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Szeged, 1913.
Vádak és párhuzamok.
Tegnap megszólalt Andrássy Gyula
gróf is. Vezércikk keretében mondta el a
véleményét a kormány választójogi javaslatáról, amelyet a maga 1908-iki javaslatával állit párhuzamba. Andrássy gróf saját plurális javaslatát liberálisabbnak és
demokratikusabbnaik t a r t j a , mint Lukács
László törvénytervezetét. Ez aligha meglepetés. Annál meglepőbbek az érvek, melyekkel ezt az álláspontját, amelynek igazolására elég lett volna a szerzői hiúságra
hivatkoznia, megokolni igyekszik. Abból
az állításból indul ki, hogy az ő pluralitása a nagymérvű jogkiterjesztés
értékét
nem szüntette volna meg. És ennek igazolására azt hozza föl, hogy az ő javaslata
szerint a választóknak 43 százaléka, a
szavazatoknak pedig 36.3 százaléka volt
a munkásosztályé, holott jelenleg csak 17
százalékot érnek el. És emellett Andrássy
a maga számításait biztosabbaknak mondja, mint a mostani kormányjavaslat alapjául szolgáló számszerű
föltevéseket.
Könnyű e két állítás téves voltát kimutatni.
Andrássy az országos átlagokat idézi
javaslata szociális hatásának jellemzésére, pedig a gyakorlatban az lett volna a
helyzet, hogy a pluralitás következtében
mindazokban a kerületekben
elnyomták
volna a többes szavazatok a munkásjelöltek érvényesülését,
ahol a munkások

Egy pap és egy apa.
Irta: Adachi Kinnosuke.
A pap egyedül ült szobájában. Mélyen
elgondolkozott. Kora este volt, de kint már
egészen besötétedett. A szolga egy látogatót
vezetett be.
— Tisztelendő atyám, — kezdte a látogató, — én O-Tsitne-nak az atyja vagyok.
Egyetlen leányom . . . Ajkához emelte kimonója ujját és nem beszélt tovább.
— Kérlek, folytasd, — mondta a pap.
— A feleségem meg én, ugy vigyáztunk
rá, mint a legnagyobb kincsünkre, ugy ápoltuk, mint egy kényes virágot. Ugy nőtt föl,
mint egy fehér, karcsú lótus-virág és olyan
szép volt, mint egy álom. Nevetett a szivünk,
amikor ránéztünk. Elfelejtettük, hogy a Mindenható milyen gyakran inegfagyasztja a
legpompásabb virágot. Most már hiába .minden.
— Hiába? Miért?
—- O-Tsune, a leányom, a mult éjjel
meghalt. Nem tudjuk, hogy hol vándorol
most- az árnyék-világban. De mimden bizonynyal a szelleme nehéz terhet visz magával.
— Buddha majd könyörül rajta, — mondotta a pap remegő, megindult hangon.
— Elhoztam magammal azt az emléket,
arait itt hagyott nekünk, mielőtt elindult a
messzi útjára.
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ugyan nagy számban vannak, de nem
olyan túlnyomó többségben, hogy ezzel
még a többes szavazatok dacára is győzedelmeskedhetnék. Vagyis a munkások
annak dacára, hogy az országos összlétszámot tekintve, a Lukács-kormány javaslatában kontempláltnál nagyobb számban kerültek volna be a választók közé, a
pluralitás furfangja következtében csak az
abszolút munkáskerületekben
nyerhettek
volna el mandátumokat. És azután arról
sem szabad megfeledkezni, hogy Andrássy gróf javaslata nagyon tág értelmezéssel alkalmazta a munkás jelzést olyan
statisztikai csoportokra is, amelyekre a
munkások a maguk szempontjaik képviselése tekintetében egyáltalában nem számithatnak. Ennek igazolására elég arra rámutatnunk, hogy Andrássy a javaslata indokolásában azt állította, hogy közel 300000
munkásnak lenne a javaslata alapján kettős szavazata, ha azonban a kettős .szavazati jogcímet szemügyre vesszük, alig
tudjuk elképzelni, hogy a szó szociálpolitikai értelmében vett 300.000 munkás hogy
tudna kikerülni az ott megkövetelt jogcímekből. íme ilyenek ezek: a középiskola 4
alsó osztálya, v a g y olyan közhivatal, amihez ilyen kvalifikáció kell, vagy 32 éves
kor katonaviseltséggel és három törvényes
gyermekkel, vagy 20 korona adó, vagy
legalább egy 16 éven felüli, fizetéses alkalmazott legalább 5 éven át, vagy 5 évi állandó szolgálat. Ha ezeket a jogcímeket

a mostani kormányjavaslatnak igazán az
ipari munkások viszonyainak figyelembevételéről tanúskodó választójogi jogcímeivel összehasonlítjuk, elfog a kiváncsiság,
hogy az előbb idézett címeken hogy hozott
volna össze Andrássy 300.000 kettős szavazattal felruházott munkásválasztót. Hiszen látjuk, hogy Lukács javaslata az ipari
munkásságnak egyenesen kedvező jogcímek mellett — amelyek mellett csak a
harminc éves korhatár szigorúbb, mig
minden más föltétel sokkal szabadelvűbb,
255.562 választót hoz ki az iparforgalmi
munkásság köréből .
Mig a gyakorlatban a pluralitás, mint
jeleztük, — az abszolút munkástöbbségü
kerületek kivételével — meghiúsította volna a munkásjelöltek győzelmét, a Lukácskormány javaslata, különösen azáltal,
hogy sok, a munkássághoz csatlakozó kis
exisztenciát is juttat szavazati joghoz,
olyan kerületekben is lehetővé teszi a munkások érvényesülését, ahol a szoros értelemben a munkásosztályhoz
számítandó
szavazók kisebbségben vannak.
Andrássy odavetve egyik-másik részletkérdésről is megemlékezik, de a részletek felett nem tartanok a vitázást időszerűnek, mert maga a miniszterelnök kijelentette, hogy a részletekben nem zárkózik el a javaslat elvi alapjait nem érintő
módosítások elfogadása elől. Azonban ahhoz, hogy a javaslat a vitákból tökéletesbbedve kerülhessen ki, szükséges vol-

E szavaklkai a látogató egy kis fehér
papirosba burkolt csomagot vett ki a kimonója zsebéből. Kitekerte ,a papirost és letett
a pap elé egy kis éles tőrt. Azután folytatta:
— Amint látod, véres. Ezzel vágta el élete fonalát.
— És nem mondta el az öngyilkosság
okát, mielőtt meghalt?
— Nem, egy betűt sem tudtunk meg . . .
az ő ajkairól. Mikor a feleségem azután megfésülte O-Tsune haját utolsó útjára, megtalálta a hajában . . . ezt. — A látogató egy
összetekert levelet adott át a papnak. — Kérlek, olvasd el!
— Tehát a szerelmi bánat vette el a szegény gyermek eszét?
— Ezt tudtuk meg a levélből. Tisztelendő atyám, ismered te ezt az irást?
A pap újból a kezébe vette a szerelmes
levelet. Azután megint letette és egyenesen
a szemébe nézett az öt néző férfinak.
— Megismered ezt az irást?
— Igen, — felelte a pap. — Ismerem
ezeket a merev vonalakat . . . jól.
— És a levélíró iránt való szerelemből
az én leányom, O-Tsune elfelejtette Buddhát; ő érte tért le az egyenes útról és az ő
kegyetlen keze markolta meg a leányom szivét. Igazam van, szemtéletü ember? És ő
érette vágta el O-Tsune élete fonalát.
— Igazad van.
— Hát akkor, tisztelendő atyám, miért
ne fordítsam meg ezt a tőrt? Látod, még

véres. Miért ne haljon meg ő is ugyanettől
a tőrtől? Miért ne vándoroljon ő is nyugtalanul az árnyékvilágbam, mint most a leányom? Te tudod a törvényt. Ugy-e, nem
büntetnének meg ezért?
— Nem, — felelte a pap.
— És te ismered ezt a kézirást, ugy-e,
szentéletü férfiú?
— Igen; isimerem jól.
— Természetes . . . mert a te kézírásod! — kiáltott föl a látogató nehezen viszszafojtott izgalommal. — Tehát megismered
az Írásodat? Ez helyes! A lelked olyan fekete, mint a ruhád, te szent ember! Tehát
elismered a kézírásodat?
— Az én kézírásomat?
— Igen, atyám, — mondta a látogató
gúnyosan. — Vagy talán azt akarod mondani, hogy nem te irsz ilyen egyenes, merev
betűket? Nézzed, itt látok tintát; kegyeskedj irni egy pár szót, hadd gyönyörködjünk
mi is szép írásodban, mint ahogy O-Tsune
szivét megdobogtatta kezed vonása. Oh, szegény, szerencsétlen gyermekem! Milyen
megingathatatlan bizalma volt Buddha fölkent papjában! És ő miatta ég most az ő
szegény, fehér lelke. Igazat beszélek, te törvénytudó ember?
— Szin-igazat, — felelte a pap. — És
most az ő bolyongó lelke után akarsz egy
másik lelket küldeni?
— Még véres a tőr. El van készítve, a
mint látod, — mondta a látogató.
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na, hogy bírálói a személyes érzékenység
és féltékenykedés fölé emelkedve, az ügy
fontosságához méltó tárgyilagossággal bírálják a javaslatot.

Szeged iparának hanyatlása.
— ///. Az iparhatóság statisztikája,

—

leg szociálpolitikai ügyosztályt kell szervezni a tanácsban, amint már megírtuk. Mert a
mai állapot tarthatatlan. Évek óta csak kesergünk az ipari élet hanyatlása miatt, de
alig cselekedtünk még valamit. Az ipar kérdésével kapcsolatosan újból fölemiitjük a
munkásházak ügyét. Nemcsak az ipar, de a
közegészségügy szempontjából is föltétlenül
'kívánatos a munkásházak létesítése.
Az iparhatóság egyúttal a
cselédügy
statisztikáját is közli.

(Saját tudósitónktól.) A szegedi rendőrség mult évről való beszámolójának a kereAz iparhatóságban Fodor Jenő dr. végtében az iparhatóság is statisztikát köziii. zi a teendőket, egy beosztott Írnokkal. A
Szeged iparügyének a statisztikája megdöb- rendőrség mint iparhatóság 1912-ben elintébentő képe az ipar pangásának, sőt vissza- zett 6465 iigyidjaralbot, (1911-ben 6571-et). Ebfejlődésének. Négy kivételével minden gyár ből 554 volt az iparhatóság hatáskörébe tarfelére vagy még annál is kisebbre leszállí- tózó keresetek száima, melyek 672 tárgyaláson
totta az üzemét, több gyárvállalat pedig intéztettek el és fejeztettek be véglhaftározatmegszűnt.
tal. (1911-iben 392 kereset 465 tárgyalás).
Százötvennégy gyei kevesebb iparos van,
Olyan szóbeli panasz, melynek írásbeli
mint amennyi a mult évben volt. Gyáralapi- nyoma nincs, hanem az ellenfél rövid megtds egyáltalán nem történt. Az iparigazolvá- iidfcésével azonnal szóbeli egyezséggel intéznyok és iparengedélyek száma csökkent. Az tetett el, a mult évben volt 950 (1911-ben
útlevélre vonatkozólag is kedvezőtlen az 800).
iparhatóság statisztikája, ötszázhatvankét
Az ipartestületnél az iparhatósági rendútlevelet adtak a mult évben, kétszázzal töb- őrkapitány 18 békéltető bizottsági illésen elbet, mint 1911-ben. A mult évben csak az asz- nökölt és elvégzett itt 285 peres ügyet.
talosok sztrájkoltak, ez azonban nem yolt jeKiadatott:
lentősebb esemény. Bulgáriába és Romániá1912-ban 1911-ben
ba négyszáz útlevelet bocsátott ki az iparIparigazolvány
480
504
hatóság. Ennek az a magyarázata, hogy
Iparengedély
80
104
Bulgáriában megakadtak az építkezések,
Telepengedély (6 tárgyamert a munkásokat a háború miatt behívták
láson)
4
13
katonának. A bolgár kormány az építkezések
Két esetben megtagadtatott a telepengefolytatására külföldi államokból, különösen dély kiadása, gyáralapitás nem történt.
Magyarországból toborzott munkásokat. A
Megszűnt:
szegedi munkások javarésze már visszatért,
1912-ben 1911-ben
mert a mostoha viszonyokkal nem tudtak
Iparigazolvány
626
412
megküzdeni. Amerikába
szóló útlevelet ötIparengedély
92
56
vennyolcan kérteik. Érdekes, hogy javarészEz a kedvezőtlen iparügyi statisztika mu
ben nők kívánkoztak az újvilágba . . .
tatja, hogy iparosaink száma az élimralt évAz iparhatóság statisztikájából kétség- ben 154-el fagyott, mig az előző éviben 153-al
telenül a legjelentősebb az ipar pangására szaporodott, visszaestünk tehát az 1910-ik év
vonatkozó adathalmaz. Tagadhatatlan, hogy végén volt állapotba. Az ipari perek számáa szegedi ipar szétzüllésében döntő része van nak tetemes szaporodása és az ipar csökkea pénzügyi világnak is, amely megbénitja az nése egyaránt a szomorú gazdasági helyzet
ország közgazdasági életét. Van azonban következménye, mely maga után vonta a hispeciálisan szegedi ok is, amely megakasztja telnek m'ajidnem teljies megszűnését az adósebben a városban az ipar fejlődését. A ható- ság sürgős behajtását. A nagy csapás közeság eddig csak kevés időt szentelt az ipar pett valóságos szerencse volt a város ipar és
támogatására, mert a munkáját más irányba kereskedelmiére, hogy a város a (fővárosi pénzkénytelen lekötni. Ipari és statisztikai, eset- intézetektől felvett 6.500,000 koronát itteni
— Nézd, itt van Buddha oltára — felelte
a pap — és ő, a halál ellensége, nem szereti
a vért. Én azonban készen vagyok a halálra.
Nézd ezt a port. Aki ezt háromszor belélegzi, annak a lelke elválik a testétől. Menj
'ki, de miaradj itt a közelben. Egy kis idő
•múlva gyere vissza és akkor már a leányod
szelleme nem fog egyedül bolyongani az árnyékvilágban. Meg vagy ezzel elégedve? . . .
Még valamit, — mondta a pap. — Megesküszöl nekem itt, az oltár előtt, hogy megelégszel az én halálommal és soha többé, bármi
történjék is, nem fogsz senki mást büntetni
akarni azért a bánért, ami a leányoddal
szember. elkövettetett. Megesküszöl?
• - Nem értelek, törvénytudó ember, —
mondotta a látogató. — De miért ne tenném
meg?
— Kérlek jöjj az oltárhoz.
És a látogató az oltár előtt letette az
ünnepélyes szent esküt.
A pap leült, háromszor mélyen belélegzetie a mérges port és kicsit később, mikor
a látogató odament hozzá, már nem dobogott
a szive.
— Buddha irgalmazzon neked, — suttogta a látogató áhítatosan, azután sápadtan
és remegve kilopódzott a szobából.
Félévvel később egy idegen ember járult Ansai, az uj pap szine elé. Azt mondta,
hogy szakítani akar a világi élettel és pap
akar lenni.
— Gyere be velem Buddha szent oltára elé, — mondta Ansai és ott mondd el nekem, hogy mi késztet erre az elhatározásra.
A kérelmező igy felelt:
— Tisztelendő szent ember, az én leányom hónapokkal epelőtt meghalt egy férfi-

