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Szeded, !S!2
A választások.
A vasárnap lefolyt törvényhatósági
bizottsági tagválasztásoknak több értékes
tanulságuk van,
amelyek megállapítása
nélkül nem lehet elmenni ezek mellett
a
szenzációs eredményű választások mellett.
Amennyire igaz, hogy a jelöltek személye
és a kampányba belejátszó motivumok a
legfinomabb mérlegelést és a legéberebb
tárgyilagosságot igénylik,
annyira bizonyos, hogy ezek körül a kérdések körül
nem lehet, nem szabad tojástáncot járni,
itt csak az éles bonckés és a szigorú, az
őszinte, a gyors diagnózis segithet valamit.
Az első kerületben két mandátumért
három jelölt küzdött: Nagy Aladár dr., a
törvényszék elnöke, Turcsányi Imre dr.,
az állami gyermekmenhely igazgatója és
Vékes Bertalan, a Kereskedelmi és Iparkamara jegyzője. Nagy Aladár dr. az első
kerület
domináló pártjának,
a nemzeti
munkapártnak is jelöltje volt. E z a politikai hátvéd, nagy képzettsége szinte kikészítették számára az utat a közgyűlésbe,
amelyben egyik legelső hely illeti meg állásánál fogva is.
És megtörtént az a szinte páratlanul
álló eset, hogy a törvényszék elnöke a kereskedelmi és iparkamara egyik kisállásu

Hitel.
Irta: Molnár Ferenc.
(Színhely: a Budapesti Általános BuggerBank M. Sz. hivatalos helyisége, amely valamikor kocsma volt s amelyben még most.
is elmúlt gulyások illata leng. A háttériben
zöklvirágos IGAZGATÓ felirásu tábla, közepén pedig zsírfoltos környékü kilincs látható. — Személyek: az Igazgató, 40—45 éves,
kissé kanosai ur. A Pénztáros, piros nyakkendőiben. A Szolga, tagbaszakadt óriás, aki
négy éven át „raurszsmejszev" volt a Trieszti
Nőnél. Az Áldozat, kopott, sovány, kishivatalnok, könyvelő egy többször leégett ós néhányszor
felrobbant kültelki vegyészeti
gyárban. Napsugaras tavaszi délelőtt.)

A pénztáros.
Nix iz nyusz.
A pénztáros.
Bocsánat. Almát sütök.
Az igazgató.
Ez egy jó eszme. (A szolgához.) Imre, hozzon nekem is két szép
almát. Itt egy hatos.
A szolga.
Igenis.

(Indul.)
Az, igazgató.
Hopp, hopp! Imre jöjjön
vissza. Nézze, itt van az a rossz korona,
amivell tegnap becsaptak. Próbálja inkább
ezt elsütni az üzletben.
A szolga.
Csak tessék ideadni. Csak
tessék rám bizni.

!. évfolyam 107. szám.
tisztviselőjével szemben a törvényhatósági bizottsági tagválasztáson hihetetlen és
megdöbbentő kisebbségben maradt.
Miért történt ez és van-e része a
törvényszék elnökének abban, hogy ilyen
bukás részesévé vált? Ellenjelöltjének pozíciója, képzettsége összehasonlithatlanul
kisebb, mert Turcsányi — akit a munkapárt is jelölt — nem volt ellenfele Nagy
Aladárnak. Talán szervezetlen volt a pártja, nem agitált, nem rendezett be rendszeresen munkálkodó pártirodát? Mindez
valószínű, hiszen még Nagy Aladár-féle
szavazó-cédulák se voltak. De akkor miért fogadta el vagy tűrte a jelölést? Ha a
jövő ködfátyola mögött a valósziniitlenségek meredekei rémedeznek felém, nekimehetek a küzdelemnek: én, te, ő, de a törvényszék elnöke csak akkor, ha minden
emberi számitás szerint nyugodt lélekkel
hiheti, hogy a küzdelemből az első sorban
győzők között fog kikerülni. Ha kalkulálok, nem hihetem másként, minthogy Nagy
Aladár nagyon is biztos volt a dolgában,
ami őt majdnem olyan rossz taktikusnak
tünteti föl, mint amilyen jó biró.
Miben
bizhatott? Hogy mögötte áll a biróság és
Szeged nagy tisztviselői kara.
Mögötte
állt a munkapárt,
hiszen az jelölte is,
ha pikáns és kényes szóváltás után is.
Táborában hihette a birói tábornak azt a

(Indul.)
Az igazgató.
Hopp. liopp! Imre, hát a
hatosomat nem adja vissza?
A szolga.
Miféle hatost?
Az igazgató.
Amit most adtam. Ez már
igazán szemtelenség, letagadni.
A szolga.
Nékem tetszttt adni?
Az igazgató.
No még . . . Kvassai ur,
nem adtam neki egy hatost?
A pénztáros.
Igen, én is láttam.
Az igazgató.
Becsületszavamra mondom.
A szolga.
Hát akkor itt a hatosa. De
bizony isten nem emlékszem rá, hogy adott
volna.

(Almáért
Az igazgató
A pénztáros.

megy.)

(angolul). Vatiznyusz?
Nix is nyusz.

(Hosszas

szünet.)

Az iguzgató.
Mi van azzal a Hermannal?
A pénztáros.
Most kell neki jönni.
(Az igazgató kiáll az ajtóba és sütkérezik a napon. Arra megy egy ur és köszön
neki.)
Az igazgató
(az üveg mögött). Akaszd
fel magad.
A szolga (visszajön). Itt az alma. A koronát visszaadom. Nem tudtam elsütni. Kapok hat krajcárt. (A pénztároshoz.) Kérem,
jön a Hermann. Itt a hamis korona.
Azí igazgató.
Jön? Mindenki a fedélzetre !
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Kiadóhivatali-telefon:
Kiadó telefonja:

305.
81.

Kedd, december 17.
véghetetlen tiszteletét, amely példaszerű
hivatali munkássága, hozzáférhetetlen életmódja jutalomkép méltán övezi a magyar
birói kart. Táborában hihette az ügyvédeknek, az orvosoknak egy részét, akik
között bizonyára akadnak, akik még titokban is szívesen stréberkednek és sokkal
többen olyanok is, akiket meggyőződés
vezet, amikor nevét az urnába dobják.
Táborában hihette mindezeket és ugy
kellene is lenni, hogy mindezek megtegyék
kötelességüket, amikor arról van szó, hogy
bukjon-e vagy győzzön a törvényszék elnöke a bizottsági tagválasztáson.
És máskép történt. Nagy Aladár szavazói elmaradtak, elmaradt a biróság, a
hivatalnoksereg, az ügyvédek, az orvosok,
a munkapárt szinét vesztette erre a napra
a birói talár makulátlan fénye és csak a
katolikus kör jött el szavazni.
Hibáztatjuk tehát Nagy Aladárt, amiért végzetesen téves társadalmi politikájával megbuktatta
a tegnapi választáson
a törvényszék elnökét. Nagy Aladárt oda
lehetett adni ennek az eshetőségnek, m a
már csúfos bukásnak, az állását nem. Hibáztatjuk Nagy Aladárt, amiért birói talárjában a katolikus kör élére állt, ami bukásának egyetlen és kizárólagos oka volt.
Vétkes dolgot követnénk el, ha e sorok mögött a felekezti elfogultságnak bármi faj(Beszalad a tapétaajtos szobába. A
pénztáros hamar eldugja az almát és a
kasszához ugrik. A könyvelő zsebreteszi a
kést, melylyel körmeit tisztogatta. A szolga
a fogas mellé ül.)
Az áldozat
(belép). Jónapot ikivánok.
A pénztáros
(írások közt kaparászva).
. . . pot.
Az áldozat.
Kérem, Litschauer igazgató
urat keresem.
A szolga.
Kérem a kabátját.
(Lehúzza róla a kabátot, olyan módon,
mintha kifosztaná. A kabátot egy szempillantással husz forintra becsüli. A kalapba
belenéz. A nikkelfejü boton eziistpróbát keres.)
Az igazgató
(kijön). Kérem Kvassai ur,
legyen szíves ezt a tőketörlesztést... áh!
Hermán ur! Van szerencsém.
Az áldozat.
Jónapot, igazgató ur. Nos?
Az igazgató.
Hát kérem, az igazgatóság tegnap tartott ülésén megszavazta önnek
a báromszáz koronát.
Az áldozat.
Istenem . . . végre! (Elsápad az örömtől.)
Az igazgató.
Alá fog irni néhány nyomtatványt és azzal megkapja a pénzt.
Az áldozat.
Mindent aláírok. Tetszik
tudni, kis fiunk született és annak kell. Borzasztó sok kiadás van egy ilyen gyerekkel.
Hát kapok háromszáz k o r o n á t . . .
A szolga.
Na nem az egészet.
Az áldozat.
Tessék?

2
tája rejtőzködnék is, a másvallásu érzékenységétől egész a felekezetnéliküliségig.
Tiszteletben tartjuk mindenki hitét és meggyőződését és szomorú lenne, ha mi most
itt azért emelnénk szót, mert Nagy Aladár
jó katolikus. Mi is azok vagyunk: a tollnak
munkásai. Ki jó (katolikus, ki jó zsidó, ki
jó református és igy tovább. Ki egyik se.
Naiv érvelés és apriori védekezés, de szükség van rá, mert azok, akik a Nagy-féle,
tettekben megnyilvánuló álláspontot védik, azzal érvelnek, hogy a törvényszék
elnökének is szabad hithű katolikusnak lenni. Föltétlenül, de a katolikus kör elnöksége nem egyértelmű ezzel. A
katolikuskör alapszabályai
tagjaira
a
másvallásuak
ellen való harcot
parancsolják
és ez talán
még sem egyértelmű a hithüséggel. A katolikus kör — amelyet indigaiék alapoztak
meg és amelynek megszületéséig ismeretlen volt Szegeden a felekezeti türelmetlenség —- az igét a templom szűz oltáráról
a társadalmi izgatás, zajos forumára cipelte és ezzel rést nyitott azon az utón,
amelyen hozzá akarnak férkőzni az ember
lelkiismereti szabadságához.
A felekezeti szabadságot és jogegyenlőséget törvényeink biztosítják,
nem engedjük megbolygatni, mert sérthetetlensége mellett legvitálisabb erkölcsi és egzisztenciális érdekeink állanak őrt. Volt és van
minden vallásban, a katolikusban is, sok
más tömörülés, egyesületté alakulás és
soha senkinek eszébe nem jutott, hogy azokat kifogásolja, ellenük harcot kezdjen és
a hozzájuk való tartozás cimén
elüssön
vagy megfosszon valakit a közélet olyan
pontján való őrtállástól, amire
minden
egyéb körülménye és tulajdonsága kvalifikálja. De a katolikus
kör harcos
egyesület, ne csodálkozzék tehát senki rajta, hogy
harcot provokál. Amióta ez az egyesület

Az igazgató.
Hü emberiinkndk igaza
van. Egy 'kis levonás lesz. Kvassai ur, kérem
a Herman-féle elszámolást.
A pénztáros.
Tessék.
Az igazgató.
Hát van kérem tizenöt korona levonás a tartalék-alapra, nyolc korona a jutalékra, két korona ötven a nyomtatványokra, tizenhét korona kamatveszteség,
nyolc korona tökenyereség, hat korona biztosítéki konverzió, három korona ellenőrzési dij, nyölc korona leszámítolási jutalék, egy
korona jutaléki leszámítolás, harminc korona törzslevonás, négy (korona másodfokú
kereseti pótlevonás, három korona egyéb levonás, négy korona dijegyenleg és két korona ihiteicsonkitási pótkamat, összesen 111
korona 50 fillér. Kapna tehát ön 188 korona
50 fillért.
A szolga.
Igen ám, de . . .
Az igazgató.
Hü emberünknek ismét
igaza van.
A pénztáros.
Most jön a java.
Az
igazgató
(szemrehány'Ólag).
De
Kvassai ur!
A szolga
(szigorúan).i Kvassai ur!
Az igazgató
(szelíden). Kapna, mondom,
ennyit. De ugy-e bár. ön látta a cégtáblánkon az M. Sz. betűket. Tudja, mit jelent ez?
Az áldozat
(remegve). Nem.
A szolga. Ez magának huszonöt pengőt
jelent.
(Kvassai csöndesen bele nevet a kaszszába.)
I
Az igazgató.
Ez azt jelenti: Mint szövetkezet. Tehát önnek ebbe a szövetkezetbe
kell lépnie, ö n fizet...
Az áldozat.
Én?

DÉLMAGYARORSZÁG
működik Szegeden, szinte ugy látszik, hogy
ledőltek a régi pártkerekek és a város lakossága két hatalmas táborban sorakozik:
a klerikálisok és liberálisok táborában. Az
elsőben a katolikus-kör tagjai, a másodikban a közéleti harcok fölvilágosodott szellemű katonái sorakoznak.
Ez a hadállás alakult ki — sajnos —
a legutóbbi választáson és ez a két tábor
vivta döntő előcsatáját vasárnapon. Jövő
ilyenkorra
a törvényhatósági
bizottság
mandátumainak fele kerül uj választás alá,
örvendetesnek tartanok, ha addigra a viszonyok ugy alakulnának, liogy a küzdelem minden vonalán számításon kivül maradhatnának azök a szempontok, amelyek
most domináltak.
A munkapárt Nagy Aladár jelölésével nobilisán tett eleget
kötelességének.
Amikor egyik jelöltjét elejtette a választók
nagy többsége, riem a párt, hanem a katolikus kör programját akarta perhorrenkálni. Nagyon jó lenne, ha ebből okos tanulságok származnának, mert ennek elsősorban a város látná hasznát,
amelynek
érdekeit halálos bün nélkül nem szabad
beledobni a felekezeti villongások örvényébe.
— A Ház előtt. Az ellenzéki képviselők
ina délelőtt is az Oimágiház-kávéliéziban gyülekeztek, lmgy együttesen vonuljanak a képviselő ház elé. A parlament épületét ma különösen nagyszámú rendőresapat vette körül,
mert az a hir terjedt el, hogy qz ellenzéki
képviselők még erőszak árán is megkísértük
a behatolást. Tizenkét órakor Justh Gyula ós
Holló Lajos vezetésével elindultak az ellenzéki képviselők csapata. A kordon előtt Pavlik fogadta a képviselőket. Fernbaeíh Károly
és Sümegi Vilmos félrelökték a rendőröket
ás már a, kordon mögött voltak, amikor eléjük ugrott Beniczky Tamás rendőrfelügyelő
és feltartóztatta őket. Az ellenzékiek erre
mind visszafordultak.

Az igazgató
(emelt hangon). Ön fizet
ötven koronát és azért kap egy törzsszelvényt. Ez önnek négy percentet hoz évenként.
i
Az áldozat.
De én nem akarok pénzember lenni.
Az igazgató
(idegesen). Tudja, itt minden exisztál nálunk, csak az nem exisZtál,
hogy „de". Ezt szüntesse be. 1
Az áldozat.
De én . . .
A szolga
(fenyegetőleg közeledik feléje). Na, na, ne féljen. Nem esszük meg. Csak
foiíytassa.
Az áldozat
(ijedetn). Nem lehetne .. .a
nélkül?
(Kvassai csöndesen belenevet a trezorba).
Az igazgató.
Lehetne, a Kereskedelmi
Etánknál. Dei mi szövetkezet vagyunk. A
pénzből tehát még ötven korona lemegy.
Az áldozat
(reszketve). Lemegy?
A szolga.
Le!
(Kinos csönd.)

