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Szeged, 1913.
Gazdálkodás.
A magyar királyi állami számvevőszék most adta ki nyomtatásban az 1911.
esztendőről szóló állami zárszámadást.
A zárszámadás sommázatából és
pénztári mérlegéből megállapítható, hogy
a valódi kiadások és bevételek egymáshoz
való viszonya kerekszámban 62 millió felesleget, az átfutó kiadások és bevételek
viszonya pedig kerek 20 millió korona
hiányt eredményezett. Az 1911 -ik évi állami zárszámadás végső eredménye tehát
kerek 42 millió korona felesleg, ugy, hogy
az állam pénztári készletei az 1911 -ik esztendő során 181 millióról 224 millióra
gyarapodtak. Említendő még, hogy az állam tiszta vagyona 1911. végén 2284 millió korona volt és hogy ez a vagyon az
1911-iki kezelés folyamán 183 és egy fél
millió koronával gyarapodott.
Ezek szerint az 1911-ik állami gazdálkodás jellemzésére szolgáló három legfőbb adat:
1. 42 millió fölösleg,
2. 224 millió pénztári készlet,
3. 183 millió vagyoni szaporulat.
Ezek a mai kormányzati rendszer vagyoni gazdálkodásának eredményei.
Amikor ezeket az eredményeket ebben a zárszámadási összefoglalásban röviden ismertetjük, jogos, sőt indokolt egy
visszapillantást vetni egy másik gazdálkodásra, illetve annak eredményeire. A

A Lidón.
Irta: Hevesi József.
Mikor Vedressy Barna este a csépléstöl
hazatért a kis kastélyba, Íróasztalán két levél hevert. Mind a kettőn olaszországi bélyeg, mind a kettő Velencéből való. Az egyiken azonnal ráismert a felesége írására. A
másik írás iis ismerősnek tetszett, de nem emlékezett reá, hogy kinek a kézjegye. A feleségétől naponta kapott levelet, tehát az ismeretlen levél inkább izgatta. Azt bontotta
föl előbb és olvasta, amint következik:
Venezia, augusztus 26-ikán.
Tisztelt barátom!
Megnevezem neked ezennel segédeimet:
az egyik Nagy Berci, a imásik meg Vámos
Géza. Ezeket az urakat bizom meg e sorokkal egyidejűleg, hogy a köztünk fönforgó
ügyet a lovagiasság szabályai szerint elintézzék arra az esetre, hogy néked szándékod
volna két jó barátodat hozzám küldeni. En
már jövő héten, a kúrám befejezése u-tán, otthon leszek és rendelkezésedre fogok állani.
Szokatlan ugyan, hogy „elintézés" előtt lovagias térfi maga elegyedjék tárgyalásba ellenfelével, de egyrészt a kihívás még nem
történt meg, másrészt tudom azt, hogy neked eddig még csak sejtelmed sinos arról,
hogy közöttünk milyen ügy „forog fönn".
Úgyis, mint lovagias férfiú, úgyis mint jó
barát, kötelésségemnék tartóin a következőket közölni;"
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II. évfolyam II. szám.
munkapárti kormány tudvalevőleg 1910.
január havában vette át az állami ügyek
intézését. 1909. végéig egy másik rendszer gazdálkodott. A koalíciós rendszer.
Vájjon milyen eredményekkel járt ez a
gazdálkodás?
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Szinte halljuk már a jajgató panaszt,
hogy már megint a koalíció hibáiból akarunk tőkét kovácsolni. Pedig szó sincs róla. Nem kell nekünk az ő hibáikból tőkét
kovácsolnunk. A gondolkozni tudó közvélemény szemében elég tőkét szolgáltatnak
a mai rendszernek az ő saját erényei. Még
az összehasonlítással se próbálnánk hatni,

ha erre az összehasonlításra nem kényszerítene bennünket épen maga a koalíció.
A szövetkezett ellenzéki pártok nevében a demokraták és a szociáldemokraták
véres kardot hordanak körül az országban.
Renitenciáról, általános sztrájkról szól az
ének. És hiába keressük ennek a harsogó
danának elvi alapszólamait.
Nem indokolja ezt a harcot a véderőreform, mert hiszen annak terheit az
ellenzék provizóriuma túllicitálta.
Nem indokolja a házszabályrevizió,
mert az szószerint ugyanaz, mint amelyet
a koalíció csinált — önmagának.
Nem indokolja az adóreform, mert
azt a kormány el is halasztotta, de meg
nem is ez a kormány, hanem az ellene
„harcoló" koalició csinálta. Nem indokolja a választójog kérdése sem, mert arról
ma még csak javaslat van, melyet a parlamenti munka közmegnyugvás szerint átformálhat.
Szóval, halljuk a harci szólamokat,
látjuk a véres kardot, tapasztaljuk a nagy
erőlködést, de nem tudjuk, hogy miért?
Illetve nagyon is tudjuk. Nagyon is tudjuk, hogy amiért ő mindennek, még a saját alkotásainak is hadat izen és amiért
ő lázítani, izgatni próbál: az semmi más,
mint a hatalom!
A koalició 1909-ben megbukott kormányzati rendszerének hihetetlen könnyelműsége miatt. Ez a koalíciós kormáuy-

Vedressy Barna, aki fáradtan, átmelegedve jött a cséplőgép mellől, nagyot fujt
magától.
— Mi az Isten csodája lesz ebből? :—
dörmögé, aztán hátra vetette magát karszékében és olvasott tovább.
„A mi esetünk a következő:
Három hét óta lakom a lagúnák városában és használom a Lidón a tengeri fürdőket. Az Északi-tengernek nagyon is erős hullámai vannak és orvosaim az Adriát ajánlották. Azt hiszem, ismered az itteni életet.
Ilyen magamforma embernek meglehetősen
unalmas. A templomokat, muzeumokat, palozzókat ismerem is, untatnak is; a Merceriát ezernyi zugutcáival és piszkos illatával
már fenékig kiélveztem; a gondolázáshoz
holdvilág mellett nem vagyok eléggé zöld;
a szerenádozó jámböknak minden nótája kinő a fülemből, nem marad tehát más hátra,
.mint hűségesen megtartani a kúrát, vagyis
unatkozni. — Itt lakom a Lidón és nem teszek egyebet, mint lustálkodom és fürdöm."
Vedressy Barnát idegessé tette ez a
hosszadalmas önéletrajz.
Fordított egyet a levélen, mely szokásától eltérően kíváncsivá tette és aztán nézte az aláirást:
Rupprecht Bandi.
—Ah, a Bandi. Ez a szeleburdi bolond!
No lássuk, mit akar!
„Az egyetlen mulatságom a fürdés. Nem
a magam fürdése, de hogy az ember mégis
lát egy kis elegáns világot, no tneg aztán