ért való szerelme miatt. Az a férfi súlyosan
vétkezett ellene.
Megtaláltunk a leányomnál egy szerelmes levelet, amelynek az Írását én fölismertem. Elmentem a bűnöshöz és
fölszólítottam, hogy menjen az én szegény,
elhagyott gyermekem után. És ő elment! Az
idegen hangja remegett az izgalomtól.
És azután az év végén — folytatta —
amikor az eljövendő év tiszteletére nagy
tisztogatást végeztek a házban, megtaláltunk
egy levelet és egy fényképet. Mind a kettő
el volt rejtve a leányomnak, O-Tsunenak a
szobájában, a tükör hátlapja mögé. És a levél is, meg a fénykép is — szép és előkelő
embernek a képmása volt, — alá voltak irva.
Én elolvastam a nevet, tisztelendő atyám. És
azóta elolvastam már sokszor. Ugyanaz az
írás, ami azé a szerelmes levélé volt, amelyikkel az árnyékvilágba menni kényszeritettem azt, akit én bűnösnek gondoltam. Igen,
ugyanaz az irás volt. A név, azt gyakran elolvastam. A levél és a fénykép az ágyam
felett lóg azóta és elűzi onnan az álmot és
a nyugalmat.
— És a név? — kérdezte Ansai.
— Tisztelendő atyám, te kebelbarátja
voltál annak a szent embernek, aki hat hónappal ezelőtt elment innen, ugy-e?
— Igen. Szivem legkedvesebb barátja
volt. Tehát az a név és az a levél hozott ide
téged ma este?
— Minden összevéve hozott ide, hogy
könyörögjek azért a kegyért, vegyetek magatok közé.
— Oh, te szerencsétlen! — kiáltott föl
a pap, egy pillanatra megfeledkezve a szent
helyről. — Tehát te -voltál az, akinek majd
•felelni kell szegény szentéletü testvérem életéért!?
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több bankban helyezte el, ez által nagy erőt
adott bankjainknak a pénzügyi válság elszenvedésére és azokat olyan helyzetbe hozta,
liogy iparosainkat és kereskedőinket nem
kellett legalább eddig oly krudelisan megszoritianiok, mint az más városokban többnyire megtörtént és mint azt a bécsi és budapesti hitelezői védegyletek napi kimutatásaiból tudjuk, nálunk ez ideig hirM sem következett he annyi bukás, mint más városokban.
1912-ban 1911-ben
Szabad iparossegéd .munkakönyv kiadatott 1592
1798
Gyári-munkás törzslap kiállítva
2390
2430
Tanon cszerződés költetett
188
219
Ipari baleset tárgyalás
79
57
Gépgyár művezetői ipariigazolvány
46
58
Gépgyár művezetői forgalmi engedély
50
54
Sztrájkmozgalom
csak az asztalos iparban volt, de ez nem öltött nagyobb mérveket, mig az 1911-ik évben 3 sztrájkmozgaiosmban kellett békitőleg közbelépni.
Kedvezőtlen az iparhatóság statisztikája az ntlevélügy terén.
Kiadatott útlevél
1912-ben 1911-ben
1. Szórakozás céljából
23
20
férfi
5
nő
2. Tanulmányútra
21
17
férfi
1
8
•nő
3. Ip<ari és kereskedelmi
pályára
23
39
83
23
4. Üzleti ügyben
5. Rokoni látogatásra
12
13
férfi
9
nő
7
6. Kivándorolt Amerikába
19
9
férfi
32
no
39
Ezek 23 fiút és 22 leányt vittek magákkal.
7. Időszaki munkások
Romániába és Bulgáriába
férfi
391
68
nő
8
7_
összesen:
562
260
—

— Ez az oltár a bűnbocsánat oltára,
ugye-?
— Igen, a bűnbocsánat oltára előtt állasz, — mondta a pap, visszanyerve nyugalmát. — De ha nem tudtad határozottan, hogy
a szerelmeslevél irása az én szegény testvérem kezevonása volt, hogy történt akkor . . .
— Én megesküdtem, hogy az ő irása
volt. Látod, szentéletü ember, én emlékeztem
az elődöd írására, amióta az eszemet tudom.
Egészen bizonyos voltam benne. És amikor
neki — Buddha adjon nyugalmat szent, tiszta
lelkének, — megmutattam a szerelmes levelet, ő is azt mondta, hogy ismeri az irást
— jól. Kérlek, atyám, légy türelmes és engedd, hogy könnyitsek lelkemen. Én . . . én
sohasem kételkedtem. Soha . . . amig . . .
amig meg nem találtuk azt a fényképet s egy
másik szerelmeslevelet — ugyanazzal a kézírással.
— És a fénykép nem az én szegény testvéremet ábrázolta?
— Nem, tisztelendő atyám, nem.
— És alá volt irva egy név? És a levél
alá is, amelyet megtaláltatok?
— Ahogy mondod, bölcs férfiú, — felelte az, aki Buddha szolgája kivánt lenni. —•
Igen, alá voltak irva és nem csoda, hogy a
te szent elődöd jól ismerte a szerelmeslevél
Írójának a kezevonását! Mert a fényképen és
a levélen — iaz ő saját fiának a neve volt aláírva !
— A saját fiá?! — ismételte Ansai meghatottan. — A saját fiáé! Az igazság tündöklő arca fehérre van mosva — az apa megszenvedett a fia bűnéért! Buddha utjai kiismerhetetlenek ! Dicsértessék az ő magasztos,
szent neve!

1913. január 11.
Kórliáai ápoláisi dijak kiáltal leendő vitekintet éhen az iparhatóság 80 esetben hozott véghatározatot, (1911-hen 55).
Egyesület ék alapszabályait 8 les'etihen
kellett felterjeszteni, 58 névváltoztatás történt a törvényhatóság területén és 117
olyan illetőségi bizonyitványt állított ki az
ügyosztály, hoil az illetőséget neon kellett tárgyalni, hanem az közokirattal igazoltatott.
E hatóság végezte havonikint a zálogházak ós félévienkiint a gyárak vizsgálatát, a
mély esetekben tapasztalnia kellett a zálogházak megnevekedett forgalmát és •
hogy 4 gyár kivételével a többiieik felére
vagy niég kisebbre szállították le üzemüket,
sőt több gyár teljesen beszüntette.
oelés©

A rendőrség CBelédüigyosztállya élén áll
egy rendőrkapitány a nap egy részében beosztva egy irnok. Elintéztetett 5087 ügydarab (1911-iben 4754), 267 eselódperben hozott
I-ső fokiu ítéletet 303 tárgyaláson (1911-ben
171 per, 295 tárgyalás).
Ezenkívül rövid megidézéssel pontosan
vezetett statisztikai adatok szerint 1248
olyan szóbeli panaszt intézett el szóbeli
egyezségiről, melynek írásbeli nyoma nincs
(1911-iben 1237).
Kiadatott:
1912-ben 1911-iben
Házi belső oselérlkönyv 613
774
Mezei kdilső eseléd'könyv 55
11
Munkásigazolvány
163
131
MwnkálsszeTződiés köttetett 18
19
A cseléd ós szegényügy, gyakran igen
nehéz illetőségi tárgyalások is itt intéztetnek el. Ilyen az elmúlt éivbein 548 volt
(1911-ben 401), melyből jogerősen 293 fejeztetett be véghatározattal.

A nagyhatalmak Albánia
kérdésében.
(Ez az ügy nem a balkáni államok Ugye!
— Miért ragaszkodik Törökország Drinápolyhoz? — Háború esetén Oroszország
nem marad semleges! — Izgatottság Bulgáriában és Romániában. — Az európai
helyzet ismét feszült.)
(Saját tudósítónktól.)
Londonban a
nagyhatalmak konferenciája rendkivül fontos határozatot hozott. E szerint Albánia
kérdése európai nagyhatalmak ügye, kizárólag a nagyhatalmaké, annyira, hogy
a balkáni államoknak abszolúte nincs beleszólásuk Albánia függetlenségébe és határkiigazitási kérdésébe/Ezt a határozatot
különben megküldik az egyes nagyhatalmakhoz tudomásvétel végett.
Hogy milyen óriási fontosságú kérdés intéződött el e határozattal, azt fölösleges külön magyarázni.
Mondhatjuk, hogy az utóbbi napokban mind több az olyan jelenség, amely
aggodalomra ad okot. Drinápoly megmaradt ütközőpontnak, amelyen — ugy látszik ma már — megtörik a balkáni béke.
Fölmerült a kérdés: vájjon miért ragaszkodik a,porta annyira Drinápolvhoz? Konstantinápolyból mltgjön a válasz: azért,
mert Drinápoly átadása esetén forradalom törne ki Törökországban, ami végleg
megsemmisítené ezt a szerencsétlen országot és a mai dinasztiát is.
A porta különben el van készülve arra, hogy újra kitör a háborn. Latolgatja
is a következményeket és bizonyosra veszi, hogy háború esetén Oroszország kilép eddigi magatartásából.
Mindazáltal
Törökország el van szánva a következményekre.
Bulgária — szófiai hir szerint — háború esetén más harcias mozdulatokkal
élne Csataldzsánál, mint eddig. A balkáni
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szövetségesek egyáltalán nem akarják
most már Csataldzsát áttörni, hanem egészen máS mozdulatokat végeznének. Ugy
látszik, Csataldzsáig akarnak mindent elfoglalni és ugy berendezkedni, nehogy a
törököké maradjon bármi. Természetesen
Drinápoly gyors bevtéele is számításukba
esik.
Bulgária és Románia afférjában még
mindig nagy az izgalom, különösen Bukarestben, hol el vannak készülve arra, hogy
Bulgária a kérdést a béke megkötése utánra kivánja halasztani. Viszont Románia
ragaszkodik ahoz, hogy a balkáni háborútól vagy békétől . függetlenül: a béke
előtt intézzék el a vitás kérdést. Szófiában
hivatalos jelentést adtak ma ki, azzal a
célzattal, hogy az embereket megnyugtassák. E jelentés szerint Románia és Bulgária tárgyalássai jó uton haladnak.
Megemlítjük, hogy Szerbia e hó 13-án
ad elégtételt a prizrendi afférban, amikor
a szerb hadsereg tisztjei tisztelegnek a monarchia követsége és cime előtt. Az aktuson Ugrón István követünk diszmagyarban jelenik meg.
Bécsből jelentik nekünk: A külső helyzet ma sem tisztázódott. Törökország még
mindig nem akar lemondani Drinápolyról,
melynek birtokához Bulgária is változatlanul ragaszkodik. Azt a konstantinápolyi
jelentést, hogy a porta a hét végéig vár a
balkáni államok esetleges indítványára, itt
kedvező jelnek veszik arra nézve, hogy
Törökország talán mégis csak engedni fog.
A helyzet bonyolult, de nem
reménytelen,
mert ha a londoni nagykövetek közbelépése is hatástalan maradna, még mindig
módjában volna Európának energikus köz' belépésre, hogy a háború folytatását megakadályozza.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
Oroszország mozgósít?!
London, január 10. Szebasztopolból
az a hir érkezett ide, hogy az orosz flottát
mozgósították és parancsot kapott, hogy
menjen a román vizekre.
Közbelépnek a nagykövetek.
Konstantinápoly, január 10. Tegnap este
az összes itteni nagykövetek feltűnés nélkül, gyalog megjelentek az osztrák-magyar
nagykövetségen, ahol a teendő lépésekről tanácskoztak. A nagykövetek •— hir szerint —
azt határozták, hogy előbb szombaton barátságos demarsot intéznek a portához és ha
a porta azt elutasítja, a lépést hétfőn teljesen formaszerü intervenció alakjában megismétlik.
Röpirat a szerb-magyar barátságról.
Belgrád, január 10. Belgrádban nagy
feltűnést kelt Marinkovics Paole volt szerb
rendőrminiszter röpirata, amelyben a szerző a magyar és szerb nép politikai jövőjével
foglalkozva igen érdekes következtetésiekre
jut. A magyar és szerb nép sorsa — írja Marinkovics — már történelmileg is egymáshoz
van fűzve. Mindkét nemzet a múltban is védőbástyája volt Európa szabadságának ós
civilizációjának a török invázióval szemben
és mindkettőnek az volna a jövőben közös feladata, hogy szellemi szabadságunknak megóvására összefogjanak a töröknél sokkal veszélyesebb germán befolyás ellen, Ennek a
feladatnak azonban — sajnos — nincsenek
tudatában. Tudja, hogy a magyarok és szer-