Az igazgató
(kegyetlenül hideg hangon).
Marad tehát önnek 138 korona 50 fillér.
Az áldozat.
Csakhogy marad.
Az igazgatói
(fanyarul). A viccelődést
se szeretem. Magát senki se hitta ide. Magától jött. Mért nem mént Lánczy Leóhoz?
Arra a rongyos mahagóni-trimóra, ami magának van, nem adhatunk ezreket.
)
Az áldozat.
A mahagóni... honnan tetszik tudni?
Az igazgató.
Bizalmi emberünk ott volt.

1912. december 15.

Hazai honvédelmi miniszter
Szegeden.
(Saját
tudósítónktól.)
Hazai Samu báró
honvédelmi miniszter hétfőn délután három
órakor a temesvári gyorsvonattal Szegedre
érkezett. Az állomáson a miniszter kifejezett
óhajtására ugy a katonai, mint a polgári hatóság részéről minden hivatalos fogadtatás
elmaradt. A honvédelmi miniszter
Jéghegyi
Ferenc százados kíséretében érkezttt és az
állomásról egyenesen a Tisza-szállóba hajtatott, ahol már előzetesen három szobát
rendeltek a részére.
Hazai Samu báró a Tisza-szállóban félnégy órakor fogadta Daempf
Henrik altábornagyot, a szegedi helyőrség parancsnokát.
Utána Szőc Mihály csendőrezredes, a második számú csendőrktriilet parancsnoka és
Kovács
őrnagy, a szegedi honvédkerület vezérkarának főnöke jelentek meg a honvédelmi miniszter előtt.
A kihallgatások után Hazai Samu báró
és Jéghegyi százados meguzsonnáztak a Tisza-kávéházban. Egy Széchenyi-téri fülkében foglaltaik helyet és élénk figyelemmel kisérték az utca forgalmát. A kávéházban hamarosan szétfutott a magasrangu vendég
híre, akit a háborús bonyodalom rövidesen
nagy érdeklődés középpontjába terelt.
Az uzsonna után sétára indult a honvédelmi miniszter. Mintegy félóra multán
visszatértek a szállóba, amelynek a halljában már várakozott Daempf Henrik altábornagy és Kovács vezérkari őrnagy. Rövid beszélgetés után mind a négyen újból sétára
indultak a Tiszapartra.
Este nyolc óraikor ötven terítékű lakomát rendeztek a honvédelmi miniszter tiszteletére, a Tisza-szálló télikertjében. A honvédelmi miniszter Daempf Henrik altábornagy utján közölte Lázár
György dr. polgármesterrel, hogy kedden délelőtt tiz órakor értekezik vele a szegedi tüzérlaktanya
A két ágy husz forintot ér. Mindent tudunk.
Az áldozat.
Hm.
(Belép az utcáról egy idegen.)
Az igazgató.
Végezzünk gyorsan, látja,
hogy várnak. Irja ezt alá. Ezt is. Ezt is. És
ezt is.
Az áldozat.
Ez mi?
Az igazgató.
Ne kérdezzen annyit, látja, hogy várnak rám. (Az idegenhez.) Azonnal kérem. Ez a kötelezvény, hogy ön öt évig
folyton fizet.
Az áldozat.
És körülbelül mennyit fizetek vissza azért a hatvan forintért?
Az igazgató.
Kérem, ne viccelődjék. Az
nem hatvan forint, hanem háromszáz kQrona és a levonások. Na, most ajánlom magam,
a pénztáros ur majd kifizeti. Látja, hogy
várnak. (Az idegenhez.) Parancsol kérem?
Az idegen (halk, alig hallható hangon).
Én nem parancsolok, én csak azt jöttem
megmondani, hogy pfuj az egész bank, pfuj
Litschauer és pfuj az egész rablóbanda.
Az igazgató.
De kérem, kérem . . . tessék
bejönni velem!
(Bevonszolja a tapétaajtó mögé s szemével int a szolgának, aki utánuk megy. Az
ajtóból még kihallatszik: „Pfuj!" „Följelentést teszek" „Uzsora" stb. Á szolga hangjából ennyi: „Hallja, jó lesz nem izélni")
Az áldozat
(idegesen). Mi ez?
A pénztáros.
Semmi.
(Kifizeti. Az áldozat kimegy és az utcáról jól megnézi a bank'cégtábláját. Majd eltűnik.)
A könyvelő.
Na?
A pénztáros.
Elsütöttem a rossz koronát.
.

1912. december 14.
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ügyében. A bonvédelmi miniszter, ha ideje
engedi, a tüzérlaktanya telkét is megnézi.
Hazai Samu báró kedden délután viszszautazik Budapestre.
„BSSBAHSAABKSEÜSSSAASAANSNKASSSAÍNSAAAKÜAABASIAEÍEN.

Tisza

gróf merénylője az
esküdtek előtt,

— Kovács képviselő biinpöre. —

egy

(Saját
tudósitónktól.)
edenzéki
képviselő!

Van itt még
kiáltotta
Kovács

Gyula a felejthetetlen junius hetedikén és
berontott a Ház üléstermébe,
revolvert

rántott, háromszor
rálőtt Tisza
azután önmaga
ellen fordította

Istvánra,
fegyverei

és a halántékába
lőtt. Gyilkosság kísérletének bűntettéért vádolva állt ma Kovács
Gyula a budapesti büntetőtörvényszék esküd tbirósága elé.
Az egész ország izgatott érdeklődése e pillanatra a Markó-ntcai törvényszéki palota felé fordul, amelynek második
emeletén, a homályos, rosszul világított
esküdtszéki teremben a vádlottak padján
ül Kovács
Gyula és az ügyész mellett Tisza István gróf és ahol tizenkét esküdtpolgár, mint a becsületes lelkiismeret, Ítéletet mond az utolsó esztendő legizgalmasabb és
legkomplikáltabb bünügyében.
Publikum nincs, jegyeket alig adtak ki,
csak
rendőrök,
detektivek,
ügyvédek,
ügyészek
és birák vannak
a karzaton.
Reggel kilenckor kezdődött a tárgyalás.
Szerdán lesz itélet. Vájjon m i ? . . .
A vádlott.
Félkilenckor két börtönőr
vezette föl a fogházból Kovács
Gyulát, a
vádlottat. A fogházból a törvényszék folyósójára nyiló második emeleti kis ajtón jutott
ki. onnan végig a folyosón bevezették az
esküdtszéki terem mellett levő kis szobába,
a vádlottak helyiségébe. A védői keresték itt
fel először, azután budapesti munkatársunk.
— Bizalommal állok az esküdtszék elé.
Nyugodt vagyok.
— Hogy érzi magát?
— Köszönöm, jól.
— Egészséges?

— Igen.
— Sebesülésének
nyét nem érzi?

semmi

következmé-

— Nem.
— Milyen az élet a fogházban?
— A körülményekhez képest jó. Én minden kedvezményt visszautasítottam.
— Mit gondol, felmentik?
— Biztosan remélem.
Kovács Gyula fekete zsaketban
van,
csikós nadrágban, a magas mellénye alatt
egy szélesen kötött fekete nyakkendő. Lesoványodott, de igen jó színben van, egészségesnek, épnek látszik, csak egy kicsit izgatott.
*

A sértett,

Tisza

István

gróf szinte ész-

revétlenül érkezett a törvényszéki palotába,
fiakkeren. Fölment a második emeletre, a
szolga átvette a téli kabátját, Tisza bement
a terembe, az ügyész már várta, üdvözölte,
azután leült a védők emelvényén az ügyész
asztala mellett, ott, ahol a főmagánvádlók
szoktak ülni. Fekete ruhában, nagy, jellegzetes szemüvegével a szemén, leült, a lábán
keresztbefonta a kezét,
* maga elé nézett.
Kilenc óra. A terem zsúfolva. A középen állanak az esküdtek, a tanúik. A vádlott
Kovács
Gyulát bevezetik, leültetik a vádlottak padjára. A két börtönőr tisztelettel bánik
vele. Mind a ketten messzire, a pad széléig
elhúzódnak tőle. A védők elfoglalják helyeiket: Polónyi
Dezső dr. a védői székben és
szemüveggel, mintha hasonlítana az apjához,
vagy mintha utánozná, Gonda''
Henrik dr.,
szőke fiatalember, a vádlott sógora. Mindkét
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védő mellett a segédje. A közvád helyén
Sélley
Barnabás ügyész ül. Higgadt, megfontolt beszédű, ember, nem aggressziv és
riem pozőr, mint más ügyészek ilyen parádés perekben.
Bevonul a törvényszék: Baloghy
György
az elnök, alacsony, tömzsi, erősen piros arcú
ember, szelíd, jóság, szeretet, gyöngédség,
jóakarat, vagy más ilyen felesleges dolog
nem néz 'ki belőle, hideg, rendkivül tárgyilagos embernek látszik és látni róla, hogy érzi
a kezében levő rendkivüli hatalmat; Mikovich Lajos dr.. az egyik szavazó biró, kiválóan intelligens, fölényes és jóindulatu, jó
embernek látszik, a másik szavazó biró,
Horváth
János, szimpla, egyszerű, ismeretlen alak. Baloghy megy elől, niagy áktacsomó.kezében. Mindenki feláll. Az elnök leül.
Balkézről Horváth János ül mellette, jobbról Mikovich Lajos.
Az elnök csenget.
— Megnyitom a tárgyalást.
Gyilkosság

kísérletének bűntettével vádolt
la ügyét fogjuk
tárgyalni.

Kovács Gyu-

Egy kis mozgás. Az elnök újra csenget.
— Álljon elő a vádlott!
A két börtönőr feláll. Kovács
Gyula
közöttük az elnöki emelvény elé lép, meghajtja magát, a tekintete e pillanatban találkozik először Tisza
Istvánéval, ránéz,
még egyszer ránéz, egy pillanatig rajta felejti a tekintetét, azután az elnökre néz.
— Neve? — kérdi az elnök.

Kovács

Gyula.

— Hány éves?

—

Harmincnyolc!

— Hol született?

— Felsőiregen,
Az

—

Jelentékeny

vagyonom

nincs.

elnök int a kezével.

Leülhet!

Kovács Gyula visszaül a vádlottak padjára. Elnök
elrendeli a beidézett tanuk névsorának a felolvasását.
Az elnök rázza a fejét, haragos és igy
konstatálja, hogy a tanuk közül nagyon sokan nem jelentek
meg. A névsor felolvasása
után igy szól:
— Az összes tanukat, akik nem jelentek

meg, kétszáz

korona

pénzbüntetésre

ítélem,

amely összeg behajthatatlanság esetén tiz
napi fogházra változtatandó át.
Huszonhat polgár közül sorsolták ki a
Kovács Gyula esküdtbiráit. Egy-két alaktól
eltekintve, a rendes esküdt-tipusok, jól öltözött, rendes külsejű emberek, egy-két ismertebb ember van köztük, akiket néha
látni lehet, a többiek mind olyan alakok,
akiket senki sem ismer. Mind izgatottak, kíváncsian lesik a sorsolás eredményét: a leg-

többen szeretnének
között.
Az esküdtszék

benmaradni

ezután

az

esküdtek

igy alakult meg:

Schissl Antal, műszaki hivatalnok, Mali Conrad butorszállitó, Nagy Artúr nyugalmazott
ezredes, Baranyai
Mihály
háztulajdonos,
Bányai
Mihály magánhivatalnok, ifj.
Szólás
József ola.igyáros, Nagy Béla cukrász, Loncz
Rezső borkereskedő, Rehák
Frigyes magánhivatalnok, fíleier Artúr bőrkereskedő, ifj.
Mocznik
Lajos gyáros, fíauer Sándor kereskedő rendes esküdtek. Czukermann
Gyula
háztulajdonos, Jung
Ernő könyvelő pótesküdtek.
Az esküdtek nyomban letették az esküt.
Az esküdtek elfoglalták a helyüket. Az első
sor szélére került Nagy Artúr nyugalmazott
ezredes, daliás, ősz ember; feltűnő, hogy az

esküdtek

majdnem

valamennyien

BLÖOSATÁROZÁS
(Tisza

nem

vádol.)

Az elnök: Van-e az esküdt urak között
olyan, akinek meggyőződésével ellenkezik az
es'kü? (Nincs!) Akkor tegyék le a törvényben
előirt esküt. Egymásután hangzott:
— Esküszöm,

isten engem ugy

segéljen!

Az elnök ezután figyelmeztette a hallgatóságot, hogy csendben és rendben maradjon,
különben kénytelen lesz a termet kiüríttetni.
Mielőtt megkezdték volna a tárgyalást, szólásra emelkedett Gonda Henriik dr. védő ós
kérte az elnököt, hogy Tisza István grófot
távolítsa

el a teremből,

mert a gróf

tanú eb-

ben a pörben és igy a. vádlott kihallgatásánál jelen nem lehet.
Az elnök: Gróf Tisza István a pörben tanú is, sértett is és igy jogában áll meghallgatni a vádlott vallomását. Nem teljesitbetam a védő ur 'kívánságát
Most mozgás támadt, Tisza István felemelkedett helyéről és beszélni kezdett:
— Mély tiisztelette! jelentem az elnök
u r n á k , hogy az engemet, mint sértett felet
megillető jogokra nem, reflektálok.
Tisztelet-

Tolnamegyében.

— Vagyona van?

— Nincs.

Kálmán, Matkovies Béla, Halász Károly, Holecy Ágoston, Török János dr., Sándor László dr., Somogyi Gyula, Meissl Vilmos dr.,
Alfökly Béla dr., Nagy Kálimán dr., Vámos
Frigyes, Movaosevies Mii lösz, Knocz Béla báró Berezel Manó, Kosch Elemér dr., Berezel Miklós dr., Mravkó József, Remetei Kőváry János és Mester Sándor.
A ki nem sorsolt esküdteket, csütörtökig
bocsátották: el, a tanúik egy részét délutánra,
a többit holnap délelőttre, illetve délutánra
rendelte be az elnök.

