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Szeged, 1912.
Prizrendben.
(Saját
tudósítónktól.)
Az a hirtelen
engedékenység felé hajló változás, mely
Szerbia külügyi politikájában beállott, egyrészről a törökökkel való tárgyalások meghiúsításának, másrészről Nenadovics
berlini utjának tulajdonitható. Nenadovics kirándulása teljes kudarccal
végződött.
A
volt konstantinápolyi követ azért utazott
Berlinbe, hogy ellenőrizze az ottani szerb
követ, Bogicsevics
dr. híradásait, melyek
szerint Németország
el van tökélve
arra,
hogy a legenergikusabban
kitartson
a monarchia
mellett.
Bogicsevicscsel szemben
ugyanis bizonyos tekintetben bizalmatlanok Belgrádban. A berlini követ ugvanis
fia Milán király berlini követének, Bogicsevics Szetozárnak, aki unokaöcscse volt
Obranovics Milánnak, Bogicsevicset Péter
király nem is akarta kinevezni, Vilmos császár azonban ragaszkodott hozzá. Erre kinevezték, működésével szemben azonban
állandóan bizalmatlanok voltak Belgrádban s most, amikor fontossá vált, hogy
Berlin hangulatáról pontos információk érkezzenek, elküldték Nenadovicsot, hogy ellenőrizze Bogicsevics híradásait. Egy hetet töltött Nenadovics Berlinben. Az egész
idő alatt nem sikerült Németország egyetlen hivatalos szervével sem
érintkeznie.
Egyáltalában nem fogadták s Bogicsevics
dr. utján tudtára adták, hogy mig Szerbiának Berlinben van meghatalmazott minisztere, kizárólag azzal fognak tárgyalni.
Nehogy azonban Szerbia kétségben maradhasson Németország magatartása iránt,
megbizták Griesinger
báró belgrádi német
követet, hogy Pasicsot
biztosítsa
Németországnak
a monarchiával
való
legteljesebb
szolidaritásáról.
Giesinger báró demarsa után Pasics
kocsiba ült és Hartwig
orosz követhez hajtatott, akivel hosszasan érintkezett. Azután
minisztertanácsot tartottak s ezen határozták el, hogy az adriai
kikötőkről
való döntést elhalasztják
addig,
amig a háború véget nem ér, Prizrendbe
pedig
bebocsátották az osztrák-magyar
monarchia
egyik
kiküldöttjét,
hogy személyesen
győződhessék meg Prohászka konzul
esetének
részleteiről. Kétségtelen, hogy ezt a minisztertanácsi határozatot Hartwig befolyására
hozták, aminthogy bizonyos az is, hogy
az orosz követ, ma a legfontosabb tényezője Európa
politikájának.
Belgrádban
nyíltan beszélik, hogy nem Péter a király
Szerbiában,
hanem
Hartwig.
Akarhat
Szerbia koronás királya bármit, Hartwigtól függ, hogy keresztülvihető-e.
Belgrádban egyébként
egyáltalában
nem veszik komolyan az Ausztria-Magyar-

I. évfolyam 87. szám.
országgal való válságot s szinte bizonyosnak tartják, hogy a monarchia csak csörteti a kardot, s az utolsó pillanatban, mint
a múltban már annyiszor, ezúttal is engedni fog.

Tegnap délben érkezett meg Belgrádba Edei Tivadar konzul, akit a külügyminiszter küldött ki, hogy utazzék Prizrendbe s szerezzen meggyőződést arról,
mi
történt Prohászka konzullal. Edei konzul a
Moszkva-szállóban vett lakást, ma délelőtt
fölkereste Ugrón
István belgrádi magyarosztrák követ kiséretében Pasicsot,
akivel
hosszasan tárgyalt. Ma este utazik tovább Edei konzul Vranjába,
ahonnan katonai eszkort mellett kocsin teszi ír
három napos utat Prizrendig.
A M . „_kva-szállóban levő lakásán Edei konzul az
újságíróknak a következőket mondta:
— Én *is hallottam, hogy Belgrádban
elterjedt hirek szerint Prohászka Oszkár
már elutazott Prizrendből és most Bécsben van. Ez azonban
nem igaz.
Belgrádban összetévesztik Prohászkát Tahyval, a
mitrovicai konzullal, aki valóban keresztülutazott a szerb fővároson, s aki most Budapesten időzik. Kétségtelennek
tartom,
hogy Prohászka Oszkár még mindig Prizrendben van s azt is. hogy teljesen sértetlen, különben nem bocsátana hozzá a szerb
kormány, melynek még ma is volna alkalma bevallani, ha Prohászkának valami baja lenne s nem kellene bevárni, amig én
teszek jelentést arról, hogy ez, vagy amaz
történt vele.
A szerb külügyminisztériumban a legnagyobb határozottsággal állítják még ma
is, hogy Prohászkának nincsen semmi baja. Feltűnő csak az az állításuk, hogy a
nemzetközi jogon akkor sem esett sérelem,
ha Prohászkát bántalmazták is, mert akkor, amikor a szerb csapatok bevonultak
Prizrendbe,
már nem volt konzul,
csak
magánember.
Azt áliltják ugyanis, hogy a
meghódított területen működő konzulok
csak a török kormánynál voltak akkreditálva s konzuli jogaik abban a pillanatban
megszűntek, mihelyt az illető helység, a
melyben tartózkodtak, megszűnt török terület lenni. Ennek bizonyítására
tegnapelőtt este rendkívül minisztertanácsot tartottak, amelyen a meghódított területeken
működő konzulok megbízását tudomásul
vették és megadták nekik az ekszekvaturt.
Az erről szóló királyi kéziratokat tegnap
közölte a szerb hivatalos lap, a
Samonysrava.
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Szombat, november 23.
Prohászka ellen egyébként
rendkívül
nagy az elkeseredés
Belgrádban.
Azt állítják, hogy az üszkübi főhadiszállás több levelet foglalt le, melyeket az osztrák-magyar konzul török csapatparancsnokokhoz
intézett s amelyek rendkívül kompromittálóak reá nézve. Állítólag arra is vannak
bizonyítékai Szerbiának, hogy Prohászka
izgatta az albánokat és a bevonuló szerbek
ellen tüzelte őket. Egy nagyállásu diplomata a következőket mondta*
— A Macedóniában és Albániában
székelő osztrák-magyar konzulok nem is
annyira kereskedelmi érdekeket képviseltek, mint inkább politikaiakat. Ugyan micsoda kereskedelmi érdekeket képviselhetne valaki Prizrendben, ahol semmiféle kereskedelem nincs? Az is bizonyos, hogy politikai működésűk közben kellett
bizonyos
összeköttetéseket
fentartaniok
az
albánokkal. Minthogy pedig magyar-osztrák politikát csináltak, az sincs kizárva, hogy bizonyos mértékben izgattak is. Azt
kizártnak tartom,
hogy
Prohászka
lövöldözött
volna.
Ismerem jól. Még fiatal ember
ugyan, de meggondolt, hi^cadt,
kitűnő
tisztviselő. Lehetséees azonban, hogy akkor sütötte
el a pisztolyát,
amikor
üatonák
hatoltak
be a dolgozószobáidba.
Ennyiben
lehetnek igazak a szerb állitások.
Az egész monarchiát, nem, az egész
világot tehát az a kérdés izeatia: hol van
Prohászka
Oszkár, Ausztria és Magyarország prizrendi konzulja? Tegnap a
Neue
Freie Presse
táviratot kapott Prohászkától, aki a bécsi lap kérdezősködésére azt
felelte, hogy jól érzi magát és Üszkübbe
megy. A telegrammot november
17-én
adta föl Prohászka, tehát négy napig tartott, mig az utat Bécsig meetette. Ugyanakkor Belgrádból azt jelentik, hogy
a
prizrendi
konzul
aligha
van már
életben.
Nagyon gyanús a belgrádi
Stampanak az a jelentése, hogy Prohászka néhány
nap előtt elhagyta Prizrendet és
Belgrá
doti keresztül
Bécsbe
utazott.
E ? y másik
lap azt irja, hogy Albánia felé lovagolt és
már az Adria partján van. A szerb sajtó
hazudozásai mögött ezúttal nyilván a szerb
kormány hazudozásai lappanganak. Belgrád félre akarja vezetni az osztrák-magyar monarchia kurirját. Amivel legfeljebb azt éri el, hogy néhány nappal később
tudjuk meg Prohászka konzul sorsát.
A budapesti és bécsi tőzsdéken ma
délelőtt az a hir terjedt el, Prohászkát
megölték a szerb katonák.
Cáfolni persze nem
lehet, mer: Edei konzul csak három nap
múlva ér Prizrendbe.
m.
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Bosznia ügye
a magyar delegációban.
(Saját
tudósítónktól.)
Boszniában megmozdultak a szerbek és fajtestvéreik fegyveres sikereinek mámorában jóval tulmentek
az együttérzés, az együttünneplés határán.
A bosnyákok olyan manifesztációi
bocsátottak ki, amely nyilt megtagadása a monarchikus köteléknek. Harmincnégy évi fáradságos,
vért és pénztemésztő kulturmunkáért igy fizet az annektált szlávság.
Természetes,
hogy ez a bennünket, magyarokat különösen
fenyegető mozgalom nem maradhat megtorlatlanul. A magyar delegáció mai ülésén Papp
Géza és Chorin
Ferenc tették szóvá a szerb
ágaskodást, mire Thallóczy
osztályfőnök a
közös pénzügyminiszter nevében kijelentette, hogy nem fogják
tűrni a szerb-barát,
monarchia-ellenes
üzelmeket.
A
bosnyákok,
ugylátszik, közben meggondolták
magukat.
Szerajevóból az a hir érkezett, hogy ujabb, de
lojális
manifesztációra
készülnek.
Ezzel
szemben a muzulmánok Ausztria-Magyarországhoz való hűségüket fejezték ki. Á delegáció teljes ülésén gróf Zichy
Ágost elnökölt. Fölvonult az egész kormány
Berchtold
külügyminiszterrel az élén, de annál kevesebben jöttek el a delegátusok közül. A bosnyák költségvetés volt a napirenden.
Pap Géza előadó jelenti, liogy a boszaiaitercegovinai kormányzat jövő évi költségvetésében 13,966.504 korona a rendes kiadások
löbblete. A véd erő javaslat következtében a
katonai többletkiadások összege 1,198.000 korona. Bosznia ügyeivel kapcsolatban megemlíti a vasúti hálózat ügyét. A magyar érdekek szempontjából elsőrendű fontosságúak: a
Samac-Doboji vonal kiépítése és a Doboj—
Szerajevói keskenyvágányu vonalnak rendes
nyomtávúvá való átalakítása. Az nj vonalak
kiépítéséből 180 millió korona fogja terhelni
Magyarországot, kéri tehát a közös pénzügyminisztert, hogy a magyar ipart előnyben
részesítse a vasútépítéseknél. A népszámlálás arra mutat, hogy az országos kormány
gondoskodása a legnagyobb eredményeket
produkálta; tizenőt év alatt a lakosság 21 szú-

Az élet hangja.
Irta: Knut H a m s u n .
Az Íróbarátom mesélte.
— Kopenhága belső kikötője mellett fut
d a Vestavoldnak nevezett széles ut, amely
igen elhagyatott, kevés ház, kevés
lámpa
van injta, embei pedig alig jár terjedelmes
vonalán. Ritkán esik meg nyáron
hogy
valaki oda megy sétálni. Nos, tegnapelőtt este történt velem valami ezen az elhagyatott
uton és ezt akarom neked elmondani. Néhányszor föl és alá sétáltam a Vestavoldon,
amikor nő közeledett felém. Rajtunk kivül
embert nem látni. A lámpák pislákolva égnek, homály van és nem láthatom a nő arcát.
Ez bizonyosan az éjszaka leányai közül való,
gondolom magamban és elmegyek mellette.
Az ut végén megfordulok és visszafelé sétálok, a nő is visszafordul és megint találkozom
velem. Ez vár valakire, gondolom ismét, lássuk csak, kire? És ismét elmegyek mellette.
Amint harmadszor is találkoztam vele, megemeltem a kalapomat és megszólítottam:
— J ó estét! Talán vár valakit?
összerázkódott.
— Nem . . . de igen . . .
— Tehát mégis vár valakit.
— Nincs ellene kifogása, ha társaságában
maradok, amig „ő" megjön? — kérdeztem és
mindjárt hozzá is szegődtem.
Nem volt kifogása. Köszönte az ajánlkozásomat. Különben, mondotta
egyszerre
csöndesen, nem vár ő senkit, csak sétálni jött
ide, mert itt olyan nagy a csönd. Egymás
mellett ballagtunk aztán és közömbös dolgokról beszélgettünk. Karomat ajánlottam.
— Oh nem, - mondta és megrázta a fejét.
A dolog kezdett unalmassá
válni. A
nagy sötétségben nem láthattam az arcát.

valókkal emelkedett. Ezután áttér arra, hogy
a bosznia-hfírcegovinai lakosság a szerb-törrök háborút meglehetős nyugalommal szemléli, a szábor tagjai azonban olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek az osztrák-magyar
érdekek ellen szólnak. A táborban ugyanis
kijelentették, hogy a szerbeknek joguk van
az Adriához. Kéri a pénzügyminisztert, hogy
nyilatkozzék e tekinltetben, a költségvetést
pedig elfogadásra ajánlja.
Vio Antal sajnálattal konstatálja, liogy
a vasútépítési program dolgában
létrejött
megegyezés végleg mellőzi Fiume város és a
magyar tengerpart, érdekeit s ezzel szemben a
dalmát kikötőket favorizálja. A novi-bihácsi
vonalat például, amely egyedül biztosította
volna a magyar tengerparttal való gyors
összeköttetést, kikapcsolták a programból.
Határozati javaslatot terjeszt elő ezeknek a
sérelmeknek orvoslása tekintetében.
Chorin Ferenc a délszláv agitáció veszedelmeivel foglalkozik, amely ugy látszik, a
inegsaállott tartományokban is kedvező talajra talált. Kéri a közös pénzügyminisztert,
hasson oda, hogy ez a törekvés még idejében
elfojtassék. A délszláv veszedelem komolyságát bizonyltja a szábor szerb tagjainak deklarációja, amely nemcsak a szerbek vélt jogai
'lett szállt sikra, de Albánia autonómiája
a is tiltakozott. Az a vasúti program, raeíyet a közös pénzügyminiszter már az albizottságban ismertetett, csaknem kizárólag
Ausztria érdekeit szolgálja, mindössze a doboj—szerajevói vonal kivétel e tekintetben.
Sürgeti a magyar iparnak a bosnyák vasútépítés terén a kvóta arányában való részesítését. Bosznia n>e arra használja föl autonómiáját, liogy a délszláv propaganda eszközéül
adja magát, hanem legyen hálával ós hűséggel a monarchia iránt, me.ly Bosznia fejlődését oly melegen óhajtja.

