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Precedensek.
Ismét fölvetődött az ellenzéki pártok
egyesülésének ideája és kiderült, hogy a
legkülönbözőbb kérdésekben teljes a nézeteltérés az ellenzéken. Pedig ezúttal forrongott bennük valami. Keresték a módot,
hogyan szabadulnának ama zsákutcából,
ahova lehetetlen politikájuk által jutottak
s a farkasveremből, amit nem önmaguknak, de saját kezükkel ástak.
Elég volt egy gondolat, amit Széchenyi Aladár gróf a pártegység
kimódolásáról és kormányképes
parlamenti
ellenzék
szervezéséről vetett bele a vitába, hogy
meginduljon az erjedő folyamat s különváljanak az összeömlött elemek, vegyi
kompozícióra nem kaphatólag. Károlyi Mihály gróf észrevette a kellemetlen hatást s
oldaljegyzetekkel próbált rajta enyhiteni.
De a kommentártól még zavarosabb lett a
helyzet. Azt hozta föl a nemes gróf ugyanis magyarázatul, hogy elvi kérdésekben
már megegyeztek a pártok, taktikai dolgokban pedig nem érdemes szétkülönbözniök. Szerinte is tehát az utóbbi vonatkozásban vannak
differenciák.
A gyülekezet
azonban ugy érezte, hogy az csak féligazság, sőt Károlyi Mihály gróf ennek sem
mondta ki az igazi nevét.
Azok a kardinális pontok, amiket Apponyi eltoerjesztése tartalmazott,
nem
érintik, sőt óvatosan megkerülik az ellen-

A francia szoba.
Irta: Heltai Jenő.
(Szin: egy vendéglő szeparéju, amelyet minden különösebb
ok nélkül francia
szobának
neveznek. Talán azért, hogy
megkülönböztessék az angol szobától, a japán szobástól, a török szobától, az orosz szobától. Mert ezek a
szobák mind egyformák
ugyanazokkal
az Ízléstelen, unalmas
bútorokkal;
a
hosszúkás
asztallal, az üres pohárszékkel,
a vörös selyem pamlaggal,
az arany keretes nagy tükörrel és az utálatos gázkályhával,
aminél
kijózanitóbb,
ridegebb valamit
képzelni sem
lehet. Hideg és merev sárgaréz-csUlásr,
melynek csak minden második körtéje ég, takarékosságból vagy hanyagságból.
A szoba inkább barátságtalan,
amit az asztalnál egyedül ülő smokingos ur is érez. Nem néz az étlapra, amelyet a pincér feléje tol, hanem cigarettára
gyújt
és nagy
szakértelemmel,
megfontoltan,
az orrán keresztül ereszti ki a
füstöt.)

A pincér (tiszteletteljesen):
Nem vacsorázik a nagyságos ur?
A nagyságos
ur: Köszönöm, majd később. . . . Egy hölgyet várok. De miért adták nekem ezt a barátságtalan, rideg szobát?
A pincér: Kérem, nagyságos ur, minden
szobánk egyforma . . . és csak ez volt szabad. A szobáink nagyon kapósak, az urak
egy idő óta nagyon ideszoktak. Minden este
zsúfolva vagyunk.
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zéki pártok egyenkint vallott különálló elveit, ugy közjogi, mint egyházpolitikai, szabadelvű vagy konzervatív vonatkozásaikban. Mindössze egy ad hoc természetű alkalmi programot
tűznek a koalíció elé, a
mely taktikai jelszavakból áll s rövid életű
volna akkor is, ha nem kötné magát lehetetlen föltételekhez.
Ily alkalmi rögtönzés ötlete nem
egyenliti ki a két 48-as s a néppárti 67-es
frakció közjogi ellentéteit. Egységes párt
azokból csak elveik föladásával alakulhatna. Együttes kormányképességük pedig
csak az elvek ujabb kikapcsolását jelentheti, amit a régi koalicióban megpróbáltak
már egyszer s akkor is balul ütött ki.
Ne regéljen hát senki közülük, Károlyi Mihály sem arról, hogy elvi differenciáik nem léteznek többé s azokban megegyezés jött köztük létre. Ilyen transzakcióról akár a Royal-szálló fehér terme,
akár a Justh-klub, vagy a Kossuth-klub s a
néppárti kör mitsem tud. Annál több tudomásuk van a párttaktikában való elemi ellentétekről pártok és pártvezérek közt. Es
Károlyi Mihály téved, vagy tudatosan szépítget, midőn e differenciákat alárendelt
jellegüeknek tünteti föl, amik könnyen elejthetők részükről. Sokkal alaposabban értesültnek vált be Széchenyi Aladár gróf, ki
a pártegység legnagyobb akadályául azt
tüntette föl, aminek haladéktalan „félretételét" szorgalmazta: ez a „mindenféle mel-

léktekintet" s a személyes „hiúsági kérdés". Ebből a szempontból foglalta össze
Apponyi is „a legközelebbi összeforradás"
ügyét, a remény csalfa hangján fejezve ki,
hogy nem lehet közülünk senki, akinél kicsinyes hiúsági, vagy személyes tekintetek
játszanának főszerepet."
Ámde az ország nem osztozik e reményben, mert az előzményeket jól ismeri
s azokról Apponyinál világosabb, hűségesebb memóriával bir. Közvéleményünk nem
feledte el, hogy a régi koalició összes dolgaiban a személyes becsvágynak és kielégítendő hiúságnak mily nagy szerep jutott. Emlékezetben maradt, hogy az a
rendszer a személyes torzsalkodások miatt
folyvást ingadozott, egyéni temperamentumok ellentéte, gőgös fölfuvalkodások és
boszuálló intrikák siettették összerobbanását, végül a * n a g y " koalíciónak kicsinyes
okokból apró frakciókra széthullását.
Idősebb emberek tudnak egyebekről
is. Tanuságtételük egyértelmüleg vallhatja be, hogy az ellenzéki pártoknál a belső
válság, a fegyelmezetlenség s a vezérbotért való rivalitás régi nyavalya, ugyszólva
eredendő természeti hiba. A 48-asok már
a kiegyezéskor több felekezetre oszlottak,
melyek mindegyikének más volt a kátéja s
a prófétája; a simonyiánusok és irányiánusok ellentétét a Mocsárystáké és Ugronistáké, majd az Eötvös-hiveké és Polónyikövetőké váltotta föl. E hagyományokat

A nagyságos
ur: Veszem észre.
A pincér: De gondom lesz rá, hogy a
nagyságos ur legközelebb a legjobb szobát
kapja . . .
A nagyságos
ur: Legközelebb? . . .
Egyhamar nem igen jövök ide . . . (Kis szünet.)
A pincér:
őszintén megvallva, azt hittem, hogy a nagyságos ur örülni fog ennek a
szobának. Igaz, hogy régen volt szerencsénk
a nagyságos urlhoz, de azelőtt minden este
ebben a szobában vacsorázott.
A nagyságos
ur: Ebben a szobában?
A pincér:
Már nem méltóztatik emlékezni? Mielőtt meg tetszett házasodni . . .
A nagyságos
ur: Maga tudja, hogy megházasodtam?
A pincér (mosolyogva):
En ne tudjam?
Hiszen itt tartottuk a legénybúcsút is . . . .
bizony, lesz már vagy tiz éve . . . Azóta sem
járt itt a nagyságos ur. Tiz éve!
A nagyságos
ur: Tizenkettő.
A pincér: Tizenkettő! A nagyságos ur
nem változott meg. Ma is olyan fiatal, derék.
Egyetlen egy ősz bajaszála sincs . . .
A nagyságos
ur: Ügyesen titkolom. De
gyújtson be abba a gázkályhába . . . fázom.
A pincér: Igenis . . . (Mialatt
begyújt.)
A nagyságos ur azelőtt nem volt olyan fázékony.
A nagyságos
ur: Vénülöik.
A pincér: Ugyan! A nagyságos ur nincs
több negyvenkét évesnél és harmincötnek látszik.

A nagyságos
ur: Maga nagyon kedves.
Negyvenöt éves vagyok, ötvennek látszom és
hetvenöt évesnek érzem mag m
A pincér:
A nagyságos ur rosszkedvű.
A nagyságos
ur: Sok szomorúságom
volt.
A pincér:
Igen, tudom . . .
(Valamivel
halkabban.)
A válás . . .
A nagyságos
ur: Maga azt is tudja,
hogy elváltam a feleségemtől?
A pincér: Én ne tudjom? Husz éve vagyok Budapesten pincér, tizenkét éve ebben
a hotelban . . .
.4 nagyságos
ur: Csodálatos! Azt hittem, hogy engem már mindenki elfelejtett...
A pincér:
Azért, mert pár év óta külföldön tetszik élni? Az olyan vendéget, mint
a nagyságos ur, nem lehet elfelejteni . . .
A nagyságos
ur: Hogyan hívják magát?
A pincér: Lajosnak. En vagyok a Waitzner Lajos.
.4 nagyságos
ur (emlékeiben
keresgél):
Lajos . . . Lajos . . . igen, kezd eszembe jutni . . .
A pincér:
Az természetes. Másiél évig
én szolgáltam ki a nagyságos urat, armg minden este itt tetszett vacsorázni a Vilma nagyságával . . .
A nagyságos
ur: Kivel?
A pincér: A Vilma nagyságával . . .
,4 nagyságos
ur: A Vilma nagyságával . . . igen . . . a Vilma nagyságával. Ez
volt az a szoba?
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Ma délután öt órakor a szegedi munkapárt végrehajtó (bizottsága a Tisza-szálló
külön helyiségében ülést tartott. Napirenden
két tárgy szerepelt. Az egyik: a város és a
kormány egymáshoz való viszonya, a másik
a főváros törvényhatósági bizottságának
egy körirata az adóreform elhalasztása dolgában. Ismeretes, hogy Budapest törvényhatósága az adóreform miatt akciót inditott a kormány ellen. Az erről szóló határozatot most körútra akarják inditani a magyar városokban. Olyan hirek kerültek forgalomba, hogy ez a határozat már Szegedre
is megérkezett. A munkapárt ennélfogva indíttatva érezte magát, hogy amennyiben érkezett volna, vagy a közeli napokban érkezni fog — már most fölszinre vesse azt a kérdést, hogy milyen magatartást tanusitson
a párt a fővárosnak ezzel a köriratával, vag>
a hatása alatt keletkező esetleges bizalmatlansági indítvánnyal szemben. A párt végre-

Az ülésen Szarvady
Lajos, a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elnökölt. A bizottsági tagok üdvözlése után jelentette, hogy
Rósa Izsó dr. betegsége miatt nem vehet
részt az ülésen s fölkérte öt, hogy kimentse
és az elnöklésben, mint a bizottság alelnöke,
helyettesítse. Ezután a tárgyak ismertetésére
tért át. Rövidesen kívánja körvonalazni ezeket. A múltkori ülésben — úgymond — Wimmer Fülöp bizottsági tag ur már szóvá tette
a városnak és a kormánynak egymáshoz való viszonyát és kifejezést adott annak, hogy
miután a város a kormány részéről bizonyos
mellőzésekben részesül, nem volna-e célszerű, ha a nemzeti munkapárt is akcióba lépne a város ügyeinek érdekében. A kérdés
annyiban maradt. Lázár György dr. polgármester a napokban is közzétett nyilatkozatában reflektált a végrehajtó bizottságban elhangzott megjegyzésekre és egyben kilátásba helyezte, hogy a bizottság legközelebbi
ülésén meg fog jelenni és fölvilágositásokkal
fog szolgálni. Ugy volt, hogy a polgármester már a mai ülésen részt vesz, erről azonban le kellett mondania, mert a sorozó bizottságban működik közre. Azt a kérést intézi
ezért a bizottsághoz, hogy ezt az ügyet most
vegye le a napirendről és a legközelebbi ülésre, amikor beválthatja igéretét, tűzze ki.

Wimmer
Fülöp rövid fölszólalásában
megjegyzi, hogy ez az ügy most nagyon is
napirenden van és nem tartja helyesnek a
halogatását. Ajánlja a bizottságnak, hogy bizonyos határidőben állapodjék meg, amelyen
belül ez a tárgy elintézést kell, hogy nyerjen.
Balassa Ármin dr. fölszólalásában azt a
nézetét fejti ki, hogy ezt az ügyet nem tartja olyannak, amely a párt hatáskörébe tartoznék. A mi pártunk — úgymond — politikai párt, a közigazgatás pedig más terület
és a törvényhatósági bizottság illetékes arra, hogy ennél a pontnál agitáljon. Ugy véli,
hogy a pártnak ilyen irányú működése
agentszenünek tűnnék.
Wimmer
Fülöp az ellenkező álláspont
mellett sorolja föl érveit. Balassa dr. bizottsági tag ur — úgymond — nem helyesen
itéli meg a dolgot. A párt nem cselekszik a
közigazgatási plénum ellen, ha jogositva érzi magát, hogy bizonyos jelenségekkel szemben a város érdekeit szolgálja és szükségesnék látja, hogy a jobb érdekeinek figyelembevételével állástfoglaljon.
A végrehajtó bizottság a fölszólalások
után ugy határozott, hogy ezt a kérdést leveszi a mai ülés napirendjéről
és legközelebb,
amikor majd a polgármester
is jelen lesz, tárgyalja.
Ezután a napirend másik pontjáról tanácskozott a bizottság. Az elnök ismertette,
hogy a főváros az adóreform elhalasztása
érdekében akciót indított és a legutóbbi közgyűlésen bizalmatlanságot szavazott a kormány iránt. Az a hir terjedt el, hogy a főváros ezt a határozatát hasonló cél miatt szétküldte a magyar vidéki városok törvényhatóságának, illetve képviselőtestületeinek. Hallott arról, hogy ez a körirat Szegedre is megérkezett, pozitív tudomása azonban nincs róla. Azt is beszélték, hogy a körirattal kapcsolatban bizalmatlansági indítvány készül.
Ezért szükségesnek látja, hogy a párt magatartását a bizottságban szóvá tegyék.
Csaknem minden bizottsági tag résztvett
a vitában, de már az elején
elhatározták,
hogy miután
sem határozatot
nem
láttak
még, de még a leérkezéséről
sem tudnak, sem
bizalmatlansági
indítványt
nem ismernek,
a
kérdéssel most érdemileg
nem
foglalkoznak.
Valamennyi fölszólalónak a véleménye megegyezett abban, hogy ez az egész mesterséges akció nagyon is túlhaladott már egyrészt, mert a kormány az adóreformot csakugyan elhalasztotta, másrészt a reform igen

A pincér: Ez.
A nagyságos
ur: Nem ismerek rá.
A pincér: Pedig nem változott benne
semmi. A bútorok ugyanazok . . . igaz, a
pamlag azelőtt világos-kék selyem volt,
most pedig vörös . . .
A nagyságos
ur: Talán azért . . .
A pincér:
Lehet. De egyebekben minden a légi.
A nagyságos
ur (föláll):
A tükör is?
A pincér:
Az is. A nagyságos ur neve
ma is ott van az üvegen a Vilma nagyságáé
mellett.
A nagyságos
ur (mohón a tudorhoz lep):
Hol r
A pincér:
Mindjárt megkeressük . . .
A nagyságos
ur: Ne bántsa . . . Már
látom . . . Vilma . . . Sándor . . . igen, az ő
irása, meg az enyém . . .
.-1 pincér:
A Vilma nagysága gyűrűiével tetszettek bekarcolni . . . Volt az a platinagyürüje a három nagy brilliánssal.
.4 nagyságos
ur: De jól emlékszik rá . . .
A pincér:
Itt, ebben, a szobában kapta,
a születésnapján a nagyságos ur t ó i . . . azért
tudom . . .
A nagyságos
ur (hirtelen):
Tulajdonképen minek juttatja eszembe ezeket a dolgokat?
A pincér: Nagyságos ur . . . illetlenség
volt . . . bocsánatot kérek . . .
A nagyságos
ur: Nem volt illetlenség,
de fölösleges erről a régi históriáról beszélni. (Visszaül
az asztalhoz.
Erősen,
mintegy
magát bátorítva):
Egy hölgyet várok.
.4 pincér: Igenis.