öreg em-

berek. Papír van előttük, jegyeznek. Hárman-négyen nehezen hallanak, tölcsért csinálnak a fülük mellé, ugy figyelnek. Az arcuk nem árul el semmi izgalmat.
(A tan uh.)
A főtárgyalásra a következő tanukat és
szakértőiket idézte be a biróság:
Tisza István gróf, Dőri Hugó, Vásárhelyi Lajos dr., Szmrecsányi György, Beniezky
Ödön, Horvátih János, Szakács Béla, Roóz
Rezső/ Balirnlay lEilemjér idr.;, Seffer László,
Kopár Ferenc, Bede Jób, Lenlkey Gusztáv,
Laky Elemér, Bonváijh Gyula, gróf Tlisza

tel kérem, méltóztassék engem lehetőleg minél előbb kihallgatni, liogy elmehessek hivatalos teendőim elvégzésére.
Az elnök: A gróif urat a vádlott után fogom kihallgatni. Addig itt maradhat a teremben. (Tisza István gróf leül.)
Polónyi Dezső védő tett ezután hosszabb
előterjesztést. Elmondta, hogy a védelem az
eljárás egész folyama alatt el volt zárva a
bizonyítástól. Nem tekinthette meg az aktákat, nem tehetett indítványokat, nem élt kifogásokkal, míert főtárgyallásra akarta vinni
az ügyet. A védelem azonban nem mondott
le arról a jogáról, lioigy a bizonyítás kiegészítésére indítványokat tegyen. Ezért kérem
kihallgatni Porkoláb Imrét, Schvarc Ernőt
és Pintér Imrét, akik közvetlenül a merénylet elkövetése előtt fontos gazdasági ügyben
tanácskoztak Kovács Gyulával. Ezeknek a
tanuknak Kovács a merénylet ntán való
napra, junius 8-ra adott találkozót. Tehát
nyilvánvaló, hogy junius 7-én nem foglalkozhatott a vádlott a merénylet gondolatával.
Kérem kihallgatni Ajtay ós Németh törvényszéki szákértőiket, akik fontos vallomást fognak az öntudatlanság kérdésében tenni.
Sélley Barnabás főügyészhelyettes: Porkoláb Imre, Schvarcz Ernő és Pintér Imire
kihallgatását nem ellenzem. A törvényszéki
orvosszakértők kihallgatását el km zeni, mert
az ő véleményüket
az igazságügyi
nács véleménye
megdöntötte,

orvosi ta-

Polónyi Dezső: Bocsánatot kérek, de lehetetlenség azt szupponálni, hogy a törvényszéki orvosszakértő véleményén elli eeák akkor
van értéke, ha a vád javát szolgálja. Egyik
vélemény éppen olyan értkü, máint a másik.
Ragaszkodom Ajtay és Németh orvosszakértő urak kihallgatásához, de azt se bánom, ha
ide méltóztatik állítani Moravosik és Oláh
orvosszakértő urakat is. Jőjjenelk ide a biróság elé! Kérdéseket fogok hozzájuk intézni.
A biróság visszavonult, hogy határozzon
az előterjesztések felett. Hosszas tanácskozás
után hirdette ki a biróság határozatát. A
biróság Porkoláb,
Schvarcz és Pintér tanukn a k k i h a l l g a t á s á t elrendelte. A
törvényszéki
orvosszakértők
kihallgatását
nem
rendelte

el a biróság és pedig azzal a megokolással,
hogy az igazságügyi orvosi tanács felülvéleményező szaktestület. Kovács Gyula ügyét
eléje utalták elbírálás végett és igy igazságügyi szempontból lehetetlenség volna most
meghallgatni a törvényszéki orvosszakértőket.
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Gonda Henrik védő az orvosszakértfők
kihallgatásának mellőzése miatt semmiségi
panaszt jelientett he. A bíróság a seimmisógi
panasz bejelentésiét tudomásul vette. Ezután
az elnök busz pere szünetet adott.
KOVÁCS KIHALLGATÁSA
(A

vádirat.)

Ezután Mikovich biró felolvasta a vádiratot, amely igy szól:
A gyilkosság bűntettének kísérlete miatt
vizsgálati fogságban levő Kovács Gyula ellen teljesített vizsgálati iratait :/. alá idezárva a következő
Vádirat

benyújtásával küldöm át:
Kovács Gyula 38 éves, felsőiregi származásai, budapesti és inámi lakos magyar országgyűlési képviselőt, aki 1912. évi junius
hó 8-ik napjától előzetes let'artózjtaitlásban
volt, 1912. évi julius 2-ik napjától pedig vizsgálati fogságban van, a BTK. 279. §-ába ütköző a 281. §-nak 1. pontja szerint minősülő
erős felindulásban
berölés bűntettének

elkövetett szándékos ema B T K . 65. §-a szerint

való kísérlete cimén azzal vádolom, liogy:
1912. évi junius hó 7-ik napján délelőtt 11—
12. óra közlött való időben Budapesten a magyar országgyűlés képviselőihaza üléstermében a képviselő,háznak hivatalos eljárásban
levő elnökére, gróf Tisza Istvánra, abból a
célból,

hogy

őt

szándékosan

megölje,

előre

megfontolt szándékból a bűnjel golyóra töltött forgópisztolyból 8—9 méter távolból háromszor reá lőtt, de a golyók senkit sem találván, a szándékolt bűntett véglievitelét
csupán megkezdte, de azt be niem fejezte.
Vádlottnak e szándéka abban az erős felindulásában keletkezett és rögtön végre is hajtatott, amelyet nála a politikai állásfoglalásához tartozó képviselőknek a képviselőházban történt tömeges kizárás felett érzett
felháborodása, — másfelől
öngyilkosságra
való elhatározása idézett elő.
Indokok.

A vizsgálat során a vádlott beismeri a
tettet, de tagadja az idegen emberi élet kioltására irányuló szándékot. Védekezése szerint
az ő szándéka csupán az volt, liogy ha képviselőket kivezetnek ós ha hatósági közegek ő
hozzá is nyúlnak, öngyilkos lesz. Egyébként
a történtekre nem emlékszik. E l ke,Illett térni
a vizsgálat m'eginditása és folyama alatt felvett ós bizonyíthat ónak látszó a BTK. 278.
§-ába ütköző gyilkosság büntette kísérletének a bűneimétől OS cl BTK. 281. §-,ának 1.
pontja alá eső minősítést kellett elfogadni,
mert egyrészt az igazságügyi orvosi tanácsnak a vizsgálat idevonatkozó adataival egyező szakvéleménye támogatja azt, liogy Kovács Gyula a bűncselekmény elkövetésekor
nem csupán a bűntettest működése alkalmával elfogó izgatott és felindult állapotban —
hanem az öngyilkosságra (már előzőleg komolyan magát eltökélő vádlott elhatározó képességé annyira megtámadva volt, a,mely
valósziniisiti az emberi élet kioltására irányuló szándékának hirtelen való keletkezését ós annak rögtön történt végihezvitelét.
A vádirat elhangzott. Vádlott, sértett,
esküdtszék és hallgatóság idegesen várta a
mai tárgyalás eseményét: Kovács Gyula kihallgatását,
(Így

történt

a

merénylet.)

Az elnök: Kovács, álljon fel! Megértette
a vádat?
— Igen.
— Bűnösnek érzi magát?
—

Nem.

— Figyelmeztetem, lia alkarja, jógáiban
áll a vallomást megtagadni. Kérdem, kiván-e
vallani?
— Igen.
— Legyen szives ós mondja el, hogy
miért lőtt junius 7-én gróf Tisza Istvánra?
— Méltóságos cikiök ur, igen tisztelt esküdt urak! Méltóztassék megengedni, hogy
összefüggően elmondjam az egészet. Vissza
kelti mennem a májuisi eseményekre . . .
Az elnök (a fogházőrhöz)': Kérem menjen el a vádlott háta mögül. És üljön lel

1912. december 15.

Kovács
Gyuila most már őrizet nélkül
állt a terem közepén és egyszerű kifejezésekkel, minden póz nélkül beszólni kezdett.
—- . . . május 22-én a képviselőházban a
házszabályoknak szerintem tudatos megsértésével, házszabály ellenes aktus közben gróf
Tisza Istvánt választották elnökké. Én a házszabályokban

alkotmányos

garanciákat

lá-

tok. Képviselői kötelességemnek tartottam a
házszabályok megsértése ellen harcolni és
tartom m'a is. Hogy Tisza István alkotmányellenes megválasztása miatt tiltakozásomnak
kifejezést adjak, a képviselőháziban az asztalról

ledobtam

a szavazó

urnát.

Ennék

meg-

történte után családom teljesen távol akart
engem tartani a képviselőháztól és ezt annál
is inkább tehette, mert én már előzetesen
kijelentettem, hogy a képviselőház nem nekem való mert a képviselőség politikával jár,
én pedig nem tudtam megkülönböztetést tenni politikai

és privátbecsület

között

és nem

tudok ilyen disztinkciót tenni ma se. Szóval
a családom meg akarta fogadtatni velem,
hogy addig, amig ilyen válságos viszonyok
uralkodnak a parlamentben,
gyávaságnak
tartanám

otthagyni

a csatateret.

N'i urnale-

dobás után kizártak a képviselőházból. Elhatároztam, hogy mindennap megjelenek a.
Ház kapuja előtt ós ha meg alkarnak akadályozni abban a kötelességeimben, hogy az
üléseken megjelenjek, akkor eltávozom, ha
azonban a képviselőházból engem — szerintem törvénytelenül — karhatalommal akarnak kivezetni, akkor ez ellen tiltakozóik. Az
volt a. szándékom, hogy ha engemet• az üléstereimben munkapárti
kép viselők
támadnak
meg. akkor közéjük lövök, h a pedig rendőröd

kel alkarnak kivezettetni, akkor főbelövöm
magam. Nem vetettem magam alá a kitiltáisi
határozatnak, mert he akartam igazolni,
hogy Magyarországban
neon lehet
lenül eljárni a Házban,

törvényte-

—- Miért volt törvény télen a kizárás?
— A kizárás kérdéséhez (minden képviselőnek joga van a házszabályok szerint hozzászólni. Tisza István ur elütötte a képviselőket ettől a joguktól.
(Junius

4.)

Kovács Gyula: Május 29-én újból visszajöttem Budapestre. Kossuth Ferenc két sürgönyt is küldött nekem, hogy ne jöjjek Pestre, inért a Házban való megjelenésemmé!
nem tennék jó szolgálatot a békének. Én
azonban feljöttem. Mielőtt elutaztam volna,
az édesapám megkérdezte:
— Van-e nálad revolver? Mikor kijelentettem, hogy fegyver van nálam, elvette tőlem. Junius 4-én, Pestre való utazásom közben az újságból értesültem, hogy Tisza István a képviselőházban a házszabályok megsértésével, első, másod és harmadszori olvasásban is megszavaztatta a véderő törvényeket. Mikor megérkeztem Budapestre, ostromállapotban találtaim a fővárost. Engem roppant felizgatott ez a dolog. Egész éjje'l nem
tudtam aludni.
Másnap t a! áll kozJaan képviselő társa iiuo
ma!, akiknek kijelentettem, hogy életem
árán is teljesíteni akarom kötelességemet, bemegyek a Háziba. Ök' lebeszéltek. Nekem az
volt a gondolatom, hogy ha kivezettetnék, főbe lövöm magamat. Reméltem, hogy egy
ilyen véres jelenet észretériti a többséget ós
meg fog- szűnni a további erőszak. Junius
4-én azonban megszavazták a véderőt és igy
ón junius 4-én elkéstem azzal, hogy erőmlböz
képest mégakadályozzam az erőszakot. Június hatodikán szünet volt. Én a junius negyedi'ki szomorú események hatása alatt junius hatodikán elhatároztam, hogy másnap
öngyilkos leszek. Levelekét irtani és megbíztam valakit, hogy a leveleket délben adja
fel. Junius hetedikén bementem a képviselőházba, ahol előbb a karzaton voltam, később
bementem a baloldali hir lap iró karzatra. Más
ra nem emlékszem. Hogy miként jutottam
he az ülésterembe és mit
róla számat
adni.

tettem,

nem

tudok

— Ön a vizsgálóbíró előtt azt vallotta,
hogy többször lőtt Tiszára?
— Hogy a jegyzőkönyvet tévesen vették föl, ezt majd tanuk bizonyítják.
— Az ön korábbi elhatározása az volt,

liogy csak akkor lő önmagára, ha a munkapárti képviselők megtámadják, ö n mégis
előbb Tiszára lőtt s esalk azután lett öngyilkos.
(A

jegyzőkönyv.)

— Hogy a kritikus pillanatban mit csináltam, arra nem emlékszem.
— A vizsgálóbírói vallomás itt vau. Ez
közokirat.
— Elég

sajnos!

(Mozgás.)

— Mikor vette a revolvert?
— A Kristóffy-féle zavargások idején,
mikor a lapokat megostromolták.
— Való az, liogy ön Polónyi Géza előtt
olyan kijelentést tett, hogy lelövi az elnököt?
— Lehet, hogy épp oly erős kifejezéseket használtaim, mint

mások,

— Van-e önnek adóssága?
— Egyenes adósságom nincs és soha nem
is volt. Osaléidlom egjy tagjáért kqzesiséget
vállaltam.
— Itt vannak adatok, hogy önnek negyvenezer korona nyomasztó
adóssága
ezért akart öngyilkos
lenni.

van

s

— Ez nem igaz. Rokonomnak, akiért kezességet váüajltam, másfél miiljlió vagyona
van.
— Haragszik
ön Tisza István
grófra?
—
Haragszom.
— Megbánta-e
bűncselekményét?

— Én soha azelőtt revolvert nem hordtam, mert inkább agyon hagytam volna lőni
magam, semhogy rálőjjek valakire. Rendkívül sajnálom
tehát, hogy rálőttem, egy emberre. Mindazáltal
kijelentem,
Tiszára haragszom és mindig és örökké haragudni
fogok,

KIHALLGATJÁK TISZA

ISTVÁNT.

(A

merénylet.)

A következő tanú gróf Tisza István, a
képviselőház elnöke.
Elnök:
Legven szives, mondja el nekem
a junius 7-iiki ülés alkalmával, hogy történt
az elnök elleni merénylet?
A junius 7-iki ülés is azzal kezdődött,
hogy a képviselőház egyes tagjai olyan zajjal zavarták a csendet és rendet, hogy eltávolításuk előtt egyáltalában nem volt tanácskozás tartható. Kénytelen voltaim tehát a
képviselő urak eltávolítása
iránt intézkedni,
mire az összes ellenzéki képviselők elhagyták a termet. Épen belefogtam abba az elnöki
enunciációba, amelylyel jelentést akartam
tenni a Háznak a lefolyt eseményekről, mikor mindjárt az első szavak közben, balról
az ellenzék felől egy hang ütötte meg fülemet és odanézve. Kovács
Gyula
képviselő
urat láttam
a szélső baloldali padsorok közt
levő folyosón, amint felém célzott és azt
mondta:

—

Van még

egy ellenzéki

képviselő!

E szavak elhangzása után megtörtént a lövés és ő tovább
is célzásban
maradt.
Rövid
idővel az első lövés után a második lövéscélzást folytatta, a harmadik 'lövést láttam,
amidőn egyszerre egy hátrafelé hajló mozdulatot tett a felső testével és ugyanakkor
célzásban levő karja ellen dilit, neki balra,
tőlem jobb irányban, ugy hogy a harmadik
lövést már nem feléim tette, a golyó a karzatok felett valamelyik képbe fúródhatott.
Ezt azzal magyarázhatom, hogv a jobboldalt
levő padsorba beleesett, ugy hogy az alsó
testével az asztalkán feküdt és mint elesett,
a hozzá legközelebb álló képviselők
vállon
ragadták.
Ugyanebben a pillanatban történt
a negyedik lövés, amelyet első percben, azt
hiszem, láttam és láttam, hogy a többi képviselő urak eleresztik és ő élettelenül marad.

— Határozottan
emlékszik
Kovács Gyula célozva
lőtt?
— Igen.

arra,

hogy

— Mind a háromszor célba vette önt?

— Mind

a

háromszor.

— Gyors egymásutánban jöttek a lövések?
— Meglehetős gyorsan.
— Azt is méltóztatott mondani, hogy
a golyó becsapódását tisztán hallotta.
— Azt hallottam,
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Sélley főügyész: Ha a golyó átüti az
elnöki emelvényt, exeellenciádat hol találja?
— Az egyik golyó, azt hiszem, határozottan jobbra tőlem, a másik golyó meglehetősen az én irányomban volt, az vagy az
altestemben, vagy ahoz közel valahol.
— Polónyi
védő: Ugyebár köztudoinásu, hogy a tanúnak nern jo a szeme, rosszul
lát.
— Illetve az egyik szemem operálva
van szürke hályog miatt, a szemben ülőt
latom és a veltm szemben levő tárgyakat is,
de oldalra nincs az a látóköröm.
— Kovács Gyula oldalt állt, vagy szemben?
— Szemben.
— Az iránt azonban nincs kétség, hogy
a tanú egészen jói hall? Hogyan lehetséges
az, hogy csak négy lövést hallott?
— Utólag hallottam, hogy még egy lövés esett. Igen valószínű, nogy egyszerre
történt a másik lövéssel és egy durranás
volt.
(Ölni

akartl)

— Tanú azt mondta, látta Kovács ölési
szándékát . . .
kok.?