bek egyesülésének közös harena, szinte áthidalhatatlan akadályai vannak, igy különösen az, hogy a magyarok ragaszkodnak a
dualizmushoz, amely nekik már szép eredményeket hozott, de a magyaroknak l>e kell
látni, hogy ők a dualizmus nélkül is fejlődni tudnak. A szabadságszerető magyar néptől
el lehet várni, hogy más nép szabadságjogát
is elismeri.
Törökország hajthatatlan.
Páris, január 10. A Matin londoni
külön tudósítója jelenti: Resid pasa, az első török delegátus kormányától táviratot
kapott, amely félreérthetetlenül kijelenti,
hogy Törökország, bárminő lépések történjenek isi, szilárdan el van határozva,
hogy Drinápolyról és a szigetekről nem
mond le. A távirat hozzáteszi, hogy a
porta nem tartja alkalmasnak, hogy a tőrök delegátusok meghosszabbítsák
londoni
tartózkodásukat.
Bolgár oldalról ugyanaz a tudósitó arról értesül, hogy Szavov
tábornok Csataldzsában a török külügyminiszterrel folytatott tanácskozása során
e szavakat mondotta volna:
— Ha önök Drinápolyt nem engedik
át és kényszerítenek bennünket az ellenségeskedések újból való megkezdésére,
meg lehetnek győződve, hogy nem csupán Drinápolyt, hanem egy még sokkal
fontosább várost is el fognák veszíteni.
Találkozik Ferdinánd és Kiatnll.
Konstantinápoly, január 10. A szultánnak Ferdinánd király tervezett látogatását
részben politikai okok miatt, részben pedig
a szultán egészségi állapotára való tekintettel elhalasztották. Ellenben jó forrásból hire
jár, hogy a nagyvezér fog Ferdinánd királylyal értekezni. A nagyvezér ma délben automobilon elutazott, hogy a királlyal találkozzék. A találkozás helyét egyelőre titkolják.
Konstantinápoly, január 10. A török
hadügyminiszternek és külügyminiszternek
keddi, csataldzsai találkozásáról még a következőket jelentik: Noradunghian külügyminiszter este mégegvszer találkozott a bolgár megbízottakkal. Éjfélkor újból összejöttek és ekkor Noradunghian fölajánlotta, hogy
Törökország hajlandó Drinápoly megtartása
ellenében Karagacs vasúti külvárost a bolgároknak átengedni 'és nekik hadikárpótlást
fizetni. A válasz, melyet a bolgárok erre adtak, nem volt egészen visszautasító. Ez lehet
tehát az oka a nagyvezér mai missziójának
is. Ugy látszik, hogy mind a két fél komolyan arra törekszik, hogy még a hatalmak
beavatkozása előtt közvetlenül egyezzenek
meg.
Harcolnak Csataldzsánál.
Konstantinápoly, január 10. Tegnap reggel az ellenséges előőrsük Csataldzsánál ismét összecsaptak. Este néhány sebesült érkezett a fővárosba. A bolgárok Derkostól
északra a táviróvezetékeket elpusztították.
Legyen háború.
Konstantinápoly, január 10. A török sajtó egyértelműen ragaszkodik Drinápoly birtoklásához és hangsúlyozza, hogy ha a hatalmak lépései Drinápoly átengedését akarná keresztül vinni, Törökországnak
újból
meg kell indítani a háborút. A „Tasviri Efkiar" tiltakozik az ellen, hogy Drinápolynak,
melynek török kézen kell maradnia, erődítéseit lerombolják és sürgeti a nemzeti védelem szervezését.
Nem szállnak partra.
Azt a hirt, hogy a hatalmaik ismét csapatokat akarnak Konstantinápolyban partra
szállítani, az Alemdar megcáfolja. Nem is
történt most semmi, mi okot adhatna erre az
intézkedésre.
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szásnak, amire ma alig van példa. Gál, Horváth, Váradi Aranka játszák stílszerűen,
pompásan „A lányomat", amelyet Csathó
Kálmán rendezett igen ügyesen.

A lunkászi néplázadás
története.

Színházi műsor:

* Wedekind és a politika. Münchenből
Írják: Frank Wedekind, az ismert drámaíró
és színész ujabban a politikára adta magát.
Alapított egy „világparlamentegyesületet".
A drámaíró azon az állásponton van, hogy
minden politikai és szociális problémát meg
lehet oldani, ha azt egy internacionális parlament veszi kezébe. Wedekind ós társai felhívást intéznek a társad alomhoz, hogy lépjenek be az egyesületbe és csináljanak annak
propagandát, Sajnos, a hatalmak még nem
léptek be Wedekind egyesületébe ós igy kevés
kilátás van arra, hogy a szociális problémák
megoldódjanak.

(Saját tudósítónktól.) Üobrest körül minden román. Csak a vasutasok beszélnék magyarul, a csendőr meg a finánc.
— Százegy percentje a lakosságnak itt
az oláh — mondta a csendőrőrmester —
még az isten is az!
Nagyváradtól négy óra hosszáig döcög
az ember a rozoga vicinális soha nem tisztított, fűtetlen kocsijában, amelyik olyan,
mint valami őskori bárka, Szombatság—
Venterrogozig. Akkor átszáll egy másik rozoga szerszámra és pont egy további óra
alatt megteheti a kilenc kilométeres utat
idáig, Dobrestig. Odafönn Pesten kitalálták
ugyan, hogy a falunak Bihardobrosd legyen
a neve, nagy betűikkel föl is pingálták az
uj elnevezést az állomás falára, de azért
mindenki csak Dobrestnak olvassa azt a
tucat betűt, amivel a hatóság megajándékozta a Pietra-Albac völgyének népét. Vasút
csak idáig van. Aki tovább akarna menni,
hozzon repülőgépet magával, vágjon keresztül levegővonalban a hegyeken, különben keresztül nem jut rajtuk.
— Hogy lehetne innen átkerülni a kolozsvári fővonalhoz, Révre vagy Mezőtelegdre? — kérdeztem az erdőigazgatót, Török Gyulát. — A térkép szerint egyik se lehet messzebb, miqt tizenöt kilométernyire.
— Kocsin sehogy, — volt a válasz, —
most ut nincs. Gyalog egy nap alatt, de
nincs az a csizmakéreg, amely ezt a túrát
kibírja.
Hát itt van Dobrest. A világ végén. A
völgyben, a vasútállomás körül a Bihari
erdőipar és mészégető részvénytársaság
telepei, fürész, famegmunkáló, gőzölő, a kultura utolsó hadállásai. Aztán semmi. Erdő
és erdő. Közben néhány rongyos, zsupíedeles oláh viskó, amikben az állatnál is roszszabb sorban él a világegyetem disze, az
ember. Csendőrnek se hire, se hamva. Nincs
itt más hatóság, csak az ököl. Akinek erősebb a marka, kipofozihaíja magának a
gyöngébbektől a jobb módot,] a könnyebb életet.
Csodálatosképen azonban mindig az uri
nép miarka az erősebb, a hegyek között, a
szabad természetben nevelkedett mócoké a
gyöngébb s az uri nép ugyancsák kipofozza
magának a mócból a jó módot, a nadrágos
ember ugy él, akár a kiskirály, a nép meg
egyszer eszik egy esztendőben hust. Karácsonykor. Minden az uraké: a hegy, az erdő,
a föld, a pénz3 a móc felesége, lánya, talán
még a lelke üdvössége is.

SZOMBAT: A sarkantyú, színmű.
VASÁRNAP cl. u.: Az ingyenélők, népszínmű.
VASÁRNAP 'este: Ábrahám a meny országban, operett. (Bemutató.)
* A Zola-matiné iránt, amelyet a Társadalomtudományi Társaság szegedi fiókja vasárnap délelőtt rendez a
Lloyd-nagytermében, fokozott érdeklődés nyilvánul meg a közönség körében. A rendezőség nagy gonddal
buzgólkodik a matiné sikere érdekében, anynyival is inkább, mert ez lesz az első irodalmi
matinéja az ujjonnan megalakult társadalomtudományii társaságnak. A műsora, melynek nivós összeállítása is garanciája a sikernek, a következő: 1. Domokos László dr.
fölolvas Zoláról. 2. Kunfy Zsigmond dr. előadást tart a francia kultúrharcról. 3. Baróti
József, a szegedi színház tagja elmondja
Zóla vádoló iratát („j'aceuse"). 4. Gömöry
Vilma, a szegedi színház tagja fölolvassa a
„Germinal" befejező részletét. Helyárak:
az
első három sorban két korona, a többi sorban egy korona, állóhely ötven fillér. A jegyek előre válthatók Bartos Lipót könyvkereskedésében.
* Két darab. (Bemutató a Nemzetiben.)
Savitri színpadi költemény s bármennyire
tudója Pásztor Árpád a színpad lehetőségeinek s bármilyen színpadi érzék nyilvánul
meg a legenda fantasztikumában, ez a darab
nem számithat olyan tetszésre, mint amilyet
érdemel. Az igaz, hogy a szimbólum, a darab kicsengő végső értelme, hogy a hitvesi
szerelem szebb, nagyobb, erősebb a balálnál,
szimpatikus téma akármilyen müvetlsógű
hallgatóságnak. A szívhez szól. Rimek viszik
szőve a szavakat, az egymásba kapcsolódó
szavakban muzsika zsong és ezenfelül kisérő,
illusztráló zene igyekszik tökéletesebbé tenni
a hangulatot. Mindez igy lehet. S akármilyen
színpadi rendezés szolgálja a darabot, a lira
mégis csak lira, kevésnek tetszik a színpadon,
hol mindennek akciónak kell lenni. Innen
van az, liogy a darab szépségei nem érvényesülnek oly mértékben, mint ahogy megérdemelnék. A zengés, a költői értékek folytonos
csengése, amit a,z iró belegondolt darabjába,
csak itt-ott csillan föl. Az egyedül elgondolható megjelenési formája az ilyen daraboknak: a folytonos zengés, nem tud megnyilvánulni. A darabot Ivánfi rendezte sok ötlettel s főszerepét Márkus Emília játsza.meg
kapó liraiságga.1 és miivészettel. A többi jelentős szerep Jászai Mari, Ivánfi és Beregi
kezében van. Beregi tulpatbétikus volt. Pásztor Árpád másik darabja, az már direkt a
publikumnak való és ép annak a közönségnek, amelyik a Nemzeti Színházba jár előszeretettel. Ezernyolcszázhusz t á j t vagyunk,
egy kedves, zsémbes, világgyülölő pozsonyi
professzor házálba. Sok nem történik, mindössze annyi, liogy a folyton dörmögő, nőgyűlölő professzor megszelídül és feleségül
veszi házvezetőnőjét, egy kedves, okos, bölcs,
ártatlan asszonyi fuilfianggiajl felfegytverke)zet-t asszonyt. Annyi báj, annyi derű, annyi
szívvel megérzett kedves jelenet van azonban
a darabban, bogy kitűnően kell mulatnunk.
Az a kedves, zsóp kor ugy muzsikál bennünk ártatlan örömeivel, mint az a zenélő
óra, ami a darabban szerepel s édes melódiájával elbájol bennünket. Nagy sikere volt
ina. Az előadás a legjobbak közül való, amit
a Nemzetiben láttunk; az ily fajta darabokat
kitűnően adják a Nemzetiben. A főszerep
Blaha Lujzáé, öt látni ritka gyönyörűség.
Mind, ahány jelző és sablon, ami a színészi
alakítás elképzeltetésére szolgál, róla nem
mondana semmit. Valami egészen különös
színpadi jelenség. Egy egész kort éreztet velünk és olyan színpadi tehetséget, a színját-

* Mozipremierek. Pénteken mind a három
szegedi mozgófényképszinházhan
premier
volt. Az Urániában Nordásk-tsláger került bemutatóra. Björn Björnson kitűnő 'darabja A
bohém szenzációs sikert aratott. Ami nem is
volt váratlan, mert ebben a darabban a világ három legjobb moziszinésze játszott.
Együtt brillíroztak: Waldemár
Psilander,
Clara Wieth és Bohn Ferdinánd. A mellékképek is mind elsőrangú filmek. A Fass-ban
izgalmas nihilista drámát mutattak be. A
fekete Oroszország vagy A nihilista nő frappirozta a közönséget. Az Apollóban is nagyon tetszett a szépszámú közönségnek a
sláger. A démon, a cáme a kitűnő drámának,
melyben a főszerepeket a párisi Odeon-szinház tagjai játszák. A kitűnő műsor szombaton és vasárnap is látható.
* Legjobb színházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.

NEMENYINE
FOGMÜVESTERME!
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül.
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m
kivonat Xotányi János árjegyzékéből
Jamaika íjs kg
portorico 1 |s kg
Cuba ha kg
Arany Jáva >[2 kg.

Myers kávé.

K
K
K
K

1.70
1.90
2.—
1.9q

Pörkölt kávé.

Saját villanyerőre berendezett gőzkávépörköldéniből
Jó minőségű 'ja kg. . . .
,
K 1.90
Finom minőségű x|2 kg
K 2.—
L e g f i n o m a b b keverék (Cuba, Arauy M e n a d ó ,
Mocca !|s kg
K 2.40

Tea.

Törmelék-tea
kg
Congó-tea
kg
Családi keverék *|s kg
Legfinomabb király tea ^2 kg
Ceylon-tea a legerősebb zamatu L kg.
Kitűnő teasütemeny-keverék 'la kg

.

.

K
K
K
K
. I<
K

2.50
3.—
6.—
6.—
0.80

(Suti).

1 liter családi tearum
K 1.80
1 liter finom Brazíliai rum
K 2.35
7
1 üveg jio liter finom Jamaika rum . . . . K 3.30
Vidéki m e g r e n d e l é s e k utánvéttel f r a n c o p o n t o s a n
eszközöltetnek.