szép asszonyokat. Tudod, hogy mennyire
bolondja vagyok a szép asszonyoknak és itt
annyi a szép asszony, hogy .semmi reményem nincs valaha megokosodni.
Órákig elnézegetem őket a terrászrol,
melyről az egész fürdőt át lehet tekinteni,
mint lépnek ki kacér fürdőruhájukban a kabinból és mint mennek néki a lágyhullámu
tengernek, mely kéjes gyönyörtől reszketve
simul hozzájuk, kapja hátára és himbálja,
cirógatja, becézgeti, csókolgatja őket. Ótt
úszkálnák ezek a bájos najádok, ezek a csábító vizi tündérek a kék hullámok között és
fölhangzik kacagó sivitásuk, ha az Adria kissé megfeledkezik magáról szerelmi mámorában s hullámárjával kissé erösebben pacskolja meg a nymfákat, vagy hogyha gyöngéd kis lábuk egy tengeri pókra vagy csigára talál lépni.
Mondhatom, ennek a sok szép, rernektestü najádnak a láttára — elbujhatik Böklin mester! — nagy gyönyörűségem van és
ez kárpótol az unalomért".
Vedressy Barna megint izgatottan gyűrt
egyet a levélen.
— No lesz imár ennek vége?
Türelmetlenül olvasott tovább:
„A mullt héten egy gyönyörűséges szép
asszony, mint egy varázslat jelent meg a
habok között. Mikor kabinjából kilépett, világoskék uszóruhájában, elragadó volt. Bátor lépéssel tartott a kék hullámoknak, melyek meghunyászkodva, hízelegve simultak
feléje. És aztán megjelent a huiHámok között,

Nem akarjuk olvasóinkat részletes
számcsoportokkal untatni. Csak a legfontosabb adatokat foglaljuk össze. , Mikor
1910. elején Khuen-Héderváry
Károly
gróf lett a miniszterelnök és Lukács László lett a pénzügyminiszter, akkor volt az
országnak körülbelül 220 millió korona fedezetlen deficitje, az állampénztár összes
aktivái 19 millió koronát tettek ki, a pénztári készlet pedig volt 3 és fél millió korona! Február elsején csak ugy lehetett a
tisztviselőket kifizetni, hogy a kormány
sietve fölvette az elődje által előkészített
függő kölcsönt!
íme, beszélnek a számok. Most fölösleges, vagyoni szaporulat, pénztári
készletek. Akkor rengeteg hiány és üres
kassza. Ilyen különbség van gazdálkodás
és gazdálkodás között . . .
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rendszer most föl akar támadni! Ennyi az
egész. Azért a sok hazugság, a sok hamisítás, a lázítás és a sok puffogó jelszó.
Akit a tények meg nem világosítanak,
az értse meg a számokat. Az a rendszer,
mely deficitben hagyta itt, az országot, azt
a rendszert szeretné fölforgatni, mely ismét fölösleghez juttatta a m a g y a r birodalmat és kellő gondoskodással ellátta a takarék-kamarát. Akinek van még veszteni
valója,,annak könnyű választása van! . . ,
Hogy pedig az ország csakugyan
könnyen választ, mi se mutatja jobban,
mint az a közömbös visszhangtalanság, a
mely mindenkit meggyőzhet a koalíció legújabb h a d j á r a t á n a k teljes eredménytelenségéről.

A választójog, a bécsi sajtó
és az általános sztrájk.

DflIMAOYARORSZ'ÁQ

1913, január 15. n

Szóval a harc megindult és amikor bízvást meg lehet állapítani azt, hogy a kormány javaslata mögött nagy többség áll,
jelek mutatkoznak arra, hogy a kormány
ugy készítette el tervezetét, hogy azon a képviselőházi tárgyalás során a radikálisabb álláspontnak megfelelő módosításokat
tehessen, Erről a választójogi kérdéssel kapcsolatos egyéb ügyekről és az egész helyzetről
ugyanis beavatott helyről a következő nagyérdekű fölvilágositásokat kaptuk:

ró munkások munkaszabadságának és munkajogának, mint általában a polgárság vagyoni és személyi biztosságának megvédésére szükségesek lesznek. 'A kormánynak a
terrorral szemben gyöngeséget tanúsítani
nem szabad. De nem szabad a törvényhozásnak sem. Hiu reménység hát az, hogy a munkásság sztrájk árán többet kaphat, mint a
mit a nélkül kapna.

A javaslat a kormánynak nem utolsó
szava, sőt bizonyos, hogy a tárgyalások során további javító módosításokkal
szemben
nagy előzékenységet kiván tanúsítani. Ha
pedig igy van, nem kötelessége-e a szociáldemokrata vezetőségnek, hogy ezeket a javitó módosításokat megvárja és lelkiismeretesen megvizsgálja, vájjon azoknak beillesztése után nem módosuil-e a parlamenti reform olyanképpen, hogy az ellen az ultima
ráció alkalmazása már az ő fölfogásuk szerint se volna helyén? Eszembe jut Wekerle
Sándornak egy igen találó és igen politikus
mondása, melyet akkor tett, mikor az adóreformját a szakkörök és a , képviselőház
nyomása alatt igen lényeges pontokban módositatta. „Egy előrelátó pénzügyminiszter
— mondta Wekerle — sohase fog beterjeszteni olyan adóreformot, melyet minden részletében változtatás nélkül akarna keresztülvinni, hanem olyant, melyből a tárgyalások
után az süljön ki, amit ö tervezett".

Azzal kapcsolatban, hogy a kormány a
választójogi reformot a képviselőházhoz benyújtotta, ismét megszólal a bécsi sajtó és
a szokott fölényes hangon bírálja a napirenden levő politikai kérdéseket. Nem szándékozunk ezúttal vitatni, irja ezzel kapcsolatban a Magyar Távirati iroda, mily határig
van joga a bécsi sajtónak belső dolgainkba
beleavatkozni, sőt a higgadt kritikát erről az
oldalról is a megérdemelt figyelemmel mérlegeljük. Előre volt látható, hogy a választójogi törvényjavaslat nyomán, mely egy
hatvan éves állapotból az első lépést teszi a
jogkiterjesztés utján, a vélemények nagy -föízajlása fog elkövetkezni. A magyar államférfiak, köztük Lukács, Héderváry, Tisza és
mások több izben előre jelezték, hogy a választójog reformja természetszerűen föl fogja idézni a mostani pártkeretek uj alakulását. Mert hiszen lehetetlen, hogy egy ilyen
mélyreható kérdés ne idézze elő a szociális
téren megnyilvánuló hitvallások követőinek
határozott állásfoglalását és ebez képest bizonyos uj csoportosulások létrejöttét. Értjük, hogy odaát Ausztriában csodálkozást
kelt, hogy milyen szük terjedelmű egyelőre
legalább az a politikai zajlás, pedig ennek is
éppen odaát könnyen megtalálhatjuk a természetes magyarázatát azokban a tapasztaltakban, melyeiket az osztrák radikális váiasz
tójog első parlamentjéből eddig gyűjtöttek.
Természetesnek kellene találniok a bécsi lapoknak, hogy mi a nélküli, hogy ezeket a tapasztalatokat a doktrinér szocializmus tanításával egybevetnők, a magunk viszonyai
szempontjából a radikális választójog Lajtán
tuli vivmányait egyáltalán nem tartjuk csábitóknak.