— Abból,

Miből

látta

hogy célzott

az ölési

szándé-

rám.

— ö n előző vaililomása szerint a lövés
két három másodperc áiliatt, gyorsan, egymásutón történt, hogyan lehetséges az, hogy a
második, harmadik lövés után is célzott?
Méltóztassék a revolvert megnézni, hogyan
lehetséges azzal?
— (Jgy, ahogy mindenki szokta tenni.
— A tanú az első lövés után ülve maradt?
— Fölálltam, azt hiszem, az első és második lövés után. És azt hiszem, szembefordulva maradtam Kováccsal, fixirozva őt.
— Álilva maradt?
— Állva maradtam, mert abban a percban kötelességem volt a meglincselést
megakadályozni
és erős 'hangon
lekiabáltam,

hogy ne bántsák. És elekor mgragadtain a
csengőt.
— A tanú meg]incselésről beszél, ez mikor volt? Az öngyilkosság előtt, vagy után?
— Ez csak gondolatom volt, mert természetes, a gyilkosra
szoktak
menni.

tisztességes

emberek

rá

— Micsoda szavakat hallott mástól a tanú? Egyáltalában hallott-e mástól?
— Mástól nem hallottam, akkor zűrzavaros lárma volt.
(Ertsey

revolvere.)

— A mai világiban mind általánosabbá
váló rossz szokás revolverrel járni. Solia nem
néztem, hogy kinél van, de abból nem csináltam titkot, hogy nem helyeslem. Nálam nem
volt ós nincs.
— Azt kérdezem, hogy van-e tudomása,
bogy munkapárti képviselőknél volt?
— Hallottam sok embertől, pártkülönbség nélkül, bogy revolverrel járnak, de megnevezni nem tudnám.
—• Nincs tudomása, liogy Ertsey Péternél és Nagy Sándornál volt?
— Előzetes tudomásom nem volt.
— Arról sem, hogy Beöthy Bálnál volt?
— Nem.
— A vizsgálóbíró féltette-e annak idején
a kérdést, hogy kívánja-e Kovács Gyula megbüntetését?
— Én azt hiszem, liogy fel.
— És mi volt a válasza.
— Erre a válaszom az volt, hogy egészen
közönyös dolognak tartom. Itt a közvád utján üldözendő
cselekményről
van
privát ember esetleges bosszúvágya
tő.

szó, ahol
nem dön-

— Nem tudná okát adni, liogy miiért
nem került ez a jegyzőkönyvbe?
Elnök: Azt mondta, hogy nem válaszol.
Védő: Do választ adott.
Tanú: Azt a választ adtam, bogy nem
nyilatkozom.
Elnök (Kovács Gyulához): Hallotta-e a
vallomást?- Nincs-e észrevétele?
Kovács Gyula: Nincs.
Tisza Istvánt vallomására megesketik.

£

MIT MONDANAK A TANUK
(Alföldi

Béla.)

Alföldi Béla dr., a képviselőház orvosa,
a következő tanú. Alföldi elmondja az ülés
lefolyását. Kovács elkiáltotta magát: Van itt
még egy ellenzéki

képviselő!

— s

elsütötte

több iaben a revolverét. Hogy célzott-e, arra
nem emlékszik. Előadja Kovács Gyula öngyilkos kísérletét. Elmondja, hogy a sebesült
képviselőt többekikéi ápolás alá vették.
Az elnök: Levetkőztették, ugye-bár és
több lövést rajta nem találtak?
— Nem.
Polónyi Dezső: A munkapárti képviselők megtámadták Kováesot?
— Igen, oldalról rohantak feléje Kubinyi
és Nagy Sándor képviselők.
— Ön azt vallotta, Kovács kétszer lőtt
Tiszára, most pedig három lövésről beszél?
A harmadik lövést önmagára tette.
(Polónyi

Géza.)

Polónyi Géza képviselőt, volt igazságügyminisztert hallgatják ki ezután.
Az elnök: Nem haragosa ön Tisza István grófnak?
— Junius 4-óig mint politikai ellenfelek
érintkeztünk ©gymással. Máskép áll a dolog
junius 4-ike óta. Éu az ő müköuését országos
katasztrófának

tartom

s

igy

természetes,

hogy őt azóta neirn becsülöm.
— Mikor járt önnél Kovács Gyula?
— Junius 6-án.
— Milyen nyilatkozatot tett ekkor a
vádlott?
— Valami kaszinóbeid beszélgetés hozta
ezt a dolgot felszínre. Valaki azt beszélte,
hogy Kovács előttem ugy nyilatkozott, hogy
le fogja lőni Tiszát* EbPöl egy árva szó sem
igaz. Az sem igaz, hogy én durván kiutasítottam. Mindez szemenszedett valótlanság. A
kérdés az tehát, miről beszélgettünk. Arról
volt szó, liogy okiratbamisitási feljelentést
tettünk Tisza István elnök ós Vermes Zoltán
képviselőházi jegyző ellen. Ezt beszéltük meg.
Én megkértem öt, addig inig tő lem sürgönyt
nem kap, ne jöjjön fel. Junius 6-án vóLetienül találkoztunk s ekkor felhívtam őt "hozzám. Tónyvázlatot vettem fel vele.

Polónyi Géza: Láttam, hogy Kovács zavart, de nem akartam az okát kérdezni. Ö
azonban elmondotta, hogy liolnap bemegy a
Házba s el van tökélve, liogy ott agyonlövi
magát. Az első pillanatban azt hittem, hogy
agent provocateurrel van dolgom, aki azt
várja tőlem, hogy azt mondjam neki, liogy
ne magát, hanem Tiszát lőjje agyon. De néhány pillanat múlva meggyőződtem, hogy
rajongóval vau dolgom, ki azt hiszi, liogy
ha életét föláldozza, Magyarországot egy
katasztrófától menti meg. Igyekeztem lebeszélni, de ő azzal távozott, liogy a végrendeletét kell elkészítenie. Elmondja ezután Polónyi, bogy egy alkalommail, amidőn Justh
Gyulát ki akarták vezetni a rendőrök, beszédet intézett hozzájuk. Az egyik rendőr revolvert fogott Justhra s ő el volt tökélve,
liogy lelövi a rendőrt, lia csakugyan használná a revolverét.
(„Bejelentette

a.

lelövést.")

Az országos kaszinóban a május 23-íki
tüntetés alkalmával Polónyi Dezsővel folytatott beszélgetésről Perczel Miklós, Poós
Elemér dr., Büchler Artúr dr. adtak fölvilágosítást. Valamennyien azt vallották, hogy
Polónyi Dezső a beszélgetés során azt mondotta nekik, bogy Kovács Gyula fölkereste
P o l ó n y i Gézát s bejelentette neki,
sza István grófot le fogja
lőni.

hogy Ti-

Serly Sándor dr. nem hallotta, liogy Polónyi Dezső azt is mondotta volna, hogy Kovács bejelentette Tisza lelövését.
Unger Lajos jelen volt a beszélgetésnél,
de az inkriminált nyilatkozatot nem hallotta.
Kner Izidor nyomdász két levelet kapott a vádlottól. Az egyikben arra kérte,
hogy az ő búcsúzó levelét száz péklányban
nyomassa ki és ragasztassa ki a választó-kerülete minden községében.
Vásárhelyi Ernő ós Vásárhelyi Lajos dr.

D

vallják, hogy junius 6-án a dombovári állomáson Kovács Gyuláról beszélgettek. Vásárhelyi Lajos azt mondta ekkor, liogy Szmrecsányi elbeszélése szerint Kovács Gyula
nagyon izgatottan viselkedett s képviselőtársai revolvert vettek el tőle.
Szmrecsányi György vallja, hogy Vásárhelyinek csak annyit mondott, hogy Kovács
nagyon izgatottan viselkedett a Házban s
kijelentette, hogy noha ki van tiltva, mégis
meg fog jelenni s lia munkapárti képviselő
nyúl hozzá, lelövi, ha pedig rendőr nyiul hozzá, magát lövi agyon.
Elnök a tárgyalás folytatását délután 4
órára halasztotta,
A DÉLUTÁNI TÁRGYALÁS.

(Eltérő

vallomások.)

Baloghy
György dr. elnök délután négy
órakor megnyitotta a tárgyalás folytatását.
A délutáni tárgyalás folyamán javarészben
ujságiró-tanukat hallgatott ki a biróság, a
kiknek vallomása szerint Kovács Gyula képviselő a merénylet előtt izgatottan viselkedett. Hogy célzott-e Kovács Gyula, arról eltérő a tanuk vallomása. Némelyek szerint
igen, mások szerint pedig nem.

(A karzatra

vezetett

küldöttség.)

Szalui Károly képviselőházi altiszt volt
a délutáni tárgyalás első tanuja. Vallomása
szerint Kovács Gyula a merénylet napján izgatottan viselkedett, tőle vizet kért. Kovács
a folyosón találkozott egy küldöttséggel, a
mely Csonos
Andor képviselőhöz készült. A
képviselő fölajánlotta szolgálatát a küldöttségnek, amelyet a karzatra
vezetett.
Farkas
Zoltán képviselő szerint Kovács
Gyula kijelentette előtte, hogy nem veti alá
magát a kitiltó határozatnak. Azt monda,
hogy ha a munkapárti képviselők megtámadják, közibük lő, ha pedig a rendőrök
bántják, agyonlövi magát.
Elnök: Tisza István grófról nem beszélt?

Tanú:

Nem.

(Hirlapirók

és

detektív.)

Vámos Frigyes detektív, aki a merénylet idején szolgálatot teljesített a Házban,
ugy 'Itáta, hogy Kovács Gyula célozva
lőtt
az elnök felé.
Lenkei Gusztáv és Somogyi
hirlapirók
vallomása szerint Vámos detektív a merénylet idején nem tartózkodott a képviselőházban. A hirlapirók a szembesítésnél föntartották a vallomásukat.
Kovacsics
Miklós detektív a célzásra vonatkozólag nem adott határozott választ,
Knapp
Béla detektiv pedig csak hallotta a
lövéseket. ]Vécsey
Marcell hirlapiró szerint
Kovács Gyula a merénylet előtt föltűnően
izgatottan viselkedett.
Kertész
Manó kaposvári kereskedő kihallgatása után Egry Béla képviselő kihallgatása következett. A képviselő vallomása
szerint 'Kovács^ Gyulának a Házból való kiutasítása után a párt értekezletet tartott, a
melyen elhaározták, liogy respekálják a határozatot. Kovács Gyula azonban később kijelentette, hogy nem veti alá magát a kiutasító határozatnak. Gerényi
Péter gazdálkodó kihallgatása után negyedórás szünetet
rendelt el az elnök.

(Célzott

— nem

célzott.)

Szünet1 után Polónyi
Dezső dr. védő uj
tanúnak bejelentette Pásztor
Bélát, amely
ellen nem volt kifogása a vádhatóságnak.
Matkovics
Béla újvidéki főispán vallomása szerint Kovács Gyula egy pillanatig
célzott és aztán gyors egymásutánban lőtt.
Roóz 'Rezső hirlapiró szerint Kovács Gyula
nem célzott. Nagy Kálmán rendőrorvos lényegtelen vallomása után Szakács
Béla hirlapiró kijelentette, hogy öt lövést hallott, a
melyek közül az utolsó erősebb volt és valószínűleg más fegyverrel történt.

\

(Az újságírók

papirgolyója.)^

Seffer László vallomása szerint a nierénylet előtt beszélt Kovács Gyulával, aki
minden kérdésre értelmetlenül válaszolt. Elmondta még Seffer, hogy az újságírók a merénylet után papirosgolyókkal próbáltak lövöldözni az elnöki szék felé, de minden go-
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Jyó megakadt a magas elnöki emelvényben.
Bede Jób hirlapiró szerint a merénylet után
lejebb eresztették az elnöki emelvényt. Kopár Ferenc hirlapiró ugyanezt mondta.
Laky Elemér rendőrfogalmazó és Nagy
Imre hírlapírók kihallgatása után
Horváth
Gyula dr. képviselő azzal kezdte vallomását, hogy politikai okból utálja Tiszát. Vallomása szerint Kovács Gyula nem célzott.
Békássy
Jenő és Mester
Sándor hirlapirók vallomása szerint Kovács Gyula a merénylet előtt igen izgajtottan
viselkedett).
Pásztor
Béla szerint a merénylő képviselő
nem célzott.

(Folytatása

következik.)

Az elnök este félkilenc órakor félbeszakította a tárgyalást, amelynek a folytatását
kedden délelőtt kilenc órára tűzte ki.
BAHBIBBABBBBBBBAABBIIAAABAAAABAIIABABAAAHBHBJBEFISAESBI

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZÉT
Szinházi rnüsor:
K E D D : Leányvásár,
operett. Horváth
K á l m á n vendégfölléptével.
S Z E R D A : A . z ezred apja, vígjáték. Horváth K á l m á n vendégfölléptével.
CSÜTÖRTÖK: Denevér, operett. Horváth
K á l m á n vendégtől léptével.
P É N T E K : A farkas, vígjáték. (Bemutató.)
S Z O M B A T : A farkas, vigjáték.
V A S Á R N A P este: A farkas, vigjáték.
H É T F Ő : A farkas, vigjáték.

* Horváth Kálmán vendégszereplése.
A szinházi iroda jelnti: Kedden kezdi három estére tervezett vendégszereplését Horváth K á l m á n , a magyar színészet egyik legki
válóblb tagja. Énekes darrabba.il épp olyan
nagy sikerei voltak, m i n t vígjátékiban, tökéletes, szép színpadi alakja, játékának közvetlensége, kellemes bariton hangja juttatták
mindenkor elsőrendű színházakban elsőrendű
szerepeikihez. A .János vitéz újkorában ő volt
a K i r á l y Színház első férfi-János vitéze, a
minthogy abban az időben reáhazirozta ínüso
rának tekintélyes részét a szinház. Debrecenben -és Nagyváradon kitüntetett kedvence
volt sokáig a közönségnek s Luxemburg
grófjára, a Cigányszerelem-belí
Józsijára
ínég sokáig fognak emlékezni. Kedden Tegjohb szerepélben lép föl először, a Leányvásár
Tom-ját játsza. Szerdán Az ezred apja-bán
az ezredest, csütörtökön pedig a Denevér-ben
Eisensteint. • Szereplése szerződtetési célból
történik és sikere esetén a jövő év szeptemberétel kezdve a szegedi s.ziníház tagja lesz.
* Zeneiskolai hangverseny. A szegedi
városi zeneiskola vasárnap
hangversenyt
rendezett, amely igazán méttóan sorakozott
az eddigi, ilyen hangversenyek után. A hangverseny kimagasló száma volt Hubert Lajos
gordonka játéka, aki Boccherininek gordonkára irott versenyművét adta elő. K í v ü l e
igen ügyesen szerepeltek: Kovács Oszkár, a
ki Verdii—Alard Hegedű ábrándját adta elő,
bizonyságot téve arról, liogy az olasz zene
szelleme közel van lelkéhez; Retek Erzsi,
erős, értékes hangon és közvetlen előadással
énekélt; Hubert Etelka, aki igen kedvesen
adta elő Chopin Grandé Valse-ját és Bagáry
Klári, aki egy Schubrt-dalt énekelt. Igen szélien énekelt Czövek Hona is. Ügyes szereplésükkel hozzájárultak még a
hangverseny
sikeréhez: Schwarz
Izabella,
Jeszenkszky
I v á n , Deutsch S., Havas Dezső és Paulovics
Antal. Két utóbbi rendkívül tehetséges és
szorgalmas növendék. Paulovics Antal Beethowen-miunkát zongorázott s a zenekar kisérte. Igazán bámulatos zeneszám volt ez,
mely kinőtt az iskolai 'produktumokból. A
zenekart Daubrovszky Viktor dirigálta.

