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Szeged, 1913
A polgármester beszéde.
i.
Szegednek a z újév szenzációt hozott.
A sablonos üdvözlések és köszöntések so'rából ugyanis az idén n a g y méretekben
emelkedik ki a polgármesternek beszéde,
'amellyel a helyettes-polgármester üdvözlésére válaszolt. Önérzettől duzzad ez a
beszéd elejétől végig és akik bennünket istnernek, tudni fogják azt a véleményünket,
hogy mi ezt az önérzetet jogosnak, indokoltnak találjuk.
Közigazgatásunk sok b a j a vár még
orvoslásra, hiánya pótlásra. Nem vagyunk
egy véleményen a tekintetben a polgármesterrel, hogy ezek között a bajok között
a legnagyobb lenne a tisztviselők túlterheltsége és legsürgősebb megoldást érdemelné, — bizonyos fentartással azt
—
hogy uj tanácsi ügyosztály szervezhessék.
Viszont meg tudjuk érteni, ha a város első
tisztviselője nem az újévi tisztelgést választja ki ahoz alkalmul, hogy figyelmeztesse a tisztviselő kart, hogy a zónázás
nem olyan aktadarab, amelynek elintézésére délelőttönként a legtöbb időt kell szentelni és hogy a felekkel való érintkezésben a z elzárkózó idegességen kivül esetleg a modor más formái is megfelelnek. Jól
tudjuk, hogy vannak tiszteletre méltó kivételek, de azt is tudjuk, hogy abból, hogy
a számonkérőszék ugy találta, hogy min-

Simóné meg a leánya.
Irta: Lengyel Géza.
A sáros, rosszul (kövezett, hepe-hupás,
görbe utcát (korzónak hívtak. Délben megtelt
a sziik járda emberekikel, ötszáz méternyi rövid darabon járkáltak buzgón föl és alá egy
óra hosszat. Az egész kis város járkált. Férfiak, akik egymás zsebébe láttak, asszonyok,
akik meg tudták mondani, ki mikor vásárolta
a cipőjét, amit hord. Minden nap ugyanazok,
egyforma időben, egyforma léptekkel. Pontban félegvkor az egész utcán ez a jelszó futott á t :
— Itt van a szép Simóné a leányával.
Ott volt ő is mindennap, félegykor jött
s a népszerű jelenvoltak közé tartozott, akikről megérkezésükkor állandóan megemlékeztek. Igy a szép Simóné. Nem is volt nagyon
szép. Harminc éves asszony volt, gondtalan
életet élt, finoman evett, nem nagyon korán
és nem nagyon későn ment férjihez és csak
egy gyerekért szenvedett. Az arca tehát elég
friss maradt, a haja tömött volt, jó kalapokat
viselt és tudta, hogyan kell a kezeket ápolni. Ennyi volt a szépsége. A nevezetessége
ipedig a lánya. Hatesztendős, nyúlánk, izmos
gyerek. Tulajdonképpen az alakja vollt kitűnő. Egyenes és már is ruganyos, finom bokáik, inkább vékony, de kerek lábak. A korzón azonban az (arcát méltányolták, ezt a
valószínűtlenül szép, ezt a plakátról lemásolt,
tündöklően színes arcot, a kék szemeket és
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den rendben és sok akta van, még nem következik az, hogy kötelességüket a legtöbben hiven és lelkiismeretesen végzik
és
hogy a tisztviselő kar tul van
terhelve
munkával. A polgármester sokat dolgozik,
nagyon sokat, szinte kár, hogy talentumát
annyi bürokratikus munka magáravállalásával őrli. De ő nem ülhet tisztviselői nyakán, nem is tudja, ki mikor van hivatalszobájában, a z aktaszámok kétségtelenül
n a g y emelkedése mellett is tehát mennyi
munka terhe nehezedik embereire.
A v á r o s további fejlődésére rendkívül n a g y horderejű lehet a polgármesternek az a kijelentése, amely szerint szükséges, hogy „az ipar és kereskedelem
érdekeit a legmesszebbmenőleg
támogassuk,
mert jövőbeni n a g y a r á n y ú szükségleteink
csak igy lesznek a mai községi pótadó fent a r t á s a mellett kielégithetők". A város jövője függ attól, hogy a polgármesteri beszédnek ez a pontja mihamarabb tettekre
váltódjék föl, mert —- anélkül mondjuk
ezt, hogy az agrikultur értékeket és érdekeket le akarnók becsülni — több, jelentős
vonatkozásban való
visszamaradottságunknak kétségtelenül az a legfőbb oka,
hogy városi politikánknak alapkarakterét
eddig túlságosan a földműves érdekek rajzolták meg. Ezen a ponton aztán összetalálkozunk a város vezetőjének azzal a
tervezett ujitásával, hogy okvetlenül
megfontolás tárgyává kell tenni egy uj taná-

csi ügyosztály
szervezését.
Okvetlenül és
minél előbb és ennek a z újításnak keretei
között első sorban az ipar és kereskedelem
eddig istápolatlanul m a r a d t érdekeinek kell
kielégítést nyerni. Az uj tanácsi ügyosztályt kifejezetten és ebben az esetben minél előbb azzal a hivatással és föladatkörrel kell megszerezni, hogy már létező iparunknak és kereskedelmünknek
minél jobb
pozíciót teremtsen,
megalkossa
mindazokat a föltételeket, melyek a kisipart a végpusztulástól, a nagyipart a meddő pangástól megoltalmazzák
és megadják a lehetőséget arra, hogy Szeged gyáripara
fölvirágozhassék.
Meg kell tehát szervezni a kereskedelmi és ipari ügyosztályt
és csak a dolgok
rendjét követjük, amikor ennek az ügyosztálynak felügyelete alá kívánjuk helyezni
a statisztikai hivatalt. A legteljesebb megértéssel és örömmel tudjuk üdvözölni ezt
az ujitást is, mert talán nem kell mondani,
hogy a sötétben tapogatódzik az, aki a
legpontosabb statisztikai adatok rendelkezésre állása nélkül akar javítani például
közegészségügyünkön, a k a r j a megkezdeni
a munkásjóléti intézmények létesítését.
L á z á r beszédének azzal a részével, a
mely a mult év munkásságát méltatja, ezúttal nem kívánunk részletesen foglalkozni. Az eredményeket senki sem t a g a d h a t j a
meg, az egyes eseményekhez mindég hozzáfűztük a magunk kritikáját. E g y vélemé-

a vállig érő hullámos, dus, aranyszőke hajat.
Ahogy végigmentek, a korzó meg-megszólalt:
— Milyen gyönyönü gyerek!
A lány primadonnamosollyal köszöntgetett jobbra-balra. Ha megálltak beszélgetni
Valakivel, gyönyörű pu kertit vágott ki és kék
szemeit kerekre meresztve, vidám, egy picikét már affektált elfogulatlansággal nézett
'mindenki szemébe. Az anyja olykor lehajolt
hozzá, finom kis ruháján megigazított egy
szalagot. Mellettük elragadtatva jegyezték
meg:
— Milyen gondos anya. Hogy szereti a
'gyerekét.
A szép Simóné még hazafelé menet is
hallotta ezeket a kedveskedő, hízelgő szavakat. Hálásan szorította meg a kicsi kezét és
inkább magának mondta:
— Te vagy az én mindenem. Ha te nem
volnál!
A mondatot nem fejezte be hangosan. A
'folytatás nyilván az (lett volna, hogy nélküle,
'a kicsi nélkül, egészen máskép rendezné be
az életét a szép Simóné.
A szokásos déli sütkérezés után siettek
haza. Simó ur már türelmetlenül várt az asztal mellett. Ebes volt és félt, hogy elkésik a
kártyától. Azonfelül nem szerette a korzót.
'
— Minek az a céltalan kóborlás? — kérdezte meg mindennap a feleségét.
Az asszony unottan, egyformán válaszolt mindig:

— Te azt szeretnéd, ha megpenészednék
itthon.
— Nagyon cifrán öltözteted ezt a kis
lányt — dünnyögte még Simó ur. Azután ettek mindnyájan kitűnő étvágygyal, de szótlanul, mogorván. Végül Simó ur szivarra gyújtott és ahogy betette maga után az ajtót, a
szakácsnő, a szobaleány, a szép Simóné és a
gyönyörű gyerek, mind megkönnyebbülten
sóhajtottak föl. A gyerek azután megcsókolta
az anyját és aludni ment. Igy szoktatták pici
kora óta. Simóné rendbeszedte a pongyoláját,
megigazította a haját és egy könyvet vett
élő. Nézte a könyvet és nézte az órát. Félháromkor megérkezett Sziilasi ügyvéd ur. Az
élőszobában megkérdezte hangosan, tüntetőn
!a szobalánytól, hogy a nagyságos ur itthon
Van-e? ö s z óta járt föl kétszer, háromszor
hetenként, soha nem találta még Simó urat,
de megkérdezte mindig, hűségesen, a rend, a
tisztesség, a jó hirnév kedvéért. Azután hanigosan sajnálkozott és — még mindig az előíszoibában — hangosan jelentette ki, hogy
(mindegy, most már mégis itt marad fekete
kávéra. Bdlépett a szalonba, csöndesen, óvatosan, — a szomszéd szobában alszik a gyerek. A szobalány hozta a fekete kávét. Mikor kiment, a férfi fölállt a székről, leült az
asszony mellé és megcsókolta a száját. A
'szép asszony örök refrén gyanánt mondotta
'el a mindennapos tiltakozást:
— Ne, ne, Ilike fölébredhet.
Szilasi visszaült a helyére. Ezek az irodaelőtti gyors látogatások nem voltak köz-
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nyen vagyunk a polgármester úrral a tekintetben, hogy ezek az eredmények mindent mondhatnak, csak azt nem, hogy nem
lehetett volna több erdeményt elérni. Ehez
persze a z kellett volna, amiről fönnebb beszéltünk: hogy minél sikerültebb alkotások
létrehozása céljából az összes faktorok —
ugy, mint a polgármester — munkabírásuk egész erejével és kvalitásával állták
volna meg helyüket.
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Az Újév jegyében.

(Saját tudósít ónktól.) A politikai világ
Lukács László miniszterelnök és Tisza István ujesztendői beszédének hatása alatt áll.
Kétségtelen, hogy a két nagy jelentőségű és
igen szerencsés megnyilatkozás csirájában
elfojtotta volna — ha ilyenről komolyan szó
lehetett volna a munkapártban, — az állítólag készülő kiválási mozgalmat, (melyről most
Egyébként is azt hisszük, hogy bár- már ellenzéki lapok is beismerik, hogy legmennyire is szentesitette a gyakorlat az feljebb öt képviselő kilépésére fog szorítkozújévi beszámolókat és programbeszédeket, ni. Különösen az tett nagy hatást a munkaegy-egy év nagyon is szűk perspektívát párton, hogy Lukács nyíltan megmondotta,
nyújt .arra, h o g y valamely rendszer med- hogy a választójogi reform igyekszik a jogdőségét vagy termékenységét el lehessen kiterjesztés elvét legiiberálisabban megválóbírálni. Valamire való alkotást egy év alatt 'sitani, de csak azok részére, akiknek van
megkezdeni és be is fejezni képtelenség. A 'veszteni valójuk és igy bármely foglalkozású
programadásnak ép a mai viszonyok
kö- ághoz tartoznak, az álllamfentartó elem megzött már több jelentősége és értelme van. határozására rászolgálnak. A másik részein
Az újévi beszéd különben is i annyi, a vá- hagy figyelmet keltett Tiszának az a nyilt
ros jövője érdekéből nagyjelentőségű ter- kijelentése, hogy hozzájárul a javaslathoz,
vet vet föl, hogy ezzel a részével behatób- bár az radikálisabb, mint ő óhajtotta volna.
Végül döntő szerepet játszik a munkapárt
ban kell foglalkozni.
szilárdsága szempontjából, hogy Lukács miniszterelnök a kormány nevében reformja— Várady Zsigmond kilépése. Várady vaslat tárgyalása közben minden célszerű és
Zsigmond dr. országgyűlési képviselő a vá- okos javításhoz előzetesen megadta a hozlasztójogi javaslat miatt kilépett a munka- zájárulását, föltéve, hogy a reform alapelveit
pártból. Ezt levélben jelentette be a munkapárt elnökségének. Levelében a többi közt ezt nem érinti.
Írja: A benyújtott kormányjavaslat azonban
Lukács László és Tisza István nyilatkofájdalmas meglepetésemre számos pontban
visszaesést jelent még a mindenki által tart- zata párhuzamos utón jár a helyzet megítéhatatlannak elismert 1874-iki, akkor is csak lésének visszapillantó és prospektiv részében
Ideiglenesnék szánt törvényhez hasonlítva is.
íly módon a választók előtt vallott progra- egyaránt. Nemcsak belemélyednek, hanem
mom és szabadelvű meggyőződésem szem- bele is melegednek tárgyukba. Érvelésük azobekerülték a szavaslattal és a kormány cél- nos fölfogásra vall s csupán kifejezéseik egy
zataival. E lelkiismereti összeütközés kény- árnyéklatában szólal meg erős egyéniségük
szerit a pártból való kilépésre.
temperamentumbeli különbsége.
Csak a
hangszine más e jellegzetes két hangszernek,
vetleniil a szerelemnek szentelve. Az aszszony óvta a családi szentélyt. A gyerek —
a kis angyalka — miatt, magyarázta. Ilyenkor csupán megbeszélték a terveiket, titokzatos jelekben állapodtak meg — ez izgatóvá,
fantasztikussá tette az egész ügyet — s az
asszony elmondta a napi eseményeket, elpanaszolta az ura ujabb durvaságit. Szilasi ur
megnézte az óráját. Mindjárt menni kell, irodába. Az asszony szemében megjelent egy
könycsepp. A panaszok után mindig elérzékenyitette a saját sorsa. Szilasi langyos udvariassággal vigasztalta:
— Változtatni kellene már ezen. Váljon el.
Nyugodtan, bátran mondotta, mert tudta a választ. Az asszony fájdalmasan mosolygott a könnyein át, megingatta a fejét és
finom, fehér mutatóujjával oldalt mutatott az
ajtóra:
— Nem lehet. Ott alszik, aki engem itt
tart. Soha ne tudja meg, hogy mást is szerettem rajta kívül.
Szilasi újra megnézte az óráját, átvette
a bucsucsókot és elment. Az asszony leheveredett a pamlagra, beletemetkezett a regénybe.
ősszel iskolába adták a kis Ilit. Az anyja — a legkitűnőbb anya, mondogatták —
maga kisérte el reggel és délben maga ment
érte. Az osztályban az apró dámák között
lázas szenzációt keltettek Ili tündöklő ruhácskái. Miikor az ajtón kitódultak délben és
meglátták az anyját, a finom, elegáns aszszonyt, boldog volt, aki a kezét, a szoknyáját megcsókolhatta. Ili belekapaszkodott a
karjába, mind a ketten mosolyogtak boldogan. hióditón, leereszkedően és mentek, udvartól környékezve, mint a fejedelmek.
Ez az uj boldogság azonban rövid néhány hétig'tartott. Még mielőtt megkezdődött
volna a tél, Ilike beteg lett. Néha lázas volt,
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ahogy ima teljes harmóniában együtt szólaltak meg a munkapárt tapsai közt, a kormány
s a Ház többsége mögött bezáruló és tanulságairól és az uj esztendő föladatairól.
A közelmúltba mindketten lelki elégedettséggel és nyugodt hazafiúi lelkiismerettel pillantanak vissza. Lakács László tömören összefoglalja a történteket, fölidézi az
obstrukciós küzdelem emlékét, egy „második nyári obstruálás" veszedelmének valószínűségét s az eredménytelen békekisérleteket, melyek arra kényszeritettek, hogy „egy
csapással vágjuk kettő a csomót", mert csak
igy sikerült a parlamenti munkához újra hozzá kezdeni és annyi hasznos törvényt alkotni,
hogy ehez „más viszonyok közt évek sem
lettek volna elegendők." Tisza István csak
odavetett hangulatképet fest, a „vigasztalan
bizonytalanságiról, amiben az ország dolga egy év előtt volt s eredménnyel végzett
becsületes munkának nevezi a veszedelem elhárítását. De hozzá teszi, hogy „a mi föladatunk még befejezve nincs s csak akkor
lesz", ha sikerült parlamentünk „rendjét,
méltóságát és (munkaképességét intézményekkel állandóan biztositanunk."
Az ellenzék passzív rezisztenciája felől
is teljesen egyértelmű az itéletők. Lukács
László szintúgy, mint Tisza István gróf sajnosnak mondják a parlamenti ellenőrzésben
támadt hézagot és óhajtják ennek betöltését, de elutasítják a miatta való felelősséget.
Ugy a miniszterelnökség, mint a képviselőházi elnök (fogadó termében történt bizalom-manifesztálás
beszédes cáfolat volt, a
mely az országot megnyugtathatja róla,
hogy a nagy többségi párt, mely a nemzettől
a cselekvéshez jogot és eszközöket kapott,
szolid érték gyanánt áll helyén, A munkapárt