1912. november 23.
ja és a jövőben nem fog ilyeneket
eltűrni.
(Helyeslés.) Kéri a vátesz tudomásul vételét.
Az általános vita ezzel véget ért. Elfogadták Vio Antal határozati javaslatát s a
költségvetést részleteiben is megszavazták.
Nyegre László ismertette ezután a közös
pénzügyminisztérium költségvetését, amelyet
hozzászólás nélkül elfogadtak.
Berchtold Lipót gróf külügyminiszter kijelenti, liogy a delegáció határozatait a király elé fogja terjeszteni legfelsőbb jóváhagyás végett. Ezután a király elismerését tolmácsolja a bizottság fáradozásaiért és áldozatkészségéért. A közös miniszterek nevében
is megköszöni a bizottság támogatását és
jóindulatát.
Hosszú Vazul püspök a bizottság hálájának ad kifejezést, a miniszterek és a bizottság elnöksége iránt, amiért megkönnyítették a bizottság munkáját. Sajnálatát nyilvánítja az ellenzék távolmaradása miatt,
mert, mert e nemzet teljes együttérzésének
dukoinentálására. A delegáció örömmel áldozott a hadsereg erősítésére, amelyre a monarchia mindig bizton számithat. Végül az Isten áldását kéri a királyra. (A delegáció tagjai felállanak.)
A bizottság ina délután fél hat órakor
tartotta utolsó ülését az egyeztetés céljából.

Thallóczy Lajos osztályfőnök a közös
pénzügyminiszter nevében szólal föl. Sajnálatosnak mondja a bosnyák szábor 27 szerb
tagjának nyilatkozatát, de ezen nem lehet
csodálkozni, mert valahányszor szerb mozgalom volt, még a magyarországi szerbek is
megmozdultak. Mindazáltal a közös pénzügyminiszter elitéli ezt a manifesztációi, sajnál-

Canalejas gyilkosai. Madridból jelentik :
Nagy vita volt ma a kamara ülésén a Canalejas ellen elkövetett merénylet felett. Az alkotmánypárti Senante rendkívüli intézkedéseket követel a kormánytól az anarkisták s
a merénylet elkövetői ellen, akik között meggyőződése szerint néhány képviselő is van.
A szociálisba Iglezias Pablo és a republikánus
Arcarate elitélték a merényletet és kijelentették, hogy soha sem helyeseltek ilyen tetteket
és senkit sem buzditotak föl rá. Romanonez
miniszterelnök megállapitota, hogy az öszszes pártok elitélik a gonosztettet és megígérte, hogy a kormány erélyesen és szigorúan
alkalmazni fogja a törvényt.

Gyufát gyújtottam hát, próbáltam az arcát
megvilágítani, majd az órámra néztem.
— Fél fiz! — szóltam.
Összerázkódott, mintha fázna. Kínálkozott az alkalom, hát megkérdeztem:
— Ön fázik? Nem jönne valahova, valami meleget inni?
— Nem, nem! Hiszen látja, hogy nem
mehetek sehova.
Csak most vettem észre, hogy hosszú
gyászíátyolt visel. Bocsánatot kértem és a
sötétséget okoltam a baklövésért. Az a mód,
ahogy bocsánatkérésemet fogadta, egyszeriben meggyőzött arról, hogy nem tartozott
a közönséges éjszakai nőkhöz.
— Fogadja hát el a karomat — mondtam,
— az melegit.
Elfogadta.
Jó ideje sétálgattunk már, amikor arra
kért, hogy nézném meg, hány az óra?
— Tiz elmúlt — mondtam, majd mindjárt megkérdeztem: Hol lakik ön?
— A Gamle-Kongewejen.
Visszatartottam.
— És szabad önt a kapuig elkisérnem?
— Nem, ez lehetetlen. Ezt nem teheti,
Ön a Bredgade-on lakik?
— Honnan tudja? — kérdeztem meglepődve.
— Tudom, ismerem önt.
Sziinet.
Kart karba öltve mentünk aztán és befordultunk a kivilágított utcákba. Gyorsan
ment és hosszú fátyolát csöndes
éjszakai
szellő libegtette. A Gamle-Kongewejen, házának kapuja előtt felém fordult, mintha
megakarta volna köszönni, hogy elkisértem.
Kinyitottam az ajtót és ő lassan befelé indult.
Közben hátrafordult és rám nézett . . .
Beléptem utána.
Megragadta a kezemet. Egyikünk sem szólt egy szót sem. Fölmentünk a lépcsőn és a második emeleten
megálltunk.

Nem tétovázott egy pillanatig sem. Kinyitotta lakása ajtaját, kézenfogott és bevezetett. Sötét volt. Valamelyik belső szobában lehettünk, mert órának a ketyegését hallottam. A nő pillanatra megáll a szoba ajtajában, aztán hirtelen a nyakam köré fonta
karjait és forrón, reszkető szájjal megcsókolt. Éppen a szájam közepén.
— Üljön le, kérem, — mondta gyöngéden, alig hallható suttogással. — Itt a pamlag. Mindjárt lámpát gyújtok.
Meggyújtotta a lámpát.
Körülnéztem,
kissé zavartan, de mégis kiváncsian. Nagy,
szépen és ízlésesen berendezett nappali volt,
amelyből több ajtó nyílott a mellékszobába.
Fogalmam se volt arról, ki lehet, miféle lehet ez a nő, akivel ilyen különös, ilyen csodálatos módon akadtam össze.
— Milyen szép itt! Itt lakik ön?
— Igen, ez az otthonom,
— Ez az ön otthona? ö n talán a ház
leánya?
Fölnevetett és ezt mondta:
— Nem, nem. Én már öreg asszony vagyok. Mindjárt meglátja.
— Na, idenézzen . . .
Hirtelen ismét megölelt és fékezhetetlen,
vad szenvedélyének az erejét éreztem
az
ölelésében. Ez a nagy, bolondos g y e r e k ! . . .
Körülbelül huszonhárom éves lehetett; a
jobbkezén jegygyűrűt viselt. Tehát valóban
férjes asszony. Szép? Nem. Sok szeplő volt
az arcán és a szemöldöke olyan szőke, hogy
alig látszott. De vad, tajtékozó életkedv
áradt ki belőle és a szája nagyon szép volt.
Meg akartam kérdezni tőle, hogy hívják és
ha van, hol az ura. Meg akartam tudni, kinek
a házában vagyok, de ő egészen hozzámsimult, amint kinyitottam a számat és megtiltotta, hogy kíváncsiskodjam.
— Engem Ellennek hivnak, — szólt és
mindig halkan beszélt. — Akar enni vaia-
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A HÁBORÚ A BALKÁNON.
Csataldzsánál
megkezdték

a bolgárok
a

föladták

visszavonulást!

seregével ismétlődött Napoleon

—

hadállásukat és
Ferdinánd

ismeretes

had-

moszkvai

tragédiája. — Szerbek vakmerő merénylete Albániában s a szandzsákban a monarchia ellen! — Oroszország két hét óta szállítja a katonákat. — A helyzet
rendkivül komoly.
(Saját
tudósítónktól.)
Bekövetkezett,
amit a német vezérkar a napokban megjósolt: Csataldzsánál
a bolgárok
megkezdték a visszavonulást.
A csataldzsai vonalon a bolgár hadsereg csak kedden foglalta el a magaslatokat és a sáncokat és ma
már kénytelen volt föladni a hadállását.
Teljesen kiüritete a sáncokat és a magaslatokat, csak a magaslatok mögött
való
sáncokat tartották meg. Ez legjobban
a
török hadvezetőséget lepte meg, mert a jelentések szerint a bolgárok Csataldzsánál
döntő támadásra készültek. A londoni
távirat, amely beszámol erről a kétségtelenül
szenzációs harctéri eseményről, fölemlíti,
hogy a bolgár hadvezetőség valószínűleg
nem találta alkalmasnak az előkészületeket
a döntő támadásra. A bolgár
seregnek
nincs elegendő
muníciója
sem.
Konstantinápolyban
leírhatatlan örömmel fogadták
a visszavonulás hirét. Most már bizonyosra veszik, hogy végeszakadt
a
bolgár
győzelmeknek, mert Csataldzsánál a pótcsapatok támogatásával sem tudott boldogulni.

Kissé korai volt tehát a bolgár lelkesedés, a „Bevonulunk Konstantinápolyira!"
cimü mámoros ujjongás, amelybe belékábultak. Ferdinánd
király egyelőre
csak
álmodhat arról, ha ugyan van erre ideje,
hogy mint a Kelet diadalmas hadvezérének a fejére Szófiában ünnepélyesen ráteszik a császári koronát.
A bolgárok visszavonulásával
kapcsolatosan két német
attasé
rendkivül érdekes nyilatkozatát közli egy müncheni
távirat.
Törökország
helyzete
— mondta
a két attasé, — a legkevésbé
sem kedvezőtlen annyira,
hogy kényszerülnie
kellene
a békére. A bolgár hadseregnek most olyan
a helyzete Konstantinápoly előtt, mint a
franciáké volt 1812-ben Moszkva
előtt. A
csataldzsai bolgár hadseregnek nincs már
elegendő municiója, szűkölködik élelmiszerekben, hazulról nagyon nehéz a szállítás
és mindezekhez hozzájárul még a
dermesztő hideg. A török hadsereg ezzel szemben
sokkal kedvezőbb helyzetben van. Rendelkezik jelentékeny és fölhasználatlan erő-

mit? Egész bátran csöngethetek. Csak be kell
mennie a hálószobába, mig bejön valaki.
Bementem a hálószobába. A nappali szoba lámpájának gyönge fénye sugárzott be
hozzám. A hálóban két ágy volt. Ellen
csöngetett és bort kért. Hallottam, amint
egy gyönge léptű leány bort hoz és ismét
kimegy. Rövid idő múlva Ellen bejött a hálószobába. Az ajtóban állva maradt. Egy lépést feléje mentem. Halkan sikoltott és hozzám futott.

sérni egész a kapuig. Jött is és még mindig
nem szóltam semmit. Lenn a kapu alatt egészen a falhoz húzódott, hogy meg ne lássák
és -suttogott:
— A viszontlátásra!
— Holnap? — kérdeztem habozva.
— Nem, nem holnap!
— Miért nem holnap?
— Hallgass, szivem, holnap temetésre
kell mennem. Egy rokonom halt meg. Most
már tudod?
— Hát holnapután?
— Igen, holnapután, itt a kapu alatt foglak várni. Isten veled!
Elmentein.
Ki volt ő? És ki a halott? Hogy összeszorította az ökleit és az ajkai milyen borzasztó komikusan csüngtek alá. Holnapután
ismét várni fog . . . Elmenjek-e hozzá megint? A kávéházban, ahová beültem, nyomban egy lak- és címjegyzéket kértem. Fölütöttem. Gamle-Kongewej, ez és ez a szám . . .
Jó, most látom a nevet és tudom, hogy Ellent hogy hivják. Várok egy darabig, atnig
a reggeli lapokat hozzák és rácsapok a legelsőre. A gyászjelentéseket tanulmányoztam. Igen, valóban megtalálom az övét is,
mindjárt elsőnek a hosszú sorban, vastag betűkkel: „Hosszú betegség után, 53 éves korában ma meghalt a férjem". A gyászjelentés
tegnapról van keltezve.
Most itt ülök és gondolkozom. Egy embernek harminc évvel fiatalabb a felesége.
Sok évig beteg, amig egy nap végre meghal. A fiatal özvegy föllélegzik, az élet kiált
hozzá és integet feléje gyönyörűséges bolondságaival. A nő figyel a csábitó hangokra és válaszol: Megyek!
És még aznap este sétálni megy a Vestavoldra . . .

Ez tegnapelőtt este volt.
— Hogy mi történt azután? Csak légy
türelemmel, történt még egyéb is. Tegnap
reggel, amint fölébredtem, már világos volt.
A nap az ablakredőny hézagain át besütött a
szobába. Ellen is ébren volt. Sóhajtott és fáradtan rám mosolygott. Karjai fehérek és
bársonyosak, keble telt. Valamit súgtam neki, amire ő szótlanul, szelíden, csókkal zárta
le az ajkamat.
_
Két órával később talpon voltam. Ellen
is fölkelt és a ruháját rakosgatta. És ekkor
olyasmit éltem át, ami még ebben a pillanatban is összeráz, mint egy rossz álom.
Figyeli!
A mosdónál állottam. Ellennek valami
dolga akadt a szomszéd szobában. Amint
az ajtót kinyitotta, megfordultam és benéztem. Hideg levegőhullám csapott felém
a
nyitott ablak felől és a szoba közepén egy
férfi holttestét pillantottam meg. Koporsóban fekvő, szürke szakállas férfiholttest volt.
Sovány térdei mint dühösen összeszorított
öklök meredtek a magasba a lepel alól. Az
arca ijesztően sárga volt. És mindez a nap
sugárzó világosságában.
Megfordultam s nem szóltam egy szót
sem.
Amikor Ellen visszatért, már felöltöztem és elmenőben voltam. Alig tudtam ölelését viszonozni, ő is felöltözött, le akart ki-

Ellen! Ellen! Holnapután . . .
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vei, például az anatóliai hadsereg még teljesen érintetlen. Ezzel az érintetlen erővel
még csak ezután kerülnek szembe a bolgárok. A szerbek
már képtelenek pótolni a
veszteségeiket. Valószínű, hogy a csataldzsai ütközet
után nagy krach
következik
a bolgár
hadseregre.