* „Divat és Művészet." Gazdag belső tartalommal és díszes ünnepi köntös,ben jelent
meg a „Divat és Művészet" karácsonyi száma. Az albumszerii pazar kiállítású füzet közel száz oldalon tárja elénik a magas irodalmi
színvonalon álló cikkek a művészi rajzok, re-

1912. december 15.

produkcióik, képek dins sorozatát. A „Divat
és Művészet", amely nemcsak Magyarország,
hanem általában a monarchia első helyen álló
divat-revüje, amellett, bogy vonzó keretben
és érdekfeszítő, tanulságos módon tárgyalja
a divatot ós annak minden jelenségeit. Gondos figyelemmel kíséri a művészeteket ós
bő szépirodalmi tartalmat nyújt. Kétévi fenállása óta különösen a magyar hölgyvilágnak vált kedvenc olvasmányává, a „Divat és
Művészet" amely azáltal, hogy sikerrel szorítja ki a hasonló irányú, méregdrága, de annál szerényebb igényekkel száimot vető francia folyóiratokat, valóban értékes kulturmissziót teljesít. Ha még hozzátesszük, bogy
a „Divat és Művészet" karácsonyi száma a
fejlett magyar grafikai művészet valóságos
reimeke, ezzel csak jelezni óhajtjuk, hogy a
díszes külső méltó kiegészítője az ünnepi szám
tartalombeli értékességnek. A karácsonyi
szám ára 3 korona, amelyet minden újonnan
belépő egy éves előfizetőnek is díjtalanul küld
meg Várnay L. könyvkereskedése.
* Osztrigás Mici. Elsőrangú premier volt
hétfőn este a Fass-mozgófényképszinházban.
Vetítésre került egy francia vígjáték, mely
Páriáiban száz előadást ért meg. A kitűnő darab, melynek minden egyes jelenete a francia esprórol tesz fényes tanúbizonyságot:
Osztrigás Mici címen indult vílághóditó körútjára. Jellemzi a darabot az, hogy szerepelnek benne: félvilági nők, kokottok, midiuettek, apacsok, selyemfiuk, kalandorok, kálandornők és végül tisztességes asszonyok. Csudálatos humor ömlik végig a darabon. A
felvétetek eszközlése egyszerűen a mesével
határos.
* Manón Lescaut az U r á n i á b a n . Pevrost
abbé kitűnő munkáját dramatizálták és ültették át mozifilmmé. A remek filmet hétfőn mutatták he az Urániában.
A közönség el volt ragadtatva a remek képtől, melynek minden részlete érdekes és izgalmas. Az
elsőrangú rnüsor kedden is 1 átiható.

* Legjobb szinházi cukorkák Lindenteld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.

Belvárosi kávéházban
minden v a s á r n a p ,
hétfőn, kedden, szerdán és pénteken ::

aene-estély.
NEMENYINE

FOG MÜVESTERMEi
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készií mindenféle
fogmunkákat kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül,

522I

Az uj fizetésrendezés.
— Összehasonlítás a városi alkalmazottak
régi és leendő fizetései között. — Miért
rossz az uj tervezet? —
(Saját
tudósítónktól.)
Sorozatos cikkekben, kiemelve a legfőbb sérelmeket, mutattunk rá az uj fizetési tervezetben foglalt 111juriákra, amelyek nagy elkeseredést váltottak ki a városi tisztviselők többségéből. Szer
dán lesz a szervezési bizottság illése, amelyet érthető érdeklődéssel várnak, minthogy
a szervezési bizottság fog legelőször kritikát gyakorolni az uj fizetési tervezet fölött.
Az eddigi jelek azt mutatják, hogy a szervezési bizottság orvosolni fogja a sérelmeket és alapos kiigazításokat tesz. majd az uj
tervezetben. Alább közöljük az összes városi
alkalmazottak régi és uj fizetéseit s az összehasonlításból könnyen megállapítható, kiket
ért sérelem és kik azok, akiket a tervezet
aránytalanul nagy anyagi előnyökben kiván
részesíteni. Megjegyezzük még, hogy ugy a
régi mint a leendő fizetéseket ott, ahol természetbeni lakásról nincs szó. a lakbér őszszegével nagyobbítva állítottuk be. íme az
összehasonlító táblázat:
Polgármosfyer régii fizetése összesen:
12000, uj fizetés 12250-től kezdődői eg 13850-ig:
polgármester-helyettes és rendőrfőkapitány,
régi 7200—9600-ig, uj 8640-től 9840-ig; tanácsnok, főjegyző, árvaszéki elnök, főügyész, főmérnök, főszámvevő régi 5500-tól 7300-ig, uj
7440401 8640-ig; főorvos régi 4750-től 6350-ig,
uj 5970-től 6770-ig; I. oszt rendőrkapitány
(főkapitány helyettes) régi 4750-től 6350-ig,
uj 5370-től 6170-ig; második rendőrkapitány
(I-ső alkapitány helyettes), régi 3650-től
4850-ig, u j
4770-től
5570-ig,
harmadik
rendőrkapitány
(alkapitány
helyettes)
régi 3100-tól 4100-ig, uj 4770-től 5570ig; I. osztályú aljegyző (két régi aljegyző)
régi 3750-től 4950-ig, uj 4770-től 5570-ig;
ügyész (1 régi aíl ügyész) régi 4250-1 ől 5650-ig,
uj 5170-től 6970-ig; ügyész (1 régi alügyész)
régi 3750-től 4950-ig, uj 4770-tól 5570-ig; árvaszéki ülnök régi 4900 tói 6500-ig; uj helyelles elnök: 5970-től 6770-ig, ülnök 3370-től 6170ig; I. oszt. mérniük régi 4800-tól 6400-ig, u j
5170-től 5970-ig; 2 mérnök régi 4150-től 4850ig, uj 4770-től 5570-ig; főszámvevő helyettes
(régi álszámvevő ós főkönyv vivő) régi 3700tóll 4900-ig, uj 4770-től 5570-ig; főpénztárunk
régi 4300-tól 5700-ig; uj 4770-tól 5570-ig; orvos (régi 6 külterületi kerületi orvos) régi
2360-tól 3160-ig, 11 j 3500-tól 3700-ig; orvos (régi 7 belterületi kerületi orvos) régi 2160-tól
2880-ig, u j 3500-tól 3700-ig; I I . oszt. rendőrkapitány (2 régi alkapitány), régi 3100-tól 4100ig, uj 3500-tói! 4100-ig; könyvtárigazgató, régi 3750-től 4950-ig; könyvtáros, régi 2500-tól
3300-ig, u j 3500-tól 4100-ig; zenedei igazgató,
régi 2700-tól 3580-ig, u j 3010-től 3410-ig; népiskolai felügyelői régi 2550-től 3350-ig. uj
2810WŐ1 3210-ig* 9 zenetárnál', rég! 1920Jtól
2560-ig, u j 2320-tól 2720-ig; iskolaszéki irodatiszt (iskolaszéki irattáros helyett.) régi 1680tól 2240-ig, uj 2120-tól 2520-ig; kórházi igazgató főorvos, régi 4350-301 5790-ig, uj 4770-től
5570-ig; 1 osztályorvos, 1 kórbonenok, régi
2800-tól 3760-ig, uj 3500-tól 4100-ig; 3 osztály
főorvos, régi 2160-tól 2880-ig, uj 2810-től
3210-ig, kórházi gondnok, régi 2200-tól 3080ig és 360 korona lakibér vagy természetű), lakás, u j 2200-tól 2600-ig és természetiben, lakás; 3 kórházi sogédiorvos, régi 1200, uj 1400-•
tói 1800-ig és természetbeni lakás, fűtés, világítás; 1 segéd-gondnok, régi 2160-tól 2880 ig,
11 j 2520-tól 2920-ig; kórházi írnok, régi 17201 ól 2280-ig, uj 2120-tól 2520-ig; főkertész, régi
2000-től 2800-ig és természetbeni lakás, uj
2200-tól 2600-ig és természetbeni lakás; kertész, régi 1720-tól 2280-ig, uj 2120-tól 2520-ig;
vágóhídi felügyélő, régi 3500-tól 4900-ig és
természetbeni lakás, uj 3600-tól 4400-ig és természetbeni lakás; vágóhídi seg|édf el ügyelő,
régi 2500-tól 3500-ig és természetbeni lakás,
uj 2600-tól 3200-ig és természetbeni lakás; vágóhídi gépész és vizvezetéki gépész, régi
1800-tól 2520-lig és terimészetihéni lakás, u j
1800-tól 2200-ig s természetbeni lakás; vízvezetéki I I . gépész, régi 1400-tól 1960-ig és ter-
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mészetbeni lakás, u.i 2120-tól 2520-ig; javadalnri ügyvezető, régi 3700-tól 4900-ig, uj 3900tól 4500-ig; javadalmi pénztárnok, régi 3100tól 4100-ig, u j 3500-től 4100-ig; vámfelügyelő
és javadul mi könyvelő, régi 3050-től 4050-ig,
uj 3500-tól 4100-ig, 3 II. oszt. aljegyző (3 régi
osztály jegyző), régi 3000-től 4000-ig, uj: kettőnek 4300-tól 4900-ig, egynek 3500-tóí 4100ig; 3 II. oszt. mérnök (2 régi mérnök, egy
építész), régi 3600-tól 4800-ig-, uj 4300-tól 4900ig; falevéltárnoik, régi 3000-től 4000-ig, uj
4300-tól 4900-ig; közgyám (előadó), régi 3500,
uj 3500-tól 4100-ig; községi biró jogi nuinősitéssél, régi 3550-tőíl 4750-ig uj 4300-tól 4900ig; számvevő (régi adóügyi alszámvevő), régi
3550, uj 4300-tól 4900-ig; 2 számvevő (régi
számvizsgáló, számtiszt és adóügyi számtiszt
helyébe), régi 2400-tól 3200-ig, uj 3500-tól 4100ig; pénztárnok (régi adópénz tárnok), régi
3700-tól 4900-ig, uj 4300-tól 4900-ig; 2 ellenőr
(régi főpénztári és régi adópéntári ellenőr),
régi 2600-tól 3480-ig, uj 3500-tól 4100-ig; irodaigazgató (régi tanácsi kiadó), régi 2200-tó;l
2920-ig, uj 3500-tól 4100-ig; 2 I. oszt. közigazgatási fogalmazó (két régi oszt. jegyző), régi
2700-tól 3580-ig, uj 3010-től 3410-ig; 2 II oszt.
rendőrfogailimazó (két régi osztályjegyző), régi 2700-től 3580-ig, uj 3010-től 3410-ig; 2 segódmérnök, régi 3050-től 4050-ig, uj 3410-től
3180-ig; II. osztály állatorvas, régi 2880-tól
3160-ig, uj 2810-től 3210-ig; közgyám (régi segéd-közgyám), régi 1960-tól 2600-ig, uj 2810;
8 alszámvavő (a régi száantisztekiből, könyvvivő és adóügyi szá.m'tisztekből), régi 2400-tól
3200-ig uj: kettőnek 3010-től 3410-ig, hatnak
2810-től 3210-ig; 1 atezámvevő (régi gazdász),
régi 2200-tól 3080-ig, uj 2200-től 2600-ig ás
810 korona lakbér vagy természetbeni lakás;
I. oszt adótászt, regi 2200-tól 2880-ig, uj 2810től 3210-ig; 2 I. oiszt. pénztári tiszt (régi
könyvvivő ós főpénztári ellenőrhelyettes), régi 2400-tól 3200-ig, uj 2810-től 3210-ig; 8 rendőrtiszt (régi reudőrbiztosok), régi 2400-tól
3200-ig, uj 2810-től 3210-ig; tűzoltó parancsnok, régi 2200-tól 3080-ig, uj 2200-tól 2600-ig
és 810 korona lakbér vagy természetibeni lakás; inüszákitiszt (régi gépészeti felügyelő),
régi 2400-tól 3200-ig, uj 2200-től 2600-ig, továbbá 600 korona átalány és 810 korona lakbér; 3 iktató, régi 2200-tól 2920-ig, uj 2810-től
3210-ig; 9 irodatiszt (köztük négy eddigi Írnok), régi 2200-tól 2920-ig (négy írnoké 1760tól 2320-ig), u j valamennyinek 2810-től 3210ig; 3 nyilvántartó, 2 a régi a levéltározó
és fölad adó nyilvántartó lielyett, régi 2400-tól
3200-ig, 1 nyilvíánjtartó a kóíjházMzitos helyett, régi 2160-tól 2880-ig, mind a báróim
fizetése az uj beosztás szerint 2810-től 3.210ig; 8 számtiszt (régi számtiszt helyett), régi
2400-tól 3200-ig uj: négy számtisztnék 2720tól 3120-ig, négynek pedig 2120-tól 2520-ig;
12 II, oszt. adótiszt, régi 1920-tól 2560-ig, uj
2320-tól 2720-ig; 2 rendőrbiztos (2 régi segédraxlorbiztos), régi 2200-tól 2920-ig, uj 2520tól 2920-ig; 6 műszaki segédtiszt: 3 régi gépész) mint előbb, 1 régi építési felügyelő, régi 1960-tól 2600-ig; raj: mint előbb 2 régi utbiztosnál ugyanezn eset; irodast. (régi tevéit, segéd), régi 1920-től 2560-ig, uj 2320-tól 2720ig; 5 segédnyilvántartó (a régi segéd földadó nyilvántartó és szállásbiztos), régi 2880tól 3160-ig, uj 1880-tól 2200-ig; (a régi I I .
segéd földadó nyilvántartó és népfölkelési
nyilvántartó), régi 1920-tól 2600-ig, uj 2320tól 2720-ig; (régi gégédleltározó helyett), régi 1720-tól 2280-ig, uj 2120-tól 2520-ig; 26 Írnok, régi 1720-tól 2280-ig, uj 2120-tól 2520-ig;
városgazda (régi segédgazdák), régi 1960-tól
2600-ig, uj 2320-tól 2720-ig; javad almi pénztári tiszt, régi 2160-tól 2920-ig, uj 2810-től
3210-ig; 2 segéd-vámfelügyelő 2160-tól 2920ig, uj 3010-től 3410-ig; 1 javadalmi segédkönyvelő, 1 hordójelző, régi 1960-tól 2600-ig,

Van

szerencsém

tudo-

mására adni a t. érdek-

uj 2320-tól 2720-ig; 23 vámkezelő, régi 1520tól 2600-ig, uj: 6 I. oszt, vámkezelő pénztárnoknak 1600-tól 2000-ig és 720 korona lakbér
vagy természetbeni lakás, a többinek 1400-tól
1800-ig és 720 korona, lakbér vagy természetben lakás; javadalmi írnok, régi 1680-tőil
2240-ig, uj 2120-tól 2520-ig; mázsaimaster, régi 1400 és természetben lakás, uj 1400-tól
1800-ig és 720 kor'ona lakbér vagy természetben lakás; anyakönyvvezető, régi 4500, uj
4770-től 5570-ig; anyakönyvvezető-bélyettes,
régi 2000, uj 2810-től 3270-ig.