néha csak bágyadt. Az iskolából kimaradt, a Vonogatták a vállukat, recepteket irtaik és
korzón már el is felejtették. Az arca meg- 'bőven osztogatták a tanácsokat. Csak abban
sápadt, a jókedve elmúlt. A doktorok nem egyezett meg mind, hogy itt kell maradni,
mondták meg pontosan, mi a baja. Ajánlot- 'okvetlenül. A második hónap végén végre
tak levegőváltozást. Az anyja sirva rendelt azt mondották, hogy most már egészséges
íruhákat sirva búcsúzott él Szilasi úrtól és a gyerek. Sovány ugyan nagyon, a haja kimikor megérkeztek a tengerparti (üdülőhely- hullott, vérszegény is, de ez csak azért van,
re, akkor is könnyezett. Azután állandó ma- mert hirtelen megnyúlt. Az asszony sietve
pakolt össze és utazott haza. El volt keseradt a rossz kedve.
Az éles, friss levegő nem hozta vissza redve, tűrhetetlennek találta Simó urat, a
a gyerek egészségét. Lesoványodott, beesett lányát pedig nyűgösnek és neveletlennek.
az arcocskája, a szája megnyúlt és csodá- Neveletlennek, mert a betegsége alatt leszolatos, aranyszőke haja egyre ritkább lett. Az kott a délutáni alvásról és amikor feketekáanyja ott ült naphosszat az ágyánál. Az ab- véra megjött Szilasi, ott lábatlankodott folylakon át nézte a tündöklő, hideg, de tiszta ton, hogy egy szót sem lehetett tőle beszélni.
téli napsugarat. A napsugárban gyönyörű, (Az orvos még nem engedte, hogy a lucsprémmel, selyemmel és csipkékkel boritott kos időben kimenjen a vézna gyerek. Otthon
asszonyok ragyogtak, akik mellett az ő vi- ültek hát, unatkoztak, a szobákban járkáldéki jómódja, vidékiesen csinos arca szürke tak, mint a börtönbe zárt rabolk lés egymás
volt és (mindennapi. A napok nehezen multak vérét szítták. Az első langyos és száraz naés ő minden délután kimondhatatlanul vá- pon végre engedélyt kapott Ili egy rövid ségyott a szalonjába, ahol : megjelenik Szilasi tára. Pontosan fél egykor, mint régen, megur. Már irt is neki, hivta egy-két napra és a jelenték a korzón. Mindenki ott volt. Mindenválaszon nagyon elszomorodott. Ugy hang- ki hangosan vette tudomásul, hogy megérzott a válasz, hogy szó sem lehet az utazás- keztek Simóék és iahogy végig mentek az emról. Mert egyrészt nagyon fontos tárgyalá- berek között, minduntalan hallották az egysok vannak, másrészt rögtön tele volna a hangu Ítéletet:
város pletyikával, ha megtudnák a látogatás
— Hogy megcsunyult szegény. Az anyhirét.
ja is rossz szinben van.
Egyetlen egyszer mentek csak végig.
Mikor ez a (levél megjött, egyedül gubbasztottak a szállodai szobában. A kislány (Rohantak, szinte menekültek haza. Az asz'fázósan kuporodott a kanapén. Hamuszínű szony összeszorította a száját, a lány sirt,
volt,az arca, a szemei fénytelenek, a haja kó- hogy egészen eltorzult sovány arcocskája.
(Ebéd után ellentmondást nem tűrő hangon
cos. Néha elnyafogta magát.
— Fáj valamid? — kérdezte az asz- szólt rá az anyja:
— Mégy a szobádba és lefekszel rögszony.
!
tön.
.
— Nem fáj.
A gyerek besompolygott. Azután jött
..— Hát akkor hallgass' — szólt rá keSzilasi
ur, az asszony a keblére borult és elményen, haragosan és összetépte a levelet és
fojtott
(hangon
könyörgött a megrémült ema tűzbe dobta a maradékait.
bernek
:
Néhány nap múlva már égett a türelmet— Vigyen el innen. Nem birom ezt az
lenségtől. Ahány orvos volt a telepen, minéletet
tovább . , . Nem birom.
det sorra fölhivatta és hajszolta, faggatta
őket, mondják meg, mi a baja lánynak. Azok

1913. január 3.
el van tökélve, hogy átgondolt politikájához
ragaszkodik s ehez való jogával élni akar,
az eszközökkel pedig élni tud.
Az elhangzott beszédek pedig nagy mértékben előmozdítják unajd e politika egész
széllemének, elvi irányzatának és nemzeti jelentőségének elterjedését.

Küszöbön a balkáni béke.
— Törökország engedett és békés hajlamú. — Drinápoly már az ütközőpont. —
A holnapi nagy nap. — Albánia kérdése. —
A monarchia és Oroszország álláspontja. —
Edvard Grey előterjesztése. —
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DÉLMAaYARORSZAQ
okokból ragaszkodnunk kell az egész vilajet átengedéséhez.
>
A negyedik és ötödik javaslat elfogadhatatlan. Ragaszkodnunk kell ahoz,
hogy Törökország
valamennyi
aegei-tengeri szigetet átengedje és hogy
Krétához
való jogáról
lemondjon.
Ezután megkezdődött a tanácskozás,
amelynek során megállapították, hogy az
ellentétes álláspontok jelentékenyen
enyhültek. Az első pontra vonatkozóan a törökök engedtek s kijelentették, hogy Törökország ia Drinápolytól nyugatra levő
egész területet, tehát Szkutarit és Janinát
is átengedi. Albániát illetőleg megegyeztek
abban, hogy erről a tartományról a hatalmakkal tárgyalni fognak. Drinápolyt illetőleg a török delegátusok kijelentették,
hogy csak >azért ajánlották a Bulgáriával
való közvetetten tárgyalást, mert ezt gyorsabbnak és célhoz vezetőbbnek tartották,
de nincs kifogásuk az ellen, hogy az öszszes szövetségesek részt vegyenek a tárgyalásban.

(Saját tudósítónktól.) Londoni, párisi,
berlini iés bécsi diplomáciai körök ma sokkal kedvezőbben ítélik meg a
nemzetközi
helyzetet. Általánosan elismerik a diplomáciai sikert, melyet Ausztria és M a g y a r o r szág Londonban elért, de teljes megoldásról mindaddig nem lehet szó, amig Albánia
elhatárolásának kérdését nem intézték el
és amig Szerbiában nem enyésztek el anA törökök a határrendezés szót a legnak a hatásnak nyomai, melyeket bizo- liberálisabb értelemben magyarázták.
Az
nyos újságcikkek tolmácsolnak, amelyek- utóbbi kijelentés igen jó benyomást tett a
ben a szerbek döntő birákul vetik föl ma- balkáni delegátusokra.
gukat a háború és béke kérdésében. Ennek
Albánia kérdésében E d v a r d Grey háazt a benyomást kell kelteni, hogy Szerbiá- rom javaslatot terjesztett elő és biznak,
ra más oldalról gyakorolnak befolyást és hogv valamelyik javaslat föltétlenül eredhogy ezt az országot kalandos vállalkozá- ményre vezet. Berlini jelentés Oroszország
sokba akarják kergetni. Az európai állami álláspontja az albániai kérdésben az, hogy
kancelláriák már most nagyon jól tudják, a szláv népekre legyenek tekintettel.
hoey Ausztria és Magyarország nem kiván
területi nagyobbodást. Mindenki tisztában
A mai napon még ezek a hirek érvan Ausztria és Magyarország katonai inkeztek:
tézkedéseinek karakteréről és belátják,
Dtinápoly a válság ütközője.
hogy Oroszország volt i az, amely a fegyverkezést megkezdte, amikor azokat a kaLondon, január 2. A békekonferencia
tonákat, akiket a mult évi szeptemberében tegnapi ülése után a .delegátusoknak általáel kellett volna bocsátani, visszatartotta. nosan az volt a benyomása, hogy sikerült a
E fegyverkezés következtében, mellyel tárgyalásokon lényegesen előre haladni. Az
Oroszország négyszázezer katonát mozgó- Aegei-szigetek kérdése még függőben van,
sított, Ausztria és i Magyarország is elren- de a megoldásnak nincs többé elvi akadálya.
delte bizonyos hadtestek szaporítását. Albániára és Krétára a nézeteltérések már
Ausztria és Magyarország
most
megfogja teljesen eloszlottak. Törökország tegnapi jakezdeni a leszerelést, ami azonban csak fo- vaslataiban Drinápolynak és a Márvány-tenkonként történik. Mindenesetre
a helyzet ger partjának megtartását követeli. Az utóbenyhüléséről lehet ma már szólni.
biról Bulgária hajlandó lemondani. LényeLondonból, a békedelegátusok tegna- gében csak Drinápoly városról van szó. Erre
pi üléséről ezt jelentik: Az értekezleten nézve a delegátusok nézetei nagyon elférnek.
Venizclosz elnökölt s kivüle valamennyi Némelyek azt mondják, hogy ha Törökordelegátus fölszólalt. A török delegátusok szág nem enged ebben a pontban is, akkor
irott javaslatokat terjesztettek elő, mert a a tárgyalások meg fognak hiusulni. Mások
balkáni delegátusok a legutóbbi ülésen ki- Danev békiitő szavaiból, amikor ehíhez a kérjelentették, hogy szóval előterjesztett ja- déshez hozzászólt, reményt merítenek arra,
vaslatokat nem hajlandók tárgyalni. A tö- hogy sikerülni fog Drinápolyt illetőleg is
kötni.
rök javaslatok előterjesztése után a ibal- kompromisszumot
káni delegátusok tanácskozásra vonultak
Törökország enged.
vissza, melynek eredményét a következőkLondon, január 2. A Reuter-üevnőkség
ben terjesztették elő:
jelenti: A békekonferencia ma! ülését általáTudomásul vesszük a drinápolyi
vi- ban az jellemezte, hogy az ot tonnán delegátulajettől nyugatra lévő területnek t átenge- sok hangja engedékenyebb volt. Az Aegeidését abban a föltevésben, hogy ezalatt szigeteket illető követelésekre a törökök azt
mondották, hogv Törökország hajlandó
a
nemcsak a valósággal ökkupált területek nagyhatalmakkal tárgvalni. Amikor a balkáértendők, hanem azok a helyék is, ame- ni delegátusok megkérdezték, hogy niit érlyeknek okkupálása még nincs befejezve.
tenek a törökök e kérdések alatt, a törökök
azt
válaszolták, hogv reformokat
értenek
Albániát illetőleg ragaszkodunk ( ahoz
alatta. A balkáni delegátusk körében ebből
az eredeti nyilatkozatunkhoz, hogy erről a azt következtetik, hogv reformok cimén bikérdésről köztünk és a nagyhatalmak kö- zonyos autonómiát adnának az illető szigezött létesítendő megegyezésnek
kell dönte- teknek. Remélik, hogy a kompromisszum
ni.
létrejön és pedig oly módon, hogy i néhány
A Drinápolyra
vonatkozó
török ja- szigetet Görögország kapna, mig a többi tövaslatok formai okokból
elfogadhatatlanok, rök ikézen maradna.
Szerbia vádolja a monarchiát.
mert a törökök erre vonatkozóan csak
Bulgáriával akarnak tárgyalni,, holott mi
Belgrád, január 2. A városban rendkícsak testületileg tanácskozunk; anyagi vül izgatott a hangulat s nagy az elkeseredés

a monarchia ellen, amelyet azzal vádolnak,
hogy Montenegrót, és Szerbiát össze akarja
veszíteni egymással. A lapok közül leghevesebben a Sztrazsa támadja AusztriaHMagyarországot. Kiindulva a Südslavische
Correspondenz néhány naippal ezelőtt megjelent tudósitásából, mely szerint Nikita trónja megingott s forrongás észlelhető Cettinjében, melyet Szerbia erősen szit, hogy bevonulhasson
a lázadásokba vesző országba. A Sztrazsa erősen tagadja a hir valóságát s a monarchia
intrikájának nevezi, hangulatkeltésnek, hogy
a liécsi és budapesti lapok tudomást vettek a
hírről. Vádolja a monarchiát, hogy az albán
kérdés rendezésekor is nehézségeket akart
okozni Szerbiának s meg akarta fosztani a
szerb népet győzelmei gyümölcseitől. A hatalmak azonban -— i r j a a lap — gúzsba kötötték a monarchia jogtalan törekvéseit, Erre most Montenegró és Szerbia között akar
viszályt támasztani, a szerb inép azonban
gondoskodni fog róla, hogy meghiúsítsa a
sváibák terveit. A hivatalos Samouprava nem
n,evezi ugyan ímeg a monarchiát, de hevesen
támadja, azt a halaimat, mely Szerbiától
azoknak az albániai városoknak az átengedésé? követeli, melyeket a szerb hadsereg oly
sok vér és pénzáldozattal hódított meg. Bármilyen niagy is Szerbia enenedékenysése a
hatalmakkal szemben, a politikai öngyilkosságot s nemzeti kötelességei elhanyagolását
nem követelheti tőle senki.
El akarják árulni Szerblát.
Belgrád, január 2. A londoni békekonferencia lefolyása hihetetlen izgalmakat keltett Belgrádban. A lapok feltűnő helyen, hatalmas betűkkel nagy elkeseredéssel irnak a
békekonferencia folytonos elnapolásáról s annak a nézetüknek adnak kifejezést, hogy a
szerb nép nem adott fölhatalmazást az ügyek
ilyen halogató vitelére a követeknek, akik,
ugy látszik, el akarják árulni Szerbiát.
Vizit.
London, január 2. Ausztria-Magyarország, Olaszország, Franciaország nagykövetei és Bolgárország követe, valamint a békedelegátusok közül többen ima látogatást tettek a külügyminisztériumban.
A bolgárok GaUipoll előtt.
Konstantinápoly, január 2. Teljesen megbízható magánjelentéseik i szerint háromezer
főből álló bolgár sereg jelent meg Gallipoli
előtt és tudtára adta az elöljárónak, hogv
bevonul a helységbe.
A török parancsnok
azonnal megtette a megfelelő intézkedéseket.
Noradunghian bolgárforradalmat jósol.
Konstantinápoly(, fjianiuár )2. Noradunghian külügyminiszter tegnap egy török méltósággal folytatott beszélgetése közben a következőket mondta:
— A bolgár kormány nem teheti azt,
.amit akar 'és helyzete valóban nagyon válságos. A bolgár kormány kész lett volna arra,
hogy Drinápolyt egy bizonyos idő elteltével
Törökországnak visszadja, de nemcsak a szövetségeseivel létrejött megállapodások kötik
a kezét, hanem attól is tartania kell, hogy a
bolgár seregben a dinasztia
ellen
irányult
forradalom tör ki.
Albánia független.
London, január 2. Mint a Reuter-ügynökség kiegészitőleg jelenti, a szövetségesek
az Albániára vonatkozó török javaslatokhoz
hozzájárultak, i
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Anglia okkupálja Egyiptomot.