Konstantinápolyból
m a ujabb távirat
érkezett a fegyverszünet
föltételeinek az
elutasításáról. A fegyverszünetet ezekhez
a föltételekhez kötötte a Balkán-szövetség:
1. Janina Görögországé.
2. Szkutari Montenegróé.
3. Monasztir Szerbiáé.
4. Drinápoly Bulgáriáé.
5. Törökország megszünteti az ujabb
erődítéseket.
6. A csataldzsai vonalra nem szállít
csapatokat és municiót.
7. A menetelő csapatok megállanak a
fegyverszünet megkötésekor.
Ezeket a föltételeket
egyhangúlag,
minden tanácskozás nélkül visszautasította
a török kormány.
Bécsből
szenzációs távirat érkezett a
késő éjjeli órákban a szerbek
albániai
hódításairól.
A szerbek eddig csak közigazgatásilag rendezkedtek
be
Albániában,
most azonban
olyasmit cselekedtek, ami
nemzetközi
jelentőségű. A
vasutvonalakon
uj tarifát
léptettek
életbe,
az
1910-iki
szerb tarifarendszer alapján. Az
egyedáruságot a Szandzsákra
is kiterjesztették.
A
monarchia árui is csak védvámmal juthatnak Albániába.
Fölösleges magyarázni, hogy ez a
szerb berendezkedés nem maradhat megtorlás nélkül. Ez az ujabb kihivás csak olaj
lehet a tűzre. A monarchia hadvezetősége
most már gyorsabb tempóban foganatosítja az intézkedéseit.
Berlinből
táviratozzák
konstantinápolyi jelentés nyomán, hoyy a
Kubanek
orosz páncélos cirkálót m a nem engedték
be az Aranyszarv
öbölbe. Ennek a cirkálónak szánták a konstantinápoly görög városrész megvédésének a szerepét. A ,,Vossische Zeitung" értesülése szerint Oroszország váalsza még ismeretlen ebben az ügyben.
Berlinből
jelentik, hogy pénzügyi körökben állandó a panasz a
waggonhidny
miatt. Az ipari szállításokat nem tudják
kellőképen eszközölni. Most kipattant a
waggonhiány titka. A waggonokat
a keleti
határra
szállították,
mert
a
legbiztosabb
értesülés
szerint
Oroszország
a déli és a
nyugati
határon
már két hete lázas
gyorsasággal
szállítja
a
katonákat.
Szalonikiből
jelentik, hovv az utcákon
állandó a verekedés a bolgárok és a törökök, valamint a görögök és a bolgárok között. Szalonikit
ugyanis
teljesen
okkupálta
a görög sereg. Görög a kormányzat, a közigazgatás, minden. A bolgár katonáknak
még az őrjáratokat sem engedik meg. A
nyilt utcán való rablás és gyilkosság is
napirenden van.
Belgrádból
jelentik: A Stampa,
a külügyi kormány félhivatalosa ma cikket közöl Tahy, a mitrovicai
osztrák-magyar
konzul Budapestre való meneküléséről. A
cikk szerint a konzul nem üdvözölte a Jankovics
tábornok
vezetésével
bevonuló
szerb sereget. A katonák ellenszenvvel fogadták a konzul viselkedését. Tahy veszélyesnek találta a helyzetét és levélben kö-
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zölte a tábornokkal, hogy kellő védelemmel elutazna. Jankovics tábornok
legnagyobb készséggel bocsátott a konzul rendelkezésére kocsit és megfelelő s z á m ú katonaságot, ugy, hogy sértetlenül elutazhatott.
Szófiából
jelentik, hogy Danev,
a szobrarsje elnöke és a vezérkari főnök m a Csataldzsába indultak, hogy a béke föltételeiről tárgyaljanak a török delegátusokkal.
Londonból
táviratozzák a késő éjjeli
órákban, hogy a szerbek megszálták Aleszsziót
és Durazzót.
A Times
jelentése szerint a montenegróiak vasárnap
délelőtt,
m i u t á n a törököket Alesszió felé elűzték,
megjelentek a Drin jobb partján. Csaknem
egyidejűleg azzal a szerb elővédágyukkal
az Alessziót domináló magaslatokon foglalt állást és ágyúzni
kezdte
a várost.
Félötkor a mintegy kétezer főnyi helyőrségből ezer ember
megadta
magút.
A többit
megölték,
megsebesitették vagy megfutamították. A szerbek
elfoglalták
Alessziót.
A szerbek miközben Alesszió felé vonultak,
n a g y o n sokat szenvedtek a hideg és a rossz
élelmezés miatt.
A mai napon m é g ezek a jelentések
érkeztek:
Vilógsztrájk a h á b o r ú miatt.

Paris, november 22. Az egyesült szociálisták pártjának rendkivüli kongresszusa a
háború ellen szóló határozati javaslatot fogadott el, amelyet vasárnap Bázelben tartandó nemzetközi kongresszuson fog előterjeszteni. A határozati javaslat kijelenti, hogy a
népek, ha a háborus veszély közvetlenül fenyegetne. forradami
eszközökhöz
folyamodjanak és proklamálják
az általános
sztrájkot,
hogv elejét vegyék a fegyveres konflitusnak.
1

Albánia fejedelme.

Búskomor

M e g m o z d u l t az orosz flotta.

Konstantinápoly,
november 22. Két
orosz cirkáló a Fekete-tengeri
Szimguldaid kikötőbe érkezett. A hajók rendeltetése ismeretlen.

Konstantinápoly,
november 22. A szultánról olyan hirek terjedtek el, hogy búskomor és apathiája környezetét
kétségbeejti.
Ezeket a híreket az „Alemdar" ma határozottan megcáfolja. Az ifju-török összeesküvés miatt Hairi volt minisztert is letartóztatták. Dzsambolat képviselőt, ki letartóztatásakor egy rendőrt agyonlőtt, a haditörvényszék megfosztotta tiszti rangjától és bűnügyének a tárgyalását az elsőfokú katonai
bíróság elé utasította.
Temetik a hős főhadnagyot.

Belgrád,
november 22. Tegnap temették
el az összes társadalmi körök óriási részvétele mellett, zsidó szertartással Ámor
tartalékos főhdnagyot, ki Verisszovicsnál lelte halálát. Ámar harminckét lovassal Verisszovicsba ment és a helységet elfoglalta.
Amikor később csapatával visszatért a táborba,
az albánok rejtekhelyükből kirohantak és a
főhadnagyot összes lovasaival együtt
agyonlőtték.
Csataídzsáná'.

Konstantinápoly,
november 22. A csataldzsai helyzetről e hó 20-iki kelettel a következőket jelentik: A bolgárok szemmelláthatólag nagyon ki vannak
merülve
és a törökök előnyben vannak. A török csapatok szelleme kitűnő, a táborban teljes a rend. az élelmezés kifogástalan. A foganatosított erélyes
egészségügyi intézkedések folytán a koleraesetek száma is egyre csökken.

Pusztít a kolera.

Konstantinápoly,
november 22. A hivatalos jelentés szerint negyvenhat koleraeset
fordult elő, ebből tizenhét halálos volt.

francia szabású

füzok,

legújabb női kötött

kábátok,

óriási választékban

Poilák

Testvérek nél
Szeged-Szentes.
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Színházi m ű s o r :
S Z O M B A T : A miniszterelnök, komédia,
V A S Á R N A P d. u.: Ártatlan Zsuzsi, ope-

a szultán ?

Elpusztított b o l g á r torpedók.

Konstantinápoly,
november 22. A „Hamidie" nevü cirkálót, mely tegnap Derkosznál operált, bolgár
torpedónaszádok
megtámadták
és előrészén megrongálták. A Hamidie már befutott a Boszporuszba. Az iitegtisztek jelentése szerint két bolgár
torpedónaszádot
tüzérségünk
elpusztított.
A harmadik torpedónaszádot ágyúink erősen
megrongálták,
de elmenekült. A negyedik torpedónaszád kétezer láb távolságból két torpedót
lőtt ki hajónk ellen. Tüzelésünkkel kényszeritettük a naszádot, hogy sietve meneküljön.
Tengerésztisztjeink fényesen teljesítették kötelességüket. A nekik
adott
parancsokat
pontosan végrehajtották.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET

Konstantinápoly,
november 22. Jól informált körökben liire jár, hogy Albánia fejedelmévé Abdul Medzsid herceget akarják jelölni.
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V A S Á R N A P este: A miniszterelnök,
média.

A miniszterelnök.
— Bemutató elóadás. —

A magyar szellemességnek elegáns és
éHrtisztikusan
finom
nagymestere. Napi/
Endre megragadott egy kegyetlenül gúnyos
ötletet és darabot irt belőle. Az ötlet az életből kínálkozott és az élet a darabnak kedvezett: három felvonáson és ugyanannyi órán
keresztül villó korbácsként veri végig ezzel
az ötlettel a kiváló szatirikus a magyar
ós
különösen a fővárosi közéletnek durva fonákságait, — sokszor .humorral és kedvesen,
de sokszor kíméletlenül, sőt a jobb izlés közeit zavarva.
Szó sincs róla: a szatira ott bukik el, ahol
elsikli'k a jelenségek mellett és Nagy Endre,
a magyar közállapotoknak európai látókörű
szatirikus a komédiájában szatírát akart Írni és nem humoreszket. Á m a színpad és a
dráma nehezen tűri az irányzatot és a kiváló
iró kezében ezúttal elvesztette önállóságát a
dráma; eszközévé lett a ,szatírának, amely a
párbeszédekben van ós átlátszó stafázszsá
snlyesztette magát a darabot, amely szétfolyó, indokolatlan és irodalmiatlan. Az alakok, amelyek benne szerepelnek még csak
nem is karrikaturák; rikitószinü bábok csupán, amelyek helyett a kikiáltó is elmondhatná a szerepeket.
A kitűnő újság és kabaróiró esprit-kiválóságai a nagy színpad méreteiben ellaposodnak és elhalkulnak ott, ahol túlságosan
alá nem huzatnak. Ahol pedig ez történik, ott
mindez az írói finomság, kedvesség, graciózitás rovására megy. Nem egy mély gondolat,
percpektivás bölcseség nagyszerű tréfa van a
darabban, nem egy helyütt megdöbbentő a
guny ereje, a humor aranycsállogása, de egészében mégis fárasztó és kellemetlen ez a
komédia, amely nem az életé, az embereké,
hanem az irányzatosság pedagógus torzitóiivegéé.
Az iró zsenialitását dicséri a közönség
kacagása, amelynek hódoló kegye elnézi a
túlzásokat is. A párbeszéd pompás, kenetlen
szellemessége pedig hellyel-közzel abszolúte
élvezetes.
A szegedi bemutató előadás a jobbak köz(;
tartozott. Az azonban bizonyosnak látszik,
hogy helyes társalgási tónust, elfogulatlan
drámai beszédet nem igen tudnak produkálni
a szegedi színpadon. Hol a bohózat, hol az
operette hangneme kísért, vagy érvényesül.
A hirbekerült szép asszonyt Gömöri Vilma játszotta, asszonyi melegséggel, kedvesen, őszintén egyszerűen. A férj szerepében
Solymosi Sándor, az operettének ez a kiváló
erőssége nem tudott sikert elérni. Túlzottan
széles hangon, terjengős, lármás gesztusokkal, minden szót alaposan kiélezve játszott
és ezzel teljesen elejtette a szerep naiv, önkénytelen humorát, közvetlenségét. Szereptoldó rögtönzéseiért sem illeti elismerés. Operett-szokás ez is, a rendező figyelmét kihívó.
A miniszterelnök nejét Csádér Irén szokatlan gondatlansággal játszotta. Nem tudta a
szerepét, nem volt helyesen maszkírozva és
• nem is találta fel magát a szerepében. Baráti
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A bolgár feltételek.

