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Az 1911-ik év első nagyobb felében
a közgazdasági ágak csaknem mindenikében örvendetes fejlődés mutatkozott. Egy
szebb, egy biztatóbb jövőnek perspektívája
kezdett kibontakozni. E fejlődést nagyban
előmozdította — egyéb kedvező tényezők
mellett — a mezőgazdasági termés-eredmény, amely — habár nem is volt az
egész vonalon kielégítő, de ,mégis elsőrangú tényezőként folyt be a közgazdasági
ágak fejlődésébe, ősszel azonban a súlyos
politikai helyzet, a külföldi tőke fökozatos
elmaradása, a pénz megdrágulása, a hitel
megvonása — amely az 1912-ik évben
még fokozódott — a szépen meginduló fejlődést csaknem teljesen
megakasztotta.

Különösen az ipari vállalatok sínylették meg ezt az áldatlan és súlyos helyzetet. Fokozódott ez évben az általános drágaság is, nehézzé tette a megélhetést, a vásárlási kedvet a legszűkebb korlátok közé
szorította vissza. A drágaság megszüntetése érdekében tartott értekezletek csak
az elmélet terén mozogtak s a drágaság
megszüntetésére gyakorlati értékkel nem
Igen birtaik.
A jelenlegi védővámok, ,— mint azt
már ismételten kimutattuk — a drágasá-

A baba.
Irta: Henry Lavedan, a francia akadémia tagja.
Lujza tizenkétévcs.
Júlia tizenegyéveis.
(A kát gyermek a földön ül és pedig a
kandalló előtt a szőnyegen. Júlia maga mellé fektette egy kis álgyiba a babiáját)
Júlia: Hát neked nem okoz már a baba
örömet? Azelőtt sóikkal több volt neked, mint
nekem és most már nem is akarsz velük játszani !
Lujza: De igen, csak nem ezzel a babával . . .
Júlia: Hát melyikkel?
Lujza: Másfélével! Én szeretnék is egy
másikat s mivel ezt nem kaptam meg, most
már a többi sem kell.
Júlia: Hát mondd meg nekem, milyen
baba kellene neked?
Lujza: Fiu, fiu, aki férfi-gyerek; érted?
Júlia: Igen, mint a Krisztuska.
Lujza: Nem, nem olyan, mint a Krisztuska, hanem olyan, mint amilyen itt a világon van. Oly fiu, mint a férfi, amikor még
rövid nadrágot visel.
Júlia: Ez mulatságos! Én ilyet nem
szeretnék, mert ez nem is igazi baba.
Lujza: Miért nem?
Júlia: Azért. Ezeket nem lehet levetkőztetni, nem lehet nekik inget varrni.
Lujza: Dehogy, az egészen mindegy.

got nagymértékben mozdították elő, az
ebből eredő elégedetlenség s e mellett a
vámterület emelkedőleg passzív mérlege a
legmeggyőzőbben sürgetik ennek a közgazdaságunkra annyira káros vámpolitikai irányzatnak mielőbi módosítását, javítását.
A kamarák által kezdeményezett vámpolitikai központ épen e kérdésekkel kiván
foglalkozni, összegyűjti az adatokat, tanulmányozza a vámok hatását és célszerű
javaslatokat terjeszt a kereskedelmi kormány elé.
Közgazdaságunk érdeke szempontjából csak örvendetes, hogy az ipari és kereskedelmi érdekeltség legjelentékenyebb
része csatlakozik e már ekkép országos
— az érdekeltség összességét méltán képviselő vámpolitikai

központhoz.
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zonytalan helyzet korlátozza. A szeszipar forgalma elég kedvező volt, de az
ecetiparét már rontotta a faecetszesz erős
versenye. A vas- és gépipar helyzete a
mult évben elég kedvező volt. A malomipar forgalma az év második felében üzemkorlátozások miatt csökkent. A husiparosok az élő állatok hiányáról s az élőállatok
szerfelett megnövekedett áremelkedéséről
panaszkodnak. Általában a legtöbb ipart
kedvezőtlenül befolyásolták; a tanonchiány, a munkásbiány, a magas munkabérek
stb. Általában a nagyon nehéz munkásviszonyok.
Ipari vonatkozású törvények alig hozattak. Legjelentősebbek a nők éjjeli munkájának szabályozásáról szóló és az ásványolajfélékről és földgázakról szóló törvények. Ily vonatkozású törvény alkottatott még a fehér- és sárgafoszfornak a
gyujtógyártásban való használata tilalmazásáról, a káliumsóról.

Az iparűzés terén ez év első nagyobb
felében is — a mult évhez hasonlóan —
az építőipar s ezzel rokon iparágakban volt
erősebb lendület. A faipar, a föld-, kő- és
agyagipar fokozottabb mérvű forgalomról
adnak számot, de az éles verseny miatt a
megfelelő haszoneredménnyel e forgalomemelkedés nem járt. A bőriparosok a drágaság aránytalan emelkedés mellett a bőrárak magas árai miatt panaszkodnak. A
fonó- és szövőiparban ez évben emelkedés
nemcsak nem volt konstatálható, de a nagy
drágaság bizonyos mérvű csökkenést eredményezett. A gyufaipart fejlődésiben bi-

ja ez évben sem valósittatott meg, pedig
az egész iparosságnak közóhaja és törekvése, hogy e törvények mielőbb módosíttassanak. Különösen ez utóbbi végrehajtása a legnagyobb elkeseredést váltja ki az
iparosok összességében. Nincs iparosgyülés, nincs összejövetel, nincs értekezlet, a
mely e két életbevágó törvény reformjának
égető szükségével ne foglalkoznék. Ez év-

Júlia: Mi? Fiukat levetkőztetni? Ez nem
illik!
Lujza: Ne légy ily ostoba! Ha majd férjhez megyünk és minden hónapban lesz egy
gyerekünk, hát mind csupa lány lesz?
Júlia: Igazad van! Nekem már megmondták, hogy ebben nem lehet válogatni.
Lujza: Igy tehát fiunk is lesz és akkor
majd nem tudjuk, hogy miképen neveljük
fel, mert eddig mindig csak leánybabákkal
játszottunk! Igy aztán a fiu szempontjából
rossz anyák leszünk.
Júlia: Meglehet. És akkor majd bánatot
okoznak nekünk és eljárnak a kávéházba.
Lujza: Elképzelheted a mi boldogtalanságunkat.
Júlia: De hiszen te kaphatsz fiubabát bármelyik boltban.
Lujza: Igen, hiszen árulják . . . de ezek
nem igazi példányok . . . Most mondok neked valamit. Rájöttem, hogy ezek egész közönséges babák, ép olyanok, mint a tieid,
melyekre ráhúzták a nadrágot. Ezek nem
igazi fiuk!
Júlia: Ah!
Lujza: Igen, kedvesem. És ezeket adják el nekünk mint fiukat. Megértheted,
hogy nekem ilyesmire nincs szükségem;
tartsák meg maguknak.
Júlia: De hiszen te már olyan nagyra
fölnevelkedtél, hogy nincs is szükséged babára.
Lujza: Ez nem számit. Sőt! Még sohasem kívánkoztam ugy egy babára, mini most,

De, mint már mondottam is neked, fiukkal
akarok játszani. Hát én már ilyen vagyok,
én nem szeretem a leányokat. Én remélem,
hogy a jövőben csak fiaim lesznek ós én,
mind a politechnikumba vagy a hadiiskolába
küldöm őket.
Júlia: Neked férfinak kellett volna születni, neked nem olyan ízlésed van, mint egy
leánynak.
Lujza: Én mindig a bátyám játékszerét
kedveltem.
Júlia: És ő a tiedet.
Lujza: Igv van. Mi mindig kicseréltük
a játékszereinket s az ő katonái és ostora
örömet szerzett nekem.
Júlia: És ő abban lelte örömét, ha hímezhetett vagy művirágokat csinálhatott.
Lujza: A dolog igy van. Az én fivérem
tulajdonképen az én nővérem s én, az ő nővére, igazi fivére vagyok neki. Igy cseréltünk
szerepet.
Júlia: Istenem, ez ép ugy van, mint az
édes anyáddal, aki mindenütt azt mondja,
hogy ő viseli a nadrágot.
Lujza: Igen, a papa szelid ember.
Júlia: Én nem érzek ugy, mint te. Én
tetőtől talpig leány vagyok és nagyon szere
tem a babáimat.
Lujza (rámutat az ágyban tekvő babára): Ki fekszik benne?
Júlia: Pochette.
Lujza: Miért fekszik most ágyban?
Júlia: Mert busul!
Lujza: Miért busul?

Az ipartörvény
és a
munkásbetegsegélyző és balesetbiztosító
törvény
reform-

2
ben is sok p a n a s z merült föl a hazai iparfejlesztésről és a közszállitásokról szóló
törvény végrehajtása ellen. A közintézmények intézői a legtöbb esetben figyelmen
kivül hagyják e törvény intencióit.
Az
iparfejlesztés terén a kisipar
támogatása
teljesen fennakadt. A segélyezés rendszerének megváltozása képezte egy országos
kamarai értekezlet tanácskozásának tárgyát, de e rendszerváltozás még ez ideig
nem következett be, a régi rendszer ugy
látszik, hatályon kivül helyeztetett, ugy,
hogy a kisiparosak támogatása ez évben
is teljesen szünetelt. Sürgős szükségnek
mutatkozik a hatósági munkaközvetítőknek a nagyobb vidéki gócpontokon való
létesítése. Közóhajt képez az ipartestületek
hatáskörének kiterjesztése, a munkaviszony szabályozása, az ipari hitel kérdésének megoldása. Ez évben is ki kell emelnünk az ipari szövetkezeteink dicséretre
méltó működését, amelyek nagy szociális
hatásokon kivül kiváló szép üzleteredményt is produkáltak. Az iparoktatás évről-évre fokozatosan fejlődik, a nagy előszeretettel keresett szegedi
felsőipariskola
a jövő évben már hatalmas arányú s a
modern tanítás minden feltételeivel rendelkező saját épületébe fog költözni. Végzett növendékei azonnal jó elhelyezést kapnak.
A szakiskola épülete teljesen a már
ismét megnyíló faipari szakiskola céljaira
rendeztetik be; ebben az iskolában fognak
oktatást nyerni az asztalos ipar s ezzel
rokoniparok tanoncai is. Az iparpártolási
mozgalmak ez évben is a múlt éviekhez
voltak hasonlók.

1913. január 5.

DÉLMAGYARORSZ'Á'G
a gabonakereskedelemben a forgalom elég
élénk volt, dacára a magas áraknak s dacára a nagy vaggonhiánynak. Az állat-kereskedelem már a sok egészségügyi zárlat
miatt nagyon nyomott volt. A borkereskedés forgalma kielégítő volt. habár ez is
sokat szenvedett a hatósági mintapincék
versenye, a szállítási mizériák s az előirt
nyilvántartás vezetése miatt. A fakereskedelem a fellendült építkezés folytán szép
eredményeket ért el. A kereskedelem többi ágainál a drágaság miatt inkább az olcsóbb áruk és cikkek forgalma emelkedett,
mely az üzlet eredményét jelentékenyen
nem befolyásolta.
Általános a panasz a megrendelésgyűjtés rendelkezéseinek kijátszása, ,a tanonchiány, a vasúti szállítási nehézségek
s a fogyasztási szövetkezeteknek, hivatalos oldalról is támogatott versenye miatt.
Sürgősen szükséges a tisztességtelen verseny, a vasárnapi munkaszünet, a kereskedelmi alkalmazottak és magántisztviselők
jogviszonyát szabályozó, az elavult csődtörvény és a csődön kivüli egyezség ügyét
rendező törvények mielőbbi reformja, illetve megalkotása.
A pénz- és banküzleti viszonyok az
elmúlt év első felében elég kedvezőek voltak, pénzbőség mutatkozott, ami bizonyos
mérvű alapítási lázat idézett elő, de annál
súlyosabbakká váltak, különösen az év
utolsó negyedében, amikor a feszült politikai viszonyok bizonytalansága bénitólag
hatott a hitelviszonyokra is.

A kereskedelemben a folyton emelkedő drágaság mind jobban és. jobban csökkenti a vásárlási kedvet s e miatt az általános forgalom, dacára a jó közepes termés-eredményeknek, alig emelkedett. Csupán szezonszerüleg egyes kereskedelmi
ágakban mutatkozott némi fellendülés. Igy

Közlekedésügy terén nagyobb alkotás
nem fordult elő a mult évben, pedig a
szállítási bajok mielőbbi orvoslása hazánk
egyik elsőrangú közgazdasági érdeke.
Az alsóbbrendű vasutakról, az utakról szóló, régen elkészült törvényjavaslatok reformjára is nagy szükség van. Kamarai érdekeltségünk nagy súlyt helyez a
Maros folyó hajózhatóvá tételére, mely
nemcsak egy nagy és hatalmas termékeny

Júlia: Mert elvált a férjétől!
Lujza: Ah!
Júlia: Igen.
Lujza: Es kinek volt igaza?
Júlia: A férjének.
Lujza: Na, szép dolog! Ezt nem hittem
volna Pochetteről.
Júlia: Én sem. ö csinos és illedelmes
volt. De április óta, amióta uj férjet kapott,
teljesen megváltozott.
Lujza: A mostani viszonyok közt igy
van.
Júlia: Az uj évszázad!
Lujza: Ha nekem egy ilyen kreatúrám
lenne, aki ilyen csinyt követ el, én nem tartanám tovább magamnál. És csodálkozom
azon, hogy ön olyan gyöngeséget és elnézést
tanúsított Pochett asszonnyal szemben.
Júlia: De hiszen ő az én leányom, még
ha rossz magaviseletet tanúsított is.
Lujza: És kivel feledkezett meg a kötelességéről?
Júlia: Egy republikánussal.
Lujza: Ah, a pokolba kerül.
Júlia: Nem hiszem, mert majd megbánja vétkét. Nemde, Pochette? Megígérte, hogy
elmegy Lourdesbe.
Lujza: Erről már olvastam egy könyvet.
Júlia: Lourdesről?
Lujza: Igen egy sárga könyvet, amelyet
a mama nagyszerűnek, a papa nevetségesnek mondott.
Júlia: Nálunk otthon ép ellenkező a véleménykülönbség. A könyvben a* 92.000 számot
olvastam.
Lujza: Ez bizonyosan a csodák száma.
Júlia; Igen?