Róma, január 2. A Corriere d'ltalia értesülése szerint minden előkészület meg van
téve Egyiptom alkotmányának a 'megváltoztatására. A balkáni béke megkötése után
azonnal megjelenik a szultán irádéja, amely
Egyiptomot
függetlenné nyilvánítja. A szultán ezért nagyobb kárpótlási összeget kap.
Anglia azonban nem fogja a szultán irádéjára
támaszkodva kimondani az annexiót, hanem
a hatalmakat csak az okkupdcióról fogja értesíteni.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
Szinházi műsor:
P É N T E K : Az ostrom, sziámii.
SZOMBAT: Támasz, operett.
V A S Á R N A P : Tavasz, operett.
V A S Á R N A P d. u.: A
miniszterelnök,
vígjáték.
HÉTFŐ d.
Tündér szerelem, daljáték.
HÉTFŐ este: Tavasz, operett.

most hozzá a k a r j a j u t t a t n i a közönségnek azt
a részét is, amely csak ünnep délutánján ér
rá a szórakozásra. — Ugyanezt a ©élt szolgálja hétfőn, Vízkereszt délutánján, a Tündérszerelem előadása. ,A klasszikus énekszámokban bővelkedő legendás történet, amely
látványosságnak is beillik, ugyan .azon elsőrendű szereposztásban kerül színre, mint eddig. Mindkét délután előadásra való jegyek
a nappali pénztárnál kaphatók.
* Tavasz. A szinházi iroda jelenti: Valósággal premiiérszámba megy a Tavasz fölelevenitése. Annak idején, újkorában, leszorította a műsorról az addigi operetteket és sorozatos előadások jelezték mindenfelé diadalma,s körútját. Biiihájns melódiái mellett meg
vau az a ritka előnye, hogy a meséje önmagában, zene nélkül is, megállaná ,a helyét. A
színház elsőrendű szer,eposzt,á&ban, legjobb
erőire bizvta a bálás feladatok megoldását, u j
rendezésben, díszes kiállításban hozza, színre az operettet.
* Bárónőből operaénekesnő. Sőt magyar
bárónőből, bécsi operaénekesnő. Mert ez igy
stílszerű, Mihálkovich
Ödönnél, a Magyar
Zeneakadémia igazgatójánál nemrég jelentkezett egy aradi baronessz, Bedeus Bella bárónő és felvételt kért. Próbát énekelvén, kiderült, hogy kivételiesen széphangjia van, de igy
meg amúgy, erre meg amarra,, ,a tanév már
régen elkezdődött ós nem vették fel a baronesszt. Felutazott tehát Bécsbe és a szigorú
kritikáról híres Stöhr t a n á r a j á n l á s á r a H a n s
Gregor, a bécsi udvari opera, igazgatója előtt
énekelt próbát. Tüneményes hatása volt. Az
operaházi bizottságtól bioznyitványt kapott,
amely szerint .a. hangja ritkaszép (—-ellne ,s,elten ischöne stimme —) és Gregor igazgató
mindjárt ifielajánlotta neki, hogy ha egy éven.
belül elméleti és gyakorlati vizsgát tesz, beléphet a Hofoper kötelékébe. A bizonyítvány
alapján rögtön helyet kapott ,az .akadémián,
az udvari pénztér tekintélyes ösztöndíjat
utalt ki a számára. Bedeus Bella bárónő pedig magyar művészi álnevet vett fel, hogy
h a lesznek külföldön sikerei, a magyar névnek is dicsőséget szerezzen.

* Előzetes kritika. A jó Sudermann, több
hagy sikerek szerzője, aki egy kicsit avas
már, de még most is ir, most Der gute Ruf
cimen állított össze egy darabot, amit majd
csak a jövő héten adnak elő. A Schaubühne
cirnü művészeti folyóirat mindamellett m á r
előre irt róla egy sötét kritikát. Siidermann
nem hagyta ennyiben a dolgot, följelentette
a hetilapot és kieszközölte azt, hogy a
Sehiaubühnéneík a kritikát tartalmazó számát lefoglalják, Ez megtörtént s most fölvetődött az előzetes kritika kérdése. Jogos-e?
Gyorsan mondjuk meg, /hogy nem jogos. A
színdarab akkor válik szín darabbá, amikor
előadták, mikor szerző és színház ezt mondják, tessék, ez az a produkció, amit csináltunk, gyertek, nézzétek meg és mondjátok
* Nyugat. A Nyugat, Ignotus, Ady Endre
meg róla a véleményeteket. 'Hogy addig miés Fenyő Miksa szerkesztésében megjelenő
lyen ,a darab: nem lehet tudni. Mert .még az szépirodalmi folyóirat 1913. évi január 1-i
utolsó próbán is hiányoZhatik belőle egy szög 1-ső száma. ,a következő igen érdekes tartas ép ©minek a .szögnek a hiánya teliét,i azt, lommal jelent meg: Laiczkó Géza: Német
hogy n darab rossznak látszik. Ha ugyanez maszlag, török áfium (Regény). Ady Endre:
Versek. Kevi Sándor: Családi öröm (Novela szög az előadáson hiányzik, akkor kritika
la). Szabó Dezső: A fuítuirizin,us: az élet és
és közönség jogosan m o n d j a rossznak a da- művészet u j lehetőségei. Kosztolányi Dezső:
rabot, tekintet nélkül arra, hogy tmdjálk-e, Versek. Lengyel Géza: K i s házaik között (Rehogy e rosszaságot a szög h i á n y a okozza. A gény). Lesznaii Anna: lEzeregyéj után. Kermit megmutattak nekik, azt kritizálták meg. tész István: Kotorok (Novella). Pásztor Árpád: Autorohanás (Vers). Elek A r t ú r : A imaiAmit nem mutattak meg, arról n e m lehet
g y a r liró és kiadója, Ignotus: A politika mökritikát írni, vagy mondani, mert ez pletyka, gül. Fenyő Miksa: Vámpolitikai készülődéjogtalan indiszkréció. Hogy .min dám ellett sek. Bartók (Béla: Allegro barharo (Zenedaszokásos nálunk is, hogy esti lapokban kriti- rab). Figyelő: Szabó Dezső: Kenődi Géza:
kák jelennek meg még a darab premierje Anekdoták a magyar közéletből. Lesznaü Anna: Életsiratás. Kassák (Lajos novellái. Nagy
előtt! Szerzők és ,színházak hibája. Mert fő(Lajos: Egy (Balázs-novella. Balázs Béla: Dr.
próbát tartanak darabjaikból, vagyis előbb Balázs István: A m a g y a r közp,iskolai oktamutatják meg a darabot, mint kellene. H a t á s reformja. Schöpflin Aladár: A Nagy Ur
nékem m á r megnyitották a darabot, nem kö- (Kisbán Miklós darabja). Lengyel Menyhért:
telezhetnek arra, hogy hallgassak róla .bizo- A Nagy Ur. Fekete Miklós: Benedek Eltek:
Ealusi bóhérpek. Bálint Aladár:' A „Kéve"
nyos időpontig. Azért m u t a t t a k meg, liogy
könyve. Molnár Antal: U j könyv Schubertvélekedjem. És pedig, amikor akarok. Eliör- ről. Disputa: Balázs Béla: Válasz Szabó Delendő hát a főpróba? Mint a kritika i r á n t i zsőnek. Ady Endre: Protestáns tévedés. A
udvariasságnak az elévült for.miájia, aimlely Nyugat hírei. Előfizetési ára: Egy évre 24 koeleinte ártatlan volt, de most /már kártékony rona, félévre 12 korona, .egyes szám á r a 1
korona 20 fillér. Megjelenik minden hónap
és veszedelmes? Ugy látszik, a régi probléma
1-én és 16-án. Szegeden megrendelhető Váru j marad. De nagy a főpróba hívednek is a nay L. Kárász-utcai könyvkereskedésében.
tábora. Igaz, hogy a szerző se dühös, h a az
* Mozihirek. Csütörtökön este ugy az
előzetes kritika a darabját egekig — .magaszUrániában, m i n t ,a Vass-.mozgófónyképsz i n talja.
házban premier volt. Az Urániának speciális
P §* Ünnep-délutáni előadások. A szinházi japán műsora egy csapásra meghódított a a
iroda jelenti: Vasárnap délután Nagy ,Endre közönséget. Az imltelligenls premiér közönségpompás, éles szatírával telt. vígjátéka, A mi- nek nagy gyönyörűséget szerzett, a japán filniszterelnök kerül színre. Az eddgi előadások mek művészi finomsága és a japán színészek
közönsége kellőleg igazolta, hogy megértette játéka. Nagy sikere volt Daimió bűne cimii
a jeles szerző intencióit s amíg egyrészt jól drámának, melyben a főszerepeket a tokiói
mulatott, nem kerülte el figyelmét a darab császári színház tagjai játszották. Nagyon
számos mélyebb vonatkozása sém. A színház tetiszett még Kitten egy Kimonóbcm
cimü

vígjáték is. Általában meleg sikerekben bővelkedő művészi estiéje volt az Urániának.
A Vas s-bon Henry Bataille kitűnő és izgalmas d r á m á j á t , az örök tanuk-at vetítették.
Itt se maradt el a siker, mely magyarázható
azzal, hogy izgalmasabb dráma ínég nem került vetitésre Szegeden. Az MpolM-sziiuhiázban kiitiinő szerelmi rlrá.ma került előadásra.
Az apacsleány a ciine az elsőrangú filmnek.
Az iró az élet mélységeiből merítette a .témát. Ko,kottok, niidiiiettek, apacsok, .apacsnők
szerepelnek a. képen. Mind a három moziban
pénteken is látható ez a műsor.
* Legjobb színházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.

NEMÉNYINÉ
F O G MÜ V E S T E R M E
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban, Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül.
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Vétmagyaro rszág
politikai

napilapra

1913. január 1-től uj előfizetést

nyitunk.

A DÉLMAGYARORSZÁG
Szeged
és a délvidék legelterjedtebb és leggazdagabb tartalommal
megjelenő
reggeli
politikai napilapja. Nagy
elterjedtsége
közleményeinek a legteljesebb
nyilvánosságot biztosítja,
aminek különösen a
hirdetők szempontjából van nagy jelentősége,
A DÉLMAGYARORSZÁG
előfizetési ára
Szegeden
vidéken
egész évre 24'—
28 — K
félévre
12—
14 „
negyedévre
6—
7— „
egy hónapra 2•—
2%40 „
Kérjük
tisztelt
előfizetőinket
hogy
lakhelyváltozás esetén uj címüket velünk
közölni szíveskedjenek.
Mutatványszámot
egy hétig díjtalanul küld a
KIADÓHÍV AT A

1913. január 3.

Várnay Lipőtné temetése.
(Sajót tudósítónktól.)
A" részvét impozáns megnyilatkozásával kíséritek utolsó útjára csütörtökön délelőtt özvegy Várnay Lipótnét, Várnay Dezsőnek, a
Délmagyarország ikíiadótulajdonosámak az édes anyját, A
temetésen megjelentek a város, a különböző
társaidalmi -és jótékony egyesületeik képviselői. Szeged majd minden előkelősége, az elhunytnak ós a gyászoló családnak tömérdek
tisztelője, jóbarátjia és ismerőse. És nem feledkezhet meg ,a fájdalmas aktus krónikása
.arról a husz-diarmiinc, szegényes kinézésű,
kopottas iratháju, asszonyról és férfiről, gyermekről ós aggról, akik szerényen meghúzódtak a ravatal .mögött, illő távolságban.
Tizenegy órakor kezdődött a gyászszertartás és a napos, száraz téli délelőttön m á r tíz
órakor hullámzott a gyászházban a részvétüket lerovó előkelőségek sokasága. Nagyon sokan jöttek el személyesen, hogy részvétüknek kifejezést adjanak és nagyon sokan voltaik — szegediek és vidékiek — akik Írásosan
fejezték k:i részvétüket a. mélyen sújtott család inak, első sorban Várnay Dezsőnek a Délmagyarország kiadótulajdonosának.
Várnay Lipótné hirtelen halála megrendiitőleg hatott. Néhány héttel ezelőtt esett
ágynak erős megfázás következtében és a leggondosabb ápolás sem menthette meg az életnek.
A temetésen, amely délelőtt tizenegy órakor volt a. Kárász-utca 9. számú gyászházban,
Lőw Imánuel dr. főrabbi mondott .magasan
szárnyaló, megható búcsúztató beszédet. Mély
elfogódottsággal beszélt .arról, hogy kit vesztett el az elhunytban a gyászoló család, a
társadalom, a jótékonyság .és költői szavakkal ecsetelte, hogy anyai szivének szeretetével mint volt családja szemefénye ós koronája
az elhunyt.
A kántorok éneke után bosszú kocsisorban és villamosokon a gyászoló közönség a
zsidó temetőbe indult, amelynek a cintermében folytatódott a szomorú aiktus. A sírnál
Lőw Imánuel dr. főrabbi imát .mondott.
A temetésen a gyászoló családon és rokonokon kívül megjelentek: begavári Back
Bernát, Barta Dezső dr., Bartos Lipót, Bach
Jenő, Basüh Ferenc dr., Békéi Nándor dr.,
Brecher Albert, Bokor Adolf, Bodnár Géza
dr., Csányi László, OhoLnoky Lajos, Dallas
Mór dr., Deésy Béla, Deutsch Lipót, Domán
Mátyás, Dózsa Emil dr,, Duschálk Henrik,
buziási Eisenstaedter Róbert, Eisner Ignác,
Engel Vilmos, Endrényi Lajos, Endrényi Imre, Eisenberger Nándor, Forbáth Leó dr.,
Glüoksfahl Lajos, Glücktálhl Mór, Goldschrniedt György dr., Gunst Lajos, bástyái
Holtzer Emil, bástyái Holtzer Aladár, Kárász József, Kende Ferenc dr., Klein Mór dr.,
Kólán Mór, Lázár György dr., Landesberg
Mór, Longauer Ferenc dr., Lövész Antal.
May Gyula, Malíina Lajos, iMachoM Miksa
dr., Magyar I s t v á n dr., Nagy Mihály, Örkényi Ede dir., Pálíy József dr., Perjéssy M.
dr., Pick Jenő, Piclc Mór, Redlieh József dr.,
Rosenifeld Nándor, Rósa Lajos, Rózsa Béla,
Strausz Gyula dr., Solti Pál, Székely Vilmos
őr., Szivessy Lehel dr., iSoliwarcz Henrik,
Stíbeinberger Antal, Szegelet.by Nándor,
Taussig Ármin, Tóth Péter, Ungár Benő,
Vass Károly, Viajda Béla, Weiner Miksa,
Weisz Gyula dr., Ziher Alfréd dr. A Délmagyarország szerkesztősége: Pásztor József, felelős szerkesztő, Eisner Manó dr., Szatay János, Hajnál Gyula, Tölgyes Gyula, Várnay

