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A városi reform sürgőssége.
Irta: Lukács György országgyűlési képviselő.
A városi élet voltaképen csak a legújabban visz vezető szerepet nemzeti fejlődésünkben. A régi Magyarországban a
nemesi vármegye volt a nemzeti élet minden megnyilvánulásának szintere. Ami kevés haladás volt, az is a vármegyei szerkezettel kapcsolatosan tudott levegőhöz
jutni. A városi élet fejletlenségének, befolyástalanságának példázására elég azt az
egyetlen körülményt említeni, hogy mig a
rendi országgyűlésen valamennyi vármegye két-két követtel volt képviselve, kik
mindegyikének egy-egy szavazata volt,
addig a városok összesen birtak egyetlen
egy szavazattal. Pedig a szepesi városokban, a bánya-városokban, a Felvidék meg
Erdély városaiban akkor is élénk élet honolt, nem egy iparág dicséretes előhaladást tett és az ipari munka már akkor is
mint a jólét forrása jelentkezett.
A népképviseleti alkotmány behozatala óta fokozatosan emelkedik a városok
súlya és befolyása. A nagyobb arányú, öntudatos városfejlesztés azonban mindöszsze az utolsó évtized munkája. Sőt a vidéki városok erőteljesebb fejlődése még
ilyen rövid múltra is alig tekinthet vissza,
mert a főváros felszívó és absorbeáló erejével szemben az egész
decentralizáció
iránya az a törekvés, mely mennél több

Böske...
Irta: Nagy László.
Személyek: Két gimnazista.
Az egyik: Hát elmondjam?
A másik: El.
Az egyik: .Komolyan?
A másik: Komolyan.
Az egyik: No, akkor elmondom.
A másik: Mit?
Az egyik: Hát nem tudod?
A másik: Persze, hogy nem.
Az egyik: Csudálom.
A másik: Ne csudálkozz, hanem beszélj,
vagy itt hagylak.
Az egyik: Azt akarom elmesélni, hogy
én nem tudom, mit is csináljak.
A másik: Miért?
(Csönd.)
A másik: Hát beszéli, vagy mi lesz?
Az egyik: Azon gondolkozom, hogy elmondjam-e, vagy ne? Dehát elmondom mégis. De másnak ne meséld el!
A másik: Én? Kinek tartasz engem?
Az egyik: Mert ha meg is vetem a Bőskét, azért szeretem.
A másik (izgatottan): a Pap Böskét?
Az egyik: Azt. Én nem akarom, hogy
tudja mindenki, hogy milyen hiütelen.
A másik: Hütelen?
Az egyik: Az.
(Csönd.)
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kulturális és közgazdasági gócpontnak a
vidéken való létesítését és erősítését tekinti céljául, alig egy-két évtizede tud hatályosabban érvényesülni.
Napjainkban már mégis azon a ponton tartunk, hogy a köztudatban beette
magát annak a felismerése, hogy a városi
élet nagyobb arányú és erőteljesebb kifejlesztése sine qua nonia nemzeti fellendülésünknek.
A város a leghatalmasabb
magyarosító tényező. Egy tekintet népesedési statisztikánkra a cyklikus népszámlálási adatok legegyszerűbb aritmetikai összehasonlítása meggyőzhet mindenkit arról, hogy
felszívó erő csak városainkban van. Századokon keresztül változatlanok voltak hazánkban a nyelvhatárok. Ahol tömegesen
telepedtek le idegen ajkú nemzetiségek, ott
azok napjainkig nemcsak sértetlenül őrizték meg nyelvöket és kulturájukat, hanem
a magasabb rendű magyar kultura és a
magyar nyelv tapodtat sem tudott ezen
nemzetiségektől tömegesen lakott országrészekbe hatolni. Sőt törzsgyökeres magyar vidékek közepébe telepitett kis számú
idegen nemzetiségeket sem volt képes fölszivni az azokat körülvevő nagy számú
magyarság; idegen szigetek maradtak
azok mind mostanság. S ha az ország határán tekintünk végig, sehol még csak kivételesen sem mutathatunk föl olyan határrészt, ahol a magyar faj idegen állam-

területre terjeszkedni tudott volna, ellenben a mi hazánk testébe a határszéleken
minduntalan mélyen belenyúlnak a környékező idegen fajok. Asszimináló
képességünk sajnálatos hiányán
csak. ujabban
javítanak örvendetesen a városok. Budapesttől kezdve sok vidéki városunkon végig
számos példáját tudjuk ma már fölmutatni
annak, hogy a magyar kultura és a magyar nyelv a városokban igenis határozottan beolvasztó képességgel bir, a városokban van asszimiláló erő, sok városunkban az idegen nyelveket és fajokat fokozatosan fölszivja a magyar faj, beolvasztja a magyar kultura.
De ettől eltekintve is, hogyne kellene
városainkat minden áron istápolnunk, midőn a város a kulturának, továbbá az ipar
és a kereskedelemnek igazi otthona, fejlesztője. A műveltség és vagyonosodás bevonulását, terjeszkedését jelenti a város
és a városi élet. Az mit sem tesz, hogy
ezzel kapcsolatosan az igények is folyton
emelkednek, mert hiszen az igények nyomán támadó szükségérzet ujabb szellemi
és anyagi javak termelésének soha ki nem
apadó forrása és motora egyaránt.
A műveltség és vagyonosodás után
való vágy és törekvés szüli meg a városi
élet keretében az egészségnek, mint minden haladás alapvető tényezőjének nagyfokú megbecsülését és válik alapjává a
higiénikus és humanisztikus berendezések

A másik: Hogy te azt mondod . . . hát
hogy hütelen?
Az egyik: Hagyj békét!
A másik: Nézd csak, én mindent tudok.
Tegnap volt. Nem?
Az egyik: De igen.
A másik: Na látod. Aztán hol?
Az egyik: A meccsen.
A másik: Gondoltam.
>
.
Az egyik: Jelzem, én voltam a marha.
A másik (halkan):
Gondoltam.
Beszélj na: miért?
Az egyik: Miért? Ezt nem is lehet kérdezni . . . Ezt érezni lehet. Én érzem. Tudom. Én voltam a marha. Persze azt hittem,
hogy nagyon szeret. Igaz, szeretett. Mondta
is. De én még azt is hittem, hogy ha engem
szeret, akkor már mást nem is szerethet. Nem
igaz?
A másik: Nem.
Az egyik: Na látod. Nem igaz! Én nagyon kis pont vagyok ezen a világon. És ez
fáj nekem. De igy van. A Böske tegnapelőtt
még nagyon szeretett, ö azt mondta. És én
is, hogy szerettem!
A másik (félénken): Hát most már? . . .
Az egyik: Most is. Ha meg is vetem,
azért szeretem. Nagyon belenőtt a szivembe.
Igy vagyunk mi férfiak. Tudod?
A másik (szomorúan): Nekem mondod!
( Szünet.)
Az egyik: Igen.
A másik: Ühüm.
Az egyik: De én voltam a hülye. Neki

eszeágában sem volt a meccsre kimenni; de
én annyit rágtam a fülébe, hogy igy a meccs,
ugy a meccs, a játék, a játékosok, bogy milyen szép a Fiirj, a center, meg milyen aranyosan védi a kaput, hogy végre is kijött.
Köllött ez nekem?
A másik: Mit mondjak?
Az egyik: Hát jó. Kint van a mecscsen. Az még nem lett volna baj. De ott megint marha voltam. Mutogattam neki a Fürjöt, dicsértem, hogy milyen szépen játszik,
milyen remekül suttol, micsoda lába van.
Egy angyal, egy arkangyal. Köllött ez nekem? Ráirányítottam a figyelmét arra a nyavalya Fürjre, pedig görbe a lába, különösen
a bal, de .tényleg jól játszik, ha görbe is: ami
igaz, igaz és a Böske az egész meccsen a
Fürjöt nézte és el volt ragadtatva tőle. Köllött ez nekem? De azért én még most is szeretem. Ha megvetem is, de azért szeretem.
A másik: Ez szép. Ez lovagias.
Az egyik: Szépen! Ez éppenséggel nem
lovagias. Mert ha én lovag volnék, akkor rá
se ihederitenék, ki se ereszteném a nevét a
számon, nem gondolnék rá. Tudod?
A másik: Ugyan . . .
Az egyik: Hagyjuk. Szóval mindig a
Fürjöt nézte. Tetszett neki. Szerelmes lett
bele. Sze-rel-mes. Tudod te mi az?
A másik (sóhajt.)
Az egyik: Nem tudom imicsoda szive van
annak a nőnek. Épenséggel nem tudom. Tegnapelőtt miég engem szeretett, ö mondta. És
ma már a Fürj után bolondul. Ezután bolon-
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után azonban mégis sikerült ezt az ügyet
fegyver nélkül elintézni. Urmánczy Nándor
levelet irt Tisza grófnak, ki válaszában
hangsúlyozta, hogy ez az iigy tárgytalanná
vált.

a m a sokszerüsiégének, amely a tömeges
együttlakás veszedelmeit, káros hatásait
nemcsak paralizálja, hanem a város [életet még azokra is vonzóvá és kellemessé
teszi, akik életük nagy részét falun, a természet ölében töltötték.
A városi élet az igazi
önkormányzati
szellemnek is legerősebb fejlesztője. A vármegyei önkormányzat, már csak a sok különféle vidék, nagy számú község összetartásának laza volta miatt sem fog soha
olyan tartalmas/sá és életerőssé fejlődni,
milyenné a városban fejlődhetik az önkormányzati szellem. Aránylag kis területen
együtt lakó, közös érdekek által sokszorosan egybekapcsolt népesség a dolog természeténél fogva sokkal
közvetlenebbül,
sokkal melegebben érdeklődik a helyi közügyek iránt. Ennek a hatványozottabb érdeklődésnek a folyománya azután a városi lakosságnak az a közszelleme, mely a
város polgárait a közügyek vitelében és
ellenőrzésében való aktiv részvételre serkenteni és a közügyek érdekében való ál- II
dozatokra is hajlamosakká és belátókká
teszi.
A helyes szociálpolitikai
érzéknek és
ebből folyólag a szociális alkotásoknak
is
a városi élet az igazi kifejlesztője. Egészen
természetes, hogy ott, ahol a Iegvakitóbb
fény és a legsötétebb árny, a n a g y gazdagság és a koldus szegénység, az erő és az
elhagyatottság egymás mellett a legtarkább sokféleségben váltakozik, tehát az ellentétek a legkirivóbban, a legkiáltóbban
nyilvánulnak meg: a városban merül fel a
legintenzívebben a szüksége annak, hogy
az erőtlent, a gyengét, az elhagyatottat intézményesen támogassuk és segítsük oly
mértékben és avégből, hogy fölvehesse az
élet nagy versenyében a küzdelmet.

De nem folytatom a város és a városi
élet természetének, fontosságának fejtegetését, csak konstatálom, hogy naprólnapra
erőteljesebb az élet, lobogóbb a haladás
vágya és szelleme városainkban. Ám
nagyban akadálya a szabad fejlődésnek,
az erőteljes lendületnek a városok elavult
szervezeti rendje, mely inkább csak közigazgatási alakulatokat lát a városokban,
nem pedig lüktető nemzeti életet, melyet
szabályozni kell ugyan, de aprólékos bürokratikus formák nyűgébe szorítani legfontosabb közérdekeink sérelmével
egyértelmű.
,
A városok lázas érdeklődését, odaadó munkaképességét
fölhasználatlanul
hagynunk nem szabad. Kötelessége tehát
a kormánynak, törvényhatóságnak, sajtónak, a közélet minden munkásának hathatósan közreműködni annak a célnak elérésére, hogy a magyar városok
egészséges
szervezeti
reform képében mielőbb megkapják azt a keretet, melyben
fejlődésük
és föllendülésük minden biztositékát
föltalálják.
Ezért sürgős a városi reform, annyira sürgős, hogy a választójog
reformja
után mindjárt ennek kell
következnie.

dul. Nem hiszi, hogy görbe a lába, egy kicsit . . . Mert engem csak rendesen: tisztességes szerelemmel szeretett. Nem értem azt
a nőt. De azért szeretem még mindig. Ezt se
értem.
A másik: Pedig mily egyszerű. Hagysz
beszélni?
Az egyik: Még nincs vége! Gondolhatod, hogy nem hagytam abba a dolgot. Azt
a Fürjöt én ismerem és a Böske ezt tudta.
Es a meccs után, mikor szerelmes lett beléje, amikor tudta, hogy én ezt tudom, megkért, liogy mutassam be néki a Fürjöt. Te érted? Megkért, liogy én, óm Vértes Andor, az
ő volt ideálja, mondhatnám, a majdnem jelenlegi ideálja mutassam be neki az ebben a
pillanatban ideállá előléptetett egyént. S ne
fájjon az ember szive?
A másik: És te?
Az egyik: Én? Amilyen buta vagyok, én
megígértem. Szépen kért és istenem, ha meg
is vetem azt a nőt. szeretem. Én megígértem
néki, hogy bemutatom.
A másik: Buta voltál.
Az egyik: Fájó szívvel odaballagok a
Fürjhöz és azt mondom neki: Te, Jóska, be
akarok neked mutatni egy szép kis lány. Azt
mondja: Kit? Mondom: a Pap Böskét. Mondja: Melyik az. Mutatóin neki. Azt mondja:
Jó alakja van. Szó sincs róla. Mondom: No
gyere. Azt mondja: Nem én. Kérdem: Miért? Hát
mondja — nem akarok. De miért? — izgatódok. — Hát tudod — azt
mondja - - annak olyan az orra, hogy az
már nem ; s orr. Az már „tokmány.
A másik: Na tz disznóság!
Az egyik: igen. Ezt mondta. Es ebbe
szerelmes. Nem értem.
A másik: Pedig egyszerű.
Az egyik: En jártam föl és alá, mint egy
bengáliaj, ketrecbe zárt oroszlán. Nem tudtam mii csinálni. Ezt csak nem mondhatom:
ipeg neki. Nem igaz?