(Egy ideig hallgatnak.)
Lujza: Juli!
Júlia: Mi az?
Lujza: Én nagyon szeretném, ha kis fiaim volnának.
Júlia: Akkor férjhez kell menned, előbb
nem jönnek meg
Lujza: De mégis, néha . . . olykor.
Júlia: Lehetetlen.
Lujza: Én hallottam, amikor ilyesmiről
beszéltek. Csak az embernek kell . . . nem,
én nem tudnám magam erre elhatározni.
Júlia: De mondd el mégis!
Lujza: Ehez cselédleánynak kel! lenni.
Máskép nem lehet megcsinálni.
Júlia: Hát honnan tudod te mindezt?
Lujza: A minao történt meg nálunk ilyen
dolog Rózával, a szobaleánnyal. Kis fia született, pedig nincs férje. Én hallottam, mikor a mamám egy látogatóban levő barátnőiének azt mondotta: Hisz maga tudja, hogy
az ilyenfajta népségnek mindig megszületik
a gyereke, még mielőtt férjhez ment volna!
Látod?
Jalia: Ezt nem tudtam. Ez igen furcsa
és nevetséges. De miért?
Lujza: Eleget törtem rajta a tejemet.
Júlia: És kitaláltad már az okátó
Lujza: Még nem.
Júlia: Megmondod nekem, ha kitalálod?
Lujza: Mindenesetre. De mégis nekem
ofyan gyönyörűséget okozna, ha egy kis picikém volna, hogy szívesen lennék ezért még
szobaleány is. De csak itt a márnánál s más
háznál sehol. Ha neked volna egy kicsikéd,
milyen nevet adnál neki?

vidék mezőgazdasági terményeinek olcsó
szállítását, hanem a tömegáruknak fa,
szén, kő stb. a nagyalföldre való özönlését
biztosítaná. Ez által lehetővé tenné az alföldi városok kövezését s az Alföldön anynyira szükséges jó kőuták olcsóbb elkészítését is.

Mit tárgyalt a közgyűlés?
(Folytatják holnap. — Telkeket vásárolt a
város. — Vita a póthitel körül. izgalom. — A hatósági

Egy kis

cselédközvetitó.)

(Saját tudósítónktól.) A decemberi közgyűlés tárgysorozatának hátralévő pontjait
tárgyalta ma délután négy órakor a város
törvényhatósági bizottsága, azonban a végére ma sem jutott el. Holnap folytatják a közgyűlést, amelyen az időközben , fölmerült
póttárgyak nyernek majd elintézést.
A ma déilutáni közgyűlés négy órától hat
óráig tartott s azért nyűlt ilyen hosszura,
mert egy-egy tárgy körűi, hosszas, sőt izgalmas viták keletkeztek. Igy például a Szegedi Gazdasági Egyesület részére kért városi
telek átengedése ügyében csupán egyszerű
névszerinti szavazásnak volt helye, mert a
mult közgyűlésen a tárgy fölött való vitát
a polgármester berekesztette — azonban
Kiss Gyula és Pillich Kálmán bizottsági tagok mindenáron isimét foglalkozni kívántak a
kérdéssel. Közbeszólások röpködték a padsorokból, zaj támadt s a közgyűlési csengő
folyton működött. Pillich Kálmán mindamellett beszélt, de nem lehetett hallani, hogy mit.
Az izgalmat az elnöklő polgármester végül
megszüntette azzal, hogy Pillich Kálmántól
megvonta a szót. A város fejlődése szempontjából egyiiik legfontosabb tárgya volt a közgyűlésnek a hatósági cselédközvetitó kérdése, amelynek föl állításához a -közgyűlés a tanács javaslata értelmében — kevés módosítással — hozzájárult. Részletes tudósításunk itt következik:
Júlia: Nem tudom. Én mindig csak leányokra gondoltam.
Lujza: Én Raoulnak nevezném.
Júlia: Olyan nagyon tetszik neked ez
a név?
Lujza: Nagyon. A legelső fiamat erre a
névre fogom keresztelni. Amikor egész egyedül vagyok, ráírok valamit egy szelet papirosra . . . vagy meg mondom neki, amit
akarok, vagy ami épen eszembe jut.
Júlia: Kinek?
Lujza: Raoulnak: „Te kedves Raoulom,
én szeretlek téged, én várakozom reád! Jöjj
hamar!"
Júlia: Te bolond vagy és. egészen máskép gondolkodol, mint bárki más. Gyere az
ebédlőbe vacsorálni.
*
i
Ugyanaznap este i Lujza szülői ott vannak a hálószobájában, apán és anyán a legnagyobb megütközés tükröződik vissza. Az
apa igy szól:
— De fiam, ez a leány lehetetlen az ő
tizenkét esztendejével.
Az anya igy felel:
— íme, olvasd el ezt a szelet papirost,
amelyet a párnája alatt találtam. Ez világosan megmond mindent:
„Te kedves Raoulom, én szeretlek; 'én
várlak téged, jöjj gyorsan!"
— Lujzának tehát randevúja van. Ez bizonyítja, bogy nagyon furcsa kis hölgyike
lesz belőle. Ez rémes. Én kifaggattam, öszszeszidtam, sirva fakadt; de nem vallott be
semmit . , .

1913. január 4.
Elnök: Lázár György dr. polgármester,
jegyzők: Taschler Endre főjegyző és Rack
Lipót jegyző'. Az ülés elején a polgármester
bejelentette azokat a póttárgyakat, amelyek
a holnapi közgyűlésen kerülnek sorra. Ezek:
1. tanácsi előterjesztés az 1913. évi ujoncozási előmunkálatok foganatosítása tárgyában, 2. ugyanaz a nagy- és kisösszeszéki vizállásos terület eladása tárgyában, 3. ugyanaz Domonkos István felebbezése tárgyában a
tanács véghatározata leeln, 4. ugyanaz a hivatalszolgák és tűzoltók legutóbbi fizetésének előre történt kiutalása tárgyában, 5. a
polgármester előterjesztése következett a felközi tagválasztások igazolása tárgyában, végül 6. az útalap 1913—1914. évi költségvetése tárgyában. Ezután Bokor Pál helyettes
polgármester eltőarjesztése következett a felsővárosi rendőr- és orvos'liaktanya ügyében.
(Bokor Pál beszéde.)
A hatóság — kezdte — régen foglalkozik
ama terv megvalósitásával, hogy minden kerületben rendőr- és orvoslaktanya
létesitessék. A főkapitány abban az ügyben már több
telektulajdonostól ajánlatot kért -és három
olyan ajánlat érkezett be, amely megfelel a
főkapitány ama feltételének, hogy a laktanya
minden lébetőség szerint a Vásárhelyi-sugáruton épüljön fel. Az első ajánlat szerint a
Vásárhtelyi-isiuígáriuti 12(5—26. számú telekért
60.000 koronát kér Nagy Mihály tulajdonos, a
másik ajánlatot Fehér Antal nyújtotta be,
aki 24.000 koronát 'kér, a harmadik ajánlattevő pedig Konkoly Júlia, aki 14.000 koronáért hajlandó körülbelül 200 négyszögöl nagyságú telkét átengedni a városnak. Bokor Pál
javasolja, liogy miután a telek ugy fekvésénél, mint olcsóságánál fogva alkalmasnak
mondható, a közgyűlés fogadja el a tanács
javaslatát, illetőleg névszermt szavazzon, elfogadja-ie vagy sem. Azonkívül utasítsa a
tanácsot, hogy 3 hóna.p alatt az épület terveit mutassa be a közgyülésnak.
(Hozzászó lá sok.)
Szmollény Nándor szólt hozzá elsőinek a
tárgyhoz. Nemcsak, liogy elfogadja a tanács
javaslatát, hanem örömmel üdvözli azt, mert
u j utat jielöl meg a városfejlesztés politikájában. A tanácsnak ez a javaslata csak hozzájárul álhoz, hogy központok keletkezeznek
lassanként. Ez fölötte fontos érdéke ugy az
érdekelt városrészeiknek, mint magának az
egész városnak.
Kiss Gyula nem ifogadja el a tanács javaslatát, mert szerinte -a telekért sokat kérnek, Indítványozza, hogy az ajánlat fölött a
közgyűlés térjen napirendre.
Lázár György dr. elnök elrendeli a sza
vázást, amelynek eredménye az lett, hogy a
közgyűlés KisiS Gyula indítványát elvetette.
Ezután az ajánlat fölött volt névszerinti szavazás. A közgyűlés a tanács javaslatát fogadta el,
(Gaál Endre előterjesztései.)
Gaál Endre dr. közművelődési tanácsnok jelentette, hogy a Szegedi Vörös Kereszt
Egyesület ezer korona segélyt lkért a tanácstól, amely a kérelmet megtagadta, mert nem
vólt az összeg fedezésére alap. Ezért, az egyesület most a közgyűléshez fordul és attól kéri a segély kiutalását. A tanács javaslatára a
közgyűlés a segélyt megszavazta.
Ezután az Ipar-utca 17. számú telek megvásárlása tárgyában tetit előterjesztést Gaál
Endre dr. A fogadalmi templom miatt —
mondotta. — a környék területi képe egészen
megváltozik. A törvényhatóság a környék
szabályozását már megkezdette, két házat
megvett s most ismét ajánlat érkezett be, >a
mely szerint az Ipar-utca 17. számü házat a
tulajdonosa négyszögölenként 220 koronáért
hajlandó eladni a városnak, vagyis összesen
18.920 koronáért. Előadó a tanács határozata
értelmében javasolja az ajánlat, elfogadását.
(Vita a kisajátításról.)
Kiss Gyula felszólalásában azt a kérdést
veti föl, nem volna-e jobb, h a a város inkább
kisajátítaná, mint megvenné a kérdéses telket?
Pillich Kálmán helyesli Kiss Gytula indítványát, mert a minisztérium csakugyan
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megtagadta a fogadalmi templom körül lévő
telkek kisajátításához a jogot. A kisajátítás
foganatosítását a város szempontjából nem
tartja .szükségesnek, az még — szerinte —
egészen helytelen, hogy szerződés alapján vásárolja meg a város ezeket a telkeket. Igy —
véli — sokkail többe kerülnek azok, imig ha a
város várakozó álláspontra helyezkedik, a telektulajdonos kénytelen lesz 'engedni a vételárból, annál inkább, mert azokra a kis telkekre nem kaphatja meg a várostól a további építkezésekre az engedélyt,
Gaál Endre dr. előadó reflektálva Pillich
Kálmán és Kiss Gyula felszólalásaira, azt
mondja, hogy éppen azért nem folyamodik a
város a kisajátításihoz, .meri évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy az eladásra
szánt. tefUkek igy sokkal többe kerülnek. A
kisajátítás eredménye lett az. hogy a telektulajdonosok 500 koronát is kértek egy-egy
telekért négyszögölenként, míg ma 220 kornáért is megváeárdlhRijálk. Kéri a. tanács javaslatának elfogadását.
Az elnök név,szerinti szavazást rendelt
el, amelynek az lett, az eredménye, hogy a
közgyűlés a. tanács javaslatát tette magáévá.

3.
emelkedtek. Ez a körülmény még azzal sem
magyarázható, hogy például a Tisza vize
most állandóan olyan magasságban van,
hogy folytonosan miüködniök kell a kotrógépeknek vagy még azzal sem, hagy nagy a
széndrágaság, azért emelkednék száz százalékkal is a szivattyútelep kiadásait. Vizsgálat
elrendelését kéri és indítványozza, hogy a
tanács a vizsgálat eredményéről a márciusi
közgyűlésnek tegyen jelentést.
A közgyűlés a tanács javaslatát Wimmer Fülöp inditványával kiegészítve elfogadta.