DÉLMAGYARORSZÁG
vállalatának egész személyzete. ós .még sokan.
Följegyeztük a következő koszorúk szalagfölirásait: Anyámnak — Gyermekeid. Özvegy Várnay Lipótnénak — A Szegedi Nyomda tulajdonosok. Kedves Dezső barátunk édes
anyjának — Tisza szegedi evezős Egyesület.
Őszinte kegyelettel — Weinmainn Antal. A
részvét fájdalmával — „Délmagyarország"
szerkesztősége.
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Párbaj a házelnök
és Károlyi Mihály közt.
— Tisza István gróf megsebesítette Károlyi grófot. — Harminckétszer csaptak
össze. — A viaskodás egy óra hosszat tartott. — A párbaj oka: személyes sértés. —
(Saját tudósítónktól.)
Csütörtökön délután három órakor Tisza István gróf, a képviselőház elnöke és Károlyi Mihály gróf, az
ellenzék egyik vezére között kardpárbaj volt.
A párviadalban, amelynek dka az völt, hogy
Károlyi az elvek harcát személyes térre vitte, a felek nem kevesebb, mint harminckétszer csaptak össze. Mindketten több lapos
vágást kaptak, mig az utolsó összecsapásnál Tisza István gróf a könyökén megsebesitette Károlyi Mihály grófot. A párbajsegédek erre a párbajt beszüntették. Tisza István
segédei Vojnits István báró és Molnár Viktor, Károlyi Mihály segédei pedig Hadik János gróf és Pallavicini őrgróf voltak. Az országos érdekességü kardpárbaj előzményeiről a következő részletekben számolunk be:
Tisza István tegnap délután a Nemzeti
Kaszinó egyik helyiségébe belépve, ott találta Károlyi Mibály grófot, akinek köszönt, de
Károlyi a köszönést nepa viszonozta és hátat
fordított Tisza Istvánnak. Mikor Tisza, ezt
látta, így szólt Károlyihoz:
— Szervusz Mihály, én köszöntem.
Károlyi ezt válaszolta:
— Azt hiszem, liogy a történtek után közöttünk enyelgésre nincsen ok!
— í g y is jó, — felelt Tisza higgadtan s
eImént. Kevéssel később segédei utján provokáltatta Károlyi Mihályt.
A párbaj előzményeiről Károlyi így nyilatkozott tudósítónknak:
— Tegnap délután a Nemzeti Kaszinóban
.együtt ültem Széchenyi Aladár gróffal és
Pallavicini György őrgróffal. Tisza, amint
belépett a terembe, egyenesen társaságunkhoz jött, kezet fogott Széchenyivel és Pallavicinivel, majd hozzám fordult és nekem is
nyújtotta a kezét ezzel a kérdéssel: „N.o hogy
vagy MihályI" E r r e én így feleltem: „Láthatod, liogy nem vettem ki a kezemet a zsebemből, közöttünk enyelgésre nincsen ok."
Tisza röviddel ezután elhagyta termet és
provökáltatott.
A párbajviadal egy teljes óráig tartott.
A felek ezalatt harminckétszer csaptak öszsze, mindig Károlyi támadott. A harminckettedik összecsapás u t á n Tisza éles vágást inért
Károlyi környékével amejlye)n Tisza k a r d j a
négy centiméter hosszú sebet ejtett. A segédek erre a párbajt beszüntették.
A párbaj után Károlyi így nyilatkozott:
— Tisza, mestere a vívásnak.
Mesterhez
illő szép vágást produkált ma délután.
A párbaj lefolyásánál a segédeken kivül
jelen voltak még: Zichy János és Pagpenheim
Szigfrid grófok, .akik szintén csodálattal és
elragadtatással nyilatkoztak Tisza bravúros
vívásáról.
Arra a hirre, hogy ma délután Tisza és
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Károlyi között párhaj ment végive, a nemzeti
munkapárt tagjai nagy számmal jelentek
meg a párt helyiségében. Jelenvolt Lukács
László miniszterelnök és a kabinet valamenynyi tagja, akiknek ós a munkapárt tagjainak
Tisza segédei elmondták a párbaj részleteit.
Mindenki csak azon csodálkozott, hogy Tisza gyönge látóképessége dacára olyan brilliáns vivást produkált.
Este félnyolckor Tisza is megérkezett a
pártkörbe, de az olvasó szobába vonult, hogy
elkerülje az ovációt. Kilenc órakor, amikor
már kevesebben: voltak la párthelyiségben;,
Tisza mégis belátogatott, de az ovációt nem
kerülhette el. Hangos éljennel fogadták és
gratulációkkal halmozták el a köréje sereglett munkapárti képviselők. Elsőnek Lukács
László miniszterelnök gratulált. Az üdvözlések után Tisza hosszabb ideig elbeszélgetett
hiveivel, de a párbajról nem volt hajlandó
nyilatkozni. Mindössze annyit monlott, hogy
Károlyi személyes térre vitte a parlamenti
küzdelmet és bár, mint köztudomásra, hogy a
parlamentben a rajta esett sérelmekért nem
tartotta szükségesnek az elégtétel kérését
egy esetben sem, most mégis pro vakál tatta
Károlyit.
Tisza .még ma éjjel elutazott Budapestről
Bethlenbe a sógorához.
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á trafikosnő csakVja.
— Egy utazó szélhámos manipulációja
Szegeden. — Letartóztatás az Európaszállóban. —
(Saját tudósítónktól.)
Nem .közönséges
kaliberű utazó szélhámos került tegnap . a
•szegedi rendőrség hálójába. A metódus, a
méllyel manipulált, hosszú praJkszisra vall és
hiszékeny, kevésbé intelligens, de némi pénz•zel rendelkező nőkre van alapitva. A szélhámos módszere annyira gyanútlan, hogy —
•amint a gonosztevő eddigi esetei is mutatják — még a rendőrségeket is gondolkodóba
ejti, vájjon megvan-e benne a büntetőtör•vénykönyvbe ütköző csélekmény kritériuma?
Szegeden azonban rajtavesztett a vakmerő
ember, aki különben jóképű, bizalmas külsejű férfiú és nyilván ez hatott arra a szegedi
trafikosnőre is, akit az utolsó pénzéig és az
utolsó darab ékszeréig kiszipolyozott. Most
már a rendőrség foglya: az Európa-szállóban, ahol elegáns lakást és „irodát" tartott,
letartóztatták s félnap alatt kitudódott róla
minden. Az eset részletei itt következnek:
December tizénötödikén elegáns utaaébőröndökkel érkezett az Európa-szállóba a szélhámos. A vendégoédulára ezt irta: Steinmetz
Illés, ékszernagykereskedő
és utazó.
A portás megkérdezte:
— Meddig tetszik itt maradni!
— Azt hiszem egyikét hétig — mondta
— mert itt a szallodábain fogom kiárusítani
a portékámat.
— A szállodában?
— Igen, miért? Rövid időre berendezqk
egy kis irodát, fogadok magam mellé egy elárusitónőt és kész. Az ékszerészek hozzám
jönnek majd el, nem pedig én hozzájuk.
Eltelt két nap, de a kiárusító iroda nem
nyilt meg. Portékáit sem látott a szálloda .személyzete. A harmadik nap reggelén Steinmetz és egy szolga között a következő párbeszéd folyt le:
— Va;n magának olyan nőismerőse, akinek vau egy kevés kauciója?
— Attól függ, milyen nő és mire kell a
kaució — mondta a szolga.
— Tudj,a, nem egy jobb nő, valami ka
szii-nő-féle, aki rendelkezik 500 vagy 1000 .ko
rona felett. Száz-százhúsz korona fizetésse
alkalmaznám elárusitónőnek.
— Van egy ismerősöm, lehet, hogy eljön.
Nem kaszirnő. Annak ugy tudom, van pá
száz koronája.
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— Hozza el.
Még aznap találkozott Steinmetz Bálint
Pálné volt trafik osnő vei, akinek Steinmetz
előadta, hogy havi százhúsz korona fizetéssel alkalmazni a k a r j a az irodájában, de mert
n agy értékű ezüstárukról van szó, osak 500
korona kaució ellenében veheti fel. Bálintné
elfogadta a feltételeket, de .a kaucióit nem
készpénzben akarta letenni, hanem takarékkönyvet nyújtott át biztositékul. íSteinmetz
azonban pénzt kért:
— Takarékkönyvben inejm bizoin —
mondta — vegye ki a betétet és én hat százalék kamatot fogok fizetni utána. A felmondási időt pedig három hónapban állapítjuk
meg.
Bálintné ennek a kikötésnek is eleget
tett. Átadta Steinmetznek az ötszáz koronát
és ,kapott egy elismervényt arról, hogy három hónap múlva a kikötött -kamatösszeggel visszakapja a pénzét. És, hogy a „kiárusításhoz" még nagyobb kedve legyen az aszszonynak, Steinmetz fölajánlott öt százalékot
az eladott értéktárgyak után is.
Rendben volt. December tizenkilencedikén a következő magyar-német felírás fityegett Steinmetz szállóbeli lakásának a j t a j á n :
Ezüstáru-eladás!
Silberwaren-Verkauf!
Bálintnénak mindössze annyi dolga volt,
hogy bement „az irodába" délelőtt egy órácskára és délután egy félórácskára. Steinmetz
hazaküldte.
— Most ugy se jön senki — mondta —
mert karácsony előtt rosszul megy minden
üzlet.
Bálintné naiivul hitt. Csak azon csodálkozott mégis, hogy az egész ezüst áru r aktár,
néhány kiinaezüst tálcából, egy-két pakfong
virágvázából, meg két dohány,szelencéből áll,
megér az összes italán 50—60 koronát. Mikor
aztán Bálintné érdeklődött, hogy hol vannak
a többi tárgyak, Steinmetz ravasz feleletet
adott:
— Vonaton jön a többi, két nagy kofferral, tegnap adottam fel a budapesti gyárban.
Bálintné ezt is elhitte. De egy-két nappal később m á r türelmetlenkedni kezdett.
Látta, bogy se vevő, se portéka nem jön,
az iroda a nap legnagyobb részében be van
zárva s gyanúja támadt. De Steinmetz ügyesen tudott bánni a tapasztalatlan trafikosnővel. Még az aranyórájától és egyéb ékszereitől is megfosztotta. Az aranyórát azzal csalta ki tőle, hogy a sógoránál — itt egy szegedi órást emiitett — megcsináltatja. Az ókszereit pedig azzal, hogy megnézeti, valódi
vagy hamisaranyból 'készültek-e.

mit. Majd készülődós közben hirtelen az ajtóhoz lépett:
— Rögtön jövök uraim, csak kimegyek...
És már rohant is a folyosón. A detektívek utána. Steinmetz lefutott a. lépcsőn. Meg
akart szökni. Az elillanás azonban -nem sikerült, még idejében utolérték, lefogták és
szigora felügyelet mellett bevitték a rendőrségre.
A kihallgatása alkalmával elmondotta,
hogy máramarosszigeti illetőségű ékszerutazó.
— Maga barátom egy szélhámos, nem
pedig utazó! — -mondta az ügyeletes rendőrtisztviselő.
— Tévedni tetszik — válaszolt szemtelen
hangon.
— No, no. Hova tette Bálintné ötszáz
koronáját?
— Befektettem az üzletbe.
— Mibe?
— Az árukba.
— Miféle árukba?
í
— Amiket eladtam.
— Kinek?
-— Az nem tartozik a rendőrségre. Én
irást adtam, hogy az 500 koronát három hónap múlva visszafizetem, kezembe van Bálintné beleegyező nyilatkozata, engem nem
lehet 'letartóztatni.
— Nem-e? Azt mi mondjuk meg.
— Hát az aranyórával, meg Bálintné többi ékszereivel mi történt?
— Nem tudom. Soha nem láttam.
— Nem is tette zálogba?
-— Nevetséges. Ha egyszer nem láttáim...
Végig tagadott. Néhány óra múlva azonban megérkezett a máramarossaigeti rendőrség távirata, amelyben az állott, bogy
Steinmetz Illés az utazó szélhámosok egyik
legveszedelmesebb típusa. Rendesen tapasztalatlan nőkre pályázik, akiket különböző
ürügyek alatt kifoszt. A mult évben Pécsett
,is rajtavesztett ós tiz hónapi börtönre Ítélték. Nemrég töltött-e ki a börtönbüntetését s
nyomban utána u j körútra indult. A táviratot megmutatták, aki cinikusan megjegyezte:
— Ez nem bizony.it semmit. Szeretném
látni azt a. -bírót, aki -elítélne...
A ravasz szélhámost rögtön le tartóztatták, ma délután pedig átkísérték az ügyészség fogházába. Csalás és sikkasztás
büntette miatt indult meg ellleme az eljárás.
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H I R E K

Szegedi

kalendárium.

íme, két napot
átéltünk
már az ujesztendőből
is.
És látjuk, hogy mindenekelőtt egy változás elé jutot•
tünk az óévből: itt a télDecember legvégéig
rendkívül kellemes, tavaszi napok virradtak ránk. Remélni kezdtük, hogy
az idén talán tél se lesz, direkt a széndrágaság miatt. Most azonban, amikor legdrágább
a fa meg a szén is s amikor uj
esztendőt
ivünk, hát most megjött a tél és ránk ereszkedik a hideg köd, körülvesz bennünket kívül és belül...
IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézet jelentése szerint hőemelkedés és elvétve, inkább csak az ország nyugati felében csapadék várható. —- Sürgönyprognózis:
Enyhébb,
elvétve csapadék. Déli hőmérséklet Szegeden
2.8 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„Ostrom", színmű.
URÁNIA
SZÍNHÁZ:
Délután 6 órától
kezdve japán miisor, japán drámák és vígjátékok, Pathé szenzációs
fölvételeiben.
VASS-MOZI,
-délután
hat
órától
kezdve „Örök tanuk", társadalmi dráma 4
felvonásban, irta Henry Bataille.

J

Az idei farsang.

