő pályáján talán végzetesen megakasztott, egyszerre nem reflektál
és a
mennyiben reflektál rá, elhalmozza szerepköréhez nem tartozó és sokszor segédszinészl
illető szerepekkel!

1912. november 20.
járt neki az obulus, addig a színház sátora
egy fejjel kinőtt az emiitett kategóriából, a
melyen belül — az ő szempontjából — a lielyrónzek nagysága teszén különbségeket. Ö
dzonyára nincsen megelégedve az ítélkezéssel, hiszen minden hódén, mely hódolattal fizette meg eddig a holyadót, ott ragyogott a
művészet fölirás.
* Zoltánka. Az idei színházi évben mutatkozik be a közönségnek, mint drámaíró
Krúdy Gyula, a kitűnő' novellista. Igen érdekes darabot irt, szomorújáték négy felvonásban, hőse Petőfi Sándor fia, Zoltán. Az ötvenes években játszik a telivér magyar darab, a finom Bidermayer-korszakban, annak
életét, levegőjét, minden graciozitását viszi
a színpadra. Megkapó szerelmi történet, amikor Zoltánka hazakerül anyja házához és
gyen n ek lel kének minden tisztaságával imádja Szendrey Júliát. Krúdy Gyula darabját a
Magyar Szinház fogja előadni január végén,
vagy februárban.
* Ttindérszerelem. A színházi iroda jelenti: A szombatom bemutatóra kerülő daljáték, Huszita Jenő, „Tiindérszerelem" eimü miive, egyre jobban bontakozik ki az előkészülő•
tökből. Nem operett ez, a zenéje is magasabb
vstilusu muzsika, poétikus meséje Jókai novellájából készült, ami maga is amellett bizonyít, hogy ment minden frivoMtástól. A modern irodalom által — igazság és jog nélkül
— annyira mellőzött romantika éled föl ben
ne, aminthogy az irodalom és a művészet
legszebb kincsei a romantikából táplálkoznak.
Az érdeklődés olyam nagy az előadás iránt,
hogy a jegyek javarésze máris elkelt. Tele
van a darab hálás szereppel. Béri Rózsi játsza az aranyhajú tündérleányt, akiből székely menyecske válik. Solymosi lesz a falu
baktere, Oláh Gyula a tündért vényt elrabló
legény, aki a mese szerint is beugrik a tóba
és kihozza onnan a harangot. Miklósi Margit
mint a balkter felesége, Szatmári, a groteszk
megjelenésű vizikirály, Körmendy
Ilona, a
cincér, Szűcs Irón, Pogány Béla segítik diadalra a darabot.
* A balkáni háboru a moziban. Az
Uránia-sz'mhúz igazgatósága nagy anyagi ál->
dozatok árán megszerezte azokat a filmeket,
melyek a harctéren készültek. Szombattól
kezdve, minden műsoron szerepelni fog egyegy érdekfeszítő, természet után készült há
borusfcép.
* Legjobb színházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.

* Te győztél! Szenzációs premier volt
csütörtökön este az Uránia-syinházban. VetiEzzel joggal kíváncsi a szim,házzal törődő; tésre került: Te győztél! eimü három felvonáközönség, valamint aura is, hogy miért mel
sos társadalmi dráma, melyben a főszerepet
lőzik Heltai Jenőt, akivel mindenki megvan Weldalmár Psylander és Elsa. Frölich játszotelégedve, csak — és egyszerre a direkció ták. Ez a dráma arról nevezetes, hogy Psylander ebben aratott legnagyobb diadalt,
nem?
Szegeden is óriási sikere volt a drámának. A
szenzációs műsor még csak pénteken látha* Amikor Baján szinházaznak. Érdekes tó az Urániában.
hirt jelentenek Bajáról, ahol most az elmúlt
* A tata, mint dada. Nem igaz az. mintha
nyáron a vásártéren ütötte föl sátorát a múzsa. A szó szoros érteimében sátort, amely- a magyar filmek rosszabbak lennének a külben aztán Krémer Sándor szinidirektor kis földieknél. Fényesen igazolja ezt az állítást
csapata küzködött a múzsával és a közöm- a Hunnia legújabb fölvétele: „A tata, mint
bösséggel. Az érdekesség azonban nem itt dada", melyet csütörtökön este mutattak he
kezdődik, hanem a vásártéri bérlőnél, akit a Utfss-mozgóban. A fényes bohózatnak páhelypénzek illetnek meg a marhák és bódék ratlanul nagy sikere volt. Különösen Vendrey
után, ha sátoruk fáját a marhavásártér po- Ferenc mókái tetszették. A műsort kiegészírondjára szúrják. A bérlő ur, aki az élet reáli- tette A fekete nők eimü két felvonásos dráma,
sabb oldalával foglalkozik, ebből a nézőpont- mely megható jeleinek sorozata. A kitűnő miiból szemlélte a kérdést, illetőleg a színházi sort csak pénteken adják még.
hódét és kilenoszázkiilencvenhét korona hely- 34oaBa«floaaaisiaBMBaBB»BBaaB«B«aBBBSaaBaaaaBB«»iiaaaaB
pénzt akart bevasalni a diréktoron, aki nem
Auffenberg és Berchtold. Berchtold
fizetett. Erre azután a várostól követelte a
pénzt, majd a közigazgatási bizottsághoz for- Lipót gróf külügyminiszter ma reggel Bécsdult, amely azonban kimondatta, hogy a színAuffenberg
házat nem lehet ugy hirálni, mint a mutat- ből visszaérkezett Budapestre.
ványos bódét. A helybérlő ur tehát most meg- lovag közös hadügyminiszter ma délelőtt netanul különbséget tenni bódé és tódé között. gyed tiz órakor fölkereste Berchtold gróf köElcsodálkozva kénytelen látni, hogy a sain- zös külügyminisztert a királyi palotában leliáz szinház marad, ha ponyvából van rúdra vő lakásán és egy óra hosszat tanácskozott
fesaitve mind a négy fala. Amig az ökrök,
lovak, lábasjószágok és mozi bódék után ki- vele.
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Oroszország mozgósít?

A HÁBORÚ A BALKÁNON.
Drinápolgt ejfoglalta a bolgár-szerb hadsereg ! —
bolgárok eddig
tek.

—

Konstantinápoly,
november 14. A
„Jeune Turque" azt a szenzációs hirt közli, hogy az orosz kormány már mozgósítási rendeleteket adott ki.

A

Nikita elutasította a monarchia követelését.

hatvanezer embernél többet veszítet-

Cettinje, november 14. Az osztrák-magyar köveit tegnap megjelent Nikita királynál és kijelentette előtte, hogy Medua és
Alesno meghódítását nem lehet véglegesnek
tekinteni, mert ezek a kikötők az albán autonómia számára vannak fenntartva. A király azt felelte, liogy ő nem érzi magát megkötve és kénytelen a nyilatkozatot meg nem
történtnek tekinteni.

Fegyverszünet és béketárgyalások előtt.

Anglia és Franciaország a monarchia

—

érdekeiért. —

A fegyverszünet föltételei.
(Saját tudósítónktól.) A balkáni harctér mai legfontosabb eseményét az a Párisból érkezett távirat jelenti, amely szerint a szerb-bolgár sereg Drinápolyt
elfoglalta. Ezt a táviratot ugyan még nem erősítették meg mind a két oldalról, de valószínű, hogy a török védelem, amely a vár
ostroma óta folyton gyöngült, kimerült.
Egy másik távirat a bolgár hadsereg
kimerüléséről számol be. A bolgárok eddig
60—80.000 embert veszítettek, több gyalogezred a negyedrészére apadt, a bolgár
lovasság pedig teljesen elpusztult.
Ha a
harcoló felek hamarosan nem kötnek fegyverszünetet, könnyen bekövetkezhet az a
fordulat, hogy a bolgár sereg lesz kénytelen visszavonulni.
A diplomáciában, amint a jelentésekből kitűnik, immár az egész vonalon
béfctf-hurokát pengetnek a nagyhatalmak
képviselői. Bár egyes orosz diplomaták cáfolnak, Pétervárott beavatott
körökben
mégis az a nézet dominál, hogy Szerbiának nincs föltétlen szüksége adriai kikötőre. Általában a hangulat nagyon enyhült, amióta a monarchia erélyesen lépett
föl a szerbek agresszív törekvései ellen.
Valószínű, hogy a béketárgyalások Törökország és Bulgária között is hamarosan
megkezdődnek s szó van már arról, hogy
nyolc napos fegyverszünet jöjjön létre a
harcoló felek között.
Pétervárról jelentik, hogy a tegnapi
rendkívüli miniszteri tanácskozás megállapította, hogy a nagyhatalmak
mind megegyeznek abban a kívánságukban,
hogy a
mostani balkáni
válság ne
szolgáltasson
okot további bonyodalmakra.
A szerb kikötő-kérdés nem alkalmas arra, hogy a
békét veszedelemmel fenyegesse, annyival
kevésbé, mert Ausztria és Magyarország
előzékenysége a barátságos megegyezést
valószinüvé teszi. Egyetlen nagyhatalom
sem hajlandó alárendelt kérdések
miatt
fegyverhez nyúlni. Beavatott körök tudják,
hogy a török hadsereg olyan állapotban
van, hogy nemcsak a háború szerencsés
megfordulására nincsen semmi kilátás, hanem magára az országra nézve is a legnagyobb veszedelmet rejti magában.
A török hadseregben rettenetesen
pusztít
a
kolera, naponként számtalan katona esik
áldozatául s ehez járul rnég az is, hogy a
hadsereg fölliáborodása a legszükségesebb
eleség és betegápolás teljes hiánya miatt
oly fokot ért el, hogy lázadástól kell félni.
Ily körülmények között a kormány fegyverszünet kérésével talán még elhárítja az
iszonyatos katasztrófát, amelynek beláthatatlan követkeményei lehetnének.
Szófiából jelentik félhivatalosan, hogy
a nagyhatalmak képviselői közölték
Gesow miniszterelnökkel, miszerint az ottomán kormány a nagyhatalmakhoz fordult
medicióért és ók utasitást kaptak, hogy

megkérdezzék Gesowot Bulgária szándékai felől. Gesow azt válaszolta, hogy Bulgária hajlandó belemenni a nyolc
napos
fegyverszünetbe,
de a következő föltételekkel:
z
1. Drinápoly, Szkutari és Monasztir
átengedése;
2. kikötik, hogy ezalatt Törökország
ázsiai csapatokat ne küldjön Európába;
3. ne erősítse meg az eddig még el
nem foglalt európai érődéit.
Bécsi jelentés szerint a föltételekhez
csatolták azt is, hogy Törökország átengedi Macedóniát és Thráciát, Drinápolyt,
várjellegét pedig megszünteti. Mindezek
ellenében a Bulgária Ígéretet tesz, hogy a
bolgár sereg nem vonul be Konstantinápolyija.
Szófiából jelentik: DaneV, a szobranje elnöke, ma beszámolt a minisztertanácsnak budapesti missziója eredményéről. Kiszivárgott hirek szerint a misszió eredménye keltette impresszió kedvező.
Londonból jelentik, hogy az angol és
francia kormányok belgrádi nagykövetük
utján nyomatékosan tanácsolták Szerbiának, hogy álljon el a durazzói kikötő megszállására irányuló szándékától.