A nagyságos
ur (előveszi
az
étlapot):
Nagyon jó vacsorát kérek . . .
A pincér:
A legjobbat fogom adni. Ismerem a nagyságos ur Ízlését . . . tessék
rám bizni . . . És pezsgőt hozzá, mint rendesen.
.4 nagyságos
ur: Mint rendesen?
A pincér:
Mint rendesen . . . tizenkét
év elört.
.4 nagyságos
ur: Igen. A legfanyarabbU
A pincér: Azelőtt az édeset tetszett szeretni . . .
A nagyságos
ur (kényszeredetten):
Azelőtt! . . . Hallja! . . . (Meggondolja
a dolgot, nem
folytatja.)
A pincér: Parancs?
.4 nagyságos
ur: Semmi . . .
(Az ajtón kopogtatnak.
A pincér kimegy és rögtön visszajön egy
bokrétával.)
A pincér: Virágot hoztak.
A nagyságos
ur: Adjon a leánynak egy
koronát.
(Mialatt
a pincér elintézi ezt a megbi
zást, a nagyságos
ur kibontja a papirosból
a
virágot és leteszi az asztalra.)
A pincér (visszajön,
mosolyog).
A nagyságos
ur (mérgesen):
Mit mosolyog?
A pincér: Istenem . . . nagyon neveletlen vagyok . . . . de nem tehetek róla, nagyságos ur . . .
A nagyságos
ur: Mit mosolyog?
A pincér: Bocsánatot kérek . . . a virág . . . ezek a hófehér Droschi-rőzsák...
a Vilma nagysága kedves virágai . . .

A nagyságos
ur (kedvetlenül):
Tiz
óra . . . Az én hölgyem késik . . .
A pincér:
Alkalmasint szőke . . .
.4 nagyságos
ur: Honnan tudja?
.4 pincér: A szőkék mindig késnek . . .
és . . . és . . .
A nagyságos
ur: Mondja már ki . . . .
mindig a szőkét szerettem . . . a Vilma
nagysága is szőke volt . . . és . . .
A pincér: És ő is mindig elkésett, igen,
ezt akartam mondani . . .
(Kis
szünet.)
A nagyságos
ur (kis habozás után): Addig hozhatna nekem egy kis kaviárt . . .
A pincér:
És a pezsgőt . . . igenis,
nagyságos ur . . . (Elsiet.)
(A nagyságos
ur egyedül
maradván,
még egyszer belenéz az össze-vissza
harcolt
tükörbe és a sok száz név közül még egyszer
kikeresi a kedves nevet. A fehér rózsákat leteszi a tükör párkányára,
mint egy sirkő tövébe. Tekintete
még egyszer végigszalad
a
szoba minden zugán, mintha innen is, onnan
is egy kis emlék-virágszálat
akarna
tépni.
Ebben a pillanatban
hetvenöt évesnek
látszik
és kilencvennek
érzi magát. De már visszajön a pincér a kaviárral
és a pezsgővel.
A
nagyságos
ur csöndesen,
szórakozottan
csipegetni kezd a kaviárból.
A pincér
némán
tölt, azután menni
akar.)
A nagyságos
ur: Megálljon!
A pincér: Parancs?
A nagyságos
ur: Izé . . . Lajos . . .(Elszántan,
gyorsan):
Töltsön magának és
igyék velem egy pohár pezsgőt . . .

követi máig a Kossuth-párt és a Justh-párt
antagonizmusa. Szakasztott ilyen természetű versengés volt a 67-es ellenzék táborában Apponyi és Szilágyi Dezső közt, —
ahogy napjaink a néppárt belső életében
gyakran látják feszültségben Molnár apátékat a Rakovszky Istvánokkal. Igy volt
ez mindig, igy van és lesz mindenha Magyarországon, az ellenzéki irányzat vegyes elveinél, diszciplinálhatatlan természeténél s laza felelősségérzeténél fogva.
Ez a hagyomány, ezek a
precedensek
nehezednek az ellenzék koalíciójára ma is,
ez állja útját egységes pártalakulásának,
kormányképességének s teszi lehetetlenné,
hogy a terheltség ennyi előzményeivel
örökletesen megvert ellenzéki szövetkezet
iránt a nemzet bizalommal viseltessék s
kormányzatát jó lélekkel óhajthassa.

Az adóreform és
a szegedi munkapárt.
— A végrehajtó-bizottság ülése. —

hajtó bizottsága azonban nem tartotta szükségesnek. hogy a kérdéssel érdemileg foglalkozzék, csupán rövid eszmecsere keretében
tette azt szóvá. Ebben leginkább az domborodott ki, hogy ma már a főváros akciója is
tárgytalan, mert hiszen a kormány a reformot junius elsejére elhalasztotta, de egy év
is beletelik, arnig valóban életbe lép. Továbbá: hogy bizalmatlanságra már csak azért
sem lehet ok, mert ez a reform nem is a jelenlegi, hanem az előző kormány alkotása és
azokkal az üdvös CS fiu sznos változtatásokkal együtt, amelyeket a pénzügyminiszter tett
rajta, nemhogy megterhelné a polgárságot,
hanem ellenkezően, az ő érdekeit istápolja.
A bizottsági ülésen a következők jelentek
meg: Back Bernát, Balassa Ármin dr., Bokor Adolf, Cserő Ede dr., Hoffcr Jenő, Per
jéssy László, Rosenfcld
Nándor,
Szarvady
Lajos, Schaffcr Lajos, Tordai Imre,
Tóth
József, Ujj József dr., Wimmer Fülöp és még
többen.
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sokat könnyit a kereskedők és iparosok nagy
tömegének helyzetén, végül pedig a reformot nem is ez a kormány, hanem az előző
alkotta .meg. Ennek a kormánynak legfölebb
csak bizalmat lehet szavazni azért a sok jóért és hasznosért, amiket fennállása óta az
ország érdekében tett.
Az eszmecsere után az ülés véget ért.
ásás*.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Háborús hirek,
— Feszült a helyzet. — Pasics bocsánatkérése és a monarchia magatartása. —
Orosz biztositás. — Londoni ellentétes jelentések. - Török és görög harcok. —

(Saját tudósitónktól.)
Bécsből
kedvezőtlen hirt jelent a táviró. Pasics önkéntes bocsánatkérésével rnég nem intéződött el a
konfliktus, a monarchia elégtételt
követel
Szerbiától a sérelemért. Politikai körökben
megelégedést keltett Pasics szerb miniszterelnöknek önkéntes lépése, amelyet örvendetes jelnek tartanak arra nézve, hogy
Szerbia
a monarchia
által kivánt
módon
akarja
a Prohászka-ügyet
rendezni.
Ezek
után itt nem kételkednek abban, hogy a
szerb kormány a kivánt
elégtételt
meg
fogja
adni.
Bécsből jelentik: A király ma délelőtt
tizenegy órakor Schönbrunnban külön kihallgatáson fogadta Jovanovics
Jován
szerb követet és meghatalmazott minisztert. Az uj követ szerb lovassági főhadnagyi egyenruhában jelent meg.
Belgrádból
jelentik: A szkupstina elnöke ma táviratot kapott a duma elnökétől, amely biztatja Szerbiát, hogy ha kell,
Oroszország
sikra száll Szerbia
érdekeiért.
Londonból
jelentik konstantinápolyi
táviratok alapján, hogy Noradunkhián
külügyminiszter kijelentette a portán, hogy a
Drinápoly és több megerősített hely élelemmel való ellátása ügyében előbb bevárja Bulgária válaszát, addig nem ad ujabb
utasításokat a londoni békeköveteknek.
Belgrádban
kedvezőtlenül ítélik meg
A pincér:
Én, nagyságos ur?
A nagyságos
ur: Igen, maga . . . (Tölt
neki.)
A pincér:
Hát . . . ha a nagyságos ur
parancsolja . . .
A nagyságos
ur: No! . . . (Koccint vele.) A múltra . . . az emiiékeimre . . . a közös emlékeinkre . . . amire akarja . . .
A pincér: A . . . a . . .
A nagyságos
ur (gyorsan):
Jó, jó . . .
már tudom . . . (Egy ötven koronást dob az
asztalra.)
Fizesse ki a vacsorát. Kifutja?
A pincér: Óh, nagyságos ur . . .
A nagyságos
ur: Rendben van. Isten
áldja meg!
A pincér:
A nagyságos ur megy niár?
A nagyságos
ur: Igen. Fáradt vagyok,
álmos és reggel utazom. Vissza Londonba . . .
A pincér: Megint olyan sokáig el tetszik
maradni?
A nagyságos
ur: Talán .még tovább . . .
(A küszöbön
megfordul).
Izé . . . és ha az a
hölgy mégis el találna jönni . . .
A pincér: Az a hölgy?
A nagyságos
ur (bizonytalanul):
Akit
vártam . . .
A pincér: Igen . . . (Egy kis meghatottsággal):
Nagyságos ur, azt hiszem, hogy az
a hölgy nem fog eljönni . . .
A nagyságos
ur (ránéz a pincérre,
érzi,
hogy az mindent
kitalált):
Igen . . . ón is
azt hiszem, hogy nem fog eljönni . . . (Elsiet.)
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a helyzetet. Noha Pasics Ugrón
követtől
bocsánatot kért, még nem szűnt meg a
konfliktus. Pasics most nem mehet Londonba, mert a helyzet a szerb fővárosban
marasztalja.
Pétervárról
jelentik, hogy Szerbia
megkapja San Giovanni di Medua kikötőt.
Szalonikiből
jelentik, hogy a 13. bolgár gyalogezred parancsot kapott, hogy
haladéktalanul induljon Szerresszbe.
Hir
szerint még több bolgár ezred elhagyja
Szalonikit.
Londonból
jelentik konstantinápolyi
távirat alapján, hogy Janinándi
fényes
győzelmet
arattak
a török csapatok.
A
görögök futva menekültek. Janina környékét a törökök teljesen megtisztították
az ellenségtől.
Konstantinápolyból
jelentik, hogy
Enver bey Tripoliszból
ma a török fővárosba érkezett. Enver bey holnap tartja eljegyzését az elhalt Szolimán szultán leányával.
Londonból
jelentik: Nagyköveti körökből jelentik, hogy a nagyköveti reunió
a fő kérdéseket megoldotta és párisi diplomata-körökben is a világbékét biztosítottnak hiszik. A balkáni háború folytatása
sajnálatos volna ugyan, de nem fenyegetné veszedelemmel a világbékét, sőt a balkáni háború folytatása a világbéke érdekét szolgálná, mert a kisebb békezavarókat jelentékenyen gyöngitené.
Londonból
jelentik: Az Observa
értesülése szerint a nagyköveti reunióban a
következőket határozták el: ,
1. Albánia megkapja
az
autonómiát
Törökország
szuverenitása
alatt, a semlegesség dolgában a konferencia még nem
határozott, de kétségtelenül ezt is ki fogják mondani.
2. Arról, hogy hol lesznek Albánia határai és milyen kormánya legyen, a konferencia nem jutott
megállapodásra.
3. Szerbia adriai kijárója dolgában
elhatározták, hogy nemzetközi ellenőrzés
alatt megépítik a Duna-Adriai
vasutat,
a
melynek végpontja egy albániai kikötő
lesz.
4. Ezt a hatalmak garanciája mellett
szabad kikötőnek
fogják nyilvánítani,
melyben a bevitel és kivitel nem lesz korlátozva.
A mai napon a következő jelentések
érkeztek:
Legyen vége a halogatásnak!

London, december 23. A Reuter-ügynökség a következőket közli: A török delegátusok által okozott halasztás ellenére a mai
értekezleten a legbarátságosabb
hangulat
uralkodott. A balkáni szövetségesek delegátusai élénken őhaiitjáik az érdemleges tárgyalás jnegkezdését. A mai ülésen félreérthetetlenül kifejezésre jutott az a kívánságuk,
liogy a halogatásoknak
meg kell
szünniök,
Venizetos
kijelentette, hogy a delegátusok
már tiz napja időznek Londonban, anélkül,
hogy előre jutottak volna. A balkáni államok
békedelegátusai a Reuter-ügynökség képviselőinek kijelentették, hogy a nagyköveti
reunio eredményei nagyon kielégítik őket és
remélik, hogy a békekonferencia ép oly nagy
haladást fog elérni. A delegátusok ma este
már sokkal optimisztikusabban fogták föl a
helyzetet.
Szófia, december 23. iA hivatalos Mir rámutat a béketárgyalások lassú menetére és
ezért a törökök

halogató

taktikáját

okozza,

melylyel vereségük után sem akarnak fölhagyni. A lap megállapítja, liogy (ba Törökország azt reméli, hogy a Balkán-szövetséget
Görögország izolálásával vagy esetleges nemzetközi komplikációk kihasználásával szétr o b b a n t h a t j a , akkor ebben

máris

csalódott,

mert Európa a reuniónak Albániára ós Szerbia kereskedelmi útjára vonatkozó döntésével máris

manifesztálta

egységességét

a béke

fönntartása kérdésében. Ha tehát, a törökök
ily körülmények között a 'béketárgyalások
megszakítását provokálják, amint azt konstantinápolyi hirek jósolgatják, akkor az ebiből folyó komplikációk Törökország megsemmisülését

fogják

okozni.