D

kimerítő felvilágosítást

Konstantinápoly,
november 22. A bolgárok a fegyverszünet föltételei között
a
flottának Midiától való eltávolítását és a
lőszer- és csapatszállitások
beszüntetését
követelték, amit a minisztertanács határozottan visszautasított.
Kívánták továbbá
Janina,
Szkutari,
Dibra, Drinápoly
átadását
és a parti blokád megszüntetését,
végül pedig azt,
hogy a bolgár kereskedelmi hajók á Már\ány-tcngerben szabadon közlekedhessenek.
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Dr. Dános Árpád min. fog a l m a z ó által irt és Várnay L.
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József egyetlen jelenése komoly sikerű, intelligens, ösztönös színészi munka volt. Elragadóan kedves, okos és fölényes volt Virányi Sándor, akinek színpadi beszéde ritka
jelenségszámiba mehet. Kisebb szerepekben
jók voltak Pogány Béla, Mihó László és
László Tivadar, Heltai Jenő meleg, derűs humoros milliomos volt; Harmath Zseni pedig
meleg, közvetlen és igen intelligens alakítást
nyújtott a milliomos orvosnövendéknő szerepében. Rendkivül közvetlen volt néhány
szavas jelenésekkel Gyöngyössy Teréz és
jeles kabinetfigura Szathmáry Árpád.
Simítás, tompítás, fokozott rendezői ellenőrzés mellett az előadás kétszeresen jobb
lehetett volna. A bemutatót előkelő, nagy
közönség nézte végig.
* A faun. (Bemutató
a
Nemzetiben.)
Minket A faun ma esti bemutatóján elsősorban az előadás fogott meg, nem kis meglepetéssel konstatáltuk, liogy e hagyománytól és
stílusoktól keresztezett
színpadon
milyen
nagyszerű, egységes koimédiázás: szinház folyik. Nem lép ki a szinészegyéniség a darabból, nem zöngeti meg ismerős liivó jelét, a
melyből meg kell tudnunk, liogy Ő ott van
a színpadon, mindenki játszik, komédiázik,
csinálja pontosan legjobban, ahogy csak tudja a kötelességét; komédiázik és egyébre
nincs gondja. Nagy sikere volt a bemutató
előadásnak, mert a darab is olyan, amilyet
szívesen néz meg az ember. Szinlház. Sok csillogás, sok ötlet, olcsóbb, drágább, sok szatíra
és szerelem, pirosló szerelem, a szerző —
Knoblauch Edward — ugy tesz, m i n t h a villámokat szórna és csinos, színes tűzijátékot
produkál. A faun nem más, mint Molnár Ferenc Ördöge, — egy szimbolikus személy, aki
azért jött, liogy visszavezesse az embert a
Természethez. E vezető gondolat mögött kedvesen bonyolódik a mese: a faun bekerül egy
nagyúri angol társaságba, egy prűd, álszenteskedő érzelmeit megtagadó szűk körbe, a
melyet különféle érdekek és szerelmek tartanak együtt. A faun müve abban áll, liogy felébreszti bennük a Természet szavát és egymáshoz vezeti, akik egymáshoz valók. Viola.
Befejezvén müvét, visszadobja magát a mindenségbe. A faun rendkivül szerepét Rajnai
Gábor játsza, oly mindenféle készséggel, oly
bravúrral, liogy azok a nagy szinészprodukciók, amelyeket most a magyor szinpadok
közel egymásutánban felmutattak, csak melléje sorakozhatnak. A többiek: Panlay Erszébet, Csillag Teréz, Odry, Horvát, H a j d ú kitűnőek.
— p.)
* A Vígszínház és a magyar darabok.
Igazán meglepett mindenkit, liogy a Vígszínház az uj szezonban egy magyar iró darabját se adta elő. A szinlház igazgatósága most
az alábbi, nyilvánosságra szánt sorokban magyarázza meg ezt a dolgot:
„Technikai akadályok foljítán a Vígszínházban eddig magyar darab nem került
színre és amennyiben a legközelebbi újdonság, a Teddy barátom is francia vígjáték, az
1912-ik év magyar darab nélkül fog elmúlni;
ellenben az 1913-ik esztendőiben valóságos magyar ciklust fog adni a színház; kezdődik január 3-án Szomory Dezső „Bella" cimü u j darabjával, azután pedig sorra jön Hajó Sándor, Földes Imre, Lengyel Menyhért, Bakonyi K á l m á n egy-egy darabja.
* A Magyar S z í n h á z Rt. mérlege. A
Magyar Szinlház Rt. nemrég közétett mérlege 12.073 korona nyereséggel zárul, ugy,
hogy ezzel az előző évről áthozott 109.959
korona veszteség 97.886 koronára redukálódott. Az 560.000 korona alaptőkével biró társaság ingatlanai a mérlegben 730.551 (1910ben 747.541) korona értékkel szerepelnek és
206.014 (209.212) korona adósság terheli azokat. A társaság ezenkívül
hitelezőknek
27.064 (55.471) és Beöthy László igazgatónak
óvadékért 40.000 koronával tartozik. A mérleg szerint a színházért a bérlő évi 40.000
koronát fizet, mig a bérház évente 7000 koro-
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nát jövedelmez. A társaság költségei
sen 14.639 koronára ragnak, ellenben
sokra. — az ingóságok értékét már
nem egészen leírták —- 19.687 koronáit
tottak.
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* Olasz operaénekesek Szegeden. A
színházi iroda jeifeiítése alapján megemlékeztünk már arról, hogy hétfőn egy három
tagú olasz operatársulat vendégszerepel Szegeden. A bárom olasz énekes most járja be
Európa valamennyi előkelő színpadát, mindenütt szenzációs sikereket aratva. A hatásuk, kiváló talentumukon kívül, A karmester cimü egyifölvonásos olasz operában rejlik. A rendkivül bájos, "lebilincselő kis operának mindössze három szereplője van. Ezenkívül öt hangversenyszám egészíti ki a műsort. Először lesz alkalma a szegedi közönségnek Zsolt Nándor hegedűművészhez, aki
Hubay Jenő legkiválóbb tanítványa és jelenlegi helyettese. Zsolt nemcsak a hegedűművészek közül emelkedik ki jelentőségesen, hanem kiváló zeneszerző is, aki már négy év
előtt megnyerte a Lipótvárosi Kaszinó ezerkoronás nagy diját. Zsolt saját szerzeményeinek javát is előadja a hangversenytermekből előnyösen ismert és rokonszenves Dienzl
Oszkár zongorakisérete mellett. Az előadás
bérletszünetes lesz rendes helyárakkal. A páratlan kétharmados bérlők elővételi jogát vasárnap tartja fönn a pénztár. A teljes műsor
a következő: 1. Tschaikowsky: Hegedűverseny, játsza Zsolt Nándor hegedűművész. 2.
Dalok, énekli S-asné Sz. Lili operaénekesnő.
3. Chopin: Valse és Nocturne, zongorán előadja Dienzl Oszkár. 4. Hubay: Csárdajelenetek. 5. Zsolt Nándor: a) Valse, b) Caprice, e)
Berceuse, d) Legenda, előadja Zsolt Nándor,
zongorán kiséri Dienzl Oszkár. Végül:
II.
maestro di capelle. (A karmester). Opera egy
fölvonásban, szövegét irta F. Paér. Személyek: Bafnaba karmester és zeneszerző Icilio
Santelli, Benettó, az unokaöccse Euricó Marid, Geltrude, Barnaba szobalánya Stefi Mattéi. Idő a 17. század közepén.
* Cirkuszgrófnő. Uj irány vezeti most
a kinematográfia fejlődését. A cirkusz s a
variété szinpadok misztikus levegője érzik ki
minden nagyobb mozgófénykép drámából.
Olyan bravúros artista mutatványokat látunk a mozik vászonlapján, amilyenekkel a
világhírű cirkuszok csinálnak maguknak hírnevet. Egymásután kerülnek vetítésre a remek artista drámák a világ legnagyobb mozgófényképszinliázaiban. Ebben a korszerű
versengésben tekintélyes helyet foglal el az
Uránia-színház, hol szombaton este is artista
drámát mutatnak be. Cime ennek a világhírű
képnek: Cirkuszgrófnő. Pikáns érdekessége is
van ennek a drámának, mert a Varászkeringő szerzője irta és játsza benne a főszerepet. M á r is nagy az érdeklődés a kitűnő műsor iránt.
* A nyomorultak. A világirodalom legszebb műalkotásai kitűnő terjesztőre találtak
a mozgófényképben. Kitűnőre azért, mert a
mozi mindenki szórakozására, millió és millió ember figyeli a fehérvásznon elsuhanó történeteket, inig könyveket, sajnos ma már kevesen olvasnak. A m i a
remekmüvek irodalmi értékét illeti, azok egy szemernyit se veszítenek az által, hogy szemléltető, plasztikus képekben vonulnak el szemeink előtt. A
Foss-mozgófényképszinház a vidéken az első, amely klasszikus remekművel akarja a
közönség bizalmát és szeretetét kiérdemelni.
Szombaton este már vetítésre kerül az első
irodalmi remekmű Hugó Viktor csudaszép
m u n k á j a A nyomorultak. Fölösleges ezt a remekművet dicsérő jelzőkkel illetni, mert. a
mű legszebb dicsérete önmagának. Nagy napla lesz tehát szombaton a mozilátogató közönségnek, mert egy olyan premiérben lesz része, melyben még ezídeig soha nem volt.
Minden idegiszálat rezgésbe hoz az izgalmas
történet, mely három részletben kerül bemutatóra. Az első rész szombaton és vasárnap.
* L e g j o b b s z í n h á z i cukorkák LindenBertfeldalan Első szegedi cukorkagyáráb a n , Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.

Uj érát a szegedi színházba!
— J á t s z i k a szinügyi bizottság. —

(Saját
tudósítónktól.)
A szinügyi bizottság ma suttyomban,' anélkül, hogy azt
a
nagy horderejű kérdést megérlelni hagyta
volna, határozott a szegedi szinház legközelebbi jövendőjét illetőleg. Nehéz türtőztetni
a íölháborodás vaskosabb kitételeit, amikor
a közönség jogosan táplált igényeire, a város verejtékes munkával egyengetett haladására gondolunk és előttünk fekszik ez a
határozat, amely ujabb három évre akar
megfosztani minket a színházi kérdésekben
való gazdaságosabb, reálisabb és rendezettebb elhelyezkedéstől.
A bizottság mai ülésére is a szokásos
2—3 nappal előbb mentek szét a meghívók.
A vörös kártyán fekete tentával irottan szerényen húzódott meg a tárgysorozat: 1. a
színházi tagok bírálata, 2. a színházi szerződés ügye. A sajtó, legalább mi, nem kaptunk ezekből a meghívókból. Igaz, máskor se
ereszkednek le hozzánk velük, de talán ez
a kérdés épen a mostani időkben, amikor
nem rég utópiáknak hitt áramlatok
nagy
erővel tódulnak át a megvalósulás kapuin,
van "nnyira érdekes és fontos, hogy a szinüg; : bizottságnak is nagyobb körül- és áttekintéssel kellett volna határozatát meghoznia és az elnöknek is a nyilvánosságtól való
kisebb rettegéssel kellett volna ezt a kérdést
fölszinre vetnie. Az elnök ur nagyon jól tudja
— és a szavazatok arányából láthatta, hogy
a szinügyi bizottságban is igy van ez —
hogy egyre sokasodó, hatalmas tábor van,
amely a szinház mai vezetésével elégedetlen
és a szinház bérbeadásának és városi kezelésének mai begyöpösödött rendje helyébe
ujat akar, a réginél méltányosabbat, igazságosabbat, a város és a szinház érdekeinek, a
mai kor fölfogásának és igényeinek inkább
megfelelőt. Az elnök ur tud mindezekről a
dolgokról és ennek ellenére ugy akarná elintéztetni a kérdést, mintha arról lenne szó,
liogy vegyen a város szimházi támogatás cimán 17 korona 29 fillérért Krémer H.-nái
egy kockás öltönyt a Goldstein Számi előadására. Az elnök ur tud mindezekről a dolgokról és mégis fölöslegesnek tartotta, hogy
a szinügyi bizottságot és a nyilvánosságot
idején értesítse arról, hogy ő a mai ülésre
a színházi szerződés meghosszabbítását is
be akarja vinni. Az elnök ur tudott mindezekről a dolgokról és még sem tartotta kötelességében állónak, hogy a sziniházpolitika ni
irányaival is foglalkozzék és a jövőt illetőleg legalább is alternatív
tervekkel álljon a
bizottság elé. A tanácsos ur — érthetetlen
okokból — a dolgoknak könnyebb végét fogta meg és miután szabad óráiban ugy morfondírozott magában, hogy üsse kő, minek az
a sok tanulmányozás, tervkészítés, számitgatás, halogatás, amikor csöndesen is elintézhetjük, kezébe nyomta írnokának a tollat,
elébe tette a téntát, megíratta vele a meghivót és készen
állott a szinházpolitikája.
Azám, csakhogy ennek a kornak már a katekizmusában is benne van, hogy „De pipafüst és feketés csésze mellett ne akard intézni a közügyeket", amiért is mi az irás szavai szerint megjelenünk
és megpróbáljuk
megmásítani azt, ami tilalmai ellenére végeztetett.
Kilenc tag jelent meg a bizottság mai
ülésén: begavári Back Bernát, Balassa Ármin dr., Becsey Károly dr., Csernovits Agenor, Palócz László, Somogyi Szilveszter dr.,
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Ujj József dr., Weiner Miksa és Wimmer
Fülöp, persze Gaál Endre dr. elnökölt.
A szinházi tagok bírálata után, amivel
se részleteiben, se általánosságban nem kívánunk foglalkozni, az elnök bejelentette a
tárgysorozat második pontját: a szinházi
szerződés meghosszabbítását. Wimmer
Fülöp tiltakozott az ellen, hogy ezt a nagy horderejű kérdést igy becsempésszék. A kérdés
— folytatta Wimmer — ma még nem aktuális, meg kell várni, mig a többi nagy város
kiirja a pályázatot. A közönség nagy része
elégedetlen a mai igazgatóval, meg kell várni, hátha módunkban lesz a szinház jövőjén
lenditeni egy pályázat utján. Egyébként is
a kérdés helyes rendezését csak uj szabályrendelet alkotásával lehet biztosítani:
bérbe
kell adni a színházat
és szabaddá
tenni
a
szinházipart.
Az elnök javaslata mellett szólalt
föl
Balassa
Ármin, W i m m e r álláspontját pártolta Palócz
László. Végül a szinügyi bizottságban szokásos lármás és zűrzavaros vita
után az elnök két kérdést tett föl:
1. Kiván-e a bizottság a szinházi szerződés ügyével most foglalkozni?
2. Meghosszabbilja-c Almássy
Endre
szerződését 3 évre?
Az első kérdésre igennel
szavaztak: Balassa Ármin, Becsey Károly, Csernovits Agenor, Somogyi Szilveszter, Ujj József, nemmel szavaztak Back Bernát, Palócz László,
Weiner Miksa és Wimmer Fülöp. A második kérdésre uyganazok
szavaztak
igennel, akik az elsőre, tehát a szinügyi bizottság azt a javaslatot terjeszti a tanács elé,
hogy
pályázat
mellőzésével
további
3 évre
hosszabbítsa
meg Almássy
Endre
szerződését.
A város ügye tehát — mert szerintünk
ez történt — csak egy szavazattal bukott el.
De már itt meg kell jegyeznünk, hogy nein
vett részt az ülésen Szmollény
Nándor, aki
beszerzett információnk szerint a nem-vei
szavazókkal tart és módját fogja keresni annak, hogy ezt a véleményét hivatalosan
is
kifejezésre juttassa. Ha tehát ő megjelenik a
mai ülésen, legalább is a szavazatok egyenlősége áll be és Gaál Endre dr.-ra az a kényelmetlen föladat várt volna, hogy szavazatával döntsön. Érdemesnek és érdekesnek
tartjuk külön kiemelni Somogyi
Szilveszter
dr. igen
szavazatát, aki eddig a
modern
áramlat katonájának, nem:
előharcoSának
igyekezett bemutatkozni. Megváltozott. Nem
tudjuk, miért, de most már iga-zán tudni szeretnénk, hogy melyik táborba is tartozik?
A szavazatoknak a bizottságban előállott aránya alapján — mondhatni 5—5 ellen
— vérmes reménykedés nélkül is biztathatjuk magunkat azzal, hogy a következő fórumoknál helyes medrébe terelődik ez az ügy.
Mellékes kérdés most, hogy bevált-e Almássy mint színigazgató. A szinházi élet jövőjét kell uj alapokra fektetni: a
színházat
bérbeadni
és kiszélesbiteni
szinházi
életünk
körét.
Ha bele tudunk dobni a nyilvánosságba
olyan kérdéseket, hogy mikor kövezzük a
Fájfejem-utcának azt a részét, amely a Nagykörúton nem esik kívül, de a Nagy- és Kiskörút között sincs, sőt a Kiskörúton belül se:
érdemes lesz azzal a gondolattal is foglalkozni, hogy Szeged nagyvárosi, nyugati fejlődése érdekéből uj szinházi politikára kell
berendezkedni.

Szeged és a mozgósítás.
— A hadkiegészítő-parancsnokság sürgős
átirata. — Permanenciában a katonai
ügyosztály. — Részleges mozgósítás. —
Interjú a hadikészüiődésröl. —

(Saját
tudósítónktól.)
Vészhirek száguldanak szerte az országban, naponkint fokozódik az izgalom, amelyet a háború — saját háborúnak — eshetősége keltett. Tagadhatatlan, hogy a hirek egyrésze
igaz, amint
a Délmagyarország
is megírta, hogy a mozgósítás
előkészületei
megtörténtek.
A mai naptól kezdve a szegedi katonaügyosztály éjjel-nappal
permanenciában
van,
vagyis szakadatlanul dolgozik azon, hogy a
behivottak
megkapják
a behivó-jegyeket
és
azonnal
jelentkezzenek
a katonai parancsnokságnál. Ugyanis a szegedi hadkiegészítő
parancsnokságtól „sürgős" jelzésű átirat érkezett a katonai ügyosztályhoz és ennek következtében történt az állandó permanenciár;
'onatkozó intézkedés. A hadkiegészítő
:
mcsnokság átirata, amelyet ma reggel
kézbesített a posta a katona-ügyosztálynak,
teljes szövegében a következő:
Cs. és kir. hadkiegészítő parancsnokság,
Szeged.
400/18. M. E. B. szám.
Sürgős.
KATONAI Ü G Y O S Z T Á L Y
Szeged.
Szeged, 1912. évi november hó 21-én.
Megkeresem, szíveskedjék a csatolt —
a hadsereg
részleges
kiegészítésére
„azonnalra"
szóló — behivójegyeket haladéktalanul és igen sürgősen kikézbesiteni, egyben
a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel odahatni, hogy a behivottak a lehető leggyorsabban, teljes számban bevonuljanak.
Egyben megkeresem, szíveskedjék a behivójegyeket — az ügy felette sürgős
volta
miatt
— annyi küldönccel, ahány irányban
azok
kikézbesitendők
lesznek,
szétküldetni
és a betlivottakat
a behivójegyek
átvételénél, esetleg a küldöncökkel kioktatni, hogy haladék nélkül, a törvény értelmében legkésőbb
a behivójegy
átvétele
után 24
órával
a behivójegyen
megjelölt
katonai
paroncsnokságnál
okvetlenül
jelentkezni
tartoznak.
A kikézbesítést ezen ügydarab átvétele
után rögtön
kérem foganatosítani.
Mellékelt átvételi elismervényt szíveskedjék postafordultával ajánlva, az egyes
behivottakét pedig a legsürgősebben ide megküldeni.
17 darab
melléklet.
Knesel.