K O T kávéÁ Nés tea-nagykereskedő.
YI J Á N O S
Budapest,

Bécs, Berlin,

S z e g e d , Kárász-utca 5. szám,

Abbazia

Ezen kezdődött a In nkásái lázadás is.
Tripp János, a bíró mindent odaadott már
a bérlőnek, amije volt Az élete javát, a teste
erejét, munkáját, ha egyebe lett volna, azt
is odaadta volna, csak ép a feleségét nem
akarta odaadni. A bérlőnek meg ép az aszszony kellett. Volt a környéken fehérnép
•elég, talán csinosabb is. A bérlőnek mégis
a Tripp János asszonya kellett, talán, mert
nagyon vigyázott rá az ura. A bérlő is ur,
hát meg is történt, amit akart. A bíró kiment fát válgni az erdőbe, oda volt két napig, mire visszatért, a bérlő gazdagabb volt
egy hódítással.
A hegyek népe csendes ós béketűrő.
Nehezen jön ki a sodrából. De ha megharagszik, akkor az isten mentsen tőle. Nem
megy se paphoz, se csendőrhöz, maga szerez magának igazságot.
Ásóval, kapáival,
(fejszével, ahogy tud. Tripp János pedig
ezúttal naigyon megharagudott. Tudta, hogy
egymagában nem bír a bérlővel, meg annak
az embereivel, hát fellármázta a falut. Az
•emberek padiig hallgattak rá, felkapták a
fejszét, ásót és mentek utána, a bérlő ellen.
Magukkal! vitték az asszonyokat is, meg a
gyerekeket is. A gyerekek útközben köveket szedtek fel az uton, az asszonyok meg
a kötényükbe gyűjtötték.
A bérlőt ott találták a favágásnál. Ep-
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pen akikor csapott volt el huszonöt favágót,
akik már évek óta 'dolgoztak volt a válilalatnál. A szomszéd faluban, Szabadodban,
huszonöt ember adósia volt a bérlőnek,
azokkal akarta ledolgoztatni az adósságukat, hát télidőben másik Huszonöt családos
embert kitett a munkából.. A kenyér nélkül
maradt favágók odaáliltak a felesége becsületét kereső bf.ró meálé ós együtt mentek
neki a bérlőnek. Megverték. Egy munkavezetőt. aki meg akarta védeni, szintén megvertek. A bérlő segítségért telefonált a
völgybe. Onnan feljött a gyárigazgató, meg
e gy tisztviselő, két csendőrrel, A gyári embereknél
revolver volt,
a csendőröknél
puska. De a lunkásziak most már a fegyvertől se féltek. A bérlőt ott a csendőrök előtt
újra megverték, a gyárigazgatót
leütötték.
Erre az egész társaság elkezdett szaladni. A
csendőrök is. Útközben az igazgató még
kétszer visszalőtt a támadókra. Két oláh levágódott
a fagyos rögre. A lövésekre közápor volt a válasz.
Ott áll az iparvasűt vágányán ©gy kis
mozdony, amivel a fatörzseket szokták lshuzatni a völgybe. Erre az apró masinára
felkaptak mind a hatan, a csendőrök is,
aztán megeresztették a gőzt. Szélvészsahességgel indult neki a masina. Szaladt vagy
négyszáz métert, aztán felfordult, öten kiugrottak 'belőle idejében, a bérilő aílája kelült, egészen összetörte magéit, A Innkásziak, mikor látták a balesetet, u t á n a 'akartak szaladni a menekülőiknek, bogy most
végeznek velük. A biró azonban nem engedte őket.
— Elég volt! — mondta — Eleget kapott!
A becsületében sértett biró mondta,
megnyugodtak benne. Az egész csapat megfordult és ment visszafelé. A favágók ú j r a
nékiláttak a fadöntésnek, az asszonyok hazamentek puliszkát főzni, a gyerekek a
mezőre játszani, mintha semmi sem történt
volna. Végül azonban ezúttal is az urak
maradtak az eresebbek. Ahová neon volt
elég két csendőr, oda kijött tizennyolc. A
lunkásziak közül elfoMak
hét embert, a
biró ellen megindították
a vizsgálatot és
megszállták a falut.
Ez a hxnkászá lázadás története. Reggel kezdődött s délben már véget is ért,
'egy nappal a románok karácsonya előtt.
Nem volt bermozgalam. A szociális érzésektől, az emberi jogok tanaitól még nagyon
messze van a bihari hegyek népe. Még olvasni se tud, számolni se. Olyik a pénzt se
ismerni. Nem a fater,melő vállalat ügye volt
a lázadás, hanem ,egyik vállalkozóijának a
magánügye. Urak pisztolylyail intézik el az
ilyen ügyeket egymásközt. A lunkásziak
ásóval, kapával, de elintézik.
*

*

A Bihari erdőipar- és mészégető részvénytársaság hatalmas, gazdag vállalat. A
központja Budapesten van, a telepei Belényesen, Élesden, Dobresden. Modern ipartelep a
dobresdi, gazdagon felszerelve. Iskolája is
van. Hat osztályú elemi iskola. Egy Hritzhó
Margit nevii csinos, fiatal tanítónő szoktatja
benne magyar szóra az oláh munkások gyermekeit. Mikor a keze alá kerülnek, egyik
'Se ért magyarul. Ott meg kell tanulniok. Az
'iskolában nem szabad -más nyelven beszélni,
ő se szól hozzájuk máskép, azok se felelhetnek oláhul. Ahogy vége a tanításnak, tódulnak kifelé az iskolából: mind románul beszél.
Az utcán megszólítok egyet magyarul. Románul felel. Mind tud, de egyik se beszél magyarul. Nem akar. Se apraja, se nagyja.
Megsajnáltam azt -a szegény, ambícióval teli, szorgalmas tanítónőt, -aki itt a maga
gyönge erejével küzd, hadakozik, szinte élethalálharcot vív a magyarságért. Föláldozza
'az élete javát, a fiatalságát, egy eszmének s
nem látja eredményét. Üres szalmát csépel.
Lévai Mihály.

Hirdetéseket feSvesi a kiadóhivatal, Szeged Kárász-utca 9.

Politikai hirek.
(Perczel Dezső lemondott a munkapárt elnöki méltóságáról. Utódjául Khuen-Héderváryt választják meg. — Mozgalom a Kossuthpártban. — A választójogi reform.)
(Saját tudósitónktól.) A magyar politikai világnak mai érdekessége, hogy Perczel Dezső, a nemzeti munkapárt kiváló
és igen népszerű elnöke: lemondott az elnöki méltóságáról. Lemondását szives sorokban jelentette be Lukács László miniszterelnöknek. Továbbá nem maradhat
az
országos nemzeti munkapárt vezető pozíciójában, mert hónapok óta beteg. Ezért,
csakis ezért á t a d j a a helyét.
Lukács Lászlónak ezeket irta levelében, Bonyhádról: Kegyelmes Uram! Kedves B a r á t o m ! Gyöngélkedő
egészségi állapotom tovább viselni az országos nemzeti munkapárt elnöki tisztségét meg nern
engedi. Kérlek ezt kegyesen elfogatim és
a párt tagjainak bejelenteni szíveskedjél.
Rendkívül sajnálom, de egészségi állapotom késztet a lemondásra.
A munkapárt tagjai már a mai napon értesültek Perczel lemondásáról ós
mély sajnálkozást kell tett a hir. A párt e
hónap 21-én pártkonferenciát fog tartani,
amikor Perczel Dezsőt diszelnökké választják, uj elnökké pedig
Khuen-iiéderváry Károly grófot választják. Erre nézvt
már most kialakult az egységes nézet.
A választójogi
törvényjavaslat
megtette hatását. A Kossuth-párt néhány ismert konzervativje is nyíltan szint vall.
Tegnap Paizs Gyula rácalmási képviselő
lépett ki. Este a pártkörökben az a hir terjedt el, hogy több kilépés is lesz
aKossuthpártból. Az elégedetlenek között emlegetik
Baross Jánost, Török Kálmánt, a gyöngyösi plébános-képviselőt és Sennyei Miklóst. a Délmagyar ország tudósítója fölkereste ma Baross Jánost, aki igy nyilatkozott:
— Nem lépek ki mindaddig, amig
reményem van, hogy pártom a választójog kérdésében nemzetközi
álláspontjáról (?) vissza nem tér eredeti nemzeti álláspontjára. A munkapártban is vannak,
a radikálisok között, akik nem értenek
egyet a választójog konzervatív intézkedéseivel és bent
m a r a d n a k a pártban,
mert azt tartják, hogy sikerülni fog bizonyos módosításokat keresztül vinni. A
Kossuth-pártban
viszont vannak
olyan
konzervatívok, akik a választójogi javaslatnak a pártkonferencián való tárgyalásán oda fognak hatni, hogy a nemzeti
irány érvényesüljön. Ameddig .ennek a
lehetőségnek csak a leghalványabb reménye is megvan, nem lépek ki.
Ma délelőtt arról is beszéltek, hogy
Jármy István és Jármy Béla ki akarnak
lépni a Kossuth-pártból. A két képviselőtestvér vidéken tartózkodik. A két képviselő népgyűléseken nem egyszer jelentette
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ki, hogy rendületlen hive a demokratikus
választójogi reformnak.
Ökörmezőről
jelentik nekünk, hogy
a kerület intelligenciája lakomát rendezett
Pál Alfréd képviselő tiszteletére. P á l Alfréd a lakomán részletesen ismertette a
választójogi javaslatot és hangoztatta,
hogy a javaslat nagy jogkiterjesztő hatása mellett a nemzeti szupremáciát is biztosítja. Az együtt lévő társaság Pál beszédének hatása alatt üdvözlő táviratot
küldött Lukács miniszterelnöknek ós Tisza
István grófnak.
Aradról jelentik, hogy az aradi függetlenségi és 48-as párt népgyűlést rendez. Ez ügyben m a délután a függetlenségi
párt végrehajtó-bizottsága
értekezletet
tartott. A népgyűlésre meghívják , Justh
Gyulát, Károlyi Mihályt, Vázsonyi
Vilmost, Ánárássy Gyulát.
A mult héten az a hir járta be a sajtót, mintha a pécsi keresztényszoeiálisták
elítélték volna az országos párt elnökének, Giesswein Sándor országgyűlési képviselőnek m a g a t a r t á s á t azért, inert résztvett a Képviselőház tanácskozásain. E hir
megcaioiásául a mai napon a pécsi keresztényszocialista párt nevében Csihalek
Sándor elnök megküldötíe Giesswein Sándornak azt a hatarozatot, amelyet a párt
január ö-an tartott gyűlésén hozott és a
mely eimondja, hogy a párt keretén belül
uiesswien Sánuor elien
bizalmatlanság
meg csau töl sem merült.
A rosszakaratuan terjesztett hírekkel szemben a párt
Giesswein Sándornak, az országos keresztényszociálista párt elnökének
bizalmat
szavaz s erről az országos párt vezetőségét, Giesswein Sándor pártelnököt, valamint a sajtót értesiti.
AHSSÜSTTAAAAAASASAABBKABAAAASSABBBEAAABAAAAAAABABACIAA

— Tisza és Polónyi afférja. Tisza IstIstvánnak Polónyi Dezsővel való afférja befejeződött. Tisza ugyanis levelet irt Szmrecsányí György és Urmémczy Nándor képviselőiknek, akik Polónyi megbízottai voltak,
bogy ő nem tett olyan kijelentést, mintha
nem fogadná Polónyi Dezső köszönését. A
két megbízott ezt a levelet ima átadta Polcnyinak s a maguk részéről a következő levéllel toldották meg:
Tisztelt Barátunk! Megbízásod folytán a gróf Tisza István országgyűlési képviselő elleni ügyedben eljártunk és annak
eredményeként ezennel átadjuk neked a
részéről hozzánk intézett levelet azzal,
hogy annak folytán az ügyben minden további lépés megtétele feleslegessé vált és
igy az ügyet befejezettnek
jelentjük ki.
Szívélyes üdvözlettel barátaid: Urmánczy
Nándor s. ,k., Szmrecsányi György s. k.
A köszönés és nemköszönés nyomán támadt afférok sora ezzel lezárult. Ezután is
mindenki azt teszi, ami neki jólesdik.
9bhhbie9a»bnababhnbnbhhbahbb
A „Délmagyarország"
Nappali szerkesztőség
Kiadóhivatal
Kiadótulajdonos
Éjjeli szerkesztőség

telefonszámai:
35
305
81
10—83
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Elitéit rendőr-apacs.
A szegedi törvényszék
pénteken
ítélkezett a Stefánia-sétányon
történt rendőri brutalitás ügyében.

fer L'ajos dr. városi osztályjegyzőt és Gazdag István rendőrt hallgatta még ki a bíróság. A tanuk vallomása szerint a nyomozás
során támadójaként csak Bélteky rendőrt ismerte föl Raab Alajos kereskedő.
A bűnügy tárgyalása bővelkedett izgalmas jelenetekben. A hallgatóság csöndesen
viselkedett, szünet közben azonban nem éppen a leghizelgőbb megjegyzésekkel traktálta a vádlottakat.

