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A pénzintézetek és a válság.
Irta: dr. Bródy Aladár.
Azt a depressziót, amit a mostani válságos idők okoznak, legnagyobb mértékben
a pénzintézetek érzik meg. Valamennyi
irányadó pénzpiacon a hivatalos rátáig
emelkedett a magánkamatláb és a jegybankok igénybe vétele is rendkivül erős
emelkedést mutat. A pénzviszonyok tehát
egyre rosszabbodnak, mely körülmény már
egymagában is épen elég gondot okoz a
pénzintézeteknek.
Nálunk azonban egy más körülmény
is közreműködik abban a tekintetben, hogy
megnehezítse a pénzintézetek dolgát. Az
általános közgazdasági okokhoz járul, egy
szintén csaknem általánosnak mondható
bizalmatlanság, amely a külpolitikai viszonyokkal kapcsolatos s amelynek eredményeképen a legutóbbi időkben egyre halljuk, hogy 'mennyire megrohanták a betevők ezt vagy azt a pénzintézetet. E soroknak épen az a céljuk, hogy rámutassanak
arra, milyen megokolatlan, célra nem vezető, helytelen dolog a pénzintézeteknek
ez a megrohanása.
Tudvalevő, hogy ha tisztán a részvénytőkéjükre volnának utalva, a nagy pénzintézetek sem tudnának boldogulni. A visszleszámitolásnak és a betéteknek a pénzügyi fejlődés mai fokán talán még fontosabb szerep jut, mint magának a részvénytőkének. A részvénytőke alapja, hogy ugy
mondjam kiindulása egy-egy pénzintézet
működésének, de a visszleszámitolásnak és
a betéteknek jut az a szerep, hogy tovább
fejlesszék az egészséges alapokra épitett
pénzintézetet.
!
A mai rossz pénzügyi viszonyok közt
— mely viszonyok azonban korántsem a
mi speciális 'viszonyaink, hiszen európaszerte, sőt a kontinensen tul is ugyanazokat a jelenségeket észlelhetjük a pénzügyi
élet terén — nagyon meg van nehezitve
a visszleszámitolás. Pedig normális időkben épen a visszleszámitolás az, amely
remediuma az egy-egy pénzintézetnél pillanatnyilag mutatkozó tőkehiánynak. Minthogy tehát a tőkepótlásnak ez a módja
most sok nehézségbe ütközik, fokozottan
fontos szerep jut a betéteknek.
A pénzintézetek tehát, minden igyekezetükkel azon vannak, hogy betétátlagukat megtartsák, sőt — ha az egyáltalán lehetséges — még növeljék is. E cél elérése
érdekében több betétkamatot is fizetnek, mint annak előtte és általában kedveznek a betevőknek.
És mégis mit látunk? Napról-napra
ujabb és ujabb hiröket hallunk a pénzintézetek megrohanásáról. Valami különös,
(írthetetlen bizalmatlanság vett erőt az em-
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bereken. Akiben tegnap még teljesen megbíztak, ma már nincs hozzá bizodalmuk.
Amelyik pénzintézetre a minap még egész
vagyonukat rábizták volna, ma ugyanottan
utolsó fillérig felmondják a betétjüket.
Felmerül itt az a kérdés, hogy miért
ez a nagy buzgalom a betétek felmondása
körül, mikor minden épen amellett szól,
hogy ne mondjuk fel a betéteinket. Mert
hiszen a betétek fölmondása mellett csak
egy — nagyon naiv —- argumentumot
szoktak felhozni, azt. hogy a pénz mostan
a ládafiában van a legbiztosabb helyen. Ez
azonban teljességgel nem áll, mert ha az
abszolút jó hirnevü pénzintézetnél nem
volna kellő biztonságban a pénz, ugyan mi
alapon mondhatnók akkor, hogy otthon
biztos helyen van.
Ezzel szemben kézenfekvő argumentumokat lehet felhozni amellett, hogy nem
kell felmondani a betéteket. Aki részt vesz
a pénzintézetek elleni felmondási attakban,
az tevékenyen közreműködik abban, hogy
a rossz pénzviszonyok meg ne javuljanak.
Az ilyen felmondások ugyanis nem csak
azért hátrányosak, mert csökkentik az illető pénzintézetek betétállományát, de azért
is, mert a rossz példa ragadós.
így jön létre minden elfogadható ok
nélkül a felmondásoknak szűnni nem akaró
láncolata, amely esetleg a leglehetetlenebb
helyzetbe hozza az illető pénzintézeteket,
amelyeknek már az is elég baj, hogy a kedvezőtlen körülmények kényszerítő hatása
alatt redukálódott a reeszkompt. Ha pedig még ezenfelül elvonják tőlük a betéteket is, ugy vannak, mint a különben egészséges ember, aki csak azért nem doigozhatik, mert kezét-lábát gúzsba kötötték.
Hogy mennyire nincsen alapja annak
a pánikszerű félelemnek, amely mostanában erőt vett a betevőknek egy nem épen
jelentéktelen részén, arra a kormány nevében épen a minap mutatott rá gróf Serényi Béla földmüvelésügyi miniszter, most
meg a kassai megyéspüspök utasította a
papjait, világosítsák fel a népet, hogy ne
vegyék ki a pénzüket a takarékból, ahol
biztos helyen van. A perifériákban vezető
állásban levő közigazgatási tisztviselők is
megteszik a magukét.
A logikusan gondolkozó embernek tehát épen elég alkalma van rá, hogy meggyőződjék a betevők félelmének alaptalanságáról. Igen ám, de nem mindenki gondolkozik logikusan. Sőt a tapasztalás azt
mutatja, hogy igen nagy azokna'k a száma,
akik illogikusan gondolkoznak, cselekszenek és épen akkor mondják fel a betétjeiket, amikor pedig józan észszel csakis azt
teheti az ember, hogy ha van fölösleges
pénze, elviszi a takarékba, természetesen
megbízható pénzintézethez. Mostan ugya-
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nis olyan tekintélyes betétkamatot adnak,
amilyet csak ritkán lehet elérni. De azt
sem szabad szem elől téveszteni, hogy
vétkes könnyelműség az olyan helyzet előidézése, amelyhez képest esetleg egy-egy
jóhirnevü pénzintézet el fogja mondhatni,
hogy a rossz pénzviszonyokat csak kiheverte volna valahogy, de a saját betevői
attakját ki nem birta.
Hogy mennyire nem a tőkéjüket féltő és felmondó bizalmatlan betevők 3 észén
van az igazság, az legjobban onnan látszik, hogy a pénzviszonyok mostan ott is
rosszak, ahol teljesen konszolidált a külpolitikai helyzet. Tehát nem a háború mumusában kell keresni a kedvezőtlen közgazdasági helyzet kulcsát, hanem azokban
a törvényszerűségekben, amelyek napjainkban az egész világon észlelhetők, anélkül azonban, hogy máshol is ilyen bizalmatlanak volnának a betevők.
Amikor látjuk, hogy a legtöbb pénzintézetnek ilyen súlyos jelenségekkel kell
megbirkozniok, szinte jóleső érzés, a biztonság megnyugtató érzése fogja el az
embert, hogy vannak bizonyos szilárd támpontok is, amelyeket egyáltalán nem kezdhet ki a pusztító bizalmatlanság. Ilyen szilárd közgazdasági támpont a postatakarékpénztár. Teljesen érthetetlen, hogy
azok a hullámok, amelyek ostromolva
csapkodják a legtöbb pénzintézetet, mármár elérhetik a postatakarékpénztárt is.
íme ez is annak a bizonyítéka, amire az
imént rámutattunk. A megrohant pénzintézetek 'válságos helyzetét a mindenhol
észlelhető kedvezőtlen pénzügyi viszonyokon kivül, nem a mi speciális külpolitikai
viszonyaink, hanem a közönség meg nem
Okolható bizalmatlansága okozza.
Minthogy az állami kezelés és szavatosság alatt
álló pénzintézet 1 — a postatakarékpénztár.— az emberileg lehető legteljesebb biztonságot nyújtja, azok a rossz viszonyok,
amelyek a legtöbb pénzintézet
normális
működését megbénítják, természetesen nem
hatnak ki a postatakarékpénztárra, amely
fölötte áll 'minden bizalmatlanságnak.
Viszont azonban áll az is, hogy a
többi szolidan megalapozott jóhirnevü
pénzintézet — csak azért, mert most akut
pénzügyi feszültség van — nem szolgált rá
a bizalmatlanságra. Végre is semmi sem
szól amellett, hogy akiben tegnap megbiztunk és jól tudjuk, hogy holnap is bizni
fogunk, épen ma ne bizzunk benne.
Különben is ugy áll a dolog, hogy a
milyen törvényszerűség van a válságok
bekövetkezésében, ugyanolyan törvényszerűen el is múlnak azok. A mostani válságos tünetek is hamarosan elmúlnak és
akkor közgazdasági életünk egéről is eltakarodnak ezek a disszonáns felhők.
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A jövő évi városrendezés.
— Vita a rendkívüli közgyűlésen. — A fogadalmi templom. —
(Saját
tudósítónktól.)
Ma délután négy
órakor rendkívüli közgyűlésre ültek össze a
város törvényhatósági bizottsági tagjai. A
közgyűlés iránt élénk volt az érdeklődés, főleg a tüzérkaszárnya és az uj kórház telkének kérdése miatt. Ezek azonban kimaradtak a rendkívüli közgyűlés programjából.
Pedig tegnap még az volt a terv és az ad hoc
bizottságban is szó került róla, hogy a tüzérkaszárnya ügyét a mai közgyűlésen letárgyalják. Hogy ez nem történt megvannak
egyszerű oka van. Amint megírtuk, az ad
hoc bizottság nem mutatkozott hajlandónak
arra, hogy az építendő uj kórház telkét átengedje a tüzérkaszárnya számára, de ehelyett a szeszgyár telkének fölajánlását határozta el. A telek átengedéséhez van némi
szava a miniszternek is és opportunusnak
tartották, hogy végleges közgyűlési határozat előtt kikérjék az ő véleményét. Mert valószínű, hogy a belügyminiszternek lesznek
bizonyos észrevételei s ezek fölött elsiklani
nem lehet. Ezért maradt le a mai rendkívüli
közgyűlés tárgysorozatáról a tüzérkaszárnya ügye.
A programon igy csupán a fogadalmi
templom és az 1913. évi városrendezés szerepelt. A fogadalmi templom ügyében a közgyűlés a templom-bizottság javaslatát teljes

egészében elfogadta,
vagyis Foerk Ernőt bízta meg az építkezés
vezetésével
a Schulekféle tervek és szerződés
alapján. A bizottsági
tagok érdeklődését sokkal jobban lekötötte
ennél az 1913. kövezési program, amely fölött élénk vita fejlődött ki. Csaknem minden
felszólaló megnevezett egy-két utcát, ahol
„ázsjai állapotok" vannak. Sok-sok kifogás
hangzott el a kövezési program ellen, a végén aztán elsimult minden és a közgyűlés

minden változtatás
javaslatát.

nélkül

elfogadta

a

tanács

A különbség.
Irta: Biró Lajos.

A férfi (fanyarul):... És énnekem is ei
kell már utaznom. És ideges is vagyok már.
És a munka sem megy jól. És nem is érdemes az egészszel foglalkozni. És . . . a legjobb lesz, ha abba hagyjuk az egészet.
Az asszony:
Jó, hagyjuk abba az egészet. Nem hiszem ugyan, hogy magának
igaza van. Szó sincs róla, hogy a munka ne
menne jól; és ma még sokkal inkább érdemes vele foglalkozni, mint egy félévvel ezelőtt, amikor hozzáfogtunk. De ahogy akarja, ahogy magának tetszik... Én csak egyet
kívánok: legyen őszinte és mondja meg,
(miért akar mindent abbahagyni, miért akar
elutazni.
„
A férfi: El kell utaznom . . . külföldre . . .
és ideges- is vagyok . . .
Az asszony:
Nem kell most sürgősebben
elutaznia, mint egy félévvel ezelőtt. Amióta
mindennap találkozunk, legalább százszor
mondta, hogy nem is ideges már. Hogy ez
a rendszeres munka itt a könyvtárban jobb,
mintha a tengerparton üdülne. Egy héttel ezelőtt azt mondta, hogy a könyvtár olyan,
mint egy szanatórium.
A férfi: Igen, igaz, de azóta . . .
Az asszony:
Igen, nagyon helyes: azóta. Azóta történt valami, ami a maga véleményét megváltoztatta. Ami magát egészen
kiforgatta magából. Ezt akarom tudni, ezt
mondja meg nekem. Mi az, ami azóta történt?
A férfi: Semmi. Igazán semmi. Biztosíthatom . . .
Az asszony:
Ne biztosítson. Úgyis tudom, hogy most nem mond igazat. Pedig
kérem, .mondja meg az igazat. Elég jó barátok, vagyunk.., voltunk arra, hogy őszinte- '
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Részletes tudósításunk itt következik:
A fogadalmi

templom,

Gaál Endre dr. tanácsos, előadó (bejelenti, hogy Schiulek Frigyes budapesti mmi építész, a foga diai,mi templom építésétől öreg korára való tekintettel elállott, és erről levélben még az ősz elején értesítette Lázár
György dr. polgármestert. Az igazi ok, lamiént
Sohu'tek Frigyes a. templom építéséről lemondott, természetesen nem ez volt, hanoim az,
bogy a műépítész niem volt hajlandó iá belügyminiszter által, kívánt részletes tervezetet
és költségvetést elkészíteni. A polgármester,
mintán iSdhíulek Frigyes a város ismételt
felszólítására sem volt hajlandó ;a templom
építését elvállalni, Foerk Ernő műépítésszel
bocsátkozott tárgyalásokba, akiivel sikerült
is megállapodásra jutni.
A fogadalmi templom bizottsága kedden
délután ült össze, bogy határozzon, vájjon
pört. inditson-e a. szerződésszegő műépítész
ellen, vagy pedig Foerk Ernőt bízza, meg a
templom építésének vezetésével. A bizottság
miután felesleges és céltalan perlekedéssel
nem akarja a templom épitósét késleltetni,
javasolja a közgyűlésnek, ihogy az építkezések vezetésével Foerk Ernő műépítészt bízza meg ,a Schulekkel kötött szerződés foltételei szerint.
Az előadás után Kószó István szólt hozzá a tárgyhoz. Nemi tudta megállapítani az
előadó szavaiból, hogy tulajdonképpen mekkora az összeg, amelyet Foerk Ernő kapna a
művezetésért. Szükségesnek tartja, hogy ez
irányban fix megállapodás jöjjön létre a város és la [műépítész között,, nehogy utólag
annyi száimitassék föl, amennyi a műépítésznek tetszik.

Lázár György dr. kijelenti, hogy megvan
a megállapodás azokra az összegekre nézve,
amelyeket Foerk !a vállalkozásért kapni fog.
Az előadó felolvasta, a feltételekét, amelyekből pontosan kitűnnek a számadatok.
Kószó István dr.: Akkor nem hallottam.
Több felszólalás nem történt s laz elnöklő polgármester határozatiként .jelenti ki,
hogy a város a Schulek Frigyessel kötött
séget követelhessek magától. És ha az a tudományos munka, amelyet egy félév óta együtt
végzünk, amelyben az én részemet nem tudom . . . mennyire becsüli...
A férfi:
Nagyon sokra becsülöm. Ezt
őszintén mondom. Ezt százszor megmutattam.
Az asszony:
Igen, ezt elég sokszor megmutatta. És ezt őszintén mondja. A többit
tehát nem mondja őszintén ...
A férfi: De i g e n . . .
Az asszony:
De nem. Nem mondta őszintén. Ha azonban az a tudományos munka,
amelyet félév óta együtt végzünk, semmi
másra nem ad is jogot, arra jogot ad, hogy
egy nyilt és baráti szót követelhessek magától.
A férfi (hallgat).
Az asszony:
Ha hallgat, akkor kezdem
megérteni, mit hallgat el.
A férfi: Kérem, higyje e l . . .
Az asszony:
Semmit sem hiszek el. Hanem most már csak egyet kérek. Megkímélem magát attól, hogy egy nyilvánvalóan kínos kimagyarázgatásba belefogjon és csak
azt kérem: feleljen őszintén arra, amit kérdezek. Ezt meg kell ígérnie. Ezt meg kell
tennie. Jó?