(Saját tudósítónktól.) Január huszadikán
ül össze újból ülésre a ház és huszonnegyedikén alkotja meg a negyven tagu választójogi bizottságot. Február végén, de legkésőbb március elején a plénum kezdi meg a
korszakos reform tárgyalását és ha a mai
szituációk megmaradnak, vagy még inkább
kiélesednek, amiért az ellenzék rendszerré
akarta tenni a parlamenti anarchiát, törvénnyé válik — az ellenzék nélkül.
Érthető, sőt egyedül egészséges helyzet
az, hogy a kormány választójogi törvényjavaslata országszerte a legnagyobb érdeklődést kelti és hogy a politikai világ egész figyelme e felé a kérdés felé koncentrálódik.
A kormány javaslata ellen a legkülönbözőbb
fegyverekkel készülnek harcolni ós érdekes,
liogy eddig annak az egy pártnak harci modora és álláspontja ismeretes kifejezetten,
amely a parlamenten kivül áll. Ez a párt a
szociáldemokrata párt, mely a többség választójogi törvénytervezetével az általános
sztrájk rémét és nagyon is kétélű fegyverét
szegzi szembe.

— Egy szempontra azonban föl kell hívnom még a figyelmét. Ez az, hogy ugy a
nemzeti munkapárt, mint a gazdasági élet
valamennyi fontos tényezője, igen erős nyomást gyakorol a kormányra, hogy egy esetleges tömegsztrájkkal szemben habozást
nem ismerő energiával tegye meg azokat az
intézkedéseket, melyek ugy a dolgozni aka-

mintha maga Aphrodité lett volna, a hab
szülötte. Kélk -ruhája odatapadt remek szép
— de nem folytatom. Az okát megtudod
mindjárt.
Bűbájosán szép volt.
És hogy úszott! Nem is láttam többé
senki mást, csak őt, a kékruhás Aphroditét.
Gyönyörűséggel enyelgett a hullámokkal, melyek hízelegve csókolgatták, de ő
erős, bátor karral utasította el őket magától
és imiég fehér lábait is láttam, amint dacosan rugdosta el őket.
Aztán odament az őrtálló csónakhoz, a
mélyben két olasz matróz -ügyel egész nap a
fürdőközönségre és beszédbe elegyedett velük.
A másik -percben én -már egy fürdőkabinban voltam és pár pillanat múlva magam
is tapostam a hullámokat.
Meg akartam tudni a matrózlegényektől, ismerik-e Vénusz őnagyságát?
Tudod, hogy egy kötél választja el a
férfiak fürdőterületét az asszonyokétól. Kegyetlen kötél. De az őrcsónak ennél a ha- *
tárnál van. Egyenesen feléje tartottam.
Aphrodité még mindig a csónakba kapaszkodva beszélgetett a matrózokkal. Persze, olaszul, -de olyan dallamosan, mintha a
hullámok zenéjét hallottam volna.
Néha-néha fölhimbálta magát a viz fölé
és ilyenkor láthattam kék ruháját, mely . . .
Pardon!
Ugy látszik észrevette, hogy mily mohó, égő tekintettel nézem és sietve tovább
úszott.
A -matrózoktól -megtudtam, hogy naponta eljön fürdeni és hogy a Lidó-szállóban
lakik . . ."
Vedressy -most már igazán izgatottan
fordított át a levél negyedik Oldalára.
—- Kezdem érteni a dolgot! — dörmögé.

„Természetes, hogy ezentúl nyomában
voltam ennek a csodaszép uriasszonynak.
Először is a Lidó-szállőba -mentem.
A portás valami érthetetlen- nevet mondott. — Annyit megtudtam, hogy egy hét
óta lakik itt egy idősebb hölgygyel.
Ismersz jól, kedves öregem és tudod,
hogy mi mindenre nem vagyok képes egy
szép asszonyért. Hát még ilyen szép aszszonyért! Árnyékául szegődtem,
követtem
minden lépését, megvesztegettem az egész
szállodát, hogy közelében lehessek, szóval:
a kipróbált iskola minden furfangjához folyamodtam.
őnagysága, mikor -harmadszor, negyedszer megpillantott, élmosolyogta magát.
Mintha valami tréfásat látott volna a helyzetemben. De azontúl aztán észre sem akart
venni és ha szembe mentem vele, mint egy
megsértett királynő forditotta el tőlem a tekintetét.
Végre is merész lépésre határoztam el
magamat.
Minthogy semmiképen sem tudtam közelébe jutni, egy papirosra irtain ezt a kis
olasz dalt, melyet többször hallottam tőle
'énekelni:
„Vo-rrei baciar i toui capelli neri
v Ée labbra tue, gli occhi t-uoi seveni."
(Csókolni szeretném fekete hajadat,
F
Komoly szemeidet, tűzpiros ajkadat.")
A matrózok egyike a tengerben adta át
neki a papirosszeletet.
Én messziről láttam, hogy változik meg
az arca és dühösen tépi darabokra a papirost.
Még aznap a következő levelet kaptam
tőle ékes magyar nyelven:
„Az ön tolakodása tűrhetetlen.
)
Férjemet, Vedressy Barnát, kit ön jól is-