(Saját tudósítónktól.) Hiába estüník át
az u j esztendőbe, hiába kívántak egymásnak boldog u j évet az -emberek, azért mégis
rossz időket élünk, rossz csillagok járnak,
oda a vigsága a drága f-arsangnak. Egyes
vidéki és -magyar városokban hivatalosan kimondták, hogy nem farsangolnak, Szegeden
— Román főispán — képtelenség. ugy félig: -félhivatalosan mondták k-i -és .minNapok óta beszélnek egyes politikai körök- den jel szerint egészen befagy a farsaug, még
ben arról, hogy a kormány román főispánok ha hó s-e -esik. A ikedves bál,rendezők — ojjaj!
kinevezésével akarja kibékíteni az oláh nem- — mi lesz belőlük, ugyan hogy oldják meg a
zetiségi párto-t. Aradmegyének mintegy het- farsangi örömöket? -Elmehetnek sztrájkolni,
ven-nyolcvan százaléka román anyanyelvű s bizony-os, -hogy -nem nyernek semmit. LegfölMost m á r a szálló személyzete is gyanút igy, ha román főispánok kinevezéséről szó jebb a szegény mamák, -kik a farsangban bifogott. Az .asszony fűnek-fának panaszkodott, lehetne, Aradmegyét se hagynák ki. Egy új- zakodtak' ifezegények . . .)
mondhatják,
hogy ötszáz koronát adott Steinmetznek kau- ságíró báró (Jrbán István, Arad-megye főis- bogy: a j — baj, hogy adjuk férjhez lányunció fej éhen, de sem fizetést nem kapot t még, pánjához fordult ez ügyben falvilágosifásért: kat? Tény, hogy erre a kérdésre a párisi
sem egy fia vevőt nem látott még. Az „eziist— Én, — -mondotta Urbám — képtelen- jósnő s-e tudna felelni, holott ő mindent tud.
á r u r a k t á r " pedig össze-vissza akkora, hogy ségnek tartom, hogy a kormány román főSzegeden igazán szépen sikerültek minminden szerényebb ház szalonjában is leg- ispánokat nevezzen ki. Egyáltalában nem hidig a farsangi mulatságok. -Az idén: n-am éralább háromszor annyit látott.
szek benne. Az a bizalmas érintkezés, amely demes naptárt vezetni. Az általános helyzet
— Bizonyosan -csaló — mondta Bálintné
az, bogy a közönség nagy részének elvette a
egy ismerőse — jó lesz fölmenni a rendőrség- működésem ideje alatt a kormány és közöt- kedvét a bálozástól. Vulkán tetején táncolni
tem kifejlődött, azt hiszem elég okot ad arre, mielőtt megszökik.
egyike a legizgatóbb gyönyörűségeknek -és a
ra,
hogy feltételezzem: ha ilyen komoly terv- történelem bizonyítja, bogy az -emberek minAz asszony megfogadta a tanácsot és tegnapelőtt a rendőrségen följelentést tett Bor- vel .foglalkozik a kormány, akkor a rornán- dig teljes értékével tudták appreciálini ezt az
bola Jenő dr. bűnügyi osztály jegyzőnél. lakta vár-megyék főispánjait is bevonja az élvezetet; de kinek van .kedv-e csődtömegek
Nyomban két detektív: Vecsernyés János és akcióba és véleményt kér tőlük. Ez eddig idején táncolni? Ugy látszik, nióg a kalendáNagy Vince mentek az Európa-szállóba, de
nem történt meg. Hiszen kérem a közelmúlt- rium is megérezte az idők kedvezőtlen szelét
Steinmetz urat nem találták otthon. Azt hités szokatlanul rövidre: huszonkilenc naposra
ték, m á r meg is szökött. Kinyittatták a szo- ban arról is Írtak a lapok, hogy -a főispáni szabta C-arnevál ő fensége uralmát. Egyébbáját, a kina-ezüst tárgyak ott hevertek az titkári állásokat sürgősen reformálják. Kö- ként a puszta tény, hogy -a szegedi szezon
asztalon, podgyásznak azonban nyoma se volt zelről érdekelt az ügy — s hivatalosan kér- legelőkelőbb mulatságai -az idén el-maradnak,
A portás azt mondta a detektiveknek, hogy dést intéztem a belügyminisztériumhoz. Ki- szebben ás határozottabban -beszél, mint .a legSteinmetz valészinüleg még nem utazott el,
jelentették, hogy egy szó se igaz a dologból. szebb kortörténeti -fejtegetés. Azért ,a szóraelőtte legalább erről a szándékáról meim tett
kozni vágyó ifjúság még ne hintsen liamut
említést. ,A szoba számláját naponta ponto- Ilyennek képzelem én a roimán főispánok ki- a fejére -és ne -szaggassa meg báli ruhái t és
san fizette. A detektívek nem távoztak a nevezéséről szóló hir alapját -is.
Erdélyi ós Urbáu bandái se siessenek hegeszállodából, megvárták a körmönfont csalót.
Aradmegyében egyébként, ezernyolc- dűiket a fűzfákra akasztani. A jó istenke, ti
Alig egy félóra uralva miig is jelent. Bement
százhatvanhetet megelőzőleg három román kihez ilyen lidőtájt annyi forró fohász száll
a szobájába, nyomban utána a detektívek s
főispán is működött: Popo György, kuvini fehér leányszobákból, -nem feledkezik meg
felszólították, hogy kövesse őket a rendőr-szorongatott híveiről és ő, aki a mezők lilioségre. Steinmetz élsáppad*, ós hebegett vala- Szerb Tivadar és Popovics Simon.
mait ruházza és táplálja az ég madarait, gon-
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doskodik arról is, hogy a .Nusi meg a Tusi,
meg a Cica, meg a többi táncolni vágyó kicsi leány ne szűkölködjék ez idén se minden
mulatság néiJtül. Mert h á t az isten jó és az
emberek se olyan rossza k, ha önmagukról van
szó, ergó: mnlaitási a.lkalará még osak akad
iés tekintettel arra az ősrégi igazságra, .miszerint a különböző Katókat táncra vinni nem
tartozik a nehezebb feladatok közé, raméljük,
hogy a szorgalmas rendezőbizottságok munkáját siker fogja koronázni az idén is. Hiszen
ép ebben a szomorú világban fér rá az emberekre iegy kis vigasság . . .
— Görgey állapota aggasztó. A nagybeteg Görgey Artúr tábornok .állapotában isméi aggasztó rosszabbodás állott be. Az elmúlt éjszakát egészen hajnali fél négy óráig
aránylag nyugodtan töltötte, attól fogva'
azonban nem tudott újra. elaludni. Kora reggel .konyakos teát ivott s néhány darab könynyü süteményt evett jó étvággyal. Testének
hőfoka a kora délelőtt 36.1 fokra .sülyedt, A
beteg tábornok teljesen eszméletén van, hozzátartozói kérdésére halk hangon felelget is,
de különben igen el van gyöngülve s ez ad az
aggodalomra különös okot. Ágyánál az ápolónőikön kívül állandóan ott tartózkodnak özvegy Görgey István,né, Sántha Kálmámué és
Sántha Sándor dr.
— Megtámadták az arabok az olaszokat. A párisi Eclair-ntk jelentik Rómából:
Sirtában olasz csapatokat szállítottak partra több fontos hdynek megszállása végett.
Partraszállásuk közben sók arab gyülekezett
s amikor látták, hogy az olaszok a törökökkel barátságosan érintkeznek,
puskatüzelést
kezdtek az olasz katonák ellen. A harcban
tizenöt arab elesett és sokan megsebesültek.
Az olaszoknak kevés veszteségük volt.
— A honvédelmi miniszter Bécsben.
Félhivatalosan jelentik, hogy Hazai
Sanm
liáró honvédelmi miniszter ima délután Bécsbe utazott és onnan kétnapi tartózkodásra a
Semimeringre megy.
— Kossuth Lajos Tivadar Budapesten.
Kossuth Lajos Tivadar ma délelőtt negyed
11 órakor .a déli vasúton Budapestre érkezett. Beteg bátyja, Kossuth Ferenc látogatására jött néhány napra Budapestre.

DÉLMAGYARORSZÁG
— Vilmos császár : magyar részvényes.
Vilmos itt, Vilmos ott, Vilmos mindenütt.
Vilmosról, a németek császárjáról mindenki
tudja, hogy ezerfejü ember, költő, drámairó, szobrász, festő, muzsikus vagy amit
akartok. Most kiderült, hogy Vilmos, a németek hatalmas imperátora mindezenfeliil
még valami. Nagy magyar iparvállalatok főrészvényese. Mintegy tizenkét évvel ezelőtt
az Arad-csanádi egyesült vasutak több millió korona értékben hat százalékos kamatozású részvényeket bocsátott ki. Ebből a kibocsátásból Sűhvelléreztől, a vasúti bécsi főrészvényestől négy millió korona értékben
vett át részvényeket a berlini Nationalbank.
Ez a kitűnően szituált porosz pénzintézet arról nevezetes, hogy Vilmos császár bankja.
A német birodalom császárja a Nationalbank
utján intézi összes pénzügyeit, itt kezelteti,
gyümölcsözteti sok-sok millió márkára rugó
magánvagyonát. A berlini pénzintézet küldi
be az Acsev. pénztárához évről-évre a részvények szelvényeit, hogy az értük járó osztalékot kézbesítse meg'bizójának: Vilmos császárnak. Sokan érdékiődtek már és az Acsev.
vezetősége is meg akart bizonyosodni arról,
hogy felséges főrészvényese hány részvény
birtokosa, de a berlini bank megtagadott minden fölvilágosítást és a mai napig sem árulta el hivatalosan azt, amit nem-hivatalosan
már tudnak: hogy a Nationalbank négy millió korona értékű Acsev.-részvénye
valójában
Vilmos császáré.
Titkolni könnyű, mert a
részvények nem névre szólók. Az Acseven
kívül a nagy Vilmos részvényese a brádi
aranybányának is. A Tizenkét apostolról elkeresztelt bánya egy német társaság tulajdonában van és a kapitálisban részt vesz Vilmos császár is. Az uralkodó mindjárt a részvénytársaság alakításakor nagy összegű
részvényt jegyzett, amelyek — mert Vilmos
egy keresztül-kasul szerencsés felség — nagyon szépen kamatoznak.
— Juhász Gyula kinevezése. Juhász
Gyulát fölösleges m á r bekonferálni a puiblikumma.k. Egyik legnagyobb lírikusunk, —
végtelenül talen,tuimo®, de végtelenül szerény.
És önérzetes is. Innen van az, hogy amig
kétes képességű irodalmárok mint irodalmi
nagyságok báva lkodnak a fórumon, addig
Juhász Gyula kénytelen visszavonulni egy
eldugott k,is községbe, Szakolcára, tanárkodul. Igen, a szafcoleai gimnáziumban dolgozott, nevelt Juhász, mint helyettes tanár, a
kinek az irása a megtisztult költészet, szubtilis művészet. A poétát most — végre — elismerés érte, nem ugyan az irodalom részéről,
hanem .meglehetősem magas helyről: a közoktatásügyi miniszter a szakolcai • gimnáziumba kinevezte rendes tanárnak. Lám, lám,
a magyar viszonyok milyen szép karrierhez
segítik Juhász Gyulát: talán még Szegedre,
a szülővárosába is áthelyezik tanárnak.

— Mailáth : kalocsai érsek. Csernoch
Jánosinak hercegprímássá történt kineveztetésével gazdátlanná vált a kalocsai érseki
szék. Hetek óta kombinálgatják: ki lesz Csernoch utóda? Fölvonultak a törtetők s egész
csomó megyéspüspök nevét hozták forgalomba, persze minden komoly alap nélkül.
Különös szeretettel jelölték kalocsai érsekké
Fischer-Golbrie Ágost kassai püspököt, holott mértékadó körökben erről soha se volt
— Gyűjtés a szerbeknek Boszniában.
szó. Kitűnő forrásból nyert információink
Szemjevóból
jelenjük: Boszniáiban a (seferb
alapján közölhetjük, hogy Kalocsa érsekévé
vörös-kereszt részére eddig ötszáztizezer kogróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspö- ronát gyűjtöttek.
köt fogják kinevezni.
Ez befejezett dolog,
JtaL— Mikor kaszával harcolt a magyar.
csak az nem tudható még, ihogy mikor hagyMilliárdokba kerülnek most a fegyverkezéja el Mailláth az ő szeretett gyulafehérvári sek. Ez a niagy neki készülődés kivételesen
rezidenciáját. Érdekes, hogy Mailáth már most imkodolt is, mert hiszen, ha kiütne a háévek előtt lehetett volna kalocsai érsek: több ború, nem rohanhatnánk kapával-,kaszával a
izben fölajánlották neki a z érseki széket, de rácok ellen, mint őlk tették az 1848. esztendő
mindannyiszor elhárította magától. Az erdé- izgalmas napjaiban. De ekkor a magyarság
se tudott Mianlicherekkel védekezni, hanem
lyi egyházmegyét kétségtelenül nagy, szinte szintén kaszát ragadott, hogy azzal verje
Pótolhatatlan veszteség éri Mailáth távozá- vissza a vad támadást. IAZ Ernst,-muzeumban
sával, mert az ő páratlan áldozatkészségét érdekes dokumentumot őriznek erről, egy leés buzgalmát nehéz lesz pótolni. A kormány velet, amelyet a pécskai szolgabíró i r t az álloés Mailáth gróf között végleges megállapo- daLmi tiszttartósághoz. íme e levél:
Tisztelt állodalmi Tisztség! Vörös Antal
dás jött létre a tekintetben, hogy Mailáth elfoglalja a kalocsai érseki széket. Kinevez- Araömegye első alispánja áltál ,tett hivatalos
tetése, amelyhez Róma örömmel fog hozzá- tudósítás folytán a Pécskai kerület arra fijárulni, már legközelebb megtörténik. Nagy gyelmeztetett, hogy a tudvalevő Ilir mozgagondot fog okozni ezután az erdélyi püspöki ' iom hazánk irányában már annyira fejlődött,
szék betöltése, mert a nyílt és titkos-pályá- ' hogy szinte 17 ezerből álló tömeggél csak
zók egész serege fog érte íölvonulni.
nem sok idő alatt bennünket is megrohani
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kirabolni s düihösgéseik által öszve rombolni
sietnek, — e váratlan kömyülállás Mpócska
község lakásait, odavezeté, hogy a puskák hijánva miatt kasza védlő eszközöket rögtön
készitcttni magokat elhatározzák. — Miután
pedig ezen fegyverhez szinte hatszáz darab
egy öles liosszu nyél kívántattnék s'az rögtön máskép még nem szerezhető, hivatalosan
felkérem 'az állodalmi Tisztartóságot, hogy a
Pécskai erdőbe ily rendkívüli esetben, annyi
kasza nyelet, ha csak lehet még ma utalványozásával kiadatni szíveskedne.
Költ Pécskán Junkm 11-én 1848.
alázatos szolgája Ormos Sándor szolgabíró.
Az állodalmi tiszttartóság tennésztesen
.teljesítette a szolgabíró kérését 'és igy felfegy
verezbetták azt a hatszáz derék péoskai magyart, akik a szabadságharcban életüket vitték a golyózáporba.
— Szegedi ifjú tanulmányútjai. Engelsmann Jánost, Engelsmann Soma nagyiparos
fiát állami ösztöndíjjal tüntették ki s a törekvő és tehetséges if jú Németországba utazott; egyik drezdai tanfolyamot látogatta.
Tanulmányairól a szegedi kereskedelmi és
iparkamarának fog beszámolná. A cipészet
körébe vágó mindenféle j tudni valót sajátította el és örvendetes, hogy egy-egy magyar
ifjú ilyen külföldi útra vállalkozik.
— A pilóta emléke. A földhözragadt
magyar aviatikának első vértanúhalált szenvedett áldozatát, Takács Sándort mindenki
elfeledte. Emlékét is csak az a kis fakereszt
őrzi, amelyet .sírja fejéhez tűztek. A nekivadult repülőgép egy asszonynak .a fórját, két
gyermeknek az apját gyilkolta meg. Óriási
részvét, gyászos pompa, a kinematográí gépek berregése közben folyt le a temetés. A
nagy gyülekezetben egyetlen volt az igazán
sirató: az asszony. Másnap m á r elfeledték az
aviatika magyar vértanúját ós az asszony
nagy nyomorával egyedül maradt. Szomorú
napok virradtak az özvegyre. Kezdődtek a
kiLinoselések, könyörgések valami kis állásért, hivatalért, pénzért. Mindenütt elutasították, sehol sem talált pártfogóra. És ekkor
gondolt la szegény özvegyasszonyok .mentsvárára, a. trafikra. Ebez is engedély kell ós kezdődtek újból a könyörgések. Végre .a Géprepülők Szövetsége, amelynek Zichy Béla Rezső gróf az .elnöke, elvállalta, hogy segítségére lesz az engedély elnyerésében, ha a trafikjában valamilyen látható, Takács Sándor
dicsőségét hirdető emléket állit Igy megesik
majd, hogy a levegő meghódításában halált
szenvedett pilótának az emlékezetét egy kis
trafik fogja hirdetni. Máshol ékes, művészi
monumentumok jutnak a levegő martirjaina.k, nálunk egy dohányszagu trafikban kis
gyászkeretes fénykép. Bár még ez se bizonyos.
— Máskor se 1 Hogy ne vigyék az iskolás gyerekeket a temetőbe rossz időben, mert
meghűlnek és megbetegednek! Erről utasításuk volt a minisztériumból az iskoláknak, de
nem tartották be s rá kellett irni a tanfelügyelőségeikre, hogy gondoskodjanak a rendelkezés kellő végrehajtásáról. Ebből az alkalomból azt a kérdést is revidiálni lehetne,
hogy v.aló-e egyáltalában gyakori gyászkiséretnél a kis gyermek? Az az érzésem, hogy
nem. A íeketeségből, a sötétségből, a megrendülésből hadd járjon .ki minél kevesebb a
gyermeknek, hiszen a legtöbbjének lesz benne része bőven, mire megnő egy kicsit, vagy
nincs is szükség erre .a várakozásra, nagy
adagokban kapja meg már a bölcsőjétől kezdve. Ha nem is hat az újság ingerével az a
megállapítás, hogy napsugár, öröm és minél
több fesztelen szabadság kéli a gyermekéknek, de kétségtelenül igaz ezzel a kérdéssel
szemben is. A temetéseknél való sorfalállásnak még a nevelő hatása is elég kétséges s
ha erről van szó, akkor még a fehérruhás
kislányok tömeges tisztelgését is a minimálisra kell redukálni. De hidegben, esőben, zi-
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(mankóban is ínebulókat temetőbe kicipelni
(testületileg, azt nem. Semmiesetre sem!
— Esti zsúr. Most a férfiak kedvéért változik a divat, amely csöndesen 'elfeledteti
majd az ötórai tea szokását. Az elegáns hangzású fi ve olclook Angliában, ahonnan hódító
útra indult, tulajdon képen szerény, fesztelen
uzsonnát jelent. A klubok trócselői és vitatkozói összeültek a tea mellett, akárcsak mint
nálunk a vidéki városok kávósnénikéi szolid emberszólásuk, kávétracesuk alkalmával.
A délutáni tea aztán nálunk is fölkapott
divat lett, de .itt már előléptették feszes zsúrra, amely a szmoking és estélyi ölötzék dominál 'és egyedül a feszesség adja nneg az elegáns színezetet. A divat sokáig tartott, makacsul védekezett a kiküszöbölése ellen. Most
aztán mégis megdőlt a five elclook bálványa.
Megdöntötték a férfiak. Nem harcol ós agi.tációval, hanem távollétük pasisziv rezisztenciájával. Nálunk más a társadalmi rend,
mint Angliában. Üzlete, hivatalos dolga leköti délután a férfiembert, aki ezért a társaságból mindig hiányzott s munkája után fáradtan nem adta rá magát, hogy szmokingba
öltözzék és szórakozás, megkönnyebbülés helyett egy ünnepi zsuron feszelegjen. Ezért
kellett kimúlnia a délutáni teának, hogy elkövetkezzék az esti zsúr praktikusabb, fesztelenebb divatja. A tea este nyolc órára helyeződik, de az esti zsúr nem. lesz ünnep,
szmókingot és estélyi öltözéket nem igényel.
Az a nyeresége is meglesz az u j divatnak,
liogy a vacsora pretenziós és költséges szokását megszünteti. Egy csésze tea fesztelenséggel, könnyed k'abarészerü szórakozásokkal:
csak ezt kéri és ezt n y ú j t j a az esti zsúr u j
divatja.
— A népvezér. Hosszú nyomozás után
sikerült a csendőrségnek Sikopária
Györgyöt, a hírhedt inépvezért, aki a határőr vidéki
granicsárokat izgatta a hatóságok ellen, letartóztatni. Sikopária az utóbbi időkben a
granicsárokat kivándorlásra csábította. A napokban Zsablyára utazott, ahonnan több katonaköteles ilcgényt akart útlevél nélkül
Amerikába vinni. Á rendőrség azonban tudomást szerzett megérkezéséről és letartóztatta.
— Az elhagyott asszony. Ez nem egy
s ikerd iis francia dráma címe, hanem egy
komoly .számszerű adatokkal megirt cikké, a
melyet Brieux, a híres francia iró irt. Brieux
az elhagyott .asszony problémájával foglalkozik a cikkben s azt, hogy egyedül Franciaországban három millió elhagyott
asszony
van, a nők mai nevelési rendszerének erkölcstelen és gazdaságilag lehetetlen voltának tulajdoni íj a. Három millió elhagyóit
francia asszony és leány van — mondja
Brieux — ukiik vagy nem tudtak férjhez
menni vagy fiatálon özvegyen maradtak
vagy rövid szerelmi csalódás után lettek az
élet hajótöröttjei. Ezek a szerencsétlenek nagyobbrészt a polgári középosztályból kerülnek ki. Mi lennék az okai Az, hogy ebben és
különösen ebben a társadalmi osztályban 'a
nőt kicsi leán.ykóráitól kezdve a férjhezmenésre nevelik. A fiérjhezmenés érdekében pedig nem a. gyakorlati életben való gazdasági
érvényesülésre készítik elő, nem munkára tanítják, nem a tudás s lelki műveltség fokozása a fontos, hanem a testi szépség, a kofcottéria, a férfiak érzéki vágya felkeltésének tudománya — azért, hogy a leány kellemes külsejével partiét csinálhasson. Ennék a következménye aztán az, iliogy ia csak tetszésre
nevelt nők, mihelyt a kokottériára épített
ekzisztencla nem sikerül, .százezer,szám lesznek a társadalom szánandó terhei, Franciaországban három millió ilyen boldogtalan
van —ezek népesitik be az öngyilkossági statisztika lapjait. — így van ez Franciaroszágban, de nincs máskép más országokban sem.
S igy lesz mindaddig, amíg .a családok rájön-
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nek, hogy végső fokon a szerelem is gazdasági kérdés s álhoz a felfogáshoz nevelik a leányaikat .is.
— A dróttalan távíró sikerei. Washingtonból jelentik: Tegnap sikerült az Eiffelitoronyról az amerikai Árlington állomásra
dróttal an táviratot elküldeni. Ez a. távirat
ujabb nagy rekordot jelent, mert a két állomás között hétezer kilométer távolság van.