A férfi: Jó.
Az asszony:

T e h á t . . . Ugy-e bár, amikor háromnegyed évvel ezelőtt az egyetemen
megismerkedtünk, maga csak annyit tudott
rólam, hogy pár hónapos házasság után elváltam, hogy mikor elváltam, akkor visszajöttem az egyetemre és hogy már négy éve
élek igy . . . mint szabad, egészen független
asszony... Ugy-e csak ennyit tudott rólam?
A férfi: Igen.
Az asszony:
Amikor azután megbaiátkoztunk és amikor belefogtunk a nagy munkánkba és az egész félév alatt, amely azóta

szerződés pontjai alapján Foerk Erinőt bizza
meg -a fogadalmi -templom építésének müve- *
zetésével.
A kövezési

program.

Bokor Pál (helyettes polgármester terjesztette -elő la tanács javaslatát az 1913. évi
kövezési program foganatosítására vonatkozólag. A programiba azoknak az utcáknak ós
útvonalaknak a .rendezését vették föl, amelyeik immár elodázhatatlanok, .de tekintetbe
vették azt is, hogy a rendelkezésre állló összegen tnl kölcsönre támaszkodni nem lehet. A
városnak nincsen imost olyan rendelkezésére
álló szabad összege, amelyet ideiglenesen a.
program szélesebhkörii megvalósítására hasz
nál hatnia föl és akadályokat gördítene ez élé
a csatornázási tervezet keresztülvitele is. Az
1913. óvd kövezési program három táblázatból
áll. A,z első az állandó jéllegii kiadásokat
foglalja .magában, a imásodifc .meghatározott
utcák kővel és aszfalttal való végleges rendezését s -a harmadik az ideiglenes rendezéseket. Az állandó jellegű kiadások között szerepelnek személyi és dologi kiadások: kövezetlen utcák és területek fentantása, csatornák és átereszek jókarhan tartása és tatarozása, imakadáttiHutak íentartása, .műszaki
költségek, továbbá az 1913. évi program terhére utalt munkák (ilyen a Török-utCa burkolási költségének harmadik részlete) ós végül az aszfalt-burkolatok fenítartási költségei. Az állandó jellegű kiadások végső öszszege 131390 koronát tesz ki. Az 1913. .évi városrendezési program második csoportbeli
.munlÉáiatál közt a következő végleges rendezés alá kerülő utcák szerepelnék: a Szentháromság-utca kiaszfaltozásá egész hosszában
163000 korona költséggel, a felsőipariskola
környékének

rendezése,

a Kórház-utcától

a

Rigó-utcáig és a Rigó-utca a Kórház-utoa
ós a menhely között, a (Menhely-utca és a
Stáció-utca, mint ugyancsak a felsőipa.riiskola környékéhez vett utcák; az állami felső
kereskedelmi

iskola

környékének

rendezése,

a Batthyány-utoa ;a Kazínczy-utcáíg, továbbá a Kaeánczy-fuitoa és a Ferenc-József rakp a r t ; a református
végleges rendezése

templom
környékének
k o m p r i m é a s z f n l t t a l ; vé-

güli az Alföldi-utca (a Zerge-ntca. ós Nagy

eltelt, maga csak annyit tudott rólam, hogy
barátnak nem vagyok rossz, hogy tudom,
amit a munkához tudnom kell és végre, hogy
. . . egyedül élek . . . Igy van?

A férfi: Igy.
Az asszony:
Tegnapelőtt azonban megtudott rólam még valamit. Igaz?
A férfi: Nem igaz.
Az asszony:
De igaz. Megtudott rólam
.még valamit. Tegnap délelőtt már kedvteieniil jött a könyvtárba. Délután azután . . .
délután . . . talán még . . . tudakozódott is . . .
A férfi (elpirul és elfordítja a fejét).
Az asszony:
Igen. Tudakozódott. Azután annak a hatása alatt, amit megtudott,
ma jön és bejelenti, liogy el kell utaznia,
hogy ideges, hogy a munkát nem érdemes
folytatni...

A férfi: De nem . . .
Az asszony
(folytatja a mondatát): . . . A
helyett, hogy őszintén megmondaná: „nem
maradok i t t . . . mert ezt hallottam magár ó l . . . igaz-e ez?"
A férfi (.meglepetve): Talán nem igaz?
Azt akarja mondani, hogy nem igaz?
Az asszony
(komolyan, egy kis keserűséggel): De igaz. Nem akarom azt mondani, hogy nem igaz. Hanem most már —
ugy-e bár? — ne.m tagadja, hogy csakugyan
hallott rólam valamit és hogy azérr akar itt
mindent abbahagyni. Nem tagadja?
A férfi (elszántan): Nem.
Az asszony:
Nagyon helyes. Úgyis éreztem. Úgyis láttam. Úgyis tudtam. Hanem
most már azután teljes őszinteséget! — mi
kifogása van ellenem?
A férfi: N é z z e . . . én azt hallottam, hogy
niagánák . . . hogyan .mondjam, hogy meg ne
sértsem . . . van egy barátja . . .
Az asszony:
Egy barátom. Szeretőm.
A férfi: Igen. H á t . . . (vonogatja a vállát; nem tud tovább beszélni).
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körút, iközött.) Az ideiglenes rendezés alá kerülő utcák csoportjában vannak: a Fiizes-nitca, Szabadság-tér (a Füzes-utca és Szécsiutca között), a Dáni-utca, a Dorozsmaisor, a Teréz-utea és Téglagyá r-uteáig, a Dainijanics-utoa, valaxnennyi régi kőanyaggal; a
a Festő-utca a Kálmán- és 'Maros-utcák között aszfaltjárdával, úgyszintén a. Sajkautca is, m i g a Kecskeméti-u'toa és Tárogaióutca I I . szakaszát idomított kővel burkolják.
Az 1913. évi kövezési programi összes költsége 618567 korona. Az előadó arra kérte a
közgyűlésit, utasítsa a tanácsot, liogy akkor,
lia majd a teknikai és pénzügyi akadályok
Leomlanak, a többi elsőrendű fontosságú utcarendezésekre nézve javaslatot terjeszthessem a közgyűlés elé.

anyagot éppen a megtakarítás szempontjából adja el la város a vállalkozónak, hogy
ezáltal is olcsóbb költségvetést érjen el.
Kormányos Benő dr. megjegyzi, hogy a
Magyar Aszfalttársaság mostanában mindig
precízen végzi el a inunk álatokat ós nem lehet kifogást emelni ellene. A fölszólalásána'k
azonban nem ez a tulajdonképpeni célja. Kiegészítő indítványt kíván tenni a tanács javaslatához. Azt tapasztaljuik — mondotta —
hogy az egyes utcákat kövekből, téglából
össze-vissza burkolják és uinos semmi rendszer, amely a munkálatokat közelebbről irányítaná. A kiegészítő indítványa az, hogy elvileg mondja a közgyűlés, miszerint a nagy-

A helyettes polgáranesiter referálása után
élénk vita kezdődött az utcáik rendezése fölött. Elsőnek Kovács József dr. bizottsági tag
szólalt föl, aki' azt kifogásolta, hogy előbb
kellene a. csatornázást keresztülvinni és csak
azután fogjanak hozzá a kövertísiiez. A Hegrossza bb gazdasági elv — mondotta, — hogy
folyton köveket ad el a város és folyton telkeket vesz. Ha a köveket megtartaná, sokkal
jobban jönne ki, épp ugy, mint ahogy drága
pénzért telkeket vásárol és kiderül, liogy nem
is használhatja föl. Mint most is a tüzér!aktanyánál. A város telket vett-a tüzérlaktanya céljaira és most hoppon maradt, mert
nem az kcl'l a haditostparauesnokiságnalk, hanem . . .
Lázár György dr. csenget: A kövezési
programihoz tessék hozzászólni!
Kovács: Én esalk ezzel is kidomborítani
kívántam, hogy ha a kehieket nem adnánk
el, nem kellene drága pénzért visszaszerezni
és hozzá inéig nem is .alkalmasak az utcák
burkolására. Kifogásokat emel. az aszfaltozás
és a Magyar Aszfálttársaság munkái ellen.
Bokor Pál helyettes: polgármester reflektál Kovács József dr. szavaira. Cáfolja
az állításait, és azt mondja, hogy aki objektíve vizsgálja a dolgokat, meggyőződhetik
ezen állitások ellaníkezőjéről, iniert seim az
neon felel meg a valóságnak, hogy a város
olcsóért eladja és drága pénzért szerzi vissza
a kőanyagot, sain pedig az, hogy a Magyar
Aszfatttársaság munkálatai rosszak. A kő-

Dobay Gyula dr. szóváteszi, liogy a kövezési program sok elsőrendű fontosságú
utca ós tér rendezéséről egyáltalán nem gondoskodik. Követeli a Szent István-tér rendezését, ahol a víztorony ,miatt igen sok ; 'egeri
megfordul, de az a tér mégis egyik legelha-

Az asszony:
Igen. H á t . . . ? Hát aztán?
Én független és szabad asszony vagyok, aki
senkinek sem tartozik elszámolni arról, mit
csinál és hogyan él. Én elmondhatnám magának, hogy ez az én d o l g o m . . . ez az én szerelmem tisztább és szentebb, mint akármilyen
házasság, de nem mondom. Hanem azt kérdezem: miért érdekli imagát ez az egész dolog? Miért bántja és miért boszantja magát
ez az egész hir? Mi változott meg három
nap óta?
A férfi: Semmi. Az igaz.
Az asszony:
Hát akkor? Az erkölcs nevében van ellenem kifogása... az együttdolgozásunk . . . a barátságaim ellen valamely aggodalma?
A férfi: Ugyan kérem!
Az asszony:
Nem. Hiszen ezt tudtam.
Ha én anélkül is nem lettem volna elég bátor, maga azzá tett volna. A hivatalos erkölcscsel maga nem törődik. Az erkölcs tehát
nem. De a szerelem sem. Maga soha egy
percig nem volt belém szerelmes. Ugy-e
nem?
A férfi: Nem.
Az asszony:
Nem. És ez igy volt rendben. Igy volt helyesen. Barátok voltunk. Társak voltunk egy szép, nagy munkában. Maga soha egy percig sem nézett rám vágyakozó szemmel, férfi-tekintettel; és ez jól volt
igy. Különben is . . . ugy tudom . . . maga is
mondta . . . ebben a tekintetben . . . el is volt
. . . el is van foglalva . . .
A férfi: Igen.
Az asszony:
Hát akkor mit akar? Miért
veszi akkor tőlem rossz néven, ha én is élem
a imagam életét? Mi különbség van kettőnk
között? Miért nem tud igazságos lenni? Miért
bont fel egy hasznos barátságot, miért szüntet meg egy derék munkára való szövetséget, amelyre magának is szüksége van?

körúton
kolandó.

belül

nyagoltabb

minden

járda

része Szegednek.

aszfalttal

bur-

Ugyanilyen ál-

lapotban van az ujszegedi Tennesvári-ut, a
.mely központi utvonala ennek a városrésznek. Ezt is be kell illeszteni a kövezési programiba.
Tóth Mihály, Falta Marcel, Kiss Gyula,
Tóth Imre és Boross József dr. bizottsági tagok rövid felszólalásai után az elnök a vitát
berekeszti. Majd a következőket mondja:
Azt látom, hogy a közgyűlés túlnyomó
többsége a tanács javaslatát elfogadja . . .
— Ugy van! — hangzik minden oldalról.
— . . . ennélfogva az 1913. évi kövezési
programot a tanács javaslata értelmében
minden

változtatás

nélkül

elfogadottnak

je-

lentem ki. (Helyeslés.)
Több tárgy meiin lévén, a közgyűlés ezzel
végződött.
— Minisztertanács. A kormány tagja
ma délelőtt a miniszterelnökségi palotában
Lukács László elnöklésóvell minisztertanácsra ültek össze, amelyen a kabinet valamanynyi tagja részt vett, A minisztertanács, a
mely folyó ügyekkel foglalkozott, délután fái
kettőig tartott.

A férfi (fölkel, járkál, ideges, nem tud
válaszolni).
Az asszony
(kissé fájdalmasan):
Hát
jó. Ahogy akarja. Legyen vége az egésznek.
Egy széli és munkás barátságnak . . . Magát
nem lehet meggyőzni...
A férfi (nagyon kinosnak érzi a helyzetet, rágja az ajkát és nem tud mit szólni).
(Hosszú, fájdalmas hallgatás.)
Az asszony
(az energiája megfogyatkozott, meg van bántva, ugy érzi, megalázták,
a hangja halk és sirós): Nem akar igazságos
lenni. Nein tud igazságos lenni.
A férfi (megsajnálja és mert maga is
most jön rá arra, mit érez voitaképen, rögtön
ki is mondja): Nézze... ne haragudjék rám
Ez igy van: — én csakugyan nem szerettem magát soha, én mindig csak barátságosan akartam magával élni. De minden férfi
őrzője annak az asszonynak, akivel sokat
van együtt. És belénk neveltek annyi mindent . . . És én is férfi vagyok. És amióta
tudom, hogy maga szeret valakit és hogy
az egész idő alatt, mig itt együtt voltunk,
mindig szerette . . . találkozott vele . . . hazament hozzá, hogy most is hazamegy hozzá,
amióta ezt meghallottam, rá se tudok nézni
magára...
Az asszony
(kétségbeesve, megsebezve):
De .miért? Mi különbség van kettőnk között?
Miért nem éreztem én soha azt, miért nem
csökkentette az én barátságomat az, hogy
magának .más asszonyokkal van dolga, hogy
innen más asszonyokhoz megy és ha idejön,
más asszonytól jön? Mi különbség van kettőnk között?
A férfi: Csak az a különbség, csak az a
kis különbség van . . . csak az a rettenetes
nagy különbség van, hogy én férfi vagyok
és maga asszony.