mer, -még ma értesítem. Bizonyára tudni fogja a módját, hogy szabadítson ímeg ettől a
tolakodástól".
Kedves öregem, őnagysága e levele u-tán
íme rendelkezésedre állok és megbíztam
Nagy Bercit és Vámos Gézát, hogy minden
'föltételt elfogadjanak.
De tégedet nem menthetlek föl a vád
alól, hogy ha már megnősülsz és igy nősülsz, ismertesd meg legalább feleségedet a
barátaiddal is. Híved
Rupprecht Bandi."
— Szamár! — mor-mogá Vedressy, aztán a felesége levelét bontotta föl.
„Kedves, édes Mucikám!
Ezt a levelet csak azért irorn, mert megfogadtam, hogy naponta irn-i fogok. Különben igazán nincs semmi uj. Minden ugy van,
mint tegnapi hosszabb levelemben megírtam.
A fürdő nagyon jót tesz. Nagyon sókat gon'dolok rád és szinte azt kivárnom, ne -legyen
már annyi csépelni valód, hogy minél előbb
itt lehess. Oly rossz igy -nélküled. Ezerszer
csókol kis feleséged:
U. i. A fürdővendégek között itt láttam
egy régi cimborádat is. Azt hiszem, Rupprecht Bandinak hívják".
Vedressy Barna tollat ragadott és a -következő sürgönyt irta Rupprechtnek:
„Szamár! Akkor provokálnálak, ha a
feleségem nem tetszenék! Különben ajánlom,
vigyázz magadra, mert őnagysága nem ismer -tréfát és képes téged saját kacsóival a
tengerbe fojtani.
Vedressy".
Aztán a feleségének sürgönyözött:
„A cséplést holnap fejezzük be. Termés
jó, átlagos. Szombaton ott vagyok nálad.
Barna".
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Háború!
— A balkáni szövetség megbízottai
jegyzéket intéznek a portához, melyben bejelentik, hogy vége a fegyverszünetnek. —*f Háborús a hangulat
Romániában is. — Szerbia elégtételt
adott a monarchiának. —
(Saját tudósitónktól.)
A londoni Reuter-ügynökség jelenti délután négy órai
kelettel, hogy a balkáni szövetség megbízottai jegyzéket intéznek a portához s a
nagyhatalmakhoz, melyben
bejelentik,
bogy mivel nem sikerült Törökországgal
megegyezniük, ezért megszakították a tárgyalást és utasítják a szövetséges hadsereg hadvezérit, hogy a
fegyverszünetnek
vessenek véget és újból
harcoljanak.
Késő éjjel még azt teszi hozzá a Reuter-ügynökség e jelentéshez, hogy a jegyzék Törökországnak elment, ellenben
a
nagyhatalmak csak akkor küldik el, ha
közben a porta válasza elutasitó lenne, illetve: ha a török részen nem teljesítenék a
végső követelésüket.
Londonból jelentik:
Grey
Edvárd
tegnap a nagykövetek értekezletének megkezdése előtt tanácskozott a balkáni delegátusokkal és rá akarta őket birni arra,
bogy a béketárgyalásokat
folytassák. Grey
ezzel az igyekezetével kudarcot
vallott,
mert a törökök elutasitó viselkedést tanúsítottak. Resid pasa kijelentette az angol
külügyi államtitkárnak:
— Hogyha a szövetségesek nem változtatják meg követelésüket, akkor nemcsak nem tárgyalhatunk, hanem londoni
tartózkodásunk teljesen fölöslegessé válik.
Grey Edvárd erre azt felelte, hogy a
törökök álláspontját a nagykövetek értekezlete elé fogja teriestzeni, de nem hiszi,
hogy a nagykövetek
ugy
vélekednének,
mint Resid pasa, amire az utóbbi ezt felelte:
— Ebben az esetben el fogunk utazni Londonból.
Állítólag holnap már el is utaznak.
Törökországban
a harcias párt kerekedett felül, annyira, hogv velük szemben
a kormány tehetetlen. Bizonyosnak látszik. hogv a mai kormány
megbukik.
A háború réme mindinkább nő. Bulgária és Románia konfliktusa
elintézheietlennek Játszik. Szófiából erkező jelentések
szerint Románia fegyverrel intézi el a kérdést. az e^ész ország háborús hangulatban
viharzik. Ennek oka elsősorban Oroszor
százban keresendő, mert az orosz intrika
ás föllépés egvenesen Bulgária ellen való:
n
vi1tan Románia vártjára állott
Oroszország, egyenesen Bulgária elten.
Bukarestből jelentik: Az ortodox újév
alkalmából Károly király a hadsereghez
n(
ipiparancsot intézett, melyben ezt mond-
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sereg az ország érdekeit mindig hősiességgel és önmegtagadással
fogja
megvédelmezni. Meg vagyok róla győződve, hogy
ti, mint ama hősök méltó fiai és utódjai,
akik Plevna, Rahova és Viddin mellett vérükkel újra föltámasztották a romának hadi dicsőségét, szemetek előtt fogjátok tartani ezeknek
dicsőséges és
felejthetetlen
harcait. Az orosz cár ő felsége Mrhajlovics Miklós nagyherceg által átnyújthatta
nekem az orosz hadsereg marsallbotját, a
mivel tisztelni akarta a hősiességet és a
katonai erényeket, amelyek, miként eddig,
ugy ezentúl is a román hadsereg büszkeségét alkották.
A király ezután azt a kívánságát fejezi ki, hogy a hadsereg ezentúl is ugy viselkedjék és hogy munkája és fegyelme
méltó legyen azokhoz a nagy áldozatokhoz, melyeket az ország hadseregének
megerősítése végett hoz.
Bécsből jelentik: E hónap folyamán
valamennyi
helyőrség minden
fegyverneme részt vesz a rendezendő
harcjátékokban. A tartalékosok számára külön harcjátékokat és tudományos előadásokat tartanak.
^
Itt emiitjük meg, hogy Szerbia ma
elégtételt adott a monarchiának a prizrendi merényletért.
'A prizrendi magyar-osztrák konzulátus előtt szerb katonák jelentek meg díszben és tisztelegtek a monarchia zászlója előtt.
A' mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
^
Oroszország szerepe.
London, január 14. Misu, londoni román
követ tegnap délelőtt találkozott Danevvel.
aki biztosította, hogy Bulgária a legrövidebb
idő alatt válaszolni fog a román követelésekre. A válasz időközben alighanem már el
is ment Bukarestbe. A helyzetet itt jelentékenyen javultnak tekintik és azt hiszik, hogy
Oroszország beszélte rá Bulgáriát az engedékenységre.
Gesov cikke.
Szófia, január 14. Gesov miniszterelnök
a Mir-ben ,.A csodák esztendeje" daruméi cikket közöl, melyben emlékeztet arra, milyen
borongós atmoszféra uralkodott az 1912. év
elején. A miniszterelnök szines szavakkal dicsőíti azokat a valósággal csodának nevezíhető eseményeket, amelyeket azóta a balkáni
szövetség a szövetséges hadseregnek összehasonlithatatlan vitézsége által véghez vitt Ezt
az alkotást a jövő év folyamán egy másik
csoda fogja megkoronázni, meg ifog valósulni régi álmuk, Bulgária akkora lesz, mint
Bt. Stefanóban megállapították.
Berchtold és Pasics.

Belgrád, január 14. A félhivatalos szerb
sajtó eddig teljesen hallgatott Pasics és gróf
Berchtold tervezett találkozásáról. Ma azon— Ebben a nehéz pillanatban az egész ban a kormány lapja elismeri, hogy Pasicsország bizalommal és szeretettel forduí nak tényleg óhaja ez, de a találkozás csak
hadseregéhez, mert t u d j a , hogy ez a had- később történhetik meg.