A m i k o r a szövetsé-

gesek csapataikat Csataldzsa előtt visszatartották, meghozták .az utolsó áldozatot, amelyet Konstantinápoly megmentéséért (hozhattak, a harc újból való kitörése azonban kérlelhetetlenné fogja őket tenni.
Nagy görög győzelmek!

Athén, december 23. Hivatalosan jelentik, hogy az epiruszi görög hadsereg a legutóbbi három nap alatt három török
támadást
vert vissza. A görög sereg részére megerősítéseket küldöttek, hogy Janinát
bevegye.
A Demianos tábornok parancsnoksága alatt
álló hadsereg egy része e hó 19-én lefolyt
harc után megszállotta
Koritzát.
A török
hadsereg, amelyet szétvertek, dél felé menekült.
Athén, december 23. A tengerészeti minisztérium közli: Egy Petrába érkezett futár
jelenti, hogy a mitilenei török hadsereg megadta magát. Az 1700 főnyi mitilenei helyőrséget a molivoi kikötőben hajóra rakták.
Athén, december 23. A tengerészeti minisztérium Chiosból mai kelettel a következő
táviratot kapta: E pillanatban érkezett egv
katonai kurír azzal a hírrel, hogy mithilgei
török csapatok megadták magukat. Röviddel ezután a Macedónia parancsnoka szikratávíróval jelenti: hogy Molivó kikötőjében e
pillanatban szállítanak (hajóra 1700 török foglyot.
;
Török vereségek.
Páris, december 23. A Havas-ügynökség jelenti Szalonikiből: A görögök, akik
e hó 19-én előnyomulni kezdtek, kiküzdötték maguknak a Zagonj hegyszorost, valamint a Morova-hegység nehezen járható
szorosait. A törököket
szétugrasztották,
ugy, hogy pánikszerűen dél felé menekültek. A hellén csapatok megszállották Koritzát.
Páris, december 23. A Havas-ügynökség
jelenti Athénből ma délután öt órai kelettel:
A török flotta ma délután megkísérelte kifutni a Dardanellákból. Tenedos előtt torpedónaszádok jelentek meg, hogy a szigetet
bombázzák.
Megszakadnak a tárgyatások?

Konstantinápoly,
december 23. Hivatalos török körök kijelentése szerint a békekonferencia tegnapi üléséről kiadott verziók valótlanok.
Az, igazság az, hogy miután a török meghatalmazottak a görögökkel való tárgyalás feltételéül Drinápoly és
a többi megerősített hely élelemmel való
ellátását tűzték ki, —- a balkáni delegátusok kijelentették, hogy a váratlan javaslat
folytán instrukciókat
kell kérniök
kormányaiktól
A konferencia tehát nem a
török delegátusok hibájából, akiknek kellő instrukcióik voltak, hanem a balkáni delegátusok
hibájából
halasztódott
el. A holnapi konferencián a török meghatalmazottak ragaszkodni fognak az élelmezési föl-
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tételhez és valószínűleg ki fogják jelenteni,
hogy föltételük elvetése esetén nem hajlandók a békéről sem tárgyalni. Ennélfogva attól lehet tartani, hogy holnap
a tárgyalások
megszakadnak.

A kolera.
Konstantinápoly,
december 23. A kolera
csökkenőben van. Tegnap 36 uj megbetegedés
és 10 haláleset fordult elő. Hivatalosan megáílapitják, hogy február 5-étől tegnapig öszszesen 2098 megbetegedés
és 122 haláleset
történt.
Uj háború.

Pétervár,
december 23. Neratov, a külügyiminiszter segéde kijelentése szerint a török békedelegátusok Londonban olyan nehézségeket támasztanak, hogy a legnagyobb
valószínűséggel lehet számítani arra, hogy a
hadmüveletek
a csataldzsai
vonalon
ujból
megkezdődnek.
Gueskov, a duma volt elnökének, ki most tért haza Bulgáriából, az a
véleménye, hogy az égés" balkáni helyzet arra vall, liogy Törökország
addig, mig Drinápoly el nem esik, nem lesz hajlandó
arra,
hogy a balkáni szövetség
föltételeit
elfogadja. ö a helyzetet pesszimisztikusan itéli
meg, látja, bárha a bolgár hadsereget egy
ujabb hadjáratra is elég erősnek tartja.
• London,
december 23. A nagyköveti
konferenciához közelálló körökben a főkérdéseket megoldottnak tekintik. Párisi
politikai körökben is biztosítottnak
látják
a világbékét,
mert ha kitörne is ujból a
balkáni háború, ez is csak elősegítené a világ békéjét, mert az ujabb hadviselés az
apró balkáni békerontókat nagyon meggyöngítené.
Törökország belső válsága.

Köln, december 23.
Konstantinápolyból
jelentik: Az ifju-törökök ismét előtérben vannak és nemcsak a közvéleményt nyugtalanítják, de a kormány
helyzetét
is
megingatták.
A béketárgyalások menetét is ez befolyásolja. Az ifju-török vezérek most azzal agitálnak, hogy legközelebb Mahmud
Sefked pasa
fog a török hadsereg élére állani és azt győzedelmesen Athén és Konstantinápoly
ellen
fogja vezetni. Ugy látszik, hogy az ifju-törökök biztosították maguknak a kurd törzsfőnökök támogatását, ami nyugtalanságot
kelt, mert ebben az esetben kurd-cserkesz önkéntesek fognak Perába és Gabatába érkezni, amire a lakosság rémülettél gondol. Ilyen
körülmények között a kormány
nem meri a
londoni békedelegátusokat
konciliánsabb
utasításokkal
ellátni. A külügyminiszter emiatt
már több izben benyújtotta lemondását, de
a szultán azt nem fogadta el. A 'katonai körökben főleg azért támadják a külügyminisztert, mert a fegyverszünet megkötésénél nem
gondoskodott
Drinápolynak
az
élelmezéséről. Nyiltan beszélik, hogy a kormány kebelében nincs meg az egyetértés, mert Kiamil
és Nizam pasa a háború folytatását
óhajtják.
Török győzelem?

Konstantinápoly,
december 23. A lapok
jelentése szerint a törökök Janinánál
győzelVan szerencsém tudomására adni a t. érdeklődő közönségnek, hogy
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met arattak a görögök fölött. A török lapok
jelentéseket közölnek a török és görög torpedózuzók és torpedónaszádok között tegnap
lefolyt tengeri csatáról. Hivatalos megerősítés még hiányzik.
Albánia fejedelme.
Frankfurt, december 23. A Frankfurter
Zeitung jelenti Konstantinápolyból: Az albán kormány elhatározta, bogy a fejedelmi
koronáját Henrik battenbergi hercegnek
ajánlja fel.
Pasics békét remél.

Belgrád,
december 23. A
Frankfurter
Zeitung belgrádi tudósítója beszélgetést folytatott Pasics szerb miniszterelnökkel, aki a
következő nyilatkozatot tette:
— A mostani külpolitikai viszonyokhoz
képest jogosultnak látszik a remény, hogy sikerülni fog valamennyi, a Balkán-kérdéssel
összefüggő problémát békésen
megoldani.
Azok a tárgyalások, amelyeket ez irányban
megindítottak, kedvező lefolyásúak
és kilátást nyújtanak arra, bogy a helyzet
mielőbb
teljesen tisztázódni
fog.

szikház, művészet
Szinházi műsor:
KEDD este: Nincs előadás.
SZERDA d. u.: Asszonyfaló, operett.
SZERDA este: Limonádé ezredes, operett.
CSÜTÖRTÖK: d. u.: Aranyember, dráma.
CSÜTÖRTÖK este: Éva, operett.
PÉNTEK: A farkas, vigjáték.
SZOMBAT: Válás

után,

szinház havi rezsije ma tizenhatezer korona,
a bevétel pedig a rendes üzletmenetele mellett havonta tizenkilencezer korona, a bérleti
összegen kivül. A nyári állomásra ráfizet a
színigazgató, de ez aránytalanul kicsi őszszeg a téli szezon bevételével szemben. Most,
bogy teljesen visszaesett a színház, a havi
bevétel tizenhét-tizenhatezer korona között
váltakozik, tehát még a kiadásokat sem fedezi. Január tizenötödikén azonban*- ötvenezer korona, bérleti összeghez jut a szinház.
Debrecen város most a szinház megmentésén
iparkodik és egy ötös bizottságot küldött ki
az ügy megvizsgálására. Már ajánlat is érkezett a városhoz. Békés Gyula vállalni akarja az igazgató szerepének a Ityetöjűését ós
ezért havi hatszáz korona gázsit kér. Zilalbvt
megtartaná cimzetes igazgatónak az — adósságokkal együtt. Békés azt igéri, hogy a hevételek plusszából törleszti a szinház adósságát. Az adósságok kifizetését azonban nem
hajlandó garantálni. Ez az ajánlat azonban
elfogadhatatlan, mert a hitelezők anyagi garancia nélkül nem adnak moratóriumot. Békéssel csak művezetőhöz jutna a szinház, ami
a legkevésbé sem megoldása a helyzetnek. A
Debreceni

Nagy

Újság városi

intendaturával

véli biztosithatónak a debreceni színészetet.
Az újság ezt ugy gondolja kivihetőnek, hogy
Debrecen város a száztízezer korona adóssággal négy ós fél évre felosztva, terhelje meg
a színházat. Ez a teher pedig a színházon
maradna, akár állandósul az intendatura,
akár nem. Az utóbbi esetiben ez a teherviselés egyik föltétele lenne a pályázatnak. Az
intendatura egyelőre május tizenötödikéig
vagy szeptemberig tartana. A város ezzel a
tedvved semmit nem kockáztatna, — irja a
lap — mert hiszen január tizenötödikén befolyik a .második félévi bérlet, az ötvenezer
korona. — íme, egy eset, hogyan gazdálkodnak ina a vidéki direktorok. Pompás üzlethez
jutnak és tehetségükkel sikerül csődbe juttatni a vállalatot,

vigjáték.

* Vasárnap délután. A szinházi irod*3
jelenti: A vasárnap délutáni előadásban változás történik. A szinház ugyanis közbejött
színmű.
körülmények folytán kénytelen volt a. Leáiiy vásár helyett Strauss örökbecsű szép operettHÉTFŐ: Cigányszerelem, operett.
KEDD: Newyork szépe, operett. Este fél jét, a Denevért műsorra tűzni.
* Legjobb szinházi cukorkák Lindenhét órai kezdettel.
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá* A Dugonics-Társaság vasárnapja. ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
Vasárnap délután szép közönség gyűlt öszsze, hogy végig hallgassa a Dugonics-Társaság fölolvasó-programját. Prónay
Antal
dr., Somlyódy
István dr., Scossa Dezső és
A fogak ápolására
Móra Ferenc voltak az előadók. Prónay Magyar Gáborról beszélt, nagy szeretettel és
legjobb a
jellemzően1, annyira, hogy hü képet adott az
elhunyt nemes pedagógusról és aranyszívű
Gerle-féie
emberről. Somlyódy István magyaros, egyszerű néprajzát olvasta föl, Scossa Dezső
S r íAra 70 fill.
novellája rendkívül tetszett, Móra Ferenc peKapható Szeged,
dig közvetlen haingu, tiszta és nyugodt költeményeivel megkapta az egész hallgatósá''KlauzálI / : m , Á » gyógygot. Általán sokat tapsoltak az előadókU
téren a
tárban.
nak.
503
* Csőd szélén a debreceni szinház. A
A debreceni szinház, amely a legtutóbbi évek
ben nagyon lesüllyedt nívóban, a csőd szélére
jutott. A művészeti csőd már hónapokkal ezA ,,Délmagyarország"
telefon
számai:
előtt bekövetkezett, mert Zilahy Gyula színigazgató anyagi erő iliijján nem törődött a
Nappali szerkesztőség
305.
darabok kiállításával. A tagok sem kapják
pontosan a fizetésüket. Zilahynak száztízezer
Kiadótulajdonos
81,
korona adóssága van, a .hitelezők pedig imár
türelmetlenek és nem hajlandók .moratóriuÉjjeli szerkesztőség
10 83.
mot adni a szinháznak. Kissé érthetetlen ez
Kiadóhivatal
305,
a csőd, mert a debreceni szinház életképes
vállalat. A könyvek kimutatása szerint a BBSHBBBHBBBHBHBBBBíjflRBHBBi
VASÁRNAP d. u.: Denevér, operett.
VASÁRNAP este: Ingyenélők, nép-

perzsa,smyruaszonyegek

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

n n m x n |UIgLt*Sli# á o
Kirakatainkat ajánljuk meptekintésre i ! UOÍTlall I v l m a l y e b

es függönyökben. — Jutányos árak!

P i o szőnyegáruházában • • • •
í i d Kárász-u., Wagner-palota.

1912. december 22.