Az nem igaz, — mondja. De igaz, — monA másik: De . . . mondd tovább.
Az egyik: Hát odamegyek a Böskéhez. dom. Az nem igaz, hazudik, — mondja ő neNagyon türelmetlen volt, izgatott. Kérdi: Mit kem. Ezt csak nem hagyhatom, még ha szemondott? Mondom: Nem jöhet. Mondja: retem is. Nem igaz?
A másik: Mondd -már tovább!
Ügyetlen! Mindig, örökéletébe ilyen ügyetAz egyik: Na hát tudja meg kedves Böslen volt. Igazán szégyelheti imagát. Ügyetlen. Tudod és majdnem sirt mérgében. Mon- ke, — mondom neki, — a Fürj azt mondta,
dom: De Böske! . . . Rám se hallgatott. hogy fí olyan lánynak nem mutatkozik be,
Egyre azt hajtogatta: Ügyetlen. Puccer. Na akinek nem is orra, de tokmánya van. Na ezt
hallod, ezt nem tűrhettem. Nekem mondja, mondta.
A másik: És te ezt megmondtad neki?
hogy ügyetlen, paccer, nekem, aki egész életemben azon voltam, hogy mindenütt jól
Az egyik: Meg. Tudod, hogy erre mit
érezze magát. Ha hangversenyre mentünk, a csinált.
könyökömmel dolgoztam ki neki széket, ha ;
A másik: Képzelem.
moziba mentünk, mindig katonatiszt mellé ülAz egyik: Nem, azt nem is tudod elképtettem. önzetlen voltam. És nekem mondja, zelni!
hogy ügyetlen, paccer. Ez borzasztó!
A másik: Na, mit?
Az egyik: Azt mondja először is. Az nem
A másik: .Ami azt illeti . . .
Az egyik: Nekem mondja, hogy ügyet- igaz, azt a Fürj nem mondta. Az sokkal úribb
len, paccer. Te, nekem mondja. Ez hallatlan ! 'fiu! Érdekes, Nem is látta soha s tudja, hogy
Azért, mert nem mutatok be neki egy maj- sokkal úribb fiu. Aztán azt mondja: maga unmot, akibe szerelmes és aki azt mondja róla, 'dok, utálatos fiu. Többet sose szólok magáhogy nem is orra, hanem tokmánya van. hoz. Hagyjon békét nekem. Utálatos.
A másik: És te?
Nemhogy hálás lenne érte. Nem. ö azt
Az egyik: Nekem elszorult a szivem.
mondja, hogy paccer. Nem is képzeled, miSzó nélkül meghajtottam magamat, mert ha
lyen rosszul esik ez egy érző kebelnek.
meg is vetem, azért szeretem és meghajtom
A másik: Dehogy nem.
magam
előtte és elmentem.
Az egyik: És ami a legérdekesebb a doA
másik:
Ez lovagias volt.
logban, tegnapelőtt még engem szeretett. És
Az egyik: Fenét volt. Amikor elment,
épen ezért nagyon méltatlan volt, hogy igy
leszidott engem. Mondom neki, nézze Böske, odadőltem egy fához és néztem utána. Naaz nagyon megalázó, ha egy lány akarja a gyon szép volt. Mert, ha meg is vetem, azért
bemutatkozást, hogy a fiuk elbizakodnak, ha szeretem és nagyon szép volt . . . Majdnem
látják, hogy a lányok szaladnak utánuk. Azt bőgtem.
A másik: Na csak ne tagadd.
mondja, hallgassak, ki kérdezett, fogjam be
Az egyik: Tényleg nagyon fájt és naa számat, utálatos vagyok, ügyetlen, paccer.
Na hát ezt végkép nem hagyhattam! Mert gyon . . . (Könnyezik a két szeme. Rövid
ha szeretem is, de ezt nem hagyhattam. Nem szünet.)
igaz?
A másik: Ne sírj . . . mert — én is mind
járt bőgök!
A másik: Mit csináltál?
Az egyik (meglepetve): Te is?!
Az egyik: Egyszerűen
megmondtam:
A másik: Igen — igen! (Sírva): Pedig
Na hát tudja Bözsike, hogy mért nem mutatom be a Fürjt? Azért, mert ő nem akar. már én is kiábrándultam belőle.

— A Polónyi-Tisza-ügy. A mai lapok
azt a fairt közölték, faagy a Pólón yá—Tiszaügy befejeződött, mert Polónyi Dezső ímegibizottai: Szmrecsányi György és
Urmánczy
Nándor képviselőik Tisza István gróf megbízottadtól tegnap este olyan nyilatkozatot
kaptak, amely szerint Tiiisza István gróf
nem mondotta soha, hogy ő Polónyi Dezső
köszönését neon fogadta. Ez ügyben Szmrecsányi György országgyűlési képviselő kijelentette, hogy a Polónyi Dezső nevében Tisza István gróf elmére tegnapelőtt este föladott levélre Tisza István gróftól mindezidáig semmiféle választ, nem kaptak. Dél-

A szegedi rendőrség
az elmúlt évről— //. Kihágási statisztika.

—

(Saját tudósít ónktól.) A szegedi rendőrség kihágási osztályának a statisztikája az
elmúlt évekkel szemben csak az élelmiszer
hamisításban imutat jelentősebb változást.
1911-ben nyolcvannyolc
esetben Ítélkezett
élelmiszer hamisítási ügyben a kihágási biró,
a mult évben hatszázhét esetben. Ez az óriási
különbség azonban nem annak tulajdonítható,
hogy egy esztendő alatt százával özönlöttek
volna be az élelmiszer hamisítók, hanem a
vegyvizsgáló-állomás
létesitésének. Eddig
alig volt valami ellenőrzés a szegedi piacon.
Csonka Nándor városi vegyész egyedül nem
vizsgálhatott meg tüzetesen minden élelmiszert és megfelelő eszközök sem állottak a
rendelkezésére. Az élelmiszerekkel való üzérkedés már tűrhetetlen volt az utóbbi időbein.
A piaci anomáliák minduntalan foglalkoztatták a közvéleményt és végre megtörtént a
vegyvizsgáló-állomás szervezése. Az eredmény mipden dicséretnél többet beszél: ötszázkilenccel több élelmiszer hamisítót itélt
el a kihágási biróság, mint az előző évben.
Ez egyébként nekünk nem valami kellemetes eset — tudnunk azt, hogy a tejtől a savanyu káposztáig mindent meghamisítanak életűink táplálói . . .
A mult évben a részeg emberek száma
is szaporodott. Botrányos részegségért
kilencszázhatvanhárom halandót itélt el a kihágási biró. Ez a rendőri meghatározás azokat illeti, akik az utcán vagy más nyilvános
helyen részegségükkel
„közmegbotránkozást" keltettek. Ugy gondoljuk, hogy ez a
statisztika kissé hiányos. Nincs bepne igen
sok részeg ember, aki nemcsak közmegbotránkozást, hanem közundort is keltett a vi-
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selkedésével. Tessék csak benézni, tekintetes
kihágási bíróság, már éjféltájban a kávéházakba és vendéglőkbe, amelyeket a jobb ruhás és úrias megjelenésű emberek, férfiak és
nők, látogatnak. Néha egy szépem vasalt nadrágos és öt koronás selyemnyakkendős vendég ugy viselkedik, hogy ha nem volna olyan
mérhetetlen nagy az emberi türelem, hát komoly baj érné az illető urat, még a vasalt
nadrágja is ráncot kapna. Pedig nem is ivott
olyan sokat, tessék csak megkérdezni a föpincért, tekintetes kihágási bíróság, aki épen
azon csodálkozik, hogy „mit ordit ugy-az a
pali, hiszen alig ivott még valamit". Igen,
alig ivott valamit és mégis botrányosabban
részeg, mint az a favágó, aki néhány deci
rum után hazafelé dülöng az utcán és közben elénekli, hogy „Szerelmes a Nap a Holdba, a Hold meg a csillagokba . . ." Erre jón
egy rendőr és a városházára ráncigálja a favágót, mert hogy botrányosan részeg. Pedig nem is inzultált senkit, még csak uri hölgyeket sem hozott zavarba csipős megjegyzésekkel. Az a kávéházi ur azonban, tekintetes rendőrbiró ur, beleköt mindenkibe, bizony kétségbeejt uri hölgyeket és az ember
még csak képen sem teremtheti, mert védi
a részeg ember immunitása. (Pedig nem is
olyan nagyon részeg az ipse.)
Tehát hiányos az a statisztika.
A rendőrség kihágási osztálya Szalay
József dr. helyettes főkapitány vezetésével
működik, Temesváry Géza dr. alkapitány a
helyettese.
A kihágási osztály statisztikai kimutatása a következő:
A htílye+'tes rendőrfőkapitány és egy
heo&ztott rendőrkapitány, ihat. iraok látta el
a rendőrbiróságd szolgálatot az elmúlt évben.
A lajstromrenidlszierü kihágási iktatóba
beérkezett 6679 kihágási íellj ellenités (1911-ben
5734). E szerint mlaíjldmem lezenrel több kihágás bliráltatott el 1912-ben mint 1911-ben.
A fieljeüientéslefc 'közül büntető parancs bocsáttatott ká 2950, ez é l e n tárgyalás kéretett
615 (1911-ben 2877 ós 607).
Az egyies kihágások a következőképpen oszlottak meg:
1912-ben 1911-ben.
468
421
1. Csavargásért
2, Tilos visszatérésért
11
6
865
i Botrányos részegségért 963
4. Tilols Ik önyőradcmá ny36
33
gyűjtés
796
576
5. Miczőirandőri kihágás
88
607
6. Élelmiszer hamisítás
605
637
7. Iparügyi kihágás
43
77
8. ÁUlátikíinzás
9. Hernyóirtjps lelmulliasz12
20
itása
10. Szamártöviis irtás ieJi5
1
mulasztása
2605
11. Egyéb kihágás
3338
5734
6679
összesen:
Figyelemre méltó emelkedést mutat a részegség kihágásának 100-iail való emelkedése,
dacába a rossz keresleti viszonyoknak, vagy
talán éppen azért. Az élelmiszer hamisítás
kihágása 500-al több, mint az 1911-ö,en, vegyvizsgáló állomásunknak köszönhető, meHynek
egyébkéinít külön statisztikáját a rendőrség
külön fogja közölni. A imiezőhenidőmi kihágás
200-al ősökként„ mert ennyivel kevesebb imagáninditvány tétetett.
A közigazgatási fogliáz 13 cellájában a
múlt év folyamán 3621 fogoly volt letartóztatva (1911-ben 3645) és pedig férfi 3054, nő
5§7. Ugyancsak itt helyeztetett é\ 397 tdlanc
144-en voltak elhelyezve olyan csavargók a
fogházban, akiknek előbb az illetőségi községét kellett megáll apitani. 8819 adag éltiel és
kenyér szolgáltatott ki a foglyoknak. Újlenyomat 20 esetben vétetett.
A kiszabott pénzbírságokból befolyt az
elmúlt élvben 28,000 korona, míg az 1911-ik
évben 24518 korona folyt be e eilmian, tehát az
emelkedés majdnem 4000 korona, ami arra
mutat, hogy a kihágások ahelyett, bogy fogynának, évről-évre szaporodnak. A befolyt
pénzbüntetés fele az államkincstárt,másik fele a városi szegényül! aput illeti.
Nevezetes emelkedést mutat még a kiilhágálsi binó által kezeit átalányok közül a
vegyvizsgálat költsége, mely 1911-ban csak
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700 koronát, míg 1912-ben 3000 koronán felüli összeget tett ki. E költségeket nlam a város, hanem a m. kir. földművelésügyi miniszter fizeti. Az emelkedés oka az, hogy a vegyvizsgáló állomás nagy mértékben fejlesztieteft.
Ugyanaz az osztály állatja ki a kerületi
rendőrbiztosoik nyomozata alapján ugy a hatósági erkölcsi bizonyitvámyofcat, mint a
legkülönbözőbb tényékről a hatásági bizonyitványakat. Az élőibbiiből 965-öt, az utóbbiból 904-iet kellett az elmúlt évben kíLállitaná.

Szerbia elégtételt ad.
(Elégtétel a monarchiának. — A béketárgyalások kilátásai. — Drinápoly sorsa. —
Danev nyilatkozata. — Benmaradnak az
orosz tartalékosok.)

—__

London, január 9. Válaimeinnyi békedelegátust Cambon francia nagyikövet holnapra diiineime hívta meg. A bákemisisziólküaik
katonatagjai hedniap a brit kormány meghívását követve. Porttsimoiuth kilkötőt fogják
megtekinteni. A balkáni államok több rneghatalimiazottja a hét utolsó napján Sir Arthur Evans vendégei lesameík Oxfordban.
London, január 9. Miután a görög karácsony holnap véget ér, a békekonferencia
pénteken újból összeülhet, ha addigra a Drinápoly kérdésében fölmerült nehézség megszüntethető lesz.
Mi történt Csataldzsánál ?
Konstantinápoly, január 9. Hir szerint a
Csataldzsálban lefolyt tegnapi tanácskozás, a
mely nagy feltűnést keltett, a drinápolyi vilajet határainak megállapításáról szólt. A
külügyminiszter ma délelőtt erre vonatkozólag tanácskozást folytatott a nagyvezérrel,
mire részletes táviratokat küldtek Londonba.
Konstantinápoly, január 9. A Csataldzsában tegnap lefolyt tanácskozáson, kiszivárgott hir szerint, megegyezés nem jött létre a
bolgárok vonakodása miatt, akik kijelentették, hogy ezt az ügyet a londoni meghatalmazottakhoz utalták át.
Kiamil Drinápolyról.