Oroszország

a monarchia ellen!

Pétervárról
táviratozzák:
Az orosz
minisztertanács
izgalmas ülésén a monarchia és Szerbia között támadt
konfliktus
ügyében a monarchia ellen foglalt állást.
A minisztertanácsnak
az a határozott
véleménye, hogy Szerbiát megilleti az Adriai-kikötő. A minisztertanács
utasította a
bécsi orosz nagykövetet,
hogy a határozatot közölje Berchtold gróf
külügyminiszterrel. Oroszország négy napon belül válaszi
vár a monarchiától.
Ezt irják a pétervári
lapok. Ezzel szemben a pétervári
távirati
iroda enyhe hangú cáfolatot
közöl.
Török-bolgár tárgyalások.
London, november 14. A „Daily Chronicle" jelenti Konstantinápolyból: A béketárgyalásra kiküldött bolgár delegátusok
— hir szerint — már ideérkeztek. A portának összes, a hatalmaknál levő követei azt
a tanácsot adták, hogy bocsátkozzék közvetlen tárgyalásokba
a balkáni szövetségesekkel. A mérvadó török körökben most
ugy vélekednek, hogy jobb, ha a porta közvetlenül egyezik meg a szövetségesekkel,
mert ilyen módon Európa gyámságát magáról egyszersmindenkorra lerázhatja.
Ostromoljak az albán vezért.
Belgrád, november 14, Issa Bol jetinae,
akinek már liolt hírét költötték, Prizrend
környékén tartózkodik, ahol h iveivel elsáncolta magát. A szerb csapatok körülvették
Bol jeti nacot és remélik, hogy egy-két nap
alatt embereivel együtt foglyul ejtik.

Fegyverszünet ?
Konstantinápoly,
november
14. A
Reuter-ügynökség jelenti Konstantinápolyból: Megerősítést nyert, hogy a kormány
elhatározta, hogy közvetlenül
Bulgáriával
kezd tárgyalást a fegyverszünet
dolgában.
Nazim basa utasitást kapott, hogy a bolgár parancsnokokkal érintkezésbe lépjen.
E végből már egy parlamentert küldtek a
bolgár főhadiszállásra.
Páris, november 14. A Havas-ügynökség
jeleníti Konstantinápolyból félhivatalos forrásból: Miután Törökország megállapította,
liogy a hatalmaknak mediációra vonatkozó
tárgyalásai eredménytelenek maradták, elhatározta, hogy egyenesen a hadviselőkhöz fordul.
Konstantinápoly, november 14. A tegnapi
minisztertanács után Noradunghian külügy
miniszter látogatást tett az orosz nagykövetnél. Megkísérelték Dsavid basa letartóztatását, de sikerölt megszöknie. Több -ifjú-törököt letartóztattak.
Pusztít a kolera.
Konstantinápoly, november 14. Hir sze
rint a kolera veszedelmesen pusztít a csataldzsai csapatok között. Tegnap több mint ötszáz megbetegedés volt, köztük sok halálos
kimenetellel. Magán jelentések szerint 85.00U
török 42 ágyúval vett részt a jenicai csatában. A törökök oldalán 2000 ember meghalt,
500 ember fogságba került, 22 török ágyú
a görögök kezére került. 500 görög, köztiük
15 tiszt harcképtelenné vált.
Bulgária berendezkedik.
Szófia, november 14. Illetékes helyről jövő közlés szerint a
KirkkUissze-Babaeszki
Lüleburgasz
vasul vonalat a bolgároknál
üzem,be helyezték ós remélik, hogy Buk pálya
udvar helyrehozása után a Babaaszki-iSzaloniki vonalat is legközelebb üzembe helyezik.
A minisztertanács elhatározta, hogy segélyalapot létesít sebesültöknek föl ép ülésük után
való támogatásra. Az alap adományokkal ós
önkéntes jegyzésekkel fog dotáltatni. Az államkorimány 25.000 frankot utalt ki, Gesov
miniszterelnök 10.000 frankot, neje 2000 frankot, a Krupp-cég 10.000 frankot, a dünenburgi lőporgyár 10.000 frankot.
Hazahozták a leány-sebesültet.
Belgrád, november 14. Ma érkezett meg
a súlyosan sebesült Szofronia Jovanovios, egy
fiatal, tizenkilenc éves leány, aki a kamitáesikkal egy sorban küzdött a törökök ellen.
A leányt megérkezésekor a szerb főváros
óriási óvációval fogadta.
Angol hang mellettünk.
London, november 14. Az „Economiist" cimü folyóirat főszerkesztője a lapokhoz levelet
intézett, amelyhon Szerbiának adriai kikötőre
irányuló követeléséi illetőleg kijelenti, hogy
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nyilvánvaló, hogy Anglia, ha ugyanoly helyzetben volna, mint Ausztria-Magyarország,
szintén erélyesen, miként Ausztria-Magyarország is, kereskedelmi okokból tiltakozna a követelés ellen.
Montenegró Szerbia mellett!
Szófia, november 14. A félhivatalos
Mir azt irja, hogy szövetségeseik, a szerbek elvárhatják az osztrák-magyar monarchiától, hogy segítségére legyen, amikor
adriai kikötőt akar magának szerezni.
Ausztria-Magyarországnak a legnagyobb
érdeke, hogy a Balkán-államokkal a legőszintébb barátságban éljen. Ha e kérdés
miatt háború támadna a monarchia és
Szerbia között, akkor Szerbia nem
fog
egyedül állni és a háború nem lokalizálódik erre a két államra. Határozott hir formájában kolportálják, hogy Montenegró az
adriai kikötő kérdésében egy nézeten van
Szerbiával.
Cettinjében ugy tudják, hogy
az albán kérdéssel csak ijesztgetik a Balkán-népeket.
Százhúszezer török menekült!
London, november 14. A „Daily Chronioie"
jelenti Konstantinápolyból, hogy a mult éj
jel a nagy viharok következtében a partok
közelében, tobb menekülőket szállító vitoriáishajó elmerült, Haidar Pasánál, a kisázsiai
parton a vihar a sziklához vágott egy menekültekkel telt hajót, melynek utasai" közül
kétszáz a tengerbe i'ult. A menekültek száma
ozidőszeriut százhúszezer, de naponta a menekültek ujabb ezrei érkeznek.

Az örök probléma.
(A vizinség és a háztulajdonosok. — A külvárosok akciója.)
(Saját tudósítónktól.) A vizinség és általában a vizkérdés megoldása, — Szegednek cz az örokprobiemaja, — ma délután tartott ülésében ioglalkoztatta a szegedi háztulajdonosok egyesületet. Nem először és —
nem kell különösebb jóstehetség hozzá —
nem is utoljára. Hogy épen a háztulajdonosok egyesületét foglalkoztatja a vizkérdés
szinte minden egyes összejövetelen, ez annak
a jele, hogy az egész városban szakadatlan
fölzúdulások
esnek a lakosság
körében a
megoldatlan vizkérdés nyavalyai miatt. Szóval: Szegeden mindenkit érint, mindenkinek
egyik legállandóbb gondja a vizmizéria, íontosabb talán minden más városi kérdésnél,
mert a jó közegészségügynek egyik legtöbb
alapföltétele, mégis — bar a jó szándék megvan a város vezetőségében — szinte csigalassúsággal történik valami az orvoslása érdekében. Az okait kutatni ennek: meddő
munka és különben is aligha van, aki nem
tudna róluk. Általában hibaztatják a vízórák
fölállítását — ez a háztulajdonosok egyesületének mai ülésén is kidomborodott — és
hivatkoznak a fővárosra, ahol százezreket
fektettek bele a vízórákba és mégis kudarc, a
vízórák megszüntetése lett a vége az újításnak. Szegeden azonban még itt se tartunk.
Azt mondják a háztulajdonosok és lakók a
külvárosokban, liogy ha már van vizóra, legalább terjesszék ki az újítást nemcsak a belvárosra, hanem a külvárosokra is. Tudniillik: ha lesz vizóra, lesz valamikép viz is, igy
azonban nincs. Minden tizedik vagy huszadik utcában csöpörög ugyan a külvárosokban
egy-egy rozoga, kirothadt kutacska, de
mennyi vizet tud ez szolgáltatni egy ilyen
hatalmas város vízszükségletéhez képest?
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozott a háztulajdonosok egyesületének mai választmányi
ülése, amelyen a vízügyben határozatokat is
hoztak. Az ülés lefolyásáról egyébként az
alábbi részletekben számolunk be:

Regdon Sándor műépítész elnökölt az
ülésen, amelynek a megnyitásakor kegyeletes
szavakban parentáWa el Lábdy Antalt, a napokban elhuaiyt szegedi háztulajdonost, az
egyesületnek liosszu éveiken át volt elnökét.
Megemlékezett Regdon Sándor arról, hogy
Lábdy Antalnak a nevéhez az egyesületnek
igen sok sikeres akciója fűződik ós minden
ténykedésében, amely a köznek szólt, határtalan városszeretete vezette. Emiókét enyhangu határozattal jegyzőkönyvben örökíti
meg az egyesület.
Ezután az ülés napirendje következett.
Kószó István dr., egyesületi titkár vázolta
azokat az állapotokat, amelyek a vízórák felállítása következtében állandó kifakadást
szítanak ugy a belvárosi, mint a külvárosi lakosság körében. A belvárosban panaszkodnak, liogy a vizórák rosszul működnek és
nem a tényleges vízfogyasztást mutatják, hanem ennél 30 százalékkal magasabb adóval
terhelik meg a polgárságot. A külvárosban
viszont azon panaszkodnak, hogy ha már a
belvárosban megcsinálták a vízórákat, miért
nem csinálják meg minél előbb a külvárosokban is, aliol a vizinséget pusztán ennek a körülménynek tulajdonítják. Kószó István dr.
különben, mint a törvényhatósági bizottság
tagja, fölebbezést nyújtott he a belügyminiszterhez a vizórák ellen, mert szerinte ez
nz intézmény még nem tökéletes és kárára
van a polgárságnak.
Schütz Antal és mások a választmány
tagjai közül azonban más nézeten voltak.
Schütz Antal a rókusiak nevében inkább a
vizórák mielőbbi felállítása mellett emelt
szót, legalább ott, azokon a részeken, ahol a
csatornázás be van fejezve. Ahol ez még nines
meg, ott hiába követelik a vízórákat, mert
nincs lefolyása a viznek. Ott tehát előbbrevaló
a csatornázás és csak azután következhet a
vizórák felállítása. Mig a csatornázott részeken nincs akadálya a vízvezetéki csövek lefektetésének és igy legalább a rókusiak egy
része nem kiizködne az örökös vizmizériákkal.
Regdon Sándor megjegyzi, hogy Schütz
Antal indítványának ezt a részét nem tartja
szociálisnak, mert. ha a rókusiak egy része
kap vizet., akkor joggal követelhetnek a többiek is vízvezetéket és vízórákat. A bajon
tehát csak olyanformán segíthet a város, ha
a csatornázást egész Rókusra kiterjeszti,
hogy azután a vízvezetéket is kiterjeszthesse.
Ez azonban ismét óriási befektetéseket igényel, ás amíg a munka elkészülne, eltelik öthat esztendő is.
Schütz Antal megemlíti, hogy amikor az
érdekeltek küldöttség utján megjelentek Lázár György dr. polgármesternél, kijelentette
a polgármester, hogy amint a belvárosban
rendbejonnek a vizórák felállításával, akkor
sor k«r-ül a külvárosokra. Előbb azonban nem
lehet.
Kiss Arnold választmányi tagnak az a
véleménye, hogy várni kell addig, amiig Kószó Istvám dr. fölebbezésére megérkezik a miniszter válasza. Legfölebb aziránt tehet lépéseket a háztulajdonosok egyesülete, hogy a
városi tanács dolgoztasson ki egy részletes
tervet a mérnökséggel a küllrvárosok hamaros
vízellátása tekintetében.
Koncz Károly tett erre vonatkozólag határozott indítványt, amelyet az ülés egyhangúlag elfogadott. Az indítvány formulája
ugy hangzik, hogy a háztulajdonosok egyesülete lépéseket fog tenni a városnál, miszerint a külvárosi lakosság vizmizériáin segítsen oly módon: utasítsa a mérnökséget egy tervezet kidolgozására, amely szerint a csatornázott utcák lakói mielőbb vízvezetéket kapjanak, továbbá gondoskodjék a mérnökség arról, hogy a csatornázatlan részek lakossága
is 'megfelelő vizmennyiséghez jusson. Másrészt elhatározta az egyesület, hogy a vízdíjak méltánytalan kirovása ellen, amely a vizórák rendetlen működésének a következménye, szinten lépéseket fog tenni.
Ezzel az ülés véget ért.
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Szegedi kalendárium.
IDŐ: A meteorológiai intézet jelenti: Lényegtelen hőváltozás és elvétve csapadék várható. Sürgönyprognózis: Enyhe, elvétve, csapadék, Déli
hőmérséklet
6.6 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—1-ig fogad a polgármester, a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHAZBAN:
A beteg latogatási idő délután 1—3-ig tart.
SOMOGYI KÖNYV TAR: Nyitva
délelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este
8 órakor
„Primerose kisasszony."
URANIA-SZINHAZ:
Az előadások este
41
6 órakor
kezdődnek.
Előadásra
kerül
„Te győztél". (Társadalmi dráma 3 felvonásban.)
VASS-MOZl: Az előadások este 6 órakor kezdődnek, Előadásra kerül „A tata mint
dada". (Bohózat.) „A fekete erők". (Dráma 2
felvonásban.)
MŰVÉSZEK
MAJ OLIKA-Kl
ÁLLÍTÁSA, Kárász-utca, Várnay L. könyvkereskedése mellett. Nyitva délelőtt kilenctől egyig Cs
délután háromtól nyolcig. Belépődíj nincs.
A MUNKÁS-OTTHONBAN
este fél 8
órakor Garbói Sándor tart előadást „Szakszervezeti mozgalom" címmel,

Döntött már Róma:
Vaszary visszavonul.
(Saját tudósítónk tói.) Vaszary Kolos hercegprímás lemondását elfogadta a római kn
ria. Az agg egyházfő távozik a magas és fényes pozíciójából, leveti méltóságainak minden díszét, csak a legjótékonyabb főpap nagyszerű hivatását ós kötelességeit tartja meg
továbbra is a maga számára. A Vatikán döntése, amely tegnap délelőtt érkezett meg a
hereegprimási irodába, Vaszary Kolosra
csak nyugalmat jelent. A magyar kormány a
hercegprímás lemondása előtt már tárgyalásokat kezdett a Vatikánnal az esztergomi javadalmak rendezése dolgában, Ugy informálták a pápai kúriát, hogy: a javadalmak kezelésében Vaszary betegeskedése miatt valósággal züllés támadt. Az uradalmak jövedelmei megcsappantak, mert a gazdálkodás
rossz. Előadták, hogy ennek beláthatatlanul
káros következményei vannak a magyar katolicizmusra, mert a jövedelmek más célokra fordíttatnak és nem szolgálják az, egyház
érdekeit.
«
Róma ezt az argumentumot fontosnak
találta és elfogadta az agg hercegprímás lemondását. A kormánynak Rómába küldött
jelentése részletesen foglalkozott a hereegprimási jószágkorináinyzással. A pápai udvar
helyesnek talált minden adatot,
A római döntés értelmében Vasza/ry Kolos január elsejétől veszíti el joghatóságát.
Újévig jogainak teljes birtokában marad.
Megtartja azonban továbbra is érseki cimét,
megmarad aktiv bíborosnak, mert ezeket a
tisztán egyházi méltóságokat nem lehet, elvenni tőle. Hogy ugy mondjuk: nyugalmazott érsek lesz. Ebez hasoiiló eset most is van a magyar katolikus egyházban. Mayer püspök, a
kit a szatmári stallumra neveztek ki régeb
ben, betegsége miatt lemondott s most visszavonultan él Zomborban. Kohl Medárd, aki segédpüspöke volt Vaszarynak, az uj helyzettel
távozik az aulától. Mint esztergomi prelátus kanonok, a káptalani rezidenciába vonul.
Budapesten, a delegáció mai ülése alatt a
folyosón sokat beszéltek Vaszary Kolos le-
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mondásáról. Beavatott körökben ugy tudjuk
liogy a lesmondott hercegprímás a jövő héten
Kohl Medárd és orvosa kíséretében bucsuaudiencián jelenik meg a király előtt.
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nökölt, az előadói tisztet pedig llauscr Rezső Sándor titkár töltötte be. A titkár előterjesztése alapján elhatározta a választmány,
hogy a női munkásgknnáziiim tervével foglalkozni kivátn s lia annak fentartásához a
szükséges anyagi erőt biztosítja, ugy azit létesiti is. A gyűlés azután jótékonysági ügyekkel foglalkozott. Igy kiutálta a Wőber-alap
kamatait hat szegény özvegyasszony között.
November 19-én a rókusi óvointézetben Erzsébet-emlékünnepélyt rendez s annak keretében 12 óvodásgyermeket lát el téli ruhával.
Intézmnéyei javára az egyesület nagyszabású
szinházi estólyt rendez egyik kiváló művésznőnk közreműködésével. A napirenden még
több óvodai ügy szerepelt, amelyeket a választmányt tudomásul vette.
— Katonai hir. A honvédelmi miniszter
hivatásos lionvédhadbiróvá való kiképzés céljából a szegedi II. honvécllkerületi parancsnokságnál való gyakorlatra Csenkey Gusztáv
pozsonyi 13. honvódgyalogezredbeli főhadnagyot és V. Kiss Dezső dr. es. ós kir. 1. tiroLi
császárvadászzászlóaljbeli tartalékos fővadászbadapródjelöltet bicsátotta.