Békehangok mindenfelől.
— Pasics nyilatkozata. — Szerbia
engedményeket kinál az
Adriai-kikötőért. — Jovanovics
szerb követ Bécsben. — Megindulnak a tárgyalások Belgrád és
a császárváros között. — A londoni békekonferenciát pénteken
fejezik be, eddig a vitás kérdéseket simán elintézték. —
(Saját
tudósitónktól.)
A Szerbiával
való konfliktus annyira enyhült, hogy minden valószinüség szerint néhány nap múlva közvetlen
tárgyalás
fog megindulni a
két ellenséges főváros: Bécs és Belgrád
között. Bécs jelentések szerint ugyan Szerbia még nem mondott le az Adriai kikötőkről, de engedményeket kinál ennek ellenében. Egy londoni jelentés viszont azt újságolja, hogy az
osztrák-magyar—szerb
konfliktus megoldódott. Szerbia
lemondott

adriai igényeiről

és elismeri Albánia

füg-

getlenségét.
Valószinü azonban, hogy a
londoni
lapnak ez az értesülése nem bir
annyi alappal, mint a bécsi
jelentések.
Annyi bizonyos,
hogy Szerbia
harcias
készsége csökkent és provokáló magatartását jónak látta félretenni.
Bécsből
jelentik: A
„Südslavische
Correspondenz" közli, hogy nagy a valószínűsége annak, miszerint a monarchia
és Szerbia között fölmerült ellentétek békésen fognak elsimulni, Szerbiának ezt a
magatartását a belgrádi orosz és francia
követek magatartása idézte elő, akik utóbb
azt a tanácsot adták a szerb kormánynak,
mérsékletet tanúsítson. Az orosz és szerb
követeknek e felhívása értelmében
Pasics
miniszterelnök hivatalos nyilatkozatot
fog

tenni a közeli napokban

s ez lesz a meg-

oldás alapja. Jovanovics
bécsi szerb követ
meghatalmazásának átadásakor audiencián jelen meg a király előtt, azután majd
a külügyminiszternek
bemutatja Szerbia
javaslatait. Ezen az alapon
indulnának
meg a tárgyalások Bécs és Belgrád között.
Bécsből
jelentik: Massarik
képviselőt
legutóbbi látogatása alkalmával arra kérte
Pasics miniszterelnök, hogy közölje Berchtold gróf közös külügyminiszterrel Szerbia
arra való készségét, miszerint jóviszonyba
akar lépni a szomszédos monarchiával. To
vábbá jelentse ki Berchtoldnak, hogy ha a
monarchia megadja az adriai
kikötőt,
Szerbia hajlandó a következő
engedményeket tenni: 1. Kötelezi magát, hogy az
Adriai-tengerhez vezető vasút
kiépitéséház szükségees anyagot a monarchiától
szerzi be. 2. A háború után szükséges kölcsönt a monarchia pénzpiacain helyezi el.
3. A monarchia ipari érdekeit elsősorban
figyelembe fogja venni. 4. Megújítja
az
1917. évben lejáró kereskedelmi szerződést.
Massarik közölte ezeket a feltételeket
Berchtold gróffal, aki kitérő választ
adott.
Ebből arra lehet következtetni, hogy a külügyminiszter ezeket a
feltételeket
nem

tartja

elfogadhatóaknak.

Prága,
december 19. A
Národni
Liszti belgrádi tudósitója beszélt
Pasics
miniszterelnökkel, ki az újságírónak
ezt
mondta:

— A mi érdekünk, hogy a Balkánon
legutóbb történt események után Ausztriával és Magyarországgal
jó viszonyban éljünk, mert a monarchia sokat segíthet ne-
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künk. Eleinte azt kívántuk, hogy szabad nak tartamát egyelőre nlem ismerik. A bolgár
utat kapjunk a tengerhez és hajlandók vol- király ma itt találkozott György görög ki
tunk ezt a kívánságunkat Ausztria és Ma- r á l l y a l . A találkozás rendkivül szívélyes volt.
gyarország érdekeivel harmóniába hozni.
Vasraverik az izgatókat.
Ilyen értelemben érintkezésbe is léptünk a
Szabadka, december 19. A kelebiai csendmonarchiával, de eredménytelenül. Mint- őrök tegnap reggel a szabadkai ügyészség
hogy Ausztriával
és Magyarországgal
meg fogházába kisérték Milosev Nemid és Polla
nem egyezhettünk,
az egész
kérdést
a Joszo kelebiai lakosokat, akik titkos összejöveteleken a magyarok ellen izgatták a szernagyhatalmak
döntése
alá
bocsátottuk.
beket. A csendőrök a napokban a szabadkai
Az ujságiró értesülése szerint Jovahonvédekkel együtt megjelentek a titkos gyűnovics, az uj szerb követ különleges
uta- lések szinhelyén és szétkergették az egybesításokat
kapott kormányától.
gyűlteket. Ettől fogva nyugodtabb lett a
Londonból
jelentik: A Daily Mail je- szerbek hangulata, de a főkoiornpok tovább
lenti Belgrádból: Az osztrák és
magyar— izgatták őket. Most Milosev és Polla szemé
lyében kinyomozták a legveszedelmesebb iz
szerb
konfliktus
teljesen
megoldódott
gatókat és vasraverve
beszállítottak
őket a
Szerbia
elismeri Albánia függetlenségét
és szabadkai
fogházba. Popovics Verslin bácsi
kereskedelmi
érdekeinek
kielégítése
céljá- szerb gazdát királysértés és izgatás miatt
ból egy albán kikötőt fog kapni,
ahonnan tartóztatták le a csendőrök és a szegedi
ügyészség fogházába kisérték. Popovics az
egy vasúti vonal fog vinni
Szerbiába.
egyik bácsi korcsmában nagyhangon szidta
Bécsből
jelentik: Ugrón
föllépésére a magyarokat és a királyt, a szerbeket pedig
vonatkozóan illetékes helyen
kijelentik
magasztalta és Nagy-Szerbiáról szónokolt.
hogy a belgrádi követünk lépéséről szóló Többek között azt mondotta, hogy nemsohírlapi közlemények kissé koraiak. A föllé- kára itt lesz Péter, a nagyszerb cár, aki a
egyetlen intésével
lóistálókká
pés nemsokára megtörténik ugyan,
de templomokat
változtatja.
mindeddig
még nem történt
meg.
A görög-török mérkőzés,
London,
december 19, A nagyköve
Konstantinápoly,
december 19. A török
tek második konferenciája késő délutánig
flotta
parancsnoka
Ber-i-Szatve
torpedócirtartott. A nagykövetek remélik, hogy
a
káló fedélzetén ideérkezett, hogy a tegnapkonferenciát még ezen a héten befejezheelőtti tengeri csatáról jelentést tegyen. Megtik. Oroszország
képviselője
a
tanácskozó
son igen előzékeny
viselkedést
tanúsított r bízható forrásból származó értesülés szerint
Az osztrák és magyar nagykövet
is reméli, a Haireddin Barbarossa páncélos egy árbocát
hogy a differenciákat
sikerül majd
elintéz- és egy kéményét elsöpörték a görög golyók
ni. A konferencia kedvező menetére jellem- Az egyik híresztelés szerint a páncélos hajó
ző, hogy a nagvkövetek
mindenképpen két léket is kapott a vízvonalon. Az Averoff
nevü cirkáló nem szenvedett sérülést. A mi
siettetik annak befejezését, igy Grey Ed
várd már most szabadságra szeretne men- nisztertanács este a flotta további hadműveni és a német nagykövet is a jövő héten leteiről tanácskozott. A flottaparancsnok lepecsételt utasitást kapott és a torpedónaszád
vissza akar térni Berlinbe.
Londonból
jelentik: A nagykövetségi dal visszatért-a flottához.
Athén, december 19. Az epiruszi hadsekonferencia holnap fog
bevégződni.
Az
eddigi eredmények
teljesen kielégitőek,
a regtől ma kapott táviratok szerint tegnap
heves harc volt görög tüzérség és -a Bizani
mennyiben a vitás kérdéseket mindeddig
erődöt megszállva tartó török tüzérség kösikerült simán elintézni.
zött. Mulusszisz
másodhadnagy aero-plánon
Janina és Bizani felé repült. A veszedelmes
A mai napon még ezek a hirek érkez- vállalkozás egész ideie alatt ki volt téve a törökök tüzelésének. Mulusszisz viszonzásul
tek:
bombákat dobott le. Az aeroplán szárnyai
Szerbia készülődik!
kissé megrongálódtak, de Mulusszisznak siFiume, december 19. A szerb hadsereg- került szerencsésen leszállnia.
nek több tisztje tartózkodik most Fiúméban
és a hadsereg résére nagy bevásárlásokat
eszközölnek élelmiszerekben és téli ruházatban. Többek között egy nagy divatáruházban negyvenezer
pár meleg alsóruhát
vettek
a szerb katonák részére.
Az összevásárolt
holmikat külön hajón szállítják San Giovanni
di Meduába és
Durazzoba.
Kokovszcev beszéde.
Pétervár, december 19. A miniszterelnök
nyilatkozatairól való vitára, mely pénteken
fog megindulni, eddig ötvenhét szónok jelentkezett.

Rendet csinál az orosz.
Szaloniki, december 19. Egy Dedeagacs
felől jövő orosz cirkáló hajó harminc óra
hosszáig KavaMa előtt tartózkodott. A cirkáló
parancsnoka igéretét vette a város bolgár
katonai parancsnokának, hogy az ott előfordult rémtettek
nem fognak többé
megismétlődni. Ez okból Kavallából és környékéről
az összes bolgár komitácsikat
eltávolították.
A Kavalla lakosságának túlnyomó többségét
tevő görög elemet a városnak a bolgárok által való megszállása nagyon
felháborítja,

Ferdinánd Szalonikiban.
Szalotniki,

december

19. Ferdinánd

ki-

rály tegnap délután ideérkezett. A pályaudvaron a királyt Boris és Cjjrill 'hercegek, valamint a bolgár vezérkar tisztjei és Konstantin görög trónörökös üdvözölték. A király a
bolgár kozulátuisra baj tátott, ahol a főpapság, a bolgár tanuló ifju-sá.g és az előkelőségek fogadták. A király itteni tartózkodásá-

Ennek a hangulatnak a félhivatalos Tribuna is kifejezést ad, amely vezetői]elven azt
irja, hogy amiig egyetlen szerb katona él,
addig Ausztria nem akadályozhatja meg
Szerbiát abban, hogy a tengerparton bódított területet megtartsa. Bécsben jó lenne
figyelembe venni, hogy a monarchia nevetségessé teszi magát a folytonos fenyegetésekkel. Arról nem beszél a Tribunia, bogy a
felfuvalkodott, hetvenkedő kis Szerbia már
régóta a legmulatságosabb államocskája a
Balkáninak.
A Strázsa azt a vádat koholja Ugrón
István követ- ellen, hogy a Belgrádban élő
osztrák és magyar alattvalókat Szerbia ellen izgatja. Ugyanez a la-p irja, hogy mikor
az osztrák és magyar Vörös-Kereszt orvosai
bnesőzni mentek a követhez, Ugrón azt
mondta nekik:
— Uraim, maradjanak csak itt, nemsokóra

megint

szükség

lesz

önökre.

Ilyen mesékkel és hazugságokkal igyekszik állandósít ami a lelkiismeretlen belgrádi
sajtó a könnyen hevülő szerbek forrongó
hangulatát. A bécsi külügyminisztérium termiészetesen niem méltatja cáfolatra ezeknek
a konok véresszájúaknak kifogyhat-atlam fűilentéseit.

TANULÓKAT
FIZETÉSSEL

FELVESZ

VÁRNAY L.
NYOMDÁJA

SZEGEDEN

Bulgária és Szaloniki.

Nem megy Krétába.

Athén, december 19. Az athéni távirati
iroda jelenti, hegy az a hir, mintha Gyöngy
király legközelebb Kréta szigetére akarna
utazni, teljesen valótlan. A -király solia sem
gondolt arra, hogy Kréta szigetére menjen.

Conrad vezérkari főnök kinevezésével. Néhány belgrádi lap gúnyosan emlegeti, liogy
az osztrák-magyar hadsereg vezető pozícióiban csupa gróf, báró ós nemes van. Az ilyen
á.rmádiától — mondják — nem kell félni,
mert a nép érzésétől távol áül. Ezek a nagy
urak vezették az osztrák hadsereget vereségről-vereségre. Ahelyett, liogy a hadsereggel
bíbelődne, jobban tenné Bécs, ha józan és
okos javaslatokkal
fordulna
Szerbiához.
Ausztria azonban ki akarja ugratni Szerbiát
a Balkán-szövetségből, bogy aztán gyűlölettől tajtékozva rávesse magát. Azzal áltatják
maglikait a szerbek, bogy Ausztria Magyarország, ha a cselekvés órája üt, tehetetlennek
bizonyul, összehasonlítják Törökországgal, a
mely a liáboru előtt nagyhangon beszélt, azután pedig képtelen volt győzelmet aratná.
Gyűléseken, vendéglőkben háborús eshetőségekről beszőnek' s hangoztatják, hogy egy
osztrák-magyar—szerb liáboru egyúttal európai háborút jelentene és a monarchia teljes vereségéivel végződbe.

Bécs, december 19. Ferdinánd király
utazása Szalonikibe kétségtelen jele annak,
hogy Bulgáriának
nem szándéka, hogy
Szalonikiről Görögország
javára lemondjon.
A
bolgár kormány elhatározta, hogy álláspontját a londoni tárgyalásokon
erélyesen
fogja
hangsúlyozni.

N E M E N Y I N E

F O G M Ü VESTERME

Cári kinevezések.
Pétervár, december 19. A cár
Szuchomlinov hadügyminisztert és Crigorevics tengerészeti minisztert főhadsegédekké nevezte
Ö.

Hazudnak rendületlenül . . .

Belgrád, december 19. A szerb sajtó élénken foglalkozik Krobatin hadügyminiszter ós

Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban, Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül.
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Bécs polgármesterének
csúfos bukása.
(Saját

tudósítónktól.)

Neumayer

Józseí

dr., Bécs város polgármestere, Lueger
utóda
ma levelet intézett Porzer űr. helyettes polgármesterhez, akinek bejelenti állásáról
való
lemondását.
A levél egészen rövid és elhatározását azzal okolja meg benne Neumayer,
hogy a mai viszonyok
közt lehetetlen
tovább
is állásban maradnia. A polgári klubban ma
délután értekezletre ültek össze a keresztény-szociálisták, hogy a lemondás dolgában
határozzanak. Dacára, hogy Neumayer bukása az övéké is, az ő határozatuk nem tompítja azokat a körülményeket, melyek kikényszeritették a polgármester bukását. Lueger táborának óriási erkölcsi
veresége
ez a
lemondás! Neumayer
doktort a visszaélések,
szabálytalanságok és nyili panamák
-egész
sorával vádolták meg a szociáldemokraták.
Schuchmayer
Ferenc szocialista képviselő a
bécsi közs-égtanácsban és az
Arbciter-Zeitung-ban azzal vádolta a polgármestert, hogy

a közpénzeket,
nai és jóbarátai

jótékonysági
jutalmazására

alapokat
rokohasználta
föl.
Többek közt egy fiatal unokaöccsének több
ezer koronát
utalványozott ki és különös

pikantériája a dolognak, hogy ezt az összeget egy zsidó alapítványból
vonta el az antiszemiták polgárm-estere. Azzal is megvádolták Neumayert, hogy érdemetlen
embereket fontos állásokba ültetett, mindenféle kedvezéseket tett, pártoskodott és illetéktelen
protekcióknak tág teret nyitott.
A k-enesztéiiy-iszociálista párt egyik voltvezető tagja, Heilinger dr, képviselő maga
is odaállít Neuimayer vádlói közős és rendkívül ériták-es bizonyítási anyagot gyűjtött
össze. A szociáldemokraták és liberálisok
folyton interpellálták -a polgárimestert, mért
nem állítja

biróság

elé a vádlóit?

Végiül,

a

közvélemény nyomása (alatt kijelentette
Neumayer, bogy meginditj cl cl rágalmazási
pört. Schuchmayer a Reichsratban követ-elte, liogy függesszék -föl az ammjunitását a
Neumayer-pör miatt. Ekkor kiderült, bogy
a polgármester még

mindig

nem

tett

följe-

lentést Schuchmayer ellen. Az Arbeiter Zeitung folytatta a támadásokat, a városházán
is újra kezdték -az interpellálást ós végül
az Arbeiter Zeitungot pörölte be a polgármester. A józsefvárosi kerületi biróság -elé
került a pör és itt Sobu-ohimayer bebizonyította

állítását.

Neumayer ezek után sem mondott leA fölháborodott polgárság soraiból a kis
iparosok állták a mozgalom élére és december élőjén küldojt t-s éget. menesztettek N-epimayarhoz. Fölszólították, bogy vagy tisztázza magát

a vádak

alól, vagy

mondjon

le.