3_
Árulás.
Konstantinápoly, január 14. A kormány
elhatározta, hogy mindazok ellen, akik harmis híreket terjesztenek, szigorúan fog eljárni. Hir szerint a tegnapi minisztertanács felihatalmazta a belügyminisztert, hogy szigorú intézkedéseket tegyen és az agitátorokat
utasítsa ki Konstantinápolyból. A konstantinápolyi katonai kormányzó kommünikét tesz
közzé, amely azt mondja, hogy miután néhány újságíró minden nap hamis liíreket közöl miniszterválságról és a helyzetről, a közvélemény nyugtalanítása és a kormánynak
Európa, előtt való diszkreditálása céljából,
ami árulással egyenlő, az ostromállapot rendelkezéseinek szigorú büntetései alkalmaztatni fognak ellenük és mindazok ellen, a
kik hasonló híreket terjesztenek.
Késik a demars.
Berlin, január 14. A
Wolf-ügynökség
jelenti: A hatalmak a kollektiv jegyzéknek Konstantinápolyban való átnyujtásáf
egy-két nappal elhalasztották,
mert a német kormány bizonyos széljegyzeteket
tett, melyeknél fogva szükséges a jegyzéket még egyszer a londoni nagyköveti konferencia elé terjeszteni. Az összes nagykövetek — a német nagykövet kivételével —
már megkapták az intsrukciókat, amelyeket azonban a jegyzéknek ilykép szükségessé való átrevidiálása folytán módosítani kell majd. Bizonyosra veszik azonban,
hogy a jegyzéket a konstantinápolyi nagykövetek közösen csütörtökön nyújtják át.
Oroszország sikerrel közvetített.
Szófia, január 14. Beavatott körök szerint Teodorov pénzügyminiszter, akinek az
volt a megbízása, hogy Oroszország közvetítését kérje ki a békekötés és a román követelések dolgában fölmerülő összes nehézségek megszüntetésére, az eddigi információk
szerint, misszióját sikerrel teljesítette.
A Tribuna kitanítja a monarchiát.
Belgrád, január 14. A félhivatalos Tribuna egyik legutóbbi számának vezércikkében igen érdekesen appellál a monarchiára.
Kijelenti, hogy a mostani bonyolult helyzetben ,a döntés nem a hármas ántánt, hanem a
hármasszövetség kezében van s a bekövetkezendő eseményekért a hármasszövetség,
de különösen a monarchia felelős. Szerbia a
világbéke érdekében már eddig is tul sok áldozatot hozott s most már joggal várja
Ausztria-Magyarországtól, ha ennek békés
szándékai vannak, hogy példáját követi. A
monarchiának — irja a Tribuna — van veszteni valója, mig a Balkán-államok egy esetleges konfliktus alkalmával semmit sem kockáztatnának. Szerbiában egészen érthetőnek
találják, hogy a monarchia minden eszközt
fölhasznál arra. hogy a Balkán-szövetságef
szétrobbantsa, de ez nem fog sikerülni, mert
Szerbia és Bulgária mértékadó faktorai vaskézzel fojtanak el minden intríkálást.
Bulgária és Románia.
Bakarest, január 14. Jól informált helyről eredő közlés szerint a román és bolgár
kormány abban állapodtak meg, hogy a két
ország közti vitfás kérdésben a döntést a
nagyköveti konferenciára bizzák.
Szkutari ostroma.
Cattaró, január 14. Szkutarinál rövid megszakításokkal tovább folynak a
harcok. Mig a törökök rendszerint támadólag lépnek föl, az ostromlók védelmi állásba helyezkednek. A nagy hideg és erős
havazások miatt egyre kényesebbé válik a
montenegrói és szerb csapatok helyzete.

—

-

—
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Az élelmezés a behavazott utak miatt na
gyon nehézzé

vált. A táborban egyre sza-

porodik a betegek száma.
Páris, január 14. A törökök legutóbbi
kirohanásánál Szkutariból a szerbek négyszáz embert

vesztettek.

Elmarad a flottatüntetés.
London, január 14. A nagyikövetek tegnapi reunióján ismét szó esett a konstantinápolyi deimarsról, de most itt kevés a tennivaló ebben a dologban. A jegyzék szövegét
a konstantinápolyi nagyköveteik állapítják
meg. Többé nincs szó a hatalmak flottatüntetéséről. Figyelmeztetni fogjálk a portát arra, hogy Konstantinápoly előtt a görögök
kombinált támadása a tenger felől és a szárazföldön fenyegeti.
Változatlan a helyzet.

London, január 14. A békekonferencián változatlan a helyzet, de minthogy a
súlypont most a hatalmak konstantinápolyi lépésén és a portának erre adandó válaszán van, a londoni tárgyalásokon most
beállott szünetnek nem lehet azt a jelentőséget tulajdonítani, mellyel különben bírna.

SZÍNHÁZ, művészet
Szinházi műsor:
SZERDA d. u.: Faust, dráma költemény.
Ifjúságii előadás mérsékelt helyárakkal.
SZERDA este: Ábrahám, operett.
CSÜTÖRTÖK:- A farkas, vígjáték.
PÉNTEK: Romeo és Júlia, tragédia.
SZOMBAT: A bonvédzenekar jubileumára Bohémélet, opera.
VASÁRNAP cl u.: Válás után vígjáték.
VASÁRNAP este: A leányvásár, operett 25-ik előadása.
* Helytelen taktika. A napokban s?ámoltunk be Szűcs Irén esetével kapcsolatosan arról a rideg és -kiméietlen taktikáról, a
mely ujabb időben lábrakapott a szegedi színházban. Ez a taktika: a távozó tagok lejáratása. Akik a jövő szezonban már másik
szinházban keresik a boldogulásukat, azoknak most már nem jut szerep a szegedi szinházban. Akik nemrégen .még sikert biztosították az előadásoknak és verejtékes munkával hozzájárultak az igazgató pénztári kész-,
letének a gyarapításához, azok most mint
lomtár! akták szerepelnek, vagy ami még
kellemetlenebb: statisztálnak. Mihó László, a
társulat igen talentumos naturbursa, ki nemrégiben még mint a publikum egyik kedvence szerepelt, szintén erre a sorsra jutott. Mert
igy rendelkezett az igazgatóság. Ez a taktika, azonkívül hogy rut hálátlanság, a színészek ekzisztenciáját is veszélyeztetik
Az
ilyesfajta mellőzés lejáratja a színészt a publikum előtt és kétessé teszi a jövőjét. Ez az
antiszociális taktika imponálhat egy elbizakodott üzletembernek, de aki 'a színészben
nemcsák agyonsanyargatott napszámost lát,
akivel egyesek ugy bánnak, mint hűbérúr a
jobbágyával, az elfordul ettől a számító és
hideg rendszertől.
* A honvédzenekar ünneplése. A szombati előadások, amelynek keretében ünnepli
a város társaidalma a színházban tíz óv óta
működő honvédzenekart, — egyik érdekessége, liogy Mimi szerepét Hilbert Janika, a magyar királyi operaház ösztöndíjas tagja énekli. A közönség olyan .élénk érdeklődést tanúsít az előadás iránt, hogy előreláhatólag
zsúfolt ház gyönyörködik a Bohémélet előadásának és tapsol a derék honvédzenészeknek.
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* A Nemzeti Színház újdonságai. A
Nemzeti Színház igazgatósága már megállapította legközelebbi hárcim újdonságának a
sorrendjét. Első lesz ezek között
Ruttkay
György-pék, a Besler Lloyd kiváló mübirálójának u j müve, melynek „Az első és a máso-dik" a címe. A Sötétség és a Vénusz nagysikerű szerzőjének darabjából a próbákat ma
kezdték meg. Ruttkay György diarabját az
u j Bataille követi, Les ÍTaimbeaux, melyet
Sebestyén Károly fordított ,A fáklyák" címen. Két héttel a Bataille-premiér után a
„N.arrentanz" kerül színre, e.gy német háromfelvonásos vígjáték, Herczeg Ferenc fordításában.
* Korunk jelesebb drámái. Budapesten,
a Pedagógiai Szemináriumiban tegnap este
Hevesi Sándor dr., az Operaiház főrendezője,
megkezdte előadás-sorozatát, amelyben korunk jelesebb drámáit fogja ismertetni. Bevezetőül most általánosságban a drámáról és
annak fejlődéséről beszélt, kimutatta, hogy
közkeleti tévedés a drámát a trák Dionisos
istentiszteletére rendezett mulatságokból szár
maztatni. Fejtegette, hogy mivel a halál lehet egyedül kiindulópontja a tragédiának,
ezért csaknem bizonyossággal mondhatjuk,
hogy a görögök nagy embereik sírjánál rendezett szertarásoíkból fejlődött ki a dráma.
Innen már közel van a fejlődés második és
legfontosabb stádiuma, a dráma önállósodása. A dráma önállósítását tudvalevőleg Tespis végezte el, aki először szervezett hirvatásszerüleg előadással foglalkozó szinészcsapatot. Végül a tragédia definícióját adta. Szerinte legtökéletesebb dráma az, melyben az
egyik személy a másiknak
elkerülhetetlen
végzete. A rendkívül érdekes előadást a hallgat ósáig zajos tetszéssel, honorálta. Az előadást jövő hétfőn folytatja Hevesi Sándor.