— Justh. A függetlenségi-párt vezére
Justh Gyula Brixenben üdül, hogy teljes gyógyulást találjon és legutóbbi súlyos betegsége nyomait is kiheverje. Justh János ma
azt a hirt közölte A Nap tudósítójával, hogy
Justh Gyula állapota nagyszerűen javul.
Justh kitűnően érzi magát, friss, egészséges, jókedvű, az állapota annyira javult,
hogy két héten belül már hazatérhet és résziveket az ellenzéknek ekkor meginduló harcában.
— Az ellenzék és a háború. Az ellenzéki pártok ma délután folytatták a tegnap
megkezdett együttes értekezletet. Ma délután
Mezőssy Béla hosszabb beszédben foglalkozott a külpolitikai helyzettel, a vita végén
pedig Apponyi Albert gróf valászolt a föl
szólalásokra, azután az értekezlet változtatás
nélkül elfogadta Apponyi, tegnap fölolvasott
— Lukács miniszterelnök ebédje. Buelőterjesztését, mely az ellenzéknek a balkáni bonyodalommal szemben váló fölfogását dapestről jelentik: A miniszterelnökségi palotában ma délután hat óraikor elmédet adott
tartalmazza. Az ellenzéken édreklődéssel vár
ták Apponyi válaszát Károlyi Mihály gróf- Lukács László ós neje, melyen a miniszterelnak arra a bírálatára, mellyel tegnapi beszé- nök családján kivül megjelentek: Berchtold
Lipót gróf, Auffenberg Móric, Montecuccoli
dében Bosznia és Hercegovina annexióját hi
bás lépésnek minősitette. Az annexió a koalí- gróf, az osztrák kormány képviseletében
ciós kormány idejében s ennek felelőssége Stürgkh gróf elnök és Bilinszki
miniszter,
mellett történt s igy érthető dolog, hogy Ká- Plenner számszéki elnök, a magyar kormány
rolyi idevágó nyilatkozatai bizonyos mérték- tagjai: Zichy János gróf, Székely Ferenc, Haig kellemetlenül érintették az ellenzék ve- sai Samu báró, Serényi Béla gróf, Beöthy
zérei közül mindazokat, akik a koalíciós ka- László ós Teleszky János miniszterek, Josipobinet tagjai voltak. Apponyi azonban erről az
vich Géza és még igeu sokan.
ügyről sinnmi érdekeset nem mondott.
— Fölemelték a német kamatlábat.
Berlinből jelentik: A német birodalmi bank a
— Eltemették Canalejast. Spanyolorbankkamatlábat öt százalékról hat százalékszág halottját, Canalejas miniszterelnököt,
ra, a lombardkamatlábat pedig hat százaléktegnap délután három órakor kisérte végső
ról hét százalékra emelte föl.
nyugalomra Madrid. A temetési menet élén
— Glattfelder püspök földje. Makóról
félszázad polgári gárda, a madridi papság
jelentik: Érdekes ügyben döntött a csanádi
mögött lovagolt. A szenátorok, képviselők, közigazgatási bizottság. A Maros áradása
az egész diplomáciai kar és a tanulóifjúság következtében a makói határban igen sok
következett azután. Mögöttük kis távolságra termelőnek egész évi fáradozása kárba veAlfonz király ment. Meglehetős távolságra szett. A kárvallottak adóelengedésért folyaGlattfelder
mögötte Carlos és Fernando infánsok, majd modtak, részben eredménnyel.
csanádi püspök is kérelmezte 824 holdnyi ela kormány tagjai és a hatóságok feje kö- öntött földje után az adó elengedését. A
vetkeztek. A Pantheonig vezető uton csa- pénzügyigazgatóság azonban a püspök képatok álltak sorfalat és tisztelegtek. A holt- relmét elutasította azzal, hogy elöntött földtestet a Pantheonban Canova mellett helyez- jei amúgy is az ártérben feküdnek és igy adóték el. Alfonz királyt megjelenésekor viharos elengedést nem igényelhet. Glattfelder Gyula püspök a pénzügyigazgatóság határozata
éltetéssel fogadták. A közönség rendkivül ellen a közigazgatási bizottsághoz fölebbecsodálta a király bátorságát, aki a temetési zett, rnely azután azzal a megokolással, hogy
menetben feltűnő helyen egymaga haladt és az adóalany elpusztult, tehát adóval nem róigy szüntelen veszélynek volt kitéve. Ami- ható meg, helyt adott a püspök kérelmének.
kor Alfonz király a temetés után visszatért A pénzügyigazgatóság azonban a közigazgatási bizottság e határozatát megíölebbezte.
a királyi palotába, sok ezer főnyi tömeg Csanádmegyében érdeklődéssel néznek az
gyűlt a palota elé és a királyt, Canalejast és ügy kimenetele elé.
Spanyolországot éltette. A királyi pár meg— Béke a romónok között. Aradról jelenjelent a palota erkélyén s kendőlobogtatás- tik: A román nemzetiségi pártnak szenzációsal köszönte meg a percekig tartó ovációt. ja van: az a harc, mely két és fél óv előtt
a Románul és az időközben megszűnt Tribuna
— Singer doktor humánus hagyatéka. között keletkezett, teljesen véget ért. A TriSinger Mátyás dr. királyi tanácsos, a szege- buna harcos gárdája, melynek Goga Gktadi közkóriiáz volt igazgató-főorvosa, tekin- vian volt a vezére, bejelentette a román nemtélyes Vagyon hátrahagyásával halit meg a zetiségi pártnak, bogy kész erejét a párt himinap Bécsben. Hir szerint, körülbelül 600,000
•atalos lapjának rendelkezésére bocsátani. A
korona értékű vagyon maradt a halála után.
omán nemzetiségi párt egyben elhatározta,
Ezt a tákimtélyes összegeit jórészben bécsi hogy a közel jövőben manifesztumot bocsát
rokonai öröklik, de jut belőle a szegedi roko- ki, melyben felsorolja a román nép összes banoknak is. Ezenkívül a polgármester értesü- jait. A „Románul" csütörtöki száma számol
lése szerint Singer Mátyás nagyobb alapít- be a román nemzetiségi politikának erről a
ványt tett szegedi származású orvosok to- nagy esetéről Goga üktavian ós társai nyivábbképzésére. Az elhunyt főorvos végrendo- latkozatával, továbbá a pártnak hivatalos je!elének részletes tartama egyébként még nem lentésével. A román nemzetiségi törekvések
ismeretes.
több .mint két év előtt kétfelé szakadtak. Az
— A Jótékony Nőegyesület választ- egyik törekvésnek a „Románul", a másiknak
„Tribuna" volt a fóruma. A Románul teljemányi gyűlése. A Szegedi Kisdedóvó- és Jótékony Egyesület választmánya a mai napon sen az irredentista nemzetiségi törekvések
tartott gyűlésén több fontos ügygyei foglal- szolgálatában állt, ezzel szemben a Tribuna
kozott ugy a kisded nevelés iránt a jótékony- a mérsékelt nemzetiségi politikai irányzat híság köréből. A gyűlésen Polgár Lászlóué el- ve volt. Mint később kiderült, a Tribuna köz-
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vetlen összeköttetésben állott Kristófig kormányával, amelytől szubvenciót élvezett. Mikor ez kipattant, — körülbelül egy évvel ezelőtt — a Tribunániak buknia kellett. A lap
vagyonát a nemzetiségi párt vette át Stere
Szilárd hires román politikus közvetítése folytán, azonban a lap munkatársai s maga Goga
Oktavián teljesen visszavonultak a szerepléstől. Azóta állandóan folytak a tárgyalások
arra nézve, hogy az ellentétek elsimuljanak.
Stere október 27-én Brassóban járt és közvetítése folytán tényleg létrejött a béke, amelyet hivatalosian a román nemzetiségi párt
végrehajtó-bizottságának november 10-én tartott ülése publikált.
— Pályázat az árvaházi gondoki állásra.
Szerdán délután Lázár György dr. polgármester a lemondott Mayer Márton helyére az
árvaház uj gondnokává kinevezte Fenyvessy
Jenő tanítót, gondnoknőjévé pedig Fenyvessy
Jenőnét. Kineveztetósükkoa* azonban Fenyvessyék csütörtökön lemondottak. Erre őket
Fenyvessyné betegeskedése késztette. A polgármester ennélfogva nyolc napi lejárattal
u j pályázatot ir ki az árvaházi gondnoki és
gondnoknői állásra. A szegedi árvaházban ezidőszerint ötvennégy gyermek van, akiknek
gondját a gondnok, meg a felesége viseli.
— A rendőrség szives figyelmébe. Valamelyik felsővárosi fakereskedőnél — a nevét nem kutatjuk, ez a rendőrség dolga —
különös szokás jött ujabban divatba. A tüzelő fáját a kocsiúton kiölezi és ott áruba bocsátja. Az üzletkötéseknek kétségtelenül gazdaságos és élelmes módja ez. De nekiink a
szolid kereskedelem, a város forgalma és
tisztességes képe nevében kifogásunk van ellene. Tudtunkkal áruit mindenki csak az üzletében bocsáthatja eladásra. A nyilt utcán soha. Súlyos és jogtalan sérelmet szenved az
ilyen helyzettel a többi fakereskedő. Különösnek tartjuk, hogy erről a dologról nem
vett eddig tudomást a rendőrség, de most
azzal ajánljuk szives figyelmébe, hogy itt
sürgősen kell intézkedni.
— Kútba ugrott egy öregasszony. Megdöbbentő öngyilkosság történt ALsótanyán
az éjjel. Puskás Józsefné hetven ötéves öregasszony, aki a tanya egyik leggazdagabb polgárának volt a felesége, az elmúlt éjjel, mikor már mindenki aludt a házban, kilopózott
az udvarba és az ott lévő mély kútba ugrott.
A borzalmas esetet csak reggel vette észre
Puskásné egyik fia, aki épp vizet akart meríteni a kútból. Az öregasszony ekkor már halott volt. Öngyilkosságának oka az, hogy
évek óta gyógyíthatatlan betegségben szenvedett s utóbb ez annyira elfajult, hogy nem
birta tovább elviselni az életét. Tragikus halála tanyai nép közt nagy részvétet keltett.
— Katalin táncestély. A Szegedi Fűszerkereskedő I f j a k Egyesületének vigalmi bizotsága november 23-án, a Kass-vigadó
Lloydttermeiben az egyesület pénztára javára
zártkörű Katalin táncestély rendez. BeLépődij: Széknél yjegy 2 koraim, cjfealádjegy (3
személyre) 5 korona. Kezdete este fél 9 órakor. A zenét Gondi József teljes zenekara
szolgáltatja.
— Kabáttolvajok. Falik Hermann Attilautcai és Deutsch Sámuel Mikszáth Kálmánutcai zsibárusok panaszt tettek a rendőrségen, bogy tegnap estefelé az üzleteik elé kiakasztott télikabátokat ismeretlen tettesek ellopták. A rendőrség megindította a nyomozást, amelynek csakhamar meglett az eredménye. A detektívek Horváth András és Ceglédi Imre büntetett előéletű suhancok személyében kiderítette a tolvajokat, sőt a kabátok
is megkerültek. Mind a két csirkefogót letartóztatta, a rendőrség, holnap pedig áikisérteti az ügyészség fogházába.
— Pofon és bicska. A szegedi rendőrség jelenti, hogy Mészáros József tanyai bérest súlyos testisértés miatt ma letartóztatta.
A letartóztatás előzménye az, hogy Mészáros
aki Gerle Imre dr. szegedi ügyvéd alsótanyai
majorjában volt alkalmazva, összeveszett
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Arnyelőn Lajos bériesgazdával, akit durva
szavakkal illetett. Angyalán erre Mészárost
pofon ütötte, mire ez kirántotta a bicskáját és
tövig beledöfte Argyalán mellébe. A szerencsétlen ember eszméletlenül terült el a földön, ma délután pedig beszállították a szegedi közkórházba, ahol konstatálták, liogy
életveszélyes .sérülést szenvedett, mert a kés
i>engéje a tüdejét is megsértette.
— Szabadgondolat. A szabadgondolkodók havi folyóiratának novemberi száma a
habomról szóló speciális tantalommal jelent
meg. Vezető helyén Anatole Francénak beszédjét közli s utána a cikkek egész Sora a
legkülönbözőbb szempont tikból világítja meg
a háborúik elméletét s a Balkán-kérdést: Kosa Miklós a nagyhatalniak balkáni érdekeltségeit ismerteti, Iissekruljev Kriszta azokat a
momentumokat, amelyek a Balkán-szövetséget létrehozták s a balkáni népeket háborúba
vitték, Székely Artúr a háborúk megszűnéséinek lehetőségeiről ir s a. munkásság hatalmas
háború ellenes akcióját jelöli meg olyan tényezőnek, amelytől leginkább várhatjuk,
bogy még a tőkéstermelési, rend megszűnése
előtt Lehetetlenné fogja tenni a háborút. Dénes Artnnnaik „Az egyház és a háború" cimü
cikke azt a visszás ós mégis törvényszerűen
ismétlődő magatartását teszi éles kritika tárgyává, mellyel az egyházak a most folyó és
majd minden elmúlt háborúban aktív szerepet vállaltak. A modern háborúk horribilis
költségeit ismertető ós a háborúk „természettudományi" indokolását kritizáló kisebb cikkek után számos aktuális szemle és könyv
ism ertetése továbbá a szabad gondolkodó
mozgalom hírei — köztük Vermei- Sombart
budapesti előadásainak részletes ismertetése
— teszik teljessé a füzet tartalmát. A Szabadgondolat. előfizetési ára egész évre 4 korona,
félévre 2 korona, egyes szám ára 40 fillér.
Megrendelhető Várnay L. könyvkereskedésében.