(Hatósági
cselédközvetitő.)
Ezután Somogyi Szilveszter dr. főkapitány terjesztette elő a tanács javaslatát a
hatósági cselédközvetitő felállítása kérdésébem. Ismertette az ügy minden fázisát. Hivatkozott a Szegeden tapasztalható szüntelen cselédmizériákra, amelyek annak az eszmének adtak impulzust, hogy több vidéki város mintájára Szegeden is létesíteni kell egy
hatósági cselédközvetitő intézetet. Tgy a cselédimizériák mégis megcsappannak és a kÖZerköHsiség szempontjából is előnyös egy
ilyen intézet fölállítása. Az összes bizottsá(Balogh Károly előterjesztése.)
gok fogilalknteak már a hatósági cselédközBalogh Károly pénzügyi tanácsos refe- vetitő eszméiével, végül a tanács is magáévá
rálta ezután, hogy a Szegedi Gazdasági Egye- tette azt. Az évi költsége ennek az intéz- iilct a Mérey- ós Tábor-utcáik sarkán lévő ménynek 5100 korona és ámbár bizonyos,
408 négyszögöl váíroisíi Itellek kedívezjmlélnyes
áron való átengedését kérte. A tanács még a hogv az első esztendőben ráfizet a város, de
mult közgyűlésen javaslatot tett ebben a.z később jövedelme lesz belőle s a fölösleget
ügyben, de csak .most kerül sor a. közgyűlés cseléd jóléti intézményekre kell fordítani. Érdöntésére. Ismertette, hogy ,a mult közgyűlés velt aztán a főkapitány azzal is, hogy a mos.alkalmával Kószó István dr. bizottsági tag tani cselédközvetitők sem a cseléd, sem a köindítványt tett, amely szerint a telek osaik az- zönség szempontjából nem felélnek meg az
zal a feltétellel engedhető át a kikötött ked- általános érdekeknek, ki-kinek az a törekvezményes áron a, gazdasági egyesület ré- vése, hogy minél nagyobb jövedelme legyen
szére, ha az építendő palotában üzletbe!yisé- — ezért nem is lehet megróni őket, — de
aztán megtörténik, hogy a cselédközvetitők,
gejk is nyílnak.
csakhogy keressenek, más szolgálatba csá(Egy kis vihar.)
bitiák a cselédeket. Innen erednek aztán a
Lázár György dr.: Elrendelem a névsze- folytonos panaszok, mert a cselédek folyton
rinti szavazást. Vitának .e (fölött a tárgy fö- változtatják a helyeket és a gazda, sem a
lött nincs helye már, mert a mult közgyűlé- cseléd, nincs megelégedve. Szükséges, hogy
a cselédközvetitést eeészen a hatóság vegye
sen a vitát berekesztettem.
a kezébe. Ezért annál a tiz engedélynél töbKiss Gyula: Én hozzá akarok szólni!
bet,
amennvi a magánközvetitők kezében
Elnök: Nem lehet,
Kiss: Nem a tárgyhoz, a szavazáíshoz! van, nem fog kiadni a hatóság.
(Zaj, elnök a csengőt rázza.)
Kormányos Benő dr. szólt hozzá az előElnök: Akkor tessék.
terjesztéshez. A javaslatnak elvan módosítáKiss Gyula: Gsa.k azt akaróim iszóváten- sát inHitvánvozta. hogv miután a cselédközui, hogy az idevágó szabályrendelet értelmé- vefítés végül úgyis egészen a hatóság kezében érdekeltek neim szavazhatnak. (Leül.)
be kerül, az engedélyek ne korlátoztassanak
Pillich Kállmián: Én is hozzá kívánok azok számára, akik csakis szállodai és haszólni! (Zaj, ellentmondások, elnök a csengőt sonló üzleti személyzet közvetítésével fográzza.)
lalkoznak.
Elnök: Csialk a szavazáshoz.
A közgyűlés a tanács előterjesztését ezPillich Kálmán (folytonos zajban): Állítólag érdekeltek niem szavazhatnak . . . a zel a módosítással elfogadta.
polgármester ur bele alkar szaladni olyan
Még néhány jelentéktelenebb tárgv leügybe . . . (zaj, a. bizottsági tagok felállnak tárgyalása után elnök a közgyűlést bereés kijönnek a padsorokból].)
kesztette és folvtatását holnap délután négy
Hosszas csengetés után hirtelen csönd órára halasztotta.
lesz.
Pillich Kálmán: Szeged Városnak száz- flsseaagBaBBBaBgaBaBaBaaBaaaaaaaBgaacsaBBEaaaaaaaaag
" ' 'TÍ
a?-.) npi+Almr A
negyvenszer höM földje van . . .(zaj fölkiál— Marosvásárhely — Székely Aladár
tások: „Nana hallani egy szót sem!") Tessék
ellen. Székely Aladár, a volt igazságügyi mimeghallgatni . . .
niszter fia, tudvalevőleg kilépett a munkaElnök: Ne tessék eltérni .a tárgytól!
Pillich: Nem térek el, csak azt a k a r a m . . . pártból. És most Marosvásárhely, mely man(Szüntelen zaj.)
dátumot adott Székelynek, olyan döntést hoElnök: Pillich bizottsági tag úrtól meg- zott, amely mindenképen elitélő Székelyre.
vonom a szót!
Pillich: (Tovább beszél, egyes szavakat Igy — többek közt — minden érintkezést
hallani csak. ellniük folyton .a csengőt rázza és megszakítanak vele. Érdekes Marosvásármegismétli kijelentését, hogv Pillchtől meg- hely határozata azért is, mert teljes bizavonta a szót. Pillieh erre 'létül.)
lommal viseltetik az országos munkapárt és
Elnök: Következik a tanács előterjesz- Lukács kormánya iránt. A város a nevezetes
tése a kimerült póthitélek tárgyában.
közgyűlést ma délután tartotta s több föl(Póthitel.)
szólaló között a megye főispánja is beszédet
Balogh Károly referál. A felszaporodott mondott, szinte egyértelmüleg szólaltak föl
szükségletek következtében összesen 58.618 Székely Aladár eljárása ellen és határozatot
korona póthitelre van szüksége a városnak. hoztak, melyben egyhangúlag a legteljesebb
Ezt az összegeket azokból a jövedelemtöbbbizalmat szavazták meg a kormánynak és az
letekből fedezik majd, amelyek a váimszedésnél, a vágóhidnál és egvéb előre nem látott országos nemzeti munkapártnak és megütközéssel fogadták Székely Aladár kilépő nyibevételeknél mutatkoznak.
Pillich Kálmán és Wimmer Fülöp szól- latkozatát, mellyel szembehelyezkednék és
tak hozzá a tárgyhoz. Wimmer Fülöp aggá- vele mindéin összeköttetést megszakítanak.
lyosnak látja, hogy a póthitelnél egyes tételek majdnem ötven, de száz százalékkal is
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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
Színházi műsor:
SZERDA: A farkas, vígjáték.
CSÜTÖRTÖK: A sarkantyú, színmű. (Bemutató.)
PÉNTEK: A sarkantyú, szinmü.
SZOMBAT: A sarkantyú, színmű.
VASÁRNAP cl. u.: Az ingyenélők, népszínmű.
VASÁRNAP este: Ábrahám a menyországban, operett, (Bemutató.)

Sehweiger Sándor hangversenye
Budapesten.
• * (Saját tudósítónktól.) Ritka érdekesség ii
eseménnyel gazdagodott a főváros bangverfieny:-iSzezonja. Sehweiger Sándor, a kiváló
képességű szegedi énekes önálló
hangversenyt rendez a Royal nagytermében,
Zongorán Dienzl Oszkár kiséri, a hangversenyt a
„Harmónia" készíti elő. Programjában több e t között Puccini, Leoncavallo, Verdi Mascagni, Schulhimann és Dienzl szerepelnek, a
kiknek a müveiből olasz, német és magyar
nyelven énekel.
Sehweiger Sándor fővárosi szereplése
csak azok számára lehet meglepetést, alkik
spem élvezték még gyönyörű tenorját. IAZ elmúlt övökben szerepelt már néhányszor a
hangversenydobogón, egy-egy estély keretében. Osztatlan sikert és elismerést, aratott.
Szárnyaló, érces hangja tökéletes bravúrral
oldotta meg a legsúlyosabb föladatokat is,
stílusos előadása, ragyogóan tiszta intonálása a legkényesebb igényéket is meglepték.
Tagadhatatlan azonban, hogy (bizony,os, ebben az esetben különösen indokolatlan előítélettel kellett megküzdenie a — foglalkozása
miatt. Sehweiger Sándor tudvalevőleg pékmester. A Petőfi Sán d or-su gáru T on van üzlete, ia saját házában. És ezért nem talált eddig a megérdemeli értékelésre kivételes énekhangja. Erre mifelénk, a jó vidéken, mindenben a külsőség dominál, a belső tartalom,
a tulajdonképeni érték, csak harmadrangú
kérdés. Ebben természetesen nagy része v,an
a hozzámemértósnek, a minden kritikai érzéktől megfOÍSZtolttságn ak is. Elsősorban éhből magyarázható, hogy a szinpadon azok
a körülrajongott és agyontömjénezett sta.rék,
akik ,a külső hatásra dolgoznak — mert csak
eddig terjed a képességük.
A valóban tehetséges ember könnyedséggel á t u g o r j a az előítélettel bélelt prüdériát,
ha épen kedve t a r t j a . Sehweiger Sándor nem
igen vágyódott sem színpadi, sem koncert —
sikerek után. Azdk közé a szerencsés halandók közé tartozik, akiknek nem sok gondot
okoz a megélhetés és a családi tűzhely keretében megtalálják a boldogságukat. Énékel
odahaza, intim társaságban, a felesége kiséri
zongorán. A h a n g j a azonban nem fér meg ia
szük szobában, hanem csorbulatlan éreességében az utcára 'is kiárad és a háza előtt a
csodájára gyűlnek az emberek.
Ez az idillikus állapot most változást
szenved. Sehweiger Sándor nem a pékműhely föflött levő szobában, hanem csillogó,
parkettes teremben fog énekelni és aki meg
•akarja (hallgatni, annak drága pénzen kell
megváltani ezt az élvezetet. Sehweiger Sándor budapesti hangversenyének érdekes előzménye van. Néhány hónappal ezelőtt fönn
j á r t a fővárosiban ós találkozott Csányi Mátyással, aki most egyik karmestere a Nép-

operának. Csányi unszolására elment a Népoperába és ott énekelt ia zongorateremben.
Frenetikus hatást keltett. A színpadon és a
termekben megakadt minden munka, mindenki Sehweiger Sándort hallgatta. Márkus
Dezső, a direktor és az énekesek sorra gratuláltak niéki. Márkus nyomihau proponálta,,
hogy huzamosabb ideig tartó vendégszereplésre szerződjék (a Népoperához, Sehweiger
azonban egyelőre kitért az ajánlat elől. Föl
kell említeni, hogy kiválóan képzett énekes,
már tizenöt éve tanul, Bécsben kezdte.
A Harmónia hangverseny-rendezőároda
értesült a váratlan sikerült éneklésről és azt
az ajánlatot tette Sehweiger Sán dórnak, hogy
önálló hangversenyen lépjen föl a Royalban.
A tárgyalások eredményre vezettek és már
ki is tűzték a koncert napját, A műsort is
megáttliapitották.Dienzl Oszkár vasárnap lejött Szegedre és próbát tartott.
Végül pedig megemlítjük Söhweigfcr
Sándor szereplésének a pikantériáját. A kiváló énekes — olasz néven szerepel a fővárosi közönség előtt. Sokáig tanakodtak a név
miatt. Sehweiger Sándor nem valami megkapó név egy újdonsült operaénekesnek.
Nem elég művészi — magyarázta az impresszárió — nincs benne semmi muzsikál itáis. És megállapodtak abban, hogy csengő
olasz névvel küldik a hangversenydohogóra
Sehweiger Sándort. A talián álnevet még
nem hozták nyilvánosságra.
2
Igy hát Sehweiger Sándor inkognitóban
szerepel Budapesten.
* Elmegy Szűcs Irén. A szegedi színháznak, mióta Almássy kézébe került,, sok
haja között egyik legnagyobb volt mindig,
hogy az igazgató, br akadt egy-egy kitűnő
tagja, annak megbecsülésében sohasem akart
tündökölni. Szűcs Irén évek óta tagja, a szegedi színtársulatnak, szégyenteljes gázsival
és kivételes szín játszói tehetséggel. Ritkán
részesülhetett a közönség abban az élvezetben, hogy Valamire való szerepben láthatt a Szűcs Irént, aki azoknak a vidéken egyre gyérülő táborába tartozik, akik a sikert
nem Tármás külsőségekben, hanem, az alkotás
ösztönszerű elégedettségéhen keresik. Ellenmend ásnak látszhatok, de örülünk, hogy Szegedről elmegy, ahol stréberség nélkül való
szerénysége ós finom színjátszói stílusa nem
tudott teret találni. Szűcs Irént Füredi Béla
igazgató szerződtette,
* A sarkantyú. Liptai Imre és Gábor Andor annak a sajátságos pesti humornak a
művelői, amelyben több a könny, mint a mosoly, amely groteszk, bolondos, de azért fájdalmas is egy kicsit s azért adja a dolgok
karrikaturáiát, hogy sírnia ne kelljen a valóság fölött. Ezt találjuk meg a Sarkantyúban
is, amelynek minden súlya a főszereplő Rácz
Györgyre nehezedik. Társadalmi típust lehet
fölfedezni ebben az alakban. Sorsában mindazoknak a tragédiája süvit végig a színpadon, akikről hiányzik a sarkantyú, amit iaz
érvényesülés paripájának szügyébe vághatnak. A szimiház nagy igyekezettel hozza színre a jeles magyar szerzők kitűnő darabját.
* A farkas. A színházi iroda jelenti: Szerdán Molnár Ferenc páratlan hatású vígjátéka, A farkas kerül ismét színre rendes bérletben. Most már még lehet állapítani, hogy a
.szezonban ennek a darabnak van ia legnagyobb sikere. Sokkal nagyobb, mint bármikor a legszenzációsabb külföldi színműnek is.
* Legjobb színházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.

* Mozihirek. Szerdán az Urániában szenzációs pi|nmiiér leisíz. Vetitéis.re kierüjl Roda
Roda csudaszép háromfelvonásos drámája, a
Boszorkánytüz. A főszerepet a világhírű táncosnő Miss Saharet játszia. Erről a filmről hasábokat írták ,a külföldi lapok. Saharet tánca
most a. világ legdrágább attrakciója. Ugyancsak szerdán a Fass-mozgófényképszinháznak is elsőrangú bemutatója lesz. Csupa kacagtató vígjáték .szerepel az u j műsoron. Á
slágerkép címe: Kitartó szerelem, iMax Linderrel >a főszerepben. A többi filmek értékét
már a címek elárulják: Duci bácsi kalandja.
Heten vagyunk, uram, . . . heten. Csülök szereti a lustaságot. Legszebb, legértékesebb műsort azonban ,az MpoíZó-imozgószinlbáz igazgatósága állított össze. Szerdán már vetítésre
kerül: Copperfeld Dávid cimü háromfelvon cjsos dróimájia. Dickens hasonló cimü regényének alakjai elevenednek meg a filmen. Érdekesebb film még nem jelent meg.

A fogak ápolására
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KAUCSUK-CIPOSAROK

DOBOZA,
MINŐSÉGE:!

NEMENYINE
F O G MÜVESTERME
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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Kitűnően bevezetett részvénytársaság

tömegcikkeinek
egyedárusága

intelligens agilis kereskedőnek állandó
fényes jövedelmet biztosit. Raktárhoz
kevés tőke szükséges. — Bővebbet
FANTL MÓR cégfőnöknél, Tisza-szálloda.
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A makói rémdráma.
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(Elutazom
Szegedre!)
Hnatyur Ignác hosszú idő óta hol dog
házaséletet élt .a feleségével. Az utóbbi időkben .azonban észrevette, .liogy az asszotny elhidegült tőle. Figyelni kezdte ós észrevette,
iliogy uz .asszonynalk szeretője van. Gyanút
keltett benne az is, hogy az asszonynak a
koaiyhapónzőből az utóbbi időben jutott ékszerre, sol yemh arisn yára, finom fehérneműre. Figyelni kezdte és .a gyanúja mindig erősefbb lett. Most .már teljes bizonyosságot
akart szerezni iaz asszony hűtlenségéről és
ezért elhatározta, liogy meglesi a féleségét.
Szombat reggel azt .mondta a feleségének,
hogy átutazik .Szegedre. Az asszony láthatóan megörült ennek. Délután elindult Hnatyuk a pályaudvarra. Az .asszony ajánlkozott,
hogy elkíséri. Ketten mentek ki az állomásra, ahol az asszony megvárta, amig ,a férje
vonatra száll. Aztán visszafordult és elment,
szeretőjéhez. Hirschl Fülöp tekintélyes makói kereskedőhöz. Értesítette, hogy eljöhet
hozzá. Hnatyuk Ignác csak a Maros hidjáig
maradt a vonaton. Ott a vonat elég lassan
halad, leugrott és futva igyekezett
hazafelé
a lakására. Sikerült is megelőzni a feleségét,
Az ágy alá b u j t és alig egypár percig hevert ott, amikor jött az asszony — Hirschl
Fülöppel.

megnyúzza. Hnatyuk oda is lépett a megkínzott asszonyhoz ós a homlokán
féltenyérni
nagyságban lefejtette a bőrt róla. Az asszony
rettenetes kínjában rug-kapálódzott és valahogy sikerült a jobbkarját kiszabaditani. A
vadállatias ember ékkor baltát ragadott és
ezzel akarta a feleségét fejbeverni. Az aszszony azonban .kiszabadított karjával kivédte .a fejére intézett csapást, azonban karja
kettétört. Ezután kését vette elő a férj és
egymásután nyolcszor mártotta be az aszszony testébe, Majd újra nyúzni kezdte a szeszerencsétlent és jobbarcáról lefejtette egészen a bőrt. Karókat hozott és azzal ütötte .a
feleségét. Mikor már alig volt benne élet, az
ágy alá dobta.
— Dögölj ott meg, ahonnan láttam, a
mint felszarvaztál! — kiáltotta.
Az asszony a sok szenvedéstől elvesztette
az eszméletét. A szomszédok, akilk előzőleg kiszabad itották a súlyosan sebesült Hirschl Fülöpöt, a. rendőrségre siettek.
Öt rendőr érkezett, liogy a bestiális embert vadállatias munkájában megakadályozzák. Hn.aty.uik minden ellenkezés nélkül bebocsátotta magához a rendőröket és kérkedve mondta el az egész történetét. Az aszszonyt kórházba szállították, ahol rögtön ápolás .alá vették. Hatvankét sebet számláltak
össze testén. Állapot,a válságos és az orvosak
nem bíznak felépülésében. Nem sokkal könynyébb Hirschl Fülöp sorsa sem, akinek a fejét zúzta össze a nehéz vasalóval. Hnatyuk
Ignác.
(A rendőrkapitány az esetről.)
A „Dél magyarország" tudási tó ja beszólt
Makó város rendőralkapitányával, aki igy
nyilatkozott a rémséges bűnügyről:
— Január negyedükén történt, — mondotta az alkapitány, — hogy megjelent előttem két ember. Előadták, hogy Hnatyuk Ignác péksegéd meg akarja gyilkolni a feleségét. Rendőröket küldtem a helyszínére és
behozattam a péksegédet. Nyugodtan, minden fölindulás nélkül vallott. Elmondta, hogy
imár régen gyanúsította az asszonyt hűtlenséggel. Bizonyosat akart tudni és ezért rendezte ;az elutazási .komédiát. A Marost-hid
közelében ugrott le a vonatról és három kilométert szaladt egyfolytában, hogy még idejekorán hazaérjen. Az ágy alá bujt és ott
szerzett bizonyságot az asszony hűtlenségéről. Elmondta, hogy milyen válogatott kínzásokkal akarta megbüntetni feleségét. Hnatyuknét és Hirschl Fülöp kereskedőt a kórházba vitték. Mindkettő állapota nagyon súlyos. A bestiális embert természetesen letartóztattam.
Hnatyuk Ignácot ma este hozták át a
szegedi ügyészség fogházába. Mosolyogva
mondta a kisérő rendőröknek:
— Nem sajnálom amit tettem. Mindent
megérdemelt a hűtlen .asszony, akit ón olyan
nagyon, nagyon szerettem.