URÁNIA |

magyar tudom, j

szinház

— Halt! Veszedelmesen komoly felkiáltás
amelyre külön a rendőrség is felhívja a közönség figyelknót. A Tiszán át vezető hidakon mondják a katonai őrök, ha ember mutatkozik a közeliikben. A közönség már valamennyire tul van a háborús hangulaton, 'és
ha a, katona elkiált ja: halt! — hát halt, gondalja a közönség és nyugodtan tovább sétál.
Katonáék azonban nem sokat teketóriáznak
lós több délvidéki városban megtörtént, bogy
ilyenkor a közönség lábába golyó szaladt.
Erre persze megállt a közönség, a rendőrség azonban ennek elkerülése céljából inti
a közönséget, liogy a veszedelmes jelszóra ne
mozduljon tapodtat se tovább. Ennyire katonának' lenni annak is kell, akii sohase volt az.
Különben megállítja a puskagolyó s ez aligha. talál rá kellemesen . . .

554a

Pénteken
Japán képek!

Japán színészek!

a

Japán színészek.

fi Daintio bűne
Japán dráma, előadják a
szári színház tagjai.

tokiói

csá-

tn

A Gésa vőlegénye
Dráma.

Ketten egy kimonoban

— Sikeres ásaíasok. Tordáról jelentik a
Magyar Tudósítónk: Tordán, ahol r rómaiaknak egykor Potaissa néven virágzó városuk volt, régebb óta folytat ásatásokat római régiségek után Téglás István nyugalmazott tanfelügyelő. A mult héten a Várhegy
lejtőjén, a castruimtól délre, római épületfalakra bukkantak, amelyek elég ép állapotban .maradtak meg. A pompeji vörösre festett falak tövében több római edényt találtak, amelyek épebb példányai Téglás gyűjteményébe kerültek. Egy kőből faragott medencét az illető terület tulajdonosa lakása udvarán állított föl és mint vályút, nyomban
használatba vett. Az épületeket kétszázötven
körüli dúlhatták föl.
— Elfogott betörök. Az utóbbi hetekben
számos kisebb lopás és betörés törtónt Szegeden, de a tetteséket nem tudta kézrekeriteni a rendőrség, bármilyen buzgón nyomozott utánuk. Újév napján aztán kettőt is (fogott egyszerre, a véletlen segitsiégével. Az
egyik szegedi korcsmában két züllött 'külsejű fiatalember mulatott tegnap és feltűnően
költekeztek. Egy rendőr előtt, aki néhány
percre bement a korcsmába, gyanúsnak tűnt
a fiatalemberek viselkedése s igazolásra szólította fel őket, majd egy társával bekísérte
a rendőrségre. Ott a fiatalemberek bevallották, hogy több apró lopást és egy kisebb betörést követtek el együtt. Az egyiket Ördög
Istvánnak, a másikat Varga Józsefnek hivják,
rovott multu foglalkozásnélküli egyének. Védekezésül azt hozták föl, hogy a szükség vitte rá őket a bűncselekményre. Mind a két
betörőt letartóztatták.

Japán vígjáték.

Kelet és nyugat
Keleti dráma

A japán festő
Japán trükk.

Pathé-hét
A világ legújabb eseményei.

Előadások d. u. 6, este fél 8 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig.
( S i S B S B D B I I I H B M I

„VASS"

mozgófénykép

szistház
Péntesen

Mozi újság
Heti aktuálisok.

poiíőor, a nők kedvence
Olasz bohózgt.

Náci születésnapja

g

Francia bohózat.

Duci bácsi
felakasztja magát.
A Vitagraf fölvétele. — Duci bácsi uí k é P e Bataille Dráma!
Művészi f e l v é t e l !

valódi

Örök tanúk §
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DOBOZA,
MINŐSÉGE:!
ARANY

R
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Társadalmi dráma 4 felvonásban,
Henry Bataille.

Í
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,Előadások d. u. 6, esle fél 8 és 9) órakor.
órakor
•Vas r n p d. u. 2 órától éjjel 11 óráig
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KÖZIGAZGATAS
A jövö feladatai.
— Elmondta Lázár György dr. polgármester. —•
—{'Ami a jövö föladatait illeti, ezeket tekintettel a súlyos gazdasági helyzetre és a
fennálló lesújtó pénzügyi viszonyokra, kétrészre kell osztanom. Szorosan a imái nappal
beköszöntött munkaév föladatának csak azokat tekintem, amelyre háztartási fedezetünk
van. Ezeket meg kell oldanunk akkor is,
hogyha a pénzügyi helyzet nem változik,
mert ezek a lakosság u.iabb megterheltetése
nélkül költségvetésünk keretében megoldhatók; ezeknek megoldása csak a szorgalom és
munkásság kérdése. Ezek pedig: a csorvaiut építésének befejezése; a szatymaz—sándorfalvi és felsőiközpont—dorozsmai-ut kiépítése; a Kálvária-utca—temetői
müut szilárd burkolattal való ellátása; a zákány—
központi-ut kiépítése; a központ—átokháziut kiépítése; a ikirályhahni vadvizek levezetésének a már megállapított tervek alapján való megoldása; a fogadalmi templom építésének megkezdése; a város belterületének a
már megállapított program szerint való további szilárd burkolattal való ellátása; a külterületi postai kézbesítés ügyének rendezése;
a kistelek—uj szegedi müut államosítása, illetőleg az állam által való átvételének adminisztratív befejezése; a közvilágítás
fejlesztése s a Pille-körtöltési nagyiorgalmu útnak
szilárd burkolattal való kiépitése. Ezen téren egy ujabb városfejlesztési munkálatra
fedezetünk van; ezek tehát végrehajtandók.
i — Amennyiben a körülmények s a pénzügyi viszonyok engedni fogják, ugyancsak
a jövő év munkaprogramját fogják képezni
a következőknek megalkotása, megkezdése,
illetőleg kiszorgalmazása és pedig: az ujszegedi kenderakadémia kiépitése, azzal kapcsolatban egy magvizsgáló és vegyvizsgáló
állomásnak az egész alvidékre kihatólag való szervezése; a lovas tüzérség idetelepitésének kérdése; a pozsonyi jogakadémia Szegedre helyezésének nagy fontosságú ügye; a
kettőshatár-szatymaz—balástyai
ut
kiépité
se; a nagy városi kórház építésének megkezdése; a külvárosi vízvezeték ügyének megoldása; a város általános csatornázási terveinek s a pénzügyi keresztülvitel módozatainak
'letárgyalása; a nyugdijszabály oknak az országos nyugdíjtörvény szellemében való meg
állapítása; a hivatalnoki fizetések rendezése
'az uj törvények által megállapított elvek
'alapján; az államvasutak; által tervezett
'nagyszabású vasúti berendezések tárgyalá-
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HALHÓLYAG

ÚJDONSÁGOK.

Hygienikus óvszer különlegességek!
Valódi francia és amerikai gyártmány eredeti
csomagolásban.
Orvosilag ajánlva.
Feltétlen m e g b í z h a t ó !

Uidonsáfl'

„Fatime"
Ára teként 4 - 8 K
I
..Semiramis" „
„ 10-12K
Legfinomabb, legvékonyabb és legmegbízhatóbb, az ,
Összes eddigi gyártmányokat felülmúlják. Törv. véd- |
ve. Kizárólag csak cégemnél kaphatók.

UJ!

„AUTÓ VAGINAL S P R A Y "

UJ!

a legmodernebb és legkényelmesebb
női óvó különlegesség.
Ara 15 korona.
Szétküldés titoktartás mellett.
Az összes betegápolási cikkek nagy
választékban.
Kérje Ingyen é s bérmentve 3000-nél több ábrával ellátott legújabb képes árjegyzékemet.
J^FI P T I
I
orvos-sebészeti műszer*7
""" és gummiáruk gyára,
R
B u d a p e s t , IV., Koronaherceg-utca 17. Pr.
Alapíttatott 1878.
Telefon 13—76.
I I E hirdetésre hivatkozók 10 koronán felüli v á - 1 •
* sárlásnál 20% e n g e d m é n y b e n részesülnek. • !

'sa; a belterületi iskoláik és óvódák államosításának ügye; a nnmkásházák kérdéséhek megoldása; a közvilágítás
kiterjesztése
a város egész területére; a téli kikötő kiépítése; a tanyai vasat kiépítésének ügye; a
'második állami gimnázium
fölállításának
szorgalmazása; a vásárcsarnok kiépitése; a
fehértó hasznosítása azon értelemben, amint
azt a földniivélósiigyi miniszter itr legutóbbi
budge (beszédében kijelentette; egy állami
kultúrmérnöki hivatal Szegedre helyezésének kérdése, a temesvári, nagyváradi és budapesti postaigazgatóságok kerületéből kiszakitandólag egy önálló
postaigazgatóság
Szegedre helyezéséneik szorgalmazása mind
oly munkáik, melyéknek befejezése, fejlesztése, illetve kiszorgalmazása a most kezdődő
év munkáját képezi.

9.
levéltárból nyomtalanul elvesztek. Eltűnt az
egész percsomag.
Hogyan, mily imádon, még nincs kiderítve. A budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéken, ahol iaz ügy aktái feküdtek, most
szorgos vizsgálat indult meg annak kiderítésére, hova tűntek az akták? Eddig azonban
még semmi nyomuk.