Takarékbetéteket
a mindenkori pénzviszonyoknak
megfelelő k a m a t o z á s
mellett betéti könyvekre és
pénztárjegyekre a
Alaptőke és
tartalékok :

Pesti Magyar
172 millió Kereskedelmi
Betéti állomány 1911
Bank
végén

368 millió

részére Szegeden átvesz

111R. MIKSA
bank- és

váltóüzlete

Széchenyi-tér 2.,
mely cégnél a betéti
könyvek és pénztárjegyek vissza is fizettetnek.
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A DÉLMAGYARORSZÁG TELEFON SZAMAI:
KIADÓHIVATAL:
SZERKESZTŐSÉG:

81.
305.

A Nővédő-Egyesület
a gyermekekért.
(Saját tudósítónktól,) A Szegedi Katolikus Nővédő-Egyesület napközi otthonának
épülete amint azt már jeleztük — elkészült
s igy most az egyesület azon fáradozik, liogy
ezt a fontos gyermekvédelmi intézményét
rendeltetésének mielőbb át is adhassa. Ebben
a tárgyban az egyesület két bizottsága is tartott ma gyűlést, ínég pedig a napközi otthon
felügyelő-bizottsága s az egyesület választmánya. Mindkét gyűlésen a tagők majdnem teljes számban voltak jelen, ezzel is kifejezést
adva, a napirenden lévő ügy iránti érdeklődésüknek.
A felügyelő-bizottság gyűlését négy órákra- nyitotta meg Raskó Istvánné elnökaszszony. A teljes számban megjelent bizottsági
tagok üdvözlése után az elnöknő lelkes szavakban mutatott rá a napközi otthon nemes
hivatására s azon szép feladatna, amelyet a
gyermekvédelem terén szolgálná kiván. Az
önzetlen munkához kéri a fielügyelő-íbizottság
minden egyes tagjának közreműködését s a
vezetőség részére a támogatást. A helyesléssel fogadott megnyitóbeszéd után Shnkó Elemér dr. titkár bemutatta a napközi otthon
szabályzatát, amely a felügyelő-bizottság működési körét is részletesen megállapítja. Az
előterjesztett szabályzat alapján a felügyelőbizottság azután a napközi otthonra vonatkozó részletkérdésekkel foglalkozott. Igy .kimondotta, hogy az intézményt 1913. január
7-én nyitja meg s abban naponként 60 gyermeket helyez el. Az elhelyezett gyermekek
nemcsak gondozásban és felügyeletben, hanem ellátásban is részesülnek, napi csekély
20 fillér dijért. Azonban még ezen dij fizetése
alól is van felmentésnek helye, amelynek feltételeit a bizottság meg is állapította. Tudomásul vette azután a bizottság az elnöikaszszony előterjesztését az intézmény felszerelésére és berendezésére vonatkozólag. Az intézeti orvos választása került most sorra. A
felügyelő-bizottság erre a tisztségre dr. Gyuritza Sándor tiszti orvost hívta meg. Minthogy a napközi otthoniban a gyermekeket
óvodaszerüteg is foglalkoztatják, a felügyelőbizottság az elnök javaslatára elhatározta,
hogy óvónői állást szervez .Az állásra a bizottság Zengei Ilona okleveles óvónő meghívását hozta a választmánynak javaslatba.
A felügyelő-bizottság tárgysorozata ezzel ki is merült s a gyűlés Raskó István elnöknek a gyermekvédelem fontosságától mélyen áthatott s őszintén átérzett zárószavaival véget ért.
A napközi otthon felügyelő-bizottságának
ez volt az első s igy alakuló gyűlése. Az érdeklődés, mely ez alkalommal a tagok részéről megnyilatkozott, biztositéka annak, bogy
az intézmény vezetése oly kezekbe van letéve,
amelyek azt céljának és hivatásának megfelelően irányítani is fogják. Az intézmény helyes vezetésének és működésének legbiztosabb
alapja azonban kétségkívül Raskó Istvánné
elnöknő személyében rejlik, aki kezdettől fogva. elismerésre méltó s valóban páratlan tevékenységgel fáradozik a napközi otthon szervezése és megalapozása érdekében.
A felügyelő-bizottság gyűlése után a tereim képe megváltozott, amennyiben most a
választmányinak majdnem teljes számban
megjelent tagjai foglaltak helyet a zöld asztal körül, liogy az egylet ügyeiben tanácskozzanak.
A választmányi gyűlést is Raskóné elnöknő vezette. Üdvözlő szavai után a választmány magáévá tette a felügyelő-bizottság javaslatát Zengei Ilona óvónő meghívását Illetőleg. A gyűlés legfontosabb tárgya most következett. Az egyesület ugyanis intézményei
nek célirányos vezetése érdekében igazgatónői állást szervezett s ennék a betöltése képezte a mai gyűlés faladatát, Raskó Istvánné
ajánlatára a választmány erre a tisztségre
egyhangú határozatával Rónai Erzsébet okleveles polgári iskolai tanítónőt hívta meg. A
meghívott igazgatónő nyomban le is tette a
fogadalmat s az elnöknő meleghangú üdvözlő
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szavaira szép beszédben köszönte nieg a bizalmat s fejtette ki programját, amely szerint működni kíván.
A háború eshetőségéről esett szó a választmányi gyűlésen. A hölgyek ugyanis válságosnak tartják a helyzetet, hogy a napközi
otthont háború esetére átengedik kórház céljaira. Azonban nemcsak ezzel kávámnak szolgálatot, tenni szükség esetén a haza védelmében megsebesült hősöknek, hianem azokat maguk ápolni is fogják s ebből a oélbő-l a szükséghez képest ápolónői tanfolyamot rendez
majd a válaSztmáovy.
Napirenden volt még ai első közművelődési estély rendezése is, amelyet az egyesület
december 1-én tart meg. A szokásos katolikus
hál is szóba került, amelynek megtartását
azonban az országos viszonyoktól tették függővé s a további intézkedésekkel az elnökséget bízták meg. A bál tiszta jövedelme a napközi otthon céljait fogja szolgálni, örömmel
vette tudomásul a választmány, hogy a városi törvényhatósági bizottság az 1913. évre
2500 koronát s 9 öl tűzifát szavazott meg a
napközi otthonnak, a DMKE pedig két patromázsa részére könyvtárt adományozott.
Kisebb jelentőségű folyó ügyek tárgyalása után az elnök asszony megköszönte a választmányi tagok támogatását és érdeklődését s a gyűlést bezárta.