Beöthy nem pályázik
a szegedi szinházra.
— Cáfoló nyilatkozatok. —
(Saját tudósítónktól.)
Legutóbb állandóan hírek vannak forgalomban arról, hogy
Beöthy László, a budapesti Magyar- és Király Színház igazgatója, vidéki színházakra
pályázik, közöttük a szegedire is. Különféle
variációkban terjedtek el Beöthy nevével
kapcsolatban ezek a hírek, egyik -azt újságolta, hogy Beöthynek régi terve a vidék minden nagyobb szinházának bérbevevése s úgyszólván színházi na,gyvállalkozást akar teremteni a vidéken, a társulatokat pedig
részben budapesti szinházáinak tagjaiból,
részben Rákosi Szádi növendékeiből szervezi
be.

A másik verzió pedig akként szólt, liogy
Beöthy, most, hogy Almássy Endre bérleti
szerződése a jövő ősszel lejár, pályázni fog
a szegedi színházra ós csakis a szegedi színházra, amelyért évi bérösszeget is felajánl
majd a városnak. Arról, hogy miképpen vezetné Beöthy a szegedi színházat, ismét különféle hírek keltek szárnyra. Az egyik szerint Beöthy a Magyar és a Király Színház
tagjaiból alakítaná meg a társulat javarészét s azokat a darabokat, melyek buda.pesti
színházaik,an bemutatásra kerülnek, Szegeden is . u gyan akkor előaduá, még pedig ugy,
hogy a színházainak java erői állandóan vendégszerepelnének a szegedi szinházban
is.
Mindezeken kívül pedig ugyanolyan.pompás
díszletekét hozna, mint amilyeneket a budapesti premiérek alkalmára készittett, Vééül,
hoery Beöthy a szegedi színház művezetését
* Jubileumi előadás. A szinházi iroda Lintaí Imiére, a Szegedről Pestre származott
jelenti: A Leányvásár huszonötödik előadása kitűnő újságíróra és drálmairóra bízná, aki
lesz a jelen színházi hét legnagyobb esemé- « hírek .szerint már szerződéses viszonyba is
nye. Az előadásom az igazgatóság minden lépett Beöthyvei. Leevéeül pedig azt is újsájelenvoltnak díszes albummal kedveskedik, golták az ellenőrizhetetlen hírek, hogy Beötamely az operett szereplőit közli képben és
hy Rákosi Szidi szin {iskolájának növendékeit
írásban.
hozza.
Szegedre, akik mint állandó társulat
* Mozipremiérek. Szerdán mind a három
szegedi moziban premier lesz. Az Urániában maradnának, mig a főbb szerepeket venidéga világ legcsodálatosabb filmattrakciója A szereul őkkel játszatná.
csepűrágók kerül bemutatóra. A Nordi.sk
Ez utóbbin kívül, aimely annyira n,aiv
Comp. ezen felvétele egy forró izgalmiakhoz
teljes cirkuszdráhia, mely az artista élet ku- gondolát, hogy Beöthyről, mint tapasztalt
lisszái mögé enged bepillantanunk s izgal- színházigazgatóról még esaik föl sem tételezmas, lázas jelenetek során fejlődik ki a meg- hető, a többi előző terv mind igazán szép ós
rázó dráma, melynek nagyszerű eseménye
egy csodás jelenet az oroszlánok ketrecében kívánatos volna, annál is inkább, mert minjátszódik le. A műsor többi száma is fényes den valószínűség szerint különb intézmény
szenzáció. A Fass-ban Rudyard Kipling csű- válnék a szegedi színházból, mint amilyen
ri aszépségü drámáját, A bosszú istenét mutat- most, a -mai igazgatás alatt. A Délmagyarorják be. Irodalmibb értékű mozidrámát még szág elvi álláspontja eléggé ismeretes a szenem vetítettek. Szenzációs mellékkép a Gyújtogató cimü idegizgalmais indián dráma. Az gedi színház kérdésében. Olvasóink jól tudApollóban Pathé sláger bemutató lesz. Vetí- ják, bogy mi azon ta nézeten vagyunk, ametésre kerül A bohémek, melynek szerepeit a lyen ennek a városnak nemcsak a törvényhapárisi Odeon-színház tagjai játszák.
tósága, de színházlátogató többsége is. Éppen
* Legjobb szinházi cukorkák Linden- ezért hozsannával fogadnók azt az igazgatót
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá- és azotkal a terveket — mint amilyenek a
Beöthyvel kapcsolatosak is, —aki iés amelyek
ban, Kárász-utca 8. szám aiatt kaphatók.
u j érát teremtenének Szeged színházi életében. De, konstatálnunk kell, hogy Beöthy nevével kapcsolatosan tévedés esete forog fenn,
mert Beöthynek esze ágában sincs, hogy >a
szegedi szinházra pályázzék. A Délmagyarország budapesti tudósítója ma délelőtt ebben
az ügyben fölkereste Beöthyt és megkérdezte, mi igaz a különböző hirekiből. Beöthy tudósítónk érdeklődésére, ezeket mondotta:

NEMENYINE

FOGMÜVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.

alatt létezik. Készit mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban* Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégitve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül,
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— Egyetlen szó sem igaz abból, hogy én
pályázni fogok a szegedi színházra. Jól tudom, hogy régóta olyan tervelgetéseket tulajdonítanak énnekem, mintha nemcsak a szegedi,, de általában a vidéki színházak közül a
nagyobbakat megakarnám, szerezni. Ezekben

1913. január 14,
a hiresztelesekben egyetlen szó valóság sincs.
Meg vagyok elégedve budapesti színházaimmal és sem a szegedi, sem más vidéki színházra pályázni nem kívánok.
Ennyit mondott Beöthy László. Munkatársunk rajta kivül Liptai Imrét is megkérdezte a nevével kapcsolatos hirek felől. Liptai szintén kijelentette, hogy nincs tudomása róla, hogy Beöthy akár pályázni szeretne
a szegedi színházra, akár őt szerződtetné a
szegedi színházhoz művezető-igazgatónak. Az
erre vonatkozó hirek az utolsó betűig alaptalanok.