(Saját tudósítónktól.) Emlékezetes még
az a fölháboritó botrány, amely julius huszadikán, este tiz óra tájban történt a Stefániasétányon. Raab Alajos kereskedőt, a feleségét és a sógornőjét, akik egy padon üldögéltek, minden ok nélkül brutálisan inzultálta
három rendőr és pedig Bélteky Sándor, BodNagyszerb összeesküvés
zsár János és Hecskó István. Bélteky arculütötte, mellbevágta és karddal fejbevágta a
Serajevóban.
kereskedőt, a hölgyeket pedig reprodukálha— Letartóztattak negyven diákot. —
tatlan megjegyzésekkel inzultálta. Az eset
annak idején izgalomban tartotta az egész
(Saját tudósítónktól.) A szerajevói rendvárost. Somogyi Szilveszter dr. főkapitány
nyomban elbocsátotta a rendőrség köteléké- őrség néhány nappal ezelőtt behatolt egyik
ből Bélte'kyt, Bodzsárt megdorgálták, Hecs- itteni gimnáziumba és több diákot letartózkó pedig még a vizsgálat befejezése előtt tatott. Már az elmúlt hetekben is egész sor
megvált az állásától.
letartótzatás történt a legnagyobb titokban.
Ebben az ügyben pénteken ítélkezett a A rendőrség nem árulta el a letartóztatások
szegedi törvényszék első büntető tanácsa, okát s az érdeklődőknek csak annyit mondott
Pókay Elek táblabíró elnöklésével. A vádha- hogy az ügyészség utasítására fog el magatóságot Karácsonyi Elemér dr. ügyész képviselte, a vádlottakat Kószó István dr. véd- sabb helyről kijelölt személyeket. A legutóbte. A bíróság a bizonyitás befejezése után bi letartótzatások nyomán aztán kiderült,
nagyszerb
Béllteky Sándort két hónapi fogházra ítélte, hogy messze ágazó, veszedelmes
Bodzsárt pedig bizonyítékok hijján, fölmen- összeesküvésnek
jutott nyomára a szerajetette. Az ügyész megfölebbezte az Ítéletet. A vói ügyészség és ennek a tagjait fogdostatharmadik rendőr ellen nem emelt vádat az
ja össze hetek óta.
ügyészség.
A rendőrség már régebb idő óta megAz elnök ismertette a vádiratot, amely
figyelte, hogy diákok hetek óta titkos összeután kihallgatták a vádlottakat.
jöveteleket
tartanak s azokon határozatoBélteky Sándor az elnök kérdésére azt
felelte, hogy nem érzi magát bűnösnek. Ju- kat hoznak. A gyűlések egyikére igyekvők
lius huszadikán este — mondta — Bodzsár közül tegnap három diákot letartóztattak s
és Hecskó társaimmal szolgálatot teljesítet- ugyancsak tegnap fogtak el Prágában, az ottem a Stefánia-sétányon. Tiz óra után, ami- tani Nemzeti Szinház előadása közben egy
kor már alig lézengett valaki a sétányon,
megpillantottam két nőt és egy férfit, akik Markov Markó nevü diákot is, aki csak néegymás mellett ülték. Az egyik nő lehajolt, hány napja érkezett volt Szerajevóból a cseh
keresett valamit a földön. Megkérdeztem, fővárosba. A prágai letartóztatás is a szeramit keres és udvariasan fölajánlottam a se- jevói ügyészség utasítására történt.
gítségemet. A férfi hirtelen fölugrott és reám
Nyomban a letartóztatások után több hetámadt. Minthogy gyanút keltett a viselkedésével, igazolásra szólítottam föl. Nem en- lyen házkutatásokat is tartottak. Ezek eredgedett a fölszólításnak, hanem még durváb- ménnyel is jártak. Az elfogottaik lakásán
ban viselkedett. Nekem ugrott, erre meg- megtalálták egy forradalmi szervezet alapütöttem. Kardot nem használtam, csak kéz- szabályait, találtak azonkivül sóik fegyvert,
zel ütöttem.,
töltényeket, röpiratokat. A forradalmi szerA valószínűtlen védekezés után Bodzsár vezet, melynek alapszabályait megtalálták a
kihallgatása következett. Azzal védekezett, belgrádi Narodna Obrana-egyesület fiókjáhogy csak passzív szereplője volt az esetnek.
nak készült. Ezt az egyesületet 1908-ban, az
Csak akkor lépett közbe, amikor Béltekyt
annexió
után alapította Nusics Braniszláv a
megtámadták.
,
előmozdításának
— Miért kötöttek bele magúik békés em- délszláv kultúregyesület
céljaira.
A
tegnap
letartóztatott
három diák
berekbe? — mondta az elnök. A rendőröknek
volt az egyesület szerajevói fiókjának vezenem ez a hivatásuk.
— Nem tudtuk kérem, — felelte bele- tősége. Az elkobzott alapszabályok szerint
pirultán a vádlott, — hogy kicsodáik a nők... a délszlávok felszabadítása csak forradalom
Raab Alajos igy mondta el a rendőri bru- utján érhető el, az egyesület tagjai tehát kötalitás részleteit:
telezik magukat, hogy a délszlávok fölsza— Már hazafelé akartunk indulni a Ste- badításának ügyét ebben az értelemben fogfánia-sétányról, amikor felénk közeledett egy ják szolgálni és minden erejükkel arra törekrendőr. (Béltekyre mutat.) A sógornőmnek
egy csonthajtü kiesett a hajából, azt kereste szenek, hogy a Balkán összes szerbjeit megépen, amikor odaért a rendőr. Fölajánlotta a szabadítsák a Habsburg-uralomtól és egyeuralma
segitségét és amikor lehajolt, olyan mozdu- sítsék a Karagyorgyevics-dinasztia
latot tett, amiért fölpattantam és erélyesen alatt. Az elfogottakat bekisérték az ügyészrendreutasiotam. A rendőr ordítozott: — Ki- ség fogházába, ügyük már a legközelebbi jöcsoda maga! Igazolja magát! — Én tiltavőben tárgyalásra kerül.
koztam, amire a rendőr még inkább dühbe
'jött és inzultált. Arculütött, karddal a feCollenbergi Rüdt György báró, a bosjembe vágott. Az első orvosi segitség után nyák-heroegovinai kormány elnöki osztályáfölmentem a rendőrségre és bejelentettem az
esetet Papp Menyhért dr. ügyeletes rendőr- nak vezetője kijelentette, hogy valóban több
tisztnek. Három hétig gyógyult be teljesen a diákot letartóztattak, — tegnap is hármat,
— mert tiltott fegyvereket találtak lakásuk
sérülésem.
A kereskedő felesége és sógornője ha- sukon.
sonlóképen beszélték el az esetet.
Papv Menyhért dr. rendőrtisztet, SchUf-
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Szegedi kalendárium.
TÉLI
HANGULAT:
az
igazi téli nap szakadt ma
ránk. Délelőtt kiszakadt a
menybéli dunyha és fehérre szállongták be a pelyhek a földet, mindent. Ma
nagyon korán
sötétedett,
mert hófelhők takarták az eget és én egyedül
bolyongtam az utcán és ugy éreztem, hogy
nagyon jó lenne meghalni. Néha az ember
feltűnően gyakran
kacérkodik a meghalás
gondolatával, ami nyilván azért van, mert
néha. fölöttébb szenzibilisek vagyunk és nagyon mélyen és nagyon fáljdalmasan érezzük
az élet marásait a szivünkben sajogni,...
IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet jelenti: Hideg idő várható, helyenkint gyenge
havazással. Sürgönyprognózis:
Hideg, elvétve csapadék. Déli hőmérséklet Szegeden
— 2A 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.
APOLLÓ-MOZGÓ: „A kém", 3 felvonásos
dráma.

„Ma nem használható!"
(Saját tudósítónktól.) A Kárás:J-utaai
Aignier-palota sarkán 'kis t á l j a Ifiityieg^ a
melyre ilyenkor, télidőben annyi érdeklődő
tekint, mintha valami ügyeis rtíklám volna.
Reklámnak ugyan reklám, de éppenséggel
neon csábítja a ,,boltba" a publikumot. A szegedi korcsolyázó egyesületről van szó, az teszi közhírré a kis táblán, van-e jég a pályán vagy sem. Amióta beállt a tél, örökös
egyformán olvasható: A jégpálya ma nem
használható. No, ez borzasztó dolog, t l t a tél
és nincs jég, nincs téli élet,, nincs jégkirálynő, nincs semmii, a terraszos házikó elhagyottan szomorkodik a Korcsolyázó-téren,
a tisztán felsöpört sétaartakoin nem jár egy
lélek, hangtalan és egyhangú a táj, télbe merülő és nem hangos többé a korcsolyázóik zsivajszerü zajától. Ilyen telet, népiesen szólva, még nem pipáltunk. Tlavajly legalább
kedvre derített egy csöpp jég. Most nem
akar fagyni. De különösen a korcsolya-pályán makacskodik Tél-apó. Hát jó, aibha is
belenyugodnánk, hogy nem hozzon egy szemernyi havat, de Legalább nyomja kissé iejebb a higanyt a hőmérőben. Hiszen nem
kellene csaik néhány fok még iés a korcsolyázók örömétől harsogna a jégpálya. Pedig
ez telj'es rendben, készen áll, szinte várja,
hogy Tél-apó lehielléte jegesebb legyen, csakhogy, ugy látszik, a jó öreg bácsiból is kifogyott — a szusz, nagy szomorúságára a sportkedvelő ifjúságnak. A korcsolyázó egyesület
pedig jó télre számított, akkorára legalább,
hogy a néhány centiméteres vastagságú
szép nagy pálya befagy. Most kiderül — legalább eddig, — hogy a számítás fagyott be.
De talán lehetne segíteni a dolgon. Hiszen a korcsolyázó egyesület már eddig is
hozott áldozatot: ki bővítette a pályát huszonöt méterrel. A térnek egy kis darabját, ahol
azelőtt fü és dtuelva nőtt, megásatta, lecsiiszoltatta és hozzáillesztette a pályához. Igaz,
hogy ez nem sokat ér, ha egyszer nem akar
fagyni, de éppen itt lehet seó arról, 'hogy héti
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akarjon fagyni. Ha Télapó elhagy berniünket, h i t igyekezzünk pótolni őt, ahogya.il lehet. Budapesten például .már rá se hederítenek Télapóra. Ott már vígan, katonazene
mellett bosztonóznak a párok a Városliget
tavin. Pedig nincs különbség a hőmérő fokai között, épp olyan mérsékelt hideg van ott
is, mint Szegeden. Csakhogy Pest, — az
niás. Ott a viizet mesterségesen is befagyasztják, igaz, csinos kis pénzbe kerül, de behozaák a korcsoilyázók. A tagsági díj husz korona, azonkívül belépődíj nélkül még a helyiségbe se teheti be senki se a lábát. Kisérő
mamik vagy papák egy koronát fizetnek,
miáltal egyben jogot, váltottak ahhoz, hogy
leülhetnek egy székre a szabad levegőn ás
gyönyörködhetnek a korcsolyapálya mozgalmas életében. Mennyivel üdítőbb és kellemesebb látvány ez, mint például — egy rossz
operett a szegedi színházban!
Ilyenformán lehetne egy kis téli életet
teremteni a szegedi korcsolyapályán is. Mi
esak annyit mondunk, lehetne, bogy csakugyan lehet-e, már a szegedi korcsolyázók
egyesületének kasszájától, de talán imég inkább a leleményességétől és életrevalóságától függ . . .
— Hegedűs Lóránt dr. felolvasása,
melyet január 12-én, vasárnap délelőtt tart
a városháza közgyűlési termében, nemcsak
Az Ipar filozófiájáról fog szólani, hanem egy
másiik általános érdekű és a mai politikai
küzdelem homlokterében álló egyik legjelentősebb kérdésről is: a választói
jogról.
Hegedűs Lóránt dr., aki .mint országgyűlési
képviselő, egyike a legmunkásabb és legnagyobb tudásu politikusoknak, kétségtelenül
érdekes és megszívlelendő dolgokat fog elmondani a választói jog kérdésével kapcsolatban is és igy mindenképen indokolt az a
nagy érdeklődés, amely a közönség széles
rétegében mutatkozik Hegedűs Lóránt dr.
szegedi szereplése iránt.
— Zichy János Pécsett. Nagy küldöttség akarta fölkeresni Zichy János vallás- és
közoktatásügyi minisztert, hogy átadja neki
Pécs város díszpolgári oklevelét. A miniszter
j, a polgármesternek, hogy nem
kívánja a küldöttséget Budapestre fárasztani, majd a jövő hét egyik napján ő fog leutazni. Pécsett a minisztert ünnepies fogadtatásban fogják részesíteni.
— A beteg miniszter. Serényi Béla földanivelésügyi miniszter állapotában, mint értesülünk, állandóan tart a javulás. A beteg
miniszter az éjszakát jól töltötte és megszakításokkal aludt. Reggel kevés hideg teát
vett magához, azután megint elaludt. Délben
Bartha tanár megvizsgálta és konstatálta,
hogy láz nem jelentkezett, az érverés teljesen normális. Ma is rendkívül sokan érdeklődtek részben személyesen, részben telefon
utján, a beteg iránt, igy többek közt József
főherceg és Auguszta főhercegasszony.
— Mert az elnök zsidó. Az Est irja ezt
az érdekes hirt: Szegedről jelenti tudósítónk: A Szegedi Atlétikai Klub tisztikara
megújítás előtt áll és a nagy többség abban
állapodott meg, hogy az eddigi elnök, Csernovits Agenor főmérnök helyett bástyái Holtzer Tivadar nagykereskedőt valasztja meg el
nőknek, aki a versenytribün fölépítésénél
több ezer koronával támogatta az egyesületet, amelynek eddig is alelnöke volt. Erre dr.
Szeless József ügyvéd az alelnöki tisztről és
dr. Nekich Richárd munkásbiztositó titkár a
választmányi tagságról lemondott. A két lemondás oka az, hogy az uj elnök zsidó.
— A szegedi Lloyd-társulat választmánya tegnap délután 2 órakor Obláth Lipót elnökletével ülést tartott, melyen resztvettek: Weiner Miksa és Csányi János igazkatók, Fellner Emil pénztáros, Fülöp Zsigmond dr. ügyész, Rosenfeld Nándor háznagy,

DÉLMAGYARORSZÁG
Bő hm Sándor*, Glücksthal Lajos, Lórin Henrik, Perjéssy László és Reitzer Lipót választmányi tagok, Vermes Zsigmond titkár. Távolmaradását kimentette Kiss Károly választmányi tag. Obláth Lipót elnök az ülés
megnyitása után jelentette, hogy a zárszámadások a számvizsgáló bizottság által átvizsgáltatván, ezek az alapszabályok által a
közgyűlés elé utalt egyéb ügyekkel együtt
ez alkalommal tárgyalás alá vehetők, mire
Vermes titkár ugy a zárszámadásokat, mint
az 1913-Lk évi költségvetést ismertette, melyek a január 26-án tartandó közgyűlés elé
fognak terjesztetni. Foglalkozott a továbbiakban a választmány az évi jelentéssel, a
melynek során az uj adótörvények elhalasztása ós reviziója szóvá tétetett. A tárgyhoz
érdemlegesen hozzá szóltak Weiner Miksa és
Csányi János igazgatók, továbbá Fülöp Zsig
mond dr. ügyész, akinek ama indítványát
fogadta el egyhangúlag a választmány, hogy
Sándor Pál ós Vázsonyi Vilmos dr. országgyűlési képviselőknek az uj adótörvények elhalasztása és reviziója körüli nagyarányú
mozgalomban kifejtett kiváló huzgóságukért
ezen ülés jegyzőkönyvében köszönet szavaztassák és erről jegyzőkönyvi kivonattal értesitessenek. Weiner Miksa igazgató felhívta a
választmány figyelmét arra a körülményre,
hogy Hegedűs Lóránt dr. országgyűlési képviselő, a Lloyd Társulat és a Gyáriparosok
országos szövetsége meghívására
vasárnap
délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési termében az „Ipar filozófiája" címen előadást
fog tartani. Végül Pataki Vilmos és Hegedűs
Antal a társulati tagok sorába felvétettek.
— A katonai felülvizsgálatok időrendje.
A honvédelmi miniszter körrendeletben értesítette a várost, hogy a katonai felülvizsgálatokat január 28-án, február 18-án, március 18-án, április 23-án, május 14-én, június
18-án, julius 16-án, augusztus 12-én, szeptember 24-én, október 24-én és 30-án, november
10-én, december 16-án és szükség esetén az
ezeket a napokat követő hétköznapokon tartják meg.
^
— Át kell alakitanil Több százezer korona költséggel Arad kultúrpalotát építtetett, amelyet már régen át kellett volna adni
rendeltetésének, de nem volt készen. Most
végre befejezték a munkálatokat s át akarták adni hivatásának a palotát, de ez még
mindig nem sikerült. Az épület átvétele
előtt ugyanis, mint Aradról jelentik, az építészeti bizottság átvizsgálta a palotát és konstatálta, hogy több termet át kell
alakítani,
mert különben nem alkalmas a kijelölt
célra. És ez az átalakítás újból sok pénzbe
fog kerülni a városnak.
— Magyar bélyegzőt az iskolákba!
Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi
miniszter körrendeletben fölhívja a magyar
városokat, hogy az iskolák bizonyítványait
magyar körirata bélyegzővel kell ellátni. Az
elemi iskolákban pedig csakis magyar nyelvű bélyegző használható. A körrendelet
egész szövegében igy hangzik:
Az 1908. XLVI. t.-c. 7. §-a rám ruházta
azt a jogot, (hogy az elemi iskolai végbizonyítványnak iés az elemi ismétlő iskolai bizonyítványnak az iskolafent ártók általi használandó mintáját megállapítsam. Ezen bizonyítványok mintáit a 2103/1912. elnöki számmal kiadott rendeleteimmel megállapitoUam s a bizottsággal már közöltem. A közölt bizonyítvány mintákon az illető iskola pecsétjének
alkalmazását is elrendel endőnek találtam.
Mivel pedig az 1908. XLVT. t.-c. 7. §-ánaik
rendelkezéséhez képest ezen bizonyítványok
magyar nyelven állitandók ki, — az iskola
pecsétjének körirata is természetszerűleg
csak magyar nyelvű lehet Ehez kéjiest a belügyminiszter úrral egyetértőkig ezennel elrendelem, hogy minden egyes községi és