KÖZIGAZGATÁS
Miniszteri leirat
a bejelentő hivatalról.
(Sajót tudósítónktól.) A szegedi bejelentő
hivatalról már évek . óta tárgyalnak, a közgyűlés a mult év januárjában már el is határozta a bejelentő hivatal szervezését ós a
belügyminisztertől kérte a bejelentési kötelezettségről szóló szabályrendelet jóváhagyását, Bejelentő-hivatal azonban még ma sincs
az ország második városában, még mindig az
aktalovelezésnél tartanak. Most például, a legújabb belügyminiszteri leiratból kitűnt, bogy
formaságon akadt meg a szegedi bejelentő
hivatal ügye. A közgyűlés ugyanis a miniszter megkérdezése nélkül határozta el a bejelentő hivatal szervezését. A megalkotott szabályrendelettel] megállapította a költségeket,
a hivatalnokok számát és fizetését. A miniszter erre megjegyzi, hogy a bejelentési kötelezettség kiterjesztése az ő joga.
Most tehát elölről kell kezdeni mindent:
kérni kell a belügyminisztert, hogy engedjp
meg a bejelentési kötelezettség kiterjesztését.
Csak azután jöhet a többi.
A miniszteri leirat szószerint a következő:
A rendőri bejelentési kötelezettségről alkot ot t szabály rendel et,
Mult évi január hó 27-ón tartott rendes
közgyűlésén 41. kgy. sz. a. hozott határozatára, mellyel a rendőri bejelentési kötelezettség életbeléptetése tárgyában 102458/912. sz.
a. kelt rendeletem ellenére a bejelentési kötelezettségről alkotott szabályrendelet jóváhagyását újból kéri, — értesítem a közönséget,
hogy az idézett határozatában kifejtett álláspont téves, mert az 1879. XXVIII. t.-e. 23.
/pában foglalt ama rendelkezése, mely a belügy minisztert hatalmazza fel arra, hogy az
idézett törvényben körüliirt bejelentési kötelezettséget azon városokra is, ahol annak
szüksége mutatkozik, rendeleti uton kiterjeszthesse, ma is érvényben van és igy a fent
idézett rendelet nem sérti a törvényhatóságnak az 1886. XXI. t.-c. 2. §-ában biztosított
szabályrendelet alkotási jogát.
A mellett, hogy az előbb idézett törvénycikk fontos államérdekből ezen kötelezettség
életbeléptetésének jogát a kormányhatóságira
ruházza; módot nyújt arra, hogy annak óletteléptétése iránt az illető város közönsége tehesse meg a kezdeményező lépéseket.
Az idézett határozat kapcsán felterjesztett ügyiratokat ennélfogva oly felbivással
küldöm vissza a város közönségének, hogy az
1910. évi december hó 17-én 102458/912. sz. a.
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kelt rendel etemnek iiiieilől>l> feleljen meg.
Tájékozásul másolatban csatolom a 144449.
19Í1.. B. M. sz. rendeletet, nielylyel a rendőri
bejelentési kötelezettség Miskolc városra kiterjesztetett.
A miniszter helyett: Jakabffy s., k., államtitkár.
(—) Csanád vármegye közállapotai.
Makóról jelentik: Csanádmegye most tartott közigazgatási bizottsági ülésén Hervay
István alispán és Tokody Viktor pénzügyigazgató szomorú képet festettek Csanádmegye közgazdasági életéről. Az alispán jelentette, bogy a mezei munkásokat a kukoricatörés és répatörés nagyon igénybe vette, a
minek következtében a napszámbérek aránytalanul emelkedtek. A napszám a megye legtöbb részén ma napi tiz korona, de még ennyi
pénzért sem lehet munkást kapni, a mi a
birtokos-osztálynak óriási kárt okoz. Sok
birtokos még a nyári cséplést sem tudta elvégezni. Tokody Viktor pénziigyigazgató
még sötétebb siznben mutatta meg a közgazdasági állapotot. Jelentése szerint 150.000
koronával kevesebb adó folyt be az idén,
mint tavaly ilyenkor. Legkevesebb adót fizettek Makón, Nagylakon. Kunágotán és
Sajténvban, miért is ezek elöljáróságait megintették.
(—) Zombor város költségvetése. Zombor városa tegnap állapította meg jövő évi
költségvetését, amely szerint összes bevétele
734.809 korona, összes kiadása 1,053.629 korona. A pótadót az 1913. évre 63 százalékban
állapították meg. A város költségvetésében
kulturális célokra 187.105 koronát, felekezeti
iskolák segítésére 88.094 koronát, a felsőkereskedelmi iskola föntarfására 36.948 koronát, a polgári fiúiskolára 17.842 koronát fordít. Az egészségügyi és jótékonysági kiadások
79.300 koronával, a vízvezeték és csatornázás
előmunkálatai 60.000 koronával szerepelnek a
költségvetésben.
(—•) Arad város adóssága. Arad város
jövő évi költségvetését tárgyalta tegnap délután Arad város tanácsa Urbán Iván főispán
ekiöklésével. A főisnán megállapította, bogv
a varosnak rendkivül sok adóssága van, különböző bankoknál. Szerinte leghelyesebb
volna, ha konvertálnák a város adósságait,
mert a mostani állapotban a város jövedelmeinek nagy része kamatfizetésekben meriil
ki. Ha igv gazdálkodunk, mondotta a főisnán.
nem tartom lehetetlennek, bogv kormánybiztost kanunk és az fogia intézni a város financiális ügyeit. Ez intelem folytán a városi
tanács rövid idő (múlva módját fogia találni
adósságai konvertálásának.
Foglalkozott még a tanács az ariad-csanádi egyesült vasutak 167.000 koronát kitevő
adójának hováfordítása ügyével is. Az airadcsanácTi vasútnak ugyanis január elsején megszűnik az adómentessége. A város vezetői
előbb azt tervezték, hogy ezt a 167.000 koronát u j városi vállalatokba fekteti, azonban a
vasút főrészvényesed kijelentették, bogy ebben az esetben az auad-csauádi vasút igazgatósági székhelyét Aradról Budapestre teszik át, mert Budapesten a vasút kevesebb
pót adót -fizetne. Aradon ugyanis most 78 százalék pótadót kell fizetni. A vasút azt kívánta, hogy az ő adóját a pótadók csökkentésére
fordítsák. E föllépés következtében a városi
tanács elhatározta, hogy az adóból egyelőre
80.000 koronát a pótadó leszállítására fordít,
a többi összeg hovafordításáról azonban még
nem intézkedik. Ennek következtében a pótadó le fog szállani 70 százalékra.
lasaiisMa

SPORT.
o Bajnoki mérkőzés a Lóversenytéren.
A Szegedi Testgyakorlók Köre vasárnap délután bajnoki mérkőzést tart a Szabadkai
Sport Egyesülettel. A mérkőzést október
27-én kellett volna lejátszani, de akkor Szabadka vonatkésés miatt nem jelent meg a kitűzött időre a pályán.

9

TÖRVÉNYKEZÉS

URÁNIA

Kunágotán árvereznek.
(Saját tudósítónktól,) A szegedi törvényszék csütörtökre két csalással vádolt
kunágotai kereskedő bűnügyét tűzte ki tárgyalásra. A vádirat szerint Grünfeld Ábrahám és Grünfeld Mór kunágotai kereskedők
ravasz módon tizenötezer koronával megkárosították a hitelezőket.
A két kereskedő, mint társasoóg, a mult
év júniusában fizetésképtelenséget jelentett
be. Egyezkedni próbáltak a hitelezőbbel. A
föltűnő bosszú ideig tartó tárgyalás azonban
eredménytelenül végződött. A hitelezők erre csődöt kértek a Grünfeld ék ellen.
Az egyik hitelező foglaltatni akart az
áru raktárban. Meglepődve tapasztalta a hitelező, bogy a raktárban mindössze csak mintegy ezer korona értékű áru van. A fizetésképtelenség idejében pedig tizenöt-lmszezer
korona értékűnek becsülték a raktárt.
A rendőrség nyomozást indított, és megáll tanított a, hogy Grünfeblék üzletében már
egy hónappal azelőtt árvereztek, amikor az
összes értékesebb áruk dobrakerültek. Megállapították, hogy Grünfeklék egyik rokona
árverezhetett. A rokon — rikkancs Pet.rozséhyban. Most már szemuielLátható volt a
csalás. A szegény rikkancsnak nem lehetett
olyan követelése a gazdag kereskedőkkel
szemben.
A megkárosított hitelezők csalás miatt
bűnvádi följelentést tettek Grünfeldéb ellen.
A szegedi törvényszék csütörtökre tűzte ki
tárgyalásra az ügyet. A törgyalást elnapolták, mert a rikkancs rokon, Lőwinger Dezső nem jelent meg.
§ Fölmentett 'kereskedő. Feuer Adolf
zent.ai kereskedő 1910. év végén fizetési zavarokba jutott és csődöt kért maga ellen. A
passzíva ötvenb áromezier koron ára rúgott. A
hitelezők bűnvádi följelentést tettek ellene,
hogy az áruk javarészét elrejtette a tömeggondnok elől. Az áruit elvitette Zentárói
Bácsf öld várra. A rendőrség azonban lefoglalta az árukat. A szabadkai törvényszék a
tavasszal három hónapi fogházra ítélte a kereskedőt. A szegedi Ítélőtábla pénteken tárgyalta az ügyet. A tábla Vázsonyí Vilmos dr.
védelmére fölmentette a kereskedőt.

színház
Pénteken.

Szokások
Stockholmban.
Természeti felvétel.

Bandika öngyilkos
akar lenni.
Bohózat.

Az agg harcos.
Dráma.

Színes felvétel!

Nordisk sláger

Társadalmi dráma három fölvonásban.
A f ő s z e r e p e t Waldemar
és Elsa Frölich játsza.

Psylander

fi£SaSBB»BRBRBK«B?SflRMH(
Előadások szombaton 6, V-8 és 9 órakor
Vasárnap d. u. 3 órától éjjel 11 óráig

„VASS"
mozgófénykép

színház

554a

mmmmmmmmmmaa
Pénteken.

NYILT-TÉR*)
Jíagy, modern, száraz

raktárhelyiség

gyári célokra is alkalmas,
bérbeadandó. Cim a kiadóhivatalban.
4SSS3SSESfflE»IIÍlB»»BB»iigBB!§iB«BB«SI
Négy szobás, minden konforttal ellátott modem lakás a belvárosban
azonnal kiadó. Bővebbet dr. Rottenberg ügyvédnél, Kölcsey-utca 13. sz.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . . . 24.félévre
. . .
12.
negyedévre . .
6.
egy hónapra .
2.

magyar tudom.

kor.

*) E rovat alatt köz lőttek ért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.

Repülőgépen
New-York fölött.
Természeli felvétel.

A vén kisasszony.
Vígjáték.

Két sláger!
Szenzációs m ű s o r !

A tata mint
dada.

B o h ó z a t . Előadják a Vígszínház
művészei,
A Hunnia legújabb
fölvétele.
M a g y a r bohózat.
Szereplök:

A
A
A
A

nagyságos ur
nagysága
dada
tűzoltó

Szerémy Zoltán
Kende Paula
Vendrey Ferenc
Sarkady Aladár

A fekete nők,
Dráma 2 felvonásban.

B08HKSBS3Í8Í3S

isseissffiSisgaHHsa

Előadások szombaton 1jt6, 8 és 9 ó r a k o r
Vasárnap d. u. 3 órától éjjel 11 óráig
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NEMENYINE
F O G M Ü VESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készit mindenféle
f o g m u n k á k á t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégitve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül.