(A gyilkos
merénylet.)
Hnatyuk Ignác nyugodtan maradt az
ágy alatt. .Mikor kétségtelenül megbizonyosodott felesége hűtlenségéről, kiugrott .az ágy
•alól. A szoba asztalán egy négy kilogramm
nehéz vasaló állott. Ezt kapta .fel és avval
agyba-főbe verte a felesége szeretőjét. Az aszszony eközben kiugrott az ágyból, felkapta a
ruháit ós megszökött. A férje utána, de nem
tudta megtalálni.
Egy órával később, visszatért az asszony.
A férfi rárohant. Ütni verni kezdte, Hnatyukné s(irya .rimánkodott kiejgyjelómórtl, de ia.
megvadult ember nem hallgatta meg. Egy
hosszú kötelet veteltt, burkot csinált és az aszszony nyakába kötötte. Ráparancsolt,
hogy
akassza fel magát. Az asszony kétségbeesetten kért .kegyelmet. Nem volt irgalom. Hnatyuk a három méter hosszú .kötélnél fokva
kivonszolta az egy szál ingben lievő asszonyt
az udvarra.
— Igy bűnhődik a hűtlen asszony! —
k.iáiltotita folytonosan.
(A bestia vérengzése.)
Azután az utcán rohant tovább
vele.
Majd megint bevitte a Lakásába és ott összekötözte. Egy kaszadarabot vett és az asszony
előtt köszörülte meg, hogy azután azzal majd

— Az uj igazságiigyminiszter székfoglalója. Balogh Jenő dr., az uj igazságügyminiszter ima foglalta el .hivatalát.
Töry
Gusztáv dr. államtitkár üdvözlése után a miniszter kifejtette az egybegyűlt
tisztikar
előtt, hogy a törvényszerkesztés és igazságügyi közigazgatás terén a föladatok egész
sora van még hátra. Főgondja lesz a magánjogi törvénykönyv előkészitáse és mint szakember, különös szeretettel kiván foglalkozni
a büntetőjoggal. Eljön nemsoká a büntetőtörvény teljes revíziójának ideje, esetleg uj törvénykönyv megalkotásának, a bűnvádi perrendtartás gyökeres revíziójának, a fiatalkorúak büntetésére vonatkozó reformok
szüksége. Feltétlenül kívánatosnak tartja az
igazságügyi szervezet és eljárás terén megfelelő párhuzamos törvény terjesztését a parlament elé. Ez nemzeti és szociális föladat.
Az igazságszolgáltatásnak minden izében
demokratikusnak, jónak és gyorsnak kell
lennie. Végül a tisztikar támogatását kérte.
Balogh beszédét lelkes éljenzéssel fogadták.

A szegedi ügyészség fogházába behozták Hnatyuk Ignác
péksegédet,
aki vasalóval verte össze a felesége
szeretőjét s a hűtlen asszonyt elevenen akarta megnyúzni. A két áldozat haldoklik. A merénylő cinikusan
beismer mindent.
(Saját tudósitónktól.)
Régi, romantikus
regényesben olvashatók csaik olyan rómdrámák, amilyen Makón történt január harmadikán. Egy jámbor péksegéd hűtlenségen
kapta a feleségét és a düh, meg a fájdalom
elvette az eszét. Hirteleni őrültségében borzalmas kegyetlenséggel kinozta meg a feleségét és annak szeretőjét. A férj: Hnatyuk
Ignác Károly a legraffináltabb kínzásokat találta ki, hogy megbüntesse a hűtlen asszonyt
és a csábitót: Hirschl Fülöp makói halkereskedőt, Hirscihlnek egy vasalóval verte szét a
fejét, az asszonyt kényszeríteni akarta, hogy
előtte akassza föl magát. Hnatyukné nem
akart meghalni. A férje erre hosszú kötelet
kötött a nyakára, ugy vezette körül az utcán,
folytonosan kiabálva:
— Igy bűnhődik a hűtlen asszony!
Egy egész éjszakán keresztül kinozta.
Ütötte, verte, odakötözte egy székhez és elevenen akarta megnyúzni. Csak másnap mentette meg a rendőrség Hnatyuknét férje kezei
közül. Kórházba szállították Hirschl Fülöppel együtt. Mind a ketten a halállal vívódnak.
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Drinápoly menthetetlen!
(Janina és Szkutari föladása előtt. — Londonban a várak föladása után akarnak
végleges békét kötni. — A nagyhatalmaknak kell közbelépniök és attól várják a
helyzet tisztázását.
(Saját tudósitónktól.)
Drinápoly
menthetetlen! — ezt jelentette ma Konstantinápolyba a vár parancsnoka. És ez a valóság többet jelent a helyzet kialakulására
mindennél. A szövetséges balkániak föltétlenül bíztak abban, hogy Drinápolyt beveszik és igy méltán követelhetik is a bolgárok maguknak. Mert e körül volt minden h a r c és minden béketárgyalás. Most
aztán a vár menthetetlen, a közvetlen föladás órái igazán elérkeztek, uj ágyuk érkeztek, uj .seregek, a törökök rejtett útját,
melyen át élelmiszert szállítottak: fölfedezték, a drinápolyi védősereg
leapadt,
teljesen kimerült, fölszabadításra gondolni
se lehet. A vár elveszett. S bizonyos, hogy
ha Drinápoly kapitulál, az esetben
Szkutari és Janina nem tartják tovább
magukat,
hanem szintén behódolnak.
Akkor pedig
jobban teljesítheti Törökország ellenségei
követeléseit.
Londonban különben tegnap fontos
terminus volt. A balkáni harcos felek delegátusai tegnapra állapították meg a döntést arról, hogy folytatják-e tovább a háborút, v a g y sem? Tegnap délután kellett
válaszolniok a török delegátusoknak a szövetkezett balkáni államok
ultimátumára,
arra a kérdésre, hogy elfogadják-e a Törökország s z á m á r a fölállított végső feltételeket, igen vagy nem. A nevezetes ülésen
a törökök kijelentették, hogy eddigi álláspontjukból nem engedhetnek
s ragaszkodniok kell mind Drinápoly megtartásához,
mind pedig a szigetekhez. E r r e a győzelmes szövetségesek kijelentették, hogy nem
folytatják tovább a
tárgyalást.
Ez a diplomáciai formula
azonban
nem jelenti kifejezetten
a
béketárgyalás
megszakítását
s igy nem jelenti
föltétlenül
a háborúnak újfent
kitörését.
Ott van a hatalmak egyesülése is Londonban, most az kísérli meg, hogy a béketárgyalás megrekedt folyamát uj mederbe terelje. A nagykövetek tanácsa máris
talált egy olyan módosítást, amely alkalmas lehet arra, hogy a szemben álló felek,
mindenike engedvén,
kompromisszumot
köthessenek. A nagyhatalmak követei most
azzal a tanácscsal szolgáinak mind Törökországnak, mind pedig a szövetkezett keresztény államoknak, hogy maradjon
meg
Drinápoly a törökök birtokában, de szűnjék meg yárnak és erősségnek lenni.
Ez
okos tanács. A kérdés m á r most csak az,
hogy egyfelől a törökök, másfelől a bolgárok elfogadják-e, illetve a s a j á t hazai viszonyaik folytán olyan .helyzetben
vannak-e, hogy elfogadhassák.
Az utolsó időben rendkívül kiélesedett
a viszony Bulgária és Románia között is.
Most hírek .érkeznek, melyek azzal kecsegtetnek, hogy sikerülni fog z a v a r , összeütközés és véres komplikáció nélkül kielégíteni Románia jogos igényeit is.
A szövetkezett
balkáni államok (nevezetesen Bulgária és Görögország) között
kitört ellentétek is enyhültek.
És minden
jel szerint Szerbia, Oroszország és a mi
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monarchiánk is a béke szelid vizei felé
eveznek. A béke kilátásai tehát nem romlottak és a mai napon a béke reménye erősödött. De teljes harci készségben állanak
az ármádiák a határokon s leszerelésről
szó sincs és egyelőre még nem is lehet.
Igy tehát szabad s jól esik bizni a
békében, de hogy milyen gyötrelmes fordulatok jöhetnek, még azt előre megjósolni
még ma sem lehet.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
Ha Drinápoly k a d i t u l á l . . .
London, január 7. A
Reuter-ügynökség
értesülése szerint a szövetséges balkáni államok, tekintettel a javaslataikra török részről adott nem kielégítő válaszra, a tárgyalásokat kétségkívül megszakították volna, ha
a legutóbbi két nap folyamán a nagyhatalmuk nem adtaik volna tanácsokat 'nekik.
Ilyen körülmények közt azonban a szövetségesek időt adtak a törököknek arra, hogy a
helyzetet átgondolják és ahoz szabják állásfoglalásukat. Egy görög delegátus kijelentette, hogy a tárgyalások nem szakadtak meg
és a delegátusok nem szándékoznak
Londoni
azonnal elhagyni.
Közben a nagyhatalmak
tudomást fognak szerezni a történtekről és
ha el fogják határozni, hogy minő lépéseket
tegyenek, erről rövidesen értsülni fognak. A
törökök fogják tenni a legközelebbi
lépést,
uj ülést fognak egybehívni, mihelyt valami
közölni valójuk lesz. Közben a hatalmak
megállapodásra juthatnak, vagy
Drinápoly
eleshetik. Ha Törökország észszerű javaslatokat tesz, készek azokról tárgyalni. Mostani javaslataik azonban a szövetségesek szempontjából oly távolra esnek, hogy azokkal
össze sem egyeztethetők. Török körökben
mitsem tudnak arról, hogyan fog a helyzet
fejlődni? Azon a nézeten vannak azonban,
hogy a szövetségesek szándékosan
provokálták a konferencia elnapolását abban -a reményben, hogy Drinápoly közben kapitulálni
fog. Ezt az eljárást török körökben nagy
visszatetszéssel ítélik meg.
\
Uj szerb bonyodalmak.
Belgrád, január 7. A szerb kikötő-kérdésben a Tribuna feltűnést keltő információt közöl pétervári forrásból. E szerint a
hatalmak egyetértenek abban, hogy Szerbia egy semleges albániai kikötőt
kapjon,
amely szerb és albán adminisztráció alatt
állana. A szerb áruk oda vámmentesen
jutnának be, a monarchia azonban határozottan kikötötte, hogy oda hadi
anyagot
bevinni nem lehet, legalább is albán engedély nélkül nem, amire a szerbek
nem
számithatnak. Ez ,az uj álláspont nemcsak
Szerbiában, hanem Oroszországban
is
nagy elkeseredést okozott és ezzel m a g y a rázzák, hogy Ofószország mindeddig nem
vonta vissza csapatait az osztrák határról.
Ha e kérdés miatt bonyodalom .támadna,
— igy véli a „Tribuna" levelezője,
—
Szerbia föltétlenül számithat
Oroszország
nyomatékos
támogatására.
Oroszország
meg van győződve arról, hogy ha a monarchia ebben az ügyben nem enged, akkor a háborús konfliktus
elkerülhetetlen.
Oroszország katonai gyongeségére vonatkozó hirek valótlanok; ellenkezőleg,
az
orosz hadsereg harcképes állapotban van
és nem fél attól, hogy komoly esetben meg
ne állná a helyét.