A gazdák és a
balkáni vámpolitika

DÉLMAGYARORSZAG
rozataink értelmében képviselje, hanem utasítja arra is, bogy az 1917-ig nekünk a kiegyezés és az azzal kapcsolatos egyezmények és
szerződések által biztosított jogok sértetlen
föntartáisán egész éberséggel őrködjék.
• A határozati javaslatot egyhangúan elfogadták. Ezután az adókivetéssel foglalkozott a közgyűlés.
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A nyugalomba vonult altábornagy Szegeden telepedett meg. Néhány év alatt anynyira megkedvelte a várost, ihogy nem tudott tőle megválni. A nyugdíjaztatása után
(Saját tudósítónktól.)
A Gazdasági Egyenéhány évig még szerepelt a közéletben, azsületek Országos Szövetsége vasárnap délelőtt tartotta meg az Országos Magyar Gaztán teljesen visszavonult. A déli korzón
dasági Egyesület székházának nagytermében
gyakran föltűnt a kedves öreg ur alakja ós
XVII. nagygyűlését, melyen Bujanovics
Sán- B B B Q B B B B B B B B B B B B B B B B B E Q B S B B f l f l B B B B B B B B S D B l S S B t l B B B B B B B B
alig győzte viszonozni a barátságos üdvözdor elnökölt és melyen a földmivelósügyi
léseket.
miniszter képviseletében Ottlyk
István álJanky generális.
lamtitkár, a pénzügyminisztérium részéről
Az utóbbi években már ritkábban jelent
pedig Pap Mihály miniszteri tanácsos jelent — A volt szegedi honvédkerületi parancs- meg az utcán Janky generális. Betegeskemeg. Belső ügyek elintézése után, mielőtt a nok. — Altábornagy és káplár. — A csendnapirend következő pontjára: állásfoglalás
a őrezredes közbelép. — Jelenet a helyettes dett, a családja féltő gonddal őrizte. A fizikai elgyöngülésen kiviil kedélybetegség is
balkáni államokkal
szemben
érvényesítendő
főkapitány előtt. —
vámpolitika
tárgyában,
áttértek, Ottlyk álgyötörte az öreg urat. Négy évvel ezelőtt
(Saját tudósítónktól.) A minap történt.
lamtitkár szólált föl.
megrendítő eset tette megpróbáltatásra az
A törvényjavaslat — mondta a többi Egy szakasz honvéd vonult el a Tisza-szálló erejét. Az egyik fia, aki Nagyváradon volt
közt — félreértésre és aggodalomra adott előtt, a csapat élén egy káplár haladt. A szál- huszárhadnagy, golyót röpített az agyába és
alkalmat. Teljes határozottsággal kijelenthe- ló hajijából gyors lépésekkel az utcán tertem ezen a gyűlésen, hogy e miatt a magyar mett egy civilruhás ur, akinek az izgatott- nyomban meghalt,
Fiának az öngyilkossága annyira lesújgazdasági életet veszedelem nem fenyegeti. ságtól kipirult az arca. Az öreg ur harsány
A törvényjavaslat ujat nem tartalmaz. Entotta, hogy jelentős mértékben meggyöngült
nek nincs más célzata, mint az, hogy a hangon kiáltotta:
a szellemi képessége. Családjának a vigaszszomszédságunkban végbemenő uj átalakulá— Csapat, állj!
talása,
később pedig a gyógykezeltetés már
sok fontos gazdasági érdekeink sérelme nélA vezényszóra a káplár megállította a nem segithetett, .Sétáin állandóan egy inas
kül történjenek. Kétségtelen, hogy ez átalalegénységet ós dühösen laz ismeretlen úrihoz kiséri, nehogy valami baj történjék az öreg
kulások következménye lesz az is, liogy érdekeinket megfelelő módon kell szabályozni. közeledett.
úrral. A régi ismerősök szánalommal köA kormány
mindezekről
éber
érdeklődéssel
— Mit akar az ur! — kérdezte a káplár, szöntik a hajlott derekú, ingadozón járó gegondoskodik.
Nem fog tehát hozzájárulni a hangja azonban a legkevésbé sem volt udnerálist, akinek a megjelenésében még ma is
semmiféle olyan módozathoz, mely érde- varias.
.sok érdekesség található. Állandóan fekete
keinkre veszedelmet vagy sérelmet hozhat— Vigyázz! — válaszolt energikusan az ruhába öltözik, oklal-választékos, ősz hajára
na. Ebben a tekintetben megnyugtathatom az
vagyok!
érdekelteket. Az államtitkár ezután beszélt öreg u r — én Janky altábornagy
fekete Kossuth-kalap simul. Bánffy-bajusza
az Ausztriával való megállapodásoknak
A katona meghökkent a váratlan ma- hetykén kipedert. A külsején általában va1917-ben való lejáratáról és kijelentette, hogy gyarázatra és valami utánozhatatlan mozdulami katonás pedantéria nyilatkozik meg.
ennek irányítására nézve a nemzet szabad
rendelkező joga fönnáll. Ez elvek föntartása lattal feszesen kiegyenesedett és összeütötte
Séta köziben állandóan fölkeresi a Tiszamiatt szükséges volt, hogy a kormány föl- a bokáját. Gépies gyorsasággal szalutált ós szállót. A szálló halljában beszélgetésbe elehatalmazást kérjen, hogy a gazdasági poli- pattogó hangsúlyozással mondta:
gyedik a portással, aki már jól ismeri az öreg
tikai ügyekben az ország érdekeinek
megfe— Parancsára, Kegyelmes Ur!
ur szokásait. Néha ellátogat az egyik leányálelően történjenek intézkedések.
Az öreg urnák mosolygás ült az arcára hoz, aki Gyuritza Sándor dr. felesége, A
Darányi
Ignác megköszönte az állam- és barátságosan megkérdezte a feszes állásWagner-házban lakik a feleségével és az
titkárnak sok tekintetben megnyugtató nyi- ban vergődő káplárt:
egyik leányával. Két fia van. Az egyik velatkozatát, majd beterjesztette a következő
— Mi járatban vagytok fiaim?
határozati javaslatot:
zető pozíciót tölt be a hadügyminisztérium
A katona, akinek már verejtékcsöppek elnöki osztályában, a másik pedig Frank
1. A nagygyűlés elvárja és reméli, hogy
a föllbatalmazási törvényjavaslat, illetve tör- izzadtak a homlokán, elmondta, bogy szállá- Lihóriuisz hadseregfölügy elő szárnysegéde.
vény nem egyengeti útját annak, hogy a kö- sukra vezeti a tartalékosokat.
Két leánya van férjnél.
zelebbről megkötött és 1917-ig érvényes szerb
Az öreg ur jókedvűen megveregette a
Janky Lajos dévai születésű, hetvenhét
szerződés egyoldalúan a .mi kárunkra módokatona
vállát
és
az
arcát
is
megsimogatta.
éves. Életéből leközlünk még néhány érdesittassek és bogy a fölhatalmazási törvény
— Braó fiam — mondta — derék katona kes és jellemző epizódot.
ama rendelkezése alapján, hogy ,a létrehozandó ideiglenes megállapodások hatálya vagy. Isten éltessen!
csak 1913. december 31-ig terjed, a háború veA katonák, akik passzív szereplői voltak
Kérem portás ur — mondta az altáborszedelemnek jegyében létrejött és békepouto- a jelenetnek, nem tudták elpalástolni a csozatokkal kapcsolatos egyezményekkel nem
nagy föltűnő idegességgel! a Tisza-szálló
fog azon tul terjedően a parlament részére dálkozásukat és bámész pillantásokat vetet- halljában — most bemegyek. iaz étterembe,
tek az öreg úrra. A szálló előtt tekintélyes
kényszerhelyzetet teremteni.
számú
tömeg csoportosult és gyűrűt alkotott előkelő társaság ebédjére vagyok hivatalos.
2. A nagygyűlés elvárja és reméli, hogy
A portás jól tudta, hogy az ebéd, az előa .magyar mezőgazdaságnak és ezáltal Ma- a szereplők körül.
kelő
társaság .minden csak képzelődés ós az
gyarországnak is az Ausztriával kötött kiAmikor a katonák tovább indultak, a viöreg urat eltéríteni igyekezett a szándékáegyezésben 1917-ig biztosított
vámvédelem
dám öreg urat karonfogta egy nikkelgomés állategészségügyi oltalom, melynek feltétetól.
le alatt fogadhattuk csak el a kiegyezést, en- bos zubbonyai, .sipkás fin ós visszakísérte a
í— Ne tessék befáradni az étterembe
szálló halijába. A portás kényelmes karosnek lejária előtt egyoldalúan
és a bevégzett
Kegyelmes
Ur — marasztalta a portás —
tények erejével nem fog csökkentetni és viszszékbe ültette, a fin pedig egy pohár vizet
sürgönyt
kaptunk
az .uraktól, hogy csak holszacsináltatni,
hozott ki a kávéházból. Az öreg ur ivott nénap
érkeznek
Szegedre.
3. Elvárja és reméli a nagygyűlés, hogy hány csöppet és aztán elégedetten bólintott.
a balkáni élőállatbehozatal
kérdése az emlí— Az lehetetlen — válaszolta Janky getett törvényjavaslat
alapján
megindítandó
nerális
— aki katona, az mindig megtartja
Janky Lajos altábornagy a kilencvenes
tárgyalások
körébe egyáltalán
nem fog bea
szavát.
években nevezetes szereplője volt .Szeged vávonatni.
És erre benyitott az étterembe. Az ajtó4. Reméli ós elvárja a nagygyűlés, hogy ros társadalmi életének. 1890-ben került Szeban
megállt egy pillanatra és szétnézett a
az őrlési forgalomnak
a kiegyezésben
foglalt
gedre, kinevezték a .szegedi első ihonvédiliutilalma 1917-ig csorbítatlanul
érvényben mavendégek
között. Aztán hirtelen elhatározásszárdandár parancsnokává. A daliás katorad, s a (Vámtarifának legfőbb mezőgazdasági
sal
leült
egy
asztalihoz, ahol három utazó ebévivmányát képező minimális gabonavámok nát Aradról .helyezték Szegedre. Ugy a tisz- delt. Mindegyiknek bemutatkozott:
tikar, mint a város társadalma hamarosan
nem válnak illuzóriusokká.
— Janky Lajos altábornagy vagyok —
megkedvelte
a szimpatikus ós kedélyes tábor5. Reméli és elvárja a. GEOSz nagygyűlése, hogy a külügyi politika nehézségeit és bo- nokot. A legénység valóságos rajongással mondta.
nyodalmait nem kísérlik meg a magyar me- beszélt a bánásmódjáról.
Az utazók csodálkozással nézték az öreg
zőgazdaság rovására és számlájára kiegyenlí1895-ben .ujabb kitüntetés érte Janky tá- urat és meglepetésükben képtelenek voltak
teni, amely mezőgazdaság háború esetén kübornokot. A király kinevezte altábornaggyá válaszolni. De Janky nem sokat törődött a
lönben is a legnagyobb áldozatot hozza.
6. A GEOSz nagygyűlése elhatározta, és a szegedi honvódkerület parancsnokává. zavarukkal és leült közéjük. A szomszéd
bogy a (Magyar Gazdaszövetséggel együtte- Alig egy év multán azonban nyugalomba asztalnál több csendőrtörzstiszt ült, akik
sen mezőgazdasági
vámközéppontot
állit föl
vonult a megrokkant generális és a király a szemtanúi voltak a kinos jelenetnek. A kös ennek sürgős föladatául nemcsak azt. .jelöli
ki, hogy az 1917-en tul terjedő időre vám- ós Vaskorona-rend|df(l juta/1 rmizia kiiváló szol- vetkező pillanatban már az utazok asztalánál termett Szőts Mihály c&endőrczredes, aki
állategészségügyi védelmünk érdekeit hatá- gálatainak az elismeréseül.
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fölismerte a helyzetet és udvariasan elszólitotta Janky generálist,
— Pardon Kegyelmes Ur — mondta —
szabad egy pillanatra!
iAz öreg ur erre eltávozott az aszaltéi
és barátságosan elköszönt az utazóktól. A
csendőr ezredes karonifogvást az asztalukhoz
kisérte és együtt ebédeltek. Amikor megebédelt, az inas, aki már várakozott reá a hallban, ihazakisérte.
A jelenet persze élénk föltűnést keltett az
étteremben.

DÉLMAGYARORSZAG
— Jó, jó, Kegyelmes Ur — biztatta a
helyettes-főkapitány — majd kiküldőm a leg
ügyesebb detektiveket, akik kinyomozzák a
merénylet részleteit. Most csak tessék egész
nyugodtan hazafáradni.
— Köszönöm szépen a főkapitány ur szíves jóindulatát, nagyon örültem a szerencsének.
És ezzel elbúcsúzott. A folyosón megsimogatta. az inas arcát és kedélyesen mondta:

— Gyere fiam, sétáljunk még egy kicsit
A napokban meglepő jókedviiséggel ál
Ez az efcet íjs a Tisza-szálló halljában
litott be a Tisza-szállóba, Szokatlanul élénk
történt.
Délután három óra tájiban altábornágyi volt és taktusban hadonászott a. kezével,
nintha zenekart dirigálna.
egyenruhában, teljes díszben megjelent a
— Talán valami nagy öröm érte, Kegyel
szállóban és félrehivatta a portást.
mes
Ur —érdeklődött a portás.
— Ma estére megrendelek három egy— Nagyon jól érzem magam, olyasmit
másba nyiló, tágas, szép szobát.
láttam,
ami egészen fölvillanyozott.
— Kinek a részére Kegyelmes Uram —
—
Ugyan!
kérdezte a portás.
— Ahogy a Szécbenyitéren jöttem erre
— Nagynevű vendégeket várok, fiam.
Elegáns urak, csak előkelő helyen laknak. felé, katonákkal találkoztam, akik gyakorla
toztak. Hogy milyen szépen gyakorlatoztak
Vigyázzon fiam, ne legyen panaszuk.
•— Minden rendben lesz — nyugtatta azok a derék fiuk! Nincs a világnak még
egy olyan ármádiája, mint a miénk! . . .
meg a portás.
Olyan tűzzel beszélt a hadseregről, mint
Az öreg ur aztán helyet foglalt egy kéegy
snájdig hadnagy. Ez a lelkesedés, a
nyelmes karosszékben és elüldögélt a szállóhadseregért
való rajongás belevilágit Janky
ban este hat óráig.
— No isten vele, fiam — búcsúzott a por- generális egyéniségébe. Sűrű ködfátyol ereszkedett az eltnéjére, amely megfosztotta az
tástél.
élet
egyik legnagyobb kincsétől a: logikus
— Hová Kegyelmes Ur?
gondolkozástól,
a katona azonban, amelynek
— Elálmosodtam, hazamegyek aludni.
A szobarendelésről közben teljesen meg- a dicsőítésében fölnevelkedett, még hetvenfeledkezett. Egyébként majd minden héten hét éves, beteg Janky Lajosban is eleven
legalább kétszer-háromszor „nagynevű ven- erővel lüktet. Annyira a véréhen él a katodégei" érkeznek. Ez még onnan dotálódik, nai öntudat, hogy még a képzeletében is
amikor a huszárhadnagy fia agyonlőtte ma- csapatok masíroznak . . .
gát. Akkor Janky Lajos generális a TiszaTölgyes
Gyula.
szállóiban szált meg és kora reggel onnan
utazott el Nagyváraidra. Attól az időtől kezd've állandóan megjelent a szállóban és min- • • • • • N I I I B I f l H H H i
dig akadt valami rendelni valója.
Rémes álom gyötörhette azon a szomorú
éjszakán . . .