SPORT.

o A M. 0 . T. E. Sz. igazgató-bizottsága. Bolla Mihály'miniszteri tanácsos másodelnök elnö,klósével ülést tartott. Helfeld Henrik a szövetségi szánkósport-,szakbizottság elnöke bemutatta a MOTESz u j szánkó verseny
.szabályait, melyeket a MOTESz már elterj,esztett és a jövőben már csak olyan nyilvános versenyeket ismernek el, melyeket a
MOTESz szabályai szerint rendeznek. Az uj
szabályok a davosai versenygyakorlat alapján, a bazai viszonyokhoz .alakalmazva készülteik
és életbeléptetésükhöz a Tátra Klub
Kié a félmillió?
és a Tátrafüredi Téli Sportklub is csatlako(Saját tudósítónktól.) Régen, talán két zott. Az 1912—13. évi kéziszán (ródli) bajnokév előtt irták meg a lapok a Végh Ignác szo- ságot a Tátrafüredi Téli Sportklub rendezi
morú történetét. Ez a zaklatott életű ember, január végén. Tátraifüreden; .a gépszán
aki a hetvenes politikai előkelőségeinek .elit- (böbsleiglh) bajnokság rendezésére a MOTESz
jével állandó összeköttetésben volt, hat évi a Tátra Klubnak adott engedelmet, amely az
megfeszített munka, miniszteri, sőt királyi érdekes és előreláthat ólag nemzetközi jellegű
audienciák után megalapította a Kisbirtoko- versenyeket szintén januárban rendezi Tátsok Országos
Földhitelintézetét,
amelybe ro-Lomuieon. A MOTESz igazgató-bizottsága
igazgatósági tagnak választották. Az alapí- a Magyar Si Klub-inak ás engedelmet adott
tás .körül kifejtett érdemeiért pedig ötvenezer az 1912—13. évi sibajnokság rendezésére, a
pengőt, azaz százezer koronát szavaztak meg mely febráiur 2-án lesz Tátra-Szépiákon fíuhr
neki. Ezenkívül kamat és költségek fejében Mihály dr. sporttelepén. Az igazgató-bizotthetvenkétezer koronát utaltak ki számára. ság azután az 1912.—13. évi tornászbajnoksáCsakhogy Végh ezt a tekintélyes summát a gok föltételeit tárgyalta és az illetékes szakmai napig sem vehette föl. Hogy , miért nem, bizottságok által elkészített .kiírásokhoz hozannak igen érdekes oka van. Amikor ugyanis zájárult, az elvi jelentőségű változásokat pea Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete dig jóváhagyta. Végül a Budapesti Torna
megalakult, a régi bank, a
Kisbirtokosok Klub terjesztette be az aj. egységes magyar
Földhitelintézete csődbe került. A megindult testnevelő rendszer életbeléptetésére irányuló
vizsgálat folyamán . azután kiderült, hogy a tervezetét és javaslatait, a unit a MOTESz
bankot Végh könnyelmű gazdálkodása,
a igazgató bizottság jövő ülésén t'og tárgyalni.
pénznek oktalan kikölcsönözése buktatta í
meg. Véghet akkor letartóztatták, de buszon- j
három hónapig tartó vizsgálati fogság után j
fölmentették. Végh tehát az uj bank által, részére kiutalt százhetvenezer (koronát nem vehette föl, mert a tönkrement bank hitelezői
lefoglalták volna. A unagyar törvények szeA tözsdereform
rint minden követelés harminckét év alatt
és az nj gabona forgalma.
évül el. Végíh harminckét évig nélkülözött,
sőt volt idő, annikor betevő falatja sem volt.
(Saját tudósítónktól.) A budapesti gabo1911. augusztus 28-án lejárt az elévülési idő
s ezen a napon adta be Végh ügyvédje ut- natőzsdén ma általában nagy érdeklődéssel
ján a pört a Kisbirtokosok Országos Földhi- várták az üzlet megnyitását, mert a tőzsde
telintézete éllen. Ma Végh követelése — igy tanácsának régebben kiadott rendelete értelszámítja az alperes-intézet ellenirata is — a mében csak ina kezdhették ímeg az októberi
harminkét évi kamatokkal együtt egy fél- határidő forgalmát. A kezdésnél tehát úgymillió korona, miután a Kúria ismételt jogelvi szólván mindenki csak az első árfolyamok
enunciációi szerint a hároméves kamatéi évii- iránt érdeklődött, mert a vidékről általában
léseknek csak hitelezési ügyleteknél van he- nagyobb megbízás érkezett októberi búzánál
lye. Megkezdődött tehát a nagy pör. A bizo- teljesítendő üzletkötésre vonatkozóan.
nyítási eljárás és a tanúkihallgatások során
Általános meglepetésre (azonban a fora hetvenes évek politikai nagyságainak még galom, nem volt olyan élénk, mint amilyenleletben levő tagjai vonultak föl. hogy vallja- ve számítottak; mert az októberi búzát olyan
nak, megilleti-e Végh Ignácot a nagy summa árnivóu kezdték meg, hogy a lielyi spekulán|pénz?
sak köréből többen tartózkodtak uj érdekeltA fölperesi válaszirat benyújtásának ha- ség vállalásától, az októberi búzát ugyanis
Itárideje 1912. augusztus 6. délelőtt tiz óra ötven kilogralmonként 11.65—11.85 koronán
volt. A válaszirattal Véghék azonban csak kötötték, az októberi rozsot 9.50—9.55 korodélután két órára tudtak elkészülni. A per- nán, az októberi zabot pedig .mintegy 8.90—
tárnok azonban ekkor már nem fogadhatta 8.95 koronán kötötték. Az októberi határidő
el, mert az alperesek a négy órai késést ki- szilárdságát azzal magyarázták, (hogy a behasználták és mulasztási Ítéletet kértek, hogy vetett terület csökkenése komolyan nyugtalafölperes ily módon elessék attól, hogy az al- nítja a gazdákat és a vidéki gabonakereskeperes kifogásait megcáfolhassa. Végh erre delmet. E szilárdságból minden kétséget kiügyvédje utján mulasztásának igazolására záróan meg lehetett győződni arról, amiről
igazolási kérelemmel élt és betegségét ható- különben a tőzsdén már régebben tájékozva
sági orvosi bizonyítvánnyal igazolta. Az al- voltak, hogy a vidék az első napokban inkább
peresek ellenezték ugyan az igazolási kérel- vásároltatni fogja az októberi búzát, ép ezért
met, de a törvényszék elrendelte a mulasztási kisebb javulás állott be.
Egyébként az októberi batáridő forgalokokra vonatkozó bizonyítást. Erre a tárgyalásra a felperes tanúit is beidézték. Novem- máról nem szólva, aibból az okiból is nagy érber tizenhetedikére volt kitűzve az igazolási deklődéssel várták a mai üzletet, inert a tegkérelem tárgyalása. A tanuk már mind együtt napi lapokban megjelent közlésből arról érvoltak, amikor Körtvélyessy György biró tesültek a tőzsde látogatói, hogy a tőzsde elsajnálattal kijelentette, hogy a tanúkihallga- nöke az ujóv alkalmából nála tisztelgő tőzstást nem foganatosíthatja, még pedig azért, dét a.nácscsok előtt állítólag kijelentette volImert az összes, a perre vonakozó iratok a na, hogy az annyi izgatottságot okozott é-
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Versenynagyáruház
3*1. bérpalota, a g'dzffirdöVel szemben.

ynkalmi vételek!
Tiszta selyem bársonyok blúzra K 1.90
120 cm. széles kosztümszövetek
„ 1.20
120 „
„ tiszta gyapjúszövetek „ 1.50
140 „
„ angol kosztümszövetek „ 2.50
140 „
„ Dubl-szövetek felöltőre,, 5.—
Kosztüm finom bársonyok K 3.— és 4.—
Kék angol seviotok
K 3.—
Fekete, finom kosztüm-kelmék
„ 5.—
Goldb. és K manos-barchetek félárban
„
„
kartonok
50 „
140 cm. szélesselyem-lüszter
K 2.70
Francia delinek
„ 1.—
Angol zephirek, métere
70 fill.
Tiszta selymek, ruhára
K 1.90
Hímzések, széles, métere 20 és 30 fill.
Valódi clöpl-csipkék 10 fili.-től 5 0 fillérig
Szőnyegek fél á r b a n !
Női finom ingek
K 2.20
„ fekete finom alsók
„ 2.—
„ fehér sifon-alsók
„ 2.40
Selyem nr fekete harisnya
„ 1.50
„
szines
„
„ 1.30
„
r fekete női harisnya
8 0 fill.
Férfi se' em fior-soknik
50 „
Mosó p ngyolák, legjobbak
K 4.—
Parget- és flanel-pongyolák
„ 5.—
Flanel blúzok, készen
„ 2.50
Parget
„
„
„ 2.—
Szövet
„
„3.—
Flanel leányka-ruhák
„ 1.—
Női alsónadrágok
„ 2.70
Tiszta gyapjú vállkendők
„ 3.20
Gyapju-flanel női alsószoknya
„ 2.80
„ nadrág
„ 2.40
Himalája vállkendők
„ 6.—
Szinházi sálak fél árban !
) vég egész finom len-vászon K 14.50
Akivel egy nagy őszi raktárt vettem, nagyon sok cikkem van, mit
feltűnő olcsó árban árusitok.
Tessék meglátogatni !

Rittja alkalom.
Szabott áral(.
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nagy port fölvert reformjavaslatokat, amelyekkel rövid idővel ezelőtt minden közösséget ímegtagadtak, mihamarább törvényre
-akarják emelni. A tőzsde közönsége tehát, el
v-olt készülve arra, bogy ma ismét nagyobb
mozgatm-at fog e hir okozni és lliogy esetleg
.mégis csak be -fogják nyújtani a tőzsde -tanácsánál a rendkívüli közgyűlés összehívását. kérő ivet. Erre azonban nem került a
•sor, mert a délelőtti órákban
megnyugtató
híreket
terjesztettek,
Illetékes helyről fölhatalmaztak bennünket annak kijelentésére, bogy a tőzsde -elnöke
csak a reformnak napirenden való tartásáról nyilatkozott újévi beszédében, -Arról szó
sem volt, bogy -az elnökség ragaszkodik a decemberben nyilvánosságra (hozott el-aborátuni
tartalmához, vagy, bogy ann-a-k alapján akarnák megreformálni a tőzsdét, A tőzsde közönsége mindazáltal -egész délelőtt élénken
foglalkozott az üggyel.
x Harcias év. Ilyennek mondotta az
1913. esztendőt az agráriusok főigazgatója:
Rubinek Gyula újévi beszédében, mellyel az
Ornge nála tisztelgő tisztikarának válaszolt.
íA nagybirtokosok érdekszövetsége ismét
köszörüli a fring-iát, bogy a kenyér és a
husuzsora szabadságát velle megvédelmezze.
A Balkán-államok sorra építik a vámházakat, a -magyar ipar termékei elvesztik egyetlen piacukat, de azért az agráriusok még
mindig útját állják a-nnak, hogy méltányos
kereskedelem politikával lehetővé tegyük ez
álllamokkal való barátságos viszonyt. Semmi engedmény a magas g-abonavániokból és
a bus-behozatal terén: ezt jelenti a harcias
év az agráriusok részéről. Reméljük viszont,
hogy ez a kardcsörtetés is békével végződik
majd — mielőtt kitörne a nyilt -háború.
x Alapitások és tőkeemelések. Az 1912.
év tő-kemozgalimairól a Magyar Pénzügy
a
-következő összeállítást közli: '1912-ben 'alakult Budapesten 23 u j pénzintézet 19.5 millió
-korona alaptőkével, a vidéken 72 pénzintézet
16.6 millió korona alaptőkével. Felemelte
alaptőkéjét. Buda-pest-en 24 pénzintézet 75.6
millió koronával, 244 vidéki pénzintézet 81.4
millió koronával. Egyéb részvénytársaság
alakult Budapesten 123, összesen 126.3 millió
korona alaptőkével, a vidéken 154 részvénytársaság 100.9 millió korona -alaptőkével. Az
1912. évben u j részvényekben elhelyezett, tőke összege 529 -millió korona volt, az 1911.
évi 620.9 millió koronával szemben. Megszűnt 1912-ben [Budapesten 31 -és .a vidéken
55 részvénytársaság. A kinintatáisban persze
nem szerepel az a sok részvénytársaság, a
mely csendes felszámolásban van.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.
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Ujésbb irodlmi
m«Vel(, melyei;

Várnay £.
H ö t i y V K c r c s W W l M Mrí$z-utca 9. szám beszcrezhetőH:
Molnár fercnc

farl$a$, szinmíí

Gábor Aodor ás £iptaí 3mr«:
A sarKantyu
3- H
Birtf £ajo$:

A rablóloVag

előfizetési

áraSzegeden:

egy évre .

. .

24.— kor.

félévre

. ,

12.—

„

negyedévre . .

6.—

„

egy hónapra

2.—

„

.

.

Vidéken:
egy évre .
félévre

. .

28.— kor.

. . .

negyedévre .
egy hónapra

.
.

14.-

„

7. -

„

2.40 „

3- H

Pr. Gzirbusz Géza:

A nemzeti muVelődés
geográfiája
8 - X
pr. K«nlz Bála:

ztrájk-statisztika

3'- X

Mídly £ászld:

Az uzsora. Büntetőjogi tanulmány. 5 X
UjHely Gáza:

A Vasntügy tártánele
pr. Bunhard jVtíKsa:

A cs'ódmegtámadási jog

8X
6X

Gárdonyi Gáza:

Messze Van odáig, elbesz. 4 X
Gádinyi Gáza:

Az őreg tekintetes, regény 3 X
floltenbiller:

A fogextraktiá miitéttana
Kafka Margit:

Délmagyarország

2*50 K

zinek és éVek

Stark Dezső:

A Vadász Vizsla

5X
4X
2X

Zenemű újdonságok:
Lehár: Éva operett 2 füzet
6
Jarnó György: Tengerész Kató
operett 2 füzet
6
Zerkovitz: Komédiás dala kupié 6
Weiner: Ha én egy férfit látok
kupié
2
Weiner: Hova megyünk mulatni
este kupié
2
Zerkovitz: Sokszor ugy szeretnék sírni kupié
2
Kondor Ernő: Törött poharak
mellett
2

K
K
K
K
K
K
K

1913. január 3.
Szinház

Városi
Folyószám 152.

Szeged, 1913. évi január hó 3-án, Pénteken

AZ OSTROM.

Szinmű 3 felvonásban. Irta Bernsteln Henri. Forditotta
Biró Lajos.
Mérital
Almássy E n d r e
Renée
G ö m ö r y Vilma
Frépeau
B. Baróti József
Georgette
Gyöngyösy T e r é z
Garancier
P o g á n y Béla
Dániel
Unghváry Kálmán
Julién
László T i v a d a r
Inas
Koháry Pál
Történik a visegrádi királyi palotában.
Holnap

11.
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szombaton, 1913. évi január

hó 4-én

TAVASZ.
Operette 3 felvonásban. írták DuwaI és J a m e s után
Lindau és Wilhelm. Forditotta: Mérei Adolf. Zenéjét
s z e r z é : Strausz József.

49185. II. 1912. szám.

a tőkekamat és járadékadó" alá tartozó jövedelmek bevallásatárgyáb
A takiakamat- ós jár adókadó az 1913. évre az 1909. évi VII. t.-e., illetőleg az ,annak
végrehajtása tárgyában 1910. évi 50.000 szám
alatt kiadott utasítás rendelkezései szerint
ifog kivettetni.
A kivetés alapjául szolgáló vallomási
ivek benyújtására a m. kir. pénzügyminisztérium 1912. évi 111.507 szám alatt kiadott
rendeletével az 1913. évi január hónap 1-től
20-ig terjedő időt tűzte ki. A vallomási ivek
kiállításánál a következők tartandó,k szem
előtt:
1. A tőkekaimat- ós járadékadó tárgya az
1909. évi VII. t.-c. 1. §na szerint mind az a
vagyon vagy vagyonjog, mely a jövedelemadón kívül niás egyenes adó, nevezetesen:
földadó, házadó, általános kereseti adó, valamint a nyilvános számadásra;, kötelezett
vállalatok kereseti adója alá nem tartozik ós
szolgálata viszonyból származó illetménynek,
vagy ellátásnak sem tekinthető.
Az adótárgy nyers jövedelme az adó
alapja.
Ide tartoznak különösen:
a) az állam, törvényhatóságok, társulatok, valamint a. nyilvános számadásra kötelezett vállalatok által kibocsátott kölcsönkötvén yek, (elsőbbségi kötvények) és záloglevelek kamatai, ha azok a fennálló törvények értelmében adómentességben nem részesülnek;
b) a váltókra, kézi vagy jelzáloggal biztosított vagy nem biztosított adólevelekre, .más
egyéb okiratokra, vagy okiratok nélkül kölcsönadott tőkékből, vételárhátralékokból, telepesek által fizetendő megváltási összegekből, vagy más egyéb követelésekből (esetleg
le- vagy hozzászámít olás utján) eredő kamatok, ideértve a itőíkésitett kamatok után járó
kamatokat-is;
c) a hitbizományi, családi, egyházi, misemandásra rendelt ós bárminő más alapok
és
alapítványok hozadéka, a letétek és óvadékok (biztosítékok) kalmaitai;
d) a járadékok általában, különösen:
életjáradékok, rokonsági évjáradékok, itartásdijak, az özvegyi jog elmén kiszolgáltatott
életjáradékok azoknak az eseteknek ikivéte1,1
vei, midőn az e célra szolgáló vagyon után
az özvegy mint haszonélvező a jövedelemadón 'kívül más egyenes adót már fizet; továbbá a, találmányok és találmányi szabadalmak használatáért, Valamint ia szerző banda után az örökösökre átszállott szerzői
Jogért (1884. évi XVI. t.-c.) fizetett dijaik és
j'nndazon járadékszerü visszatérő szolgáltatások, melyeknek teljesítése szerződésileg Mvállalt, de nem szolgáLatd viszonyból eredő