A polgármester akkor panaszkodott -a támadások miatt és kijelentette, hogy
-feleletre vonj,a a rágalmazókat. Ugy látszik
azonban, meggondolta magát. A napokban
uj tárgyalás élsz Sclmiclimayer vádjai mliatt
é-s Neumayer az Ítélet előtt saját magára
mondta ki a legsúlyosabb verdiktet: lemondott a

polgármesterségről.

Bécsből telefonálja munkatársunk: Neumayer polgármester levele, amelyet Porzer
József dr. -első alpolgármesterhez intézett,
szószerint igy hangzik:
Igen

tisztelt

Kolléga

Ur!

A legutóbbi idők eseményei által teremtett helyzet lehetetlenné tette reám.
nézve, hogy szülővárosom polgármesteri -állását tovább is betöltsem. Megköszönve tehát az eddig irántam tanúsított
bizalmat, állásomról -ezennel ,lemondok
és egyben köszönetet -mondok azért a bizalomért, amelyben kollégái és a községtanács részesitiettek.
Kollégi-ál is tisztelettel:
Dr. Neumayer

József.

Porzer a. város ügyeinek vezetését
azonnal átvette.
• Bécs a lemondás izgalmainak hatása
alatt áll. Máris megindult az agitáció, mely

mindkét részen igen hevies. A -városházán
a keresztény szociálisták vannak uiég többségben, minden jiel szerint uj-ra az ő jelöltjük
fog győzni, de inelm tudnak megegyezni maguk közt. Ketten küzdenek a polgármesterségért: Weisskirchner József dr. Arolt kereskedelmi miniszter, akinek Lu-eger halála után
fölkínálták a polgármesterséget, de nem fogadta -el, mert ákkor kereskedelmi miniszter volt; a másik j-élölt Gessmamn dr., volt
közmunka-miniszter, aki a legszélsőbb klerikális tábor vezére.

Az uj adótőrvények
és a főrendiház.
— Nagy vita a javaslatok körül. —

(Saját
tudósítónktól.)
Szombaton ülést
tart a főrendiház és a képviselőház által elfogadott törvényjavaslatokat fogja tárgyalni.
A főrendiház bizottságai Harkányi
Frigyes
báró elnöklete alatt tegnap este tárgyalták
a javaslatokat, köztük a jövő évi állami költségvetést és a nyugdíjtörvényt. A budget
tárgyalása során nagyarányú vita indult az
adótörvények életbeléptetéséről, ugyszintén
a külkereskedelmi és forgalmi viszonyokról
szóló törvényjavaslatról is.
A vitában élénk érdeklődést keltett
Beöthy László kereskedelmi miniszter felszólalása, aki többek között kijelentette, hogy

igen

súlyos

okai

vannak

a

külkereskedelmi

javaslat
beterjesztésének.
A kereskedelmi miniszter fölszólalásának -meg volt a kivánt hatása: a bizottság a javaslatot teljes egészében
elfogadta.
Az ülés érdekessége még Lukács László
és Teleszky
János fölszőlalása volt. A miniszterelnök a Prohászka-ügyben,
a pénzügyminiszter pedig az ország közgazdasági
helyzetéről mondott rövid megnyugtató beszédet. ;
Az ülésről ez a tudósítás szól:
A •külkereskedelmi ós forgalmi viszonyokról szóló törvényjavaslat bizottsági
megvitatása kapcsán Gál Jenő utált a társadalom -széles köreiben megnyilatkozó aggodalmakra. Aggályosnak itairtja a -törvényjavaslat indokolásában előforduló politikai célszerűség ki-domboritását.
Mattekovits Sándor elfogadja a javaslatot, de mellőzendőnek tartja az 1906. évi -precedensre való hivatkozást. Csernoch János
hercegprímás szintén

magáévá

teszi a javas-

latot, de a gazdaközönség megmyutatását kérd a tekintetben, hogy a javaslat vádvámos
rendszerünkön a gabona és állatforgalom tekintetében rést nem fog ütni.
Beöthy László kereskedelemügyi miniszter kijelenti, hogy a kormányt
indították
arra, hogy a javaslat

súlyos okok
elfogadását

kérje. Két állammal tényleg fennáll a rendezés szüksége, Bulgáriával és Görögországgal pedig esetleg fölmerülhet a sürgősen
szükségesnek mutatkozó intézkedések megtétele.
A javaslatot, ugy, ahogy van, elfogadták. Ez történt a nyu-gdijtörvényjavaslatnál
is, amelyhez csupán Csernoch és Teleszky
pénzügyminiszter szólaltak föl.
Nagyobb vita indult a költségvetés megvitatásánál. Ohorin Ferenc a gazda-sági krízisről beszélt. Nem lehet csodálni, — mondta ezután Chorin — hogy az uj adótörvények
életbeléptetése nagyarányú nyugtalanságot
okozott. Az uj adótörvény Magyarország modern átalakulásának főtényezőjét, a városi
elemet sújtja, ele egyúttal a munkáselemet is
érinti, mert terheit lényegesen emeli. Kéri
a törvények életbeléptetésének 1914. januárig
való

elhalasztását.

Chorin fölszólalásának további részében
kifogásolta a külügyminiszternek a Prohász-

I>
ka-ügyben követett eljárását, azt. tudniillik,
hogy heteken keresztül homályban hagyta a
közvéleményt a történtek iránt s a legképtelenebb hirek cáfolat nélkül szárnyaltak tovább. Most kitűnt, hogy lényegesebb sérelem,
mely fegyveres beavatkozásra alkalmat adott
volna, nics. Az illetékes tényezőknek kötelességük lett volna erről a közönséget idejekorán tájékoztatni. Ezután az uj 125 -milliós
kölcsönről beszélt Chorin: a kölcsönt terhesnek tartja, nean áll az, mintha ennek révén
nagy külföldi tőke özön,lene be az országba.

Mattekovits Sándor nem találja indokoltnak az adómozgalmat. Az adótörvények roszszak és azokat módosítani kell. Baj, hogy a
létminimum ugy van megállapítva, bogy a
mellett a becsületes

bevallás

lehetetlen.

A

szénkérdésről szólva, kifejti, hogy a bajt a
kormánynak -kellene szanálni, A szénlriány
oka az, hogy a termelők kartelt kötnek. Az
állam szénbányászati akciója szerencsétlennek bizonyult.
Cborin megjegyzése után báró Hatvany
Sándor kijelentett-e, liogy országos gazdasági
krízisről nem lelhet beszélni. Ullmann Adolf
szerint jobb lett volna, ha az adótörvények
január elsején életbeléptéik volna. Nem -ismeri el indokoltnak az elhalasztást célzó mozgalmat, miely egy klikkből ered. A krízist
a világszerte beállott -nagy hiteligények idézték elő.
Balázs Lajos rozsnyói iispök a kultusztárca költségvetéséről szólva, kifiejiti, -hogy -az
állameszme kiépítését a -nemzetiségi területieken kellene végezni. Ferenc József unitárius
püspök az unitárius egyház támogatását kéri, Glattf-elder Gyula Csanádi püspök pedig
azt kérdezi, hogy mikorra remélhető a tanítói és lelkészfxzetésiek javítására vonatkozó
törvényjavaslatok előterjesztése. Rudnyánszky József háró felszólalása után Lukács
László miniszterelnök szólalt föl.
Chorinnak azt válaszolja, hogy a külügyminiszter ellen emelt vád teljesen igazságtalan. Emlékezhetik Ohorin, hogy a delegációban mindenki dicsérni valónak tartotta azt a nyíltságot, amelyet a külügyminiszter imi-nden kérdés ke-zelésében tanusitot-t. A
Braliászka-es-et egészen sajátságos körülmények között folyt l-e s a külügyminiszter bizonyára azért- nem nyilatkozott, mer-t hoss-zu
időn át cs-ak hézagos információkat volt (módjában szerezni, hogy a külügyi helyzetből
folyói,ag nagy bizonytalanság nehezedik közgazdaságii életünkre, de reméli, hogy a diplomáciának sikerülni fog kedvező eredményeket elérni. Arra az esetre, h-a reményünk
ellenére e kedvező megoldás n,em következhetnék be, kötelességünk mindent megtenni,
ami érdekeink megóvását biztosithatja.

Teleszky János -pénzügyminiszter nem
látja oly sötétnek a közgazdasági helyzetet,
mint Chorin. örvend, hogy e tekintetben ma
már nem áll egyedül. Amilyen hamar keletkezett a krizis, olyan hamar véget is érhet.
A bajok egyik főoka az, hogy a takarékpénztári hetéteket kivonták. Az adótörvények élet
beléptetésére a gazdasági viszonyokat nem
tartja ma alkalmasnak. A szén akciónál nagy
akciót vár az erdélyi földgáztól. Elismeri,
hogy az uj kölcsön föltételei terhesek, de ez a
kaimatlábviszonyok eredménye.
Zichy János gróf közoktatásügyi miniszter válaszolt ezután Balázs -püspöknek. A jó
felekezeti iskolákat támogatni fogja, de ahol
állami érdek parancsolja, nem fog tartózkodni az államosításitól. Sajnálattal látja a tanítók körében mutatkozó fagyel-metlenség jeleit s e tekintet,ben a legnagyobb energiával
kíván eljárni; a tanítói fizetésekre vonatkozó törvényjavaslat 'tárgyalásával kapcsolatban a tanítók pragmatikáját is elő-akarja terjeszteni.
A bizottság a költségvetés is ,a többi ja
vaslatot megszavazta s ezzel az ülés véget
ért.

— Lukács bécsi utja. Lukács László
miniszterelnök délután a kiét óra harminc
perckor induló vouattal Bécsbe utazott.

310.

1912. december 15.

DÉLMAGYARORSZÁG

színház, művészet
Szinházi miisor:
P É N T E K : A farkas, vigjáték. (Bemutató.)
SZOMBAT: A farkas, vigjáték.
V A S Á R N A P este: A farkas, vigjáték.
HÉTFŐ: A farkas, vigjáték.

* Darabváltozás. A Denevér helyett csütörtök este A király házasodik cimii történelmi játékot adták a .szinházbari. Késő délután
ugyanis Horváth Kálmán, a vendégszinész,
lemondta az előadást, amint a rendező bejelentette a közönségnek, rekedtség folytán. A
lemondás nyomián hire ment ainnak iis, hogy
Horváth Kálmán szerződését felbontották és
liogy az ő személyéhez fűződő egész kombináció vizhe esett. — Az utolsó percben előkapott drámát a, színészek fanyar jókedvvel
ós meghitt családiasságban mókázták el a
nagyon kicsiny közönség előtt.
* Salome. (Az Opera bemutatója). Vigyáznia kell az embernek, nehogy ínlhaingosan
rajongjon Straiiss Richárdért és ezzel beálljon a kellemetlen staaiokkok táborába, akik néhány év óta üvöltő derviseikként táncolnak
Strauas körtik mintha hálváiny volna. Pédiig
nem az; hanem nagy, egészen nagy muzsikba, ki nyilván jobban undorodik bódult híveitől, mint ellenfeleitől, akik legalább emberek a talpnkoin, mig rajongói csak hernyók
a talpa alatt. Nagy muzsikus, aki mindannak, amit érezni lehet, ami az emberi agyon
át tud szántani, törni és kínlódni, a maximumát tudja kifejezni. Nyilvánvaló, hogy a zenének, almely nem mulatság, hanem igazán
zene, ez a legfőbb feladata. Aimiit Wilde Salorneja szövegül ad Stranss Richárd alá,
azok azért oly túlfűtött, perzselő ós lobogó
szenvedélyek, mert már niem is normálisaik.
Az egyik szíriai ifjú szereti a mjáisük sziriiiai
ifjút, a másik szíriai iifiju meghal Sátoraiéért,
Salome elég a halott Jotíhanán levágott fejének kék szája ültéin, való eptíkedfésihen. Téved,
aki azt mondja, liogy mindez beteges. Csupa
igazi szerelem ez, de a titkoltak, megerj adtok, tehát annál forróbbak közül vtalák. Aimi
azonban Strauas Richárd zenekarától kilobog, ki viharzik az, a zene természeténél fogva, nem mutat már e forrásra, hanem egyszerűen a hatalmas maximum, amit emiberii gerjedés han gszerekből előostorozhat. Az Operaház Salome előadása mindettől független.
Nem is fontos. A zenekar nagyohbáira azt
nyújtja, amit Stnauss Richárd beleírt, ha
nem mindenütt agy: az sem baj, a kincsből még elég marad. A színpad nem túlságosam zavarja a zene produkcióit, talán van színe, hangulata, jó és rossz részlete. Mellékes,
nem ;is ikell túlságosan odafigyelni. Gábor Józsefet örömmel látja az ember uj:ra az Operában, amelyre most is ráfér egy jó ós jósaándéku színész, Dömötör Ilona játékban és
mozdulatban sokszor eltalálja Saloimét. Azt
mondják, hogy általában tisztességes előadás
ez. A ciszterna teteje lehetne kevésbé kacskaringós, a lakat, aimi rajta lóg, kevésbe nevetséges, a római katonának nem musziájna
bajuszának lenni. Több szöveget' is kellene
értenünk az énekesek ajkáról. De mindegy:
összjáték és rendezés jó.
—p.

szólitására átengedte a Népoperának. Zenei
szakértők, akik előtt Kerner még márciusban lejátszotta az operettjét, a legnagyobb
elismleréssel nyilatkoztak róla. Teljesen újszerű modern zene, .sok bélső értékkel. Tele
groteszk zenei ötlettol, huj a keringőkkel. A
Népopera vezetősége annál nagyobb örömmel fogadta ezt a müvet, nnert .mindtaosltan i g eredeti magyar

zenemüvet

nem birt kap-

ni, Most aztán Szepesi László levélben értesítette Kerner Jenőt, hogy az operett zenéje,
a telj'C® partitúra, és a zongorakivonat eltűnt
a szinház könyv táráiból. Hetek óta tűvé tették érte a Népoperát, — hiába. Kerner Jenő
és Szepesi László erre megbízták Lakatos
Géza dr. budapesti ügyvédet, hogy kártérítésért perelje be 10.000 korona erejéig a Népoperáit, amelynek vez tőségét a (legki nos abban
érinti most a mii eltűnése. Kerner Jenő, a
Királyszinház s a Népszinház-Vigopera volt
dirigense, a nagyváradi Szigligeti IsZinház
mostani karnagya igy beszélt eltűnt darabjáról egy aíjságirónak:
— Hallatlan, átof. velem tóirtéhtj, (egészen lesújt és lmtegzíavair. A barátaim, akik
ismerték, világsikert vártak ettől a munkáim
tói, de végre iis, megtudom ítélni, md az érték.
Amit kártérítésül kaphatunk, az kóldusmorzsa. Elvagyok keseredve .és .elvesztettem a
kedvűm. 'A. darab Afrikában játszik, ahol egy
amerikai milliomos országot és koronát vesz
magának. Fantasztikus:, tarka milliöblen egy
érzelmes szerelmi história a mese magja,
benne a diplomácia pereziflásával, tele aktuális vonatkozásokkal. Én világhírt, renigeteg pénzt vártam, (magam, és sokak szerint
joggal és most miniden odavan! A darabnak
ugyanis csak egy példánya volt, ezt. jeleztem is rajta.
— És neim gondolja, hogy találkozni fog
a zenéjével más név alatt?
— Bizonyosra veszem, ha idegen kézbe
körülit. Ott valami maehiációnák kellett történni!
* Mozihirek. Pénteken este ugy az Urániában, mint a FVm-b'am szenzációs premier
lesz. A Fnss-bam vetítésre kerül a világhírű
oberaimmergáuími p'asis'iójáták, melynek Az
Ur Jézus Krisztus a cinníe. A ritka szépségű
háromiMtvonásos dráma körülbelül ezer iszemé'iyt foglalkoztat. Az Urániában
Nordisksláger megy, melynek az a különös érdekessége, hogy ebben lép fel először Bonn Fiardinád 'a leghíresebb német színész ós Elza
Fröhlich a legszebb német színésznő. Különös érdekessége még a darabnak az, bogy
Bonn Ferdinánd irta. Oime: Sakk a királynak. Ezenkiivül vetítésre kerül imég Az álrendőr eirnü híres kétfelvonásos amerikai
vigjáték is, melyben a főszerepet iMóris Castelíó "játsza.