rszág

politikai napilapra
A kora ősszel történt, a déli korzón. Az
öreg ur az inas kíséretében sétált. Már jó
ideje élvezte a kellemes napsütést, mikor hir- 1913. január 1-től uj előfizetést nyitunk.
telen elvörösödött és dühösen rászólt az inaA DÉLMAGYARORSZÁG
Szeged
sára:
és
a
délvidék
legelterjedtebb
és
leggaz— Na megállj csak, te haramia, majd
dagabb tartalommal megjelenő reggeli
adok én neked!
Az inas ügyet sem vetett a dologra. Szó politikai napilapja. Nagy elterjedtsége
nélkül tovább sétált,
közleményeinek a legteljesebb nyilvános— Azonnal kövess a rendőrségre, te csir- ságot biztosítja, aminek különösen a
kefogó! — folytatta Janky generális.
hirdetők szempontjából van nagy jelenÉs ezzel mind a ketten megindultak a
tősége,
városiháza felé. Végigjárták a. rendőrség első
A DÉLMAGYARORSZÁG
előfizeemeleti folyosóját. Szalay József dr. helyetSzegeden
vidéken
tes-főkapitány ajtaján kopogtatott az öreg tési ára
egész évre 24•—
ur. A helyettes-főkapitány jól ismeri Janky
generálist.
félévre
12 —
— Isten hozta Kegyelmes Ur — üdvözölnegyedévre
6—
te Szalay József dr. — tessék helyet foglalni.
egy hónapra 2•—
— Nincs időm most a hosszas beszédre, Minden uj előfizető, aki január
kedves öcsém, — mondta ideges türelmetlen- negyedévi előfizetéssel belép az előséggel az öreg ur — sürgős dolgot szeretnék fizetők sorába, egész decemberben
elintézni.
díjtalanul kapja lapot.
— Tessék parancsolni.
Kérjük tisztelt előfizetőinket hogy
— Ez a vadállat — az inasára mutatott
— az utcán minden ok nélkül reám támadt lakhelyváltozás esetén uj címüket velünk
és megakart fojtani. Szerencsé, hogy még közölni szíveskedjenek. Mutatványszámot
jó erőben vagyok és nem birt velem. Tar- egy hétig díjtalanul küld a
tóztassa le, kedves fiam, ezt a gyilkost! Ha
KIADÓHIVATAL
fölakasztják, csak használnak vele az emberiségnek,
BBBBBBBBBBBBBBBBB
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H I R E K

Szegedi

kalendárium.

K\a rácsony h ete.
Ugyebá r,
nem kell semmi
magyará•
I
zat éhez. hisz a szeretet muJU^
I
zsikaja
szólal
rögtön,
a
^ ^
W I
mint erre az ünnepre gondolunk. Mindnyájan
ünnepelni igyekszünk
ma már
a társadalomban,
tekintet nélkül arra. vájjon milyen
raliásnak
rogyunk,
még egyes
zsidó családoknál
is vesznek már kicsi karácsonyfát
és elmondják
a
gyermekeknek,
hogy ma született a Jézuska, aki a szeretere
tanított
••mindenkit, \ int vén
tanitranyait,
hogy: elmenjenek a széles világra,
tanítsanak
minden
népeket . . . Mert a szeretetre minden embernek
legnagyobb
szüksége
támad.
IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai
intézet jelenti: Legfeljebb
nyugaton
némi
csapadék,
később hőemelkedés. Sürgönyprognózis:
nyugaton elvétve csapadék, később enyhébb. Déli
hőmérséklet
Szegeden 5.2 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
gad a polgármester,

délelőtt 10—l-ig foa főkapitány
pedig

11—l-ig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
tási idő délután 1—3-ig

A
tart.

beteg

látoga-

SOMOGYI
KÖNYVTAR:
Nyitva
délelőtt, 10—l-ig, délután
4—7-ig.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Délután
gyermekelőadás ,.Tündérszerelem".
Este szünet.
URÁNIA
SZÍNHÁZ,
kedden nincs előadás.
VASS-MOZI,
kedden nincs
előadás.
A VÁROSI
ÁRVAHÁZ
kedden
délután
4 órakor karácsonyfaünnepélyt
tart.
A JÓTÉKONY
ASZTALTÁRSASÁG
dél
után 5 órakor a Polgár-utcai
Horváth vendéglőben tartandó
díszközgyűlésen
ne.gy ven
szegény között élelmicikkeket
oszt ki.

Zsebmetszö asszonyok.
(Saját tudósítónktól.) A szegedi piac,
ngylátszik, még mindig csalogató talaj vidéki asebmetszők számára. Szombaton éjjel két
vásárhelyi zsebmetsző asszonyt tartóztatott
le a rendőrség, akik azért rándultak át Szegedre, hogy itt a vasárnapi karácsonyi vásár
alkalmával manipuláljanak. Szombaton délután érkeztek és már estefelé kisérietét tettek
paprikavásárlás ürügye alatt. Ez volt a vesztük. A stikli hamarosan kiderült és egy
ügyes rendőr mind a két asszonyt hurokra
kerítette.
Az eset ugy történt, hogy a két vásárhelyi asszony a iSzóchenyitéri piacon alkudozásba bocsátkozott Szélpál Julianna paprikaíofával, akitől egy zsák paprikát akartak vásárolni. Egyezség nem jött létre köztük és a
vásárhelyi asszonyok sietve távoztak. A következő pillanatban Szélpál Julianna észrevette, hogy a. szoknyája zsebéből közel háromszáz

koronát

tartalmazó

pénztárcája

el-

tűnt. Eszébe jutott, hogy a két idegen asszony
ugyan dörgölőzött hozzá alkudozásban közben, sőt az egyik még át is ölelte, hogy ne
tartsa olyan sokra a paprika "árát. A kofa
nyomban szólt a közeliben posztoló rendőrnek, akinek azonban csak az egyik asszonyt,
Deutseh Rózát sikerült útjában elfogni, a
másik eltűnt másfelé. .A rendőr erélyesén fölszólította az asszonyt:
— Vissza a pénzt!
—• Miféle pénzt? — kérdezte ez tettetett
meglepődéssel.
— Amit a kofától elzsebeltek.
— Nincs nálam, ha tetszik, kiforgatom a
zsebeimet is.

1912. december 24.
A pénz tényleg nem volt nála. A rendőr
megkérdezte:
— Hát a komaaszony hova ment ?
— Miféle komaasszony?
— Akivel együtt alkudtak.
— Soha se is ismertem. Ott láttam először.
— Elment.
A rendőr is furfanghoz folyamodott. Útnak engedte az asszonyt, de messziről és óvatosan követte. Deutsch Róza a rókusi állomásra sietett, a rendőr folyton a nyomában
Az állomásra érve az asszony találkozott
Dankó Lídiával, aki előre megbeszélt tervszerint várta. Pélrevonltak az állomás egyik
mellékhelyiségbe, ahol Dankó Lídia blúzából
előkerültek a ropogós száz és buszkoronások.
A rendőr éppen akkor ütött rajtuk, amikor
jóízűt nevetve osztozkodtak a könnyen szerzett zsíros zsákmányon. Dankó Lídia mondta:
— Most már ne is maradjunk itt holnapig. Még bebukunk. Utazzunk.
A rendőr azonban karonragadta mindkettőjüket és bekísérte a városházára. A
rendőrségen szabadkoztak, hogy ők becsületes asszonyok, hogy merészkedik rájuk fogni
a lopást.
— Csak várjanak itt egy-két órát — biztatta őket az ügyeletes rendőrtiszt viselő.
Ezalatt sürgöny menjt Hódmezővásárhelyre és hamarosan válasz érkezett, amelyben az állt, hogy a két nő a Legveszedelmesebb zsebmetszők és alkalmi tolvajok közül
való és le kell taróztiatni őket. Sok bűn térbéli a lelküket és lopásért és zsebmetszósért
éveket töltöttek már börtönben. A tagadás
ezekután hasztalan volt, .a két nő megtört és
bevallották tettüket. Holnap átkísérik őket
a szegedi ügyészség fogházába.
— A királynál. Bécsből jelentik: A király
tegnap Stiirgkh osztrák miniszterelnököt külön kihallgatáson fogadta. Kihallgatáson volt
a királynál Ferenc Ferdinánd
trónörökös is,
aki jelentést tett müncheni kiküldetéséről, a
hol a királyt Luitpold régensherceg temetésén képviselte.
— Cuvaj szabadságon. Horvátország
királyi biztosának, Cuvaj Ede bánnak távozásáról irt a napokban a „Südslavischer
Correspondenz". Budapesten és Bécsben illetékes helyekein mit sem tudnak a bán bukásáról, melyről szó se lehet. Cuvaj egyelőre
csak hosszabb szabadságra
ment. A zágrábi „Narodni Növi ne" jelentése szerint Cuvaj bánon az utóbbi időben maláriára
mutató
jelenségek voltak észlelhetők. Munkával való túlterhelés következtében lépett föl ez a
betegség. Az örvösök sürgősen levegőváltóztatást ajánlottak. Cuvaj elhatározta, hogy
a Semmeringre megy. Ma reggel Budapestre
érkezett a bán. Először a horvát kormány uj
belügyi osztályfőnöke, Unkelhauser
Károly
jelentkezett nála, aki letette a hivatali esiküt.
Azután Josipovich
Géza horvát miniszterrel
és Lukács Lászlóval tanácskozott hosszabb
ideig a királyi biztos. Délután utazott el a
Semmeringre.
— A képviselőház ülése. A képviselőház
ma délben tizenkét órakor rövid formális
ülést tartott Beöthy Pál elnöklésével. Az ülésen bejelentette az elnök a főrendiház üzeneté taz elfogadott törvényjavaslatokról s bemutatta az Aranyosmaróton megválasztott
Bortos János mandátumát. Mivel az ünnep
után a Ház érdemleges ülést már nem fog
•tartani, formális ülés összehívására pedig
már a múltkor megadták a fölhatalmazást az
elnökségnek, ez irányban az elnök ma nem is
tett javaslatot. A jegyzőkönyv hitelesítése
után az ülés véget ért.
— Görgey Artúr nagybeteg.
Görgey
Artúr, a kilencvennégy esztendős agg honvédtábornok, nagybeteg. Pénteken éjjel lett
rosszul, azóta láz gyötri, az éjszakákat nyugtalanul tölti s orvosai minden erőfeszítése ellenére is egyre fogynák az erői. Az elmúlt
éjszaka keveset aludt a nagybeteg aggastyán,
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álmából azonban több izben fölébredt. Reggel a láz még egyre tartott s mikor orvosa a
délelőtt folyamán meglátogatta, annak a nézetének adott kifejezést, hogy ha nem sikerül
a beteget a láztól hamarosan megszabadítani,
könnyen állhatnak elő veszedelmes komplikációk. — Késő éjjel telefonálja munkatársunk: Az agg tábornok állapota rendkivül
komoly. Orvosai állandóan ágya mellett tartózkodnak.
Merevgörcsök
vették elő az agg férfi
összes tagjait, egy egész éjszaka és délelőtt
önkívületi
állapotban,
mozdulatlanul hevert,
láza azonban mind feljebb és feljebb hatolt
s mikor már fölkapaszkodott volna a negyven fokig, egyszerre megszűnt a krizis s a
megmerevedett fizikum lassankint a rendes
állapotába kezdett visszajutni. Pedig a környezete biztosra vette, hogy nem éli tul a
huszonnégy órát s ez az a válságos momentum, mely életének még pislákoló gyertyáját
gyorsan ki fogja lobbantani. Kozma Andor,
a hü és régi Görgey tisztelő, özvegy Görgey
Istvánná és leánya, Návay Lenke urnő voltak körülötte és egy ápolónő, mikor az agg
tábornok állapota iránt érdeklődtem. Majdnem egyszerre s majdnem szórói-szóra
ugyanegy értelemben fejezték ki impressziójukat a Görgey állapotára nézve.
— Csodálatos fizikuma van! Három éven
belül már a negyedik izben vette elő a legsúlyosabb betegség s mindannyiszor hatalmasan megbirkózott velők. Kilencvenkét éves
korában tüdőgyuladás lepte meg, tavaly influenza, az idén, az év elején hólyagbántalmai kínozták, de mind kiheverte s valószinii,
hogy mostani állapotában is egy-két hét alatt
teljes javulás fog bekövetkezni.
Orvosai, dr. Korányi Sándor és dr. Herzl
Manó professzorok azt hiszik, liogy máris
tul van mindenen, a háziorvos, dr. Lobmayer
és dr. Bencze asszisztens azonban még kételkednek, miközben Görgey már nyugodtan
diskurálgat ágyában, fogadja bizalmasabb ismerőseit s egy-egy szónál, mikor a memóriája cserben hagyja, a stentori hangnak akkora erejét alkalmazza, mint réges-régen, mikor a harctéren a brigádokat kommandirozta.
Görgey mostani betegsége krónikus jellegű
és gyakori hólyagbántalmakban jelentkezik.
Ebben az évben azért csupán egyszer, az év
elején feküdt rövid ideig s hirtelen jelentkezett csütörtök éjjel rosszulléte, mely olyan
aggodalomba ejtette környezetét, liogy a
biztos katasztrófára voltak elkészülve. Ámde a nagyobb baj eddig elmúlt s ha csak közbe nem jön valami, ami ilyen magas korú
és fölszivódott életerejü fizikumnál mindig
megtörténhetik, valószínűleg ebben a küzdelemben is a gyilkoló kór ellen ő fogja a csatát megnyerni. Mindez azonban ma még kétséges, mert bár feltűnő a javulás állapotában,
de a bántalmak azért nem maradtak el s
egyelőre olyan gyönge, hogy szó sem lehet
arról, hogy az ágyat elhagyhassa. Betegágya
körül azonban a részvétnek olyan egyetemes
és őszinte érzése lobbant föl, mely, ha őt magát, aki már rég leszámolt minden földi kicsinyességgel, nem is érzékenyíti el, de környezetét, tisztelőit és rendkivüli életének objektív ismerőseit megnyugvással töltheti el a késő utókor késői, de feltétlen és hódoló elégtételadásával. A telefon szüntelenül szól az
előszobában, az érdeklődők a betegség első
hirére egymásután keresték föl s a vidékről
is hozta már a posta a tudakozó írásokat,
hogv mi van ezzel a még mindig hatalmas
szellemű és vasból összegyúrt emberrel.
— Weisskirchner — polgármester. Ma
választott polgármestert az osztrák főváros
községtanácsa. Neumayer
József dr. utódja
Weisskirchner
Richárd dr. lett, aki százhuszonhat szavazatot kapott. A polgári klub, —
a keresztényszocialisták — valamennyi szavazatát elnyerte, csak öt községtanácsos
tartózkodott a szavazástól. A lemondott
Neumayer, betegségére való hivatkozással,
nem jelent meg. Skaret
szociáldemokrata
községtanácsos ki van zárva az ülésekről. A
liberálisok és szociáldemokraták, akik együttesen is lényeges kisebbségben vannak, a
választás eredményének kihirdetése után el-
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hagyták a termet. Weisskirchner kijelentette, hogy teljes erejével Lueger
jellemében
fogja betölteni állását s rajta lesz, hogv Bécs
város német jellegét megőrizze. Weisskirchner dr. Bécs városának egyik magasabb rangú tisztviselője volt. mikor pártja az osztrák
kormányba delegálta kereskedelmi miniszternek. Akkor még teljes fényében ragyogott
Lueger terrorizáló hatalma. A vezér halála
után Weisskirchnert jelölték polgármesternek, de a miniszter nem akarta otthagyni
bársonyszékét. Igy lett Neumayer polgármester. Most, hogy panamái megbuktatták,
Weisskirchner nem térhetett ki a jelölés elől,
annál kevésbé, mert közben megszűnt miniszter lenni. Az országos osztrák politikában megszűnt tényező lenni a luegerizmus és
Bécsben is rövidesen eléri megérdemelt végzetét.
— Szabadságolás. A király
Simonyi
Oszkár 43. gyalogezredben őrnagyot, a saját
kérelmére fölülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alk a Ima 11 a n t, szabadfiágol t a.
— Csáky gróf leányának a tragédiája.
Budapestről jelentik: Báró Harkányi Andorné, -született Csáky Mária grófnő, a napokban
elhunyt Csáky Albin gróf leánya, ma reggel
tragikus körülmények között meghalt. Tífuszba esett, ötödfél éves leányát ápolta és
közben ő is megkapta a ragályos betegséget.
Holttestét beszállították a Szent László-kórházba, ahonnan szerdán délin tán temetik. A
mélyen sújtott család iránt főúri körökben
nagy a részvét.
— Prohászka jubileuma. Harminc évvel ezelőtt egy fiatal teológiai doktor írásai
jelentek meg siirü egymásutánban egy alig
ismert Jiatöjtknis folyóirat hasábjain. Nem
is volt szükség az elmúlt harminc évre, hogy
Prohászka Ottókár a fiatal íróból az ország
szellemi arisztokráciájának reprezentánsává,
a szószék és toll mesterévé legyen. A tudós
és kitűnő fehérvári püspök harmincéves munkásságának tegnap hódolattal adóztak a székesfehérvári irók és újságírók, akik meleg,
lelkes ünnepséget rendeztek Prohászka számára. A jubileumon képviseltették magukat
irodalmi és tudományos egyesületek, az újságírók testületei. Déliben a püspöki palotában ebédet adott Prohászka és meghatva köszönte meg az üdvözléseket.
— Bjelik püspök. A bécsi pápai nuncius
értesítette Bjelik Imre tábori vikáriust, hogy
a pápa püspökké nv.ezte ki. Az /uj tábori
püspök informáló ünnepsége ma délelőtt volt
a nunciaturán. Bjelik püspök tagja a nagyváradi káptalannak, amelyben most, már
négy feliszentelt püspök foglal helyet.
— Halálozás. A szegedi tanító-testület
egyik legérdemesebb tagja, Zsák Lajos nyugalmazott igazgató 46 éves korában meghalt.
A kiváló pedagógust vasárnap délután temették katrársainak, barátainak s volt tanítványainak impozáns részvéte mellett. A végtisztességtételen képviseltette magát a Szatymazi Gazdakör is, amelynek az elhunyt éve-