(Saját tudósít ónktól.) Bécsből jelentik beavatott körökből, hogy
Prolr'szka
és Tahy konzulokat utasitották, hogy azonnal térjenek vissza állomáshelyeikre,
Mitrovicába és Prizrendbe.
Megérkezésük
után Szerbia előreláthatólag meg fogja adni az Ausztria-Magyarország
által követelt elégtételt olyan módon, hogy egy szerb
tiszt vezénylete alatt álló szerb különítmény a fekete-sárga zászló fölvonásánál
tisztelegni fog.
London, január 9. Kiamil pasa a Daily
Londonból jelentik: Az egyik török
Chronicle
konstantinápolyi levelezőjének a
delegátus, Ozmán Nizám basa kijelentette,
következőket
mondta:
hogy Törökország eljutott engedményei— Drinápolyt és a szigeteket mi harc
nek határához. Drinápoly s a szigetek nem
lehetnek másé, mint Törökországé,
A bol- nélkül föl nem adhatjuk, de várom a hatalgárok Drinápolyt még akkor sem kaphat- mak intervencióját. Több mint vallószinü,
nák meg, ha a város éhség vagy járvá- hogy ennek nem az lesz az eredménye, hogy
nyos betegség miatt kapitulálni volna Drinápolyt és a szigeteket megtarthatjuk.
kénytelen. A fegyverszünet megállapította
Német hajók Pólában.
a két hadsereg határvonalát, amelyet a
London, január 9. A Daily Telerjraph érbolgároknak még akkor sem szabad át- tesülése szerint a német kormány elhatározlépniük, ha az éhség kinyitná Drinápoly ta, liogy azt a hajóiraját, mely most a Közópkapuit.
tenigeren van, a válság megoldása után is ottPárisból jelentik: Danev ma nyilatko- hagyja. A német hajóraj, minthogy Németzott s kijelentette, hogy a béketárgyalások országnak nincs bázisa a Közép tengerein, Póbár megszakadtak, de azért nem adják föl lót és Triesztet fogja használni.
a reményt, hogy sikerül megegyezniük.
Bojkott Olaszország ellen.
A balkáni szöveségesek álláspontja
semmiLondon, január 9. Szófiából ideérkezett
ben se változik, a törökökön a sor, hogy
hirek szerint a szövetséges balkáni államolk
újra formulázzák azokat a határokat, me- elhatározták az olasz áruk bojkottálását ablyekig elmehetnek. A nagyhatalmák
be- ban az esetben, ha az olasz külügyminisztéavatkozására nem kerülhet sor, mert csak rium Montenegrónak Szkutarira való igényét
nem támogatja.
elmérgesitené a helyzetet.
A nagyhatalmak különben be akarnak
Törökország célja.
folyni a béketárgyalásokba, illetve TörökLondon, január 9. A Times jelenti Konországnál mindent elkövetnek, nehogy ne- stantinápolyból: A török minisztertanács
hézségeket támasszon a kibontakozás ut- utasította londoni békedelgátusait, hogy
ján. A „Frankfurter Zeitung" értesülése folytassák a tárgyalásokat. Bulgária, ha
szerint ma Konstantinápolyban, Pallavi- megkapja Drinápolyt, kész az ottani erődöcini György őrgrófnál tárgyaltak a nagy- ket leromboltatni.
hatalmak követei ebben a kérdésben.
Török engedmény Szerbiának.
Szentpétervárról
jelentik: Bizonyos,
Konstantinápoly, január 9. Híre jár, hogy
hogy az orosz tartalékosokat
nem bocsáta
porta azokon a tárgyalásokon, melyeket
ják el a hadseregből, haneti\. áprilisig benn
Turkhon
pasa pétervári török nagykövet
tartják. jEz a hir a hadügyminisztérium
környezetéből való és mindenütt
nagy Szasszanovval folytat, kijelentte, hogy Törökország kész a Szerbia által követelt hamegütközést kelt.
tárok kérdésében engedményeket tenni, ha
A mai napon még ezek a jelentések Oroszország lemond arról, hogy a loindoni
nagyköveti reunió tanácskozásain az örmény
érkeztek:
autonómia kérdését fölvesse.
Pénteken összeiilnek!
A porta a hatalmak ellen.
London, január 9. A Reuter-ügynökség
Konstantinápoly,
január 9. A hadKonstantinápolyból azt a jelentést kapja,
hogy odaérkezett információk szerint Ed- ügyminiszternek és a külügyminiszternek a
vard Grey külügyi államtitkár azt javasolta jelentései után ama megbeszélésekről, mea nagyhatalmaknak, hogy Drinápoly Török- lyeket a bolgár delegátusokkal Csataldzsáországé maradjon azzal a föltétellel, hogy az nál folytattak, a nagyvezér azt indítváerődítéseket lerombolja, valamint egyéb kor- nyozta a tegnapi minisztertanácson, hogy
a szultán
látozásokkal, melyeket Törökországnak majd hívjanak össze koronatanácsot
elnöklete
alatt
és
ezen
a
minisztereken
kifigyelembe kell vennie.
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vül a szenátus és az államtanács elnökei
és a Konstantinápolyban időző tábornokok is vegyenek részt. Az indítványt azzal
a kiegészítéssel fogadták el, hogy előbb
bevárandó a balkáni államok delegátusainak válasza azókra a javaslatokra, melyeket Törökország legutóbb a határokra
vonatkozólag tett. Resid pasának ebben az
értelemben utasításokat küldtek Londonba.
Az Alendar jelentése szerint a porta a hatalmak minden beavatkozását
visszautasítja.
Eléna Szkutari ellen.
Konstantinápoly, január 9. A portára érkezett jelentéseik szerint Elena királyné mindent elkövet Rómában, hogy Szkutari ne legyen Albániáé. Valonát illetőleg Olaszország
annak a teljes semlegesítését kivánja.

SZÍNHÁZ, m ű v é s z e t
Színházi műsor:
PÉNTEK: A sarkantyú, szinmü.
SZOMBAT: A sarkantyú, szinmü.
VASÁRNAP d. u.: Az ingyenélők, népszínmű.
VASÁRNAP eete: Ábrahám a menyországban, operett. (Bemutató.)

A sarkantyú.
— Bemutató előadás. —

Aki az életet a krónikás szeméivel látja,
csak részleteiket tud kiragadni belőle, die nem
isimeiri fel a törvényszerűségek lelkét. Gábor
Andor és Liptai Imre, a Sarkantyú
irói,
mélyfcedlélyü és elmélikedésrehajló újságíróik,
akik ebben a darabban is nobilis és érdekes
vonásokkal rögzítenek meg szög alatt ugró
káleidiosíkiop-képeikiet a dúsan és szomorúan
hömpölygő életáraidáthál, sokszor az áletbölcseség meleg széljegyzeteit, egy-egy tíllágyulás futó mol lakikordját is mellé tjük iktatjiák,
de a drámával magával adósak maradnak.
Olyan ez a szinlmü, mint ha frappánsan
éles és mélyen érzelmes riportokból született
vollna, nemes és nagyvonalú szerkesztőségi
meditációikból, — igazság, élet,valóság ás
lélek sugárzik belőle, de mégis csak pTHarmtfelvéfelek szakadékai tárulnak a néző elé és
az összefüggésben, a drámai következetességbein nincs több igazság, mint a mozidrámák
kieszelt bravúros és mégis unalmas rohamaiban.
Valójában kiuo®, kíméletlenül keserves,
elnyújtott Itárcamovella az egész egy áz uniformisból kiugrott katonatiszt érzelmes históriája, amely mellett szomorúan statisztálnak
a szürke és jelentéktelen hitves, az irgalmatlan és ízléstelen após, a félkegyelmű ós
jószivii néni, a nwmnais-Mvatal főnök és a meleg zsidófiu-kolléga abszolúte drámaiatlan és
mitsem magyarázó figurád. A három bosszú
felvonásbau — és a felvonások között — nem
történik semmi, — neon változnak az érzelmek, nem csatáznak az események, egyedül
az történik, hogy egy csőötömeggondmok perel egy váltót, amelyét pontosan törlesztettek és amely kettétépi a nem is olyan roszszul indult eivilétet szerdlmes szépségeit, jövendőjét.
Az exföhadnagy az utolsó percig szereti
a feleségét, a feleség az utolsó percig szereti
— langymeleg nem tral gusztusos — szerelemmel az urát, az apa ridegsége ugyanaz az
első félvonásban, mint az utolsóban és ha a

váltóhitelező véletlenül csődbe nem jut, a derék és vállas Róez György icsakugy végigkiizdi az életet — addig, a meddig — a szép
biróleánynyal, mint ezler más társa a sorsban. Mi hát a dráma mégis? A szerelem, a
melynek áldozatául dobta Ráez a karriérjét?
Bizonyára nem, hiszen a szerelmében neui
csalódott. Vagy az, hogy nem tud (elég gyorsan kamatokat számítani és a hivataliból
ezért kifelé áll a szekere nádja? Nem lehet,
hiszen a vasutii hivataltól a cimirásig ínég
nagyon liosszu az ut, amelyen egy jó famíliából származó huszárfőhadnagy még mindig tud járni egynéhány esztendeig, hia nemi
irgalmatlanul ostoba.
Nem tudjuk meg a darabból, hogy miért
szenved ez a szerencsétlen ember és nem
hisszük el, hogy azért szenvedne, mert letette a tiszti kardját, EMiisszűk, hagy vannak
rideg és zsugori apáik, díe a drámában ostoba
auák nincsenek. Itt pedig van ilyen. Mindem
ostobaság és minden véletlen ebben a darabban, ami fordulót okoz. Ez pedig abszurdum.
A szinmü nyelve élvezetesen szép és szellemes, okos a párbeszéd is. De minden százszor ismétlődik, minden el van nyújtva és
ez sem segit: a dráma, a lelki megokoltság,
az ananké homályban marad. A kezdő naturalizmusban tetszettek az ilyen darabok.
Ma már hatástalanok.
A közönség valami langyos, meggyőződésnélkül való melegséggel fogadta a darabot, amely valóságos esztétikai bírálatot jelentett. A szerelemnek és az emberi nyomorúságnak közvetlen hangjai mindig hatnak a
színpadról és ebben a diarabban, amelyben
a sorsfordító szerelemnek olyan naigy sora
van, nincs egyetlen szivbangja a szerelemnek, csak a nyomor letargiája sir belőle. Zavarnak a fonákságok is. Unalmas a morálpredikáló öreg hiró, nevetséges a végső nyomorban a diftériás gyermeknek francia pezsgőt rendelő ezredoryos (szérum kéli ide,
urak!) és valószínűtlen a végrehajtási novella napjaiban a megyveníháromiforimtos létminimum. Ilyen talán még a színháznál
sincs! Túlzott a házastársak vad owakodásia
az első felvonásban és kulisszasZaggat ásmáll
nem egyéb az utolisé felvonás zárójélenete.
Sok, nagy műhiba ez és nagyon kevtés miért
van, ezeket megbocsátani.
Az előadás sok kiválóságot produkált.
Ismét első helyen ás kiváltságos örömmel kell
kiemelni Virányi Sándor nagy képességeit,
amelyek az exföhadnagy szinte szánalmas
emberi alakját majdnem bogy drámaivá varázsolták. A fárasztó, örökké beszélő szerepet
Virányi egy nagy, színes és változatos lendületben csinálta végig olyan frappáns hatással, bogy a közönség elragadtatással tapsolta, A civilnyomorusáigban is örökkké elegáns
főhadnagy alakja szinte hősi, vértanúi vonásokat öltött aiz ő mesteri felfogásában. A hitves hálátlan és ingadozó szerepében Szohner
Olga valószerű, intelligens és alkalmazikodó
volt. Megbirkózott a kevés sikerrel kecsegtető feladattal. Nagyon kedives, sikerült és
meleg vollt a László Tivadar szereplése, aki
gondosan,, ösztönösen játszotta meg az életládám és életerős meleg zsidóim rokonszenves szerepét. Baráti Antal egy pofozni való
svihák hivatal főnök, Szathmáry Árpád agy
öreg pénztáros szerepében kitűnőek voltak.
Érdekes és változatos volt a Miklósi Margit
játéka is; Szűcs Irén a régi, kedves jó volt.
Csiki, Pogány, Mihó Ungváry stílszerűen ós
ötletesen illeszkedtek a jól gördülő együttesbe. A rendezés jó volt.