* Legjobb színházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
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* Elveszett a „Pünkösdi királyság". Egy
operettről van iszó, mély a budapesti Népopera könyvtárából eltűnt, minden jel szerint
valaki ellopta. A mii iszerzője Szegeden ismert muzsikus: Kerner Jenő, 'ki tudvalevőleg szegedi katonai zenekar karmestere volt,
de az akkori viharos edőben elbocsátották a
Koasmth-uóta körül tálmaidlt hazafias afférja
miatt. Most a nagyváradi színház kitűnő,
karmestere Kerner. Az elveszett operettnek
ez a története: Kerner Jenő ez év márciusában készült él Szepesi László szövegkönyvére
a Pünkösdi Királyság partitúrájával. Sokáig
gondolkozott, hova adja operettjét, Mérei
Adolfnak, a Népopera főrendezőjének a íől-

valódi
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Egy lezüllött mérnök
szomorú históriája.
— Nyomor elől a börtönbe. —
(Saját tudósítónktól.) Szánalmas külsejű, a szenvedéstől meggyötört ember jelentkezett csütörtökön délelőtt a szegedi rendőrségen. Föltűnő zavarodottságában eleinte
alig jutott szóhoz, a hangja meg-megcsuklott, fénytelen, vörös foltos szemében könycsepp csillant meg. Első, futólagos pillantásra a megtébolyodott benyomását keltette.
— Beszéljen kérem, m i járatban van?'
— mondta Szakáll József dr. rendőrkapitány.
— Nem sóikat teketóriázok, kapitány ur
— szepegett az idegen — hamar elmondom
azt, almit akarok. Filász Mihály a nevem,
diplomás

mérnök

vagyok,

loptam, és

csaltam!

E meglepő konferansz után még inkább
megerősödött a föltevés, hogy elmebajos tévedt a rendőrségre. A szánalomraiinéltó ember azonban látta a kétkedést, amellyel első
szavait fogadták és erire bátrabban, meggyőző erővel kezdett beszélni és fokozott tempóban egy megdöbbentő tragédiáig jutottunk.
íme a monológ, amelybe az a kiéhezett
ember összesűrítette az élettörténetének érdek ese'1)b szakaszait:
— Mint diplomás mérnök, megnősülteim.
Úgynevezett szerelmi házasságot kötöttem,
pénz nélkül. És jöttek a nehéz megpróbáltatások. Fokról-fokra lejebi) jutottam, amig
végre eljutottam a nyomorig. A megpróbáltatásokban aztán magaimra maradtam: a feleségem elhagyott. Mit csináltam volna egyeli ii,]? Ittam. Mindig többet és többet. Ezzel elűztem magamtól a rémes gondolatokat, amelyek különösen éjszakámkint fojtogattak. Abban az időben Kecskemét város tisztviselője
voltam. Fegyelmit akasztottak a nyakaimba,
de én neim vártam be, amig elcsapnak. Eltűntem Kecskemétről. Aztán megfordultam
itt is — ott is. És éltem, ahogy egy elzüllött
ember élhet. Becsaptam naiv embereket és
elloptam olyasmit, aflnire nem vigyáztak.
Megebédel telni a vendéglőben és amikor jóllaktam, akkor kiszaladtam az étteremből az
utcára.
— De sajnos, nem vagyok ám nagystílű
szélhámos, mint amilyenekről az újságok Írnak. Az én kezemben csak nagyon kevés
pénz fordult meg. Csak épen annyi, hogy
jusson koszt-kvártélyra no és hogy a végén
— elutazhassak más vidékre.
— Most m á r elhagyott a szerencsém.
Épen most-, ebben a kellemietlen téli időben,
amikor az ember nem böjtölhet és a ligetben
sem aludhat. Mintha hirtelen minden ember
,megokosodott volna és leláncoltak volna minden tárgyat. Senkit nem tudok becsapni és
semmit nem lophatok el. A nagyobb trauzakeiők végrehajtásához pedig hiányzik a
tleknikai bravúrom. Tehát, nagy dologba nem
kezdhetek. Minthogy pedig már nagyon éhes
vagyok és rettenetesen álmos, a megélhetésnek azt a módját választottam, hogy jelentkeztem a rendőrségen és kiszolgáltatom magam a megtorló igazságszolgáltatásnak, a
mely azonban kegyesen gondoskodik éitelféléről és szállást is biztosit.
Eddig van a diplomás ember elbeszélése.
A cinizmusa, amely .mindén mondatában szí n
te gúnyosan vigyorgott, egy intelligens ember síró — kacagó közömbössége, akivel kegyetlenül elbánt az élet. Önkéntelenül is egy
Színpadi diráima főhősének kínálkozik.
A szegedi rendőrség egyelőre a fogházában adott menedékhelyet a szerencsétlen mérnöknek, pénteken pedig elszállítják a kecskeméti ügyészségre. Aztán következik a finálé:
a bíróság ítélkezése.
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IDŐJÁRÁS:
Hazánkban
az idő csendesebb lett s az
/ A I
északi Felföld
kivételével
M M i
minfelé
esett
csapadék:
^ ^
^^
•
legkevesebb volt, a csapadék mennyisége
az északkeleti Felföldön
(5 mm.-en
alul), mig egyebütt 5 és 20 mm. között váltakozott, reggelre Erdély kivételével
többnyire
derült az ég. — A hőmérséklet
süly ed t s az
ország északi felében az éjjel a fagypont
alá
szállott a hőmérő; a maximum, + 11 C fok
volt Fiúméban,
a minimum
pedig — 5 C fok
Késmárkon.
Az a zárt maximum,
amely ma
Magyarországot
és Dél-Európa
középső részeit borítja, délnyugatról
jött, A levegőnyomás Európa nyugati partjait
kivéve mindenütt emelkedett és legalacsonyabb
Norvégia
fölött. Európában
általában
enyhe jellegű és
a déli részeken jobbára derült az idő. A lecsapódások inkább csak szórványosak
voltak.
A meteorológiai
intézet jelentése
szerint
lényegtelen
hőváltozás
és elvélre
csapadék
várható. Sürgönyprognózis:
Éjjeli
fagy, elvétve csapadék. Déli hőmérséklet:
6 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
gad a polgármester,
11—1-ig.

a

délelőtt 10—l-ig fofőkapitány
pedig

A KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg latopatási idő délután 1—3-ig tart.
SOMOGYI
KÖNYVTÁR:
Nyitva
délelőtt, 10—l-ig, délután
4—7-ig.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este
8
órakor
„A farkas",
vígjáték,
URÁNIA-SZINHÁZ,
előadás kezdete 6
órakor. Előadásra
kerül „Sakk a
királynak",
társadalmi
dráma 3
felvonásban.
VASS-MOZI,
délután
hattól
Az Ur Jézus Krisztus.
Passió játék
részben.

kezdve
három

Veszedelem.
Jaj, mi az ott?
Egy osztrák képviselő.
És folyton ujabb
Szavakkal jön elő.
És még egy mondat,
És aztán még, még . . .
0 szörnyű!
Ennek a beszédnek
Levágták a végét!

1

Erdélyi Kálmán és a szerb nóta.
(Sajót tudósi,tónktól.) Szerdán éjjél történt, a /íomí-kávéMzlmu. Egy mulatós kedvű szabadkai társaság (megtelepedett az
egyik asztalinál és pezsgőt rendelt. Féktelen
temperamentum, tipikus bácskai gazdag legények alkották a társaságot. Négyen voltak.
Mind a négy jobb megjelenésű, ikiss-é kiurasodott. A szláv eredet ott ült « szögletes, barna arcukon.
A kávéházban Erdélyi Kálmán bandája
(muzsikált, A társaság jól ismerte Kálimán
bácsit, -a primáét: a nyáron odaát vendégszerepelt Szabadkán im-eg Palloson. Még imost
is emlékeznek a nótáira, amelyek mint a
kristályfonrás a hegyszakadékból, ugy bugyogtak (a (hegedüjéböL
Iddogál ás köbben oda-oda kacsintottak a
legények :a Kálmán cigányra, mintha vártak
volna valamit. Az egyik .adtára- türelmetlenül
odaszólt:

— Ne, ,mi lesz már! Gyerünk azzal a kódéval!
Erdélyi Kálmán pedig, mint aki semmit
nem hallott, rákezdett arra iaz ódes-ibus -magyar nótára, hogy:
— Lehullott a rezgő nyárfa levele . . .
Amikor abbahagyta és hegedűjét letette
a -márványakkitaIr-a, odakiáltott az -egyik legény:
—• A szerb kólót iliuzdl
Erdélyi Kálmán pedig -egy vérbeli diplomata rutinos mosolyával odasompolygott
-az asztalhoz és imigyen kezdett diskurálni:
— Nem lehet urak. Most már imás világot élünk, anint a nyárom odaát Szabadkán.
A társaság erre űzetett és eltávozott a
kávéházból,
—• Derék, ember vagy, Kálmán! — mondta az eset után az egyik vendég,
— Hát hogy is ne — válaszolta aranyos
kedéllyel az Erdélyi Kálmán — előbb vonuljanak ki Durazzóból, Pedig lett volna lóvé,
néhány százas.
Ebben a megkapó -epizódban megnyilatkozik a magyar cigány — már mint a muzsikus-cigány —• mélységes ós őszinte hazaszeretete. Ez a faj, amelyről csak gúnyos grimacesza 1 szokás beszélni, néhányszor már
keményen rácáfolt a pökhendi lenézésre. A
mikor -egy cigány az érzése, a hite, a meggyőződése miatt lemiond százasokról, 'amelyekhez egy-két órán belől hozzájutna, ez a
— legiunilbb cselekedet, És volt olyan gáláns
Erdélyi Kálmán meg a bandája, mint az -az
előkelő ós fiatal ,földbirtokos", aki mulatós
kedvében kirúgja az asztal lábát és a reggelig tartó dáridó után egy elegáns gesztussal
összesen -egy darab ötven-koronás vagy még
kevesebbet ragaszt a prímás homlokára.
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— Közgyűlés. A szegedi chevra kaddisaszent-egylet 22-én, vasárnap délelőtt féltizenegy órakor a zsidó hitközség nagytermében
rendes közgyűlést tart, amelyen egyéb tárgyakon kivül a jövő évi költségvetés is tárgyalásra kerül.
— A katonák karácsonya. Szabadkáról
jelen tik, bogy a város tanácsa a. Boszniában
állomásozó szabadkai katonák karácsonyfájára ezer koronát szavazott meg. Az összeget
Biró Károly dr. polgármester már átadta -a
86. gyalogezred ezredesiének, hogy a k-aitoná-k
között, -sarzsíira való tekintet nélkül, egyenlő
összegekben ossza- szét.

— Beszélnek rendületlenül. Bécsből
jelentik: A Reichsrath még mindig permanenciában van. A cseh radikálisok semmiféle
kompromisszumra nem hajlandók a háborús javaslatok tekintetében és szónokaik,
valóságos hősi elszántsággal folytatják az
obstrukciót. A Fresl-rekord után fölszólalt
Sribrny,
hogy rekordot javítson. Éjfélkor
kezdte beszédét és megszakítás nélkül beszélt reggel nyolc óráig. Ékkor az elnöktől
szünetet kért. Az elnök három percnyi szünetet kegyesen engedélyezett. Szünet után a
szónok cseh nyelven folytatta beszédét és
délelőtt tiz órakor fejezte be. \ hadiszolgá-1tatási törvényjavaslatot ma délután második
és harmadik olvasásban is elintézhették, a
mivel az obstrukció ereje meg van törve. A
képviselőház, mely kedd délelőtt tizenegy
óra óta egyfolytában ülésezett, nagyon ki
van merülve, de ma is együttmaradt, liogy
az ideiglenes házszabály meghosszabbítását
elhatározza és aztán megkezdje a költségvetési vita tárgyalását.
Éjjel jelentik Bécsből:
A képviselőház
Stölzl dr. előadó zárószava után áttért a
szavazásra. A többség az összes kisebbségi
indítványokat elvetette és a képviselőház a
hadiszolgáltatásról szóló javaslatot a bizottság szövegezésében elfogadta. Az 55 órás
ülés azonban ezzel még nem ért véget. Mentelmi ügyekre került a sor, végre este hét
órakor az elnök az ülést berekesztette.
— Kórház a biliiárd-gyárban. Singer
— A trónörökös születésnapja. Bécsből
jelentik: Ferenc Ferdinánd trónörökös teg- Antal szegedi billiárd-gyáros csütörtökön arnap töltötte be születéséinek negyvenkilence- ról értesítette Lázár György dr. polgármesdik évfordulóját. A trónörökös születésnap- tert, hogy liáboru esetén a telepét fölajánlja
ját szűk családi körben ülték meg. Délelőtt
a Belvederóhen ünnepi istentisztelet volt, a sebesült katonák ápolására. A saját költsékórházat.
melyen a trónörökös és felesége, Hohieniberg gén berendez ötven ágyas
Zsófia főhercegnő, továbbá a főhercegi ud— A bajor régens herceg temetése.
vartartás tagjai vették részt. Az istentiszte- Münchenből jelentük: Ma délelőtt 11 óra-kor
letet lakomra követte.
m-fint végbe nagy udvari po-mpával a bajor
r-égensberceg
temetése. A koporsót királyi
— Uray Zoltán a szegedi üzletvezető.
korona ós birodalmi jelvények díszítették.
A kereskedelmi miniszter a Máv. szegedi üz- Mögötte haladt Lajos régenslierceg, a jobb
letvezetőjéül kinevezte Uray Zoltánt, a he- oldalon Vilmos császár tábornoki pálcával a
kezében, a baloldalon a szászki rály, azután
lyettes üzletvezetőt. Az üzletvezetői szék tud
valevől-eg Felszeghy
Ferenc távozásával üre- Lipót herceg, a belga király, Ferenc Ferdinánd főherceg, Ruprecht herceg és mé ghoszsedett meg, akit saját kérelmére Kolozsvárszu
sora a magas udvari méltóságoknak. A
ra helyeztek.!
temetésen óriási nép vett részt, Münchenben
— Madarász apó. Ma nyolcvan éve egy volt a környék egész lakossáiga.
dus, fekete hajú ifjú jelent meg a pozsonyi
— Az ellenzék értekezlete. Budapestrő
országgyűlésen. Tizennyolc esztendős volt jelentik: Az ellenzéki pártok ma délutáni 4
mindössze s minit a távollevők követe vett órakor együttes értekezletet tartottak a Rorészt a diéta tanácskozásain. Madarász Jóyal-iszálló külön termében, liogy állást foglalzsef volt az ifjú. Azóta behavazta az idő a fe- janak a politikai helyzet legújabb fejleimé
jét, bemül éslben ós tekintélyben növekedett, nyeivel szemben. Az értekezleten Apponyi
egymást váltó korok és nemzedékek látták a
Albert gróf határozati javaslatot terjesztett
közpályán, halk beszédű, lassú járású aggas- el-o, amely-ben ezeket mondja: A-z önlkény-uratyán lett a fi atail omlberbőll. Nyolcvan év óta ló,m anarchiája míiatt a parla-mentben nincs
szakadatlanul
tagja, volt a magyar
törvénymeg a rendes tárgyalás lehetősége. Hogy a
hozásnak Madarász
József. N a g y időket láteljes jogrend visszaállitass-ék, ebez elsősortott. Sok vihar viharzott el a feje -fölött, cun- ban azoknak eltávolítása kell, akilk a jogberek és viszony-ok (változtak, csak ő maradt rend ellen sérelmeket követ-tek eb Az ellenváltozatlan. Ahogy nem tántorodott ól mel- zék- válito-zattilaratil r-'ajgaiszk-oldik álláspontjálőle soha kerülete, -a -derék Sárkeresztur, oly hoz és annak érvén yesitésóért ugy most,
távén állt Madarász apó a függetlenségi mint a jö-vőben küzdeni fog. A határozati
zászló alatt. Jubileumán a szövetkezett ellen- javaslat továbbá íelihivj-a a pártot, liogy az
zék üdvözlete keresi fel az aggastyánt. -Egész uj választásokra tegye meg az előkészületelial-om táviratot kapott az ünnepelt.
ket, a párttagok pedig menjenek el a kerüle— Áthelyezés. Stitz János osztályvezető- tekbe és világosítsák föl a polgárságot. Az
falügyeílőt a kiskunfélegyházai mérnökségtől értekezlet Apponyi Albert gróf javaslatát
a szegedi üzlet-ve-zwfőség építési és pólya főnő egyhangúlag elfogadta. — Az ellenzékien Lutartási osztályához -helyezte át az államvas- kács László miniszterelnök bécsi utazásával
kapcsolatban arról beszélnek, hogy a miniszi utak igazgatósága.
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tereinök most szerzi meg a király végleges
hozzájárulását a választójogi reformról szóló
törvényjavaslathoz. Sokam éppen ezért ebben
híznak,