7

—__

felekezeti iskola részére oly kiállítású bélyegző (pecsét) szereztessék be, melynek köriratában, mint fentebb megjelöltem, magyarnyelven az iskola fokozata ós jellege szerepeljen s a helységnek az 1898. IV. t.-c. 5.
értelmében megállapított hivatalos neve legyen feltüntetve. Azon iskolafen+artók mindazonáltal, melyek az 1908. XLVI. t..-c. 7.
§-ának első bekezdése alapján a nem magyar
tannyelvű iskola részéről kiadandó iskolai
végbizonyítvány rovatait a magyar nyelv
mellett az iskola tannyelvének megfelelő
nyelven is kiakarják tölteni, — jogosítva
vannak az iskola pecsétjének köriratában az
iskola, fokozatát ós jellegét megfelelő magyar
körirat mellett másodsorban az iskola tannyelvének megfelelő köiratot is alkalmazni,
— mely természetszerűleg azonban, hogy az
elemi ismétlő iskolai bizonyítványon kizárólag csakis magyar körirata bályegző alkalmazandó, végül, ugyancsak a belügyminiszter úrral egyetértőlég elrendelem, hogy a
szóban forgó bizonyitványokon az illető iskola és nem az iskolaszék pecsétje clkalmazandó. Zichy s. k.
— A csaló tröszt. Newyorkból jelentik:
A szövetségi kerületi törvényszék helyt adott
a kormány panaszának az Eastern Retel
Lumber Dealer Association fatröszt-társaság
ellen ós elrendelte föloszlatását. A panaszt
1911. május 18-ikán nyújtották be azzal a
váddal, hogy a társaság valóságos összeesküvést szőtt az államközi kereskedelem
és
közlekedés korlátozására, amennyiben fekete
tisztákkal dolgozott, büntetéseket állapított
meg és kizárásokkal is fenyegetődzött. Az
Association nem volt más, mint csaló spekulánsok egyesülése, kik az árakat önkényesen állapították meg és erőszakolták ki.
— Feleség a kisasszony . . . Két évvel
ezelőtt vezette anyakönyvvezető elé menynyasszonyát Flaschner Lajos magánhivatalnok. Dacára a hatezer korona hozománynak,
a házasság nem volt boldog. A menyecske
csakhamar hazaköltözött szüleihez, még pedig nem mint asszony, — hanem mint leány.
Nyilvánvaló, hogy a fórjuram volt egybenmásban — a hibás. Sőt nemcsak egyben, hanem másban is. A lakodalom napján ugyanis hozomány fejében egy fentartásos hatezer
koronás betéti könyvet kapott. Flaschner rávette a feleségét, hogy a betétet oldja, fel a
fentartás alól. Az asszony telj esitette férje
kívánságát. A pénz — az egész hatezer korona, aránylag igen rövid idő alatt — részint
elfogyott, részint, eltűnt. E közben már az
asszony megunta a különös házaséletet, már
csak azért is, mert rájött, hogy Flaschner el
akarja adni a bútorait is. Hazaköltözött szüleihez s feljelentette az urát csalásért, mert
házasságot színlelve, őt tévedésbe ejtette és
meg,károsította. Az ügyet ma tárgyalta a
bíróság, amely előtt érdekes fordulat történt. A panaszos nő ugyanis kijelentette,
hogy közjegyzői nyilatkozatot adott az urának, amely szerint a hozományról lemond ft
ennek folytán panaszát visszavonja. A bíróság e vallomás folytán az eljárást megszüntette.
— Kémek repülőgépen. MáramarosSzigetrŐl jelentik: Huszton tagnap este hatóra tájban és ma reggel négy és öt óra között egy fényszóróval ellátott repülőgép
többször megkerülte a várost, majd Ökörmező felé folytatta ú t j á t iés eltűnt. Mivel a
katonai hatóságok nem tudnák arról, hogy
a galíciai csapattestektől katonai aeroplánt
küldtek volna Máramaros (irányában, azt
hiszik, hogy oroszországi kémek repültek
át a hatáTon.
— A newyorki sztrájk. Newyorkból jelentik: A ikonfekciós munkások és a pincérek sztrájkja nagy zavart okoz. A rendőrség tehetetlen és nem tudja a dolgozni akaró
munkásokat a sok ezer sztrájkoló ellen megvédelmezni. A dolgozni akarókat uton-utíélen bántalmazzák. Pincérek az Asztor-szálló ablakait ebéd közben beverték s erőszakkal be akartak
hatolni az ebédlő-terembe.
Köztük és a rendőrség között harc folyt, *
mig végre sikerült a pincéreket visszaverni.
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— Gyors segítség! Hónapok óta szenved már tiizelő-inségben Székesfehérvár
s
most, hogy keményebbre fordult az idő, a
ba,i még súlyosabb lett, amit természetesen
a szegényebbje érez meg. Az inség végül már
nagyon fenyegető lett, ami két humánus
földbirtokosnak dicséretes gondolatot sugallt.
GrünfcJd Ignác és Grünfeld Pál székesfehérvári földbirtokosok a veszedelem enyhítésére
tegnap Saá-ra Gyula polgármesternél bejelentették, bogy két vagyon tűzifát és azonkívül
egy rangon burgonyát küldenek, hogy oszszék szét a szegények között. A szép adouiényt ma már szétosztották.
— Krisztus sirja. A Iondoni béketárgyalásokkal kapcsolatban a szent atya a nagyhatalmaknál interveniált az irányban, hogy
a Megváltó sírját és a szenthelyet vegyék ki
a török íenhatóság alól. A szent sir- és a
Golgota körül évszázadok óta heves disputa
áll és a kutatók nem bírják kétségtelenül
identifikálni ezeket a helyeket a bibliával említettekkel. Érdekes, hogy ép amikor a pápa
keresztény hatalom alatt szeretné tudni Jézus kínszenvedéseinek helyét és pihenőjét, uj
teória született meg róluk, amely különös figyelemre érdemes.
E véleanény szerint az a templom, amelyről azt tartják, hogy a szent siron emelkedik
c<3 a, megfeszítés helyét is jelzi, nem az igazi
helyen áll. Ezt a helyet mintegy ezerhatszáz
évvel ezelőtt a keresztények Krisztus sírjának tartották ugyan s ezért is építtetett
Konstantin császár templomot e helyen, de
az ujabb ásatások lényegesen más felfogáshoz vezettek. Conder, a hires arkeolégus a
Pa 1 esti ne Exploration Fund ásatásainak vezetője hosszas vizsgálódásolk után arra az
eredményre jutott, hogy a Golgota a mai damaszkuszi kaputél északra fekvő dombon, Jeruzsálemben van. Ez a hely felel meg egyedül a bibliai adatoknak s ezt általában sokszor használták nyilvános kivégzésekre. Ezt
a dombot amfiteatralis emelkedéssel környékezi a lejtősen feléje haladó sikság, ngy, hogy
messzire is látszik és keletre fekszik a nagy
északi úttól. Ezek az adatok megegyeznek az
evangéliuméival, melyek szerint Krisztust a
város falain kávái], egy kapu köiaelében,
mindenünnen látható helyen feszitették meg.
Az evangélisták azt is elmondják, hogy a
holttestet egy kerti sirba. helyezték el, a keresztfa közelében. Ezt a sirt Conder a nagy
északi ut egyik nyugat felé eső sziklasír jáhan találta fel.
— A sir egy sziklába van vágva — irja
az arkeológus — és hat test számára szolgálhatna pihenőhelyül. A sir külső részétől
északra egy kisebb sírhely van egy holttest
számára, ez lehet az a hely, amelyet az evangélisták említenek.
Conder eredményeit egy másik arkeológus — Bocvey — is igazolja Szerinte a damaszkuszi kapu ma is ott áll, >ahol Krisztus
idejében állt és része volt a várost övező falnak, Már pedig a szent sirt jelző templom
jóval beljebb fekszik a város falánál, ami az
evangélisták adatainak nem felel meg, mert
szerintük a keresztrefeszités kívül történt a
város falain. Régebben az volt ugyan a nézet,
hogy Krisztus idejében a falak szűkebben
övezték a várost s igy a. templom helye
csakugyan kivül eshetett a falakon. Ma azonban olyan kétségtelenül megállapították
már, liogy a damaszkuszi kapu egy része a
város falának, hogy a tőle beljebb eső templom nem lehet a szent sir helye. A templom
építője nyilván csak emléket akart emelni
a szent helyen s csak később támadt a felfogás, liogy a templomot a Megválté sírján
emelték.
— A szerb Napoleon. Belgrádból képeslevelezőlapot szállított hozzánk a posta. Szerbiában bizonyára nagyon büszkék az emberek az u j képes-levelezőlapra és mi ás sietünk
olvasóinkat abba a kellemes helyzetbe juttatni, hogy megismerjék a szerb fantázia
legújabb termékét. Épen száz esztendeje,
liogy Nagy Napoleon dicsőségének a napja
hanyatlani kezdett, majd pedig a nagy, véres
tengerben végkép elmerült. Azóta száz évtől
errefelé ha valaki csak egy fejjel is kiemelkedett a tömegből, minidjárt zengeni kezdett
*z ujjongók kórusa: itt van, megérkezett, di-
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csőség neki, az u j — Napoleon. Ráfogták katonákra, akik fölperzselték egy-egy afrikai
sátortábort, ráfogták tenoristákra, akik a
legmagasabb hangok kótahadseregén arattak
diadalt, volt Napoleon Paquin. a szoknyamüvész és Ady Endre, a költőmester, sőt, az
egyik irógép-gyárnak az utazója is mint Napoleon j á r j a be és lióditja meg a világot.
Most azonban kiderült, liogy mindezek a
Napoleonok talmiaik, hamisítások. Szerbia, a
kicsi, a kedves nyújtja az emberiségnek azt a
gyönyörűséget, liogy érezhesse egy Napóleonnak a szivet remegtető megjelenését a földön. A legfrissebb Napoleon, a hanté nouveautée e téren Sándor, a szerb királyfi. Petúniák fia ós majdan trónjának is örököse.
Ez az ifjú herceg csodálatos pályafutásra nézhet vissza. A sors nem rendelte királynak, bátyja, György volt a trónörökös. Ám
Sándor már ifjú korában olyan lángész, hogy
György, a bátyja, kissé megbolondul, miire
Sándor egy vakmerő lépéssel trónörökössé
válik. Közben betegeskedik, de kitör .a háboru és Sándor is ott jár mindenütt, ahol a
harc véres rózsái teremnek, ott van mindi f,
szorosan a hadak végén, alig tíz-huszonöt kilométerre attól a helytől, ailiol dúlna a csata,
lia ellenség is járna arra felé.
A szerb nép nemcsak bátor nép, hanem
bálás is, hűséges is királyához és királyának családjához. A nagyszerű harc véget ért.
Egyes hősök Prizrendben vitézül legyilkolták
az ágyban fekvő sebesülteket, még az ápolónőiktől sem ijedtek meg, pedig azok nem is
voltak megsebesülve. E sok vitézségért azonban nem a maguk számára kérik a babért
ezek a szerb katonák: alattvalói hűséggel átengedik a dicsőséget Sándornak, ő volt e hadjárat csillaga, fénye, Napoleonja. Képes levelezőlapokat készítettek Sándorról, amint ott
ül táltos lován, kivont karddal és néz-néz,
keresi az ellenséget, de egy rossz ágyúnál
nem lát egyebet, mert a szerbek már minden törököt megöltek. Csak Napoleon ködalakja látszik a háttérben. Borzasztó szomorúan néz Sándorra, mintha mondaná:
— Moszkva, Waterloo, Szent Ilona . . .
mind semmi. Ez a Sándor, ez tett engem
igazán tönkre. A szerb Napoleon.
— R. Gyenge Annus. Gyenge Annus
egy kis színésznő volt, egy egészen közönséges, vidéki színésznő, Temesvárott. Aztán jött
a Rosner-botrány és a kis színésznő kiszökött a szép Dáviddal Amerikába. Chicagóban Rosner bárt nyitott, Annuska pedig az
ottani Magyar Színháznak lett egyik primadonnája.. Most hosszú idők után, ú j r a hirt
hallunk R. Gyenge Nusiról. Az Amerikai Magyar Népszará-ha 11 olvasom, liogy7 az Gnképző-Egylet nagy paraszthált rendezett. A bál
minden résztvevője szavazó-cédulát kapott:
ki volt a, legszebb nő vagy férfi a bálon? Az
egylet annak, aki a szavazásban a legtöbb
szavazatot kapja, a Hamburg-Amerika Line
szabadon választandó hajójára szóló
ll-ik
osztályú jegyet ad Európába és vissza és fizeti az útiköltséget Budapestig és Budapesttől Hamburgig. Aztán következik a szavazatok állása. íme:
György Irén
1023
ÍMekenbac Karola
481
Joseph Bernátné
569
Thury Ilona
222
Schwartz Marisikia
603
Huppert Bernát
1362
Künstler Samu
289
Kurlander Samu
129
R, Gyenge Anna
129
Amint tetszik látni, R. Gyenge Anna
sanszai nem a legkitűnőbbek. A lista végén
áll Kurlander Samuval együtt 129 szavazattal. Egyformán szépek. Azért még sincs ok
kétségbeesésre, mert a szavazás még folyik.
De mi lesz, ha meg iis nyeri Annuska a dijai? Egyedül nem jön haza Budapestre, csak
nem hagyja ott az urát? Rosner pedig nemi
akar visszatérni szülőfalujába. Kár érte, az
ilyen amerikai-stilü kuj ónért.
— Tűzoltók bálja. A Szegedi Önkéntes
tűzoltók farsangi táncmulatsága február hó
1-én a Kass-vigadó Lloyd termeiben lesz. A
rendező bizottság megkezdette működését és
a bál sikere bizonyára ezúttal sem fog el-