kötelezettségen, bírói Ítéleten vagy törvényen alapszik;
e) a külföldi részvényekből, kötvényekhői és más egyéb külföldi értékpapírokból
származó kamatok vagy osztalékok;
f ) a. gyógyszertárak, iparüzletek, bányamüvek ós egyéb a föld- és házadó alá nem
tartozó jogokért járó haszonbérek vagy anás
szolgáltatások; a hányamivieléshez szükséges
beleegyezésért
fizetett
ellehszolgál tatások
(termelési jutalékok), valamint általában a
szolgalmakért járó haszonvétel; az örökbér,
az 1896. évi XXV. t.-cikkben tárgyalt zsellérbirtokok és az ezekhez hasonló természetű
birtokok haszonvételéért fizetett évi szolgál•mányok (idézett törvény 6. Va), illetőleg még
váltás esetében a váltságtőke kamata és az
eféle földadó alá nem eső haszon vételi jogok
(örökváltságok) után fizetett évi tartozásoknak a kamatokra eső része;
g) a hitel üzlettel foglalkozó s alapszabályaik érteiméhen pénzbetétek átvételére jogosított nyilvános számadásra kötelezett
vagy nem kötelezett, de ugyanezen szempontok alá eső vállalatoknál a takarékbetétek,
úgymint: utalványok, betéti könyvek és
egyéb betét-okmányok vagy f oly ó-számla
mellett gyümölesőzés végett bárki által elhelyezett. tőkéből folyó jövedelem;
h) a nem cégjegyezett leszámít óloknak és
pénzüzéreikneik jutalék, járandóság vagy
egyéb bármely címen húzott és egyenként,
azaz tőkék szerint küilön-külön megállapítható kamatjövedelme;
i) a nyűg- és kegyellátási intézeteknek
fentebb emiitett jövedelmei. A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok által alkalmazottaik számára létesített ilyen intézeteknek
ezen jövedelmei azonban csak az esetben, ha
a vagyan alapszabályszerüleg külön kezeltetik.
2. A tőkekamat- és járadéka dó az 1909.
évi VII. t.-cik-k 8. §-a értelmében .az adóévet
megelőző évben élvezett kaimat,- és járadékjövedelem után lévén kivetendő, az 1913. évi
adóztatás alá az 1912. évben élvezett kamat(járadék-) jövedelem vallandó be.
3. A tőkekamat- és járadék;jövedelem bevallására az 1909. évi VII. t.-cifek 15. §-a szerint kötelezve van:
a) az adótárgy tulajdonosa vagy haszonélvezője, vagyonközösség esetén pedig az
összes tulajdonosok;
b) nem önjogu, valamint jogi személyeknél a törvényes képviselő, aki ezeknek érdekeit a továbbiakban felelősség mellett szintén képviseli.
Az a) pont esetében, ha a közös tulajdonosok közül csak egy ad vallomást, utóbbi az
összes
tulajdonosok meghatalmazottjának
tekintendő.
A vallomásadásra kötelezett az 1909. évi
VII. t.-eikk 30. §-a szerint kötelességének
meghatalmazott utján is megfelelhet, ennek
eljárásért azonban anyagilag a meghatalmazó felelős.
A bélyegmentes meghatalmazás kívánatra felmutatandó.
4. Ha a kamat- vagy járadékjövedelmet
,nemcsak készpénz, hanem más egyél) természetbeni szolgáltatások is képezik,^ pl. járadékoknál: élelmezés, ruházat, lakás, vagy
kölcsöntőkéknél a kamatok fejében használatba adott ingatlanok hozadéka, ezeket a fél
az 1909. évi VII. t.-cikk 14. §-a értelmében
a vallomási ,iv jegyzet rovatában részletesen
felsorolni s az adóköteles jövedelmet a vallomási iv vonatkozó rovatában a helyi viszonyoknak (esetleg a vidék piaci árainak) megfélelőleg pénzértékben is kifejezni köteles.
5. Adóssági ka,mátok levonása rendszerint nincs megengedve.
Ha. a fél hitelt érdemlőlcg igazolja, az
1909. évi VII. t.-cikk 10. §-a értelmében levonandók:'
a) az adótárgygyal összekötött, magánjogi címen alapuló oly teher, mely almiak
összegét kevesbíti;
b) az 1. /) pontban említett' adótárgyaknál az adó alanyát terhelő karbantartási
költségek.
A terhek csakis abból a jövedelemből

vonhatók le, amelyre vonatkozólag tényleg
felmerültek.
A nyűg- és kegyellátási intézeteknél a
kifizetett nyugdijak és segélyek összege kiadásként nem vonható le.
6. Az 1. f ) ponitban emiitett adótárgyak
jövedelméről az 1909. évi VII. t.-c. 14. §-a.
értelmében a vallomás mindig annál a községeiül járóságnál (városi adóhivatalnál, illetőleg a. székesfővárosban a városi adóhivatalnak kerületi osztályánál) nyújtandó be, alliol
az adótárgy fekszik; minden más esetben pedig, ahol a fél állandóan lakik, illetőleg a jogi személy székel, vagy ennek hiányában pl.
külföldi éknél, ahonnét az adóköteles jövedelem folyik, tehát utóbbi esetben, amely községben ,az adós állandóan lakik.
A vallomások beadásáról, ha a felek azt
kérnék, nekik 'elismervény adandó.
7. Az adózók az 1909. évi VII. t.-c. 24.
értelmében a vallomás beadásának kötelezettsége alól fel vannak mentve és levonás
utján szedetik be az adó:
a) az 1. a) pontban emiitett s az állam,
törvényhatóságok 'és társulatok által kibocsátott adóköteles értékpapírok kamatai után
az adós által, kivéve a nyilvános számadásra
kötelezett vállalatok által kibocsátott kölcsönköt vény éket (elsőbbségi költvényeket) ós
zálogleveleket, melyeknek kamatait a felek
kötelesek ,bevallani;
b) a gyámpénztárak összesített pénzkezelési rendszerénél a jelzálogilag bekebelezett
tőkekövetelések kamatai után a .gyámpénztár által;
c) a takarékbetétek után (1. g) pont) a
pénzintézet által.
8. Aki vallomását az előirt határidőben
be nem adja, vagy abból adóköteles tárgyakat kihagy, a be nem vallott adótárgy után
a kivetés során anegállapitott adónak 5%-át,
ha pedig a hozzá intézett külön felhívásnak
nem felel meg, a be nem vallott minden adótárgy után megállapított adónak további
25%-át fizeti pótlék fejében. (1912. évi LIII.
t.-c. 39. i )
Jövedéki büntető eljárás alá eső kihágást
követ él a vallomás adására kötelezett, lka
jövedelemre vonatkozó vallomásában, vagy
illetékes helyről hozzjá jintózett kérdésekre
adott írásbeli vagy jegyzőkönyvbe mondott
válaszában, vagy jogorvoslatának indokolásában tudva valótlan és szándékos félrevezetésre irányuló nyilatkozatot tesz, mely az
adó megrövidit'ésóre alkalmas, illetőleg adóköteles jövedelmi forrást szándékosan elhallgat. (1909. évi X. t.-c. 71. §.)
Kelt Szeged, 1912. október 20.
A m. kir. pénzüggigazgatóság.

Ara t u c a t o n k é n t 4, 6, 8 és 10 k o r o n a . — Követelje a z o n b a n , h o g y
szállítója ö n n e k c s a k i s ÓLLA-t a d j o n é s ne e n g e d j e n m a g á n a k c s e k é l y e b b é r t é k ű s i l á n y u t á n z a t o t m i n t „ép oly j ó t " feldicsérni. — Az
elárusitó helyek kimutatását és árjegyzéket ingyen küld az OLLAg u m m i g y á r W i e n , ll|306, F r a t e r s t r a s s e 57.

SZEGEDEN KAPHATÓ: Vajda Imre é s Társa, Varró
Béla, Sandberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor
Franki Antal, Gyurítza Lipót, Leinzínger Gyula, Kenecz
Dezső.
A kirakatokban kifüggesztett OLLA reklámtáblácskák
az OLLA elárusitó helyeket jelzik.
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VASÚTI MENETREND

Belvárosi kávéházban

É r v é n y e s 1912. o k t ó b e r 1-től.

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

A Szeged állomáson.

zene-estély.
Csipkeés szövetfüggönyök különös g o n d d a l vegyileg tisztittatnak o l c s ó á r a k m e l lett é s rövid i d ő alatt

LUCZA

JÓZSEF

kelmefestő és vegytisztitónál

ellen

csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle , „ H a j r e s t o r e r t "
h a s z n á l j a . Ára 2 k o r o n a .
K a p h a t ó Leinzinger Gyula
g y ó g y s z e r t á r á b a n Szeged,
Széchenyi-tér.
520

L a u d o n - u t c a 9., Valériatér s a r o k .
Telefon 994.
G i z e l l a - t é r 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
F i ó k ü z l e t : ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában.
HÓHMEZOVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8.

Gyenge nők, gyermekek és betegség után
mindenki
erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n a vasbortól". Ára 2-40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszert á r b a n , Szeged.
205

Legjobb hajfestő az
o r s z á g o s a n elismert Leinzinger-féle. Ara 2 k o r o n a .
Kapható Leinzinger Gyula
g y ó g y s z e r t á r á b a n Szeged,
Széchenyi-tér.
520

Izzad valamely testrésze? Ugy h a s z n á l j a a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Ü v e g j e 60 fillérért k a p h a t ó Leinzinger
g y ó g y s z e r t á r á b a n Szeged,
Széchenyi-tér.
502

Gyomorbajosok
dicsérik a Leinzinger-féle
g y o m o r c s e p p jó h a t á s á t .
Üvegje 80 fillérért k a p ható
Leinzinger
Oyula
g y ó g y s z e r t á r á b a n Szeged,
Széchenyi-tér.
520

Fájós fogára vegyen
m i e l ő b b a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l
üvegje 50 fillérért k a p ható
Leinzinger
Gyuja
ygógyszertárában
Szeged
Széchenyi tér. 5
20

n m
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H o r g o s é s Z e n t a 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. R08. Sz. v. 2 » .
G o m b o s r ó l indul B o s z n a b r ó d b a : Sz.
Sz. v . 8 ' 0 . Sz. v. 119. Sz. V. 437. Gy. V. 809.

Indulás:

Apróhirdetések.
Hajőszülés

S z a b a d k a f e l é : Sz. v. 258. Sz. v. 814. Sz. v. 1130.
Sz. v. 312. Sz. v. 440. T . v. sz. sz. 653. Sz. v. 1020. Sz.
v. 619.

B u d a p e s t f e l é : K. exp. 326. Sz. v. 1 « . Gy. v. 605.
Sv. v. 430. G y . v. 954. Sz. v. 840. T. v. sz. sz. 2H.
Gy. v. 3 » . Sz. v. lio. Sz. v. 5'5.
T e m e s v á r f e l é : Sz. v. 926. Gy. v. I 4 ' . Sz. v. 255
Sz. v. sz. sz. 116 (Nagykikindáig). Sz. v. 5 4 o. Gy. v. 6<4.
T. v. 2"0. Sz. v. 425. k . exp. 2™.
Nagy-Becskerek— Károlyháza felé:
Sz. v. 155
Sz. v. 457. M o t o r 956. Sz. v. 1150. Sz. v. 227. Sz. v.
A r a d f e l é : Sz. v. 256. Motor 542. m . v. 1020. Gy.
m. 1235. Sz. v. 322. Motor 436 Mezőhegyesig). Gy. m.
633. m . v. 725 (Makóig).

Érkezés:

Sz.

v.

25J.

B o s z n a b r ó d b a é r k e z i k : Sz. v. 236. Sz. v.
V. 855. G y . v. 1045. Sz. V. 4JL Sz. V. 621.

656.

Bosznabródból

indul

Gombos felé:

Sz. v. 9<».

Sz. V. Ilj6. Gy. V. 530. Sz. V. 735. Sz. v. 931. Sz. V. 110.

B o s z n a b r ó d b ó l G o m b o s r a é r k e z i k : Sz. v. 1208.
Gy. v. 803. Sz. v. 1021. Sz. v. 3'5. Sz. v. 725.

Érkezés:
N a g y v á r a d f e l ö l : Sz. v. 1045. v . v. 740,
B é k é s c s a b á r ó l . Sz. v. 422. Sz. v. l i o i . Sz. v. 946.
tor 243. M. v. 530 (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. 1213. Sz. v. 355. Sz. v. 512.

T e m e s v á r f e l ő l : K. expr. 3»>. Sz. v. 1257. Gy. v.
9t8. Sz. v. 736. Qy. v. 305. Sz. v. 1229. Sz. v. 457
Sz. v. 718.

Közvetlen kocsik közlekednek:

N a g y - B e c s k e r e k — K á r o l y h á z a f e l ő l : Sz. v. 720.
Sz. v. 941. Sz. v. 1200. Sz. v. 104 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 557. Sz. v. 1234.
A r a d f e l ő l : Gy. m. 924. Sz. v. 1137. Motor 146,
M o t o r 351. Gy. m. 242. m . v. 632. Sz. v. 93J. M. v. 521
(Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).

A Szeged-Rókus állomáson.
Indulás:
N a g y v á r a d f e l é : V. v. 800 (Békéscsabáig). Sz. v.
320. M. v. 655 (H.-M-Vásárhelyig). Sz. v. 1059. Sz. v.
244. M. V. 350 (Gyuláig).

Budapest nyugati p. u.—Orsova
osztály. B u d a p e s t r ő l indul 1015.

között.

Bocs Bálint, Tányértalpu koma
csodálatos kalandjai Amerikában.
Sebők Zsigmond, Dörmögő Dömötörutazása, hegyen-völgyön
meg a nagy ládával.
Herceg Ferenc, Mesekönyve.

R ö v i d í t é s e k m a g y a r á z a t a : A n a g y o b b s z f m az
órát, a k i s e b b a perceket jeienti. Esteli 6 órától r e géli 6 óráig éjjel v a n ; ezen i d ő s z a k b a e s ő érkezésekel
vagy indulásokat a f p e r c s z á m o k j a l á h u z á s á v a l jelöltük.
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. — gyorsvonat, M. v. = motorvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. = keleti e x p r e s s
sz. v. I. t — tehervonat személyszállítással.
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Rákosi Viktor, Bobby és Csiba
két kutya története.
Tutsek Anna, Szélvész kisasszony.
Tutsek Anna, Az édes otthon.
May Károly és Verne Gyula, Uti
' kalandjai.
Gaal Mózes, Napoleon.
Andersen, Grimm és Bechstein,
mesekönyvei.

Ezeken kivül raktáron vannak a legszebb képes..
..

könyvek 2 - 6 éves gyermekek részére.
VÁRNAY

L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN,

11

S z e g e d — B é k é s c s a b a k ö z ö t t : I—III. osztály. Szegedről indul 613. B é k é s c s a b á r ó l indul 434.

0

Bocs Bálint, Tányértalpu koma
vitézi tettei Boszniában továbbá mulatságos kalandjai
a moziban.

1

B u d a p e s t n y u g a t i p. u . — P a n c s o v a k ö z ö t t . (Szeg e d — K a r l o v a — N a g y b e c s k e r e k e n át).,I—II. osztály. B u d a pestről indul 10]5. P a n c s o v á r ó l indul 301.

legolcsóbb árakon "
Várnay L X8iiyVI(ere$X«á6fleit, Kárász-utca 9

NYOMATOTT

Mo-

B u d a p e s t f e l ő l : Sz. v. 1203 Q y . v . 1135. Sz. v. ?io.
Sz. v. 716. Gy. v. 608. Sz. v. 1029. Sz. v. ÍJ 4 . Gy. v. 135.
Sz. v. 737 (Kecskemétről). K. e x p r . 2«.

Gyermekeinknek legalkalmasabb ajándék
a könyvpiac alant felsorolt legkedvesebb újdonságai,
0-0
beszerezhetők
o-o

..
..

C sak

SZEGEDEN KÁRÁSZ-UTCA
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