(!) hogy a kormány

ebben az

évben

már nem terjesztheti a reformot a képviselőház elé. Emlékeztetnek ugyanis arra, hogy
annak idején az Andrássy-féle javaslat is
betekig feküdt Bécsben a király ós a trónörökös előtt s hogy a kormány mostani javaslata is csak az uralkodó és a trónörökös
gondos áttekintése után kerülhet vissza, ez
pedig előreláthatóan hosszabb ideig fog tartami.
— Ünnep a siketnéináknál. A siketnémák intézetében pénteken délután 4 órakor
tartják meg a karácsonyfa-ünnepséget, amelyet a tani tón őkópző intézet növendékei rendeznek. Az ünnepségen minden érdeklődőt
szívesen látnak. Belépődíj: ülőhely 60, állóhely 30 fillér.
— Matiné és karácsonyfa. A Szegedi
Protestáns Jótékony Nőegyesület december
21-én, szombaton délután 4 árakor nyolcvan
ruhátlan, szegény gyermeknek oszt ki meleg
téli ruhát a református székház dísztermében felállított karácsonyfája alatt. A ruhakiosztás előtt irodalmi matinét rendeznek, a
melyen Móra Ferenc, Gracza János és Kulinyi József mailködnek közre.
— Választás. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Vékes Imrét Szegedről választmányi tagjává választotta.
— Szilveszter a Tiszában. Ugy látszik
hogy a háború réme lassan-lassan elvonul
és az idei farsang még sem lesz olyan csendes, mint hittük. A közelgő víg szegedi éjszakák hirnökie lesz az a inagy szilveszteréjszaka, arnély ia Tisza-szálló termeiben zajlik ile az év utolsó napján. A szegedi színház
elsőrangú gárdája lép fel a fővárosi és Külföldi kabaré-színpadok legújabb (ós fehér)
műsorával Szilveszter éjszakáján. Déri Rózsi, Antal

Erzsi, Gyöngyössy

Teréz,

Heltai

Olga, Körmcndy Ilona, Kállay Margit, Heltai Jenő, Solymossy Sándor és még mások
szerepelnek. Lesz hangverseny, pezsgő-tombola, számos móka és tánc reggelig.
— Régi jőidők. A tihanyi kolostor könyv1 ostornak most napfényre került panaszkönyvet találtak. Kis bőrfedelű panaszkönyvet, a
melyben a fürdővendégek sírták el panaszaik a t a drágaság

ellen, a fürdő

ellen, a ható-

ságok ellen, száz kerek esztendővel ezelőtt.
Istenkém, száz esztendővel ezelőtt: sovány
arcú, hórihorgas Ferenc császár nem akarta
összehívni az országgyűlést, a rendek zúgolódtak, Kazinczy, Kölcsey, Berzsenyi, a Kisfaludyak, Vörösmarty szép, soklképü bölcselkedő költeményeket irtak, ha hazafi volt valaki, ledobta a kurta nadrágot, selyemharisnyát és zekét húzott, rámás csizmát. Az emberek nagyon keresnek voltak, Metternich
herceg ő fensége finom ós keztyüs keze ránehezedett az országra.
Bizony kesernyók voltak az e m i b e r e k ,
mint olvasható is a tihanyi kolostor panaszkönyvében. Eblxíl a panaszkönyvből megállapitható, liogy az Ur 1812-ik esztendejének
j u l i u s h a v á b a n egy szépen bútorozott
szoba
48 krajcárba,
augusztusban 24 krajcárba
került. E g y négy tálas ebéd ára 48 pengő kraj-

cár volt, Vacsorát 18 krajcárért kaptak a fürdővendégek. Igy olvasható a panaszkönyvben, még pedig azzal a megjegyzéssel, hogy
dr. Szabó nevii fürdővendég drágáija az ellátást. Két oldalon keresztül, nagyon mérges
hangon irja dr. Szabó, liogy nem lehet már
megélni ebben a drága világban, horrihile
diotu: négy tál étel 48 krajcár, egy bútorozott szoba 24 krajcár!
Igy, szószerint olvasható ez a tihanyi kolostornak most napfényre került panaiszköny
vében. Ha elgondolom, hogy vannak emberek, akik száz évet is megélnek! Akik még'
24 krajcárért fürdőztek egy hónapig, akik
négy fogást ettek 48 krajcárért, akiknek nem
főtt a fejük szénuzsora, pékuzsora, élelmiszer
uzsora, házbéruzsora, fauzsora miatt? Nem
furcsa, hogy a százéves embernek nem lövik
főbe magukat?
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— Halálozás. Súlyos csapás érte Bitten— Thorne kegyelmes ur. Hákon király
binder Miklós dr. állami lányiskolái tanárt. a minap a Szent Olaf-rend nagykeresztjét
Lánykája, Bittenhinder Mariska szerdán el- adományozta Thorne volt norvég miniszterhunyt. A kis halottat csütörtökön délután he- nek, érdemei elismeréseiül. A volt (miniszter
lyezték örök nyugalomra.
azonban visszaküldte a nagy keresztet a ka— Medikusok sztrájkja. Haliéból jelen- binetirodának s egy táviratban, mely a kabitik: Az itteni egyetem orvosi fakultása, mely netiiroda titkárának volt címezve, azzal, mategnap este az orvostanhallgatók sztrájkja gyarázta meg eljárását, hogy nézete szerint
ügyében állást foglalt, a sztrájkot jogosu- csak kötelességén teljesítette, miikor a közlatlannak jelentette ki, mert az átmeneti idő- életben és a politikában aktív szierepet válben nem ,lehet a külföldieket elutasítani. A lait és azért semmiféle kitüntetést nem fominiszter rendelete szintén arra az állás- gadhat el. Ezt a hint nem igy szokás megírpontra helyezkedik, hogy a régebbi félévesek ni. Hanem élőbb el kell mondani, liogy egy
egyelőre itt tovább tanulhatnak. Tegnap este ilyen nagy férfin visszautasított egy rendaz orvostanhallgatók gyűlést tartottak és a jelet (netm is rendjelet szokás írni, hanem orfakultás határozatára való tekintettel elhatá- dót) s aztán a végén liozzá kell tenni, liogy
rozták, hogy egyelőre nem látogatják a kli- az eset neon Magyarországon történt. Ez az
nikát. — üreitswaldból
jelentik: Az itteni a. bezzeg, amit egy ilyen hir adásba okvetegyetem orvostanhallgatói foglalkoztak a lenül bele kell venni. Hogy bezzeg nálunk
haliéi egyetemi sztrájkkal. Elhatározták, máskép vau. Vallóban máskép van. Itt elfohogy rokonszenvet nyilvánitó táviratot kül- gadják a rendjelet. Vagy, ha visszautasítják,
denek Maliéba, érintkezésbe lépnek az itteni mert e;z is előfordult már, akkor telegramon
orvosi fakultással és a lipcsei vezetőséget nélkül teszik ezt. Jobban mondva: reklám
felkérik, hogy az összes német orvostanhall- nélkül. Pékiául Arany János magkapta .a
gatókat január lü-ére Haliéba rendkivüli szö- Szent István-rend nagykeresztjét, de nem
vetségi nagygyűlésre
hivja össze. Kifejezést óhajtotta ezt a kitüntetést. Szerette volna
adtak annak a reménynek, hogy a greifswal- visszaadni, de tudta, hogy a visszaadás tédi egyetem tanárai és hallgatói itt lehetővé nye hangosabb és kínosabb volna még, mint
fogják tenni a viszály békés elintézését. az adományozásé. Tehát lenyelte a Szent IstMindazonáltal elhatározták, hogy újév után, ván-rendet. De soha-soha iniom viselte. Még
ha az összes német orvostanhallgatók köve- csak ki sem irta, liogy ő Szénit István-rendes
telései nem fognak elismertetni, ők is sztrájk- ember. Mert rendes ember volt. Ellenben féba lépnek.
lek, hogy a norvég miniszter pózos fiu. Ha ő
elfogadta volna a Szent 01 áf-rend nagyke— Házasság. Kiss Dezső dr, belügymiresztjét, akkor a kakas sem kukorékolt volna
niszteri segédtitlkáir a szegpedi református
templomban december 21-én (szombat) dél- feléje és én e pillanatban netm tudnám, liogy
volt a világon egy Thorne nievü norvég mielőtt fél 12 óraikor tartja esküvőjét, Barkóczy
niszter. De iniost tudom. Nemi a kitüntetés,
Elzával.
hanem a visszautasítás fényéből. Tehát nem
— A pankoíai nótárius. Aradról jelen- hajlóik meg tisztelettel Tbormie miniszter
tik: Pankotán, a Korona-vendéglő udvarán előtt, hanem megkérdem tőle,, liogy miért
ma délelőtt íőbelötte magát egy előkelő aradi olyan szerény. Van-e mire ennyire szerényfiatalember, Fényes Andor, Fényes Dezső nek lennie?
nyugalmazott villanygyári igazgató fia. A
fiatal Fényes nem tudta tanulmányait befe— Öngyilkos úriasszony. Budapestről
jezni s emiatt sok pörpatvara volt családjá- jelentik: A Nádor-bástyán ma délben egy
val. Legutóbb segédjegyzői állást kapott, de uriasan öltözött nő szublimáltai megmérgezsorsával nem tudott kibékülni és halálra ké- te rn-agát. A mentők az öngyilkos asszonyit a
szült. Fényes homlokon lőtte magát s nyom- régi Szent János-kórházba
vitték,
ahol
ban meghalt.
azonban az öngyilkos minden személyére vo— Fizetésrendezés helyeit elbocsátás. natkozó felvilágosítást megtagadott. Annyit
Furcsa módon akarja rendezni a tisztvise- mondott, csupán., liogy a Nádor-kaszárnyálők fizetését Nagykőrös képviselőtestülete. A ban lévő egyik tiszt a barátja, aki azonban
városi törvény értelmében végre emelni kel- pár nap előtt elhagyta. Azért, kereste a balett a tisztviselők fizetését, amelyek eddig a lált.
— A főtitkár ur. Somogy megyében fanyomorúságos ólibér szintjén állottak. Sókat
tanakodott a képviselőtestület a nagy prob- luról falura járt egy ur és sorra vette a kalémán,, hogyan adjon több fizetésit a tiszt- tonafcötieOies legényeidet. Azt mondta: — Neviselőknek, de olyan módon, liogy a város vem Kaufmann Adolf, jelentette, liogy uj
kiadásai ne szaporodjanak. Félteik nagyon a biztosító társaságnak a főtitkára. És aztán
pótad'ó növekedésétől, amely évek óta tart. azt mondta a háborútól rettegő legényeknek,
ellen,
Végre kitalálták a megoldásit: adnak ugyan liogy ő biztosítja őket a berukkolás
Egy potomiságért, esetleg busz koronáért. És
magasabb fizetést a tisztviselőknek,
de közümég azt a viccet is megcsinálta velük, hogy
lök elbocsátanak
nyolcat, épen a
legjobban
irást adott át nekik, utasítván őket, hogy midotált állásunkat. Azt gondolták, igy lesz a
fizetésrendezés és még som lesz nagyobb pót- helyt behívót kapnak, csak mutassák fel az
adó. Az ötletet határozatba foglal iáik a köz- irást és akikor nem tartják őket a kaszárnyágyűlésen s megszüntették nyolc állást. Ki- ban, haza mehetnek. Szép számmal vannak a
mondták, liogy elbocsátják állásából a városi becsapott legények", akiknek a pénzét a főtitmérnököt, az alügyészt, a gazdasági, az el- kár besöpörte és nyomtalanul eltűnt.
nöki tanácsost, az egyik árvaszéki ülnököt,
— A cipészipari tanfolyam. A szegedi álaz alszámvevőt ós két számtisztet. A közgyű- lami felső ipariskolában cipészipari szaktanlés utasította a polgármesterit, liogy ennek folyam lesz, mély 1913. évi január 5-én vea nyolc hivatalnoknak, akilk közül kettőt szi kezdetét, ős február végén nyer befejezést.
élethossziglan, a többitTTat évre választották A tanfolyamra beiratkozni lehet az iskola
meg, ne utalványozzon
fizetést és s z á m u k r a
igazgatóságánál (Mars-tér 7.) naponta délügy darabokat ne jelöljön k.i. Nagykőrösön
előtt 11 óráig, valamint a tanfolyam megnyiélénk visszatetszést- keltett a határozat, amely
tásának napján esti 6—7 óráig. A tanfolyam
ellen a tisztviselői kar a belügyminiszterhez
ingyenes; 'a tanórák >a jelentkezőkkel együtt
ad be fölebbezést. Bizonyos, liogy ez a nagykőrösi példa nem fog például megmaradni, fognak megállapittatni. A tanfolyamra felhanem a minisztérium is megváltoztatja, vétetnek dly cipész iparosok és ipari alkalmazottak, kik legalább 18 évesek, magyarul
meri ez tényleg szégyenletes!
olvasni lés irni tudnak éss a számtani alap— Moslékkoszton. Borzalmas dologról műveleteket ismerik. A jelentkezés alkalmához liirt, a táviró Debrecenhői, Egy Kiss val a személyazonosságot igazoló okmány
László nevű földesi gazda hetvenéves roko- (iparigazolvány, adókönyv, munkakönyv) is
nát, Domokos Miklósaiéit, aki vénségére hoz- felmutatandó.
— 35 ezer bányamunkán sztrájkja
zá került kegyelemkenyérre, a fáskamrában
Berlinből jelentik: A saar-vidéki bányamuntartotta ós moslékkal etette, A rendőrség tudomást szerzett a borzai másságról, a brutális kások keresztény szakszervezetének határogazdáit letartóztatták, a szerencsétlen mái- zata értelmében a szerződést az összes állami
rónát pedig beszállították a debreceni kór- bányákban január 21-re felmondották a munkások. A felmondást az összes bányákban
házba.
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bizottságok hirdették ki. Tegnap délután
ugyancsak bizottság jelentette be Fuchs igazgatónak, hogy 35.000 bányamunkás
szolgálati szerződését felmondja. A bányaigazgatóság a munkások felmondását nem vette tudomásul, csak akkor, ha minden munkás
egyenként jelenti be a felmondást. Szerdán
reggel a munkások gyűlést tartottak, amelyen jóváhagyták a vezetőség összes intézkedéseit. A 35.000 munkás előreláthatólag
január 2-án fog sztrájkba lépni a saar-vidéki
bányákban.
laesecBuaasizsaiiiiiscaa

Bulgáriából Szegedre.
Bulgáriában
sokan élnek
magyarországiak
is, kik közül a
konfliktusok idején
többen
sietve
elutaztak,
Viszont akadtak
olyanok,
akik megvárták a viharos eseményeket és csak
azután utaztak el, látva, hogy a társadalmi
élet és minden
megbénult
Bolgár országban
s egyúttal
ugy tudják, hogy újra kitör a balkáni
háború. Ezt egész Bulgária
várja.
Egyik
magyar most érkezett Szegedre a bolgár földről
és az mondotta
el a következő
dolgokat:

Arra a kérdésünkre, vájjon meglehet-e
bizni a Szófiából s általán a Bulgáriából eredő itiwlósitá&olkban, -mosolyogni kezdett.
— A cenzúra nem engedi az igazat hazaki.il deni. Még a hivatalios tudósítások legtöbb része is vagy túlzás, vagy -észrevétlen
át-siíkilás egyes tárgyak fellett.
— Mondjon valamit a bolgár viszonyokról? — k-értük ós csöndes ímelanchofiával festette l-e a bolgárok helyzetét.
— Nagyon szomorú dolgokat mive.lt a háború miniden felé . . . Szivemből sajnálom
a bolgár népet! Igyekező, szorgalmas, tudni
válgyó nép. Tessék csak megmondani, mit ér
a győzelem annyi fris-s -erő pusztulása láttára? Mert hiszen a háború pusztítása kihat
évtizedekre, mig elveszik a nyoma. Mondom,
évtizedekig

fog

a Balkán

nyögni

utána!