Bulgária és Románia megegyeztek.
London, január 7. A Daily Telegraph
jelenti Belgrádból: Itteni komoly körökben
az a hir van elterjedve, hogy Bulgária és Románia közt teljes megegyezés jött létre. Bulgária hosszú, keskeny földterületet enged át
Romániának, amely területben Szilisztria is
benne foglaltatik. Ezenfelül a bolgár kormány
Röimánáát bizonyos kiadásokért is kárpótolni fogja. Ez a megegyezés a helyzetet nagy
mértékben '.enyhítette és most már a nagykövetek képviselői mindent elkövetnek arna
nézve, hogy a Balkán-szövetség és Törökország között fonál,ló, meglehetősen nagy ellentéteket kiegyenlítsék. A román-bolgár megegyezés szerint a román déli határ Olenictöl
a fekete-tengeri Gülgrad-fokig fog terjedni.
Az Athos-hegy.
Konstantinápoly, január 7. Ausztria-Magyarország és Oroszország hir szerint megegyeztek, hogy az Athos-hegy
jövendőbeli
kormányzatában az orthodox balkáni államok mellett saját delegátusukkal fogják maglikait képviseltetni.
A hatalmaké a szó!
London, január 7. A békekonferenciáin
tegnap történitek hatása alatt még zavaros
a közvélemény és nem tudott egységesen kialakulni. Általánosságban örömmel fogadják
már azt is, hogy a tárgyalásokat nem szakították meg véglegesen, hanem csak félbeszakították. Az egyik balkáni 'delegátus a
következőleg nyilatkozott:
— Most a hatalmaké a szó, ez a hatalmakra nézve nagyon hiaelgő, nem teszi azonban egyszerűbbé a helyzetet.
A lapok egyrósze azt mondja, hogy Törökországnak okvetlenül engednie kell a drinápoly i kérdésben, ha nem alkarja ázsiai birtokait is kockára tenni, mert Törökországot
Arábiábah,
Örményországban és Ázsia
egyéb részeiben ujabb katasztrófák
fenyegetik. A sajtó legnagyobb részének iaz a véleménye, bogy Drinápoly elveszett
Törökországra nézve, a szigeteket illetőleg azonban
kompromisszum alakjában lehet olyan megegyezést kötni, mellyel Törökország is megelégedhet.
Örmény mozgolódás.
Konstantinápoly, január 7. Arábiából,
Diszrbekirből, Damaszkusból és Bagdadból
olyan hirek érkeznék, hogy az autómisták
megint nagyon mozgolódnak.
Az örmény
patriárka tegnap megszövegezte azt a Londonban átnyújtandó memorandumot, mélyben az örmény nemzet az orosz egyház védelmét kéri.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . . .
félévre
. . .
negyedévre . .
egy hónapra .
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2.— „

Vidéken:
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félévre
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egy hónapra
.
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Kéri Pál és Adorján Andor
fölolvasása Szegeden.
(Saját tudósítónktól.))
Élvezetes esemény bon részesül január tizenkilencedikén a
szegedi publikum. Kéri Pál és Adorján Andor, a két kiváló ujságiró, Az Est munkatársa a Tisza-szálló dísztermiében fölolvasást
tart. a Balkánról, vetített képek kíséretében.
Kéri és Adorján, mint Az Est. kiküldött
tudósítói, közvetlen szemlélői voltak annak
a megrázó és véres színjátéknak, amely nemrégiben még feszült izgalomban tartotta Európát, De nemcsak mint a csapatmozdulatok
és a véres harctéri események edzett tollú
krónikásai teljesítették hivatásukat lenn a
Balkánon, de fölfedték a. közönség szalmára
azokat a gazdasági és diplomáciai okokat
is, amelyek rugói a Balkán-háborúnak. Alkalmuk nyilt tanulmányozni a Balkán-lakosság
életét, ,az állaim-^tmbriók gazdasági és politikai berendezkedését. Az interjúik során me.g
ismerkedtek az államok sorsát, intéző államférfiak és 'diplomaták véleményével. És mindezt az ujságiró szemével 'és érzékével cselekedték, amely minden titkot fölpattant
Több hétig tartózkodtak a Balkánon, Kéri
Szerbiában, Adorján ipedig Bulgáriában. Huzamosabb ideig voltak a fővárosokban és a
főhadiszállásokon. Közvetlenül a. fegyverszünet megkötése előtt térték vissza B.udalpestre.
A balkáni események meglehetősen közvetlenül érintik Magyarországot ugy gazdasági, mint politikai tekintetben. Ennek az országnak a Balkán egyik legnagyobb piaca.
A nemzetiségi kérdés pedig — ez m a már
letagadhatatlan — összefügg a Balkán-államok kialakulásával, jövőjével, Aimi tehát
most a Balkánon történik, annak a következménye jórészben bennünket is illet, A magyar társadalom belátja ennek a jelentőségét
és folytonosan napirendien tartja a forrongó
Balkán ügyét. Tudományos körökben, a sajtóben és az 'egyesületekben minduntalan foglalkoznak a balkáni eseményekkel. A Lipótvárosi Kaszinó az ország egyik legelőkelőbb
egyesülete, meghívta előadásra Kérit és
Adorjánt, az Uránia pedig darabot íratott velük a Balkán-háborúról,
A szegedi .fölolvasás, amely valóban élvezetes ós tanulságos kultureseménye lesz ennek a kulturális eseményekben meglehetősen
szegény városnak, a
Szegedi
Kereskedők
Egyesületének az érdeme. Ez a törekvő, agilis egyesület hívta meg a két kiváló újságírót,
akik készségesen eleget tettek a fölkérésnek.
A fölolvasás este háromnegyed kilenc órakor
kezdődik.
A kereskedők egyesülete vasárnapi ülésén határozta él a felolvasás rendezését. Az
egyesület titkárának az inditványára elhatározták az ülésen, hogy aiz egyesület megerősödésének iés fejlődósének az érdekében még
bárom fölolvasást rendeznek, akciót kezdenék a tagok szalmának a szaporítása érdekében, a segélyalap növelésére a város támogatását kérik és kibővítik a könyvtárat.
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A „Délmagyarország"
Nappali szerkesztőség
Kiadóhivatal
Kiadótulajdonos
Éjjeli szerkesztőség

telefonszámai:
35
305
81
10—83
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Szegedi kalendárium.
Hogy Vízkereszt is elmúlt,
most már jöhet, amit akarjj^
•
tokannál
jobban,
mert
I
hisz rettegünk,
hogy az
mW
B
jön, amit nem akarunk, A
háborúra célzunk meg a
farsangra. Tudja az ördög,
már ugy vagyunk, hogy ezek a legnagyobb
problémák, ezek kisértenek mindennap,
ha
két ember összejön, már nem azt kérdezi,
hogy: hogy vagy? Hanem, hogy: Mi újság a
háborúvalf Mintha ezt tudná az, akinek felelni köll. íme, a. mai napon Berehtold külügyminiszterünk is nyilatkozott és csak anynyit mondott, hogy nyugalom! Ugy látszik,
csak ez hiányzik, na meg a pénz. Farsang az
már van.
IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet jelentése szerint az időjárásban lényeges változás nem várható. Sürgöny prognózis: Változás nem várható. Déli hőmérséklet 1.8 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
„FarJcas", vígjáték.
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától
kezdve „Boszorkánytüz", dráma 3 felvonásban.
VASS-MOZI,
délután
hat
órától
kezdve „Kitartó szerelem", vígjáték 2 felvonásban.