Szerbia mindent fölajánl?!
— Megegyezett a balkáni szövetség. — A londoni konferencia
ma délután megkezdődött. —
— Megenyhült a külpolitikai helyzet. — Ferenc József
király
megnyugtató szavai. —
Londonból
jelentik: A Reuter-ügynökség jelenti Belgrádból: Abban az esetben, ha közvetlen tárgyalások indulnának
meg Ausztria-Magyarország és Szerbia
között, Szerbia ki fogja jelenteni, hogy a

legbarátságosabb

viszonyt

óhajtja

Aasz-

ria-Magyar országgal,
de politikai függetlenségének teljes megóvása mellett. Szer-

bia elismerné

Albánia függetlenségét,

fel-

téve, hogy az Adrián kikötőt és oda szabad közlekedést kap, kötelezné magát
azonban arra, hogy ezt a kikötőt nem fog-

ja katonai kikötővé

átváltoztatni.

Ausztria-Magyarország a kölcsönöknél és közmunkáknál előjogot, a kereskedelmi-politikai viszonyban pedig
legtöbb
kedvezményt
kap. A szerb vámtarifát revíziónak vetik alá és minden tekintetben
ugy alakitjáik át, hogy az a monarchiára
nézve kedvező Jegyen. Szerbia
hajlandó

külön megbízottakat

Bécsbe

küldeni.

Bécsből jelentik: A király tegnap az
államadósságokat ellenőrző bizottság elnökét, Cedik bárót és alelnökét, Fuchs bárót fogadta, kik a bizottság ötvenéves fönnállása alkalmából elkészített emlékiratnak
egy példányát a királynak átadták. A király az audiencián megelégedését fejezte

ki, hogy az osztrák
pártok
közelednek

és magyar
egymáshoz.

parlamenti
A külső

helyzetről azt mondta a király,

viszonyok megjavultak
vezőbb lett.

hogy a

és a helyzet

ked-

A király ma kihallgatáson fogadta
Berchtold
Lipót grófot, aztán
Auffenberg
Móric, lovagot és Hötzendorfi
Conradot.
Bécsből jelentik azt is, hogy m a odaérkezett az uj szerb követ:
Jovanovics.
Sokan ebből is a helyzet javulását olvassák ki.
. Londonból
jelentik, hogy ma
délután

két órakor megkezdődtek

a

béketárgyalá-

sok. M a csak a megalakulás történt meg,
és elhatározták, hogy az államok abc-és
sorrendjében váltakoznak a konferencia
elnökei. A tárgyalást kedden délelőtt tizenegykor folytatják.
A mai napon még ezeket a hireket jelentik:

p e r % i a

lődő közönségnek, hogy.
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A békeankét programja.

London, december 16. A balkáni delegátusok azt állítják, hogy követeléseiket illetőleg, melyeket en bloc fognak Törökország
elé terjeszteni, teljesen

megegyeztek.

A Bal-

kán-szövetség delegátusai tehát együttesen
terjesztik elő követeléseiket, melyekben potisan körülírják, hogy micsoda területek átengedését

kívánják

Törökországtól,

mire ez

megteszi eMenjavaslatait. Egyidejűleg külön
bizottságot küldenek ki, melybe a delegátusok mellé kirendelt szakértőket is bevonják
és a követeléseket a plenumban és a bizottságban egyszerre fogják tárgyalni. A két legnehezebb pont Drinápoly és Dedeagacs. Bulgária ezeknek az átengedését követeli, Törökország pedig mind a két helynek az átengedését megtagadja. Azt a kérdést, hogy
Drinápolyt ellátják-e elég élelmiszerrel, már
a legközelebbi napokban eldöntik.
A szobranje háborút akar!

Szófia, december 16. A Mir megállapítja, hogy a szoibramje tagjainak hangulata
inkább

harcias

és a többség

nem

helyesli.

liogy a bolgár hadsereg közvetlenül Konstantinápoly kapui előtt megállott. A képviselők i n k á b b a béketárgyalások

meghiúsulását

óhajtják és hajlandók minden szükséges hitelt megszavazni és a kormányt a háború végéig támogatni, ami nézetük szerint föltétlenül a szövetséges csapatoknak a török fővárosiba való bevonulásával végzőidnek. A
lap remiéli, liogy a képviselők ezt a felfogásukat. nem fogják fentartani, ha a kormány
f ö tv ilágOiS i tása ibói ér testűinek majd arról,
liogy szükséges Európának a végső bizonyitékot is adni arról, hogy a balkánii népek
neim akarják megzavarni Európa békéjét. Felelős török államférfiak nyilatkozatai alapján a lap tegnap a békekilátásokat kedvezőtlenül itélte meg és azt irta, hogy a meghatalmazottak helyett valószínűleg rövid idő
múlva

az ágyuk

fognak

beszélni

és

most

majd hatásosabb lesz a szarvuk. Addig azonban — igy zárja a lap fejtegetéseit —• őszintén törekednünk kell a hadműveletek végleges beszüntetésére és méltó s tartós békemegkötésre.
Török fegyverkezés.

Konstantinápoly, december 16. Az öszszes egyházfők, valamint a főrabbi a portánál tiltakozott a tizenkilencéves védkötelesek behívása ellen. A behívásokat mindazonáltal folytatják és pedig az egyházi hatóságok képiviselőinek törvényben előirt segédlete nélkül.
Hazahívták az osztrák vöröskeresztet.

Szófia, december 16. Az osztrák Vöröskereszt idekiildött misszióját visszahívták. Q-esow miniszterelnököt, mint a bolgár Vöröskereszt elnökét az osztrák-magyar követ erről az intézkedéséről tegnap értesítette. A
misszió december 22-dkén elutazik. Az osztrák
Vöröskereszt igazgatósága missziójának a
visszahívását Bulgáriából azzal indokolja,
liogy a kiküldést

már eleve cask két

hónapra

tervezték ós a körülmény, hogy három hét
óta már sehol sem volt harc, fölöslegessé teszi, hogy az osztrák orvosok még tovább is a
harctéren időzzenek.

§ m y r n a

továbbá keleti dísztárgyak, óriási választékban megérkeztek. Úgyszintén ajánljuk elismert legdúsabb raktárunkat egyéb szőnyeg-

riAmx
Kirakatainkat ajánljuk megtekintésre!! U u n l d n

es függönyökben

— J u t á n y o s árak!

jUSJL^l

ívifOaiY

r:
szőnyegáruházában • • • •
e© l i a Kárász-u., Wagner-palota.
*
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—• Tisztújító közgyűlés a zsidóegyesü-
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csapadék.
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I

Déli

kalendárium.
IDŐ: A meteorológiai
intézet jelentése
szerint: Lényegtefm
hőváhtozásisgl,
helyenként
csapadékkal
még nyugtalan
idő várható. Sürgönyprognózis:
Változékony,
enyhe,
elvétve
hőmérséklet:
9.4 C volt.

A VÁROSHÁZÁN:
gad a polgármester,
11—l-ig.

délelőtt 10—l-ig foa főkapitány
pedig

A KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
SOMOGYI
KÖNYVTÁR:
Nyitva
délelőtt 10—l-ig, délután
4—7-ig.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este
8
órakor
„Leányvásár".
URÁNIA-SZÍNHÁZ,
előadás
órakor. Előadásra
kerül „Manón
dráma három
felvonásban.
VASS-MOZI,
„Osztrigás
Miéi",
darab.

délután
Feydeau

kezdete 6
Lescaut"

hattól
bohózata

kezdve
és más

Csáky Albin halála.
(Saját tudósitónktól.) Vasárnap hajnalban, három óra ötven perckor az Andrássyuton levő villájában hetvenegy éves korában
örök álomra hunyta le szemét Csáky Albin
gróf, vélt vallás- és közoktatásügyi miniszter és a főrendiház volt elnöke. Sokáig volt
beteg és sokáig viaskodott a halállal. Ma délután három órakor szentelték be holttestét,
azután elszállították Szepesmindszentre, a
hol holnap délelőtt Isz a temetése. Halála
országszerte igaz részvétet kelt ós mélyen
sújtott családja tömegével kapja a részvétnyilatkozatokat. A király a következő táviratot küldte az elhunyt özvegyének:
A legmélyebb sajnálattal értesültem
férje elhunytáról. A megboldogultban kipróbált kedvelt hívemet veszítettem el, ki
a közügyeknek szentelt élete folyamán nekem és az országnak sok kiváló
szolgálatot
tett. E m l é k é t
hálás
kegyelettel
fogom

megőrizni. Fogadja Ön, valamint a gyászoló család többi tagja legbensőbb részvétem biztosítását. Ferencz

1912.

József.

Ezek a meleghangú királyi szavak elismerése annak a munkának, melyet az elhunyt huszonnégy éves kora, óta, mikor mint
Szepesmegyének egyik képviselője a közpályára lépett, a közjó érdekében végzett. Azóta egyre fokozódott mértékben szerezte meg
magának az általános rokonérzést, a köztekintélyt és politikai egyéniségének súlya
mindegyre növekedett. Következetes volt min
dig, bátor a cselekvésiben és elsőrendű tényező a közéletben.
Emlékezetes még elszánt föllépése az egyházpolitikai kérdések idején, aminthogy mint
kultuszminiszter mindenben szakit ott elődjének halogató, félénk rendszerévél és sok üdvös reifiormot teremtett meg. Amikor a főrendiház radikális egyházpolitikai javaslatait
visszautasította, ott hagyta a miniszterséget
és évekig visszavonulva élt. De a király bizalma a főrendiház elnökévé nevezte ki. A
koalíció idejében iámét visszavonult a közélettől és a nemzeti munkaipárt megalakulása. után újra ő lett a főrendiház elnöke. Erről a méltóságáról betegsége miatt köszönt
le, amely egyre jobban elhatalmasodott.
Utolsó kívánsága az volt, hogy temetése minden hivalkodás tói s fényűzéstől menten, a legnagyobb csöndben menjen végbe s
koporsójára ne helyezzenek drága koszorút,
hanem az erre szánt összeget fordítsák jótékonyoélra. Az elhunyt végóhaja szerint cselekedtek hozzátartozói.

ben. A szegedi zsidó nőegyesület vasárnap
délután tartotta meg közgyűlését. Igen élénk
érdeklődés nyilvánult meg a tagok részéről,
különösen azért, inert tisztujitásról is volt
szó. Mivel özvegy Holtzer Jákabné elnök betegsége miatt nem vehetett részt, igy özvegy
Fóliák Lajosaié dr.-né alélnöknő vezette a
közgyűlést. Elparentálta a közgyűlés a emuit
napokban elhunyt özvegy Szivessy Józsefnét.
Az egyesület ügyésze, Barta Dezső dr. ismertette az egyesület bárom évi történetének
főbb mozzanatait, hangsúlyozta az elért rend
kívüli fényes eredményt, különösen azt, hogy
rövid idő alatt a tagok

száma

megkétszere-

ződött. Ezután megejtette a közgyűlés a
tisztújítást. Kállai Márkné egyesületi tag indítványára-a közgyűlés az elöljáróságot
egyhangú lelkesedéssel három évre újra megvá-

lasztotta. Elnök özvegy Holtzer Jakabné, alelnök özvegy Pollók Lajos dr.-né ós Kiss
Mónié, nőegyasületi. pénztáros Vajda Sándorné, árvaalapi pénztáros özvegy Patzauer
Miksáné, árvaalapi ellenőr Özvegy Biedl
Adolfné, ügyész Barta Dezső dr. lett. Az özvegy Szabó Jakabné elköltözésével megüresedett nőegyesületi ellenőri állásra a közgyűlés szavazattöbbséggel Benedikt Ferencnél
választotta meg. A választmány tagjai közé
egyhangú választással bekerültek: Berger
Mérné, Fellegi Lajosné, bástyái Holtzer Aladárné, Moreno Károlyné és Szécsi Ödönné.
Számvizsgáló-bizottsági tagok lettek: Kállai
Márkné, Kun Bertalanná, Pártos Simonná
dr.-né, Rózsa Mibályné, Ungár Benőné, özvegy Várnay Lipótné, Winkler Mónié ós
May Gyula. Özvegy Pollák Lajosné dr.-né
az elöljáróság nevében (köszönetet mondott
ezután a közgyűlésnek azért a megtisztelő
bizalmáért, amellyel az elöljáróság tagjait
egyhangú lelkesedéssel megválasztotta. ígéri, hogy az elöljáróság főtörekyése nnint eddig, a jövőben is az egyesület felvirágoztatása és a szegények nyomorának hathatós enyhítése lesz. A közgyűlés elhatározta, hogy
ez idén a háborús viszonyokra
való tekintettel nem rendez semmiféle mulatságot,
hanem a szükséges összeget gyűjtés utján te-

remti elő. Barta Dezső dr. ügyész indítványára az egyesületi tagok küldöttségileg keresték föl a betegen fekvő elnököt, özvegy Holtzer Jakahnét, hogy őt a lelkes megválasztásáról élőszóval értesitsék és ebből az alkalomhói üdvözöljék.

— A fogadalmi templom bizottság ülése.
A szegedi fogadalmi templom-bizottság kedden délelőtt tizenegy órára hirdetett ülését
délután öt órára halasztották, mert délelőtt
Hazai Samu báró honvédelmi miniszter Lázár György dr. polgármesterrel értekezik a
tüzérlaktanya ügyében.

— A szegedi Vörös Kereszt

akciója.

A Szegedi Vörös Kereszt Egyesület háború
esetére 12 súlyos sebesült részére kórházat
rendezett be a Szeged vasúti állomáson, hol
a betegeket a sajátjából látja el élelemmel;
köz- és magán épül etekben eddig 1257 megsebesített harcos kórházi ápolással biztosította,
végül egy 200 ágyas tábori egészségügyi osztagot szervezett, melyet Worzikovsziky Károlyné elnök vezetésével 40 szegedi úrnő lát
el s gondoz a harcvonal közvetlen közelében
s ennek a. fölszereléséhez 5000 koronával járult. Ápolónői tanfolyamot is szervezett, a
melyen Turcsányi Imre dr., Illés Imre dr. és
Szmollény Nándor tartottak előadásokat. Az
elméleti előadásokat Illés Imre dr. törzsorvos
egészítette ki a gyakorlati teendőkkel s általán Illés Imre dr. törzsorvos oly kiváló munkásságot ifiejtett ki az ápolónői tanfolyam
körül, hogy a vörös kereszt egyesület legmélyebb háláját tolmácsolta eredményes buzgalmáért. A szombati elnöki ülésen a Szegedi
Vörös Kereszt Egyesület 100 koronát utalt ki
avtováci katonáink karácsonyi megseegitésére. A cisapatkórházi ápolónői tanfolyamion
résztvett úrhölgyek ápolónői (tanfolyamon)
bizonyítványt kapnák, mely most készül. A
szombati ülésen Worzikovszky Károlyné, Veress Károly elnökök, Horváth Lajosné alelnök, Vészits Lajosné, Szmollény Nándor, Illés Imre dr. ós Somogyi Szilveszter dr. vet-

tek részt.
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— Szegedi orvosok közgyűlése. A szegedi orvos-egyesület csütörtökön este hat
órakor tartja a Kass-Vigadóban közgyűlését.
. •'
— Háziipari vásár. A Délmagyarországi
Magyar Közművelődési Egyesület, amely az
utóbbi években a délvidék háziiparának fejlesztéséért elismerésre méltó és már eddig is
szép eredménnyel járó munkásságot fejt ki
háziipari vásárt rendezett az Iparmüvszeti
Múzeum. I. emeleti dísztermiében. A vásárt
pénteken délben nyitotta meg előkelő közönség jelenlétében bárói Dániel Ernőné, a
DMKE lnö 1 gy bizottságának elnöke, akit mint
házigazda Badisics Jenő, a muzeum igazgatója fogaid ott. A vásáron a magyar háziipar
művészi értékű termékei kerülnek eladásra.
Hatalmas gyűjtemény nyel van képviselve az
Izabella főhercegnő védnöksége alatt álló pozsonyi háziipari egyesület, amelynek remek
hímzései, népies motívumokkal ötletesen diszitett teritői, retiiküljei, stb., nagy tetszést
arattak. Szécsénné Nagy Etelka viert csipkéi
régi ismerősei a hölgy közönségnek. Az idén
is feltűnnek finomiságukkal és tökéletes kivitelükkel, aminek révén a külföldről belhozott
csipkéket értékben messze túlszárnyalják, A
Szontágh nővéreknek sdkszor dicsért esetneki
csipkéi is szép kollekcióval vannak képviselve. A délvidék specialitása, a szin gazdag torontáli szőttesek, kellemes harmóniában sorakoznak a. terem falain. A vásár feltűnő újdonságai a D M K E szegődi központi háziipari
telepén Nagy Ida. vezetésével és tervei szerint készült gyöngy ruhadliszek. A D M K E
érdeme, hogy ezt az uj liáziipart, amelj
Franciaországban tízezreknek ad kenyeret,
nálunk meghonosította. A szegedi telep rövid fennállása óta gyönyörű eredményeket
ért el, aminek a vásáron bemutatott szebbnél
szebb gyöngyhorgolással készült holmik:
gallérok, sálok, teljes kész ruhadiszek, hiúzok, plaszt ironok stb., legmiegyőzőbb bizonyítékai. Igazán kívánatos, hogy a magyar divattárukereskedők ezt a kulturális ós gazdasági szempontból egyaránt fontos ügyét melegen felkarolják ós a D M K E törekvéseit
támogassák. Nagy Ida szegedi tanít ványai
közül nagy tetszést arattak a gyöngymunkával: Faragóné Gseh Erzsi, Szécsi Mariska,
Erzsi, Kamoesay

I d a , Nagy

Margit,

Zsiros

Róza, Merle Erzsi és még többen.