Ez

az én egyéni véleményem.
— A bolgárok is embereik és éppen olyanok, mint minden ember. Nevetve olvastam
a Balkánon tnfli lapokban, hogy a szimpátia mennyire elragadja a kedélyeket. Rokonszenvükben a bolgárokat félisteneknek
nézik, kik nem riadnak vi-ssza tiiztől-viztől,
ha ellenségről van szó -és örömmel mennek
harcba. Ne liigyjék, kérem! -Szó sincs róla,
vannak közöttük elszánt harcosok, kik önként
mennek a háborúba, de hát ilyenek minden
nemzetnél találkoznak. I-gen érdekes dolgot
mondok erről. A bolgár nép roppant furfangos nép. Rámutatok a sok közül -egyik
esetre. A sebesültek közül tíz-tizenöt -százalék hal uieg, -a többi könnyebbe® sebesült.
Ezt a modern -fegyvernek tudhatjuk be, melyről az európai közönség a haditudósítók révén tud. Szófiában feltűnő volt, bogy a hazaszállított betegek busz-huszonöt százalékának a keze van átlőve. Több sebesülttől megkérdeztük az -okát, Persze nein mondták meg.
De azért megtudtuk: a bizonytalan haláltól
való

félelemben

keresztül

ket vagy a karjukat.

lövik

a

tenyerü-

Igy azután hardképite-

lenek -lesznek és hazakerülnek.
A fent említett úrral jött a Belga „Vöröst-Kereszt" brüsszeli csoportjának hót tagja. Öt nő és két férfi. Dohtorok. Könnyed és
udvarias modorukról következtethető intelligenciájúikra. Franciás ifesztelenséggel járják
be a várost. Könnyen kiigazodnak, amiben
a bulgáriai magyar ember is -segit, bár ő
sem igen jártas.
Minthogy a balkániak között ideiglenesen béke van most, igy nem volt dolguk.
Ezért jöttek — kicsit körülnézni — Magyarországra. Először a Vaskaput nézték meg.
— Nem akartuk elmulasztani, hogy a
magyarok e világhírű nevezetességét -meg ne
nézzük. Mondhatjuk, remek dolog. Várakozásunkat fölülmúlta.
Kedvesen mesélték el azt a. kellemes csalódást, amely Magyarországon mindenfelé
érte őket.
IJjra hallottam azt a megkezdett ós befe-

i

jezett tényt, amit imár annyiszor.— keserű
panaszok között — megírták. Magyarországot nem ismerik a világon sehol. A müveit
nyugat: „Barbáriának" képzeli hazánkat.
Magyarország, — ezt a fogalmat sokfelé ugy
képzelik el, liogy: van egy nagy -darab f-öld.
Tehenek, bárányok, imiag -szép lovak vannak
rajta, azután házaik elszórtan és istálló, előtte gémes kut, Ruza, paprika. Pont. Kultura, balladás sehol. A jobbszivü emberek Szerbiával egy színvonalra állitanak. De, m-e adj
isten, bogy tovább menjenek.
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Pénteken, szombaton és
vasárnap

— Meglepett, minden az önök országában.
A puszta, gulyás ós ménes helyén mindenütt
modern városokat találtunk.
Mint jó szegedi megkérdeztem, mi a véleményeik Szeged felőli.
— Két óra hosszáig voltunk csupán e
városban, de éppen elég vrtlit, hogy véleményt
-afkotlhaShSm-rilk róla. Most. Belgrádba megyünk. Önkénytelenül -felmerül az összehasonlítás a két város között, A mérleg nagyon
is Szeged javára billen. Még ebiben a háborús időbem is milyen forgalffna-s. (Elhallgattam előttük, hogy éppen hetipiac volt.) Azután amennyi szép palota!
Az állomásra értünk: elbúcsúztak. Újvidék fellé mentek, hogy 'azután a Balkánom
folytassák a. nemes célt, mélyre vállalkoztak.
Mert ők is bizonyosra veszik, bogy nagyon
i-s rövid időn belül kitör a balkáni háború
s -az sokkal rémesebb lesz, mint eddig volt....
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Az Uránia s z e n z á c i ó j a !
Nordisk s l á g e r !

Dán színészek!

S a k k

a

királynak!
Társadalmi dráma 3 felvonásban,

irta

és "rendezte Ferdinánd Bonn,
A Nordisk Film Compagnie legújabb
szenzációs slágere.
Játszák a kopenhágai dán királyi színház tagjai.
Főszereplők: Elsa Fröhlich, Ferdinánd
Bonn és Róbert Dinesen.

sja

Ezt megelőzi:
A Rafhy Alpok.

V. A.

Természeti felvétel.

osssBSBBWBBiiBsiBEiiBsiHBBBBBSiiiBBUBBBOsiiBBEaBBiaBaBaHsas

Ágoston nászajándéka.
Bohózat.

nyilt-ter*)

Féüáhon.
Humoros jelenetek.

Az á l r e n d ő r .

A Parkettázó és Fakereskedekni R. T.
szegedi telepét megvettem, tkérenn azokat, kik
speeiáil a szegedi telepnek hiteleztek, ezt legkésőbb f. hó 25-ig nálam bejelentsék, inert
ezután semmiféle felszólamlást figyelembe
nem veszek. Kotsis István, Teréz-uitca 6.

Amerikai detektivtörténet, játsza:Mau-

rice Castello.
E l ő a d á s o k d. u. 6, este tél 8 és 9 ó r a k o r .
V a s á r n a p d. u. 2 ó r á t ó l éjjel 11 ó r á i g .
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politikai napilapra
1913.

január

1-től aj előfizetést

Pénteken, szombaton és
vasárnap

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,
tési

A DÉLMAGYARORSZÁG
ára
Szegeden
egész évre
24*—
félévre
12—
negyedévre
6 7
egy hónapra
2'—

yizUr

jézus
Krisztus.

előfizevidéken
28'— K
14 „
• —
„
2'40 „

Minden uj előfizető, aki j a n u á r 1-vel
negyedévi előfizetéssel belép az előfizetők s o r á b a , egész decemberben
díjtalanul kapja lapot.

Passziójáték 3 részben. — A fölvétel
az oberammergaui passzijáték nyomán

készült. — A passziójáték előtt.

Betlehem és

Kérjük
tisztelt
előfizetőinket
hogy
lakhelyváltozás
esetén uj címüket
velünk
közölni
szíveskedjenek.
Mutatványszámot
egy hétig díjtalanul
küld a

Jeruzsálem.
Természeti látkép.

KIADÓHIVATAL.
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*) Ezen rovat alatt közlötteíkért nem vállai felelősséget a szerkesztőség.
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torvenykezés.
Az esküdtszék ellen.
(Saját tudósitónktól.)
A főrendiház egyesült pénzügyi, valamint közgazdasági és közlekedésügyi bizottságának tegnapi ülésén a
tanácskozás során Rudnyánszky
József báró
azt a kérdést intézte az igazságiigyminiszternek az ülésen részt vett helyetteséhez,
vájjon nem tartja-e az
igazságügyminiszter
az élet- és vagyonbiztosság
nézőpontjából
szükségesnek
az esküdtszék
eltörlésének
gondolatával
való
foglalkozást?
Tőry Gusztáv dr. igazságügyi államtitkár, utalva arra, hogy az igazságügyi miniszter akadályozva van az ülésen való megjelenésben, felelt Rudnyánszky bárónak hozzá
intézett kérdésére, habár ez a kérdés politikai vonatkozásainál fogva talán tulmegy
azoknak a szakszerű felvilágosításoknak keretén, amelyeknek megadása az ő föladata
volna. Érkeztek az igazságügyi minisztériumba a képviselőházból is kérvények abban
a kérdésben, melyet Rudnyánszky báró fölvetett; de az esküdtszék intézménye Európaszerte olyan
garanciális
intézménynek
van
elismerve, hogy ehez a kérdéshez csak a legnagyobb
óvatossággal
lehet nyúlni. Az igazságügyi miniszter még nem foglalkozott vele, de nem lehet ennél a kérdésnél figyelmen
kivül hagyni azt a tekintetet, hogy alkalmi
törvényhozás látszatától minden esetre óvakodni kell.
§ Kártérítés a háborúért. Néhány évvel
ezelőtt Németországból Tripoliszba vándorolt egy Lochow nevü német katonatiszt, a
ki Tripolisz közelében nagykiterjedésű birtokot vásárolt. Az olasz-török háború idején
Lochow több ízben elősegítette a törökök
harci mozdulatait. Az olasz sereggel emiatt
Lochownak igen sok kellemetlensége volt s
az olaszok boszuból birtokainak nagyrészét
elpusztították.
A békekötés után Lochow
kártérítést követelt az olasz kormánytól, a
mely most a volt német katonatisztnek 60.000
Ura kártérítési
összeget utalványozott ki.
§ Urak és parasztok. Pétervárról jelentük: Ma ítélt az esküdtszék abban a pöriben,
amelyet Fagerstörm vyborgii polgármester,
Palimtrot és Luk'ander tanácsosok ellen indítottak, akik megtagadták az engedélyt egy
Knpeoiv nevii parasztembernek, hogy Vyborg
ban vadhusiker esk'edlés t nyitáson. Azzal okolták meg a tilalmat, hogy Kupcov idegen
nemzetiségű. A tényállás alapján az esküdtszék a finnországi oroszok és finnek egyenjogúságára vonatkozó törvény szándékos megszegése miatt Fagerstörm polgármestert hat
hónapi, a két tanácsost egyenkint hét hónapi fogságra ítélte.

közgazdasa6
A helyzet a tőzsdén.
(Saját tudósitónktól.)
Ma két igen fontos beszédről kellett a spekulánsoknak véleményt adni, elébb Gioljtti az olasz, utóbb
Kokovcev,
az orosz miniszterelnökéről. Bízvást mondhatjuk, hogy a két államférfiú nézetnyilvánitása, melynek a fontossága kétségtelenül igen nagy, hatástalanul
maradt a
budapesti tőzsde üzletmenetére nézve.
A véletlen ugy hozta magával, hogy
Giolitti beszédének a kedvező hatását, nevezetesen vonatkozással a hármasszövetség
szilárd összetartására, megrontotta Kokovcev beszédének ama passzusa, mely Ausztria
és Magyarország állásfoglalására vonatkozik a keleti kérdésben. Más alkalommal a
tőzsdén nagy árhullámzással honorálták az
ilyen politikai eseményeket, ámde ez idő
szerint a helyzet ugy alakult nemcsak a mi
értékpiacunkon, de külföldön is, hogy a pénzgondok és a gazdasági viszonyok kiélesedése ^teljesen elvonja a figyelmet a külvilágtól/
Elérkezett az időpont, amikor csak a pénzpiac dominálja
az üzleti forgalmat.
Ez idő

szerint pedig igen szomorú látványt nyújt
a pénzpiac, a beníentesek röviden igy fejezik
'ki magukat: nincs pénz. Azaz a kínálat a nyilt
piacon teljesen megszűnt.
Csodálatra méltó, hogy mindezek ellenére a mai előtőzsdén
elég kedvező volt az
üzlet iránya,
ami azonban kizárólagosan a
bécsi piac érdeme volt, hol ma hosszú szünet
után a hoszpárt kerekedett fölül. A bécsi
favorit-értékek: az alpesi, a Skoda a tegnapihoz képest 8—10 koronával emelkedtek,
azonkívül még az államvasút részvényt és a
rimamurányi részvényt is vásároltatták az
itteni piacon, melyek nálunk a megnyitás
árainál 5—6 koronával drágábban keltek el.
A mi spekulánsaink is fölbuzdultak a jó példán, kiváltképen mert zárlat felé igen kedvező berlini taksáció érkezett. Állítólag a berlini piacon a két miniszteri beszédet nagyobb
optimizmussal
ítélik meg, mint a monarchiában.
A déli tőzsdén számottevő változás nem
volt. Külföldről tartott jelentések érkeztek,
mert ott is higgadtan fog.iák föl a politikai
helyzetet.
x Egyelőre marad a kamatláb. Bécsből
jelentik: Az Osztrák-Magyar

Bank
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Versenynagyáruház
Rcf. bérpalota, a gözfBrd'dVcl szemben.

ynkalmi vételek I

főtaná-

csa ma Popovics Sándor dir. hankkornuányzó
elnöki ésévnl ülést tartott. A bank ma a kamatlábat nem emelte és igyekezni
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fog az év

utolsó tizielnnégy napjában is a régi kamatlábbal beérni, annál inkább, mert ebben az
évben már csak kevés üzletnap lesz.
x Az idei szüret és a borárak. Aminő
nagy szőlőterméseikre volt kilátás a ita/vaszszal olyan kicsinnyé zsugorodott össze a
szép remény, űrire szüretre került a sor. Régen érte szőlősgazdáinkat annyi csapás, mint
ez éviben; A cft'apáísolf sörozfrtja ímegfloecodlődött a tavaszi f aggyal, majd folytatóid ott
óriási jégverésekkel, perenosporával és iszőllőniollyal s ahol ezek .a csapások megkímélték szőlősgazdáinkat, ott az őszi két hónapi
esőzés tette tönkre a termést-. Természetes,
liogy e rassz szüret következtében a immst és
borárak rendkivül tatádon felszöktek, mert
hiszien borkészletünk ima alig van. Amiből
azt ,a. következtetést lehet levonni, liogy -a jövü szüret mustárai is kitűnőek lesznek. El
kell tehát követniük a gazdáknak mindent,
hogy a jövő évben nagy szőlőtermésük légiién, aimiwek első feltétele, '.hogy a szőlő bőséges tápláló anyagot találjon a talajban.
Trágyázni kell tehát a szőlőket; imiiutám pedjíg (jstál'lé frágya nemi jáíll rendelkezésre,
műtrágyáikat keM erre a célra használni, a
melyek a szőlő termését még inkább fokozzák, ni int laz istálló trágya. Homok talajokon
most a tél folyamán, hóiuentes időben 220—
2£)0 bgr. kiállászní.perifoszfátrft Ikefl kihinteni
egy kat. holdra, majid pedig nyitás ellőtt 40
—50 kgr. chilisalétromot s ugyanannyit az
első kapálás előtt. Kötött talajú szőlőkben
200 kgr. szuperfoszfátot kell ugyancsak most
•a tél folyamán vagy kora tavasszal nyitás
ellőtt egyenletesen (kiszórni s ugyancsak nyitás előtt s « M kapálás 'előtt is 40—50 kgr.
chilisalétramot. A szőlők ilyetén való trágyázása rendszerint- több száz koroua hasznot ad kat. holdanként.
IBI

Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.