maradni.
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— Gróf, báró, attasé, sőt szélhámos.
Fodor József fővárosi bútorkereskedő Kecskeméti-utcáiban lévő üzletébe néhány nappal ezelőtt beállított egy választákos elegánciával öltözött fiatalember. A cégfőnököt kereste, akinek bemutatkozott:
— Gróf Metternich-Kurt
Wolff vagyok
— mondotta. — Tegnap érkeztem meg Belgrádból, ahol a német nagykövetségen voltam attasé. Most áthelyeztek ide, lakásomat
akarom berendezni.
Meg is egyeztek nyolcezer
koronában.
Felét hétfőn kellett volna fizetni, addig azonban azt kérte a gróf ur, bogy egy angol garnitúrát küldjenek el a Wesselényi-utca 69.
számú házban lévő lakására. A cég sietve tett
eleget a gróf ur kívánságának és várta az előleget. Hétfőn odaszólt telefonon a gróf:
— Kiutaltam a négyezer koronát — eddig jutott csak, a telefon recsegett-ropogott,
ugy, lvogy Fodorék nem érthették, hogy melyik banktól utalványozott a gróf. Kiküldtek
lakására, de a háziasszony azzal utasította el
a cég emberét, liogy Metternich nincs odahaza.
Metternich-Kurt Wolff gróf ur másnap
Szőts Simon Kossuth Lajos-utcai szőnyegkereskedőt tisztelte meg látogatásáéul. Itt
Kriesz Ferenc üzletvezetővel tárgyalt, ágyat
rendelt, elte miután csak most érkezett meg,
ideiglenesen egy ágyra volt szüksége. Persze
az előkelő idegen itt is sikerrel operált. Hasonló módon dolgozott Wilcsek kecskemétiutcai fehérnemükereskadőnél. Egész nyugodtan kisétált a Teleki-térre, ahol Schwarz Sámuel ószeresnak harminc koronáért adta el
a nyolcszáz korona értékű garnitúrát, husz
koronáért az ágyat, ami fehérneművel együtt
testvérek között is megér kétszáz koronát.
Eddig simán ment minden, tegnap azonban
pórul járt a gróf nevében szélhámoskodó ember. Beállított Katz Lajosné Molnárutca 30.
számú liázbau lévő lakására. Itt már báró
Schid-nek adta ki magát. Bécshői jött és
Jakab ff y államtitkárnak lesz az attaséja.
— Bőröndjeim ia London-szállóban vannak, de már megbíztam az 550-es hordárt,
hogy hozza el.
Katznénak gyanús volt a dolog, telefonált a szállóba, ott nem tudtak a báróról semmit, az államtitkár sem tudott az attasé úrról, mire Katzné a rendőrségre sietett, honnan detektívek mentek ki a lakására, ahová
délután beállított a báró. Persze lefülelték,
bekísérték a főkapitányságra, ahol kiderült,
hogy Fischiel Lajos a neve, 24 éves osztrák
gazdasági gyakornok, aki csalásért Bécsben
már kétszer volt lecsukva. Most harmadszor
került tömlöcbe.

NYILT-TER*)

a B H M H U B H B M H
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 .
*) Ezen rovat alatt köziöttrtkért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
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Az esküdtszék újjászervezése.

magyar tudom.

— Az uj igazságügyminiszter nyilatkozata.—
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Pénteken, szombat és vasárnap
Dán sláger.

Dán s z i n é s z e k .

A bohém

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

Ezt megelőzi:

A Tálra

Az első magyar természeti felvétel

Ágoston és a sztrájk
Bohózat.

Kfnyszerhazttgság
Amerikai vigjáték.
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Előadások d. u. 6, este fél 8 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig.
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szinház
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mozgófénykép

Dán dráma.

Dán színészek.

Fekete Oroszország
A nihilistanő.

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

V
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A dráma előtt:

A balkáni escmányeH
Felvételek a háborúról.

A babona
Bohózat.

Egy tenniszjátszma
Amerikai vigjáték.

i

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

szinház
Aliee

Tornász mutatványok.

I=olId.or szólóra.
Bohózat.

Bonifác ellsésett
Bohózat.

Frickot szerencsét hoz
Vigjáték.

A démon
Reálisztikus dráma 3 felvonásban. Irta Henry
Kis+emaeckers. Játszák a párisi Odeon szinház tagjai.

Az igazságügyi szervezetnek és a büntető perjognak olyan jelentős témájáról, amilyen az esküdtszéki intézmény s amelyről
több mint egy évszázad óta ugy a törvényhozás termeiben, min ta könyvtárakra menő
irodalomban a legkülönbözőbb beható fejtegetések hangzottak el, illetve tétettek közzé
— nem áll módomban egy interview keretében érdemlegesen nyilatkozni. Az esküdtbíróság. mióta 1791-ben Angliából az Assamblés Constituante-t az egész kontinensre áthozták, világszerte megtette a maga diadalmas körútját és a százhúsz év alatt egyrészt
a legnagyobb magasztalásokban részesült,
másrészt pedig a legélesebb támadásoknak
is ki volt téve. Ezen bizonyos fokig nem is
kell csodálkozni, mert ez az uj intézményeknek és az emberi ideáloknak sorsa. Mint
tanár és jogi iró 1888. óta mostanig különféle tanácskozmányokban, dolgozataimban s
a szaklapokban megjelent tanulmányaimban
elégszer nyilatkoztam az esküdtbíróság kérdéséről. Beköszöntő-beszédemben utaltam
arra, hogy a bűnvádi perrendtartásnak, a
melynek egyik tervezetét különben boldogult
Szilágyi Dezső megbízásából 1892-ben én
szerkesztettem s amelynek későbbi tárgyalásain 1893-tól 1896-ig folytonosan résztvettem, némely fejezeteit — amelyek a tizenhárom évre menő gyakorlati alkalmazásban
meg nem felelőknek mutatkoztak — revízió
tárgyává óhajtanám tétetni. Ezek közé tartoznék az esküdtbirósági eljárásban különösen a kcrdésföltevés szabályozása és esetleg
a perorvoslati rendszernek némely részletei.
Az a tervem, hogy a legfelsőbb magisztráturának egyik kiváló vezetőférfiát, aki az
1896 : XXXIII. törvénycikket a gyakorlati
alkalmazásból a legkitűnőbben ismeri, föl fogom kérni arra, hogy a bűnvádi perrendtartás revíziójáról tervezetet dolgozzon ki s ezt
a tervezetet annakidején az illetékes szakférfiakból egybehívandó értekezlet megvitatása
alá terjesztem, azután pedig közzé fogom
tenni.
Amint látható okként, az u j igazságügyminiszter programjában nemcsak az esküdtszék reformjának kérdése szerepel, hanem
revízió tárgyává kívánja tenni az egész bűnvádi perrendtartást is. Kétségtelen, hogy a
revízióra szükség van s általában az uj igazságügyin iniszter programja alapos reményt
ad arra, hogy a magyar igazságszolgáltatás
még sok üdvös reformot várhat tőle.

Pénteken, szombat és vasárnap
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(Saját tudósítónktól.) Az esküdtszék! intézmény újjászervezése hosszabb idő óta aktuális kérdés. Sűrűn hallani komoly jogi vitáikat arról, helyes-e az esküdtszék a mai formájában, vagy — mint a legtöbb emberi
ideál — ez is eljutott az újjászervezés szükségességéhez? A pro ós kontra vélemónydkből most miéig aiem lehet határozott következtetésre jutni, jeléül, hogy az újjászervezés kérdése még érőiben van. Annyi bizonyos,
hogy az intézmény megreformálása nem késhet soká — ebbön különben a jogász vélemények is találkoznak — csak némelyéket az
a gondolat aggászt, vájjon a reform kivetkőztetné-e az esjküdtszéiki intézményt önmagából. Balogh Jenő dr., az u j igazságügyminiszter ma nyálátkozott ebben a kérdésben és az tűnik ki a szavaiból, hogy ez az
agadalom fölösleges. Balogh Jenő dir. többek
között a következőket mondotta:

K

§ Kártérítés a női szépség elvesztéseért. Hogy a női szépség és a nőnek ezáltal
való érvényesülése pénzbeli értéket jelent, ez
nagyon világos a laikus előtt, de a magyar
igazságszolgáltatás eddig nem akarta elfogadni azt az álláspontot, hogy a női szép
ség elvesztéséért kártérítést lehet igényelni.
Most végre ezirányhan is megtört a jég. Horváth Erzsikét, egy bájos fiatal leányt hat

evvel ezelőtt borzasztó szerencsétlenség érte
a hatvani cukorgyárban; az egyik kerék hajánál fogva elkapta, körülforgatta ás végül
egész fejbőrét, hajával együtt loskalpoltu.
A leányka ügyvédje nemcsak életjáradékot
követelt a szörnyű módon megcsonkított leányka részére, hanem ezenkívül egy összegbei" is 5000 koronát a női hivatás telj esitásét
akadályozó eltorzulásért, A budapesti törvényszék helyt is adott ennek az igénynek és
a járadékon felül még 2000 koronát egy öszszegben is megítélt a leánynak azon a címen,
hogy női érvényesülése egész életére lényegesen megnehezült szépségének elvesztésével.
A tábla a keresetnek ezt a részét elutasította, mert szerinte esák keresetképesség
csökkenése alapján van kártérítésnek helye,
A Kúria azonban a törvényszék álláspontjára helyezkedett és végérvényesen megítélte
Horváth Erzsikének a 2000 koronát szépségének elvesztéséért.
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KÖZGAZDASAG
x A közös bank kamatlábának kérdése. Bécsből jelentik: Az Osztrák-Magyar
Bank főtanácsa ma délelőtt ülést tartott, a
melyen előterjesztették az 1912. évre vonatkozó zárószámadást. A költség, adó és miniden más kiadás levonása után tiszta nyereségül 40,079.628 korona marad. Az 1912. évre
eső osztalék részvényenként 120 korona, vagyis a befizetett kétszáztiz millió korona részvénytőkének 8.571 százaléka; 1911-ben az osztalék 104 korona 40 fillér volt, ami 7.457 százaléknak felelt meg. A mult év második felére szóló részvényszelvényre még 92 korona
esik s ezt az összeget a mérlegnek a február
5-én tartandó közgyűlésen leendő elfogadása
után fizetik ki. Az ülésen Pranger vezértitkár közölte, bogy a visszaözönlés az idén is
erős volt. Mindazáltal a piaci ráta olcsóbbodása nálunk eddig nein volt észlelhető. Tegnap a ráta 4a/» százalék volt, de ezen alul is
fogadtak el váltókat. Valószinii, hogy a legközelebbi időben a kamatláb további csökkenése fog beállani, mert az osztrák pénzügyi
kormány dollárkölcsöne gyorsabb tempóban
kerül befizetésre, mint várható volt és hogy
ez a boni pénzpiacra előreláíhatóan kedvező
befolyást fog gyakorolni. Miután azonban az
adóköteles bankjegyek a legutóbbi kimutatás szerint még mindig meghaladják az öt
milliót és a devizaárfolyamokat illetőleg is
m,ég mindig bizonyos óvatosság van helyén,
a főtanács a kamatláb leszállításának kérdésében még egy ideig türelemmel kell hogy
legyen. A főtanács legközelebbi ülése e hónap
22-én lesz és azon elkészül a közgyűlés elé
terjesztendő jelentés is.
x Riadalom. A budapesti értékpiac ma
kedvező hangulatiban nyilt meg és a harasSe
erős vásárlásai következtében a kezdő árfolyamok valamivel a tegnapi zárlat fölött állottak. Az iizlet folyamán azután az a hir
terjedt el, bogy a török békéd el egátusokat
visszarendelték és bár a hir igazságáról meggyőződni nem lehetett, a spekuláció szilárd
alapirányzata megrendült ós csakhamar az
eladási kedv túlsúlyra jutott. A ikontremin
is, mely az ntóbbi időiben lényegesebb veszteséget szenvedett, újból munkához látott, a
mi a felvételt kereső anyagot csak szaporította. Ily körülmények között az árjavulás
hamarosan elenyeészett és további 3—4 koronás árhanyatlás állott be, ngy, bogy az árfolyamok végeredményben ugyanannyival a
tegnapi zárlat alá kerültek. A déli tőzsde is
gyenge volt, amiihez hozzájárult az is, hogy
állítólag Románia és Bulgária közt a viszony újból nagyon feszült. Gyenge forgalom
mellett a legalacsonyabb mai árfolyamok nívóján zárult az üzlet. A készárupiacon a
Ganz-részvény tűnt fel 70 koronás áremelkedésével.
x Javul a pénzpiac. A pénzviszonyokban
beállott javulás egyelőre tartósnak bizonyult.
V külföldről csak csekélyebb pénzajánlatok
érkeznek, bár ugy, liogy a kínálat nem nagy,
de viszont a kereslet igen csekély, nyilván-

valókig azért, mert a szükséglet tartózkodik
további javulás és még olcsóbb pénz reményében. A nagybankokhoz tekintélyesebb
összegek folytak vissza, melyek most elhelyezést keresnek. A viszonyok javulása a tételek egy nyolcadiszázalókos olcsóbbodásálban
jut kifejezésre. Az általános javulást a jegybank tegnapi kimutatása is visszatükrözi.
x Kamatlábleszállitás a küszöbön. A
pénzpiac helyzetében beállott javulás abban
nyer kifejezést, hogy Berlinben és Londonban a magánkamatláb csökkent. Berlinben a
bankkamatláb és a magánkamatláb között
1 s háromnegyednyolcad százalék a különbség s hsa a Reichsbank státusa valamennyire
kedvező lesz, nincs kizárva, hogy teszállitjáb
a bankkamatlábat. Londoni bankkörökben se
tartják kizártnak, hogy az Angol Bank is leszállítja a kamatlábat, ami aztán megkönnyítené a Reichsbank kamatlábmérséklését is.
Tegnap az a hir volt Londonban és Bécsben
elterjedve, hogy az Angol Bank már ma fél
százalékkal leszállítja a kamatlábat, de ez a
hir nem vált be.
x Az önálló hitelszövetkezetek központja. Az adónovella az országban működő
hitelszövetkezetek edidig élvezett adómentessé
gét ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a kormány által elismert központba belépjenek. A
Pénzintézetek Országos Egyesülése e végiből
saját kebelében hitelszövetkezeti szakosztályt
alakított, melybe az ország jelentősebb önálló hitelszövetkezetei csaknem kivétel nélkül beléptek. Az u j központ legközelebb fogja megkezdeni működését, melynek súlypontja a hitelszövetkezetek
revíziójában lesz. A
központ működésének megkezdése előtt január 25-re közgyűlésre hívja egybe összes
tagjait, amelynek tárgysorozatában
Antal
Gábor református püspök elnöki megnyitóján kivül mindazon kérdések szerepelnek, a
melyek az önálló hitelszövetkezetek független fen maradása és fejlődése szempontjából
fontosak. A Pénzintézetek Országos Egyesülése az utóbbi időben újból 87 önálló hitelszövetkezetet; vett fel tagjai sorába.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.