Az átiratot a hadkiegészítő parancsnokság csütörtökön délután tette postára, a borítékon „express, éjjel is kézbesítendő" jelzéssel. A levelet tényleg kézbesítették ma
éjjel, de minthogy eddig a katonai ügyosztályban csak nappal volt szolgálat, ma
reggel vették át a fontos átiratot.
Mától
kezdve a katonai ügyosztályban a tisztviselők hat óránként váltják föl egymást, aminthogy éjjel-nappal tart a szolgálat a szegedi
hadkiegészítő parancsnokság irodájában is.
A behivások kivételes
tényleges
szolgálatra szólnak. Az 1907. és 1909. tartalékosokat hivták be elsősorban, akiknek — mint
az átirat is hangsúlyozza — a jelentkezés
után azonnal be kell vonuíniok. Eddig hu-
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szonnyolcan kaptak behivót, akik közül a tengerészeknek Pólában,
a tüzéreknek Fiúméba, az utászoknak Rzeszowba, a vasúti ezredbelieknek pedig Korneuburgba
kell bevonulniok. A hadkiegészítő parancsnokság az
egyik mellékleten közli, hogy „a behivójegyek
előnuitatása mellett a behivottnak AusztriaMagyarország, Bosznia és Hercegovinában
szabad az utazása". Kiilön jelezte még a hadkiegészítő parancsnokság, hogy további behivások is lesznek.
Mindezek után megállapítható, hogy a
hadsereg létszámának részleges
fölemelése
megkezdődött.
Hogy az általános
mozgósítást
elrendelik-e és mikor, ez a közel jövő titka.
Általános és részleges mozgósítás. Olyan
terminus technikusok ezek, amelyekiben sokan nem igen tudnak eligazodni. Mozgósításról lévén szó, mindenki olyannak érzi a levegőt, m i n t h a máris puskaipor telítené és végig dörögne az egész országon a kiáltás: fegyverbe! Szerencsére, nem tartunk még egészen itt. Megnyugtathatjuk a közönségei:
egyelőre — hogy ugy mondjuk — madárijesztésrő'l van szó és családok, aggodalommal, leg
íölebb akkor nézhetnek a jövő eseményei elé,
ha az általános mozgósítást elrendelik. Akkor
tényleg háborúval állunk szemben. Az általános mozgósítás elrendelése azonban nem
történhet titokban.
Tömérdek szóbeszéd, mosolyra is késztető
tévhit van forgalomban arról, hogy m i a
mozgósítás? Munkatársunk éppen ezért a közönség tájékoztatására, hosszabb beszélgetést
folytatott egy magasabbrangu szegedi katonatiszttel, aki a hadikészülődések mikéntjéről a következő érdekes dolgokat mondta
el:
— A m i g a helyzet nem élesedik ki anynyira, hogy békés elintézése kizártnak tekinthető, addig a diplomácia viszi a döntő
szerepet. Gyakran azomban már eközben is,
hogy követeléseinek minél nagyobb súlyt biztosítson, igenis, felvonultatja a
fegyveres
erőt, ezzel is dokumentálván, hogy a nemzet
érdekeit a legvégső eszközökkel is kész megvédeni. I g y történt 1908-ban, az annexió idején, amikor Szerbia harci lármájától visszhangzott az egész európai sajité. Jegyzékjegyzéket ért, de a kardcsörtetés, amelyet
György herceg szított Szerbiában, nem csillapodott. Erre rendelte uralkodónk a határszéli hadtesteknek hadilétszámra való fölemelését. Ez még nem mozgósítás, inkább csak
az előfutárja. Az egyes századokat ugyanis,
amelyeknek a békelétszáma 80—100 fő, a tartalék-erők egy kis hányadának fegyverbe hívása által 150—200 emberre egészítik ki.
Hogy ez utóbb az összes keretek kibővítését
eredményezte, természetes, ám hol van ez
még attól, amit mozgósításnak lehet hivni.
— A balkáni államoknak most folyó háborújában erről mái} tiszta képet nyerhetünk. Láttuk, mifnt szegődött -egyszerre a
modern élet minden eszköze a hadsereg szolgálatába. Elsősorban persze a vasút és a
táviró. A vasút a hadviseléshez szükséges
anyag, fegyver, lőszer, élelmezés, mig a táviró: a tartalék — a rendes hadsereg kiegészítésére szükséges emberanyag — behívó jegyeinek továbbítására. Belekapcsolódtak ebbe még a posta- és a telefon is, mint kiegészítő szervek, főleg a hírszolgálat lebonyolítása céljából. Az pedig, hogy mozgósítás esetén e szervek teljesen katonai uralom és fegyelem alá jutnak, csak a magasabb érdek
természetes folyománya, ami érthető is, hi-

Legújabb női és leánykabátokat csak a

HOLTZER és ARONYI cégnél

Szegeden, Széchenyi-tér 2. szám, lehet
olcsón, szabott árak mellett vásárolni.
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szen bármelyiknek hibás működése óriási
kárt okozhat. A közigazgatási szervek működésének is akadálytalannak, gyorsnak és
pontosnak kell lennie, szoros kapcsolatban lévén a katonai fórumokkal, mert csakis igy
és ezen a módon óvható meg a polgárság
személy- és vagyonbiztonsága.
— Ismeretes ugy-e bár — mondatta
folytatólag, liogy a hadsereg három résziből
áll. Ezek: a hadsereg, vagyis a ténylegesen
szolgáló katonaság, a tartalék és póttartalék,
végül a népfölkelők. Mozgósitás esetén ideszámitódnak még a népfölkelőkhöz beosztva:
a csendőrség, határrendőrség és pénzügyőrség is, főleg a liatár megfigyelésére és helyi
szolgálatok ellátására, liogy ez igy együttesen milyen óriási tömeget képvisel, könnyen
elképzelhető. A hatalmas embertömeg élelmezése, ruházata, szállítása, elhelyezése persze megint egy hatalmas szervezetet foglalkoztat, amelynek a vezetését részben az intendatura, részben a vasutak és közigazgatási hatóságok látják el. De idetartozik még a
sebesültek elhelyezése és ápolása is, amely
föladatra nálunk tudvalevőleg több hatalmas
egyesület és számos kisebb intézmény áll készen.
— Sokat lehetne még mondani egy mozgósított állani hadikészülődéseinek
további
műveleteiről, de itt csak egy-két példára szorítkozom. Igy arra, liogy a technika minden
legújabb vívmányát is felhasználja a liadioperáció sikere érdekében. Repülőgép, automobil, léghajó, fényszóró, szikratávíró, telefonberendezkedés: mindez rendelkezésére
kell, hogy álljon a hadseregnek.
— Már most áttérhetünk a részleges és
általános mozgósitás mibenlétének kifejtésére. Ezt már a behívás módja is élesen megkülönbözteti, amennyiben részleges mozgósitás alkalmával a behivójegyeket
postán,
vagy csendőrökkel, rendőrökkel kézbesitik,
mint mos Szegeden; mig általános mozgósítás esetén falragaszok utján közlik a hadkötelesekkel, hogy a király szentesítésével a
magyar törvényihozás fegyverbe szólítja őket.
Ennek a felhívásnak mindenki, aki hadköteles, a megjelölt időn belül tartozik eleget
tenni. Tehát nemcsak azok, akik a részleges
mozgósításnál a behivókat átvették, hanean
az ország összes fegyverkötelesei: a tartósan szabadságoltak, a tartalékosok, póttartalékosok, valamint a szolgálaton kívüliek
is.
Ez az általános mozgósitás, amelynek aki
fegyverköteles ellenszegül, a törvény legszigorúbb rendelkezéseivel találja szemben magát. A jelentkezés helyét, valamint a részleges mozgósításnál, ugy az általánosnál is közhírré teszik, a behívott ak pedig a behivój egy
vagy kiosztott igazolványok alapján díjmentesen utazhatnak rendeltetési helyeikre.
— A behivottak családjairól az
állam
közvetve, vagy közvetlenül gondoskodik, valamint arról, hogy birtokában senki se háboritassék. Hogy a kereskedelem- és ipar se
szenvedjen, ebben a tekintetben is törvényes
rendelkezések vannak, amelyek szerint a
szükséghez képest minden szállító vagy közlekedési eszköz rendelkezésre áll. Az első
napokban persze a kereskedelem és ipar korlátozásoknak mindenesetre alá van vetve, de
esak olyan mértékben, amennyire ezt a hadkiegészítés és katonai szállítások föltétlenül
megkívánják.
- a sajtóról is valamit — mondotta az illető katonatiszt lekötelező nyájassággal. A sajtó, háborús esetben, mint a
gyors híradás és nyilván ellenőrzés szerve
roppantul fontos és különösen mozgósitás alkalmával bizony nehéz szerepet tölt be. Fontos ilyenkor a hírszolgálatnak nemcsak a tárgyilagosság, de a rendkívüli viszonyok miatt
közérdekű ellenőrzése. Ilyenkor mutatja meg
az ország sajtója talán leginkább, hogy mit
tud, mennyit ér, mennyit használ. Gyakran
elég valami jelentéktelen apróság, hogy az
amúgy is izgatott kedélyeket forrongásba
hozva, rengeteg károkat okozzon. Hogy ez
meg ne történhassék, a hadvezetőség cenzúrát alkalmaz, amit azonban tévedés volna a
sajtószabadság elfojtásának tekinteni annál
is inkább, mert hiszen a lakosság nyugal-
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mának biztosítása és megóvása
történik.

Ime, nagy vonásokban igy fest az, ha háborúba indul egy ország, Mi — talán — még
messzi állunk ettől. Először, mert még csak
a tészieges mozgósításnál, annak is a bevezetésénél tartunk, másodszor, mert eddig a
fegyveres erő íölvonultatása súlyúnk, erősségünk és hatalmi állásunk demonstrálásául
szolgál. Végül pedig, nem szabad elielejteni,
hogy mozgósitás rnég nem háború, sőt sokszor — talán most is — éppen ennek a megakadályozója, szükséges, költséges rossz, a
mely azonban hasznos gyümölcsöket is teremthet.

Csernoch karrierjének
kulisszatitka.
— Egy szegedi főpap Csernoch
J á n o s hercegprímásról és Glattfelder

Gyula

dr.

HÍREK

érdekében

püspökről. —

(Saját
tudósilónktól.)
Csernoch
János
kalocsai érsek esztergomi
hercegprímássá
való kineveztetése tudvalevőleg már megtörtént. Csernoch még nem foglalta el ugyan a
primási széket, de Esztergomban már serényen készülnek a togadtatására.
Vaszary
Kolos, a nyugalomba vonuló hercegprímásról már történt gondoskodás. Százezer koronát kap évente.
Csernoch János szédületes karriérje általános feltűnést kelt. Még nincs négy esztendeje, hogy püspöknek kinevezték és ma
már hercegprímás. Ez a karriér szinte páratlan az egyházi világban. Egy szegedi főpap, aki jelentős szerepet játszik a magyar
katolikus egyházi életben, érdekesen nyilatkozott Csernoch karriérjének kulisszatitkáról és ezzel kapcsolatosan Olattfelder
Gyula
dr. csanádi püspökről, akinek kalocsai érsekké való kineveztetése befejezett dolog.
— Csernoch János esztergomi érsek —
esztergomi primás, ez már befejezett dolog.
A kineveztetés ugyan nem jelent még meg
a hivatalos lapban, de a pápa őszentsége már
aláirta a kineveztetési okmányt.
— Ez a karriér bizony ritka eset — folytatta a főpap. Januárban lesz négy esztendeje, hogy kinevezték püspöknek, azóta máivolt kalocsai érsek és most esztergomi hercegprímás. Ennek természetesen meg van
a maga előzménye. Mint néppárti képviselő, megnyerte a párt és különösen Zichy
János gróf, a mai kultuszminiszter szimpátiáját.
A fölszólalásai tetszéssel találkoztak, szerény viselkedésével sok tekintélyes barátot
szerzett.
— Amikor megüresedett Kalocsán az érseki szék, Zichy János gróf már közoktataásügyi miniszter volt. Zichy gróf nem feledkezett meg a csanádi püspökről. Most Vaszary
Kolos munkaképtelensége
következtében
megüresedett a primási szék — és a kultuszminiszter — újból nem feledkezett meg Csernoch Jánosról.
— Az nj hercegprímás magyar
érzelmii,
erről bizonyságot adott a körleveleiben.
Igen érdekes a nyilatkozatnak az a része, amely Olattfelder
Gyula dr. csanádi püspöknek kalocsai érsekké való kineveztetésével foglalkozik
— Olattfelder dr. püspök igen kedveit
embere Csernochnak — mondta a főpap.
Olyan nagyra becsüli, hogy minden valószínűség szerint ő lesz a kalocsai érsek. Amikor Csernoch János legutóbb Szabadkán bérmált, együtt voltunk vele Palicson.
— Mi nagyon meglehetünk elégedve a
püspökünkkel, Olattfelder Gyula dr.-ral —
mondta Csernoch. Nagy tudásu, komoly ember, disze a magyar püspöki karnak. Mondtam is neki, hogy ha fiatalabb püspököt is
neveznének ki, csak maradjon ő a püspöki
tanács jegyzője, mert az ő közreműködésével könnyebben megvalósíthatom terveimet.

Szegedi

kalendárium.

Hétfőn lesz ugyan Katalin napja, de azért már
szombaton és vasárnap ket^ ^
J a
l ene megtartani a Katalin^ ^ ^ ^ I
bálokat. Kellene, ha a szoHBMN^^H
húst parancsnak
ismerjük
el. De mégse tartják
az
idén, helyesebben: alig egy-két ilyen
bálát
rendeznek, az is mind olyan lesz, hogy alig
beszélnek róla, nem sokat várnak tőle. Inkább a jó vidéken —• már pedig Szeged —
ugyebár — nem az, legalább ebben a tekintetben se az. Tehát ismét oda egy kedves magyar szokás, oda a gyönyörű Katalin-bálák, a
hangulatos szépségeivel és nagyszerű vigsugaival együtt . . . Ugyebár, ezt illet megemlíteni.