1913. január 10.
* Mindössze négy szereplő. Vasárnap
este leilőször kerül színre a kolozsvári Nemzeti Színházba n Garvay Andor u j diarabja
„Bent. az erdőn" címmel; külön érdekessége,
hogy mindössze négy szereplője van, tehát
csak égygyiel több, mint Hugó Károly „Báró
és bankár" drámájának, amit — e szempontból, — mint kuriozimnot szokás emlegetni, A
Garvay-daraib négy szerepét különben Poor
Lili, Berlányi Vanida, Fekete Mihály, Körmendy Kálmán játsza.
* Ábrahám a menyországban. A szinházi iroda jelenti: A kitűnő operettet már
betanulta a szegedi színtársulat. A főszerepek a legjobb kezekben vannak. Heltai Jenő, Déri Rózsi és Antal Erzsi játszák a főszerepeket. Heltai egy újságírót alakit, ki elalszik a redukcióiban ás álmában meglátja a
meny országot. Az operett legszebb része a
menyországjelenet. Huncut angyadok kacérkodnak Ábrahámmal. Következik a szomorú
fölébredés. A szieffiienies darab elsőrangú rendezésben kerül bemutatóra vasárnap este,
* A „Bohém** bemutatása az Urániaszínházban. A „Nordisk Films Compagnie"
szenzációs újdonsága „A bohém" oimü 3 felvonásos dráma a pénteki, szombati és vasárnapi műsor keretéiben kerül bemutatásra. A
dráma főszerepeit Glara Wieth, Ferdinánd
Bohn ós Waldemár Psilander alakítják. A
darab Storm Wildla szerelmét t á r j a a néző
élé. Strom ál laimtau ácsos özvegyének fiatal
és szép leány Wiilda, akiinek egy csiinos fiatal színész nagyon tetszik, visszautasítja a
már őszülő Gordt bankigazgatót, A visszautasított bankigazgató belátja, hogy a legjobb lesz, ha ő fogja a leányt a színésszel öszszeihozni, lioigy igy Wilda majd önmaga győződhessék meg a színész (Bélin) jellemtelen,
könnyelmű természetéről. A színész nemsokára meg is kéri WiMa kezét és régi barátnőjének, Lillynek kiadja az útját. Rövid idő
múlva az eljegyzés után Wiildánák alkalma
nyílik ahinak megértésére, íboigy mennyire
nem illenek ő és a bókéin színész egymáshoz,
akit egy átlumpolt éjszaka után most lis teljeisen
alázottam talál. Wilda erre otthagyja a
t
jegygyűrűjét, a színész keservében ivásnak
adja magát, akit nemsokára elbocsátanak *
színház kötelékéből. A színész egy napon találkozik az utcán Lillyvel, aki az éhségtől
kimerülten esik össze. Kórházba szálllátják,
ahol a színész bocsánatot kér tőle és lezárja
a haldokló szeimeit. A színészből kiábrándult
Wiilda másodszor már nem nevette ki a
bankigazgatót,. Amint a vasúthoz hajtat az
u j pár, hogy nászútra induljon, egy szomorú menettel találkoznak: Lillyt kisérik utolsó ú t j á r a a színész kollégái. Letörten, szomorúan bandukol a kocsi után Bohn is, akkor, amikor Cordt és Wilda boldogan vágnak neki az u j életnek.
* Mozihirek. Pénteken mind a három
mozgólfényképszinházban szenzációs premiér
lesz. Az Urániában Nordisk sláger, a Vassban dán színészek, az Apollóban pedig Pathésiláger kerül bejmm#atáisirla„ Az ligazglatóság
mindenütt másfél órás nettnek műsort állit ott
össze. Az Urániában a nagy dráma oime:
A bohém. Björn-Björnison irta ezt a klaszszikus szép drámát. Ennek a drámának az
a főérdekessége, hogy a világ legjobb mozisziuészeá játszák n főszerepeket. Játszanak:
Waldemar Psilander, Clara Wieth és Bohn
Ferdinánd, A Fass-ban egy négy felvonásos
izgalmas drámát, játszanak. Fekete Oroszország vagy a Nihilista nő a címe az idegizgató drámának. Az Apolló-iszínház Pathé slágerjának A démon a címe. A párisi Odeon
színház tagjai ját,szák a szerepeket.
* Legjobb szinházi cukorkák Llndenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
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Munkáslásadás
a bihari hegyek közt.
— Felbujtott oláhok. —
(Saját tudósítónktól.) Vízkereszt napján,
egy nappal a román karácsony előtt, véres
munkáslázadás tört ki a Bihari Erdőipar és
Mészégető részvénytársaság lankaszi
telepén. Ez a társaság esztendönkint körülbelül
luiszonötezer vaggont szállít s hét-nyolcszáz
munkást foglalkoztat, akik közül háromszázan Lunkaszon laknak. Lunkasz Bihar-Bodrosd községtől hat kilométernyire fekszik.
Lent a bihari hegyek között. A kis zsupfedeles házikókban majdnem csupa oláh lakik, a
kik azonban állandó torzsalkodásban élnek az
ottani zsidókkal. Most is vallási gyűlölködésből pattant ki a lázadás szikrája. Borzalmas
munkáslázadás tört ki belőle és a zendülésben nemcsak a munkások vettek részt, hanem
melléjük állt a falu népe. Csak a csendörök villámló szuronya félemlítette meg őket,
de igy is három áldozata van a muskáslázadásnak.
A lázadás hétfőn reggel tört ki Lunkasz
községben. Itt lakik ugyanis évek óta Weisz
Hermáim (Vállalkozó, aki nyáron mészégetéssel foglalkozik, télire azonban elbocsátja
munkásait. Az idei télen Weisz szerződést
kötött a Bihari Erdö'ipar és Mészégető részvénytársasággal a fa beszállítására. A szerződés létrejötte azonban sehogyan sem tetszett Tripp Jánosnak, a falu birájának. Nem
tetszett pedig azért, mert ő szerette volna
elnyerni a pályázatot, amely különben kitűnő üzletnek bizonyult. A falu birája tehát
azon gondolkodott, miképen boszulhatná
meg Weisz szerződését. És ekkor eszébe jutott, hogy kiaknázza a falu lakossága és az
ott lakó zsidók között uralkodó egyenetlenséget, saját céljának elérésére. Végigjárta a
helységet és minden házban lázított Weisz
ellen, aki — úgymond — kiuzsorázza őket
és az ő zsirjukon meghízik.
— Testvéreim — mondotta — nem szabad megengednetek, hogy a zsidónak jusson
ez az iizlet.
A lázitásnak meg volt a kivánt ered- j
ménye. Január hatodikán kellett volna
Weisznak a szállítandó faanyagot átvenni.
De az összegyűlt munkások meg se moccantak. Mellükön összefont karokkal álltak és
várták, hogy mi fog történni. Várták a jeladást. Nem kellett sokáig várakozniok.
Weisz felszólította őket, hogy teljesítsék a
kötelességüket, amire előállt egy Zacharia
Mitru nevii munkás, a zendűlők szószólója
és ezeket mondta:
— Nekünk zsidó nem parancsol. Azt
tesszük, amit mi akarunk!
Weisz erre erélyesebb hangon szólt a
munkásokra és rendreutasította Zachariát.
Ezt várta csak Zacharia. Odarohant Weiszhoz és egy bottal hatalmasan
fejbeverte.
Weisz futva menekült az irodába, ahol bezárkózott. Közben odakünn egyre veszedelmesebbé vált a helyzet. A munkások husángokkal, kalapácsokkal és késekkel fölfegyverkezve ott tolongtak az iroda ajtaja előtt
és kórusban ordítozták:
— Megölünk, te vérszívó!
Weisz közben a csendőrségre telefonált,
ahonnan rövidesen két csendőr jött ki. Velük volt Böhm Gábor igazgató és Székely
Jakab üzemvezető. Most már a csendörök
szólították föl a tömeget, hogy álljanak
munkába. De a feldühödött emberekkel ők
sem birtak. Öklök és botok emelkedtek a
levegőbe, Zacharia pedig a csendőrök szemeláttára odarohant Weiszhoz és fejbeütötte. A két csendőr erre megfordult és
eltávozott. Weiszt, Böhmöt és Erdélyit otthagyták a föllázadt munkások között, akiknek dühe ekkor már nem ismert határt. Ebben a percben Weisz, Böhm és Erdélyi a
közelben levő keskenyvágányu iparvasuti
mozdonyhoz rohantak. Ezen akartak elmenekülni. A munkások azonban utánuk mentek, mire Erdélyi kétszer visszalőtt az üldözőkre. Sikerült is fölkapaszkodniok a mozdonyra, amely őrült sebességgel indult meg.
Valóságos kőzápor zudult a menekülőkre,
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akiket a felbőszült munkások szitkozódva,
ordítozva üldöztek. Egy fordulónál aoznban
a gép kiugrott a
sínekből és fölborult.
Böhm, Erdélyi, a fütő és a gépész még idejekorán kiugrott, a szerencsétlen Weisz azonban a kerekek alá került, amelyek jobb lábát metszették keresztül. Ekkor már a munkások is odaérkeztek és ütlegelni akarták a
szerencsétlen Weiszt, aki a nagy vérveszteségtől elalélt. De Tripp rájuk szólt, hogy
ne bántsák, hisz úgyis halott. A munkások
erre visszamentek a telepre.
Közben értesítették a lázadásról Halász Elemér dr. magyarécskei főszolgabírót,
akinek intézkedésére tizennyolc
csendőr
ment Lunkaszra, Törő járásőrmester vezetése alatt. A marcona csendőrlegényék láttára lecsillapodtak a kedélyek. A csendörök
hat munkást, akikről bebizonyult, hogy
Weiszt bántalmazták, letartóztattak.
Tripp
János ellen pedig fölbujtás vádja miatt megindították az eljárást. A lunkaszi lázadásról
Halász dr. főszolgabíró részletes jelentést
küldött Fráter Barnabás alispánnak, aki viszont a belügyminiszternek referált.
Ma már teljes a csönd Lunkaszban. A
munkások legnagyobb része már fölvette a
munkát, amelyre tizennyolc kakastollas legény ügyel föl. A sebesülteket a nagyváradi
kórházba szállították. A legsúlyosabb Weisz
állapota, akinek a lábát 'valószínűleg amputálni kell. Böhm Hermann
a karján
szenvedett zuzódásokat, mig Erdélyi Jakabnak a combját lőtték keresztül, A csendőrök
egyelőre még ott maradnak Lunkaszon, mert
a nyomozás több napig tart.
=(xkebaabbssah3baehbebbhsbebab»!aaeh23bbbbbabil!3kl)sa!»s

Kilépés a Kossuthpáríból.
— Ellentét a választói jog miatt. —
(Saját tudósítónktól.)
Eleve kétségtelennek látszott, hogy az ellenzék köreiben sem egyértelmű a fölfogás a legradikálisabb választójog célszerűségéről s a
függetlenségi párton is vannak, akik aggódnak, hogy a radikális választójog végzetes rombolásokat fog maga után vonni.
Ennek bizonyítéka az is, hogy a mai napon Paizs Gyula, a ráczalmási kerület képviselője a Kossuth-pártból
kilépett, azzal
a kifejezett indokolással, hogy a radikális
választójognak nem hive.
Az ellenzék, mely buzgósággal igyekezett kihasználni taktikai céljaira a munkapártból történt néhány kilépést, most
egyelőre azzal lesz elfoglalva, hogy a saját táborában uralkodó véleményeltérést
vaíamiképen leleplezze. Helyesen jegyezte
meg a napokban egy munkapárti korifeus,
hogy az ellenzéken a mérsékeltebb kiterjesztésű választójognak legalább annyi hívei van, mint ahányan a munkapártból a
radikális választójog követelménye miatt
kiléptek.
Beavatott körökben ugy tudják, hogy
ha az ellenzék, a kormány és a főváros
közötti viszony elmérgesitésére számit,
szinte csalódni fog, mert a főváros mértékadó köreiben a higgadtabb fölfogás
annyira felülkerekedett, hogy e körökben
minden meg fog történni a viszony javítására.
A Népszavának
legutóbb
megadott
kolportázsjogot ma a polgármester visszavonta, jeléül annak, hogy méltányolja azt
a törekvést, mely szerint a szociálista sajtó izgatásának gát vettessék.
Paizs Gyula kilépését a következő levélben adta tudtára a p á r t elnökének, Kossuth Ferencnek:
Az idevágó adatok ismeretéből merített azt a meggyőződést vallom, hogy
az általános, egyenlő és titkos válasz-
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tói jog — még az ellenzéki pártok által elfogadott alakjában is — átmenet
nélkül megszüntetné a birtokos földmüvesosztálynak a jelenlegi választók
számában mutatkozó arányos és szükséges túlsúlyát és átvinné azt oly társadalmi osztályokra, melyek erre sem
a nagyobb politikai megbízhatóság
címén, sem állami életünk egyéb érdekeiből folyóan jogos igényt nem tarthatnak. A politikai erőviszonyoknak ilyen
eltolódását a nemzet egyetemes érdekei
szempontjából szerencsétlenségnek
tartanám még az esetben is, ha a radikális
választójog révén parlamentáris viszonyaink egészségesebb kialakulását
lehetne remélenem. Midőn engem e nagyfontosságú kérdésben ily mélyreható ellentét választ el attól a programtól, a
melyet a Nagymélitóságod vezetése alatt
álló függetlenségi Kossuth-párt magáévá tett és amelyhez a legutóbbi pártnyilatkozatok szerint
visszavonhatatlanul
ragaszkodik — a palitikai
őszinteség
követelményének tartom, hogy a párt
kötelékéből kilépjek.
£9abbbb£abhsbbbabaa3bbbakbb@b<eabbig&3asebk9(hsai; 11888

A polgármester válasza
Gerliczy Ferenc bárónak.
(Saját tudósítónktól.)
Lapunk tegnapi
számában vezetőhelyen foglalkoztunk azzal
a háborúskodással, amely Gerliczy Ferenc
báró karácsonyi cikke nyomán közte és Lázár György dr. polgármester között támadt. Gerliczy egy-két nap előtt ismét cikket tett közzé, amelyben a polgármester újévi beszédével kapcsolatban működésének
eredményeit kritizálta. Gerliczy cikkére a
polgármester ma terjedelmesen válaszol, sorra veszi az ellene irányuló állításokat és konkrét esetekkel igazolja azok alaptalan voltát.
A polgármester válaszát egész terjedelmiében közöljük.
A Szegeden január 7-én reggel megjelent lapokban Gerliczy Ferenc báró újévi beszédemmel foglalkozván, oly tévedésekbe
esik, amelyeket rektifikálni kötelességem. Téves állításait sorra veszem.
Azt állítja Gerliczy Ferenc báró ur, hogy
az ő működését a város alkotásainál soha
nem vettem igénybe. Ez igy odaállítva tévedés, mert bizony ugy az egyetem kérdésében, mint a dorozsmai szolgabiróságnak
Csongrádimegye által tervezett átcsatolása
ügyében, valamint legutóbb a budapest—szeged—orsovai gyorsvonatnak harmadosztályú kocsikkal való ellátásának ügyében közbenjárását épen az én javaslatomra igénybe
vettük s bizony igénybe vesszük azt ezután
is a város minden nagyfontosságú ügyében.
Azt állítja továbbá, hogy engem a város közügyeiben többször fölkeresett levélileg is, de levelei válasz nélkül maradtak.
Engem, amint arra bizton emlékszem,
Gerliczy Ferenc báró ur egyszer egy deputáció élén fölkeresett a felsőleányiskola mellett
szervezett elemi iskola ügyében s párszor
fölkeresett kinevezési ügyben. Ez ügyekben
'intézkedtem is, tárgyilagosan. Több izben
•fölkeresett aztán levélileg is, személyesen is,
táviratilag is a lóversenyekre adandó 2000
korona évi segély,
a Pálfy-féle
gyárnak
adandó telek és a Gazdasági Egyesület részére kért Mérey-utcai telek ügyében.
Ezen ügyekben szóval iele'ztem álláspontomat, levélváltásra szükség nem volt;
egyéb ügyekben tudtommal s emlékezetem
szerint engem nem keresett föl s levelet sem
irt. Igen szerettem volna és jövőben is szeretném, hogyha a város igen tisztelt képviselője
a város fejlődésével járó egyébirányu ügyekben is fölkeresne; szivesen látom mindig akár
személyesen, akár levelét, akár táviratát,
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(Bámffy és Gerliczy.)
hadását jelentené, amelynek a stagnáció a
Tévesen hivatkozik Gerliczy Ferenc báró következménye. Én csupán annyit mondotttr Bánffy Dezső esetére, aiki szerinte a. városi tam, hivatkozva egyenkint fölsorolt s mint
alkotásoknál szintén niem vétetett igénybe. látszik a báró ur által eddig nem ismert alTévedése abban áll! először, hogy Bámffy De- kotásokra, hogy „mult évi működésünk nem
zső megválasztatása után mindjárt jelezte volt eredménytelen" és a fölsorolt alkotások
azt, hogy igénybevételét nem kívánja, mert ugy hiszem ezen állításomat teljesen iga„pártállásánál fogva többet árthatna, mint zolták.
használhatna a városnak"; hogy tehát na(Szegd jövője.)
gyobb mértékben nieím vettük igénybe;, az.
Azt
is
állítja
a
képviselő
u-r, hogy ha
egyenesen az ő kívánságára történt; ennek
ő
és
a
város
polgársága
nilnésen
tájékozva
dacára a várost érdeklő nagy kérdéseiknél,
a
város
közállapotairól,
az
a
polgármester
jelesül az egyetem, a biuűapest—szegedi csatorna .kérdésénél bizony igénybe vettük fen- hibája. Háít ez ,is tiévieldiés. Én miniden újévti kijelentése dacára is közreműködését; kor rövid, tömör képét adom a végzett munmert a felelősséget azért, 'hogy a város e kának s .a város fejlődésének, de egész éven
nagy kérdéseinél a Bámffy Dezső személyé- keresztül működük és talán sehol oly kiváló
bem rejlő erőit ki ne használják, .el nem vál- érdeklődéssel nem foglalkozik a város ügyeivel, mint Szegeden a napi sajtó, úgyannyilalhattuk.
ra, liogy ie közlleíményelkből a város közviHét évig voltam én is Szeged város el- szonyait- s annak aspirációit mindenki megső kerületének országgyűlési képviselője. A értheti, aki azt megérteni akarja.
város érdekeinek elomozdiitásábain azon élJelzi a báró ur, hogy tiz év alatt az
járást követtem, bogy .először bizonyos inújévi
beszámolókon mi minden lett. igérve. Ez
tézményiek idetelepítése dolgában a ikooJis
horribilis
tévedés, Uigy látom, a báró ur
mányíhatóságnál élesztettem érdékllődlóst. ós
sem
az
idei,
secm az azelőtti beszámolóiamat
hajlandóságot, aziután irtaim le a városi hanem
olvasta
s
eziirányban rosszul informáltóságnak, — gyakran a •fölírat szövegét is
ták,
Sem
az
idiei,
sem az azelőtti beszámoelkészítvén — hogy irjon föl ebben és ebben
lóimban
meim
ígérteim
semmit, hanem igenaz ügyben, a talaj elő van készítve. Emellett mánden vasárnap .fölmenteim a város- is köteliesiségszei'ülein megtettem és mlsgteházánál, a veaéjtőflílkeT .megbeszélni a váiios szem azt, hogy .az elmúlt óv muinkaeredméügyét-baját, kijártam a külterületre 'is, tu- nyéneik megállapítása után kitűztem a jövő
domást venni a, nép IdivánsálgáraJkóL Tóth munkásság föladatait, ez pedig nem ígéret,
domást venni a nép kívánságairól. Tóth hanem e munkásság irányítása, ami szoros
Mihály főmérnök, Fajiba Jántos ifőis^ámve)- hivatali kötelességem. Megnyugtat az, hogy
vő, Várhelyi József, Nagypál Kilát, László az irányításokban foglalt intézmények nagy
irányítás
Kálmán, Vadász Lajos és Pap Pista — még része meg is valósult, tehát az
még
Ígéretnek
sem
lett
volna
léha.
élnék az akkoriak közül —• tanúi voTttiák ez
Nagy tévedés az is, hogy én aa élért
eljáráisominalk. E métiqdluis íszerínti ij'elli'4ntté•keny számú u j intézményt, vagy intézmé- eredmények érdemét .egyedül magamnak tunyek segélyezését szorítottam ki Szegeidnek. Jnjdonitoim. A báró ur újévi beszédem e réSzámukat meg sem mondom, mert a báró szét ismét nem olvasta el, mert ha elolvasta
ur — cikkémlek temoi'jából ítélve — dicsek- volna, akkor láthatná, —- hisz fehér papíron
vésnek deklarálná. Én e metódust követtem, fekete betűikkel van kinyomva. — liogy ón
de a hatóság eljárását sálra le nem (k®,ti- mindig -többes számban — fölépiteitüjk, megzáltam. Ajánlom melegen ezen
cselekvési alkottuk, tető alá hoztuk stb. — beszéltem,
irányelvet a báró ur szíves megfontolásába. tehát megosztom az elért eredmények érdeTőlem, mint idősebbtől, e jóindulata
taná- mét niuiíík atáitisaimmjall, akik törekvéseimben hűségesen támogattak.
csot
elfogadhatja.
Azt álllitja a báró ur, liogy hiisz a város
(Beszámolót!)
bizonyos idő alatt .magától is halad, a házak
Azt álllitja Gerliczy Ferenc báró ur, hogy épülnek, a kövezés terjed, az ide való intéző nem hozakodik elő minduntalan a nyilvá- ményeikét a kormány ide teszi stb. Az -istennosság elé munkásságának eredményével, a re kérem a báró urat, lia igazán oly nagyon
mivel bizonyára azt kiVánja kijelenteni, hogy szereti Szegedet, vesse kii fejéből ezt az akén azzal sajtá személyemet illetőleg mind- sziómat s ne igyekezzék azit belevinni e váuntalan előhozakodom. Hát ez is tévedés. ros hivatalnoki karának s lakosságának
Más az én pozícióm, más az övé. Nekem új- közszellemébe, mert annak a .közszellemben
esztendőkor kell összefoglalnom az elmúlt év való meggyö'berezós© a város haladását egymegakasztaná s fejlődésére föltétleeredményeit azért, hogy a közönség azt ösz- szerűen
nül végzetes volna. Ez annyit jelentene, hogy
szefoglalva és egy kötegben láthassa és mél- tegyük össze szépen kezünket s a jámbor mütathassa; őneki, mint képviselőnek, a beszá- zülmán faitalizmusával várjuk a. sült gamolóbeszéd fog alkalmat nyújtani arra, hogy lambnak szánlkba repülését. A jámbor inüsaját munkásságának eredményeit
feltüntet- züknán is megjárta ez életfilozófiájával: ez
hesse és én leszek az első, aki az eredmények vezette hazáját a, lüMmrgászi, kirkMllisszeá
elősorolása után tapsolni fog a város képvi- és a csataldasai katasztrófákhoz. Ne biztasselőjének.
suk Szeged népét az élet és haladás ily föl foFönnen hangoztatja a képviselő ur, hogy gásárai, mert Szeged város mai építkezési
•minő erős joga van neki a városi közállapo- rendszere mellett talán egy második árviztokat kritizálni és neheztel azért, hogy én katasztrófa nem tennie a város haladása
ezen jogát kétségbe vontam. Hát itt megint ügyében oly rombolást, mint ha a mai viszotéved a képviselő ur; én az ő legális jogát nyok között e fölfogás a város magisztrátumeggyökereznék.
kétségbe nem voltam; törvényes joga van a sában s népében
kritikához szabad országban mindenkinek,
(A főispán-kérdés.)
akár adófizető, akár nem, akár képviselő,
akár nem, akár szereti a várost, akár nem;
Téved a báró ur abban is, — amiit küde föntartom azon állításomat, hogy maga- lönben kereken vlsszautasitok — bogy én a
sabb erkölcsi szempontból nincs jogosultsá- sorok között rágalmaztam. A kinevezendő
ga a kritikához annak, aki a várostfejlesztő főispánról ellenkezőleg már élőre föltételezalkotások létrehozatalában részt nem vesz, a tem, hogy a jogtalan magánigányek ellenéminthogy nem kritizálta azokat Bánffy De- ber a közvagyon védelmében hűséges munzső sem, nem kritizálja Kelemen Béla sem, katársam lesz. Ez tehát nem rágalom. Hogy
nem kritizálja Reök Iván sem s nem kriti- peldig az utóbbi időiben a közvagyonnal szemzálták és nem kritizálják különösen olyan ben óninden oldalról valósággal fölburjánszellemben, mint azt a báró ur tette.
zott igényekkel szemben azt imiegálllapitani,
Abban is téved a képviselő ur, hogy én amennyiben ás míily m|ójjfékben esik- akar
meg vagyok elégedve munkálkodásom ered- egyik akár másik igény a .magán- vagy közményével. Hogy ha újévi beszédemet elol- érdiek szférájába, nemcsak jogom van, havasta volna, akkor abból kivehetné, thogy nem poziciómiliól folyó legszorosabb hivatali
megelégedve azzal nem vagyok, a nálam kötelességem, azt bizonyára a báró ur sem
megjelent hivatalnok-társaimat biztattam ar- fogja tagadásba venni, mert hisz e megküra, hogv ne legyenek megelégedve mult évi lönböztetés elhanyagolása nemcsak a város
működésünk eredményével, mert hisz ily elleni hűtlenség, hanem egyenesen a leasumegelégedettség: a további munkakedv lelo- lyrtsahh hivatali mulasztás volna. Tehát, ez