— A szegedi kereskedők

gyűlése. A

szegedi kereskedők egyesülete vasárnap délután rendkívüli ülést tartott. Az ülésen javarészben .megválasztották a régi tisztikart,
amely után Kormányos
Benő dr. előadást
tartott az uj adóreformról. Az előadást rövid vita követte, amely után elhatározták,
hogy az egyesületben a tél folyamán kereskedelmi és gazdasági ügyekről fölolvasásokat rendeznek. Az egyesület Vázsonyi
Vilmos dr.-t az adóreform elhalasztása érdekében inditott mozgalom sikere alkalmából
a következő táviratban üdvözölte:
Vázsonyi
Vilmos, Budapest.
Szegedi Kereskedők Egyesülete ma tartott rendkiviili közgyűlése átszellemült lelkesedéssel köszönti Nagyságodat azon alkalomból, hogy a küszöbön levő
uj adóteher életrekeltét hazánk agonizáló
kereskedelme'és ipara érdekében megállítani
méltóztatott.
Fegyvertársai iránt is bizalommal eltelve vagyunk hazafias üdvözlettel
Lövész,
elnök.
i
Az egyesület titkárául megválasztották
Pásztor
József szerkesztőt.

— Népszerű műszaki

előadások. Va-

sárnap, december 15-én rendezte a szegedi
Mlérnök ós Épitészegycsület második népszerű műszaki előadását, melyen Jeseh László
fölsőipariskolai tanár a városháza közgyűlési
termében diszies és nagyszámú közönség előtt
a magas feszültségű áramaikat mutatta be. A
közönség az előadást nagy érdeklődéssel hallgatta ós az előadónak szép kísérleteit több
ízben tapssiaíl honorálta. Különösen szépek
voltak a kísérletek, melyeikben a magas feszültségű áramok világító hatásait látta a
közönség. Január folyamán ujabb előadás
lesz, melyen Clementis László felső ipariskolai tanár a gőzgép történetét fogja elő-
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adni. Ugyancsak január hóban Tóbiás László építészmérnök beszél az ókori műemlékekről s azokat vetített képéken bemutatja.
— Halálozás. Vasárnap délután temették
Popper Márlk borkereskedő feleségét. Popper
Josefint. A temetésen nagy gyászoló közönség jelent meg, kifejezve részvétét a nemeslelkű úriasszony halála alkalmából.

9

5

URAN1A

A
K

magyar tudom, j

szinház

— A nőiparegyestílet karácsonyi bazára.

554a

V

Vasárnap délelőtt 11 órakor zárták be a szegedi nőiparegyestilet karácsonyi bazárát, a
Ma kedden
Margit-utcai polgári leányiskola könyvtár- ajr
ié nmeiben. A bezáró ünnepélyen megjelenték:
Horváth Lajosné, Benedikt Ferencné alelnöV Szöktetés hgdroeroplánon
kök, Szmollény Nándor főtitkár, Teleky Lásztumoros jelenet. — Szines felvétel. —
ló igazgató, Perjéssy László kamarai titkár,
Polgár Lászlóné, Szmollény Nándorné, HauIrta és előadja M A X L I N D E R .
ser R. Sándorné, Pataki Si.monné, Danner Já- y
riosné, Kertész Vilma és Ilonka választmányi If Aki a szájával fest.
tagok, Teleky Lászlómé, Wilhetlm Ella, Pap V j
Kabarett trükk.
Klementin tanítónők és az iskola növendékei.
A szebbnél-szebb bőr, diszmü, fa és többi tárAz álbetöro.
gyakat a megjelent úrnők rövid néhány |
perc alatt megvásárolták, ugy, hogy ár-verésBohózat.
re nem is került a sor. Ez a legszebb bizonyítéka az intézet helyes irányának korszerű
i Oaumon! Híradó.
vezetésének s diadala a magyar iparnak.

Í

rött. Eddig huszonöt ember meghalt, tizenöt súlyos sebesült és kilencven a könnyebben sérült.

Prévost abbé

— Munkások jutalma. A városi köztisztasági vállalat nyolcvan munkásának kisebbnagyobb pénzbeli jutalmat adtak át buzdításul vasárnap. A legnagyobb jutalom volt 30,
a legkisebb 6 korona. A jutalmak kiosztása
után Hollós József dr. kórházi főorvos tartott beszédet a munkásoknak a köztisztaság
fontosságáról.

nyomán. —
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— Börtönre itélt szélhámos. A szeged
törvényszék büntető tanácsa hétfőn egv országos .szélhámos ügyében Ítélkezett. Lőwenstein Imre huszonkét éves csavargó ült a vádlottak padján. Mintegy harminc kereskedőt
és iparost becsapott hamis megrendelésekkel. A bíróság többrendbeli csalás miatt három évi börtönre Ítélte.
— A Bánffy-asztaltársaság vasárnap
délelőtt tizenöt szegény gyermeket ruházott
föl. A RoyáO-sörcsarnokban adták át ünnepélyesen az ajándékot,
— Ingyen kenyér. A Szegedi Jótékony
Egyesület ingyen-kenyér akciójához ujabban
ismét hozzájárultak a következők: Angyal
Gáspár né 50, Aczél Soma 10, Bárd Adolf 10,
Faragó Ödön dr. 40, Gál Kálmán 20, bástyái
Holtzer Aladár, özvegy Holtzer Jakabné, Mezei József 40, Scbüstsler Ignác 50, Székely
Vilmos 20, V. K. 40, Winter Géza koronával.
A gyűjtés tovább folyik.
— Munkások vasárnapja. A nyilvános
vasárnapi előadásokat rendező bizottság tegnap tartotta mag az állami felsőkereskedelmi iskola tágas vegytani termében az idei
ötödik előadását, ezúttal is nagy és figyelmes közönség előtt. Az első előadó Szmollény
Nándor állami felsőkereskedelmi iskolai tanár „Bosznia és Herczegovina közgazdasági
viszonyairól" utána pedig Szakáll Zsigmond
dr. szintén állalmi felsőkereskedelmi iskolai
tanár „az 1877—1878-iki orosz—török háborúról" tartottak hasznos és tudnivalókban bőséges szép előadásokat, melyekért a figyelmes és hálás hallgatóság taps ós éljenzóssel
fejezte ki köszönetét.

Legnagyobb volt még az érdeklődés az
első kerületi választás eredménye iránt. Az
eredményt a következőkben hirdette ki Turóczy Mihály dr., a választási bizottság elnöke: Turcsányi Imre dr. kapott 353, Vékes
Bertalan 351 és Nagy Aladár dr. 54 szavazatot. Ennélfogva Turcsányi Imire dr.-t és Vékes Bertalant választották meg, még pedig
az előblbit 1916. december 31-én lejáró mandátummal, az utóbbit 1913. december 31-óig.

remekműve

Előadások d. u. 6, este fél 8 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig.

JTiici.

Bohozat 3 felvonásban, irta G e o r g e s
F e y d e a u . — Előadják a párisi szinházak legkiválóbb művészei.

V

szagban

(Saját
tudósítónktól.)
Hat uj képviselőt
választottak meg vasárnap Szeged város
képviselőtestületébe. Az uj városatyákat
olyan — szinte egyhangú — bizalommal választották, amely önmagában is jelzi, miszerint javarészt érdemes emberek, alkvk eddig
is a társadalom és a íközjó érdekeit tekintették, akik bizonyára ezután fokozottabb odaadással fognak munkálkodni.

A választásokat reggel kilenc órakor
kezdtek és délután négy órakor fejezték he.

jYíanon
Tescaut.

Szicíliában rettenetes vasúti szerencsétlenség történt. Marija állomástól ötven kilóméterre, kis állomás közelében a váltóőr
az 1. számu váltó helyett a 3-ra irányította a teljes sebességgel baladó gyorsvonatot, mely egy tehervonatba szaladt.
A mozdonyok és kocsik jórésze összetö-

Uj városi képviselők.

Krausz
József dr. orvos, Pálfy
Dániel
gváros. Hajnal
István bérJkocsitulaidonos,
Sőreghy
Mátvás dr. ügyvéd, Turcsányi
Imre
dr. orvos és Vékes Bertalan kamarai jegyző
az uj városatyák. Igen nagy többséggel választották ímeg az I. kerületben Turcsányi
Imre dr.-t és Vékes Bertalant, a III. kerületben Pálfy Dánielt és Krausz József dr.-t, a
VI. kerületben pedig Hajnal Istvánt. Egyedül
Sőreghy Mátyás dr.-nak volt erős küzdelme
Gaál Mihály épitészszel, ki ellen öt szótöbbséggel győzött.

Heti aktualitások.

— Borzalmas vasúti szerencsétlenség.

KÖZIGAZGATAS

e s » Előadások d. u . 6 , este fél 8 és 9 órakor.
Vas rn p d. u. 2 órától éjjel 11 óráig. ?ys

A harmadik kerületben Koczor János tanácsos volt a válaksztási elnök. Iitít a választás
eredménye ez: Pálfy Dániel 182, Krausz József dr. 176, Büoher Jakab 42 ós Szeless József dr. 6 szavazatot kapott, igy megválasztott törvényhatósági bizottsági tagok Pálfy
Dániel és Krausz József dr.
A hatodik kerületben Kelemen Kálmán
árvaszéki helyettes elnök elnökölt. Itt ez lett
az eredmény: Hajnal István kapott 217, Sőregi Mátyás dr. 179. Gaál Mihály építész 174
és Magyar József királyi adótiszt 167 szavazatot. Megválasztották teliát Hajnal Istvánt
ós Söre fi i Mátyás dr.-t.

TUDOMÁNY ES IRODALOM
* Nyutrat. A Nyugat, Ignotus, Ady Endre
és Fenyő Miksa szerkesztésében megjelenő
szépirodalmi folyóirat 1912. évi december hó
16-i 24-ik száma a következő tartalommal jelent. meg: Pikler Gyula: Érzéklés és ébredés.
Ady Endre: Verset. Balázs Béla: A fáiból
faragott királyfi (Ballet). Kaffka Margit: Mária évei (Regény. Befejezés.) Babits Mihály:
Versek. Móricz Zsigmond: Fortunátus (Szimdarabrészlet). Halász Imre: Bismarck és Andrássy (Politikai tanulmány) V I I I . A Bismarck-korszak vélgle (Befejező közlemény.)
Schöpiflin Aladár: Kaffka Margit, Ignotus:
Ki maga? (Hangulat). Lengyel Menybért:
Két hét (Naplótöredék). Babits Mihály: Tudomány ós művészet. Felvinczi Takács Zoltán: Keletázsia régi művészete. Soaimi:
Dliarma (Japán tusrajz). Ignotus: A politika mögül. Radó Sámuel: Börzédiippék. Figyelő: Ady Endre: Az uj Gárdonyi. Szomory Dezső: Szilágyi Géza — ember, novellista,
költő. Ignotus: Márkus Géza. Bárdos Artúr:
Ottó Brahm. Ignotus: Róbert Jenő. Molnár
Antal: Népopera — Jadlowker. Bálint Aladár: Egisto Tangó'. Vadász Miklós rajzai.
Sztranikoniczky Károly: Kultura ós irigység.
Ady Endre: Petz Margit kiállítása. Ignotus:
Panoptikum. Disputa: Szabó Dezső: Levél
Katához. Szabó Diezső: Moziban. Ady Endre:
A kis sirhantolók. Egyes szám Szegeden Várnay L. könyvkereskedéséiben kapható.

10.

DÉLMAGYARORSZÁG

1912. december 15.

sport.

nyilt-ter*)
o

Kerületi

T0RVENYKEZÉS.

választmányi

ülés.

Az

MLSz déli kerületi bizottsága előreláthatólag
jövő varáwnap tartja a Korzó-kávéháziban
szokásos ülését, melynek legérdekesebb tárgya kétségtelenül a tavaszi sorsolás lesz. E
miatt a déli kerületi sportegyesületeik már
nagyon türelmetlenek, mert a mióta a budapesti sorsolások megjelentek, szeretnének a
budapesti naigyóbb játékerőt képviselő csapatokkal tavaszi barátságos mérkőzélsekben
megegyezni. Amig a sorsolás nincs, nem tudják tavaszi proigrammjukat összeállítani.

o

Défm agy aro rszág
politikai
1913. január

napilapra

1-től uj előfizetést

nyitunk.

A DÉLMAGYARORSZÁG
Szeged
és a délvidék legelterjedtebb
és
leggazdagabb tartalommal
megjelenő
reggeli
politikai
napilapja.
Nagy
elterjedtsége
közleményeinek
a legteljesebb
nyilvánosságot
biztosítja,
aminek
különösen
a
hirdetők-szempontjából
van nagy
jelentősége,
A DÉLMAGYARORSZÁG
tési ára
Szegeden
egész évre
24•—
félévre
12—
negyedévre
6'—
egy hónapra
2•—

előfizevidéken
28'— K
14 „
7-— „
2'40 „

Minden uj előfizető, aki január 1-vel
negyedévi előfizetéssel belép az előfizetők sorába, egész decemberben
díjtalanul kapja lapof.
Kérjük
tisztelt
előfizetőinket
hogy
lakhelyváltozás
esetén uj címüket
velünk
közölni szíveskedjenek.
Mutatványszámot
egy hétig díjtalanul küld a
KIADÓHIVATAL.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
rr

••

H. J. Még a karácsonyi számban

sem

közölhetjük. Nem miniden jó, aani rövid, a

Fővárosi

labdarugó

eredmények.