Tiszta selyem bársonyok blúzra K 1.90
120 cm. széles kosztümszövetek
„ 1.20
120 „
„ tiszta gyapjúszövetek „ 1.50
140 „
„ angol kosztümszövetek „ 2.50
140 „
„ Dubl-szövetekfelöltőre,, 5.—
Kosztüm finom bársonyok K 3.— és 4.—
Kék angol seviotok
K 3.—
Fekete, finom kosztüm-kelmék
„ 5.—
Goldb. és Komanos-barchetek félárban
„
kartonok
50 „
140 cm. széles selyem-lüszter
K 2.70
Francia delinek
„ 1.—
Angol zephirek, métere
70 fili.
Tiszta selymek, ruhára
K 1.90
Hímzések, széles, métere 20 és 30 fill.
Valódi clöpl-csipkék 10 fill.-töl 50 fillérig
Szőnyegek fél árban!
Női finom ingek
K 2.20
„ fekete finom alsók
„ 2.—
„ fehér sifon-alsók
„ 2.40
Selyem n " fekete harisnya
„ 1.50
„
szines
„
„ 1.30
„
r fekete női harisnya
80 fill.
Férfi se em flor-soknik
50 „
Mosó [ ngyolák, legjobbak
K 4.—
Parget- és flanel-pongyolák
„ 5.—
Flanel blúzok, készen
„ 2.50
Parget
„
„
„ 2.—
Szövet
„
„3.—
Flanel leányka-ruhák
„ 1.—
Női alsónadrágok
„ 2.70
Tiszta gyapjú vállkendők
„ 3.20
Gyapju-flanel női alsószoknya
„ 2.80
„ nadrág
„ 2.40
imaiája vállkendők
„ 6.—
Színházi sálak fél árban !
1 vég egész finom len-vászon K 14.50
A ivei egy nagy őszi raktárt vettem, n a g y o n sok cikkem van, mit
feltűnő olcsó á r b a n árusitok.
Tessék meglátogatni !

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egy hónapra
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Szeged, 1912. évi december 20-án

A FARKAS.
Játék 3 felvonásban. Irta: Molnár Ferenc.
Rendező: A L M Á S S Y

ENDRE.

SZEMÉLYEK: '
Dr. Kelemen
Vilma, a felesége
Janika a fiuk
Szabó György
A kegyelmes asszony
A titkár ur
Micike, méltóságos
Ritterné, Vilma anyja
Mikhál, hadnagy
Zágony, hadnagy
Főpincér
1 j
2 } pincér
3\
Italos
A kisasszony
A szobaleány
A szakácsnő
Egy lakáj
Történik egy este nyolctól-tizig. —
báli zenekar.
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B. Baróti József
Gömöry Vilma
Szabó Vili
Virányi Sándor
Miklósi Margit
Szatmáry Árpád
Szűcs Irén
Csáder Irén
Unghváry Kálmán
László Tivadar
Virágháty Lajos
Kastaly Gábor
Biró Tivadar
Pécsi Lajos
Tiszai Imre
Kállay Margit
Martinyi Ilona
Yirághátyné
Ács Mihály
Lakájok, pincérek,

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

zene-estély.

Magyar királyi államvasutak.

285220/1912. számhoz.

A karácsonyi ünnepek alkaimábói közlekedő
személyszállító vonatok.
A karácsonyi ünnepek alkalmából várható erősebb
személyforgalom akadálytalan lebonyolítása, valamint
az utazó közönség kényelme érdekében a rendes személyszállító vonatokon kivüi az alább fölsorolt vonalakon külön személy-, vegyes- és személyszállító tehervonatok fognak közlekedni:
Budapest nyugoti pályaudvartól M a r c h e g g i g
illetve W í e n i g .
December 24-én külön személyvonat kőzlekedig I.
II. és III. oszt. kocsikkal. Indul Budapest nyugoti p. u ról este 9 óra 40 perckor, érkezik Wienbe reggel 6 óra
5 perckor.

ajándcHoH!
Játékszerek,
dísztárgyak,
bőráruk

közlekedik I.—III. oszt. kocsikkal. Indul Újvidékről d.
e. 10 órakor, érkezik Budapest keleti p. u.-ra este 6
óra 15 perckor.
Nagyváradtól

Püspökladányig.

December hó 21. és 23-án vegyesvonat közlekedik
II. és III. oszt. kocsikkal. Indul Nagyváradról este 8 óra
6 pkor, érkezik Püspökladányre éjjel 10 óra 46 pkor.
Püspökladánytól

Nagyváradig.

Pozsonytól Budapest nyugoti pályaudvarig.

December hó 22. és 24-én külön vegyesvonat közlekedik II. és III. oszt. kocsikkal. Indul Püspökladányról éjjel 3 óra 51 pkor, érkezik Nagyváradra reggel 6
óra 18 perckor.

F. évi december hó 22. és 24-én, továbbá 1913.
évi január hó 1-én külön személyszállító gyorstehervonat közlekedik I.—III. osztályú kocsikkal. Indul Pozsonyból éjjel 1 óra 13 perckor, érkezik Budapest
nyugoti p. u.-ra reggel 6 óra 55 perckor.

December hó 21., 23., 26.. és 31én külön személyvonat közlnkedik 1.—-111. oszt. kocsikkel. Indul Debrecenbői 11 óra 13 perckor, érkdzik Püspökladányra éjje
12 óra 18 perckor.

Debrecentől P ö s p ö k l a d á n y i g .

Budapest nyugoti pályaudvartól Zsolnáig.
December hó 24-én külön személyvonat közlekedik
!.—ili. oszl. kocsikkal. Indul Budapest nyugoti p. u.-ró!
este 8 óra 50 perckor, érkezik Zsolnára reggel 6 ó. 20 p.
Lipótvártól Pozsonyig.
F. évi december hó 21„ 22., 26., 27., 29. és 31-én,
továbbá 1913 évi január hó 1. és 2-án külön személyvonat közlekedik I —III. oszt. kocsikkal, indul Lipótvárról délelőtt 11 óra 5 perckor, érkezik Pozsonyba délután 12 óra 49 perckor.
Budapest nyugoti pályaudvar és Czegléd között.
F. évi december hó 22., 23. és 24-én továbbá 1913.
évi január hó 1. és 2-án külön személyvonat közlekedik I.—III. oszt. kocsikkal. Indul Budapest nyugoti p.
udvarról d. e. 11 óra 55 perckor, érkezik Ceglédre d.
u. 2 óra 11 perckor; az ellenvonat pedig indul Ceglédről d. u. 5 óra 2 perckor és Budapest nyugoti p. u.ra érkezik este 7 óra 30 perckor.
Budapest keleti pályaudvartól Szolnokig.
F. évi decembber hó 24-én külön személyvonat
közlekedik I.—111. oszt. kocsikkal. Indul Budapest keleti p. u.-ról d. u. 2 óra 55 perkor, érkezik Szolnokra
este 6 óra 25 perckor.
Budapest keleti pályaudvartól Aradig.

Karácsonyi és újévi

külön

F. évi december hó 21., 22.. 23. és 24-én külön
személyvonat közlekedik I. III. oszt. kocsikkal. Indul
Budapest keleti p. u.-ról este 9 órakor, érkezik Aradra
'éggel 5 óra 8 perckor.
Budapest keleti pályaudvartól Nagyváradig.
December hó 21.. 22., 23. és 24-én külön személyvonat közlekedik I.—III. oszt. kocsikkal. Indul keleti p.
u.-ról este 6 óra 5 perckor, érkezik Nagyváradra éjjel
1 óra 42 perckor.
Aradtól Budapest keleti p á l y a u d v a r i g .
Két külön személyvonat közlekedik I.—III. oszt.
kocsikkal. Az egyik, inely f. évi december hó 24. és
26-án, továbbá 1913. évi január hó 2-án közlekedik,
indul Aradról d. e. I I óra 10 perckor és érkezik Budapest keleti p. u -ra este 6 óra 45 perckor, a másik pedig, mely f. évi december hó 26-án és 1913. évi január
hó 2-án közlekedik, indul Aradról este 9 óéa 10 pkor
és érkezik Budapest keleti p. u.-ra reggel 5 óra 30
Nagyváradtól Budapest keleti pályaudvarig.

P ü s p ö k l a d á n y t ó l Debrecenig.
F. évi december hó 22., 24., 27. és 28-án, továbbá .
1913. január hó 1-én külön személyvonat közlekedik
1.—III. osztályú kocsikkal. Indul Püspökladányról
éjje
1 óra 20 perckor, érkezik Debrecenbe éjjel 2 óra 31 p
Szeged-rókustól

Békéscsabáig.

December hó 21. és 23-án külön személyvonat
közlekedik I.—III. oszt. kocsikkal, indul Szeged-Rókusról d. e. 9 óra 10 perckor, érkezik Békéscsabára d. u.
12 óra 42 perckor.
O r o s h á z á t ó l Szeged-Rókusig.
December hó 21. és 23-án külön személyvonat
közlekedik I—Ili. oszt. kocsikkal Indul Orosházáról este
9 óra 25 perckor, érkezik Szeged-Rókusra este 8 óra
45 perckor.
Hatvantól Miskolcig.
December hó 22.
tehervonat közlekedik
Hatvanból d. u. 4 óra
mély p. u.-ra éjjel 10

és 23-án külön személyszállító
II. és 111. oszt. kocsikkal. Indul
40 perckor, érkezik Miskolc szeóra 19 perckor.

Losoncztól Z ó l y o m i g .
December hó 23. és 24-én személyszállitótehervonat köziykedik II. és III, oszt. kocsikkal. Indul Losoncról d. u. 1 óra 10 perckor, érkezik Zólyomra d. u. 3
óra 27 perckor.
Feledtől Fülekig.
December hó 23. és 24-én személyszállító tehervonat közlekedik II. és III. oszt. kocsikkal Indul Feled
ről éjjel 3 óra 4 perckor, érkezik Fülekre reggel 4 óra
20 perckor.
Sopron Gy. s. e. v.-től Kőszegig.
December hó 24-én külön vegyesvonat közlekedik
III. oszt. kocsikkal. Indul Sopron Gy. s. e. v:-röl este
7 óra 50 perckor, érkezik Kőszegre éjjel 11 óra 25 p
Kőszegtől Sopron Gy. s. e. v.-ig.
December hó 26-án külön vegyesvonat közlekedik
III. oszt. kocsikkal. Indul kőszegről d. u. 4 óra 20 p.
érkezik Sopron Gy. s. e. v.-ra este 7 óra 37 „perckor.
A fölsorolt különvonatok részletes menetrendeiről
a kiadott külön hirdetmény nyújt bővebb felvilágosítást.
Budapest, 1912. évi november hó 25-én.

F. évi december hó 26-án és 1913. évi január hó
1-én külön személyvonat közlekedik 1.—III. kocsikkal.
Indul Nagyváradról éjjel 10 óra 25 perckor, érkezik
Budapest keleti p. u.-ra reggel 6 óra 40 perckor.

Az Igazgatóság.

Újvidéktől Budapest keleti pályaudvarig.
F. évi december hó 22., 23., 24. és 27-én, továbbá
1313. évi január hó 2. és 3-án külön személyvonat.

(Utánnyomás nem dijaztatik.)

dus választékban, a legjutányosabb áron kaphatók

p l testvérek utódainál.

Karácsonyfadíszek
nagy választékban,

%Nioskomts cipőárúháza,
Kárász-utca 14.

•

Szeged
Telefon 10-59.

Nemi állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem
hazai elsőrendű
amerikai
é s francia forma, férfi-, uri- és gyermekc i p ő k legszebb és legfőbb kivitelben. Szabott
egységes 1 0 — 1 3 — 1 7 — 2 2
korona árban.
576

DÉLMAGYARORSZÁG!
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Apróhirdetések.

MODERN
kavicszúzdak,aprítógépek

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

Hajőszülés

ellen

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

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő és vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában.
HÓHMEZŐVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8.

1912 december 20.

és egész i s i e p e k .

Modefn transmissiők.

(

M3rc!ie§|loéppjfár8sVas8ntod8r.t.Marchegg.
Vezérképvisciő: Hifc'SENKAMP LÁSZLÓ
BUDAPEST

Gyenge

nők, gyer-

V., Sziget-utca

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

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

Izzad valamely testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
502
T A N U L Ó K A T felvesz
Várnay L. könyvnyomdája
Szeged.

Gyomorbajosok

Legszebb
Legalkalmasabb
Legolcsóbb

K a r á c s o n y i és
yjévi ajándékok
nagy választékban kaphatók

KREINER-R.

órás- és ékszerüzletnél.
Tisza Lajos körút 57.

Ara t u c a t o n k é n t 4, 6, 8 és 10 korona. — Követelje a z o n b a n , hogy
szállítója ö n n e k csakis OLLA-t adjon és ne engedjen m a g á n a k csekélyebb értékű silány u t á n z a t o t mint „ép oly j ó t " feldicsérni. — Az
elárusító helyek k i m u t a t á s á t és árjegyzéket ingyen küld az
OLLAgutnmigyár W i e n , lij3C6, Pratcrstrasse 57.

658

di-

csérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Oyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

5

Minden tárgy jótálással.
Órák 90 krajcártól feljebb
javíttatnak.

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 O L L A elárusitó helyeket jelzik.
156

Hirdetéseket felvess a kiadóhivatal, Szeged Kárász-utca 9.

Gyermekeinknek legalkalmasabb karácsonyi ajándék
a könyvpiac alant felsorolt legkedvesebb újdonságai,
o-o
beszerezhetők
o-o

mm

55

" legolcsóbb árakon
Várnay L tfnyfHcresHtdftften, Xárász-nica 9
Bocs Bálint, Tányértalpu koma
vitézi tettei Boszniában továbbá mulatságos kalandjai
a moziban.
Bocs Bálint, Tányértalpu koma
csodálatos kalandjai Amerikában.
Sebők Zsigmond, Dörmögő Dömötörutazása, hegyen-völgyön
meg a nagy ládával.
Herceg Ferenc, Mesekönyve.

Rákosi Viktor, Bobby és Csiba
két kutya története.
Tutsek Anna, Szélvész kisasszony.
Tutsek Anna, Az édes otthon.
May Károly és Verne Gyula, Uti
kalandjai.
Gaal Mózes, Napoleon.
Andersen, Grimm és Bechstein,
mesekönyvei.

Ezeken kivül raktáron vannak a legszebb képes• •
• •

könyvek 2-6 éves gyermekek részére.

NYOMATOTT VARNAY L. WfctYVNYOMDAJÁ BAN, SZEGEDEN KARASZ-UTCÁ 9.

::