Tisza és Széchenyi párbaja.
(Saját tudósitónktól.) Tisza István és
Károlyi Mihály gróf ismeretes összetűzése
alkalmával! a Nemzeti Kaszinóban történt
szóváltáskor jelen volt Széchenyi
Aladár
gróf is, alki Károlyi Mihály és Pallavicini
Ede őrgróffal beszélgetett, amikor Tisza a
társasághoz lépett. Széchenyi Paillavicinivel
együtt kezet nyújtott Tiszának, ugyanaz nap
azonban levelet intézett hozzá, melyben tévedésnek minősitette ezt a kézszorítást. Levelében- arra hivatkozott, hogy a teremben
sötét volt a találkozás alkalmával s igy nem
ismerhette föl, tulajdonképen kinek nyújtott
kezet; ha tudta volna, hogy Tisza István közeledik hozzá, ezt a tévedést elkerülte volna.
— Mert Tiszával, — irta még Széchenyi
levelében — aki junius 4-ike óta az alkotmány és törvénysértések egész halmazát követte el,« társadalmi uton sem
érintkezhetik.
Ezt a levelet Széchenyi Aladár gróf még
a Tisza-—Károlyi párbáj napján elküldte Tisza István cimére, a képviselőház elnöke
azonban még ugyané napon az erdélyi Bethlenbe utazott s a levelet nem kaphatta kézhez.
Tisza István gróf tegnap este Budapestre érkezett és lakásán találta azt a levelet,
melyet 'Széchenyi Aladár gróf intézett hozzá. Tisza István gróf megbízta Vojnich Sándor báró országgyűlési képviselőt és Molnár
Viktor főrendiházi tagot, hogy nevében ebben az ügyben eljárjanak. A két megbízott
ma tárgyalásra ült össze Bethlen István gróf
és Zlinszky István országgyűlési képviselőkkel, akiket Széchenyi Aladár gróf néhány
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nappal ezelőtt a fővárosból való elutazásakor az ügy elintézésével meg,bízott.
Értesülésünk szerint Tisza István gróf és
'Széchenyi Aladár gróf megbízottai rnia megegyeztek a párbaj idejében és föltételeiben s
holnap: szerdán délelőtt verekednek meg;
kardpárbajt vívnak ugyanolyan föltételekkel,
mint Tiszá—Károlyi afférjában. Valamelyik
fővárosi vívóteremben lesz a párbaj.
— A Beöthy-család gyásza. Megható
részvét 'környezi Beöthy László kereskedelmi
minisztert és családját, amely egyik legszebb
ékességét veszítette el, a húszéves, gyönyörűséges Beöthy Malvint. Tegnap estig a tragikus eset helyén, Balázs,házyéik szálónjában feküdt a halott, ma reggel ravatalra helyezték, tenger koszorúk között, valóságos
virágözönben. A gyászbaborult család a tragikus veszteségről a következő gyászjelentést adta ki:
Beöthy László és neje
Balázsházy
Malviné, valamint gyermekeik, Andor és
Cecília fájdalomtól megtört szívvel tudatják forrón szeretett leányuknak, illetve
testvérüknek, Malvinénak élete 20-ik évében f. évi január 5-én éjjel hirtelen történt
gyászos elhunytát. A megboldogult hiilt
tetemei f. évi január hó 8-án délelőtt 10
órakor fognak a Rákóczi-ut 21. számú
gyászháznál beszenteltetni és a váradolaszi plébánia-templomban tartandó gyászmise után a váraddlaszi temetőben örök
nyugalomra helyeztetni. Béke lengjen porai fellett!
Holnap délelőtt tiz órakor lesz a temetés, amelyen impozánsan fog megnyilvánulni a részvét. Beöthy minisztert elárasztják
komdöleáió táviratokkal. Az elsők között fejezte ki részvétét Lukács László miniszterelnök, akit maga Beöthy értesített leányának megrendítő katasztrófájáról. Ma délben
érkezett meg Nagyváradra a király sürgönye. őfelsége Beöthy Lászlóhoz a következő
táviratot intézte:
Beöthy László kereskedelmügyi magyar miniszteremnek. Leánya elhunytával
ért fájdalmas vesztesége alkalmából önnek őszinte részvétemet fejezem ki. Ferenc József.
A virágokat egyre hordják a gyászházhoz és a részvét jelei minden oldalról meghatóan nyilvánulnak meg.
— Görög-keletiek karácsonya. Kedden
kezdődött a görögkeletiek karácsonyi ünnepe, amely tudvalevőleg három napig tart. A
szerb templomban Sevity Lázár plébános
délelőtt tiz órakor ünnepi istentiszteletet tartott.
— Katonai hirek. A király farádi Vörös
Tilbor ezredesnek, a szabadkai 6. hon véd gyalog-ezred, hriosóvári Ricsóvári Bála ezredesnek, a szabadkai 4. honvédhuszárezred parancsnokának, jelenlegi szolgálati állásuk
alól, .egészségi tekintetből, saját kérelmükre
való fölmenitését legkegyelmesebben elrendelte, továbbá deyb.a.chi Zech Volbert, bar ti és
sulzi bárót, a. szegedi 3. honvédhuszárezrednól létszáin fölött vezetett .ezredest, a honvéd
központi lovas iskola .parancsnokát, létszám
fölött valió vezetésének beszüntetése mellett,
a budapesti 1. honvéd ,huszárezred,
Kamenszky R'ezső szegedi 5. honvéd,gyalíogezredbeli alezredest, a szabadkai 6. hon véd gyalogezred, jieszenioei Jankovich Milklós szabadkai 4. hon,védhiiS'zá.rezredbeli
alezredest
ugyanezen ezred és Abonyi Andor szabadkai
4. honvédhuszárezredbeid őrnagyot, ezredénél
létszám fölött való vezetése mellett, .a honvéd
.központi lováiaiskoila paran osnókává kinevezitie.
x Jó a százkoronás. Az osztrák-magyar
bank a következő kommünikét- teszi közzé:
Egyes bécsi és budapesti lapoknak az a jelentése, hogy a minit év december havában kiadott u j száz koronás bankjegyek két soroza-
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tában sajtóhibák vannak és a bankvezetőság
elrendelte e két sorozat azonnali bevonását ós
mjegsommisitését, — minden alap híján lévő
mese. Egyetlen uj száz koronáson sincs sajtóhiba és igy nincs is ok azoknak bevonására.
— Uj vívómester Szegeden. Buday Gyula
a szegedi városi főgimnázium kiváló tornatanára, a sportélet egyik erőssége, Budapesten, a „Hivatásos Vivók Egyesületében" a
vivómesteri vizsgán kitűnő sikerrel oklevelet
nyert. A vizsgálóbizottságban a leghiresebb
mesterek vettek részt, Fodor Károly elnöklésével. A bizottság egyhangúlag hozzájárult
az oklevél kiadásához. Buday a tőrassant
Lovas, a kardassant pedig Czenker Béla
mesterekkel vivta. Czenker a mult évben
megnyerte a mester-bajnokságot és ő készítette elő a stockholmi olympiádra kiküldött
magyar vivókiat is. Buday Gyula most vivótanfolyamot rendez.
— Az egyetemi beírások kezdete.A budapesti (tudományegyetemen január 7-én, a
keddi nia.pon kezdőditek meg a második félévre szóló rendes beírások, amelyeik 1,2 napon át tartamaik. A rektori hivatali figyelmezteti la hállgaltókat, hogy a beírásra minél
előbb jélöntkezzenek, nehogy a jelentkezésre kitűzött utolsó határnapon zavar ós tolongáls támadjon a kveszturai hivatalban. A beiratkozásnál a személyes jelentkezés kötelező.
— Kinevezés. Buday Kálmán dr. szegedi
törvényszéki joggyiakornokot az újvidéki 'törvényszékhez jegyzővé nevezte ki az igazságit gyminiszter.
— Varga Borbála kérelme. Varga Borbála szegedi magán tan itónő kérvényt nyújtott be a városhoz, amelyben .arra hivatkozik, hogy iskolájával harminc \év óta szolgaija a közoktatás ügyét s ezen az alapon renj
des tanítói fizetés kiutalását kérte. A tanáos
j
.a kérelmet elutasította, mire Varga. Bor hál a
fölebbezett a közgyűléshez. iA tanács ma délelőtt tartott ülésében ugy határozott, liogy .a
j
fölebhezést nem viszi a közgyűlés elé s ezt azzal indokolta, hogy Varga Borbála nem segélyt, hanem rendes tanítói fizetést kórt a
várostól, holott erre mint magántanitónő
niein reflektálhat.
— Robbanás egy francia hadihajón.
Tóul ónból jelentik: Tegnap albban a pillanatban, amikor a Masszena sorhajó 'ós két másik sorhajó parancsot kapott, hogy Bizertáiba
induljon el, ,a Masszenán borzasztó robbanás
történt, A főgép gőzrezervoárja fölroibbant
és a gőz az ott lévő embereket teljesen összeforrázta. Nyolc ember meghalt, köztük egy
szállásmester, három mérnök és négy fűtő. A
parancsnok azonnal intézkedett, hogy a hajó a íSt.-lMiandr,ier községben lévő kórház
előtt megállott, hogy az áldozatokat partra
szállíthassa. A parancsnok szikratáviratokban segítséget kért s csakhamar több vontatóhajó indult el segítségére. .A katasztrófa
különösen azért nagyon föltűnő, mert a három hajó elindulása előtt a gépeket alaposan
megvizsgálták,
— „Régi ima." Ujabban mint már egy
izben megírtuk, az egész országot elárasztották levelező-lapokkal, amelyeket több
nyelven fogalmaznak meg és a hithű zsidókhoz akár héber nyelven szólnak a rejtélyes
levelező-lapok, erős klerikális céllal ós mesével. Talán a „misszió" sugalltaz az akciót;
(lehet, laz egész nem több ártatlan és butia időfecsér,lésnél. De olvassuk a szöveget:
Régi ima! Ó Istenem! Kérlek téged, áld
meg laz emberiséget és légy velünk mindörökké ámen. — Ezt az imát- elküldték nekem és laz egész világon el kell terjednie. —
Írd le és várd meg, hogy mi történi!:! —
Minidig mondták, hogy az, aki ezt az imát
léirja, minden gonosztól megszabadul és aki
nem törődik vele, szerencsétlenül jár. — A
kik ezft leírják és 9 napon bélül 9 embernek
elküldik, azoknak a 9 napon nagy örömben
lesz részük. Ne törd meg .a Láncot, ne ird alá
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a nevedet, csak a dátumét, amikor megkaptad. 1912. XII. 28.
íme, a „Régi imia." Ó istenem! Kérlek téged... ne haragudj, liogy nem írjuk lle az
•egészet ú j r a és ne haragudj, liogy a .régi ima
ilyen levelezőlappá, ilyen kártyajátékká vált.
— A nagyhatalmak hadikincse. Páris
bél jelentik: Áz „Etího de Paris" kimutatást
közöl arról, hogy egy esetleges világháború
esetén a lkét nagyhatalmi csoport mennyi hadikincscsel rendelkeznék. Eszerint a hármas
entente hatalmai a nagy bankóiknál arányban
7536 millió, ezüstben pedig 898 millió fnank
fölött rendelkeznek. Ezzel szemben a hármasszövetség állaimiai ,mindössze 3263 millió
franknyi arannyal és 726 millió franknyi
ezüsttel birnaik.
— A merénylő polgármester. Pirou polgármester szenzációs bűnügyében még mindig nelm jutottak semmi bizonyosságra. Piron
állhatatosan tagad és Páimatrt vizsgálóbíró
minden igyekvóse hiábavaló volt eddig, hogy
vallomásra birja. Tegnap szembesítették Píron Ghabruxék szomszédjának, Blum aszszony.nak szobaleány ával, aki a merénylőt elkövetésének estéjén egy embert látott álldogálni Gaibruxék háza előtt, A szobaleány a
szembesítéskor kijielentetta, iliogy Piron alakra hasonlít az illetőhöz, de az arcra
nem
emlékszik határozottan. Chaibrnx fia Piron
tagadásával szemben is erősiti, liogy a polgármester decemberben több ízben járt náluk. A hünjelkés egy Rivotli-uteai bazárból
k erült iki, az elárusit ó-leá ny ok azonban nem
tudtak felvilágosítást adni a vásárló személyére vonatkozólag. Piron ellen szól, hogy
alibijét semmivel sem tudja igazolni. A. tett
helyen kiszállt Bertiltoai is, aki ujjlenyomatok után kutat.
— Garázdálkodnak a pénzhamisítók.
Veszedelmes bandát tartóztatott le ma reggel ,a budapesti rendőrség. A banda az Alföld
és Bácska jómódú gazdálkodóira; vetette ki
hálóját. A banda tagjai többnyire kiérdeniülit pénzhamisitók, akik azonban e téren
szerzett ós börtönben gyarapított ismeretleikkel nagyon jól tudták módját annak, hogy
miklép ilebet az együgyű pénzéhes emberek
zsebéből kicsalni a nagy pénzeket. Százszámra megy a becsapott emberek száma, akiket
rendszerint társnak szereztek meg. Azt mondották, liogy haimis ötven és százíkoron,ásókat
akarnak gyártani, éhez pedig sök pénz kell.
Százasokiba, sőt ezresekbe kerülnek a gépek,
lemezek beszerzése, a költségeket pedig a
társaknak kell fedezniük. Különösen Karcag,
Kiskunmadaras, Püspökladány és Szolnok
vidékiét szemelték ki és előlegekben legalább
kétszázezer koronát csaltak ki. Ezen a vidéken leginkább a jómódú kubikusokra vetették
ki a hálójukat. Valamennyinek volt háza és
földje, ma valamennyi földönfutó, szegény
koldus ember. Minden odaveszett, a pénzhamisító banda nem nyugodott addig, iáimig egy
krajcárt is erezett az áldozatok zsebedben.
Nyugodtan garázdálkodhattak, biztonságban
érezhették magukat, mert. a legtöbb áldozat
nem merte feljelenteni őket. Egy karcagi gazdálkodó tizennégyezer koronáját siratja, földönfutó (Lett, hogy téli át más is érezze az ő
baját, följelentette a társaságot. Nála Harlin
Gusztáv biztosítási ügynök jelent meg először, Mihojlovics .Miklós néven mutatkozott
be, lueszéit .a könnyű pénzszerzés módjairól
é.s a gazda beugrott és átadott néki tizenegyezer koronát, vegye meg azon a bankóprést.
Persze a dologból semini sem lett. A kifosztott. ember fenyegetőzött, már-már rászánta
magát, hogy a rendőrség segitségét veszi
igénybe, amikor megjelent nála Papp József
n ót orius pénzbamisit ó.
— Papp József mérnök vagyok — mutatkozott be .és váltig fogadkozott, liogy visszaszerzi a 14 ezer koronát, ha ad neki háromezerkoronát, A gazda adott és hogy a mér
nők ur nagyobb súlyt szerezzen szavainak,
ott hagyta zálogba feleségét. Persze ez csak
ál feleség volt, akinek becsületes neve Griinirald Józsefné, született Gyurgyovics Erzsébet, egy lezüllött úriasszony, aki kiegészítő
tagja a bandának. A zálogba adott feleség
egy pár nap múlva megszökött, mire a teljesen kifosztott ember megtette a följelentést.
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A rendőrség megindította ia nyomozást
és rövidesen ,a megkárositott embereik egész
tömegének jött a nyomára. Valamennyi 4—8
ezer koronával bukott be. Hetekig tartott a
rendőrség munkája, többször nyomában voltak már a kitűnő társaságnak, .de azok mindig egérutat nyertek és sikerült, megszökniök. Ma reggelire azután összefogdosták
mindannyiukat. Névszerint Papp
József,
Grünwald Józsefné, Harlin Gusztáv, és Győri István volt .magánhivatalnokot, akik ma
már a rendőrség börtönének a Lakói.
— Igazi párisi eset. Parisból irják: Bonnot bandájának garázdálkodása óta a párisi
bankok nagy elővigyázattal járnak el, nehogy a pénzbeszedők anarlkis'ta kézre kerüljenek. A Charon-féle automobil-gyár szombaton élküildö'tte pénztárosát egy Trévise-utcai
bankba, bogy 65.000 frankot vegyen fel, A
pénztáros, Jérome Verech, automobilon ment
útjára és a soífőrön kivül még egy alkalmazott kísérte, bogy esetleges támadás ellen
megvédhesse. Eljárt a banknál 'és .az aranyat
meg a bankjegyeket egy bőrtárcába rakta,
mig az ezüstöt — tízezer frankot öt frankosokban — két kis zsákba gyömöszölte. A
bankból visszatérve, óvatosan kerülték a forgalmasabb utcákat, álból inkább fenyegethet
a támadás veszélye és a külső bulievardókra
kerültek. iA. Mont-Dore-utca sarkán Verech
ós társa a soffőrrel egyetemben beültek egy
kis kávéházba, ahol egy pohár pálinkát hajtottak fel. A pénztáros nem feledkezett meg
az elő vigyázatról, a kávéházba is magával
vitte a bőrtároát és maga alá tette a székre.
Amikor fizetés után távoztak, a bőrtárca szerencsésen ott is maradt és Verech csak akkor vette .észre a dolgot, amikor az automobillal már messze jártak, Nyomban visszafordultak, de a. tárcának már hireAiamva
sem volt. Azonnal bejelentette a lopást a
rendőrségen, ahol az egész históriát nagy gya
nakvássaJ fogadták. A gyár .azonban azt állítja, liogy péntárcsa feltétlenül megbizható
ember, rendesen él, szép fizetése van és máisók százezer frank fordult .meg a kezén, anélkül, hogy valaha is a legkisebb hiány lett
volna. A vizsgálat ifolyilk.
— A Gömöri Vilma tolvaja. Szegény
Göinöri Vilma, mióta Szegedre költözött, állandóan vannak ügyes-bajos dolgai a rendőrségen. Először a lakása miatt tett följelentést a kihágás! bíróságnál. Nem kisebb baj
érte a. szegedi színház fejedelmi termetű hősnő
jét, minthogy olyan lakást kapott, mélyet éjjel
különböző, a rovarfajiák lés elősdiak alosztályaiba. tartozó állatkák vettek birodalmukba. A lakásánizérián valahogy segítettek és
most Gömöri Vilmának sokká lveszélyeaeibb
följelentése ffekszjik .a szegedi rendőrségen.
A bősnőt meglopták. Igen: meglopták 100 korona erejéig meglopták. A becstelen és minden stílus nélkül való tolvajilást Bőhm János
nevü szolga követte el, akinek .a hősnő százasát Budapestre kellett volna föladnia a. bírás Holtzer-cég címére. De e helyett a pénzzel
elinalt és máig sem találták meg. A .nyomozás folyik és Gömöri Vilmát ezentúl nemcsak a férfiak, hanelm a nők is lázas érdeklődéssel fogják várni a színpadra. Mert
Höltzernál dolgoztat, kérem.
— Harc a körnerek ellen. Az északamerikai Egyesült-Államokban az államhatalom erélyes harcot folytat a ringek és körnerek ellen. Mosit is a legfelsőbb törvényszék
a Patton-féle gyapot-korner ellen ítéletet hozott. Mint egy newyorki sürgöny jelenti,
Bullit, a kormány vezető jogvédője kifejtette, hogy ez az ítélet eszközül szolgálhat arra, hogy kornerek alakitását elnyomni és a
spekuláció játékát, ha búzában, tengeriben,
gyapotban, zsiradékban, valamint részvényekben poolokat és kornereket hoz létre,
megbüntetni lehessen.A Shermann-féle törvény most teljesen hatékony eszköz áralakitási üzelmek meggátlására, mert az azonnali büntetési parancs lehetővé van téve. A
főállamügyész annak a nézetének adott kifejezést, hogy a főtörvényszék döntése egyút-

tal az élelmiszerdrágaság
megoldását is tartalmazza.

problémájának

— A háboru elől. Tegnap reggel a zentai vasútállomáson az ügyeletes csendőrőrmesternek egy izgatottan viselkedő katona
tünt föl. Igazolásra szólította föl, amire azt
a választ kapta tőle, hogy szabadságra jött
Zentára, szabadságlevele azonban nem volt.
A katona végre is megtörten bevallotta, hogy
a szegedi 5. honvédgyalogezredtől
megszökött, neve Csacsman Illés. Azért szökött
meg, mert még mindig fél a háborútól. Azt
mondta, hogy az éjjel több katona szökött
meg vele együtt Szegedről. Letartóztatták.
— Meggyilkolt matróna. Rövid évek óla
Brüsszelben .már a második borzalmas rabló
gyilkosságot követtek el öreg aszonyok ellen. Ezúttal, mint táviratunk jelenti, egy
Pelsefné nevü hetvenöt éves özvegyasszony
az áldozat, aki teljesen egyedül lakik villájában, barátnője tegnap reggel holtan találta
ágyában. Megfojtották s az ismeretlen tettesek az összes szekrényeket feltörték és nagy
összeg készpénzt és sok ékszert elraboltak.
— A titokzatos hadnagyné. Tegnap este
este a Béeslből Budapest felé jövő gyorsvonatról leszállott egy hölgy. Vele volt egy öthat esztendősnek látszó leánygyermek. Odament egy rendőrhöz, azt mondotta, hogy Z.
Sándor debreceni hadnagyinak ia felesége és
arra kérte a rendőrt, hogy vegye át a kisleányt, akit egy hölgy bízott Mardbeggen
gondjaira, bogy az étkező kocsiba megy. Azóta a nő eltűnt. A rendőrnek gyanús volt az
.eset, bekísérte az állítólagos badnagynét a
főkapitányságra, ahol ismételten hangoztatta, hogy hadnagyné. A fővárosiban van egy
vasúti tisztviselő, aki ezt igazolhatja. Persze
•nyomban beidézték .az illetőt a főkapitányságra, ahol azt mondotta, bogy ia hölgyet az
utcáról ismeri és egy kellemes órát töltött
vele egy zugszállóban. Közben megjött .a debreceni rendőrség értesítése is, amely szerint a
hadnagy nőtlen ember. A titokzatos nőről
megállapították, liogy Filipp Róza a neve és
tényleg voilt Debrecenben. Egy ügyvéd gyermekeit nevelte, azonban ősszel megszökött
onnan. Nem lehetetlen, liogy a kis leány Filipp Róza gyermeke, akitől ezzel a mesével
akart szabadulni. A rendőrség .gondjaiba vette a gyermeket, elhelyezte .a menhelyen, a
nyomozást pedig az igazság kiderítése érdekében erélyesen folytatják.
— Utas a vonat tetején. Az elmúlt éjje1
amikor a budapesti személyvonat befutott
a Szeged-állomásra, a vonat tetején egy gubbasztó fiút pillantott meg az egyik vasutas. A
fiút levonszolták a vonat tetejéről és átadták
a rendőrségnek. Elmondta, hogy
Nyárady
Lajosnak hívják, tizennégy éves, Miskolcra
való, megszökött az atyja bántalmazásai elől.
Az ut egy részét gyalog, a .másik részét pedig a vonat tetején tette meg. A szerencsétlen fiút egyelőre az Árpád-Otthonban helyezte el a rendőrség.
— Katonasors. Illievich István temesvári
dijnok tavaly nyakra-főre kapta a leveleket
fogadott fiától, hogy rosszul bánnak vele a
katonaságnál. A dijnok nagy méregbe jött és
panaszos beadványt intézett a honvédfőparancsnoksághoz. Elmondotta a beadványban,
hogy a századparancsnok, Aíays Elemér kapitány durván bánik a legénységgel. A fiának este féltíz órakor díszben kell kivonulni,
fagyos hidegben etetik meg vele a .menázsiját, egy huszárnak pedig a szemét verte ki a
kapitány. Mays Elemér nyilvános rágalmazás miatt a biróság elé állította a dijnokot,
akit .ma öt napi fogházbüntetésre ítéltek el.
— Munkások vasárnapja. A nyilvános
vasárnapi ellőadásoklat rendező bizottság, tegnap tartotta meg az állami felső kereskedelmi iskola tágas vegytani termében az idei
első ós .e télen la nyolcadik előadását., nagy
érdeklődő és figyelmes közönség előtt. A.z előadások- ez évi sorozatát Perjéssy László kamarai titkár, a bizottság érdemes elnöke szép
'és tartalmas beszéddel nyitotta meg s utánn.a
Barkóczy Gusztáv állami felsőkereskedelmi
iskolai itianár „a .takarékosságról" — majd
Albert István szintén állami felsőkoreSkedel-
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mi iskolai tanár „a népszínműről" tartottak
nagy tetszéssel fogadott, szép és tanulságos
előadáscikai.