Saombat

|

IDÜ: A meteorológiai intézet jelenti: Lényegtelen hőváltozás es helyenkint, főleg délen csapadék várható. — Sürgöny prognózis:
Éjjeli fagy, délen sok helyütt csapadék. Déli
hőmérséklet: 3.6 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester, a főkapitány
pedig
11^1-ig.
A KÖZKÓRHAZtíAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
SOMOGYI
KÖNYVTAR:
Nyitva
delelőtt 10—l-ig, délután 4—7-ig.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„A miniszterelnök."
URAN1A-SZ1NHÁZ:
Az előadások este
6 órakor
kezdődnek.
Előadásra
kerül
„A drágán szerzett boldogság" és egyebek.
VASS-MOZI: Az előadások este 6 óraker kezdődnek. Előadásra kerül „a Nyomorultak," nagy dráma.
SZEGEDI VÍVÓK esti társasösszejövetele
a Kass-vigadó-sakktermében.
ilíiss C1CELY CORBETT november 25-én
Szegedre jön és előadást tart a városházán.

Elutazott a király.
A trónörökös Berlinben.
(Saját tudósítónktól.) Vége a budai király nap oknak: ő felsége a király ma délután
fél két órakor elutazott Budapestről. P á r
perccel egy óra után egész sereg udvari fogat
robogott a nyugati pályaudvarra: a király
kísérete, amely megelőzte az uralkodót- Az
udvari váróteremben diszmagyaros urak álldogáltak: Marx János máv. elnök-igazgató,
Bárczy István polgármester és Boda
Dezső
főkapitány. Tiz perccel a vonat
indulása
előtt érkezett meg a király kocsija. Ö felsége egy ideig elbeszélgetett a váróteremiien
tartózkodó urakkal s egy óra harmincöt perckor megjelent a perronon és beszállott a
kocsiba. Az ablaknál állva maradt és a perronon sorakozott uraknak intett, hogy tegyék
föl kalapjukat. A király ezután idegesen nézett a kijárat felé, ahol csakhamar megjelent
Berchtold gróf külügyminiszter. Berchtold
gróf fölszállt a király kocsijába, a.mely ekkor kirobogott a pályaudvarról.
Ferenc Ferdinánd főherceg ma délelőtt
10 óra 20 perekor Berlinbe érkezett. A főherceg kíséretében Rummerskirch báró főudvarmester van. A pályaudvaron Vilmos császár
is megjelent. Jelenvoltak továbbá: Kassel tábornak, berlini parancsnok, Bethmann-Hollweg birodalmi kancellár, Kiderlen-Wachter

8
államtitkár, Sgögyéyiy-Marieh
osztrák-magyar nagykövet a nagykövetség személyzeté\ el, Jagov rendőrfőnök. A Ferenc császár
gárdagra.nátosezred díszszázada, mely zászlóval és zenével vonult ki, katonásan tisztelgett. A berlini tábornoki kar Loewenfeld tábornokkal az élén a jobboldalon állott fölVilmos császár osztrák-magyar tábornoki
egyenruhát, Ferenc Ferdinánd trónörökös
ulánusezredónek egyenruháját viselte. Az
üdvözlés rendkívül szívélyes volt. A díszszázad elvonulása után Vilmos császár vendégét
automobilon a királyi kastélyba vitte, aliol a
főherceg a lengyel lakosztályban fog lakni.
Az utcákon a császárt és a főherceget a közönség szívélyes ovációkban részesítette.
— Edl Tivadar. Egy szegedi olvasónk
érdekes sorokat irt most. Edl Tivadarról. Olvasóink között bizonyára alig vannak, akik
egyebet tudnának erről a konzulunkról, mint
azt, hogy ő az, akit külügyminiszterünk a
szerbek nem valami nagy örömére Prizrendbe
küldött a Prohászka-eset
megvizsgálására.
Edl Tivadar bécsi németnek született, de
már gyermekkorában a legjobb magyarok
egyikévé lett édes anyja második házassága
révén. Édes atyja bécsi bankár volt, ennek elhalálozása után édes anyja Ocshay István
erdőbaktai földbirtokoshoz ment feleségül.
Erdőbakta
Beregszász közvetlen közelében
fekszik. Itt nevelkedett Edl Tivadar. Ocskaynak itt igazi főúri háztartása volt, ahol a
bergmegyei előkelőségek nem egy víg napot
töltöttek. Középiskoláit Kalocsán végezte. A
jelesen letett érettségi után néhány hónapig
a Páris melletti Evoreuxben bővítette a máirészben itthon elsajátított francia nyelvi tudását, hogy annál biztosabb legyen a konzuli
akadémiáiba való felvétele. Föl is vették és
ott is a legjelesebb növendékek közé tartozott. Hogy aztán mennyi vált be, arra a legjobb bizdjnyiték mostani ves^éiyesj kényes
és óriási diplomáciai ügyességet kívánó megbízatása, amelytől egy esetleges világháború
kitörése függ. A most 32 éves konzul egy ízben Beregmegyében Barta Ödönnel szemben
kormánypárti képviselőjelölt is volt. Még
csak annyit, hogy édes anyja, hajdan liires
szépség, egyike a legnemesebb lelkű és kiválóan tiszterelctremélté nőknek, néhai Bogén
Vince pozsonyi főmérnök leánya.
— A katolikus kör estélye. A szegedi
katolikus kör vasárnap a helyiségeiben finnestélyt rendez. Az estélyen Ipánovits Sándor
fővárosi tanár negyvenöt vetített képpel mutatja be az Ezertó országát. Vikár Béla fordításában a szegedi katolikus tanítóképző intézet énekara Naszády József tanár vezetésével íinndalokat énekel. A tenorszólót Csöndör
Pál okleveles tanító énekli. Végül Ipánovits
Sándor ötven vetített képpen Finnország népe és kultúrája címmel fölolvas.
— E l ő b b a személyleirást! Egy kis
fotográfia, egy kis enyveshát magyar kulturfélszegsógről. Helene Wake, a világszerte ismert amerikai hegedümüvésznő ZomJborban
hangversenyt hirdetett november huszonharmadikára. A hegedüvirtuózt Dienzl Oszkár,
a kiváló zongoraművész fogja kisérni zongorán. A napokban Dienzl Oszkár hivatalos átiratot kapott a zomlbori rendőrfőkapitánytól,
azzal a fölszólitással, hogy küldje /be Helene
Wake és a maga személyleirását. Mire Dienzy
beküldte Helene Wake házassági levelét s a
maga katonakönyvét és adókönyvét. S mert
az irások rendben levőknek találtattak, mehet a koncert. H á t egy kicsit furcsa és szomorú, a/mire a zombori rendőrfőkapitány a.
hivatalos utasítás megtartása szempontjából
kénytelen volt. Furcsa és szomorú, mert egy
világhírű hegedüvirtuózt s egy illusztris zongoraművészt talán imég sem volna szabad
tisztára a cirkuszi bohócmutotványok nívó-
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ján kezelni. Csak a mutatványosokról való
szabályrendelet helytelen magyarázata teszi lehetővé az olyan félszegséget, hogy művészeknek házassági levél és katonakönyv,
bélyeg ós aktaszagu fotoinüvészettel előállított fényképet kell küldeni maguk előtt, mint
a helypénzfizetésre kötelezett
bódésoknak,
cirkuszosoknak. Nem?

— A VÁROSI
ADÓHIVATAL
figyelmezteti az összes háztulajdonosokat,
hogy
házbér
vallomási
iveket
folyti évi november
30-dig
minden
körülmények
között
beadják,
mivel
annak elmulasztása
esetén december
1-én már
1—5 százalék
adópótlék
(bírság)
lesz a mulasztókra
kiróva.
— A viriiisia és a gazdatisztje. Jelentettük annak idején, hogy Halbrolír Adolf
milliomos nagybirtokost, Szabadka város
egyik virilistáját Krizse József dr. rendőrkapitány tej hamisítás miatt husz napi elzárásra és 900 korona pénzbüntetésre itélte. A
városi tanács az Ítéletet feloldotta és ujabb
bizonyítást rendelt el. Krizse dr. kapitány —
mint ma Szabadkáról jelentik — csütörtökre
tűzte ki az ujabb tárgyalást, amelyen másodrendű vádlottként Sár Mórt, Halbrohr
volt gazdatisztjét és beidézték. Sár ellen az
a vád, hogy Halbrohr fölhatalmazása s tudta nélkül ő kevert vizet a tejbe. A tárgyaláson ismertették a tanúvallomásokat. A tanuk közül Illés Gyula gépész azt vallotta,
hogy a lefölözés és a tejnek vízzel való keverése legtöhbnyire Halbrohr jelent lét ében
történt. Ezzel szemben több gazdasági alkalmazott arról tanúskodott, hogy Halbrohr a
tejpancsolásnáí nem volt jelen. Sár Mór azt
vallotta, hogy Holbrohr visszatartotta az okiratait, melyeket csak az esetben \Tolt kiadni
hajlandó, ha nyilatkozatot ad és abban magára vállalja a hamisítást. Sár ezt a nyilatkozatot meg is irta s amikor a tárgyaláson
ÍVinkler Elemér dr. védő erre hivatkozott,
a rendőrkapitány e nyilatkozatnak az iratokhoz való csatolását kérte. Az ispán azt is
elmondotta, hogy a múlt tárgyalás után
Halbrolír egy Heves nevű alkalmazottját
küldte hozzá azzal az üzenettel, hogy nagyobb
pénzösszeget juttat neki, ha mindent magára
vállal. Szerinte a hamisítás Halbrohr utasítására' történt. A vádhatóság képviselője kérte, hogy vádtétel céljából adják ki az okiratokat. A rendőrkapitány a kérelemnek helyt
adott azzal, hogy az ítéletet a vád- és védelem
képviselőinek indítványa után fogja meghozni.
— Vasúti kocsik a tengerben.
Fiuméből jelentik: Tegnap este óta erős bóra fuj.
Az északi szél ereje reggel felé annyira megerősödött, hogy nyolc órakor a Zichy-inóló
elejéről két üres vasúti kocsit a tengerbe dobott. A peróleumkikötőben a Ludovika gőzös
köteleit a bóra elszakította és a gőzöst az átellenes oldal felé hajtotta. Mielőtt baj történt volna, a rév/hivatal kirendelt egy hatósági gőzöst, mely a gazdátlanul futó liajót
még kellő időben kötélre tudta fogni.
— Revolveres alperes. Bárdos Lipót dr.
ügyvéd a múlt hónapban Zentárói Temerinbe
költözött és itt nyitott irodát. Egyik feje képviseletében a mult napok egyikén végrehajtást vezetett az ügyvéd Zsunyi
György temesvári lakos ellen. Zsunyi összetett kezekkel könyörgött Bárdosnak, hogy ne tegye
tönkre, de az ügyvéd hajthatatlan maradt és
foganatosította a végrehajtást. Tegnap reggel
Bárdos irodájába beállított az elkeseredett
ember. Kezében revolvert szorongatott. Az
ügyvéd ijedten menekülni akart, de az alperes lőtt és a golyó a vállát
fúrta át, Véresen
esett össze dr. Bárdos, Zsunyi György pedig elmenekült. A rendőrség ma délelőtt elfogta" és letartóztatta
a merénylőt. Az ügyvédet súlyos sebével a lakásán ápolják.
— Ott tul . . . Aggastyánok nem győzik
bevárni a halál látogatását, amely pedik soká
m á r ugy sem késbetik. Szarvason Mach Ferenc hetvenhatóves gazda felakasztotta magát. Irt egy bucsnlevelet, hogy megunta m á r
az életet. Ez a mondat is volt a levélben:
— Ott tul a fellegeken kell, hogy szebb
és jobb ország legyen, ahol nincsenek unott
szivek . . .
Szeghalmon H a j d ú Sándor hetvenéves

fökknives dobta el magától az életet. Elment
a temetőbe és felakasztotta magát,
— H a j b a k a p Oroszország
Kínával.
Péter várról jelentik: A külügyi hivatal tegnap adta át válaszát a kínai követnek az
orosz-mongol szerződés miatt a kínai kormány által előterjesztett tiltakozás dolgában.
Az orosz kormány ebben a válaszában azt
mondja, hogy ezzel a szerződéssel Mongolország teljes függetlensége nyilvánvaló lesz.
Oroszország nem hajlandó
elismerni
Kína
szuverenitását Mongolországon és a mongolországi dolgokról nem fog többé I\ ináról tárgyalni.
— A bíró miatt. Aradról jelentik : Mladin
Miklós főszolgabíró arra kérte az alispánt,
tegyen előterjesztést a belügyminiszternek,
hogy függessze föl Sikló aradmegyei község
képviselőtestületét. A községi képviselőtestület hat hónapig obstruálit, mert a főszolgabíró
nem azt a bírót jelölte, akit a román túlzók
akartak és azóta egyetlen határozatot sem
tudnak hozni, pedig a községnek fontos ügyei
vannak függőben. H a a főszolgabíró megjelenik a közgyűlésen, a képviselőtestület tagjai erőszakkal kiszorítják a teremből.
Az
alispán a főszolgabíró panaszára sürgősen
fog intézkedni.
— A g y o n h a r a p l a a patkány. Kisváráéról jelentik: Lieb András tókuti lakos éjjelenként a pajtában szokott aludni. A mjult
éjjel rettenetes fájdalomra ébredt. Arcából
ömlött a vér és fejét nagy fájdalom hasogatta. Reggelre megdagadt arca megfeketedett
és telelett kék-zöld folttal. Az orvos konstatálta, hogy Liebet alvás közben patkány harapta meg. A fertőzött állatt marása vérmérgezést okozott. Budapestre akarták szállítani, de a fiatal, életerős ember még a vonaton
meghalt.
— Az öreg házaspár. Makón egy házaspár áldozata lett a széngázmérgozéspek.
Tegnap délután Dobni K á l m á n munkásházi
boltos lakásán a boglyakemencében kenyeret sütöttek. Amikor a kenyér kisült, kivették a sok parazsat s bevitték a Dohai K á l m á n
atyja szobájába, ahol a feleségével együtt él.
A két öreg szobájában egy-egy régi kályha
van, amelynek a szallűztetője rossz. Az öregek lefeküdtek, hogy többé ne keljenek fel.
A kályhában ugyanis a sok parázs, miután
elégni nem tudott, széngázt fejlesztett, amely
megölte az öreg házaspárt. Dohai János 66
éves volt, felesége 03 évet élt.
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NYILT-TÉR*)
NYILATKOZAT.
A „Szeged és Vidéke" a pénteki számában olyan délvidéki szenzációval szolgál,
mely a mostani puskaporos levegőben könyuyen hívőkre találhat. Nem azok kedvéért
nyilatkozunk, akik ismernek, hanem
azok
kedvéért, akik nem ismernek bennünket, jelentjük ki, hogy nevezett lapnak Szvetiszláv,
a rejtélyes cimii közleménye nem egyéb éretlen tréfánál, melynek az Arizona Knikkerben
sem volna szabad megjelenni. Az egész életünk. összes viszonyaink komoly és minden
kételyt kizárólag meggyőző cáfolatai a nevezett lap gyerekes füllentéseinek. Csodálatos,
hogy egy lap, mely Balassa Ármin dr.-t vallja főszerkesztőjéül, a szenzáció kedvéért
ilyen alantas és zöld mesékkel traktálja a
közönséget és okoz pillanatnyi kellemetlenséget oly embereknek, akik egész lelki berendezésükkel és komoly egyéniségükkel óceáni
távolságban vannak a cikk nevetséges állításaitól.
Maibaszky Szvetiszláv.
Blázsits György,
Újszegeden úri villa, legnagyobb comforttaíkiállitva, 4 szoba, fürdőszoba, gázvilágítás, k i a d ó vagy eladó.