ken át buzgó elnöke volt.
— Pivát marakodás. A Pesti
Hiriap
vasárnap megírta, hogy az államvasutak
mozgósítási terveit titokzatos módon, titokzatos emiberek meg akarták szerezni. A cikk
szerint Király G. Máv. kezelőtisztet (felkereste Ligeti Jakab államvasuti kalauz és arra kérte, liogy bizalmasnak jelzett aktákat
szerezzen meg, vagy legalább másolja le számára. Az ügy Király Géza feljelentése folytán a rendőrség elé került s most erélyesen
folyik a nyomozás annak kiderítésére, hogy
voltaképen akart-e itt valaki visszaélést elkövetni, vagy sem. Igy szólt a közlemény, melyre vonatkozólag mfunka,társunk ma. (beszélt
Bieber dr. államvasuti igazgatóval, aki az
ügyiben a Máv. igazgatósága részéről az eljárást vezette. Az igazgató elolvasván a cikket,
mosolyogva szólt:
— Csodálom, hogy két egyszerű ember
privát torzsalkodásáróljlyen hosszú cikket ír
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ez az előkelő s tekintélyes lap. Tessék elhinni,
hogy ha nem volna valami közérdekű a dologban és a hivatali diszkréció megengedné,
készséggel nyilatkoznék. De az egész ügy két
embernek a marakodása, amely most a rendőrség elé kerüli. Csak nem méltóztatik gondolni, liogy mozgósítási terveket egyszerű vezető tisztre bizunk . . .
A nagy ügy tehát összezsugorodott két
vasutas privát harcává.
— Az elrabolt és megtalált ékszer.
A szabadkai Takarékpénztár és Zálogháziba
a minap betörtek és nagy mennyiségű ékszert
vittek el. A rendőrség Szauer Henrik nyugalmazott vasúti lokomotivvezetőt gyanúsította
a betöréssel. Vasárnap délelőtt a rendőrség
átkísérte Szánért az ügyészség fogházába.
Rögtön ezután Pertics rendőrkapitány öt
napszámost hozatott, kikkel elment Szauer
h á z á h o z és ott fölásatta

a

rózsáskertet.

Az

egyik virágágy szélén egy méter mélységben 25 kilogram sulym vasutas táskára akadt a k , m e l y b e n kilenc

kiló

ezüst

ékszer

és fél kiló

volt,

arany

és hét

t o v á b b á sok

betörő

szerszám és tolvajkulcs. A ház előtt lévő ker-

tet is fölásták, ihol egy cigarettahüvely dobozra akadtak, melyben huszonöt darab brilliáns
ékszer volt. Ezután a kutatást abbahagyták,
de a házat rendőri felügylet alá helyezték. A
m e g t a l á l t és m i n t e g y 50.000 korona

értékű

ék-

szert vasárnap este a királyi ügyész jelenlétében a város házipénztárának vasszekrényében helyezték el.
— Tiz gyermeket agyonnyomtak a
moziban. Párisból jelentik: Darraques belga
városban tegnap egy mozgószinházban nagy
szerencsétlenség történt. Előadás közben egy
film meggyuladt, a nézők rémülve tódultak
a kijárókhoz s e közben tiz gyermeket
agyonszorítottak.
A szinház egészen leégett, mert
az alkalmazottak elmenekültek
és senki sem
gondolt az oltásra.
— Bombamerénylet az indiai alkirály
ellen. Londonból jelentik: A Reuter-iigynökség
jelenti Delhiiből: Hardington lord a 1 királynak Delhi uj fővárosba való bevonulása közben egy háztetőről bombát dobtak le, mely az
alkirályt vivő elefánt ülését érte. De lepattant és egy kis távolságban ifölrobbanva, egy
szolgát megölt, E g y szilánk az alkirályt is
érte és vállán megsebesitette. Felesége sér-

tetlen maradt. Hardington lordot a kórházba
szállították.
— Pusztuló vidék. Odesszából
jelentik:
A part mentén három verstnyi útvonalon
földsiippedés történt, amely teljesen megváltoztatta a partvonalat. A tengerfenék
fölemelkedett és több kis sziget keletkezett
a tenger
színén. Több, mint lmsz talu Langeron
és
Otrada között nagy kárt szenvedett. Jelentékeny területek eítolődt.K, részben négy öt
méterrel lesüllyedtek.
A kár
kiszámíthatatlan.
Már a földrepedések által tönkretett termőföld értéke is több millió
rubel.
— Egy utas halála. Megrendítő szerencsétlenség történt tegnap este a szepesszombat vasúti állomáson, iScholtz Lajos malombérlő a város egyik tekintélyes polgára az
esti 7 órai személyvonattal érkezett haza Iglóról s mikor le akart szállani a vonatról, kabátja megakadt
a kocsi ajtajában,
ugy, hogy
Scholtz egész teste a levegőben lógott, A vo-

nat ezen az állomáson csak egy pillanatig
áll meg s most is elindult, még mielőtt
Scholtz rettenetes helyzetéből kiszabadithatta
volna magát. A vasúti őr észrevette a veszedelmet, s kézi lámpájával jelzést adott a megállásra, de lengetés közben lámpása elaludt
és a vonat 25—30 méternyi távolságra vonszolta magával a lépcsőkön kétségbeesetten
kapálózó Scholtzot. Köziben kabátja kiszabadult. és a szerencsétlen ember a sinre zuhant.
Scholtz

Txijos fejét a kerék

teljesen

összeron-

csolta s jobb karját tőből lemetszette. A vizsgálat megindult, de felelősségre senkit sem
lehet vonni.

1912. december 20.

— A morfium áldozata. Bichel René,
a budapesti egyetemen a francia nyelv tanitója, Párisban, ahol látogatóban volt, a morfiumnak lett az áldozata. Tragédiájáról ezt
jelentik

Párisból:

Bichet René, aki a budapesti egyetemen
mint a francia nyelv tanítója volt alkalmazva, néhány nappal ezelőtt rokonainak és barátainak látogatására Parisba érkezett. Tegnapelőtt este több barátjával együtt jelen
volt egy lakomán s ott volt a többi közt egy
Bourget Jenán nevü liszonöt éves fiatal tudós
is. Bichet ós Bourget iskolatársak voltak és
nagyon szoros baráti viszony volt közöttük.
Nagyon megörültek, amikor a lakomán viszontlátták egymást s a vacsora után Bourget azt az ajánlatot tette üBichetnek, hogy
ketten morfium

szeánszot

rendezzenek.

mi iskolai tanár „Bosznia-Hercegovina okkupációjáról és anexiójáról" tartottuk szép és
tanulságos előadásokat. Az előadások befejeztével Vékes Bertalan bizottsági titkár tartott
még tetszéssel fogadott tömör záróbeszédet.

NYILT-TER*)

Ta-

nulókorükban mind a ketten erősen hódoltak
a morframszenvedelemnek. Bichet Budapesten lemondott erről a szenvedelemről, de most
amikor barátja ezt az ajánlatot tette neki,
újra föléledt benne és a lakoma után a Quartier Latin városrésznek egyik szállójába vonultak vissza. Bourget itt morfium-infekciót
adott barátjának,

de ugy látszik, hogy

!

az

adag .túlságosan erős volt, mert Bichet csakhamar

elvesztette

eszméletét.

Bourget

ijed-

ten hagyta el a szállót s ezóta nem is mutatkozott. Barátját másnap reggel a szálló szobájában eszméletlenül találták, kórházba vitték, ahol néhány

perc

múlva

TANULÓKAT
FIZETÉSSEL

FELVESZ

V A R N A Y 1L.
NYOMDÁJA

SZEGEDEN

meghalt.

— Katasztrófa a vizén.
St.-Johnsból
(Uj-Fundland) táviratozzák: A ForarnesseLine Florence nevü gőzöse Halifax és iSt.Jolins között e hónap 20-án Kap Race mellett
v i h a r b a n teljesen ronccsá lett, A kapitány
huszonegy
ember a vizbe fult. K é t tiszt

és
és

négy matróz megmenekült, miután két napon
egy csónakon tévelyegtek. A hajóroncs elt ű n t . — Derbentből
j e l e n t i k : Több mint hatvan halászbárka
elsülyedt.
A v i z tiz halot-

tat a partra vetett. Négy embernek sikerült
megmenekülnie.
— Román hajóvásárlás.
Londonból
jelentik: Románia megvette azt a két torpedóhajót, amely Angliában Csile számára
épült. Mindegyik hajónak 1430 tonna tartaimav an, sebessége óránkint 31 csomó s fölszerelése hat darab négy hüvelykes gyorsan
tüzelő ágyú és két géppuska. A két hajó ára
12 millió korona volt. A hajók januárban szállitandó'k.
— A viceházmester halála. Ma délben
Budapesten, a Klauzál-tér 15. számú ház házfelügyelőjének Krischker
Pálnak valami dolga akadt Dohányos
György viceházmesternél. Amikor benyitott a lakásba, Dohányost
egy lócán fekve találta. Rászólt, de a vice
nem válaszolt. Eleinte azt hitte Krischker,
hogy alszik, amikor azonban közelebb lépett
hozzá, észrevette, hogy a melléből vér szivárog s hogy teste teljesen mozdulatlan. Meg
volt halva, Krischker föllármázta a házat és
értesítette a rendőrséget a fölfedezéséről. A
viceházmester már régebb idő óta vadházasságban élt egy Keller Mária nevü növel, akivel naponta sokat civakodott. Az asszony
csak azután jött haza és borzasztóan csodálkozó arcot vágott az öngyilkossághoz. A
holttestet ugyanis oly szabályosan feküdt,
sőt tetőtől-talpig be volt takarva, ugy, hogy
alapos a gyanú, hogy nem öngyilkosság
történt. A rendőrség nyomban meginditotta a
nyomozást: önkezével vetett-e véget életének Dohányos, vagy pedig meggyilkolták?
— Az „Árpád-Otthon" és Szegedi Jótékony Egyesület által fentartott foglalkoztató műhely növendékei a műhelyekben készült játékszereket ,a behívott /szegedi tartalékosok gyermekeinek segélyezésére árusítják Domán iMiihály ós Fia cégnél.
— Munkások vasárnapja. Az állami
felsőkereskedelmi iskola, vegytani termében
tegnap tartotta meg ,a nyilvános vasárnapi
előadásokat rendező bizottság az idei hatodik
előadását nagy és figyelmes közönség előtt.
Az első előadó Szmollény Nándor állami felsőkereskedelmi iskolai tanár „a nagy pénzválság okairól", a /második előadó Szakáll
Zsigmond dr. szintén állami felsőkereskedel-

NEMENYINE
FOG MÜ VESTERME
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
javitás hat óra alatt elkészül.