KÖZIGAZGATAS
(—) Bajok az óvóiskolák államosítása körül. Hosszú ideje vajúdik már a szegedi óvóiskolák államositásának kérdése. Legutóbb
Gaál Endre dr. kulturta'náosnok tárgyalt ebben a kérdésben a szegedi tanfelügyelővel,
aki azt ajánlotta, bogy a közgyűlés feliratban kérje a minisztertől az államosításit és
hozzájárulás elmén egyszer 'és mindenkorra
szavazzon mieg háromszázezer koronát. A tanács a legutóbb tartott ülésében ilyen érteimii határozatot hozott. Az iratokat felterjesztés céljából megküldte a tanfelügyelőnek,
aki azonban ekkor olyan nyilatkozatot tett,
hogy iaz államosítást csak az esetben javasolhatja, ha a város hajlandó az óvóiskolák
fentaiitási költségének bizonyos percentjét évről-évre a saját pénztárából fedezni. A tanács ma tartott ülésében ugy határozott, hogy
az államosítás ügyét (legközelebb közgyűlés
elé viszi.
(—) A köztisztasági szabályrendelet.
A belügyminiszter jóváhagyta a közgyűlésnek azt a határozatát, amely a köztisztasági
szabályrendelet újraalkotását imondotjta kii.
A tanács ma délelőtt tartott ülésében a jóváhagyást tudomásul vette.
(—) Békésmegye választói. Gyuláról
lenitlik: Békés vármegye területén lévő és
önálló választói joggal bíró község képviselőválasztóin'ák névjegyzéke 1913. évre most
készült el végleges,™. lE szerint Gyula város
válaszlóinak szarna 2148, 42-vel több, minit
tavaly; Békéseisialbán 2674, la tavalyihoz képest a csökkenés 107; Szarvason 1652, 49-el
csökkent; végül Békésen 'a választók száma
2208, 18-a.l több, minit, tavaly.

TORVENYKEZÉS.
Szabadkán is akasztás lesz.

URANIA

magyar tudom, I

színház

Szerdát! H csüforloHön
Saharet f i l m !

Saharet táncol!

iosierlinyii
Dráma 3 felvonásban. Irta Roda Roda.
A f ő s z e r e p e t j á t s z a Miss Saharet.

Ezt megelőzi:

Heti aktuálisok.

<V\ é k á k
Humoros esetek az Ulk nyomán.

Stornt professor hát leánya
Amerikai vígjáték.

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

'bbbhahnebhabhmbbmbbh'

EGÉSZSÉGES SÉTA. Egy férj elkísérte meghalt féleségét utolsó útjára; de anynyára lev.ert.nek látszott, Ihogy barátai komolyam féltették .egészségét, A temetőből hazaérve, megkérdi tőle egyik barátja, hogy
érzi magát?
— Elég jól, — volt a válasz, — ez a kis
•séta jót tett nékem!
*

ÓVATOS ASSZONY. Ez a párbeszéd egy
kárász-uttíai üzletben hangzott el:
Segéd: Biztosítom, nagyságos asszonyom,
hogy ez a szövet a legjobb, eltart legalább
öt esztendeig!
Hölgy: Akkor nem veszek belőle, mert
férjem n,em csináltat addig u j ruhát, mig a
régi teljesem széjjel nem megy!
*

ANGOL HUMOR. Egy angol élcliap i r j a
a következőket:
Apa: T,e, Rönié, ne merjél nekem többet
azzal a Móriccal beszélni! A házamba többé
be ne tegye a ílábát!
Röné: Oh, papa, összetöröd a szivemet!
Hiszen már megkérte la kezemet.
Apa: Képzeld osák, a haszontalan egy
hiaimis követ adott el nekem valódi brilliánt
helyett!
Röné: Annál inkább! Hisz az csak előnyére válik, ha egy ilyen okos és bölcs embert képes rászedni!
Apa: Leányom! Te okosam beszélsz. Jól
van teliá't, menj hozzá és én üzHettársml veszem magamhoz!

„VASS"

mozgófénykép

szinház
Szerdán ás csiitertoXen
Négy vigjáték.

Vig

v

műsor.

Kitartí szerelem
Vígjáték 2 felvonásban. Irta é s előadja
Max Lindner.

Duci bácsi
S
kalandja
Amerikai vigjáték.

^

Heten uagyunfc,
u r a m , . . . heten
Vigjáték.

CsntöX szereti a tisztaságot
Bohózat.

Pathé-Journai
Mozi-hiradó.

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

VJ
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(Saját tudósítónktól.) A Kúria ma elutasította Lőrincz Máté topolyai cipószimesternek a szabadkai esküdtbíróság halálos ítélete
ellen benyújtott seimimiségi panaszát és igy
a halálos ítéletet jóváhagyta. Lőrincz Máté
(csufnéven Mitugrász) harmincnégy éves topolyai lakos 1912. julius 9-én borzalmas módon meggyilkolta a feleségét, Tóth Máriát.
A gyilkos huszonhárom éves koráig szolid
életet élő, csendes fiatalember volt. Huszonhárom éves korában egy szabadikai cipészműhelyben összeveszett munkástársaival s a
kezében levő bőrvágó késsel rájuk támadt, az
egyiket agyonszúrta, kettőt súlyosan megsebesített és amikor a csendőrök elfogták, a
csendőröket is inzultálta. Szándékos emberölésért, kétrendbeli testi sértésért ós kétrendbeli hatóság elleni erőszakért összbüntetésül
akkor tizenkét évi fegyházra ítélték. Büntetéséből kilenc esztendőt kitöltött a szegedi
Csillagbörtönben, de mert a fegyintézetben
példás magaviseletet tanúsított, 1911. karácsonyakor feltételes szabadságra bocsátották.
Lőrincz Máté 1912. februárjában szülőfalujában, Topolyán megismerkedett özvegy
Tóth István né, Milhalik Anna leányával, Tóth
Máriával. Megmondta a leánynak, hogy ő
börtönviselt ember, ele megígérte, bogy a jövőben példásan fog viselkedni és megkérte,
hogy legyen a félesége. Tóth Mária igent
mondott és 1912. február havában meg is esküdött Lőrincz Mátéval. A fegyházviselt ember nem tartotta meg ígéretét ás imár házasságának élső heteiben is olyan durván bánt
fiatal feleségével, hogy az elhagyta és be költözött édesanyja házába. A férj bocsánatot kért iaiz .asszonytól, az visszatért, .de alig
néhány héttel később a brutális bánásmód
miatt ú j r a elhagyta férjét. Lőrincz Máté ekkor felkereste anyósa házánál feleségét és
ott ú j r a kérlelte, hogy térjen vissza hozzá.
Az .asszony ezt megtagadta, mire .a férfi éjjel tizenegy és tizenikét óra között megölte
feleségét. Zsebéből egy bőrvágó kést rántott
elő és azzal hnsz szúrást ejtett a védtelen aszszonyon, az egyik szúrással átfúrta a szivét
és igy a szerencsétlen teremtés nyomban meghalt. A szabadkai törvényszék 1912. október
21-én tárgyalta Lőrincz iMáté ügyét. Az esküdték erre a kérdésre:
— Bűnösre Lőrincz Máté vádlott abban,
hogy 1912. julius 9-én éjtjíel tizenegy és tizenkét óra között Topolyán özvegy Tóth Istvánné, született Milhalik Anna szobájában az
ágyon, vagy .az ágy előtt, (házastársát, született Tóth Máriát, előre megfontolt ölési szándékkal , egy a mellre, .a sziv fölé irányzott
bőrvágo késnék ia. szívbe való szúrása által
megölte, igen, vagy nem? — hétnél több igennel felleltek.
A törvényszék .a verdikt álapján a Bt-k.
278. szakaszában megbatározott gyilkosság
bűntettében mondta ki bűnösnek Lőrincz Mátét és ezért őt ugyanezen sziaikasz alapján a
Bt-k. 21. szakaszában megbatározott módon
végrehajtandó kötél általi halálra ítélte. Súlyosbító körülményül vette a törvényszék,
hogy a féktelen természetű, fegyiházviselt
ember nemcsak feleségét, hanem annak 4
hónapos méhmagzat á t. is megölte.
Az ítélet kihirdetése után a vádlott és
védője Írét. seimmiségi panaszt, jelentettek be.
Az egyiket .azért, mert a bíróság nem talált
enyhítő körülményt és igy nem alulkatmazta
a 92. szakaszt, a másikat pedig azért, m.ert a
bíróság egy megbízhatatlan tanút vallomására megesketett.. A semmiségi panaszokkal
ma foglalkozott a Kúria első büntető tanácsa
Vavrik Béla elnöklete alatt. Vaikó Pál előadásában. A Kúria Szeőke Gyula dr. koronaügy ész-b él yettes el ©terjesztésére elu tas i t otta
a semmiség! panaszokat é.s igy a halálos Ítéletet helybenhagyta. A Kuri.a végzésének
megokolása szerint a törvényszék nem sértette meg a törvényt akkor, amikor a védő
által megbízhatatlannak mondott tanút kihallgatta és megeskettette és helyesen ítélt
akkor, amikor nem alkalmazta a 92. enyhítő
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szakaszt, mert hiszen a súlyosbító körülményeik: a vádlott féktelen természete, íegyliázviselt volta és az a körülmiény, hogy nemcsak feleségét, de annak méhmagzatát is megülte — ezt meg sem engedték.
Az ítélet kihirdetése után a Kúria kegyelmi tanácscsá alakult át. A kegyelmi tanács határozata hivatalos titok.

három orvosi bizonyítvánnyal igazolta, hogy
a vádlott neuraszténiás, elmebajban szenved.
Ezt hamarosan megerősítette az asztalos. Kihallgatás közben dühöngeni kezdett. A bíróság elnapolta a tárgyalást.

x Könnyebbülés|a pénzpiacon. A pénzpiac nagy feszültségében néhány niap óta
'könnyebbülés állott be. Tegnap és ma ismét
voilt Bécsből néhány milliós pénzajánlat, a
melynek alapján történt is kötés. A tétölek
ehez képest valamelyest olcsóbbodtak: első
Bécs 5 háromnegyed, első Budapest 6 egynegyed százalékkal köttettek. Külföldről
pénzajánlat még nincsen, sőt Berlin visszavonja követeléseit.
x Üzlettelen tőzsde. A londoni béketár gyialíálscik bizonytalansága legnagyobb tartózkodásra késztette a spekulációt Az üzleti
forgalom oly minimális volt, mint már régen nem. Az árfolyamok mindamellett 'eléggé tartották magukat, mert ,a kontremin a
legcsekélyebb javulás (hírére fedezi augázsmánjait. A helyzet változatlanul bizonytalan
és egységes irányzat -épen ezért nem tűid kialakulni.
x Kamarai évkönyv. Vaskos füzet jelen
a n,a,po an
^ ' Címe: A szegedi hereskeSftiilflffiliftej defoni és iparkamara évkönyve. Az 1911. év
i®
közgazatteági viszonyairól szól a füzet ós meg
kell vallani, ikiissé későn bocsátották ki, hiszállító
szen már 1913. évben volnánk. Mindenesetre
igy a-s érdekes a könyv, miért mindient felölel, ami a szegedi kamarát érdekli. A (kamara belső ügyeiről és az 1911. évi közigazBútorszállítás és berakfározás.
gatási viszonyokról is részletesen ír. Lapunk
515
Telefon 34.
vezető hiellyón hozzuk a könyv elöljáró írását,
mely közgazdaságunk általános helyzetéről
* szól'.
HALHŐLYAQ
x Az árfolyamcsőkkenések. Az osztrák
ÚJDONSÁGOK.
kormány a takarékpénztáraknak megengedte, hogy az 1912. év folyamán a befektetési
értékeken szenvedett ár fölyiairnvesztességet
három esztendőre fölosztva állítsa mérlegbe.
Ez annyit jelent, hogy a veszteségeknek csak
egyharmadát kell a mult évi mérlegben feltüntetni. Ausztriában tudvalevőleg a takalrékpénztának kötelezve vannak a betétek
egy részét állami járadékokban elhelyezni.
Hygienikus óvszer különlegességek!
Azoknak a takarékpénztáraknak, amelyek
Valódi francia és amerikai gyártbetéteik 5 százalékát meghaladó készpénzmány
eredeti
csomagolásban.
tartalékaik voltak, egy év előtt megengedOrvosilag ajánlva.
Feltétlen megbízható!
ték,
hogy az árfolyamcsökkenést is aktivum
"
Ára
tcként
4—
8
K
Újdonság! . . F a f s m e
„
10-12
k
Semiramis"
gyanánt
állithatják mérlegbe, ha e tételnek
2
•—
Legfinomabb, legvékonyabb és legmegbízhatóbb, az
megfelelő nagyságú külön tartalék fölött renÖ s s z e s eddigi gyártmányokat felülmúlják. Törv. véddelkeznek. Ám az 5 százalékos készpénztarve. Kizárólag csak cégemnél kaphatók.
talék követelményeinek csiak kevés takarékUJ! „AUTÓ VAGINAL S P R A Y " UJ !
pénztár tudott megfelelni és ezért a takaréka legmodernebb é s legkényelmesebb
pénztárak érdekképviselete a kormánynál a
női óvó különlegesség.
veszteségek három esztendőre való felosztáÁra 15 k o r o n a .
Szétküldés titoktartás mellett.
sát eszközölte ki. Nálunk is tudvalevőleg
Az ö s s z e s betegápolási cikkek nagy
próbálkoztak hasonló mérlegkönnyit-éssel, a
választékban.
mely azonban nem valósult meg. MagyarorKérje i n g y e n é s b é r m e n t v e 3000-néI t ö b b á b r á szágon a betétek hasonló biztosítására semval e l l á t o t t l e g ú j a b b k é p e s á r j e g y z é k e m e t .
miféle rendelkezés nem áll fenn, aminthogy
orvos-sebészeti műszerKELETI L es gurnmiáruk gyára,
külön takarékpénztári törvény egyáltalán
B u d a p e s t , IV., Koronaherceg-utca 17. Pr.
nincsen.