Tudakozódhatni: Középkikötő-sor3.
*) B rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
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KÖZIGAZGATÁS
Szeged város kövezése.
—

Bizottsági ülés a városházán.

—

(Saját
tudósítónktól.)
A kövezési bizottság pénteken délután tárgyalta Szeged város 1913. évi kövezési programját.
Bokor
Pál helyettes polgármester előterjesztésének
kiemelkedő része az, hogy az eddigi arányokban nem folytatható tovább, legalább is egyelőre, a város kövezése. Csak a múlhatatlanul
szükséges kövezésekre jelölhető ki fedezet a
költségvetésben.
Wimmer
Fülöp továbbra is az
eddigi
nagy arányokban óhajtotta végrehajtani
a
kövezési programot. Elsősorban követelte a
Nagykörút, a Vásárhelyi- és a Csongrádisugárutak végleges rendezését. Addig nincs
kerete ennek a városnak, mig a legforgalmasabb utvonalai ilyen botrányos állapotban
vannak. A rendezésre van pénz, mert a négy
millió koronája kamatozik a városnak öt százalékkal a szegedi pénzintézetekben.
Balogh
Károly pénzügyi tanácsos erre
kimutatta, hogy a fölemiitett négy millió koronából csak mintegy
három-négyszázezer
korona vehető számításba, mert a többi már
előre lekötött pénz.
A bizottsági ülésen megjelent mérnökök
íölszólalásukban azt erősítgették, hogy
a
Nagykörnt, a Vásárhelyi- és a Csongrádisugárutak végleges kövezésére addig nem is
lehet gondolni, arnig azokat nem csatornázták.
— Hát miért nem kezdik meg már a
csatornázást? — kérdezték a bizottsági tagok.
— Mert a részletes csatornázási tervezet elkészítésére májusig van megszabva a
batáridő — felelte Farkas
Árpád mérnök.
Wimmer
Fülöp a mérnökség és a tanács
aggodalmaskodó fölszólalására ugy módosította az indítványát, hogy ha a jövő évben is,
de az azután következő években a nagyarányú kövezési program végrehajtását ajánlja
a bizottság a tanács figyelmébe. A bizottság
elfogadta az indítványt.
Az ülésen Lázár Gyöngy dr. polgármester elnökölt. Bokor P á l helyettes polgármester referádá,iában fölemlíti, hogy az állandó
jellegű a kövezésre és az utak föntartására
előirányzott összeg százihanmincegyezer és
háromszázkilencven korona. Ebből esik a
kövezetlen utak föntartására 26.840 korona,
csatornák föntartására és tisztítására

11.000,
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makadám utak föntartására 15.000,
kövezetek föntartására 33.550,
műszaki költségekre 13.200,
az 1913. évi terhére utalt munkákra 8.400,
aszfaltburkolatok föntartására 23.400,
Kovács János kifogásolja, hogy a Kossuth Lajos-isngáruton és a Kálvária-utcán
még most sem fejezték be a kövezést, pedig
már itt van a tél. Ilyen időben nem lehet kövezni. Utasítani kell a vállalkozókat, hogy
záros határidőn belül fejezzék be a munkát.
Azért nyúlik a késő őszbe a kövezés, mert
a vállalkozók spekulálnak: nyáron drága a
munka, ősszel dolgoztatnak, amikor olcsóbb.
Doránszky Károly mérnök: A Kálváriáid kövezését csak három liéttel ezelőtt hagyták jóvá, a Kossuth Lajos-sugárut kövezését pedig a nyárutón határozta el a közgyűlés. Ezért tart míég most is a kövezés.
Wimmer Fülöp a helyettes polgármester előterjesztésével szemben továbbra is a
nagyarányú kövezést ajánlja. K i kell alakulnia már végre ennek a városnak. Elsősorban
a Nagykörút, a Vásárhelyi- és a Csongrádisugárutak végleges kövezését
ajánlja.
A
pénzviszonyok már javultak, a nagy ipari
föllendülések uj tőkéket szülnek. A városnak
vau arra pénze, hogy az eddigi dimenziókban
folytassa az utak rendezését.
Balogh Károly lehetetlennek tartja a
nagyarányú rendezést. A négy millió városi
vagyon, ami a takarékpénztáraiában gyümölcsözik, javarészben m á r előre lekötött pénz.

Somlyódy István dr. csatlakozik Wimmer F ü l ö p indítványához. A bizottság figyelmébe ajánlja a Szent Lstváiutér rendezését. A Püspök-telek is botrányos állapotban
van. Ha magántulajdonban volna az a telek,
a város minden nap megbírságolná a tulajdonost.
Obláth Lipót a tanács előterjesztését pártolja. Bokor Adolf elfogadja Wimimer Fülöp
indítványát.
A mérnökség fölvilágo&itásai irtán a bizottság elfogadja W i m m e r Fülöp módosított
indítványát.
A részletes tárgyalás során elfogadta a
ljjizohtság Bokor Pál helyettes polgármesternek azt a javaslatát, hogy a nagyobb forgalmú utcákat kompriimé aszfalttal burkolják, a kisebb forgalmukat pedig gőzhengerelik. A bizottság mindenben elfogadta a tanács előterjesztését.
(—) A város ráfizet a jéggyártásra.
A szegedi vendéglősök arra kérték a városi
tanácsot, hogy ne szüntesse be már novemberben a jéggyártást, hanem csak akkor, amikor m á r természetes jeget is lehet szerezni. A
tanács foglalkozott a kérelemmel s ugy határozott, hogy minden harmadnap gyártanak
jeget a vágóhídi jéggyárban akkor, ha a
vendéglősök a minimumnak, huszonöt métermázsának megvételére kezességet vállalnak. Kevesebbet ugyanis nem leshet gyártani
ötven métermázsánál, ennek költsége pedig
napi 30 korona. Mivel a vendéglősök és más
fogyasztók összesen 12—14 métermászát fogyasztanak naponként, a város ezidőszerint
ráfizet a jéggyártásra.
(—) A szegény város erdeje. Azok
közé a furcsaságok közé, amelyekkel Zenta
a határtalan lehetőségek városa, szokta meglepni az országot, tartozik az alábbi nem kevésbé érdekes eiset: Zenta nemrégen elhatározta, hogy a tulajdon árt képező mákos i és
nagybátkai erdőket kiirtja és értékesiti. Ezt
a határozatot a földművelési
minisztérium
csak ugy hagyta jóvá, ha Zenta a két erdő
helyett másutt szerez magának hasonló kiterjedésű erdőséget. A város polgármestere
Huinyadmegyében vásárolt is 555 hold 1124
négyszögöl erdőt és megkötötte az erre vonatkozó szerződést. Az erdővétel és kiirtás költségeire sürgősen 60,000 koronára volna szükség, de a város pénztárában csak 9000 korona van. A tanács a szükséges pénzt ugy akarta előteremteni, hogy a Kossuth-szobor alapból 21,000 koronát kölcsönvesz, hiányzó öszszegre nézve pedig ugy intézkedtek, hogy
megbízza a főszámvevőt egy rövid lejáratú
függő kölcsön szerzésével. A közgyűlés azonban nem fogadta el a javaslatnak a Kossuthszobor alapra vonatkozó részét, hanem ehelyett abban állapodtak meg, hogy a város
törzs vagyonából kell valamit eladni. És azonnal meg is bízták a város főjegyzőjét, hogy
keressen valami handlét, aki igényt tart és
többet ád a törzsvagyon egyrészére.

SPORT.
o Városi g i m n á z i u m —Felső ipariskola.
Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik meg az
őszi forduló utolsó ifjúsági bajnoki mérkőzése. A meccs eredménye rendkívüli fontossággal bir a helyezésre nézve, minek folytán
érthető, hogy mindkét csapat minden erejét
megfeszíti a győzelem érdekében. A gimnázium győzelem esetén a tavasszal behozhatja
még a Kereskedelmi ellen elveszett két pontot, mig vereség esetén minden sánszát, a bajnokságra elvesztené. Az Iparra még ennél is
fontosabb a meccs, amennyiben jó gól arány
mellett a Kereskedelmit is megelőzhetné. Az
eddigi ifjúsági mérkőzések gyönyörű sportja sok élvezetet szerzett azoknak, akik nem
mulasztották el a küzdelmeket végignézni. Ez
a szép sport vasárnap tetőponját fogja elérni, mert a fentebb vázolt érdekek a legvégsőig fogják sarkalni a két intézet ifjúságát.
Biró Horváth Pál lesz.
o Elmaradt vivó-óra. Buday
Gyula
vívómester elutazása következtében szombaton nem lesz vívás.
o Tréning. A SzAK tagjai vasárnap délután nagy tréninget tartanak, melyen részt
vesz az uj prágai hátvéd is. Felkéretnek az
összes aktiv játékosok, hogy a tréningen okvetlenül jelenjenek meg.

NEMENYINE
FOGMÜVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készit mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Bármilyen
javitás hat óra alatt elkészül.
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Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Szeged Kárász-utca 9.

4ca

kivonat Xotányi János árjegyzékéből.
Nyers kávé.
fatriaika 1|2 kg
Portorico fia kg
Cuba 1 2 kg
Arany Jáva fia kg

K i'7o
K L90
K 2-—
K 1*90

Pörkölt kávé.
Saját villanyerőre berendezett gőzkávépörköldémböl.
Jó'minőségű fis kg
K 160
Finom minőségű fis kg
K 2-—
Legfinomabb keverék (Cuba, Arany Menadó,
Mocca) fis kg
K 2-20

Tea.

PAIMA

Törmelék-tea ' a kg
Congó-tea fis kg
Családi keverék fii kg
Legfinomabb király tea fia kg
Ceylon-tea a legerősebb zamatu 12 kg.
Kitiinö teasiiteinény-keyerék fis kg

a

.

.

.

2'5Ü
3-—
5—
6"—
0*80

Rum.

valódi

1 liter családi tearum

1 liter finom Brazíliai rum

HAUCSUK-CIPOSARGIt

K

.

K .120

1 üveg fiio liter finom Jamaika rum

.

. . .

Vidéki megrendelések utánvéttel franco
eszközöltetnek.

DOBOZA.
MINŐSÉGE:

ARANY

.

K
K
. K
K
. K
K

KOTÁN Y 8

K 320
pontosan

JÁNOS,

kivé- és tea-nagykereskedő.

I

Budapest,

Bécs,

Berlin,

Abbazia.

Szeged, Kárász-utca 5. szám.
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s z i n h á z

I

Tisztelettel értesítjük

o

URÁNIA I

magyar tudom. 1
s z i n h á z

554 a

pénteken,
kezdjük

a

november

meg

halhatatlan

I

Szombaton és vasárnap
Magyar vígjáték/ Szenzációs műsor.

közön-

séget, hogy

22-én

HUGÓ VIKTOR

^

remekművének

A cirkuszgrófnő
Erkölcsdráma 3 felvon. Irta: Félix Dörmann.
A főszerepet B e r n a y a hires bécsi színésznő
játsza.

A ttyowovnttaH

Páter és Péter

Biográf társaság.
A H u n n i a legújabb; felvétele.
Vígjáték, j á t s z á k a V í g s z í n h á z m ű v é s z e i .
A páter
Péter a baka
Kapitány
Őrmester
Asztalos
Szakácsnő

SZEMÉLYEK:
Vendrey Ferenc
Szerémy Zoltán
Fenyvessy Ferenc
Sarkadi Aladár
Tihanyi Miklós
Kende Paula

Ezt m e g e l ő z i :

regénynek

sorozatos
adását.

A legkiválóbb párisi színészekkel,
A
óriási anyagi áldozatokkal játszatta «5<
le a P A T H E F R É R E S cég a ha- X
talmas alkotást, amely eddig a leg^
n a g y o b b és legszenzációsabb sikere
^ C a mozgófényképtehnikának. — A
^
nagyszerű alkotás I. r é s z e

3ean Valjeait I

november hó 22-én, 23-án,
13 24-én, pénteken, szombaton
• és vasárnap kerül előadásra.
A további részek sorra kerülnek:
„-t. November 29., 30., dec. 1.:
A

rész

FANTINE.
December 6., 7., 8. III. rész

COSETTE.
December 13., 14., 15.:
IV. r é s z

! Cosetfe
és Marius.
Minden rész teljesen különálló
és befejezett dráma és mindegyik külön is megtekinthető.

•
•

§

1912. november 23.

DÉLMAGYARORSZÁG

Főszereplők;
Jean Valjean
Mr. Henrik Kraus
Fantine
Mlle. Ventura
Javért
Mr. Etienant
C o s e t t e . . . . . . . . La p o t i t e F r o m e t .

A helyárak rendesek.

$
M W C í H W M M í C í H í K í í
Kedvezményes jegyek

érvényesek.

Francia manőver
az Alpokban.
Természeti felvétel.