FTC—„33" 3:1. Az első félidőben élvezetes,
változatos játék jellemezte a nem csekély
érdeklődéssel kisért mérkőzést. Ez a meccs
volt hivatva eldönteni a „33"-ok által az
őszi idényben elért szenzációs eredményék
realitását. A „33"-olk a várakozásnak derekasan megfelelték. A második félidőben
ugyan összeroppantak az FTC. vehemens
támadásai következtében, de ekkor Zsák, a
representativ csodakapus, bravúros dolgokat
miiveit. Schlosserék ágyuszerü lövéseit sorra ártalmatlanná tette és tisztán neki köszönheti csapata, hogy három menthetetlen gólnál többet nem tudott az FTC. lőni, mely a
mainál soha jobb csapattal nem játszott. —
MTK:TTC 8:0. A bajnokság utolsó helyén
iátszó TTC sulvos veresége sokak sajnálatát váltja ki. Mult év őszén épen fordítva
volt, a TTC szebbnél-szebb győzelmeivel a
bajnokság első helyezettjei között volt. MAC
—UTE 3:0. A vesztes csapat felénél több
tartalékkal volt kénytelen neves ellenfelével
szemben a küzdelmet felvenni. IJTE-nél egy
magyar egylet sem sinyli meg jobban a háborús időket. A fél csapata őrzi a hazát. Törekvés—BAK 5:2, Szenzációs eredmény a
bajnokság utolsó helyezettjei között lévő
csapattól a legjobb magyar csapatok egyike
ellen. Mindkét csapat több tartalékot szerepeltetett. Fenti eredményekkel lezáródott az
elsőosztálvu bajnokság őszi fordulója. Első
helyen FTC áll 17 ponttal.
Második MTK
14. harmadik fíTC 11 ponttal, mig utolsó
helyen TTC áll szerény két ponttal.

o Las-Torres két osztrák uszó-rekorja.
Ismeretes az a perifiidia, amellyel Las-Torres
legutóbbi értékes osztrák rekordjait szomszédaink megsemmisít ették. Az osztrák rekordot tartó Scheff tudvalevőleg direkt rosszul
mérte fel a távot, hogy Las-Torrest eleve
elüsse az általa aratott rekord megdöntésétől. Érezték a gyalázatot az osztrákok, melyet most hölgyuszóik tettek jóvá az által,
hogy egyik versenyükön alkalmat adtak LasTorresnek fényes formájának bebizonyítására. Vasárnap úszott Bécsben a
Daimen
Schwimm Klub versenyén és 400 méterre,
majd továbbuszva, 500 méterre is 22 másodperccel javította meg Scheff rekordjait.

o Szenzációs átigazolás Budapesten.
FTC részére Hegyi, a. TTC kitűnő hátvédje.
Einwag az Urakból, MTK részére a két
Hlavay,

a két Károly.

Molnár

I I I . az Uteből,

Gálos a Bakból. Kétségtelen, liogy a MTK
jár legjobban, ba a kérvényezők az uj fordulóig vissza nem vonják átigazolásukat. Valóságos repnezentatitv jelölteket kap. A „33 ok is jól járnak, mert hozzájuk ikerül a szegedi Landsmann a NSC-ből, Medgyesy FTCből. Besenczi UTE-ből stb. Legnagyobb katasztrófa a NSC-re sújt, mert kilenc játékosa
az első csapatból hagyja el régi egyesületének színeit. Ugy értesülünk azonban, liogy
fuzionálni készül a MTK-val, ami mindkét
egyletre óriási erőnyereséget képezne. MTK
olyan centerbalfokkal, mint Hlavay, Károly,
olyan csatárokkal, mint Gállos, Molnár III.,
szinte verhetetlen lesz.

minthogy neim Fs az a főkelléke annak, hogy ,
nálunk valami beváljon. L. M. „A szerb fővárosban" cimü cikket Sebő József irta. K.

D. Igazán j|lálk tudni, bogy Hazaji Samu
báró.

,

A ,,Délmagyarország"
Nappali szerkesztőség
Kiadótulajdonos
Éjjeli szerkesztőség
Kiadóhivatal

telefon

számai:
305.
81.

10 83.
305.

Statáriális bíróság ítélkezik a
délvidéki izgatók ügyében.
(Saját tudósítónktól.j
_A szegedi törvényszékin a délvidéki szerb izgatók ügyében való eljárásra megalakították a statáriális bíróságot.
A politikai bűnösök ügyében
most kivételesen nem az esküdtbíróság, hanem a (kivételes rendelet értelmében statáriális bíróság működik, amely a lehető legrövidebb idő alatt ítélkezik a délvidéki szerb
izgatók ügyében.
A törvényszék elnöke a rendkívüli ügyek
vizsgálóbírójává Márton József dr.-t, a vádtanács elnökévé pedig Rigó Endre dr.-t jelölte ki. Ez az intézkedés szükségesnek mutatkozott, Magay Lajos viszgálóbiró a többi
ügyekkel együtt képtelen volna a szerb izgatók ügyében a megkívánt rövid idő alatt
befejezni a vizsgálatot, úgyszintén Márton
József dr.-t, a vádtanács elnökét is igen súlyosan megterhelték volna a külön munkával.
Az elnöki intézkedés következtében
most már néhány napon belől befejezik a
vizsgálatot a szerb izgatók ügyében. Eddig
mintegy huszonöt királysértő, izgató és lázító vár elitélésre. Az ügyészség fogházába
minduntalan érkezik szerb izgató, akit letrtóztatott a csendőrség. A Délvidék hat törvényszékének a területéről ugyanis Szegedre
szállítják a politikai bűnösöket, mert ebben
a városban van ítélőtábla.
A statáriális biróság talán már a legközelebbi napokban zárt tárgyaláson
ítélkezik az izgatók ügyében.
ÜBSSAEAAAXSBABASABBIOBBANBABAAAAASIIFLABBAASAABBABAGAA

KÖZGAZDASAG
x Győzött a gabonatőzsde. A gabonatőzsde forradalma győzelemre vezetett. Az
elnökség ma tudtára adta az érdekeltségnek,
liogy eláll az ügynöki

kérdésben

tervezett re-

formtól, a leszámolási rendre nézve pedig a
tőzsde közönségének óhajait figyelembe fogja venni. A tőzsde elnöksége az ügy fordulatáról ma délben nyilatkozott a tőzsdeközönség jogvédő bizottságának küldöttsége előtt.
Ezzel a béke helyreállott és a rendkívüli közgyűlés összehívása elmarad. Az elnök előtt
Herzfeld Frigyes vezetésével jelent meg egy
küldöttség, amely előtt Horváth Elemér elnök hosszabb beszédet mondott és az utána
táauadt diskusisziólban született meg a béke.
Az ankét holnap kezdődik. A reformtervezet
szerzője, Klein Gyula tőzsdetanácsos lemond.
I H H B R B i H H B i a H I I I I B B I R i I S g i ü i !

Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.

Ungár Benő

UFÍÍWM
K
I
V H M B ]
IHFFSPIM

szállító

S z e g e d e n .
Bútorszállítás és beraktározás.
Telefon 34.

515

1912. december 17.
Városi

Apróhirdetések VASÚTI MENETREND

Szinház

Folyószám 130
S z e g e d , 1 9 1 2 . évi d e c e m b e r

Csipke-

17-én

LEÁNYVÁSÁR
Operett 3 felvonásban. Írták: Bródi Miksa és Martos
Ferenc. Zenéjét szerzette: Jakobi Viktor.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Harrison Jack
Szatmáry Árpád
Harrisonné
Miklósi Margit
Lucy, leányuk
Antal Erzsi
Gróf Rottenberg
Heltai Jenő
Fritz, fia
Solymossy Sándor
Migles Tom
Horváth Kálmán
Korcsmáros
Pogány Béla
Hajóskapitány
Lebeda Géza
Lelkész
Pápay J.
Déry Rózsi
Bessz, Lucy szobaleánya
Virágháty Lajos
Sam, szerecsen pincéiBiró Tivadar
Mister Dugoo
Pásztóhy Ferenc
Mister Crockvveis
Egyed Lenke
Pápa Sári
Loo | l e á n >' a i
Kiss Lajos
Udvarmester
Szabó Károly
Leszkai Dezső
2-fk ) farmer
Pécsi Lajos
Egy legény
Virághátyná
Egy anya
R, Nagy Gyula
Egy lakáj
Farmerek, cowboyok, farmer-nők, matrózok, fűtők,
lakájok, vendégek. Történik: az I. felvonás Beggardaleban, San-Franciskó mellett, a leányvásár tanyáján; a
II. felvonás a „Lucy" nevii yacht fédélzetén ; a III. felvonás Harrison san-franciskói palotájában. — Idő: ma.

és szövetfiiggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó arak mellett és rövid idő alatt
LliCZA
J Ó Z S E F
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. HÓHMEZÖVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8.
Legjobb' hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle. Ara 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
I z z a d v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
502

. . . . . . 9. BÍJFISBFFL.S
G y e n g e n ő 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
EBEBSSHÜRII
Hajhullás, hajkor a
gyorsan elmúlik a L
ízinger-féle „C h i n a h js z e s z " által. Ára 1 or
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged
Széchenyi-tér.
205
T A N U L Ó K A T felvesz
Várnay L. könyvnyomdája

ilegosseg',
Teljes j ó t á l l á s .
Mindenütt kaphatá.j
[4k ingyen^
MMIGYÁRITÓI
WTEDY
k«tfase«W

6UMMIT tiibb mint 2000
^orvos minta legmegbiz
" .hatóbbatajánlja.
A kirakatokban kiUiiggeszleft OLLA rec
' lamláblácskák az elá
f rusiló helyeket jelzil
[Ára4.6és8K..
ituczatjáérK

n re
sztárgyak,
bőráruk r

SZEGEDEN KAPHATÓ: Vajda Imre és Társa, Varró
Béla, Sandberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor
Franki Antal, Gyuritza Lipót, Leinzinger Gyula, Kenecz
Dezső.
A kirakatokban kifüggesztett O L L A reklámtáblácskák
az OLLA elárusitó helyeket jelzik.
156

VizVezdéK,

dus választékban, a legjutányosabb áron kaphatók

ál testvérek utódainál.

Ugszcsz- ft csatorolzáji-töllalatotnat
Widra-ufea 5a. sz. a.,

Karácsonyfadíszek
nagy választékban.

Ligeti Béla építész ur házába helyeztem át.

I m r e .

Állandó mintaraktár modern fürdők, closettek és mosdóberendezésekről.
Telefon 9 — 1 5 .

Indulás:
Budapest f e l é : K. exp. 326. Sz. v. ró. Gy. v. 605.
Sv. v. 430. Qy. v . 954. Sz. V. 840. T. v. sz. sz. 2 " .
Gy. v. 3 " . Sz. v. U0. Sz. v. 515.
• Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Gy. v. HL Sz. v. 255
Sz. v. sz. sz. U6 (Nagykikindáig). Sz. v. 5 40 . Gy. v. 6tt
T. v. 210. Sz. v. 425. K. exp. 246.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felé: Sz. v. 155
Sz. v. 457. Motor 956. Sz.v. 1150. Sz. v. 227. Sz. v. 622
Arad felé: Sz. v. 256. Motor 542. M. V. 1020. Gy.
m. 1235. Sz. v. 322. Motor 436 (Mezőhegyesig). Gy. ni.
633. M. v. 725 (Makóig).

Érkezés:
Budapest felől : Sz. v. 1203 Gy. v . 1135. Sz. v. "ró.
Sz. v. 716. Gy. v. 608. Sz. v. 1029. Sz. v. I t t Gy. v. ró.
Sz. v. 737 (Kecskemétről). K. expr. 2 t t

Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ő l : Sz. v. 720.
Sz. v. 941. Sz. v. 1200. Sz. v. 104 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 557. Sz. v. 1234.
Arad felől : Gy. m. 924. Sz. v. 1137. Motor ró.
Motor 351. Gy. m. 242. M. V. 632- Sz v. 9)). M. v. 521
(Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).

Ara tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. — Követelje azonban, hogy
szállítója önnek csakis OLLA-t adjon és ne engedjen m a g á n a k csekélyebb értekLÍ^ylány utánzatot mint „ép oly jót" feldicsérni. — Az
elárusitó h e i y c k k i m u t a t á s á t és árjegyzéket ingyen küld az OLI.Agununigyár W i e n , II|3Ü6, Praterstraíse 57.

F e h é r

A Szeged állomáson.

Temesvár f e l ő l : K. expr. 320. Sz. v. 1257. Q y . v .
9<8. Sz. v. 736. Gy. v. 305. Sz. v. 1229. Sz. v. 457
Sz. v. 748.

Szeged.

JAAMMMIRS;

. (Mi '

V
érvényes 1912. október 1-től.

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

araes@e§§ es újévi
bebizonyított
í
/glsolkuel
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A Szeged-Rókus állomáson.
Indulás:
Nagyvárad f e l é : V. v. 80£ (Békéscsabáig). Sz. v.
320. M. v. 6® (H.-M-Vásárhelyig). Sz. v. 1059. Sz. v.
244. m. v. 350 (Gyuláig).
Szabadka felé: Sz. v. 258. Sz. v. 8 t t Sz. v. 1 ró.
Sz. v. 3'2. Sz. v. 440. T. v. sz. sz. 653. Sz. v. 1020. Sz.
v. 619.
Horgos és Zenta felé: Sz. v. 400. v . v. 126.

Sz.

Szeged-Rókus állomásról Gombosra érkezik,
V. 750. Sz. V. 109. Sz. V. 422. Gy. V. 808. Sz. v. 249.

Gombosról indul B o s z n a b r ó d b a : Sz.
Sz. v. 810. Sz. v. 119. Sz. V. 437. Qy. V. 809.

v.

25).

Bosznabródba é r k e z i k : Sz. v. 236. Sz. v. 656.
Sz. V. 855. Qy. v. 10)5. Sz. v. 4 t t Sz. V. 621.
Bosznabródból indul Gombos felé: Sz. v. 9<»
Sz. v. Í r ó . Gy. v. 530. Sz. v. 735. Sz. V. 931. Sz. V. 110.
Bosznabródból Gombosra érkezik: Sz. v. 1208.
Gy. v. 803. Sz. v. 1021. Sz. v. 3 t t Sz. v. 725.

Érkezés:
Nagyvárad f e l ő l : Sz. v. 1045. V. v. 740, csak
Békéscsabáról. Sz. v. 422. Sz. v. Í r ó . Sz. v. 946. Motor 243. M. v. 530 (Hódmezővásárhelyről).
Zenta—Horgos f e l ő l :

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

Gombos felől Szeged-Rókus állomásra é r k e z i k :
Sz. V. 725. Sz. V. 1048. Sz. V. 239. Sz. v. 753. Sz. V. 1203.
Sz. V. 1213. Sz. v. 355. Sz. v. 512.

Közvetlen kocsik közlekednek:

űűoskovits
Kárász-utca

14.

cipőárúháza,
•

Szeged]
Telefon

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem
hazai elsőrendű " H ü
amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és g y e r m e k cipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 1 0 — 1 3 — 1 7 — 2 2
k o r o n a árban.
576

10-59.

Budapest nyugati p. u.—Orsova
osztály. Budapestről indul 10)5.

között.

I—II

Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át).J—II. osztály. Budapestről indul 10)5. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba k ö z ö t t : I—III. osztály. Szegedről indul 6)3. Békéscsabáról indul 43).
Röviditések m a g y a r á z a t a : A nagyobb szint az
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától reggeli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v. = motorvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. — keleti express
tehervonat személyszállítással.
h z • 1. r ,
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