522

VízVczcfóK,
légszesz-& csatornázási-Vállalatomat
Vidra-utca 5a. sz. a.,
Ligeti Béla épitész ur házába helyeztem át.

Fehér

Imre.

Állandó mintaraktár modern fürdők, closettek és mosdóberendezésekről.
=
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1912. decembei 24.

DÉLMAÖYARORSZÁÖ

Csillag Jenő élete és halála.

Az öngyilkos Írásai között talált a rendőrség két érdekes levelet. Mind a két levelet
— Szegedre jött meghalni. —
egy Pálfi Böske nevü kaszirnő irta Csillagnak Bécsből. Az első levél december nyolca(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délután dikán, a másik pedig tizenkettedikén kelt.
öngyilkosság történt Szegeden. Csillag Jenő Azt irja a kaszirnő, akit az Equátorban ishúsz éves budapesti bankhivatalnok agyon- mert meg a Lankhivatalnok átzüllött éjszakálőtte magát. Az öngyilkosság délután három-' ban, hogy „Kedves Jenőkém, a gazember banegyed öt órakor történt a Bristol-szállóban. rátom megszökött, itthagyott krajcár nélkül.
Ha istent ismersz, küldjél ajánlott levélben
A holttestét beszállították a közkóríiáz hul- legalább annyit, hogy Pestre utazhassak. Jólaházába.
ságodért örökké hálás leszek Pálfi Böske,
Csillag Jenő szombaton délelőtt érkezett Wien, Hotel National."
Á második levélben a kaszirnő megsürSzegedre a fővárosból. Hirtelen távozásáról
sem a szüleit, sem pedig a Magyar Általános gette a pénzt. Ennek a levélnek a megérkzésével összeesik a takarékkönyv ellopásáHitelbankot, amelynek a tisztviselője volt, nak az ideje, tehát valószínűleg azért kellett
nem ért esitette. Szegeden a Tisza-szállóban a pénz Csillagnak, hogy útiköltséget küldhesszállt meg, Szász Lajos budapesti hivatalnok sen a leánynak.
Csillag Jenő Szegeden járt iskolába, 1910néven. Délután fölkereste az ismerőseit, sétált a korzón, este megnézte a Farkas előa- ben érettségizett a felső kereskedelmi iskoládását, amely után a kávéházban szórakozott. ban. Az iskolának egyik legkiválóbb tanulója volt, a tanárok szép karriért jósoltak neki.
Vasárnap reggel hét órakor a Bristol-szálló- A vidám fiúval aztán hamarosan végzett a
ban bérelt lakást, a bejelentő lapra azt irta, pesti éjszaka.
liogy „Albert Ferenc, kereskedősegéd, TemesAz öngyilkos bankbivatalnokot kedden
temetik a kórház hullaházából.
vár."
A bankhivatalnok öngyilkossági szándékáról már vasárnap délben értesült a szegedi
rendőrség. Az édes atyja ugyanis, aki a fővárosban kereskedő, tizenkét óra harmincöt
perckor telefonon fölhívta Somogyi Szilveszo Bástyái Holtzer Tivadart, a SzAK
ter dr. főkapitányt s közölte, hogy a fia szom- kiváló elnökét, — amint a hivatalos lapban
baton, Szegedről kelt levelében bejelentette olvassuk, — a Magyar Labdarugók Szövetaz öngyilkosságot
egyúttal . bejelentette sége igazgatótanácsának tagjává választotta.
Csillag Sándor kereskedő, hogy a hat órás
o Fővárosi eredmények. A BTC : Tögyorsvonattal Szegedre érkezik.
rekvés 2:1. A mérkőzés a Korintián-dij dönA főkapitány intézkedésére nyomban de- tője volt, melyben győztes csapat fölényesen,
tektívek és rendőrök indultak a fiatalember biztosan győzött. I I I . ker. ETC 3:0. A másodfölkutatására. Nem tudtak azonban rátalálni, osztályú bajnokság élén álló két csapat találkozását élénk érdeklődés előzte meg, mivel
mert álnéven szerepelt. Végre Busa és Gera eddig egyenlő pontszámmal és gólaránnyal
rendőrök a személyleírás alapján ,megállapí- bírtak. A mult éviben elsőoisztályn III. kerütották, hogy a Bristolban megszállt Albert letiek nagy fölénnyel játszottak, ami csak ismét azt bizonyítja, hogy az első és másSdoszFerenc azonos az öngyilkosjelölttel.
tály között legalább egy klasszisdifferencia
Vasárnap délután háromnegyed öt óra- létezik. „33" ESC 3:0. Kupamérkőzés volt
kor történt. Az egyik rendőr kopogtatott a Ausztria válogatott csapata Olaszország vábankhivatalnok szobájának az ajtaján.
logatott teanjét Cjemában
3:1 arányban le— Ki az? —- kérdezte a fiatalember.
győzte. A gólokat Kuthan, Little és Schumé— A portás! — válaszolt a rendőr.
ger lőtték.
(Ebben a pillanatban lövés dördült el a
o Disztorna. A Szegedi Tornaegylet most
szobában. A rendőrök betörték a zárt ajtót, de
későn érkezett a segítség. Csillag Jenő for- rendezte disztornáját és az a diszes közönség,
gópisztolyból acélgolyót röpített a szivébe, a amely szombaton végigélvezte a tornaegyemely nyomban megölte. Néhány pere multán siilet, hölgy és férficsapatainak festői gyakoraz öngyilkosság színhelyére érkeztek András- latait, meggyzőződbetett arról, bogy vannak
sy Ferenc dr. kerületi orvos és Sass Lajos e városban önzetlen emberek, akik a testneügyeletes rendőrtiszt. Az orvos már csak a velés érdekében kulturális munkát fejtenek
halált konstatálhatta. Az öngyilkos zsebeiben ki. Az állami főgimnázium tornatermének
talált a rendőrség bárom levelet, néhány ér- minden elfoglalható helyét betöltötték az érdektelen irást, cigarettákat, két aranygyűrűt deklődők, akik élvezettel és elismeréssel szemlélték a műsor egyes számait, A hölgycsapat
és kilencvenhat fillért.
Az öngyilkos bankhivatalnok édes atyja svéd szergyakorlatait és zenére végzett plaszvasárnap este hat órakor Szegedre érkezett. tikus fabot-gyakorlatait a legnagyobb dicséA szeged-állomáson már várta Lengyel Ist- rettel emiitjük meg. E csapatban Szeged váván rendőrbiztos, aki közölte vele, hogy nem ros előkelő leányai szerepeltek, akik a saját
akadályozhatta meg a rendőrség a fia. öngyil- egyéni érdekükön kiviil elismerésreméltó
kosságát. Az ügyeletes rendőrtiszt kihallgat- missziót is betöltenek, mert sikerült nekik a
ta Csillag Sándor kereskedőt, aki a követke- közönség előítéletét megváltoztatni és méltó
példával előljárni a testnevelés áldásos műzőket mondta a fia öngyilkosságáról:
— A fiam az utóbbi időben lezüllött. velésében. Lovagias polgármesterünk is mélMajd miniden éjszakát átvirrasztott az Equá- tányolta e derék gárda működését és minden
tor-kávéházlban, onnan járt a bankba, Hiába egyes részvevőt szép virágcsokorral lepte
volt minden feddés, jóindulatú figyelmezte- meg. A kitüntetett lelkes leányok a követketés, nem tért vissza a rendes életre. Nyolc zők: Ádám Margit, Fisdher Vera, Gömöri
nappal ezelőtt ellopta a takarékkönyvemet ós Zsuzsi, Holtzer Manci, Kovács Manci, Miskoltöbb száz koronát kivett a takarékpénztár- czi Gizi, Piukovits Ilona, Takács Lili, Zentból. Azóta egyáltalán nem járt haza. Talán hauer Margit és Piroska. A férfi-csapat súlykét-három napja, újból hazajött. Megbocsá- zó és tagszabadgyakorlatait a kisérő zene ütetottunk neki, csak arra kértük, hogy hagy- meire precízen mutatta be és a ífestői gyakorjon föl azzal az élettel. A válaszra két napi latokat nagy lelkesedéssel honorálta a közönhaladékot kért. Azt mondtam, hogy egy per- ség. A magasugrásban első lett Gönczi Lacig sem várok, ha meg akar javulni, nyitva jos dr., a világhírű ugró-bajnok. A férfi csaáll előtte a házam, ha nein, nincs többé mit Paltban szerepeltek a következő fornákaok:
keresni valója. Erre minden szó nélkül eltá- Barczány Imre, Barna Sándor, Beck Ernő,
vozott. Féltettem, kerestem mindenütt. Az Belle Jenő, Bogyay Vilmos, Breider Géza,
egyik barátja mondta szombaton, hogy bizo- Csonka Antal, Dörnhofíer Lajos, Gönczi Lanyosan Szegedre utazott. Vasárnap délelőtt jos dr., Hoffer Ernő, Hajdú István, Lederer
levelet kaptam tőle (Szegedről, amelyben meg- Lajos. Ligeti Jenő, ökrös Gyula, Réuyi Gyula, Rostos Nándor, Putics András, Sebők Feírta szándékát.

sport.

9
renc. A verseny után a Kassban tánccal egybekötött társasvacsora volt, amelyen a szereplők és hozzátartozóik jelentek meg. A tornázó fiukat és leányokat egy vásárhelyi tornatanár: Banga Sámuel művezető tanította
be, aki páratlan lelkesedéssel foglalkozik a
tornaórákon a tornászokkal és az elért eredmény nagyrészt az ő tanításának köszönhető.

közigazgatas
— A decemberi közgyűlés. Szeged város decemberi közgyűlése pénteken kezdődik.
A közgyűlés tárgysorozatát még nem állította
össze a tanács. Eddig ismeretes tárgy a hatósági

cseléd-közvetítő

intézetről

szóló

sza-

bályrendelet, amelynek a megvalósításánál
legalább is részben a oselédmizáriák megszűnése rméllhető. A decemberi közgyűlés öt uj
közigazgatási

bizottsági

tagot választ. Becseg

Károly dr.-nak, Kószó István dr.-nak, Oblath
Lipótnak, Rósa Izsó dr.-nak ós Szarvady Lajosnak ugyanis lejár a mandátuma. Az uj
tagokat két évre választják. A számonkérőszékbe két, az igazoló választmányba

öt u j ta-

got választanak. A középitészeti tanácsiban
lejár Lázár György dr. polgármester mandátuma. A tanács a Vásárhelyi-sugárut 22. sz.
telket megvételre ajánlja a közgyűlésnek, a
rajta levő házzal együtt, amelyet tizenhárom
ezer koronáért fölajánlott a- városnak.
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Modern
FÉNYKÉPÉSZETI
müt erem
RUTKAI ÉS VITKAY
Szeged, Kárász-u. 15. (Corsokávéházzal szemben.)

SBSHHBBa&SaBaaBHUHBIflBBBSB*
A szegedi
22813-róP. 1912. sz.

kir.

Törvényszéktől.

Hirdetmény.
A szegedi kir. törvényszék felhívja mindazokat, kik Dr. Kern Lajos volt szegedi kir.
közjegyző közjegyzői biztositékára az 1886.
VII. t.-c. 40. §-a alapján törvényes zálogjoggal, vagy egyébként különös zálogjoggal birnak, bogy követeléseiket három hó alatt e
kir. törvényszéknél jelentsék be, mert ellenesetben azok figyelembe vétele nélkül fog a
biztosíték kiadása iránt intézkedni.
Szegeden, 1912. évi szeptember hó 26.
Dr. Czukor s. k. t. elnök.
Mecsér s. k. előadó.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre .
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A Szegedi Atlétikai Klub elnöksége pályázatot hirdet az ujszegedi sporttelepen létesítendő fedett tribün, vendéglő, kerítés és
mellékhelyiségek felépítésére.
A kellően felszerelt és pecséttel lezárt
ajánlatok 1913. évi január hó 15-ik napjának
déli 12 órájáig adandók be, bástyái Holtzer
Tivadar egyesületi elnök úrhoz.
A tervek megtekinthetők és a szükséges
ajánlati költségvetési űrlapok kaphatók a ter
vezőknél, Ottovay és Winkler cég épitési és
tervező irodájában. Ajánlat, ajánlati költségvetések csakis az eredeti űrlapokon állíthatók ki.
Az építési munkának a megajánlott egységárak alapján kiszámított ajánlat végöszszege az ajánlatban számokkal és betűkkel
irandó ki.
Ajánlattevők ajánlataikka| á végleg'es
döntésig de lagalábfb 1913. évi március hó
l-ig kötelezettségben maradnak.
Az egyesület fenntartja magának azt a
jogot, bogy pályázók közül az építkezéssel, az
ajánlati árra való tekintet nélkül, bárkit
megbizbsson, avagy, hogy meg nem felelő
ajánlatok esetén a munkát ajánlattevőknek
ki sem adja, mely esetekben ajánlattevőkkel
szemben az egyesületet semminemű kártalanítási kötelezettség sem terhelheti.
Szeged, 1912. december hó 21.
A Szegedi

Atlétikai

Klub

elnöksége.

Hiidessen a
Délmagyaioi száoban
királyi

államvasutak

Igazgatósága.

364057—912. sz. Alb.