Nászutazás.

ló és egy egész országrész létérdekét képező
tervet. Az aradi kamara terjedelmes és kimerítő memorandumot készített erről a kérdésről és azt a képviselőház elé fogja terjeszteni.
kérve annak a földmivelésügyi tárca költségvetésével való egyidejű tárgyalását. A memorandum igen alaposan tárgyalja először általánosságban a viziutak fejlesztésének szükségét, azután a Maros hajózhatóvá tételének
szükségét, annak előnyeit és fontosságát. A
memorandum azzal a kérelemmel fordul a
képviselőházhoz, hogy mondja ki, liogy a Marosnak a torkolatától Marosvásárhelyig terjedő szakasza megfelelő mederrendezési és
partszabályozási munkálatokkal minél előbb
hajózásra alkalmassá teendő és hogy az 1908.
X L I X . t.-c. a Maros szabályozására rendélkozésre bocsátott 12.1 millió koronának még
hátralevő részét legalább évi egy millió koronás részletekben a földmivelési miniszter
e szabályozási m u n k á k r a fordítsa. Ez a kérelem megérdemli a legmelegebb pártolást
és teljesítést. E g y mindenképen nagyjelentőségű, nemcsak a közvetlenül érdekelt országrész, de az egész ország közgazdaságát
érdeklő és az egész ország rokonszenvét érdemlő mozgalom ez, amelynek sikerét az ország közönsége melegen óhajtja. K ü l ö n is kiemeljük a képviselőházhoz intézett kérvénynek alapos, beható indokolását. Nyolcvankét
oldalra terjedő, kiválóan szakszem, komoly
tanulmány ez, Varjassy Lajos, az aradi kamara nagytudásu titkárának kitűnő munkája.
H S R B B B H B B B B B B B B B B H B B B B B B B B

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L,

ISRSSRRBRBBflSRRBBRmBBRBSmiSRT
3939—1912. végrh. szám.

Amerikai vigjáték.

BBHEHBSBiHB!BBBB«nHiSB«B!
E l ő a d á s o k s z o m b a t o n 6 , V 2 8 és 9 ó r a k o r
V a s á r n a p d. u. 3 ó r á t ó l éjjel 11 ó r á i g

KÖZGAZDASAG
x A g a z d á k panasza. Az idei ősz nagyon
sok gondot okoz a gazdáknak. Az időjárás
mostobasága miatt rengetek sok a panasz,
mert a szeszélyesen váltakozó eső, lió, ború,
fagy stb. nemcsak a kapás növények betakarításának befejezését akadályozza meg, hanem a jövő évre szóló munkákat is igen hátrányosan befolyásolta. A „Köztelekében olvassuk, liogy sok gazdaságban van még töretlen tengeri ós földben levő répa. A kiszedett
répa betakarítását a járhatatlan utak teszik
lehetetlenné. A feneketlen sárba fúló táblákra rámenni sean lehet s így azzal m á r egész
bizonyosan számolnunk kell, hogy a szokásos buzavetésnek nagy átlagában legalább
25%-a elmarad. A meglevő vetés is igen hiányos munka mellett került a földbe s a kedvezőtlen időjárás folytán nehezen csírázik,
fejlődése gyenge, szépen zöldelő és megbokrosodott vetést alig lehet látni. I g y még az esetben is, ha a téli és tavaszi időjárás kedvező
lesz, az őszi kalászosok jövő évi termése nem,
nagy reménnyel biztat. Általános a panasz a
cseléd- és munkásviszonyok rosszasága miatt
is.
x A Maros h a j ó z h a t ó v á tétele. Az aradi
kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére és az ő vezetése alatt a szegedi, kolozsvári, marosvásárhelyi és brassói
kamarák
mozgalmat indítottak a Maros hajózhatóvá
tétele érdekében. A Maros hajózhatóvá tételét m á r régebb kérelmezték ós sürgették az
érdekeltek, azonban eddig eredményt nem értek el. Most, hogy ebben az évben a vasút forgalmi zavarok tetőpontjukat érték s az
erdélyi megyék lakosságának nyomora
a
nagy árvizek miatt a legnagyobb volt, a kamarák újra felelevenítették ezt az életreva-

Árverési hirdetmény.
^ Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
L X . t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir.
járásbíróságnak
1912. évi V. 2294. szánni végzése következtében Dr. Barta Dezső ügyvéd által képviselt
Szegedi Gazdasági és Iparbank javára 150
korona s jár. erejéig 1912. évi jülius lió 27-én
foganatosított kielégítési végrehajtás utján le.
foglalt és 3000 koronára becsült következő
ingóságok, n. m.: egy cséplőgép garnitúra és
egy mozdony nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 2294/2. szánni végzése
folytán 150 korona tőkekövetélés, ennek 19.12.
évi április hó 22-ik napjától járó 6% kannafai, 1/a% váltódii és eddig összesen 76 korona
82 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig. Szegeden Sárkány-utca 6. sz.
alatt leendő megtartására

1912. ÉVI NOVEMBER
HÓ 27-IK NAPJÁN
DÉLELŐTTI 10 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitűzetik ós ahhoz
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy
az érintett ingóságok az 1881. évi L X . t.-c.
107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés
mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítést, nvertek volna, ezen árverés az
az 1881. évi L X . t.-c. 120.
értelmében ezek
javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1912. évi november hé 6-ik
napján.

Sebesztha,
kir. bir. végrehajtó.

,,Délmagyarország"
Nappali szerkesztőség
Éjjeli szerkesztőség
Kiadóhivatal
Kiadótulajdonos

telefon

számai:
305.
10 83.
305.
81.

1912. november 24.

DÉLMAGYARORSZÁG

Városi

Szeged szab. kir. város

Színház

14

tanácsától.

45781/912. tan. sz.
Folyószám 101.
S z e g e d , 1 9 1 2 . évi n o v e m b e r

Versenytárgyalási
hirdetmény.

23-án

A miniszterelnök.
Komédia 3 felvonásban. Irta: Nagy Endre.
Rendező: FERENCZY

A Szeged-Rókus állomás előtti úgynevezett „Buvártó"-nak s a dohánygyár és a rókusi vámház közti vizállásos terület összesen mintegy 339,000 m'jban megállapított
földiéi töltési munkáinak vállalati uton leendő biztosítása iránt

FRIGYES.

SZEMÉLYEK:
Betike Dániel
Benkéné
Gróf Bercey Rezső
Grófné
Dr. Vas Jenő
Kalmár
Grünfeld
Linka
Mari
Házmester
Újságíró
Rendőrtiszt
Mentőorvos
Vencel
Ügynök
Inas

Solymossy Sándor
Gömöry Vilma
B. Baróti József
Csáder Íren
Virányi Sándor
Pogány Béla
Hcitai Jenő
Harmath Zseni
Gyöngyössy Teréz
Erdélyi Sándor
Mihó László
Unghváry Kálmán
Virágháty Lajos
Szatmáry Árpád
László Tivadar
Lebeda Géza
Biró Tivadar
Virágliátyné
Martinyi Ilona
Dobó Katica

I.

| kinváncsi

f. évi november hó 29-én, d. e. 10 órakor
az I. tanácsi ügyosztályban (Városi bérház I.
emelet) tanácsi jóváhagyás fentartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni, illetve az ajánlatok ugyanazon helyen
és időben nyilvánosan felbontatni fognak.
A szabályszerűen kiállított s pecséttel
lezárt sértetlen borítékban elhelyezett s közvetlenül vagy posta u t j á n beadott ajánlatok
a következő feliratú borítékban „Ajánlat a
45781/912. sz. versenytárgyalási hirdetményben kiirt földfeltöltési m u n k á k r a " Húszezer
(20000) korona óvadékképes értékének, tanácsi letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával
látandók el s az árlejtés napjának délelőtti.
10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba (Városháza földszint) nyújtandók be.

Történik Bcnke Dániel lakásán, Budapesten, ma.

Royal Kávéházban

Az óvadék iSzeged város letétpóuztáránál
helyezendők el s az árlejtést megelőző nap
déli 12 órájáig fogadtatnak el.

ma este B a t l a K á l m á n
cigányzenekara muzsikál.

Azon pályázók, kik ajánjlatuk benyújtásakor Szeged szab. kir. város hatóságával üzleti összeköttetésben még neon állottak, illetőleg ismeretlenek, tartoznak szállitóképességüket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi
és iparkamara bizonylatával igazolni, i te \yliez vállalatuk telepe szerint tartoznak.
A versenytárgyalási hirdetmény, vállalati feltételek, tervek fenti ügyosztályban a hivatalos órák alatt betekintlietők s a vállalati
feltételek az ajánlati minta rendelkezésre állanak.
;
Ajánlattevők ajánlataiklkai a végleges
döntésig kötelezettségben maradnak.
Végül a hatóság fentartja azon jogot,
liogy a beérkezett ajánlatok között, az ajánlott árakra tekintet nélkül szabadon választhasson.
Szeged szab. kir. város tanácsának 1912.
nevember hó 9-én tartott üléséből.

Holnap este nagy tombola.

tt

J

Dr. Lázár György,

J

polgármester.

villany- é s b e n z i n m o t o r o k javítását és
t e k e r c s e l é s é t bármilyen tipusu motorok
jótállás mellett, vállalok továbbá ventilátorok és mágnesek szakszerű javítását
a legjutányosabb áron, amelyeket saját
műhelyemben javitok, ugyszinte fogaskerekek javítását a u t o m o b i l o k h o z , motor o k h o z stb.
A nagyérdemű közönség szives pártfo"
gását kéri, tisztelettel

KELEPETZ

Várttay L j
HSnyVHewKedfsílM Kárász-utca 9. szám beszc
rahetíK:
Molnár peront:
FarXas,

szintnn

Gábor ftodor 0 Eiptai

a sarXaatyn

2*50

X

TANULÓKAT
F I Z E T É S S E L FELVESZ

VÁRNAY

Mlhály501

NYOMDÁJA

L.

SZEGEDEN

3- X

Biró £3)05:

A rabldíoVag

3-X

gr. Gzirbnsz Gizi:

A nemzeti atííVetödás
geográfiája
Sztrájk-statIsztIXa

3'- X

Módly Zászló:

Az uzsora. BBntelííSogi tanulmány. 5 X
Kjhety Gizi:

A Vasatfigy törtáuete

SX

gr. Bembard Mlitpa:

A esödtnegtámadási jog

iX

Gárdonyi Gizi:

Messze Vau odáig, elbesz- * X
Gárdonyi Gizi:

Az Sreg teXtofetes, regéty 3 X
A fogextraXttá w f t m U a a

SX

KifKi Margit:

SzineX ás áVtX

*X

StirK gezsö:

A Vadász Vizsla

2X

újdonságok:

Lehár: Éva operett 2 füzet

6 K

Jarnó György: Tengerész Kató

Kárász-utca

cipóárúháza,
14.

a

Szeged]
Telefon

Nem állitólagos amerikai, sem Bécsi, hanem Ü Ü P hazai elsőrendű
amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 10—13—17—22 korona árban.
576

10-59.

operett 2 füzet

0 K

Zerkovitz: Komédiás dala kupié 6 K
Weiner: Ha én egy férfit látok
kupié

sa
a

t - X

p r . Kéttíz Bíla:

Zenemű
ü/íoskomts

•

frrr

Kottenbüler:

MIHÁLY

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

t p b irodalmi':
mntleH, mtlytl[í

2 K

Weiner: Hova megyünk mulatni
este kupié
2K
Zerkovitz: Sokszor ugy szeretnék sírni kupié
7 K
Kondor Ernő: Törött poharak
mellett
2 K

DÉLMAGYARORSZÁG

12

1912. november 27.

Apróhirdetések.

J\leinl Gyúlja
kávébehozatal
telefonszám

G y e n g e n ö k , gyermekek és betegség után
mindenki
erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". Ára 2-40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
520

11-33.
Gyomorbajosok

UJ fiók:

623

Szeged,

JClauzál-tér 2. szám.

di-

csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Oyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
F á j ó s f o g á r a vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l ,
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinger
Gyuja
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér.
250

rn\

GUMMITtöbbmini 2QQ0!
^orvos minta legmegbizj
hatóbbat ajánlja.
A kirakatokban ki- J
(Juggeszteft OLLA recu
' lamláblácskák azelá-Z
írusitó helyeketjelzik
[Ára 4.6 és 8 K.,
GuczatJáérK

Haj őszülés
ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

Csipkeés szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztíttatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

Ara tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona.

—

Követelje

azonban,

kélyebb értékű silány u t á n z a t o t mint „ép oly j ó t " feldicsérni.
elárusitó helyek k i m u t a t á s á t és árjegyzéket ingyen k ü l d

LUCZA JÓZSEF

az

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

A kirakatokban kifüggesztett O L L A reklámtáblácskák
az O L L A elárusitó helyeket jelzik.
561

előfizetési ára Szegeden:

A

i

OLLA-

SZEGEDEN KAPHATÓ: Vajda Imre és Társa, Varró
Béla, Sandberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor
Franki Antal, Gyuritza Lipót, Leinzinger Gyula, Kenecz
Dezső.

A szegedi bankegyesület r.-t. zálogintézete
a színházzal szemben.

24.— kor.
12.- „
6.— „

cse— Az

g u m m i g y á r W i e n , Hj306, Praterstrasse 57.

Délmagyarország
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
égy h ó n a p r a

hogy

szállítója ö n n e k csakis OLLA-t adjon és ne engedjen m a g á n a k

554

legelőnyösebb kamat mellett nyújt kölesönt a r a n y r a , e z ü s t r e ,
nemüekre, értékpapírokra és t ö m e g á r u k r a .

ruha

Szegedi Bankegyesiiiet Résiv.-Társ. Zálogosztálya, Szeged.

2

_

Várnay

_

_ l

3

Zenemű
i
Irodalmi
| i\ d
• w I
{ újdonságok: ] n D 3 I K 3 n i újdonságok:
|
f

h
I •

Balla
Baiia Ii g n á c :
DrwttioMiIIzt^lz

A
A
Rothschildok

V
7
K
7.-

A l b a Nevis:

Ádámok, Évák

»

®

I n ,

3.-

Tóth Béla:

Boldogasszony dervise 1.90
Béldi Izor :

A gyanús király

K 4.-

Földes Imre :

»

4.50

Dr. Kiss E r n ő :

»

4.-

Szomaházy:
w

3.-

J

Karinthy : (Az „Igy irtok ti" szerzőjének

#

GÖRBE TÜKÖR
c i m ü szenzációs könyve

I n ,

n n

I

i j l

legújabban

|jj|

n

n

5

g

|

|

°

t.

. .

füzetenként

1 korona 80 fillér.

| Legújabb Fráter-nóták

f Éva, operett i-ii.
megjelent

harctéri
térképeij

Limonádé ezredes
Báron:

Csókszanatórim
Biró L a j o s :

| Rablólovag, színmű
Biró Lajos :

Sárga liliom
Orczy E m m a :

• N H N M M M 9 H 9 S M S M M

• Pajor-féle ügyvédi határidő napg lók, keskeny és széles alakban,
az 1913. évre
Mcateii

VÁRNAY

L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN,

„

| A vörös pimpernel

Bulgária, Szerbia, Görögo r s z á g , M o n t e n e g r ó , Tör ö k o r s z á g ( A l b á n i a , Macedónia, R u m é l i a , Kréta)
:: l e g j o b b h a d i t é r k é p e i ::

á r a 3 korona.

NYOMATOTT

K 8.

Vincze Z s i g m o n d :

|

Szemere Bertalan

I

r

I Legújabb Fráter-nóták

B

9

Feketeország

Baccarat

F

SZEGEDEN

KÁRÁSZ-UTCA

9.