Kóburg Lujza
magyarországi utja.
— Riporton Bodrogolasziban. —
(Saját tudósítónktól.) Napok óta azt írják a béesi és a budapesti lapok, hogy Lujza
hercegnő, Kóburg Fülöp herceg elvált felesége Bodrogolasziban van. A hercegnő azonban nincs itt. A Lónyay-kastély lakatlan és
üres. Lujza hercegnőt várják. Lehet, hogy
jön, de még ez sem biztos. Itt Olasziban minden esetre erősen készülnek a fogadására.
Lónyay grófék szintén nincsenek itt. Nem is
voltak itt. Hónapok óta nem jártak .már erre.
Oroszváron vannak s onnan, esetleg a jövő
héten fognak elindulni a Riviérára. Az se
igaz, amit a bécsi lapok írtak, hogy a Hotel
Sacherben lakott. Az uj
Astoria-szállóban
szállt meg, ott lakik most is s a szállóban
nem is tudnak róla, hogy elutaznék. Egyelőre legalább nem. Talán a jövő héten, vagy
még akkor sem. Majd, ha kedve tartja.
Egész éjj.el havazott. Körűi a vidék
olyan volt, mintha fehér vászonnal vonták
volna he. A vonatunk háromszor is elakadt
útközben. Szilhalomnál egy óránál tovább
vesztegeltünk, amig munkásokat kerítettek,
akik a prüszkölő mozdonyt kiásták a hóból.
Fólhét helyett kilenc órakor ért be a vonat a
sárospataki állomásra. A vasúti tisztek káromkodtak, szidták az eget, amiért a vonatot lesve órák hosszat kellett a sineik mellett
•a hóban álldogálniok s nem mehettek el
reggelizni, ahogy rendesen szokták, a reggeli
vonat befutása után. A kicsiny állomás előtt
két kocsi állott összesen, azokból is az egyiknek sánta volt a lova. A másik vállalta, hogy
kihoz Bodrogolasziba. Felraktam a podgyászomat, felültem s lassú ügetéssel megindultunk. A város, a maga Rákóczi-korabeli
apró házaival, amiknek a tetejét belepte a hó,
olyan volt, mint azok a oukorvárak, amiket
kiállításokra szoktak beküldeni a cukrászok.
A kocsis szítta a félig kialudt pipát, néhanéha rászólt a gőzölgő lovakra, aztán egyszerre hátrafordult a bakon .és ugy, pipával
a szájában megkérdezett:
— A 'kastélyba teocik?
— Oda,
— Talán bérlőnek teccik lenni?
— Nem, ujságiró vagyok. A hercegnőt
keresem, aki Lónyay gróféknál van vendégségben.
Előre fordult a lovak felé, nem felelt,
csak kivette szájából a pipát, csendesen kiverte ós zsebretette. Akkor szólalt meg ú j r a :
— Mert errefelé már csak bérlők járnak, — mondta sóhajtva — mind idegen
kézen van már ez a sok szép birtok. Még
a hercegé is.
Odabökött az ostorral
Windischgraetz
Lajos herceg kastélya felé.
— Most adta ki bérbe két pesti .embernek. Az egyik fiskális. Bizton kirántják alula is a gyékényt!
Hajtott egy darabig, gondolkodott.
— De p,eiisae^ — folytatta később —
bérbe^ köllött adnia a birtokot, mert maga
nem ért a gazdálkodáshoz. Katona volt.
Nem ugy van már, mint régen, amikor a
birtokos gazdának nevelte a fiát. Manapság
haza se néznék, csak ugy néha-néha.
Mindent a bérlők esznek meg, a gazdának nem
marad semmi.
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Félóra alatt Bodrogolasziban voltunk. Az
egész falu néhány ház, még korcsma siucs
benne. Csak egy szatócs bolt, aminek ivója is
van. Az Izrael Jakabé. Vasszöget is árulnak
benne, de azért pálinkát is adnak, meg bort
is kimérve. Ott melegszik annak a három társzekérnek a kocsisa is, amik ott állnak a boltbejárat előtt. Hatalmasan meg van rakva a
három szekér. A vasútról jöttek és a Lóiiyaykastélyba egyikszenek. Bútorokat hoznak.
Tegnap ötven métermázsa vadonatúj bútor
érkezett Budapestről a bodrogolaszi-i apró
állomásra, azokat viszik be most a kastélyba.
Maga a kastély ott van egy kődobásnyira a vonattól, az országút mellett. Olyan,
mint egy nagyobbacska két emeletesre épült,
vadászház. Nyers tégla a fala, fából van a
verandája. Park közepén áll, magas, siürü
fák övezik, régiek, amik valamikor még Rákóczit láthatták erre sétálni. Most, amikor
nincs levél a fákon, is csak a kastély homloka kukkian ki az országútra, nyáron semimi se látszik belőle.
Nem tiudják, mikor érkezik a vendéghercegnő, érkezik-e egyáltalában, de azért
erősen készülnek a fogadására. A régi bútorokat már mind kidobták s ujat hozattak.
Csupa kényelmes, modern angol bútor kerül
a régi, bizony kissé már kopott bútorzat
helyére. Nyolc szobát rendeznek be a fenséges asszony részére, hármat a két kcimornának, s három férfiszoba részére való berendezés is kerül le a kocsikról. Ezek kerülnek a hercegnő udvarmesterének Mattasich-Keglevich grófnak a szobáiba.
Az istállót is ú j r a festik. Két pár ló érkezett még a mult héten Ooroszvárról, meg
egy vadonatúj homokfutó kocsi. Két hátas
paripát most várnak, valamelyik nap azok is
megjönnek. Már napok óta itt van Oroszvárról Zenger Árpád, a Lónyay-uradalmak
igazgatója, ő vezeti a rendezkedóst s ő fogja
fogadni az olaszi-i kastély ritka vendégét.
Tegnap nagy vadászatot rendezett, hogy kitapasztalja az alkalmas leseket, ha a hercegnőnek kedve kerekednék vadászni.
Az is lehet azonban, hogy el se jön a
hercegnő, aki — itt legalább ugy tudják —
magyar ügyvédje, Visontai Soma dr. udvari
tanácsos utján, Budapesten is kerestetett
magának lakást. Béreltek is neki egyik
szállóban nagyobb lakosztályt s lehet, hogy
Bodrogolaszi helyett egyelőre Budapestre
költözik.
Ujabban azonban már az is kétséges,
hogy a hercegnő egyáltalában el j önre Magyarországra. Lehet, hogy sikerül kiegyeznie
a belga állammal, ahogy legfiatalabb testvére, Klementina hercegnő már kiegyezett.
A belga kormány ugyanis hajlandó Lujza
hercegnő és Lónyay Elemérné grófné örökrészeit ugyanolyan, feltételek mellett átvenni, ahogy Klementina hercegnő örökségét átvették s hajlandók a két királyleánynak, akik már huszonegy millió frankot kaptak, további tizenöt millió frankot
kifizetni. Ha ez a megegyezés sikerül, akkor
Lujza hercegnő egyelőre nem jön se Bodrogolasziba, se Budapestre.
De azért Sárospatakon máris nagy az
izgatottság. Mindenki kíváncsi a szép fenséges asszonyra, aki körül olyan szép, szinte hőslköl'temiénynek beillő, romantikus regényt szőtt az élet. A nagy készülődéssel
csak egy ember nincs megelégedve: Izrael
Jakab, az olaszi-i szatócs.
— Nem tudom, -miért várjuk olyan nagyon azt a hercegnőt, olyan asszony az is,
mint más. Aztán erről mégis megírják az
újságok, most hol van, holnap hol lesz. Az
én feleségem utazhatik, amennyit akar, nem
irnak róla . . .
— De az mem is a Kóburg Lujza! — feleli a fia.
S ez az egy mondat többet .m-ond, mint
egy órai magyarázat. A szép hercegasszonyt
elválaszthatta az urától a főudvarnagyi bíróságod maga letehette a nevet, melyet annak idején viselt, a népnek mégis csak á —
Kóburg Lujza maradt.
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S mennyivél melegebb, intimusabb ez
a megszólítás, mint az a másik, amelyet ott
láttam az olaszi-i postahivatalban egy Bécsből érkezett kétfejű sasos, hivatalos iráson:
Ihre königliche Hoheit die allerdurchlauclitigste
Prinzessin Louise
von Belgien.
Hát nem egyszerűbb ez: a Kóburg
Lujza?
L. m.