sem rágalom, hanem
kötelességteljesités.
A főispán kérdést, illetőleg azon véleményben vagyok, hogy az törvényhatósági
városokban, amelyek nemcsak adminisztratív keretek, mint a megyék, hanem gazdálkodó alanyok is, fölösleges. Nem egyedül
állok ezen véleményemmel, hanoin sokadmagammal. A városokban oly intelligencia tehát az önkormányzatra megérett elem —
összpontosul, a sajtó oly éber, a. törvényhatósági bizottság közgyűlései oly gyakoraik,
a kormány va.gyanfölügyeleti joga törvényileg annyira kidomborított, liogy az ellenőrzés igy is éléig hatályos. Ez az én véleményem. Hogy a kormány főispánt nevez-n ki
vagy nem, ez nem az én fölfogásomtól függ,
hanem egyenesein a kormány dolga. Ha e kinevezés megtörténik s különösen ha a ikinevezett.arra való is lesz, én mint az államkormány legális sziervét, készséggel fogom őt
üdvözölni is s a város érdiekében kifejtendő
munkásságában támogatni is.
Végiül azt állitja a báró ur, hogy a Szeged városért váló küzdelemben csak az öszszes tényezők egyirányú működése, egymást
megértő, megbecsülő önzetlen munkássága
vezethet sikerre. Jól van; ezt a tételt teljes
mértékben elfogadom. Csakhogy ennek érvén yasülésióne közös alap szükséges. Mihelyt
a báró ur megbecsüli munkásságunkat s reá
áll arra, hogy a városnak hozzon is, azon
nal megvan a közös alap az együttműködésre. Én erre az alapra bármely pillanatban
legnagyobb örömmel szívesen ráállok.
Ezek utain bizonyára be fogja látni Sze
ged város első kerületének országos iktépviselőj.e, hogy ujabb cikkének alapjai som helyállóik s annak minden egyies passzusa téves
információn alapul, be fogja látni azon kéréseim jogosságát, hogy személyesen győződjék mieg |0zut]án mogirhndió lliirlapj oilkkiei
a'laptételeiiinek igazságáról s ugy hiszem, be
fogja látni azt. is, liogy sem az egész vitát
provokáló karácsonyi cikke, sem újévi beszédemre adott válasza sem a város ügyeit
nem mozdította elő, sem — a béke ümnopeiben — a vámos polgárainak békéjét nem
öregbítette.
Újból kijelentem, hogy a fönt jelzett
alapon az egyetértő közös ni unkára mindig
kész vagyok, ezt a báró úrtól kérem is, várom is. Elnézést kérek t. polgártársaimtól
azért, liogy ez ügygyei oly hosszasan foglalkoztam, de szolgáljon mentségemül először
az, hogy a vitát nem én kezdettem, másodszor az, hogy nekem egy munkában eltöltött
élet egész tartalmát kellett
megvédelmeznem.

Défmaggaro rszág
politikai

napilapra

1913. január 1-től uj előfizetést

nyitunk.

A DÉLMAGYARORSZÁG
Szeged
és a délvidék legelterjedtebb és leggazdagabb tartalommal
megjelenő
reggeli
politikai napilapja. Nagy
elterjedtsége
közleményeinek a legteljesebb
nyilvánosságot biztosítja,
aminek különösen a
hirdetők szempontjából van nagy jelentősége,
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előfizetési ára
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hogy
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Szegedi kalendárium.
IDŐJÁRÁS: Az utóbbi hetek enyhe időjárását
két
ncip óta erős hideg váltotta fel. Különösen Erdélyben és a Felvidéken süllyedt alá nagyobb mértékhon a hőmérő, de erős éjjeli fagyokról érkeztek jelentések aZ Országos
Meteorológiai Intézethez az ország minden
részéről. Hó ellenben alig van. Némely vidéken csupán néhány centimiMeihiyí hóréteg
takarja a földet és csak az északi és keleti
Kárpátok környékén van vastagabb hóréteg.
A hőmérséklet a fagypont körül ingadozott:
a maximum + 11 C fok volt Fiúméban, a
minimum pedig — 10 C fok Késmárkon. Az
időjárási helyzetre jellemző, hogy a kontinens fölött hosszabb idő óta nagyobb kiterjedésű maximum tartózkodik, mely az utóbbi 24 órában észak felé terjeszkedett. Európában az idő megtartotta túlnyomóan borult és
száraz jellegét. A hőmérsékletben sincs lényeges változás. A meteorológiai intézet jelentése szerint lényegtelen hőváltozás és elvétve némi havazás. Sürgönyprognózis:
Fagy.
Elvétve csapadék. Déli hőmérséklet Szegeden
— 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
a „Sarkantyú".
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától
kezdve „A bohém", dráma 3 felvonásban,
VASS-MOZI,
délután
hat
órától
kezdve „A fekete Oroszország (A
nihilista
nő). Dráma 4 felvonásban.