Vasúti alkalmazottak családtagjai, valamint vasúti nyugdijasok
és ezek családtagjai részére uj
arcképes igazolványok kiadása,
A ni. kir. államvasutak igazgatóságától
vett közlés szerint a vasúti alkalmazottak
nejei és gyermekei, továbbá a vasúti nyugdíjasok ós ezek nejei és gyermekei által használt vörös szinti arcképes igazolványok helyébe 1913. január hó 1-től kezdődöleg uj igazolványok adatnak ki. Minthogy azonban az
idő rövidsége folytán az uj igazolványok kiállítása az 1912. év folyamán már meg nem
történhetik, az 1912. évre kiállított vagy érvényesített hasonló igazolványok,
minden
külön érvényesítés
nélkül 1913. évi március
hó 31-ig használhatók.
Az uj igazolvány kiállítását kezelési illeték fejébein igazolványonként egy korona
értékű m. kir. postai értékjegynek és uj arcképnek beküldésével 1913. év március hó végéig kell kérni, mert ezen az időponton tul
a régi igazolványok még abban az esetben
sem használhatók, ha azok az 1913. évre érvényesítve is vannak.
A nyugdijasoknak saját maguk és családtagjaik részére az igazolvány kiállítását
attól a hivataltól kell kérni, afiol nyugdijuk
folyósittatik.
A magyar vasutakra kiadott kék szinü
arcképes igazolványok továbbra is használatban maradnak s igy azokat az 1913. évre
lehetőleg 1912. év végéig érvényesíttetni kell.
Budapest, 1912. december hó 19-én.
Az általános igazgatási főosztály:
Dr. Kiss,
|
udvari tanácsos, ;
igazgató-helyettes. 1
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Versenytárgyalási hirdetmény.

Magyar

1912. december 20.
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Megint nagy hausse.
(Saját

tudósítónktól.)

A z értéktőzsde ro-

hamos javulása ma még intenzivebb
volt,
mint a linusse-mozgalom első két napján. A
forgalom viharos volt, mert ma már nemcsak a kontreinin fedezése, .hanem tekintélyes mennyiségű vásárló megbízás élénkítette
az üzletet. A kedvező külpolitikai hirek a hivatásos spekulációt ismét hausse-angazsmánra buzdítja és ma már akárhány szenvedélyes Ihaissiér, aki csak tegnap bonyolította le
kontremin-spekuláeióját, hirtelen megfordulva a hausse vizein próbált szerencsét.
Sajátságos, liogy a tőzsde teljesen szem
elől téveszti az általános gazdasági helyzetet
és egyedid

a külpolitika

irányítja

ma a tőzs-

dei üzletek, mert a spekuláció abban a meggyőződésben él, hogy a háborús veszedelem
elmúlása után a pénzviszonyok is hirtelen javulni fognak. A nagy szangvinizmius olyan
árfolyamjavulást idézett elő, hogy a kurzusok túlnyomórészt már behozták az október
2-iki második pánik árveszteségeit. A Magyar Hitelbank ismét 800 korona fölé emelkedett, a Rima 700 fölé. A Közúti is erőteljesen halad a 700-as árifolyam felé.
Már az elő tőzsde megnyitása is viharos
volt. Valamennyi papin 8—10 koronával indult a szombati zárlat fölött ós a nagy vásárlókedv kiterjedt az értékek valamennyi
kategóriáira. Ugy, hogy mikor negyed 12
órakor az árfolyamokat feljegyezték a fekete
táblára, bekövetkezett az a hónapok óta nem
törtónt csoda, hogy a táblán nem volt elég
hely a forgalomba került papírok jegyzésére.
A délelőtti tőzsdén az emelkedés mindvégig
tartott és a zárlat a legmagasabb árfolyamokon történt. Igy szombathoz képest emelkedett a Magyar hitelrészvény 13, Jelzálog
17..50, Leszámítoló 17, Közúti 19.50, Városi 10,
Rima 18, Magyar bank 14, Ált. kőszén 66, Salgó 28, Adria 18 koronával.
A déli tőzsdén bécsi eladási megbizásokra, valamint az itteni kulissz nyeregségrealizációi következtében csekély gyengülés állott
be, ugy, hogy a legmagasabb árfolyamokhoz
képest 5—6 koronás olcsóbbodás mutatkozott.
Többszörös hullámzás után az árnivó ismét
megszilárdult. Az ingadozás mutatta, hogy a
tőzsde ismét igen intenziven reagál miniden
mozzanatra, ugy, hogy néha 1—2 kötés 2—3
koronás árfluktuáeiót idézett elő, fel- vagy
lefelé. Az alapirányzat azonban változatlanul
szilárd maradt ós a kulissz nagy angazsmánokkal megy az ünnepekbe. A. koronajáradék
ismét egy fél százalékkal javult.
x Zabmatadorok alkonya. A mai gabonatőzsde szenzációja a zab nagy áresése,
mely végeredményben 44 fillért tett ki. Az
áresés oka az, hogy a zabring részesei közül
egy-kettő önexekutálásókat végzett, minthogy kellő tőke hijján a poziciót nem képesek tartani. A rossz pénzviszonyok és a zabnak az osztrák piacokon való olcsóbbodása
amúgy is lanyhává tették a piacot e cikkben,
ugy, hogy az exekutálásoknak hirtelen áresésre kellett vezetniök. Értesülésünk szerint,
a szóbanforgó spekulánsok egy nagy bankkal
tárgyalnak, a még fennálló angazsmán átvétele végett. Különben az értéktőzsdén azt beszélik. hogy a zabifjak, akik a háborúra játszottak és az értéktőzsdén baissere voltak
érdekelve, ez utóbbi angazsmánjaikon is sok
pénzt veszítettek.
x Csekély könnyebbülés. Hosszú idők
óta ina először volt ismét valamelyes pénz a
nyilt piacon. Itteni nagy bankok kötöttek
mintegy

7'/->—2 milliót

Hd bérpalota, a gőzMéel szetnbtn.

változatlanul

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 „
K 2.70
140 cm. széles selyem-liiszter
„
Francia delinek
70 fill.
Angol zephirek, métere
K
1.90
Tiszta selymek, ruhára
Hímzések, széles, métere 20 és 30 fill
Valódi clöpl-csipkék 10 fill.-től 50 fillérig
Szőnyegek fél árban!
K 2.20
Női finom ingek
„
2 . „ fekete finom alsók
„ 2.40
„ fehér sifon-alsók
„ 1.50
Selyem n<" fekete harisnya
„ 1.30
„
szines
„
„
r fekete női harisnya 80 fill.
50 „
Férfi se em flor-soknik
K 4.—
Mosó i ngyolák, legjobbak
Parget- és flanel-pongyolák
5.—
Flanel blúzok, készen
2.50
Parget
„
2.—
Szövet
„
3.—
1.—
Flanel leányka-ruhák
2.70
Női alsónadrágok
3.20
Tiszta gyapjú vállkendők
2.80
Gyapju-flanel női alsószoknya
2.40
„ nadrág
imaiája vállkendők
6.—
zinházi sálak fél árban !
vég egész finom len-vászon K 14.50
ffivel

egy

Felelős szerkesztő : Pásztor József.

nagy őszi

raktárt

vet-

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

olcsó á r b a n árusitok.

Tessék meglátogatni !

fótija alkatom.

magas

tételek mellett. Persze e mit ló tünetből még
nem szabad következtetést vonni a helyzet
javulására, amelyet pénzügyi körökben csak
január hó második felére várják.

Kiadótulajdonos : Várnay L.

jfflkalmi vételek!

Jzabott áralj.
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Városi
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VASÚTI MENETREND

Szinház

Folyószám 138.
Szeged, 1912. évi december 24-én

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Szeged Kárász-utca 9.

A Szeged állomáson.

DÉLUTÁN:

Indulás:

TÜNDÉRSZERELEM.

Budapest felé: K. exp. 3)6. Sz. v. ró. Gy. v. 605.
Sv. v. 430. Qy. v. 954. Sz. v. 840. T. v. sz. sz. 2H.
Gy. v. 3ii. Sz. v. lio. Sz. v. 5tt

Regényes daljáték 3 felvonásban. Irta: Martos Ferencz
zenéjét szerzette: Huszka Jenő.

Karácsonyi és újévi

Rendező: FERENCZY FRIGYES.

ajándcHoH!

SZEMÉLYEK:
Máté
Borbála, a felesége
Gergő, a fiuk
Örzse, a leányuk
Csalabér, bakter
Csalabérné
Vizi király
Csilla, leánya
Cincér, tücsök király
Remete
Gyöngyvér l
Tünde
Sellők
Hableány
)
Mari, parasztleány
Demeter, harangozó
Pista, falubeli legény
2.
3.
4.
5.

Érvényes 1912. október 1-től.

Pogány Béla
Szűcs Irén
Oláh Gyula
Kállay Margit
Solymossy Sándor
Miklósi Margit
Szatmáry Árpád
Déry Rózsi
Körmendi Ilonka
Ladiszlay József
Horváth Irén
Martinyi Ilona
Ácsné Lidia
Heltai Olga
Pápay J.
Pécsi Lajos
Szabó Vili
Fekete Margit
Ács Mihály
Ács Aranka
Lévai Mariska

kis tücskök

Játékszerek,
dísztárgyak,
bőráruk x

Falubeli nép, vénasszonyok, leányok, legények, erdei
manók, törpék, koboldok, lidércek, békák, sellők, nagyfejű szörnyek, hableányok, kis tücskök.
Ü S B I i @ a 8 a B l f l a » l f l B B B l l K B l B I B

dus választékban, a legju-

I Belvárosi kávéházban

tányosabb áron kaphatók

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

Karácsonyfadíszek
nagy választékban.

BBBBBaa

Apróhirdetések.
izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
502
Hajőszülés
ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle .„Hajrestorert"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
yógyszertárában Szeged,
henyi-tér.
520
Gyenge nők, gyermekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". Ára 2-40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
520

Csipke-

Arad felé: Sz. v. 256. Motor 5)2. M*. v. 1020. Gy.
m. 1235. Sz. v. 322. Motor 436 Mezőhegyesig). Gy. m.
6)3. m. v. 7)5 (Makóig).

Érkezés:
Budapest felől : Sz. v. 1203 Gy. v . Í r ó . Sz. v. 010.
Sz. v. 7)6. Gy. v. 608. Sz. v. 10)9. Sz. v. 1)). Gy. v. ró.
Sz. v. 737 (Kecskemétről). K. expr. 2 «
Temesvár f e l ő l : K. expr. 3)0. Sz. v. 125). Qy. v.
948. Sz. v. 736. Gy. v. 305. Sz. v. 1229. Sz. v. 457
Sz. v. 7)8.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ő l : Sz. v. 720.
Sz. v. 941. Sz. v. 1200. Sz. v. 104 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 557. Sz. v. 123).
Arad felől : Gy. m. 924. Sz. v. 1137. Motor ró.
Motor 351. Gy. m. 242. m. v. 6)). Sz. v. 9)). M. v. 5))
(Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).

Indulás:
Nagyvárad f e l é : V. v. 8)2 (Békéscsabáig). Sz. v.
3)o. M. v. 6)5 (H.-M-Vásárhelyig). Sz. v. 1059. Sz. v.
244. m. v. 350 (Gyuláig).
Szabadka f e l é : Sz. v. 258. Sz. v. 8te Sz. v. Í r ó .
Sz. V. 312. Sz. v. 440. T. v. sz. sz. 6)3. Sz. v. 10)0. s z .
v. 619.
Horgos és Zenta f e l é : Sz. v. 400. v . v. 126.
Szeged-Rókus

állomásról

Gombosra

érkezik,

Sz. V. 750. Sz. v. 109. Sz. V, 422. Gy. v.ft08.Sz. V. 2)9.
Gombosról indul B o s z n a b r ó d b a : Sz.
Sz. v. 810. Sz. v. 119. Sz. v. 437. Gy. v. 809.

v.

25).

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

Bosznabródba é r k e z i k : Sz. v. 236. Sz. v. 6)6.
Sz. v. 855. G y . v. 10)5. Sz. v. 4)1. Sz. v. 621.

LUCZA JÓZSEF

Bosznabródból Indul Gombos f e l é : Sz. v. 9 « .
Sz. v. Í r ó . Gy. v. 5)0. Sz. v. 735. Sz. v. 931. Sz. v. ró.

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. HÓHMEZÖVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8.

Ungár Benő

Bosznabródból Gombosra é r k e z i k : Sz. v. 1208.
Gy. v. 803. Sz. v. 1021. Sz. v. 315. Sz. v. 7)5.

Érkezés:
szállitó

Szegeden.

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

Bútorszállítás és beraktározás.
Telefon 34.

515

JYíoskovits

Nagyvárad felől: Sz. v. 1045. v . v. 740, Csak
Békéscsabáról. Sz. v. 422. Sz. v. 110). Sz. v. 9)6. Motor 243. M. v. 5)0 (Hódmezővásárhelyről).
Zenta-Horgos felől:

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

Gombos felől Szeged-Rókus állomásra é r k e z i k :
Sz. V. 725. Sz. V. 1048. Sz. V. 239. Sz. V. 753. Sz. V. 1203.
Sz. v. 12)3. Sz. v. 3)5. Sz. v. 512.

Közvetlen kocsik közlekednek:

j:rtv'V.ÜVW.Í-—.1 ',•:

Kárász-utca

Nagy-Becskerek—Károlyháza felé: Sz. v. ró
Sz. v. 457. Motor 956. Sz. v. 1 ró. Sz. v. 227. Sz. v. 6)2

A Szeged-Rókus állomáson.

Sál testvérek utódainál.

zene-estély.

Temesvár felé: Sz. v. 926. Gy. v . HL Sz. v. 255
Sz. v. sz. sz. 116 (Nagykikindáig). Sz. v. 54o. Gy. v. 6)).
T. v. 2)0. Sz. v. 425. K. exp. 2)6.

cipőárúháza,

14.

Szeged]
Telefon

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem ®8ST hazai elsőrendű "$Bfl amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 1 0 — 1 3 — 1 7 — 2 2 korona árban.
576

10-59.

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

között.

1—II

Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át)."I—II. osztály. Budapestről indul 10)5. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba k ö z ö t t : I—III. osztály. Szegedről indul 6)3. Békéscsabáról indul 4)).
Rövidítések m a g y a r á z a t a : A nagyobb szám az
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától reggeli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba^eső érkezéseket
vagy indulásokat a fpercszámok aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v . = m o torvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. = keleti expre»»
zs tv. sz. = tehervonat személyszállítással,

DÉLMAGYARORSZÁG!
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karácsonyi
vasar.
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Bel- és külföldi irodalmi
újdonságok.
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Estélyek

Képeskönyvek,
Ifjúsági iratok,

rendezéséhez szükséges

Diszmüvek,

Asztaldíszek,

Társas játékok,

Menükártyák

Levélpapírok,

dús választékban legjutányosabban szerezhetők be.

Karácsonyfa díszek,
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