522

KÖZGAZDASÁG
A zárgyár, az osztrák kartell
és a minisztérium.
(Saját tudósítónktól,) A szegedi zárgyárról van szó, meg arról, liogy a minisztérium
mint .siet a segítségére egy magyar — ez
esetben szegedi — gyárnak s mint búzza át
az osztrák kartell játszmáját. Tudvalevőleg
a szegedi zárgyár válságba került. A pénzügyi viszonyok miatt ugy látszott, liogy nerot alá Inuk kivezető ntat s nem birják a különben reális és Virágzásnak indult gyárat megmenteni. Előrebocsátjuk, hogy ez a gyár
olyan méretekkel indult, liogy országos hirnévre és országos piacra számíthatott.
Anniikor kitűzték a gyár ellen az árverést,
az osztrák zárgyárosok kartellje is elkezdett
dolgozni, liogy a Kertész-féle zárgyárat megszerezze. De nem azért, liogy folytassa és fejlessze a gyár üzemét, hanem liogy föloszlassa és ilyen módon szabaduljon egy magyar konlknrrenstőJ. Megkezdődtek a tárgyalások az igazgatóság és a. kartell között
és a tárgyalásdkuak az lett az eredménye,
liogy elbafárpzták a gyárnak árverésen való
elad áisát. A megállapodás az volt, liogy az árverés alkalmával az osztrák kartell 250,000
koronát fog igérni a gyárért és ezen az öszszegen veszi meg.
Időközben azonban a gyár igazgatósága
a kereskedelmi minisztériumban
járt s elmondták, liogy minő veresége volna a magyar iparnak, ba a zárgyár osztrák kézre kerül csaik azért, hogy aztán megszűnjék. Kérték a kormányt, liogy lépjen közbe. A minisztériumban alapos tárgyalás után hajlandónak mutatkoztak ama, liogy kétszázezer korona kölcsönt adnak a zárgyárnak. Föltétleteliil azt kötötték ki, liogy alakuljon 280,000
korona alaptőkével részvénytársaság, amely
aztán az árverés alkalmával ráigéréssel vegye meg a gyárat ós az állami kölcsön fölhasználásával, folytassa annalk üzemét.
El is halasztották aiz árverést s most a
részvénytársaság megalakításán dolgoznak.
Eddig hetvenezer korona hijján már jegyezték is az alaptőkét. A hiányzó 70 ezer koronát
egyik szegedi nagyiparos hajlandó jegyezni
s ha ez megtörténik, akkor sikerül majd a
gyárat az osztrák kartell elől megmenteni. A
részvények többi összegét jobbára szegedi
iparosok és vállalkozók jegyezték.
Ily énképén remiélni lehet, hogy a magyar kormány segítségével sikerül a szegedi
zárgyárat megmenteni s remélni leliet, liogy
ez az üzeni nagyszerű virágzásnak indul.
x A táviratlevelek forgalmának kiterjesztése. A kereskedelemügyi miniszter módot kiván nyújtani a közönségnek arra, hogy a február Írével életbeléptetett távirat levelek intézményét. szélesebb körben vegye igénybe,
ennélfogva december Írétől kezdve az egész
éjjeli tóvinlaszolgálatot tartó postahivatalokon kivül a féléjjeli távirda.szolgálatot tartó
postahivatalokat is megbizta a belföldi forgalomban váltható táviratilevelek kezelésével. A
féléjjeli szolgálatot tartó postahivatalok azonban csak esti 8 órától éjjeli 10 óráig fogadhatnak el a közönségtől táviratleveleket, úgy-
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szintén az egész éjjeli szolgálatot tartó hivatalok is a féléjjeli szolgálatot tartó hivatalokhoz szóló táviratleveleket szintén csak éjjeli
10 óráig fogadhatják el. A táviratlevelek a
jelzett időponttól kezdve a következő helyek
közt, illetve a következő helyeken levő távirdahivatalok közvetítésével válthatók:
Egész éjjeli szolgálatot tartó
hivatalok:
Arad, Brassó. Budapest, Debrecen, Érsekújvár, Eszék, Fiume, Győr, Kasda, Kolozsvár,
Miskolc, Nagykanizsa, Nagyszeben, Nagyvárad, Pancsova, Pozsony, Sopron, Szabadka,
Szeged, Székesfehérvár, Szolnok,
Temesvár,
Újvidék. Zágráb, Zimony. Féléjjeli szolgála,kémét. Lúgos, Máramarossziget, Pécs, Szorntot tartó hivatalok: Belovár, Kaposvár, Kecsbathely, Versec.
A budapesti gabonatőzsde.
A batáridőpiacon ismét stagnáció váltotta föl a tegnapi nagy élénkségeit, inert ha
a spekuláció hízik is a kettős monarkia és
Szerbia között keletkezeit ellentétek békés
kiegyenlítésében, ma általában még sem vélekedett már olyan nagy optimizmussal a
helyzetről, mert ismét felmerült a hir, hogy
állítólag ujabb csapatok mennek a boszniai
halárra. A spekuláció tehát tartózkodó álláspontot foglalt el és igy ma csak lényegtelenül
változott, az irány. Egy órakor a következők
voltak a záróárfolyamok:
Ruza áprilisra
Buza októberre
Rozs áprilisra
Rozs októberre
Teneeri májusra
Zab áprilisra
Zab októberre

11-87—11-88
11-04—11-05
10-44—10-45
10-08- 10 09
7-90— 791
10.89—10-90
11.91-11-92

VASÚT! MENETREND
Érvényes 1912. október 1-től.

A Szeged állomáson.
Indulás:
Budapest f e l é : K. exp. 3ré Sz. v. •£;. Gy. v.
Sv. v. 430. Qy. v. 954. Sz. v. 8ré T. v. sz. sz. 2 " .
Gy. v. 3u. Sz. v. PO. Sz. v. 5ré
T e m e s v á r f e l é : Sz. v. 920. Gy. v. l4>. S/„. v. 255
Sz. v. sz. sz. I io (Nagykikindáig). Sz. v. 5ré Gy. v. 6ré
T. v. 2ré Sz. v. 425. K. exp. 2ré
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 155
Sz. v. 457. Motor 950. Sz. v. 1150. Sz. v. 227. Sz. v. 62!
Arad f e l é : Sz. v. 256. Molor 5 r é M. v. 10'20. Qy.
in. 1235. Sz. v. 322. Motor 436 (Mezőhegyesig). Gy. ni.
633. M. v. 725 (Makóig).

Érkezés:
Budapest felöl : Sz. v. 1203 Gy. v. 1135. Sz. v. ?«>.
Sz. v. 7ré Gy. v. 608. Sz. v. 1029. Sz. v. Ij 4 . Gy. v. 135.
Sz. v. 737 (Kecskemétről). K. expr. 2ré
T e m e s v á r f e l ő l : K. expr. 320. Sz. v. 12^1- Gy. v.
Sz. v. 736. Gy. v. 305. Sz. v. 1229. Sz. v. 4->7
Sz. v. 7ré

948.

Nagy-Becskerek- Károlyháza f e l ő l : Sz. v. 720.
Sz. v. 94>. Sz. v. 1200. Sz. v. ÍM (Csókáról). Sz. v. 2 H
Sz. v. 557. Sz. v. 1234.
Arad felől : Gy. m. 924. Sz. v. 1137. Motor Íré
Motor 351. Gy in. 2ré M. v. 632. Sz. v. 921- M. v. 521
(Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).

A Szeged-Rókus állomáson.

A készáru vásáron 5 fillérrel olcsóbb áron
mintegy 15.000 mm. buza került forgalomba.
A budapesti értéktőzsde.
Ujabb békehír, szilárd külföldi jelentós,
az itteni és a bécsi knlisz födözése, valamint
hathatós intervenció nyomán igen szilárdam
folyt a vásár a mai előtőzsdén. A beszpárt ma
is erőlködött, hogy kínálatával nyugtalanítsa
a piacot, de hiába. Egyenlegképpen a nemzetközi piac értékei élénk forgalom mellett
4—5 koronával, a helyi piac értékei csaknem
ugyanannyival javultak és a. mi a fő, elért
legdrágább áron zárultak. Ma a készáru piac
is igen élénk és szilárd volt, a forgalomba került értékek sorban tetemesen emelkedtek. A
járadékpiac is némileg javult. Zárlatkor igen
kedvező hireket kolportáltak, mely szerint a
békekötés, legalább a fegyverszünet már legközelebb várható. Kötötték:
Osztrák hitel
Magvar hitel
0 . m. államv.
lelzáloabank
1 eszámitolobank
Rimamuránvi
Közúti villamos
Városi villamos
Hazai bank
Magyar bank

603-50-006-25
782.
790.—
679
682—
413 50 - 416.—
507 50 509—
6 3 9 — 698.649.50- 656. e 0
369--373.
283.75 - 284.25
534.
546 —

Viktória
Pannónia
Weitzer
Beocsini
Salgótarjáni
41t. kőszén
Uilaki
Oanz vasöntó
Magyar villám.
Atlantika

780.
784.—.
.—
—.
.—
—.
—
710.
712.—
950.954 —
3.40 — . 3203.
.—
484.50 - 486.—
314.—315 -

A déli tőzsdén kedvezőtlen liatást tett a
berlini ráta fölemelése. De utóbb barátságosabb mederbe terelődött az üzlet. A zárlat
kedvező.
Bécsi börze.
A mai előtőzsdén a kötések a következők
voltak:
Osztrák hitel
Magvar hitel
Jelzálogbank
leszámitolóbank
Városi villamos
Közúti villamos

605.50787.
787 466.-.—
551.
.—
402.
403.—
752.50-755.50

Magvar bank
Keresk. bank
Beocsini
Aszfalt
Salgótarjáni
Ganz vasöntö

651

653.75

793-

Felelös szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Hiidessen
a
Délm agyai 01 szag ban

Indulás:
Nagyvárad f e l é : V. v. 800 (Békéscsabáig). Sz. v.
3ré M. v. 655 (H.-M.-Vásárhelyig). Sz. v. 1059. Sz. v.
2ré M. v. 350 (Gyuláig).
Szabadka f e l é : Sz. v. 258. Sz. v. 8' 4 . Sz. v. 1130.
Sz. v. 3'2. Sz. v. 4ré T. v. sz. sz. 653. Sz. v. lOré Sz.
V. 619.

Horgos és Zenta f e l é : Sz. v. 4<J0. V. v. 126.
Szeged-Rókus állomásról Gombosra érkezik:
Sz. v. 750. Sz. v. 109. Sz. v. 422. Gy. v. 822- Sz. v. 2ré
Gombosról
Sz. v. 810. Sz.

V.

indul B o s z n a b r ó d b a : Sz.
1'9 Sz. V. 437. Gy. v. 809.

v.

2M.

B o s z n a b r ó d b a é r k e z i k : Sz. v. 236. Sz. v. 656.
Sz. v. 855. Gy. v. lOré Sz. v. 4ré Sz. v, 621.
Bosznabródból indul Gombos f e l é : Sz. v. 922Sz. v. 11£>. Gy. v. 530. Sz. v. 735. Sz. v. 93". Sz. v. Íré
Bosznabródból Gombosra é r k e z i k : Sz. v. 1206.
Gy. v. 803. Sz. v. 102'. Sz. v. 3'5. Sz. v. 7ré

Érkezés:
Nagyvárad f e l ő l : Sz. v. lOré V. v. 7-w, csal;
Békéscsabáról. Sz. v. 422. Sz. v. 1 Íré Sz. v. 9ré Motor 2*3. M. v. 530 (Hódmezővásárhelyről).
Zenta—Horgos f e l ő l :

V. v. 852. Sz. v. 605.

Gombos felől Szeged-Rókus állomásra érkezik:
Sz. V. 725. Sz. V. 1048. Sz. V. 239. Sz. V. 753. Sz. V. 1203.
Sz. v. 1213. Sz. v. 355. Sz. v. 512.