Untiár Benő

Szegede

r.

Alapíttatott 1878.
Telefon 13—76.
E hirdetésre hivatkozók lOkoronánfelüli vá- f g
• * s á r i á s n á l 20°/o e n g e d m é n y b e n r é s z e s ü l n e k . • •

\ A Y

E S

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

KÖZGAZDASÁG

§ Vásárhelyi bicskás. A szegedi törvényszék büntető tanácsa kedden egy súlyos testisértóssel vádolt legény ügyében Ítélkezett.
Molnár Mihály ült a vádlottak padján, aki
egy korcsmai mulatozás közben háromszor
liátbaszurta Biczók Géza gépászt, majd pedig
Agárdi Mátyásiba kiölVíth ibelé, akinleik az
arcán tizennégy késszurást ejtett. A bíróság
két hónapi börtönre ítélte.
§ A neuraszténiás vádlott. Szamosközy
Lajos, szentesi asztalossegéd azzal vádolta
meg Wozár János járásbirósági irodatisztet, hogy a nála törtónt foglalásnál szabálytalanul járt el. Az iroda-tiszt rágalmazás
miatt följelentette az asztalost. Ezt az ügyet
kedden tárgyalta a szegedi törvényszék harmadik büntető tanácsa. A tárgyaláson a védő

cj r „

1913. január 10.

Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.

R O N A

köztisztasági gépek és eszközök gyára

BUDAPEST, V. KER., ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.
Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
612
Szeniétgyiijtőszek ények. Hulladékkocsik és]szemeteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szivattyúk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
llandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben.
• #

A Szeged állomáson.
Indulás:
B u d a p e s t f e l é : K. exp. 326. Sz. v. 145. q y . v . 605.
Sv. v. 4®. Gy. v. 954. Sz. v. 840. j . v . sz" sz. 2 " .
Gy. v. 3 " . Sz. v. l'O. Sz. v. 5»5.
T e m e s v á r f e l é : Sz. v. 926. Gy. v. HL Sz. v. 255
Sz. v. sz. sz. 116 (Nagykikindáig). Sz. v. 5«>. Gy. v. 6]4.
T. v. 2j0. Sz. v. 425. K. exp. 2f6.
Nagy-Becskerek—Károlyháza felé:
Sz. v. 155
Sz. v. 457. Motor 956. Sz. v. 1150. Sz. v. 227. Sz. v. 622
A r a d f e l é : Sz. v. 2™. Motor 542. M. V. 1020. Gy.
m. 1235. Sz. v. 322. Motor 436 Mezőhegyesig). Gy. ro.
633. M. v. 725 (Makóig).

Érkezés:
B u d a p e s t f e l ö l : Sz. v. 1203 G y . v . 1135. Sz. v. ?io.
Sz. v. 7j6. Gy. v. 608. Sz. v. 1029. Sz. v. l t ó Gy. v. 1®.
Sz. v. 737 (Kecskemétről). K. expr. 2jo.
T e m e s v á r f e l ő l : K. expr. 320. Sz. v. 1257. Q y . v .
9*8. Sz. v. 736. Gy. v. 305. Sz. v. 1229. Sz. v. 457
Sz. v. 7j8.
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.
Arad f e l ő l : Gy. m. 924. Sz. v. 1137. Motor 146.
Motor 351. Gy. m. 242. M. v. 632. Sz, v. 921- 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. 822 (Békéscsabáig). Sz. v.
320. M. v. 655 (H.-M.-Vásárhelyig). Sz. v. 1059. Sz. v.
244. M. v. 350 (Gyuláig).
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. 410. T. v. sz. sz. 653. Sz. v. 1020. Sz.
v. 619.
H o r g o s é s Z e n t a f e l é : Sz. v. 4«). V. v. 126.
Szeged-Rókus állomásról Gombosra érkezik
Sz. v. 750. Sz. v. 109. Sz. v, 422. Gy. v. F/». Sz. v. 249.
v.

25t.

B o s z n a b r ó d b a é r k e z i k : Sz. v. 236. Sz. v.
Sz. v. 855. Gy. v. 10j5. Sz. v. 4jL Sz. v. 621.

656.

Sz.

G o m b o s r ó l indul B o s z n a b r ó d b a : Sz.
V. 8'0. Sz. v. 119. Sz. V. 437. Gy. V. 809.

B o s z n a b r ó d b ó l Indul G o m b o s f e l é : Sz. v. 900.
Sz. v. Ilf6. 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 ő l : Sz. v. 1045. V. v. 740, csak
Békéscsabáról. Sz. v. 422. Sz. v. l i o i . Sz. v. 946. Motor 243. M. v. 530 (Hódmezővásárhelyről).
Z e n t a - H o r g o s f e l ő l : V. v. 852. Sz. v. 605.
G o m b o s felől Szeged-Rókus állomásra érkezik
Sz. V. 725. Sz. V. 1048. Sz. V. 239. Sz. V. 753. Sz. V. 1203
Sz. V. 1213. Sz. v. 355. S z . w . 512.

Közvetlen kocsik közlekednek:
B u d a p e s t nyugati p. u.—Orsova
osztály. Budapestről indul 10j5.

között

1—11

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 ő z ö t t . (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át).J—II. osztály. Budapestről indul 1015. Pancsováról indul 301.
S z e g e d — B é k é s c s a b a k ö z ö t t : I—111. osztály. Szegedről indul 613. Békéscsabáról indul 434.
R ö v i d í t é s e k m a g y a r á z a t a : A nagyobb s z ű r
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától r g geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulásokat a [percszámok£aláhuzásával jelöltük.
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v . = m o torvonat, V. v. == vegyesvonat, K. expr. = keleti e x p resi
sz. v. 1. t . = tehervonat személyszállítással.

1913. jannár 11.
Városi

DÉLMAGYARORSZÁG
színház

Belvárosi kávéházban

Folyószám 154,

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

Szerdán, január hó 8-án

A FARKAS.
Játék 3 felvonásban. Irta: Molnár Ferrnc.

z e n e - e s t é l y .

• • •••
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Verseny

R e n d e z ő : ALMASSY ENDRE.
SZEMÉLYEK:
Dr. Kelemen
Vilma, a felesége
Janika a fiuk
Szabó György
A kegyelmes asszony
A titkár ur
Micike, méltóságos
Ritterné, Vilma anyja
Mikhál, hadnagy
Zágony, hadnagy
Főpincér

1

2 [ pincér
3 1
Italos
A kisasszony
A szobaleány
A szakácsnő
Egy lakáj

B. Baróti József
Gömöry Vilma
Szabó Vili
Virányi Sándor
Miklósi Margit
Szatmáry Árpád
Szűcs Irén
Csáder Irén
Unghváry Kálmán
László Tivadar
Pogány Béla
Virágháty Lajos
Kastaly Gábor
Pécsi Lajos
Tiszai Imre
Kállay Margit
Virághátyné
Martinyi Ilona
Ács Mihály

Történik egy este nyolctól-tizig. — Lakájok,
báli zenekar.

pincérek,

C s ü t ö r t ö k ö n j a n u á r hó 9 - é n

A SARKANTYÚ.
Dráma 3 felvonásban. írták: Gábor és Liptóz Imre.

Apróhirdetések.
Csipkeé s szövetfüggönyök külön ö s gonddal vegyileg tisztittatnak o l c s ó árak mellett és rövid idő alatt

LUCZA JÓZSEF

Hajőszülés

ellen

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

kelmefestő és vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta é s Vidéke Takarék
házában.
HÓHMEZÖVÁSÁRHELY, 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-gyógyszertárban, Szeged.
205

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

Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
502

Versenytárgyalási hirdetmény.

|

A volt 14. számú szerb bánáti határőrezredből alakult vagyonközség j
az általa Szegeden felállított fiu- és leány-internátus berendezéséhez szűk- •
séges fa-, vas- és egyéb bútorzat szállításának biztositására a következő 5
feltételek mellett zárt Írásbeli ajánlati versenytárgyalást hirdet:
1. A szabályszerűen kiállított és lepecsételt zárt ajánlatokhoz az «
ajánlati végösszeg 5%-nak megfelelő bánatpénz készpénzben, esetleg óvadék- S
képes értékpapírokban csatolandó.
A™
2. Az ajánlat egységárak alapján teendő, mely egységárak olvas- 0
hatóan Írandók és összegezendők.
3. A szabályszerűen kiállított ajánlatok alólirott vagyonközségi elnök p
czimére Nérasolymosra (u. p. Báziás, Krassó-Szörény vármegye) az eset- 0
leges minták ellenben, m. kir. jár. erdőgondnokság czimére Fehértemplomra 0
küldendők.
4. Az ajánlattevők ajánlataikkal az ajánlatok feletti döntésig — azon . 0
ajánlattevő pedig kinek ajánlata elfogadtatott, ajánlata alapján végleges 0
kötelezettségben marad.
0
5. Az ajánlattevők feltétlen kötelezettséget vállalnak, hogy az összes 0
szállítandó berendezések f. év augusztus hó l - i g elkészülnek és az inter- |
nátusban elhelyezve lesznek.
6. A vagyonközség fentartja magának a jogot, hogy a beérkezett |
ajánlatok közül az ajánlati árral való tekintet nélkül szabadon választhasson, |
avagy az ajánlat elvetésével a berendezések biztosítása iránt legjobb be- 0
látása szerint intézkedhessék.
0
7. Az ajánlat csoportonként, tételenként és esetleg azok összeségére
is tehető.
8. Az ajánlatok / . évi február hó 12-ig déli 12 óráig fogadtatnak 0
el és azok folyó év február hó 15-én délelőtt 10 órakor Fehértemplomon 0
a vagyonközségi elnöki irodában fognak felbontatni és azok félbontásánál 0
az ajánlattevők személyesen vagy igazolt képviselői jelen lehetnek.
9. A szállítandó berendezésre vonatkozó egész költségvetés 2 ko- 0
rónáért Petkó Pártén vagyonközségi főerdőőrnél Fehértemplomon szerez- 0
hető be.
Nérasolymos, 1913. évi január hó 3-án.

Lukics Szilárd,
vagyonközségi elnök.

íl

H bérpalota, a gőzfürdővel szemben.

^Ikalmi 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-szövetekfelöltőre,, 5.—
Kosztüm finom bársonyok K 3 . — és 4.—
Kék angol seviotók
K 3.—
Fekete, finom kosztüm-kelmék
„ 5.—
Goldb. és K manos-barchetek félárban
50 „
„
„
kartonok
K 2.70
140 cm. szélesselyem-lüszter
„ 1.Francia delinek
70 fill.
Angol zephirek, métere
K 1.90
Tiszta selymek, ruhára
Hímzések, széles, métere 20 és 30 fill.
Valódi clöpl-csipkék 10 fill.-től50 fillérig
Szőnyegek fél árban!
Női finom ingek
K 2.20
„ fekete finom alsók
„ 2.—
„ fehér sifon-alsók
„ 2.40
Selyem nő fekete harisnya
„ 1.50
„
, szines
„
„ 1.30
„
. r fekete női harisnya 80 fill.
Férfi se' em flor-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 á r b a n !
1 vég egész finom len-vászon K 14.50
Wivel egy nagy őszi raktárt vettem, nagyon sok cikkem van, mit
feltűnő olcsó árban árusitok.
Tessék meglátogatni!

Rittja alkalom.
s
Szabott árak.
•

••••

• ••a

s
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DÉLMAGYARORSZÁQ

Óbéb község elöljáróságától.
2684. szám.
1912.

Hirdetmény.
Óbéb község (Torontál vármegye)
közhírré teszi, hogy a község belterületén
(Kis-utca, Minda-féle ház előtt) egy ártézi
kutat furat felső jóváhagyással ellátott
voghatározat alapján, melyre nézve nyilvános árlejtést hirdet, és a versenytárg y a l á s határnapjául

1913. évi január hó
23-ika d. e. 9 órája
kitűzetik.
Ajánlatok írásban is beadhatók, melyek egyidejűleg fognak tárgyaltatni.
Bánatpénzül 300 korona teendő le
készpénzben vagy elfogadható értékpapírokban.
Közelebbi feltételek a jegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtudhatók.
A munkálat azonnal megkezdhető

Szőrmeáru

B B

• •

korvos

minta legmegbiz j
hatóbbat ajánlja.
Akirakatokban ki-J
Liüggeszlelt OLLA rec^
plamtáblácskákazelá-j
árusítóhelyeketjelzik
[Ára 4.6és8K,_
ItuczatjáérL

füzok,

legújabb női kötött

kabátok,

Ara tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. — Követelje azonban, hogy
szállítója önnek csakis OLLA-t adjon és ne engedjen magának csekélyebb értekii silány utánzatot mint „ép oly jót" feldicsérni. - Az
elárusító helyek kimutatását és árjegyzéket ingyen ktild az OLLAgummigyár Wien, 11|3C6, Praterstrasse 57.

óriási választékban

Polliik
Testvéreknél

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

Szeged—Szentes.
.áp K ^ i f

Véréré:-;/ -V . • r

Jffioskomfs
Kárász-utca

Óbéb, 1913. évi január hó 3-án.

jegyző.

GUMMIT több mint 2000!

francia szabású

lesz.

Kracsun Alexa,

ÜOLhW

Füredi Márton,

cipóárúháza,
14.

•

Szeged\
Telefon 10-59.

Nem állítólagos aihenkai, sem Bécsi, hanem W T hazai elsőrendű
amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivifelben. Szabott
egységes 10—13—17—22 korona árban.
576

biró.

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

B B

" legolcsóbb árakon
Várnay £. KSnyVXercsKcdísfleu, Kárász-utca 9
Bocs Bálint, ányértalpu koma
vitézi tettei Boszniában továbbá mulatságos kalandjai
a moziban.

Rákosi Viktor, Bobby és Csiba
két kutya története

Bocs Bálint, Tányértalpu koma
csodálatos kalandjai Amerikában.

Tutsek Anna, Az édes otthon.

IJebők Zsigmond, Dörmögő Dömötörutazása, hegyen-völgyön
meg a nagy ládával.
Herceg Ferenc, Mesekönyve.

utsek Anna, Szélvész kisasszony

May Károly és Verne Gyula, Uti
kalandjai.
Gaal Mózes, Napoleon.
Andersen, Grimm és Bechstein,
mesekönyvei

Ezeken kivül raktáron vannak a legszebb képes..
..
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