Tííz a Kárász-utcában.
— Színész mint tűzoltó. —
(Saját tudósítónktól.) Csütörtökön (lék
után, egy óra uitáin néhány perccel, tüzet .jeleztek a tűzoltóságnak. A Korzó-kávé(házból
értesítették a tüzőrsléígiet, hogy a szemben levő, Lichtenegger-féle föhtezinteis házban füst
tódul ki az egyik üzlet ajtóján. A tűzoltóság
Papp Tereinc parancsnak vezetésevek öt kocsival kivonult a tüz színhelyére, aüoíl azonban már nem akadt munkájuk. Virányi Sándor, a szegedi szinház talentwmos tagja, amig
a kávéházból .a tűzoltóságnak telefonáltak,
vakmerő elszántsággall beltörte a szárnyas faajtót és a belső üveg ajtót, az üzletből az égő
szőnyeget kidobta az utcára, a. bútorokat öszsaedabálta ós igy megszűnt a veszedelem.
Miután eat a tűzoltóparancsnok, Borbola Jenő dr. ügyeletes rendőrtisztviselő, Temesváry
Géza randőrka.pitány és Sass Lajos rendőrbiztos egyhangúlag konstatálták, a tűzoltóság visszavonult. A tüz vizsgálat megállapította, liogy a tüzet a kályháiból kipattanó
szikra okozta. A kár jelentéktelen.
Virányi Sáindarft, a nap hősét a kávéházban nyomban meginterjúvoltuk, hogy beszélje el tnizóltói „beugrásának" a részleteit. Virányi az asztalhoz intett egy pincért és
mondta:
Kiérem, Péter, (meséljen csak ennek az
unnak rólam egyet-mást.
. — No ne szóljon közibe! — folytatta Virányi, látva csodálkozásunkat ás kidüllesztiette a mdllét és erős szusszal ugy kidagasztnt-
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t-a a nyalkát, hogy majd szétrepedt negyvenes
gallérja.
A pincér pedig rémületes gyorsasággal
súlytalan egyhangúsággal hozzákezdett:
— A Virányi urnák iszonyatos ereje van.
(A szereplő lebiggyesztette az ajkát ós fitymálva. intett, hogy fogjuk mieg a békáját.)
Tör-zuz mindent, kidöntd a kerítéseiket . . .
— Ha egy kis spicoe van! — vágott közbe Virányi és elegáns gesztussal intett a
Péternek, hogy:
— El!
Aztán a köveitlkezőkbeui beszélte el tűzoltói működé,sónék a hiteles történetiét:
— Egy óra volt pontban, amikor beléptein a kávéháziba. A Gyula főúr szépen üdvözölt: Á, van szerencséin, kedve® Virányi ur!
— Jó napot Gyuluska! — teleltem udvariasan. A Pléber lesegítette a téli kabátomat, aztán leültem ide a vesea-sztálhoz és rendeltem
egy pohár feketét, külön habbal. Néhány pillanatig böngésztem a lapokat, amik itt feküdtek az asztalion, aztán a kanalait hélesülyesztiettem a feketés és habos pohárba.
— A tüz . . . — mondtuk szelíd türelemmel.
— Piciiét tüz! Nyugodtan ültem ás kinéztem az ablakon. Néhány szép és bájos lcisaszszony bamolsólygott, én természetesen illfl'eimtudóam visszamosolyogtam. Közben arra gondoltam, hogy ejnye, hová m kell mennem
négy órakor! Amint ezen törtem a fejőm,
megütötte a szemeim,hogy szemben, az Elvira
boltja ellőtt ácsorog néhány ember, alkük ijedten kapkodnak. Egyszerre csaik hallom, begy
valaki efenditja magát:
— Tüz van!
— Uccu neki! — kalapnőikül kirohantam az utcára. A jósnő ajtóján csak ugy tódult a nehéz íüstfelleg, hogy majd megfulladtak az emberek. A fejiveszeitten kapkodó népségen keresztülgázolva utat törtem magamnak az ajtóig. Niekigyürkőztem és alig egy
pillanat multán rieeseigve-ropogva szétnyílt
a zöldre mázolt tiöllgylfaajtó. Hu! — a tereimtésiitj ezután még egy belakatolt üvegajtóra
találtam. Annak is mákiestem, az öklömmel
betörtem az üveget, kis híj ja, hogy össze nem
vágtam a kezem. Az emberek meg csak
ámulta k-ibá multak, liogy micsoda ember ez
a Virányi Sándor . . .
— Hogyan? Hát köziben hátranézett?
— Eiemét néztem! Volt is eszembe! Éreztem, hogy csodálkoznak az emberek. Az ilyet
meg kell érezni barátom. Aztán, liogy betörtem az üvegajtót Is, nekifogtam a munkáinak.
Nehéz dolog volt, majd (megsültem a forróságtól. Lángoszlopok . . . füst . . . mifene . : :
— Mi égett?
— Egy darab szőnyeg. Megfogtam és kihajítottam az utcáira. Aztán mindent összehánytam, amit csak találtaim az üzletben.
És miután befejeztem a tűzoltást, megjelentem az utcán. Tüntető ovációval fogadtak. A
közönség éljenzett, tapsolt. Én udvariasan
meghajoltam ós visszatértem a kávéházba, a
liol végre itnegiihaittaim már kihűlt feketéimet.
A virágkereskedőnő, akinek a jósnő mellett
van az üzlete, ikülídiötjt egy gyönyörű szegfiit,
azt, itt van ni, fö'ltűztem és slussz. iMost máiszóra sem érdemes az eset . . .
— Görgey Artúr állapota. Görgey Artúr tábornak állapotában az utóbbi napokban sem ím i változás nem állott be. Most már
bárom éjszakáját egymásután nyugodtan
töltötte, láza nelm volt s bár táplálékot alig
vesz magához, a csöndes órák lassanként fokozzák éllemáWó képességét, ha erejét nem
is adják vissza. Láza csak néha szökik 37.8
--38 fokra, de azután ismét a rendes hőmérsékletre siüSlyed. Ma reggel kilenc órakor fogyasztotta el a reggelűjét s tejes teájához néhány süteményt is kért. Tegnap délután is
ágyonkivül, karosszékében ülve s beszélgetve, töltött néhány órát; orvosainak látogatása a mai délelőtt folyamán nem vált szükségessé. Délben újra kikelhetett ágyától.
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— Lánczy és a Lipótvárosi Kaszinó.
Budapesti tudósítónk jelenti: A Lipótvárosa
Kaszinó elnöki tisztségének betöltése körül
az utóbbi időben Lánczy Leónak a jelöltsége
került előtérbe. iA vezetőség — mint már
évekkel ezelőtt is — legelőbb Lánczy Leó
személyére gondolt s a diszes tisztséget elsősorban neki ajánlotta föl. Lánczy azonban,
mint értesülünk, nem kerül ezúttal sean a Lipótvárosi Kaszinó élére. Már régebben is,
mikor az ő jelölésének a terve először 'merült fel, elkáiritotta magától a bizalmat s
most továbbra is megmaradt elhatározásánál. Nagy és sokoldalú 'elfoglaltságára hivatkozva, kértie a kaszinó vezetőségét arra,
liogy tekintsen el megtisztelő kívánságától.
S mert a-z emiitett ok miatt Lánczy Leóisnvtelt kapaoitálások ellenére is kénytelen volt
kimondott szavához ragaszkodni, a kaszinó
elnökségének a kérdése egyelőre továöTű-a is
nyílt kérdés marad.
— Serényi gróf állapota javul, jelentettük, liogy Serényi Béla gróf földimlivelésügyi minisztert tegnap megoperálták. A miniszter az éjjelt nyugodtam töltötte. Teljesen láztalan és érverése normál is. A beteg
mellett ott virrasztott egész éjszaka felesége.
Reggel a miniszter hideg teát ivott. Ma délelőtt fogadta Kazy József államtitkárnak,
Koós Jenő osztálytanácsosnak, az elnöki osztály főnökének, valamint Rónay László miniszteri titkárnak látogatását. Serényi gróf
néhány percig elbeszélgetett látogatóival. Később Hazai Sannu ibá.ró honvédelmi miniszter jelent meg a. betegnél és nóháiny percet
töltött nála. A imiimiszter hogylétéről rendkívül sokan érdeklődnek, köztük Auguszta királyi líereegasszony, az udvarnagyi hivatal,
Lukács László miniszterelnök, a kabinet valamennyi tagja, az államtitkárok és a főurt
és politikai élet még igen sok tagja.
— Hegedűs Lóránt dr. felolvasása.
Jeleztük tegnap, hogy Hegedűs Lóránt dr.
országgyűlési képviselő, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke január 12-i.kén, vasárnap délelőtt Szegedre érkezik és a városháza közgyűlési termében
fölolvasást fog tartani Az ipar filozófiája címen. A fölolvasás iránt máris igen nagy
érdeklődés mutatkozik a közönség körében.
Hegediis Lóránt dr. fölolvasása azonban csupán illusztris bevezetése lesz azoknak a sorozatos fölolvasásoknak, amelyeket a tél folyamán három szegedi egyesület: a Magyar
Gyáriparosok Szövetségének szegedi fiókja,
a Szegedi Jogászegyesület és a Szegedi
Lloyd-társutat együttesen fognak rendezni.
— Általános sztrájk fenyeget. A magyarországi szociáldemokrata-párt vezetősége
kimondta, hogy az 1913. január 26-án öszszeülő rendkívüli pártgyülésen az általános
sztrájk alkalmazását fogják javaslatba hozni.
Teljesen bizonyos, — mondja a pártvezetőség, — hogy hosszú ideig tartó, éles
és elszánt küzdelem lesz. A munkástestületek már most fölhívják az ország összes
munkásait, hogy haladéktalanul
kezdjék
meg az általános sztrájk
előkészítését.
Minden szakma törekedjék arra, hogy az
összes munkásokat bevonja a küzdelembe,
minden szakma indítsa meg rögtön az agitációt arra, hogy adott pillanatban az öszszes munkások megkezdjék a döntő harcot. Fölhívták a munkásokat, hogy a legszigorúbb takarékossággal törekedjenek
arra, hogy az általános sztrájk idejére a
megélhetéshez szükséges legminimálisabb
eszközök rendelkezésiikre álljanak.
A választójogi mozgalom folyamán a
magyar munkásosztály már négyszer nyúlt
a munkabeszüntetés fegyveréhez: 1905. évi
szeptember tizenötödikén, 1907. október tizedikén, 1912. március negyedikén és az emlékezetes május huszonharmadikán.
— Kinevezés. A pénzügyminiszter Schultheisz Károly pénzügyi fogalmazó és kataszteri bedyszinólési becalőlmztost a Szegedon
állomásozó; II. számai magyar királyi kataszteri belyszinclésd felügyelőségnél, jelenlegi
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pénzügyi fogalmazói min őségében, földadónyilvántartási biztossá a szegedi pénzügy i ga zga.tósághoz kiinevezte.
— Zola-matiné Szegeden. A szegedi
társadalomtudományi társaság 12ién, vasárnap délelőtt tizenegy órakor
Zola-matinét
rendez a IAoyd-nagyterimiélben. A t ár.saságnalk ez az első irodalmi matinéja, amely a
pulbli'kum legtelljeseihb érdékl ő dérére ós támogatására számithat. A matiné programja
kiválóan nívós. íme: 1. Domokos László dr.
fölolvas Zoláról 2. Kunfy Zsigmond dr. előadást tart a francia kultúrharcról, 3. Baráti
Józsefi, a szegedi színház tagja elmondja
Zola vádoló iratát („j'accu'se"). 4. Gömöry
Vilma, a szegedi szinház tagja fölolvassa a
„Germinal" befejező részletét. Hely árak: az
első három sorban két korona, a többi sorban egy korona, állóhely ötven fillér. A jegyek előre válthatók Bartos Lipót könyvkereskedésében.
— Az utolsó kardnyelés. A szegedi éjszakai élet egyik tipikus alakja kiszenvedett
tegnap a kórházi ágyon. Bárány Mihály napszámos, aki üres óráiban kardnyeléssel keresi meg a kenyerét, egy rókusi korcsmában
bravúros mutatványaival szórakoztatta a
vendégeket. Már vagy negyedórája produkálta magát, amikor a kard hirtelen félrecsúszott a torkában, amit a szerencsétlen
ember fájdalmas nyögése kisért. Összeesett,
beszállították a közkórházba, a szúrás azonban halálos volt és Bárány Mihály néhány
órai kinlódás után meghalt. A napszámos
vásári komédiásoktól tanulta a veszedelmes
mesterséget és éjszakánlkint bejárta a korcsmákat, hogy néhány fillérért bemutassa a
kardnyelés művészetét. Pénteken temetik a
kórház hullaházából.
— Kada Elek. Sajnálattal értesülünk arról, liogy Kada Elek kecskeméti polgármester állapotában ailig állott be változás. A Midós az agyat érte és beszélőiképességót a beteg rögtön elvesztette ós jobboldala is végig
megbénult. A ibónullás igen keveset csökkent
a karnál, beszélőfkópessógét ejgy percre sem
nyerte vissza, teljes öntudata is csak nagy
ritkán és rövid időre tér vissza. Bővebb táplálkozás folytán három nap óta ereje némileg gyarapodott. A város közönsége nagy
részvéttel érdeklődik a nagybeteg polgármester állapota iránt és erre való tekintettel
a tiszti főorvosi hivatal naponként kétszer
is ad ki jelentést a. nyilvánosság számára.
— Horvát erőlködés. A fiumei horvát
lakosságnak már régi vágya, hogy a kikötővárosban horvát taronyélvü iskolát állithasson fel. A horvátországnak ezt az igyekezetét
a rapprezentanta mindezidieig megaikadiályozta, sőt néhány évvel ezelőtt rnagy áldozatokkal még a régi hórvát gimnáziumot is kitelepítette a városiból ós a horváték kénytellenék
voltak gimnáziumukat Susákon felépíteni.
Azóta a Gitta Unica horvát egyesület nagyszabású gyűjtési akciót indított a horvát iskola céljaira ós az évek folyamán már több
százezer korona gyiüllt össze erre a célra. Most
Barcic Erazmus dr., a horvát tartománygyülós vezetése alatt a fiumei horvát kaszinó ismét nagyszabású népgyűlést rendez január
16ián a Fiúméban felállítandó horvát elemi
iskola érdekében.
— A bécsi kardaffér. Mannert ulánus
főhadnagynak tegnapi kardafférja ma ujságnyiilatkozatokbau jutott folytatásához. Lichtenstein hercegnő, akinek a kocsisát a tiszt
összevagdálta, ismételtem kijelenti, hogy a
főhadnagy eljárása helytelen volt s nem móltó a hadsereg tagjához. A hercegnő a kocsis
teljes ártatlanságát hangoztatja. Marínért főhadinagy nyilatkozatában ezzel szemben kijelenti, hogy a kocsis goromba volt vele. A katonai hatóság erősein foglalkozik a botránynyal, amely iránt maga a király is érdeklődik.
— Elsülyedt hajó. Fiuméből jelentik,
hogy a Cunard-társaság Tyria nevü francia
a St.-Augustin nevü francia hajó kilencven
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hajótörött utasát fölvette a fedélzetére, A
francia gőzös Marseilleből Afrikába menet
került bajba. Nem tudni imég, hogyan, anynyira megsérült, hogy az utasokat mentöövekkel ellátva csónakokba kellett elhelyezni. Szerencsére véletlenül akkortájt érkezett
oda a Tyria, amely még a francia hajót is
magával vontatta egy ideig, de azután sorsára kellett hagynia, annyira megtelt vizzel.
A hajótörötteket Északafrikában, Bonnban
szállították partra. A St.-Augustin január
3-ikán rakományával, postájával siilyedt el.
Sok pénzeslevél is odaveszett.
— A K i ü t i express balesete. A páris—
konstantinápolyi -expressvonat Ópázua állomáson kisiklott. Az express tegnap reggel fél
hat órakor érkezett meg Ópázuára, ahol az
állomás közelében a bejárati váltónál az
egész vonat lefordult a sínekről. Az összes
nemzetközi kocsik megrongálódtak és a kocsik kerekei szétvágták iá síneket. A váltó a
herobogáskor be volt zárva ós igy egyelőre
nem lehet megállapítani, bogy a kisiklásnak
mi volt az oka. Valószínű, hogy az első kocsi tengelye meglazult és emiatt a kocsi leugrott a vágányról, magáival rántva a többi
kocsit is; nincs azonban kizárva, hogy eddig
meg nem állapitható gondatlanság az okozója
a kisiklásnak. A kelleti expriess balesete a budapest—zknonyi vonali forgalmát tegnap
csaknem 24 órára megbénította. Ma reggel
8 órakor Szabadkáról segélyvonalot inditottaik a színhelyre, hová a vizsgálóbizottság is
kiutazott.
— Öngyilkos katona. Szabadkáról jelentik: Tegnap délelőtt a hadkiegészítő parancsnokság épületében az egyik hivatali helyiségben mellbe/lőtte magát Drixler György
sváb közlegény. Drixler kileste azt a. pillanatot, mikor magára hagyták, gyorsan levett
egyet a falon levő ManMkerek közül és mellbe lőtte magát. A golyó Drixler szive fölött
hatolt mellébe. A kórházba szállították.. Tettének oka ismeretlen. Szabadkán rövid pár
liiét alatt tizenkét katona lett öngyilkossá.
— Kokain és hassis. Fiuméből jelentik: A kiikötő pénzügyőrsége és a tengerészeti hatóság érdekes csempészés ügyében nyomoz. Németországból nagymennyiségű kokaint és hassist csempésztek Fiúiméba, hogy
átadják az Indiába indiulló gőzösöknek. A
csempészetet bosszú idő óta feltűnés nélkül
űzték, míg most az angol kormány doplimáoiai utón megkeresést intézett a fiumei tengerészeti hatásághoz, amelyük erre leleplezte
a csempészetet, A fiumei kikötőbe érkező német hajóktat ezentúl szigorúan megvizsgálják és megakadályozzák, hogy az Indiába
menő gőzhajókon a hassist ós kokaint át csempészhessék.
— A szerelmes bolgár drámája. Ivanovics Miklós szerb bolgár kertész éveik óta
debreceni kertészeti telepen dolgozott több
társával- Mikor a balkáni háboru kitört, Ivanovicsot is behívták katonának. A debreceni
bolgár kertész csak rövid ideig volt a harctéren, mert egy ütközetben megsebesült s sebével .a szófiai kórházba került. Itt néhány
heti gyógykezelés után felgyágyullit és ekkor
ismét vissza akarták vinni a táborba, azonban Iváinovies meggondolta magát és visszaszökött Debrecenbe, ahol jegyese lakott. A
debrecen—püspökladányi vasútvonal mentén
lévő 110. számú vasúti ör leányába volt szerelmes a megszökött bolgár. Alighogy megérkezett, első didlga volt a jegyesét felkeresni.
A viszontlátás Ürömiéi nem tartottak sokáig,
mert éjjel vissza kelét-t térnie Debrecenbe.
Ivainövics a sindk mentén alkart igyulogosan
hazajutni s a .sötétben nem vette észre, bogy
az egyik kanyarulatnál egy személyvonat, közeledett fieléjie. Ivanovies nem tudott kitérni
a vonat élői és igy történt, liogy a kerekek
alá került, A mozdony kerekei mindlkét láibát
és kezét levágták. IMiiutáin a mozdonyvezető a
balesetet nem vette észre, a borzalmasan megcsonkított ember eolkáig ott hevert a vágányokon. Végre egy vasiíhi őr vette észre és
beszállította a. debreceni kórházba, ahol most
haldoklik.
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— Öngyilkos lesz. Szabadkáról jelentik:
A magyarkanizsai
rendőrség értesítette
az itteni rendőrkapitányt', hogy onnan eltűnt
Losonez Ede nevű tizenhat éves IV. pclg'áriista fin. Szüleinek levelet irt, amelyben (bejelentette, hogy öngyilkos lesz.
— Egy család tragédiája. Eperjesről jelentük: Megrendítő katasztrófa történt tegnap Lévai Jenő vasgyári hivatalnok házában. Este befűtötték szánnal a lakásban, s
a kályhát elzárták. Seggeire Lévai sógora,
ki látogatóban volt Eperjiesen, meghalt. Lévainé haldoklik. A házigazdiát sikerült megmenteni, ő már tul van a veszélyen.
— Meggyilkoltak egy négytagú családot, Berlin közelében Ringenwalde mellett
tegnap egy elégett szalmarakásban egy férfiúnak és egy nőnek elégett holttestét találták meg. A rendőrség megállapította, hogy
egy Kalis nevü adóbeszedő és ennek tizenhat éves leánya került a szalma közé, ahol
elégtek. A rendőrség jelentést tett a községi
elöljáróságnak, aki bizottsággal elment Kalis
lakására, hogy a család tagjait a dologról
'értesítse. Ismételt kopogtatására senki sem
nyitotta ki az ajtót, amelyet végül betörtek;
de a lakásban senkit sem találtak. A család
tagjai voltak az elégett Kalison és leányán
kívül felesége és ötéves leánykája, azonkívül
'nála szolgált egy Lengyelországból való
szolga és egy cselédleány. Ezek valamenynyien nyomtalanul eltűntek. Azt hiszik, hogy
a szolga gyilkolta meg valamennyiüket. A
család múlt vasárnap egy rokonuk esküvőiére akart utazni és pénzt vitt magával. Ugy
látszik, hogy a szolga mások segítségével a
családot meggyilkolta és kirabolta. A szolgát
tegnapeltőt látták utoljára, amikor gyorsan
a vasúti állomáshoz ment. Egy ismerőse
megállította és figyelmeztette, hogy Kalis
udvarán egy nagy szalmaboglya ég, minden
bizonnyal az, amelyen a .két holtestet megtalálták. A szolga azt felelte ismerősének,
hogy nagyon sietős a dolga és eltűnt.