N A Y

E S

1913. január 11.
4128—1912. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróságnak
1912. évi Sp. III. 1253/4. számú végzése következtében Dr. Szivessy Lehel ügyvéd által
képviselt Iván Testvéreik javára 713 korona
25 fillér s jár. erejéig 1912. évi november hó
14-én foganatosított kielégítési végrehajtás
u t j á n lefoglalt és 2350 koroniára becsült következő ingóságok, u. m.: irodai berendezés,
kocsik, csővek és egyebek .nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 3772/2. szánra végzése folytán 413 korona 25 fillér tőkekövetelés, ennek
1912. évi január lió 1-től járó 5% kamatai,
%
/3% váltódij és eddig összeseu 145 korona
bíróilag már meglállliapiiitnjtt Ikiöpfiségjek értőjéig Szegeden, Mérey-utcai telepén leendő
megtartására
1913. ÉVI JANUÁR HÓ 13-1K NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI 10 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és
108.
értelmében készpénzfizetés mellett a
legtöbbet Ígérőnek szükség esetén a becsáron
alul is el ifognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhivatnak, 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:
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1912. évi december hó 24.

Farkas,
kir. bírósági végrehajtó.

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egy hónapra

. 24.— kor.
. 12.— „
.
6.— „
.
2.— „

R O N A

köztisztasági gépek és eszközök gyára
BUDAPEiT, V. KER., ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.

Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolőkocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
612
Jta
Szemétgyüjtőszek ények. Hulladékkocsik és szemeteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szi
vattyuk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Állandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben.

JYioskooits cipóárúháza, Szegedi
Kárász-utca 14.
Telefon 10-59.
•
Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem
hazai elsőrendű
amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 1 0 — 1 3 — 1 7 — 2 2 korona árban.
576
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színház

Városi
Folyószám 155.

S z o m b a t o n j a n u á r h ó 11-én

A SARKANTYÚ.
Dráma 3 felvonásban. Írták: Qábor és Liptay Imre.
R e n d e z ő : ALMÁSSY

ENDRE.

SZEMÉLYEK:
Csiky László
Kovács Gábor, táblabíró
Szohner Olga
Elza, a leánya
Virányi Sándor
Rácz György, v. főhadnagy
Miklóssy Margit
Karol in néni
Baróti József
Vértes, vasúti felügyelő
Mihó László
Glatz
l
Virágháty Lajos
Rényi j hivatalnokok
Lebeda Géza
Fodor (
László Tivadar
Klein Ármin
Pogány Béla
Szeszler, vállalkozó
Unghváry Kálmán
A doktor
Szűcs Irén
Anna, cseléd
Koháry Pál
János, szolga
Virághátyné
Kirbiszné
Szatmáry Árpád
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,
Csipkeé s szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

LUCZA JÓZSEF

Hajősziilés

ellen

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

k e l m e f e s t ő és vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta é s Vidéke Takarék
házában. HÓHMEZŐVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8.

Gyenge nők, gyermekek é s betegség után
mindenki
erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n a vasbortól". Ára 2-40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
205

Legjobb hajfestö az
országosai elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában S z e g i d ,
Széchenyi-tér
520

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

Modern
FÉNYKÉPÉSZETI
műterem
RUTKAI ÉS VITKAY
Szeged, Kárász-u. 16. (Corsokávéházzal szemben.)

• • •••

• •••

a

Versenynagyáruház
U bérpalota, a gőzífirdWcl szentben.

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,, 5.—
Kosztüm finom bársonyok K 3.— és 4.—
Kék angol seviotok
K 3.—
Fekete, finom kosztüm-kelmék
„ 5.—
Goldb. és K manos-barchetek félárban
50 „
„
„
kartonok
K 2.70
140 cm. szélesselyem-lüszter
„ 1.Francia delinek
70 fill.
Angol zephirek, métere
K 1.90
Tiszta selymek, ruhára
Hímzések, széles, métere 20 és 30 fill.
Valódi clöpl-csipkék 10 fill.-tői50 fillérig
Szőnyegek fél á r b a n !
Női finom ingek
K 2.20
„ fekete finom alsók
„ 2.—
„ fehér sifon-alsók
„ 2.40
Selyem nr fekete harisnya
„ 1.50
„
, szines
„
„ 1.30
„
, r fekete női harisnya 80 fill.
Férfi se' i 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

ffiivel egy nagy őszi raktárt vetGUMMIT több mint 2000!
.orvos mlnfa legmegblz I tem. nagyon sok cikkem van, mit
hatóbbat ajánlja.
feltűnő olcsó árban árusitok.
A kirakatokban ki* I
függesztett OLLA rec-i
' lamtáblácskák vztü-A
Tessék meglátogatni!
usitd helyeketjel
[Ára4.6es8K,„
ituezatjáéd.
ara
k

*SlÍtAit"ii nlté, ! t 4 ' 6. 8
10 korona. — Követelje azonoan, hogy
» í l y e b h í r r f t t c s a k i 8 OLLA-t adjon é s ne engedjen magának cse• w u s i t ó í i i ü , s " á » y utánzatot mint „ép oly jót" feldicsérni. - Az
helyek kimutatását é s árjegyzéket ingyen küld az OLLAgummigyár Wien, II;3M, P r a t e r s t m s e 57.

KAPHATÓ: Vajda Imre és Társa, Varró
8 Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor
Antal
> Gyuritza Lipót, Leinzinger Gyula, Kenecz
Dezső.

Franiri a Í
KI

A

Irakatokban kifüggesztett OLLA reklámtáblácskák
az OLLA elárusító helyeket jelzik.
156

• • • i i a i i a i a H i H i i

Riltja alkalom.
Szabott áraH•Las • •

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

A Szeged állomáson.
Indulás:
B u d a p e s t f e l é : K. exp. 326. Sz. v. 1J5. Gy. v . 6<s.
Sv. v. 430. Qy. v. 954. Sz. v.~840. T. v. sz. sz. 211.
Gy. v. 3H. s z . 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. 540. Gy. v. 6J4.
T. v. 2io. Sz. v. 425. K. exp. 246.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é :
Sz. v. 1®
Sz. V. 457. Motor 956. Sz. v. 1150. Sz. v. 227. Sz. v. 622
Arad f e l é : Sz. v. 2®. Motor 542. M. v. 1020. Gy.
m. 1235. Sz. v. 322. Motor 436 Mezőhegyesig). Gy. m.
633. M. v. 7® (Makóig).

Érkezés:
B u d a p e s t f e l ő l : Sz. v. 1203 Gy. v. 1135. Sz. v. ?io.
Sz. v. 716. Gy. v. 608. Sz. v. 1029. Sz. v. 1J4. G y . v. 135
Sz. v. 737 (Kecskemétről). K. expr. 2 S
T e m e s v á r f e l ő l : K. expr. 320. Sz. v. 1257. Q y . v .
948. Sz. V. 736. Gy. v. 305. Sz. v. 1229. Sz. v. 457
Sz. V. 748.
N a g y - B e c s k e r e k — K á r o l y h á z a f e l ő l : Sz. v. 720
Sz. v. 941. Sz. v. 1200. Sz. v. 104 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 557. Sz. v. 1234.
Arad f e l ő l : Gy. m. 924. Sz. v. 1137. Motor 146,
Motor 351. Gy. m. 242. M. v. 632. Sz. v. 93i. 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.
320. 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. 814. Sz. v. 1130.
Sz. v. 312. Sz. v. 440. T. v. sz. sz. 6®. 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£0. V. v. 126.
Szeged-Rókus állomásról Gombosra érkezik
Sz. V. 750. Sz. V. 109. Sz. v, 422. G y . V. 8 0 8 . Sz. V. 249.
G o m b o s r ó l i n d u l B o s z n a b r ó d b a : Sz.
Sz. v . 810. Sz. V. 119. Sz. V. 437. Qy. V. 80?.

v.

25i.

B o s z n a b r ó d b a é r k e z i k : Sz. v. 230. Sz. v.
Sz. V. 855. G y . v. 1045. Sz. V. 411. Sz. V. 621.

6®.

B o s z n a b r ó d b ó l indul G o m b o s f e l é : Sz. v. 9®.
Sz. V. 1146. G y . V. 5 3 0 . Sz. V. 7 3 5 . Sz. V. 931. Sz. V. 110.
B o s z n a b r ó d b ó l G o m b o s r a é r k e z i k : Sz. v. 12<».
Gy. v. 803. Sz. v. 102'. Sz. v. 3'5. Sz. v. 725.

Érkezés:
N a g y v á r a d f e l ő l : Sz. v. 1045. v. v. 740, csak
Békéscsabáról. Sz. v. 422. Sz. v. l i o i . Sz. v. 946. Motor 243. M. v. 530 (Hódmezővásárhelyről).
Z e n t a — H o r g o s f e l ő l : V. v. 852. Sz. v. 605.
G o m b o s felől Szeged-Rókus állomásra érkezik
Sz. V. 725. Sz. V. 1048. Sz. V. 239. Sz. V. 753. Sz. V. 1203
Sz. v. 1213. Sz. v. 3®. 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 . k ö z ö t t .
osztály. Budapestről indul ÍOJS.

i-n

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).,l—11. osztály. Budapestről indul 10J5. 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.
R ö v i d í t é s e k m a g y a r á z a t a : A nagyobb szám az
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától r 4 geli 6 óráig éjjel van; ezen i d ő s z a k b a : e s ő érkezéseket
vagy indulásokat a jpercszámok^aláhuzásával jelöltük.
Sz. v. — személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M . v . = m o torvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. = keleti express
v. sz. t. ==' tehervonat személyszállítással.
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Az összes gyógykezelési eszközök, u.m. sérvkötők, haskötők, gummigöcsér-harisnyák, egyenestartók, testegyenészeti gépek, műlábak, műkarok, kötszerek, teljes gyermekágyas felszerelések,
masszáló- és villanygépek a legmegbízhatóbb minőségben csakis

FISCHER PÉTER ÉS TSA R.-T. cégnél

Alapittatotx Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 6. szám szerezhetők be.
:: 1856 :: M o s t megjelent legújabb k é p e s árjegyzéket kívánatra bérmentve
Telefon 958 •
titoktartás mellett azonnal küldjük.
603 •

Alkalmi ajándékok
Férfi és női esőernyők 1000 napi jótállással
a legelegánsabb kivitelben

5 korona.

LUCZA JÓZSEF

SZEGED, Laudon-ufca 9. Telefon 994.

tisztelettel

LUCZA JÓZSEF.

S z i n h á z i sálkendők

Occassio ár!

Fióküzlet: HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8. szám

A mai kor igényeinek megfelelően van berendezve a modern technika gépeivel. Az általam készített m. kir. szabadalmazott tisztószereimmel felülmúlhatatlanul vegyileg tisztitok: uri-, női- és gyermekruhákat, bútorszövetet, függönyöket stb.
Különlegesség
structollak minta utáni festése,
vegyileg tisztítása és göndöritése. Minta után festek selyme?, csipkét, szövetet. Kereskedőknek és női-szalonoknak árengedmény. Bőrkabátok sötét
színekre tartósan és felelősséggel festetnek. Gyászesetbens zövet
és selyem ruhák, valamint férfi-öltönyök soronkivül, egészben
festetnek feketére. Jó munkámért elismerő levelek az ország
minden részéből.
A nagyérdemű közönség szíves pártfogását kérve vagyok

5 korona.

s e i f e m gazéból,
den színben.

veggtisztitó, kelmefestő és ágytolltisztitó ipartelepe,
Fióküzlet: Gizella-tér 3. Telefon 1055. — ZENTA, Főtér.

Ujd&nsé g

Ujdnnság!

2Va m. hosszú,

3 kor.

min*

Occassio ár!

Legdivatosabb

női

kézitáskák

arannf&l á t s z ő v e

2 korona.

Meglepő ár!

2 korona.

Fésű, kefe és manikűr készletek
elegáns dobozokban 2 K kezdve.

Szőrme áruk leszállított árakon
Pollák
Fióküzlet:

Testvéreknél

Csekonics-utca
Telefon 854.

SZENTES,

Széchényi-tér.
Telefon 855

Kossuth-utca.

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal.
• •

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

"

legolcsóbb árakon

mm

HH

••
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Várttay L KifoyVI(«re$Ke4feacn, Kárász-utca 9,
Bocs Bálint, ányértalpu koma
vitézi tettei Boszniában továbbá mulatságos kalandjai
a moziban.
Bocs Bálint, Tányértalpu koma
csodálatos kalandjai Amerikában.
Sebők Zsigmond, Dörmögő Dömötör utazása, hegyen-völgyön
meg a nagy ládával.
Herceg Ferenc, Mesekönyve.

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

NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZEGEDEN KÁRÁSZ-UTCA 9.