Közvetlen kocsik közlekednek:
Budapest nyugati p. u.—Orsova között.
osztály. Budapestről indul lOré

1-11,

Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át)..I—II. osztály. Budapestről indul lOré Pancsováról indul 3ré
Szeged B é k é s c s a b a k ö z ö t t : 1-111. osztály. Szegedről indul 613. Békéscsabáról indul 434.
Rövidítések m a g y a r á z a t a : A nagyobb sz * z
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától i . g geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulásokat a 'percszámok.aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. — személyvonat, Gy. v. — gyorsvonat, M. v. - motorvonat, V. v. == vegyesvonat, K. expr. — keleti express
tv sz. sz. = tehervonat
sztmélyszállilássai.
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255

Városi

-TOLLAT

Szinház

bebizonyított
legjobb hyglenlkus

IRfl«H*llB«>6MtlRi

k

Folyószám 90.

GUMM!r

&
m különlegesség i

Szeged, 1912. évi november

Teljes jótállás.

15-én

Mindenütt kapható.)
| Árjegyzék i n g y e n ^ "

Primerose kisasszony.
Színmű 3 felvonásban. Irta : Fiers és
totta : Góth Sándor.

Caillavet. Fordí-

Rendező: ALMÁSSY ENDRE.
SZEMÉLYEK:
Csáder Irén
Szohner Olga
Csiky László
Virányi Sándor
B. Baróti József
Gyöngyössy Teréz
László Tivadar
Pogány Béla
Virágháty Lajos
Martinyi ilona
Heltai Olga
Varga Viktor
Gömörz Vilma
Szűcs Irén
Kállay Margit
Unghváry Kálmán
Lebeda Géza
Thorma Zsiga
Kastaly Gábor
Ács Gyuszi

Sermaize grófnő
Primerose
De Mérance, bíboros
De Lancrey Pierre
De Plélan gróf
Donatienne
Plélan Hubert
Dr. Far din
Montureux

Plélan grófnő
Jarrvryné
Cliampvernier

Cliaiupvernierné
Montureux báróné
Starininé
De Layrac
Riporter
Denís

Lnas
Edmond
tHi^SSeSXHBBSSif

LjOUtóummi gyár ASjJ

TOLLA"
6UMM1T l'óbb mini 2000'
^orvos mlnla legmegbiz j
hatóbbat ajánlja.

SZEGEDEN KAPHATÓ: Vajda Imre és Társa, Varró
Béla, Saudberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor
Franki Antal, Gyuritza Lipót.
A kirakatokban kifüggesztett OLLA reklámtáblácskák
az OLLA elárusitó helyeket jelzik.
561

azt, hogy ZOMBORY IMRE
vendéglője Rákóczi-tér és
Kossuth Lajos-sugárut
sarkán van. A legjobb italok
és legízletesebb ételek minden
időben olcsón kaphatók. Abonnensek elfogadtatnak. — Nagy,
tiszta termek minden alkalmakra.
Legalkalmasabb bely a társasélet összejövetelére és vidékiek találkozó helye.

kávébehozatal
(Telefonszám 11-33.

Uj fiók:

Szeged,

CSALÁDI
LAKÓHÁZAK
646

építésére kiválóan alkalmas telek-parcellák az újonnan kövezett Kálvária-ut
mentén, 1000 méternyire a város központjától, a közös csapatkórház mellett,
az uj felsőipariskola közvetlen közelében, a vlllamos-vasuti m e g á l l ó helyével
szemben n é g y s z ö g ö l e n k i n t 10 koronától feljebb

ELADÓK.

623

Bővebb fölvilágosítást nyújt

OTTOVAY É3 WINKLER

JClauzál-tér 2. szám.

c é g tervező és építési vállalkozó irodája. SZEOED, KIOYÓ-UTCA 2. SZÁM.

•

nagyáruház
Xef. b é r p a l o t a , a g o z f ö r d ö V c l s z e m b e n .

Alkalmi

JA M

• •••

Versen

A kirakatokban ki-

Diiggeszlell OLLA rec-j
' lamláblácskák azelá-/
frusitó helyeketjelzik
[Ára 4.6és8K.^
ltuczaljáértó

Ara tucatonként 4, 6, 8 é s 10 korona. — Kovelclje azonban, hogy
szállítója önnek csakis OLLA-t a d j o n és ne engedjen magának csekélyebb értékű silány utánzatot mint „ép oly jót" íeldicsérni. — Az
elárusitó helyek k i m u t a t á s á t és árjegyzéket ingyen kUld az OLLAg u m m i g y á r Wien, I1|3C6, P r a t e r s t r a s s e 57.

Jtfeinl Gyula

• • •••

»

vételek!

Tiszta selyem bársonyok blúzra K 1.90
120 cm. széles kosztümszövetek
„ 1.20
120 „
„ tiszta gyapjúszövetek „ 1.50
140 „
„ angol kosztümszövetek „ 2.50
140 „
„ Dubl-szövetekfelöltőre,, 5.—
Kosztüm finom bársonyok K 3.— és 4 . —
Kék angol seviotok
K '3.—
Fekete, finom kosztüm-kelmék
„ 5.—
Goldb. és Komanos-barchetek félárban
„
„
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 á r b a n !
Női finom ingek
K 2.20
„ fekete finom alsók
„ 2.—
„ fehér sifon-alsók
„ 2.40
Selyem nő fekete harisnya
„ 1.50
„
szines
„
„ 1.30
„
f r fekete női harisnya 8 0 fill.
Férfi se em flor-soknik
50 „
Mosó p ngyolák, 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
Gyapju-flanel női alsószoknya
„ 2.80
„ nadrág
„ 2.40
Himalája vállkendők
„ 6.—
Színházi sálak fél árban !
1 vég egész finom len-vászon K 14.50
leivel egy nagy őszi raktárt vettem, nagyon sok cikkem van, mit
feltűnő olcsó árban árusítok.
Tessék meglátogatni !

A szegedi bankegyesület r.-t. zálogintézete
a

színházzal

Ritlja

ssemben.

554
A legelíwyősebb kamat mellett nyújt kölcsönt aranyra, ezüstre, ruhanemüakre, értékpapírokra éa tömegárukra.

Szegedi Bankegyesület Részv.-Társ. Zálogosztálya, Szeged.

575

alkalom.
Jzabott

árat;.

f~| • • • • cz> • • •"•"f~]
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GUTORI

FÖLDES

TANULÓKAT

KELEMEN

aradi gyógyszerész által készített

FIZETÉSSEL FELVESZ

MARGIT-CRÉIWE

1

l e g j o b b arckenőcs, mely 2—3 nap alatt Ifjilja
= = = = = é s szépíti az arcot.
M n r n i t . P r B m P

egyedüli

mdryil-urCIIIK

szer

VÁRNAY

L.

NYOMDÁJA SZEGEDEN

szeplő'

májfoltok, pattanások-

bőratka (Mitesser), ráncok, kiütések stb. ellenMi? rnit-P.rPm » páratlan szer bőrpatITIdl y i l Ul CIIIC tanások,
wimmerlik,
arc és kézvörösödés napbarnitás ellen.
538A
M a m i t P r o m o bámulatos hatása abm a i y n - u í OlllC ball rejlik, hogy bőrre
kenve, ez rögtön felveszi és ez okozza azon
csodás átalakulást, hogy egy szeplővel, vagy májfoltokkal fedett arc 2 - 3 nap alatt fehérré lesz,
M a m i t P r á m a teljesen ártalmatlan, nem
m a i y u - u i b i i i b z9jr0Si a z a r c n e m lesz
fényes, azért nappal is használható.

A

Földes-fle

akkor

valódi,

4

.wiift J» ^ g u u u s ^ o ^ r ^

darabja 70 finér.
ha minden

doboz

gutori FÖLDES KELEMEN

gyógyszerész Arad, felirattal és címerrel van ellátva.
Utánzatoktól óvakodjunk.
538/A
Kapható Szegeden: Barcsay Károly, Bentsik
Lajos Gerle Jenő, Leinzinger Gyula, Franki Antal
Frankó Andor, Meák gyula gyógyszertáraiban
Vajda Imre és Tsa, Varró A. Béla drogériáiban;
Kiskundorozsmán Szabó László gyógyszertárában

Kiss

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő és vegytisztitónál

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

0

tekintse

P

KREINER

r

n

tulajdonos: Radó Ignác, megrendelhető helybe és vidékre. Aufóállomása a Belvárosi Kávéház előtt.

D.-ház.

a

y

L

,

S z e g e d

Telefon 81.

Teljesen újonnan átalakított üzletemet a nagyérdemű Xözbnség sziVes figyelmébe ajánlom.
M^relVe

jrószerelj

a

m

w

és papirnetnnel; S

V X m o í I m o a m i I 9

a

inoöcrfl

Aouyvuyomtta

m

W » l «

í

irodalom

terméXeiVet.

Vam,aH áUa Waa

"

f ^ b n i X a m i n d e n ViVmányaiVal f e l s z e r e l t e n Í z l é s e s mnnXáX

m

íitiUiltf SttfCTtff 'fczmnnWt mindenféle KönyVKötéseX gyors és pontos elvégzésére
m i t n U

berendezve.

Közigazgatási (s iigyVédi nyomtatVányoX állandó nagy raXtára.
Kttggyattta bflyegzoK csinos Xiállifásban gyorsan és pontosan XészfitneX saját műhelyemben.
Üzleti KonyVeK

iús

«ii»wxta«
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BÉRAUTÓJA

m

Kárász-n. 9.
á

R.

órás és ékszerész üzletét
hol a legolcsóbb és legnagyobb választék óra és
ékszerekben 5 évi jótállással beszerezhetők. Tisza
Lajos körut57. zsemlye piac

elegáns

I

V

meg

A Belvárosi Kávéház

m
•

658

7. sz.

legjobbak
Kiss-utcza,

Mielőtt

Telefon

Kulinyi
kárpitosmunkái
Szeged,

fiatalsáB

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

Margit-Crém c

Margit-szappan

Szépség,

a Leinzinger-féle „RózsaCréme"
használatában
rejlik. Ára 2 kor. Kapható
Leinzinger Gyula gyógyszertárában Szeged, Széchenyi-tér.
205

Csipke-

á r a : nagytégely 2 korona, kistégely 1 korona.
M a m i t - n u r l o i * fehér, rózsa-' vagy créme
(TIdl y I I yUUttl színben 1 kor. 20 fillér
Csakis

Apróhirdetések.
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Xiiiö'n rendelésre is szépen és gyorsan XésziilneX.
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