Hiidessen
a
Vélni agy aioi

szagban

N E M E N Y I M E

FOGMÜVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készit 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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KÖZIGAZGATAS

TORVENYKEZÉS.

Világítást a Liliom-utcába.
— A főkapitány a tanácshoz. —
(Saját tudósítónktól.) A belváros legelhan y a g o l t a b b része a világítás tekintetében a
Liliom-utca és a környéke. Szegednek ezen
a részén se rendes kövezet, se tisztessége® világítás, se köztisztaság nincs, mert nem is lehet addig, amíg lez a környék teljes rendezés
alá nean kerül. Qsfiik az a csodálatos, hogy
hivatalbél mindeddig észre seim vették, liogy
a Liíliain-utea és a környékié iinég ma is árviizelőtti állapotában van, noha csinos, szép épületek szinte hónapról-hónapra támadnak a régi viskók helyén. Fejlődik IÓS épül a bélvárosnak ez a része, aanli természetes is, hiszen a
Liliom-utca és a környéke Szeged egyik legfőbb forgalmi utvonalának, a Boldogasszonysuígárutinak mellűékutcáit aikétják.
Éppen ezért, e nemtörődömségnek pártatlan példája, hogy a belvárosnak ezt a szégyenfoltját ősállapotáíhan hagyták és hagynák leistertleg tovább is, ha a főkapitány rá nem
eszmél az ott uralkodó viszonyok tarthatatlanságára. A Liliom-utca és környékének
rendezése tudomásaink szerint benne van az
1913. évi városrendezés programjában, arról
azonban inincs szó, boigy ezek az utcák világítást is kapjanak. Most az a helyzet, hogy
ez a környék éjszaka csaknem telljies sötétségben áll, állig két-három petróleumlámpa
pislákol, a járdakövezet rossz s az arrajárás
nyaktörő, félelmes és veszedelmes. A kocsik
valósággal beleragadnak a sárba, pedig forgalom állandóan, sőt egyre élénkebben bonyolódik ott.
Mindezek a körülmények végre arra indították Somogyi Szilveszter dr. főkapitányt,
hogy ipzekndk az utcáiknak a világitása érdekében javaslatot tegyen a tanácsnak. Aliig öt
percnyi távoliságbain tündéri fényben úszik
a Gizella-tér, világos a Boldogasszony-sugárut, csak ezek a mellékutcák hatnak ugy ójjöl, mint egy élhagyotit, sötét faluvég. Nagyon 'is itt az ideje telhát, hogy a város sürgősem gondoskodjék a világításukról. A tanács a főkapitány javaslata aliapján megbízta a mérnökséget, hogy a szükséges tervezeteket és a költségvetést készítse el. Valószínű, hogy néhány héten belül legalább rendes világítás mellett ragadnak a kocsik a
Lilliiam-utca és környékiének térdig érő sarába.
(—) A vámházak telefonja. A posta- és
távírda igazgatóság közölte a várossal, hogy
a vámházakba nem vezetheti be kedvezményes áron a telefont, mert azokban magánlakások is vannak. Igy a tanács ismételt kérelme eredménytelen maradt. A város szerződést. fog kötni a postával, amely szerint
120 korona évi bért. fizet, a vámházak telefonjáért.
(—) A pénztárvizsgálat uj rendje. A
városi pénztáraknál legutóbb megtartott hivatalos vizsgálat sok kifogásolni valót állapított meg is kiderült, bogy a régi gyakorlaton alapuló vizsgálat vajmi keveset ér, tehát annak szabályrendeletileg kéli módosulnia. A város tanácsa felhívta a számvevőséget, hogy adijion tervezetet a pénztárvizsgálatok u j rendjére, hogy a szabályrendeletét
újra alkothassák.
(—) A rókusi földek. A város a rókusi
akoltelep földjeit bérlet utján értékesiti. A
törvényhatóság most egy éve elhatározta,
hogy a földeket négyszögölenkint 3 koronáért eladja. A belügyminiszter ma érkezett
leiratával ezt a közgyűlési határozatot jóváhagyta,
(—) Megkárosítják a várost. Tudomására jutott a város tanácsának, hogy szegedi
sertéshizlalók a vágóhídon kivül is vágnak
állatokat. Ezzel megkárosítják a város közönségét, mert sem vágóhídi dijat, sem fogyasztási adót nem fizetnek. A tanács vizsgálatot rendelt el ebben az ügyben és a szabályrendelet ellen vétőket szigorúan fogja

megbírságolni.

Katonaszabaditás Csorváson.

URÁNIA

(Saját tudósítónktól.) A szegedi törvényszék büntető tanácsa csütörtökön egy hivatalból üldözendő rágalmazás vétségével vádolt csorvási kovácsmester ügyében ítélkezett. Fehér Imre ült a vádlottak padján, aki
katonaszabaditással vádolta Gremsperger Jó
zsef csorvási jegyzőt. Az ügyészség a jegyzővel szemben már régebben elejtette a vádat, amire Gremsperger rágalmazás miatt
följelentette a kovácsmestert. A csütörtöki
tárgyaláson aztán váratlanul kiderült, hogy
a katonaszabaditási história nem alaptalan
rágalom, hanem valóság és a bíróság fölmentette a kovácsmestert. Ez után pedig nem
következhet más, minthogy a jegyző ellen
felettes hatósága meginditja a vizsgálatot és
eltávolítja az állásából, amelynek az előnyeive! rutul visszaélt.
Két évvel ezelőtt történt, hogy ifjú Pál
József, aki Csórván gazdaságot örökölt, ki
akarta magát reklarnáltatni, hogy megszabaduljon a katonaságtól. Gremsperger József
jegyző hatósági bizonyítványt állított ki a
részére, amely szerint Pál József egyedül
vezeti a gazdaságot. A bizonyítvány álapján
a három évi szolgálat helyett póttartaiékba
helyezték. A jegyző azonban valótlanságot
állított, mert a gazdálkodón kivül még a család több tagja intézte a gazdaság ügyeit.
Fehér Imre kovácsmester az esetet elhiresztelte a községben és a katonaszabaditásró!
az ügyészséget is értesítette. Az ügyészség
a följelentésre megindította a nyomozást, de
tárgyalásra nem jutott a sor, mert az
ügyészség közben elejtette a vádat.
A csütörtöki tárgyalás eredménye bevilágít a visszaélésekibe, amelyek minduntalan előfordulnak a katonákötelezettség körül. Igen sok helyen csak egy embertől, a
jegyzőtől függ, hogy megszabadulhat-e valaki a katonaságtól. És a visszaéléseket
mindaddig nem lehet megszüntetni, amig a
legszigorúbb ellenőrzést nem gyakorolják. A
katonaszabaditást zavartalanul űzik Magyarországon és ez sok embernek kitűnő keresetforrása. A csorvási eset csak jelentéktelen
epizód.

magyar tudom.
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P&iteXen, szombat H Vasárnap
Dán sláger.

Dán szinészek.

A bohém
Dráma 3 felvonásban. Irta Björn Björnson. Főszereplők: Clara Wieth, Bohn
Ferdinánd, Waldemar Psilander.

Ezt megelőzi:

A Tátra
Az első magyar természeti felvétel

Ágoston és a sztrájk
Bohózat.

Kíttysiertiazugsíg
Amerikai vigjáték.

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

„VASS"

mozgófénykép

szinház
pltiteXen, szombat ás Vasárnap
Dán dráma.

Dán szinészek.
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Fekete Oroszország
A nihilistanő.

Dráma 4 felvonásban. Irta Brandt Hagl.
Játszák a kopenhágai dán királyi színház tagjai.

A dráma előtt:

A balkáni esetnítiyeK
Felvételek a háborúról.

A babona
Bohózat.

Egy tenniszjátszma
Amerikai vigjáték.

Előadások d. u.6, estefél 8 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig.
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§ Nagy György és a köztársasági párt.
Nagy Gyöngy dr., a hódmezővásárhelyi néptriibun, „Feltámadunk!" címen cikket Art a
folyóiratába, a „Magyar Köziársdság"Jaa. A
cikket inkriminálta a szegedi ügyészség és
az alkotmányos államforma megtagadása
óimén vádat emelt Nagy György dr. ellen.
Ebben az ügyben február ötödikén ítélkezik a szegedi törvényszék esküditíbirósáiga. Ez
nem az első esete az utolsó kuruonak, a tavasszal már ült a vádlottak padján hasonló
vétség miatt. A tárgyalás iránt igyekezték
hangulatot kelteni, ami azonban egyáltalán
nem sikerült. A józain polgárság nagyon is
komolytalannak és céltalannak tartja Nagy
György dr. és néhány hívének a mozgolódását, amelyet a legcsekélyebb figyelemre sem
móltalt. A február ötödiM tárgyalásra újból
hangulatot akarnak kovácsolni ós azon a
napon alkarják megalapítani a szegedi köztársasági pártot. Ezen már igazán muszáj
nevetni. Kedves Nagy György doktor néptriíbun ur, ön valóban vicces férfin.
§ Mezőkovácsházai eset. Róth Salamon
mezőkovácsházai kereskedő azzal vádolta
Szántó Lipót községi írnokot, hogy részeges
és hivatalos eljárás közben durván bánik a
felekkel. Az irnok hivatalból üldözendő rágalmazás vétsége miatt följelentette a kereskedőt. Ebben az ügyben csütörtökön tárgyalt
a szegedi törvényszék büntető tanácsa. A
tárgyaláson a kereskedő védője, Rottenberg
Pál dr. hivatalos Írásokkal igazolta, hogy
az irnok ellen részegség és egyéb ügyek
miatt három fegyelmi eljárás van folyamatban és a főszolgabíró fölfüggesztette az állásától. A biróság erre a fegyelmi vizsgálat
eredményéig fölfüggesztette a tárgyalás
folytatását.

iás*
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§ Nagyszerbia! Maiekovity Milán bajai
kereskedősegéd a napokban nagyobb társaságban durva szavakkal kelt ki a király ellen és annak a reményének adott kifejezést,
hogy nemsokára megállapíthatjuk már Nagy
szerbia határait, amely legalább is Kisszállásig fog terjedni. Följelentés folytán a szegedi ügyészség utasította a bajai csendőröket, hogy indítsanak eljárást ebben az ügyben. A csendőrök a felségsértő kereskedősegédet elfogták és a szabadkai ügyészség
fogházába szállították, ahol Marékovity Milánt Denk Tivadar vizsgálóbíró hallgatta ki.
Kihallgatás után a szegedi ügyészség fogházába szállították.

tWILT-TER*)
vm

OLLA"
bebizonyított'
letfjobb h/glenUsuej

i -

Mindenütt kapható.j

apjstfyzák ingyen^'
jölüfgummigy&sáy
fvüiwítpmse®

GUMMIT több mint 2000!
^orvos minta legmegbiz |
hatóbbat ajánlja.
A kirakatokban kiJjiiggesztett OLLA r e c j
~ lamtábiácskák az elá-j
írusitó helyeketjelzik
[Ára 4.6és8K„,
HuczatjáérL

Ara t u c a t o n k é n t 4, 6, 8 é s ÍO korona. — Követelje a z o n b a n , hogy
kzállítúja ö n n e k csakis OLLA-t a d j o n é s n e e n g e d j e n m a g á n a k cses é l y e b b é r t é k ű silány u t á n z a t o t mint „ é p oly jót" feldicsérni. — Az
elárusító heiyek k i m u t a t á s á t és á r j e g y z é k e t ingyen küld a z OLLAg u m m i g y á r Wien, IIJ306, P r a t e r s t r a t s e 57.

S Z E G E D E N KAPHATÓ: Vajda Imre és Társa, Varró
Béla, Sandberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor
Franki Antal, Gyuritza Lipót, Leinzinger Gyula, Kenecz
Dezső.
A kirakatokban kifüggesztett O L L A reklámtáblácskák
az O L L A eiárusitó helyeket jelzik.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102.
értelmében ezennel közhírré
teszi, bojgy a szegedi kiír. járásbíróságnak
1912. óví végzése következtóhen Dr. (Bárta
Dezső ügyvéd áltál képvisiált Szegedi Gazdasági ós I pia ír banlk javára 450 korona s jár. erejóiig 1912. évi november hó 13-án foganatosított kiiieiliéigiitésii végrieiha.jtás utján feiíülfogiíaJt
és 1818 (korona 80 filléme becsüli következő
íiigósáigok u. m.: egy tekeasztal, korcsmaasztaíok, szié&iek és 3 hordó bor nyilvános árverésen elLadatnak.
Mlely árverésnek a szegedi kár. járásbíróság 1912-dik évi V. 3786/1. számú végzése
folytán 450 korona tőlktekövietelés, ennék 1912.
évi saeptömíbier )hó 5 napjától járó 6% kamatai, 1/a% váltód! j és eddijg öösaesten 93' komon a
56 íililérben bíróilag máir (megállapított költségek erejéig, Szegedien, Pacsirta-utca 31. sz.
alatt leendő (megtartására
1913. ÉVI JANUÁR HÓ 11-IK
NAPJÁNAK
DÉLUTÁNI 3 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kit űzetik és ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a
legtöbbet ígérőnek szükség esetén a becsáron
alul is el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
X IÁ. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik,
Kelt (Szegedien, 1912. évi december hó 23.

Sebesztha
kar, I4r, végrehajtó.

1913. január 10.

KŐZGAZDASAG

VASÚTI MENETREND

x Szilárd a tőzsde. Az optimizmus ismét felülkerekedett a spekulációiban. Dacára
annak, hogy a béketárgyalások kimieinietaie
még mindig a legbizonytalanabb, a hivatásos tőzsde-közönség joibh hangulattal v.an eltelve, amit főként azzal magyaráznak, hogy
a pénzpiacon a helyzet kezd derűsebbé lenni.
Bár a pónzviszony-ok javulása a mindennapi
gazdasági fonga-lonnibain még egyáltalán nem
érezhető, mégis általános a nézet, liogy most
már jobbra kell fordlultnia az állapotoknak.
A tőzsde kedvezőbb fetilfogása nem annyira az
üzleti forgalom mérétieölben, mint inkább az
ár javulásban jut kifejezésre. Dacára annak,
hogy az üzlet vontatott é-s minden élénkség
hijján való: az árfolyamok határozat tan felfelé tendálnak és már egy-tkét vétel egy-egy
papírban koronákkal kifejezhető emelkedést
okoz. Igy ma a következő áreimelkediésiek regisztrálhatók: Magyar hitel 7, Közúti 6, Magyar bank 6, Kőszén 10, Salgó 10, Rima 5 korona.
x A rudai bányatársulat bajai. A rudai
12 apostol bámyatársulat, meily a lieigrógtilhb és
a legdúsabb magyar aranybányáik ejgyúike,
éveiben át. a Kőrös vizébe vezette le a bányavizet. A társulat a vá®jogról szóló törvény
életbeléptekor a vízhasználati jog ujaibib engedélyezéséért folyamodott, azonban Kőrösbánya ós vidékének lakói óvást emeltek azon.
a címen, hogy -ezáltal a Kőrös vize hasanáillh-atatlanná válik, a haláOlamány petitig tönkre
megy. A hányaítáirstulat sok százezer korona
kártérítést fizetett eddig is az érdieheltiokniek
és csak Mesztaikon községgel nem egyeizikiedett
ki. Legutóbb a. társasáig megkapta iá vizhasznála-tí engedélyt azzal a kikötéssel, hogy a
lián y-avizek elvezetésiére mesterséges tavakat
létesít. A .rudai 12 -apostol .bányatársulat, már
hozzá is látott, .a mesterséges tavak mlegcsinálásához és a maink álat-olkikal a jövő év tavaszán már készen is l-eszn-ek.

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

x Riasztó hirek a vetésekről. A gabonatőzsdén igen pessBiimisztiikiUisan ítélik meg a
mezőgazdaságii állapotot. Niamicsaik, hogy a
búzával bevetett terület 20 százalékkal
kisebb, mint á műit évi, de ezenfelül még a
v-etés is igen rosszul áll, nmert jórészt ki sem
kelt. Az ezidiei terméskilátások tehát egyelőre -a legrosszabbak. Ez máris meglátszik
a gabonatőzsde, üzletének alakulásán. Bár a
forgalom nem mondható valami tulélénknek,
mégis az októberi terminusok iránt mutatkozó érdeklődésiben máris kifejezésre jutnak
a gyenge reménységek. A makn-ok attól tartva, hogy a hajózás megnyílta után a felhozatal gyenge lesz és ezért az utóbbi n,apókban tekin télyes készár u-vásári á.sdk at végeztek. A lisztüzlet ugyanis lényegesen megjavult és nem szolgáltat, okot olyan panaszokra, mint a mult évbein ilyenkor. Ei-nárufajta
lisztben kisebbek a ké,sziletek, mig az olcsóbb
minőségekben nagy mennyiségek vannak
felhalmozva.. A rnalmok február végéig vannak búzakészlettel ellátva teljes üzem mellett, míg ha a tervezett üzemkorlátozás életbelép, a készletek március végéig elegendők.
A zabüzlet csakneik teljesem stagnál.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.

A Szeged állomáson,
indulás:
Budapest felé:
Sv. v.

430.

K. exp. 326, Sz. v. l£j. Gy. v. 605.

Q y . v. 954.

Sz.

v.

&i<>.

T . v. s z . s z .

2'b

Gy. v. 311. Sz. v. lio. Sz. v. 515.
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'<o. Gy. v. 6 t t
T. v. 2j0. Sz. v. 425. K. exp. 2 «
Nagy-Becskerek—Károlyháza felé:
Sz. v. 1®
Sz. v. 457. Motor 956. Sz. v. 1150. Sz. v. 227. Sz. v. 6 2
Arad f e l é : Sz. v. 2®. Motor 5 « . M. v. 1020. Gy.
m. 12®. Sz. v. 322. Motor 436 Mezőhegyesig). Gy. m.
6®. M. v. 7® (Makóig).Érkezés:
B u d a p e s t felől : Sz. v. 1203 Gy. v. 1135. Sz. v. m
Sz. v. 716. Gy. v. 608, Sz. v. 1029. Sz. v. I t t Gy. v. I®
Sz. v. 737 (Kecskemétről). K. expr. 2 á
T e m e s v á r f e l ő l : K. expr. 320. Sz. v. 1252. Gy. v.
9(8. Sz. v. 736. Qy. v. 305. Sz. v. 1229. Sz. v. 457
Sz. v. 7 f .
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. W .
Sz. v. 941. Sz. v. 1200. Sz. v. 104 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 557. Sz. v. 1221.
Arad f e l ő l : Gy. m. 924. Sz. v. 1137. Motor 146
Motor 351. Gy. m. 242. M. V. 632. Sz. v. 9fi. 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. 8® (Békéscsabáig). Sz. v.
32£. M. v. 6® (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. 8'4. Sz. v. 1130.
Sz. v. 312. Sz. v. 440. 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. 608. Sz. v. 249.
G o m b o s r ó l indul B o s z n a b r ó d b a : Sz.
Sz. v. 8io. Sz. v. lio. Sz. v. 437. Qy. v. 809.

v.

25i.

B o s z n a b r ó d b a é r k e z i k : Sz. v. 236. Sz. v, G®.
Sz. v. 855. Gy. V . 1045. Sz. v. 4 " . Sz. v. 621.
B o s z n a b r ó d b ó l i n d u l G o m b o s f e l é : Sz. v. 9 « .
Sz. v. 1146. Gy. v. 530. Sz. v. 735. Sz. v. 931. Sz. v. l>o,
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 « b 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 S z e g e d - R ó k u s á l l o m á s r a é r k e z i k
Sz. V. 725. Sz. V. 1048. Sz. V. 239. Sz. v. 753. Sz. v. 1203
Sz. v. 1213. Sz. v. 355. Sz. v. 512.

Közvetlen kocsik közlekednek:
B u d a p e s t n y u g a t i p. u . — O r s o v a
osztály. Budapestről indul lOj-j.

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 ö z ö t t . (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át).;i—II. osztály. Budapestről indul lOjS. 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—III. osztály. Szegedről indul 613. Békéscsabáról indul 434.

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, Szeged í'árási-uíca 9.

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 U o az
órát, a kisebb a perceket jelenti. Esteli 6 órától reggeli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba, eső érkezéseket
vagy indulásokat a fpercszátnokjaláhuzásával jelöltük.
Sz. v. — személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v. = motorvonat, V. v. ~ vegyesvonat, K. expr. — keleti expresr
sz. v. 1. t > = tehervonat személyszállítással.
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A SARKANTYÚ.
Dráma 3 felvonásban. Írták: Gábor és Liptay Imre.
R e n d e z ő : ALMÁSSY

ENDRE.

SZEMELYEK:
Csiky László
Szohner Olga
Virányi Sándor
Miklóssy Margit
Baróti József
Mihó László
Virágháty Lajos
Lebeda Géza
László Tivadar
Pogány Béla
Unghváry Kálmán
Szűcs Irén
Koháry Pál
Virághátyné
Szatmáry Árpád

Kovács Gábor, táblabíró
Elza, a leánya
Rácz György, v. főhadnagy
Karolin néni
Vértes, vasúti felügyelő
Glatz
i
Rényi 1 hivatalnokok
Fodor , (
Klein Ármin
Szeszler, vállalkozó
A doktor
Anna, cseléd
János, szolga
Kirbiszné
Striegel, pénztáros

Történik: ma, Budapesten. Az első felvonás Ráczék lakásán, a második felvonás néhány hónappal utóbb a
Máv. üzletvezetőségének egyik hivatali szobájában, a
harmadik ismét Ráczék lakásán, egy külvárosi bérkaszárnyában.

Apróhirdetések.
Csipkeés szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett ás rövid idő alatt

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő és vcgytisztitónál

Haj őszülés

ellen

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

Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Teiefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta é s Vidéke Takarék
házában.
HOHMEZOVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8.

Gyenge nők, gyermekek é s betegség után
mindenki
erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". 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

XiVÍ4u

kivonat Xotányl János árjegyzékéből.
& Nyers kávé.

Jamaika »|« kg
Portorico ^a kg
Cuba l\i kg. .
Arany Jáva ')« kg.

K
K
K
K

Pörkölt kávé.

1.70
1.90
2.—
1.90

Saját v i l l a n y e r ő r e berendezett gőzkávépörköldémből
Jó minőségű »|s kg
K 1.90
Finom minőségű '|s kg
K 2.—
L e g f i n o m a b b k e v e r é k (Cuba, A r a n y M e n a d ó ,
M o c c a íja kg
K 2.40

t*423a

Törmelék-tea J|a kg. . . . "
Congó-tea »|t kg
Családi keverék »ja kg
Legfinomabb király tea '|a kg
Ceylon-tea a legerősebb zamatu »|s kg.
Kitűnő teasütemény-keverék l a kg

. . .

K 2.50
K 3.—
K5|K 6.—
K 6.—
K 0.80

Rum.

1 iiter családi tearum
K 1.80
• 1 liter finom Brazíliai rum
.
K 2.35
1 üveg 7]io liter finom Jamaika rum . . . .
K 3.30
Vidéki m e g r e n d e l é s e k u t á n v é t t e l f r a n c o p o n t o s a n
eszközöltetnek.

KOTÁNYI

11
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JÁNOS

kávé- é s tea-nagykereskedő.

e

Budapest^ - Bécs, Berlin,
S z e g e d , Kárász-utca 5. szám.

Abbazia

• •••

•

Versenynagyáruház
Xef. bérpalota, a gőzffirdőVel szemben.

Alkalmi vételek!
Tiszta selyem bársonyok blúzra K 1.90
120 cm. széles kosztümszövetek
„ 1.20
120 „
„ tiszta gyapjúszövetek „ 1.50
140 „
„ angol kosztümszövetek „ 2.50
140 „
„ Dubl-szövetek felöltőre w 5.—
Kosztüm finom bársonyok K 3.— és 4.—
Kék angol seviotok
K 3.—
Fekete, finom kosztüm-kelmék
„ 5.—
Goidb. 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 se1 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 árusítok.
Tessék meglátogatni!

Rittja alkalom.
Szabott áral(.
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Ujabb

irodalmi i

mííVeX, mclycH i

Várnay £

§

ü

kSnyVHeresKedésébett U - j

rlsz-ntca 9. szia besze- ]
rezhetőK:
!
Jülolnár percuc:

FarXas, mm

|

2*50 X j

Kohányi:

áttgol nyelVmostor

2 - X

Bernát JsWátt:

A drágasság

5- X

Bttday Barna :

Mezőgazdasági Kalauz 16 X
porzsolt Kálmán miWei:

XőtetenXént

4 - X

Schidlof-ftlc olasz

nyelvtan leVeleXben

7-X

Pattié:

A PoXol, dj dijzXíadás 9 ' - X
pd(ZÍ:

JpartestttleteX tiwm* 3 - X
Pr. Hadd Sámuel:

FolitiXai jelszaVaX

5'- X

Kenedi Gáza:

AneXdótáX

3'-X

KaczVínszKy.

XedélybnttamoX

4*- X

Zenemű újdonságok:
Lehár: Éva operett 2 tüzet
6
Jarnó György: Tengerész Kató
operett 2 füzet
6
Zerkovitz: Komédiás dala kupié 6
Weiner: Ha én egy férfit látok
kupié
2
Weiner: Hova megyünk mulatni
este kupié
2
Zerkovitz: Sokszor ugy szeretnék sírni kupié
2
Kondor Ernő: Törött poharak
mellett
2
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1913. január 10.
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Belvárosi kávéházban
minden v a s á r n a p ,
hétfőn, kedden, szerdán és pénteken ::

z e n e - e s t é l y .
Hirdetéseket
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Hygienikus óvszer különlegességek!
Valódi francia és amerikai gyártmány
eredeti
csomagolásban.
Orvosilag ajánlva.
Feltétlen megbízható!

Uidonsán!

„Fa«me"
Ára tcként 4 - 8 K
— „Semiramis" „
„ 10-12k
Legfinomabb, legvékonyabb é s legmegbízhatóbb, az
Ö s s z e s eddigi gyártmányokat felülmúlják. Törv. védve. Kizárólag csak cégemnél kaphatók.

UJ!

„AUTÓ VAGINAL SPRAY"

UJ!

a

legmodernebb é s legkényelmesebb
női ó v ó különlegesség.
Ára 15 k o r o n a .
Szétküldés titoktartás mellett.
Az ö s s z e s betegápolási cikkek nagy
választékban.
K é r j e i n g y e n é s b é r m e n t v e 3000-nél t ö b b á b r á val ellátott legújabb k é p e s árjegyzékemet.
orvos-sebészeti műszerés gummiáruk gyára,
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 17. Pr.
Alapíttatott 1878.
Telefon 13—76.
| | E h i r d e t é s r e h i v a t k o z ó k 10 k o r o n á n f e l ü l i v á - 1 ,
" sárlásnál 20% e n g e d m é n y b e n r é s z e s ü l n e k . • S
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Versenytárgyalási hirdetmény.

1

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

ü

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

legolcsóbb árakon
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Vámay I . XönyVXcresXedfeften, Kárász-utca 9
Bocs Bálint, ányértalpu koma
vitézi tettei Boszniában továbbá mulatságos kalandjai
a moziban.
Bocs Bálint, Tányértalpu koma
csodálatos kalandjai Amerikában.

Rákosi Viktor, Bobby és Csiba
két kutya története
Tutsek Anna, Szélvész kisasszony
Tutsek Anna, Az édes otthon.
May Károly és Verne Gyula, Uti
kalandjai.

Sebők Zsigmond, Dörmögő Dömötörutazása, hegyen-völgyön
meg a nagy ládával.

Gaal Mózes, Napoleon.

Herceg Ferenc, Mesekönyve.

Andersen, Grimm és Bechstein,
mesekönyvei
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