Gróf és artistalány.
— Debreceni botrány. — Brutális fiatal
mágnás. —
(Saját tudósítónktól.) A mulató Debrecen éjszakai életének igen gyakran akadnak
szenzációs botrányai. Ezek középpontjában
rendszerint egy városszerte ismert duhaj
kedvű fiatal mágnás áll, grófi és főhadnagyi
rangja van és fölötte ambicionálja, hogy rekordot teremtsen a brutálisabbnál brutálisabb botrányok között. A gróf urnák ez az
ambíciója legutóbb már odáig dagadt, hogy
erőszakot követett el egy fiatal és ártatlan
artistalányon, akit valósággal beteggé tett.
Az esetnek fölháborítóan durva részletei
vannak, amelyekből kitűnik az is, hogy .még
a rendőrség, de a katonai hatóság se mer
erélyes kézzel beleavatkozni a megvadult
mágnás dolgaiba, aki tetteiért óriási összegekkel szokta kiengesztelni a megbántottakat. Tudósítónk a gróf ur legutóbbi, most kipattant botrányáról a következő részleteket
jelenti:
A debreceni Petőfi-tér és Deák Ferencutca sarkán van a Pokol-mulató. Egy idő óta
orfeum előadásokat is tartanak benne. A
imult hónap 26-án leszerződtette a mulató tulajdonosa Jenny Lili fővárosi artistanők Az
alig 17 éves leány első felléptekor feltűnt a
mulató közönségének. A lumpok között hamarosan híre terjedt a Pokol-mulató u j tagjának. December 29-én, szombaton éjjel két
óra körül egy négytagú társaság látogatott
el a mulatóba. Három huszártiszt s egy civil.
Az egyik tisztnek, aki főihadnagyi rangot s
grófi címet visel, megtetszett Jenny Lili. Miikor a társaság leült az úgynevezett rózsateremben, behívták" a szerződtetett nő-tagokat.
Majd pezsgőt rendeltek. A tisztek a magukkal hozott cigányokikai húzatták a nótáikat s
a gróf táncolni hívta Jenny Lilit.
A bakfis korban levő artistanő a társaságnak is megtetszett s közülök ketten, köztük a szóban forgó főhadnagy behívták egy
másik terembe. (A férfiak hevesen udvaroltak
a leánynak s különféle ajánlatot tettek Jenny Lilinek. Ez vissza utasította a két férfi
kérését s Makaót menni a helyiségből. A főhadnagy azonban nem engedte. Jenny Lili
erre Kormos direktor feleségét hívta segítségül. Az igazgatónő kérte a grófot, hogy
bocsássák el a leányt, de a gróf kereken megtagadta. Az artistanő kezét erősen fagtia a
főhadnagy, ugy, hogy a leány fájdalmában
többször felkiáltott. Midőn a gróf látta, hogy
a leány nem hajlandó a mulatóban kérésének engedni, arra kérte, menjen vele a lakására.
Jenny Lili mindenáron szabadulni akart
a főhadnagytól. Ezt a célját ugy vélte elérni,
hogy cselhez folyamodott. Színleg beleegyezett a főihadnagy utóbbi ajánlatába. Közben
pedig megsúgta Kormosaknak, hogy elszökik
a főhadnagytól. Ezt a szándékát végre is hajtotta. Egy alkalmas pillanatban a színpadon
keresztül elfutott. A gróf azonban utána ugrott s ismét elfogta. Az artistanő újból kérte
kolléganőjét, bogy szabadítsák ki, de ezt senkisem merte megtenni, mert féltek a tiszttől.
Nemsokára fizetett a gróf. Ekkor eleresztette a leány kezét. Jerrny Lili arra használta fel a szabadonbocsátást, hogy kiszökött a
mulatóból s elbujt az öltözőbe. Fizetés után a
főhadnagy kereste a leányt, de nem találta
imaga körül, összejárta az egész mulatót, mig
végre az öltözőiben ráakadt az artistanőre.
Megfogta Jenny Lili csuklóját s vitte kifelé,
az utcán várakozó bérkocsiba. A sok szalad-
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gálástól kimerült leány most már meg sem
kísérelte a maga erejéből való menekülési
Segítségért
kiáltott.
(„A törvény nevében"...)
Aznap éjjel a Pokol-mulatóban Fehér
Mihály rendőráiztos telj esitett ügyeletes szolgálatot
Az artistanő kiabálására a elveibe öltözött biztos a grófihoz lépett. Köszönt s bemutatkozott:
— Fehér Mihály rendőráiztos vagyok.
Kérem főhadnagy ur a leányt nem szabad elvinni!
Fehér biztos e szavak után megfogta az
artistanő egyik kezét. A gréif erre a felszólításra sem reagált Felkapta az artistanőt s
kivitte az utcára, a fiakkerhoz. A rendőráiztos utánuk ment Látta, hogy a főhadnagy
a tervét keresztiül a k a r j a vinni, A leány
most is segítségért kiabált. Erre ismét odament a főhadnagyihoz:
— A törvény nevében felszólítom gróf
nr, hogy a leányt ne vigye el!
Izgalmas percek következtek a felszólítás után. A főhadnagy a rendőráiztos felszólítására azzal válaszolt, hogy
mellbeütötte
Fehér rendőrbiztost.
A rendőrbiztos erre a közeli őrszemnek
segítségét akarta igényibe venni. Elővette
sípját, hogy a rendőröknek jelt adjon. A síp
azonban nem funkcionált. Fehér még egy kísérletet tett, hogy megakadályozza Jenny Lili erőszakos elhurcolását. Ezért a 7. számú
kétfogatú bérkocsisnak megtiltotta, hogy a
grófot és a leányt elvigye. A fiakkeres szót fogadott a rendőrbiztosnak s megtagadta a főhadnagynak a szolgálatot, mire a gróf kirántotta kardját a levegőbe suhogtatva, ráparancsolt a megrémült kocsisra, hogy azonnal
hajtson, mert ellenkező esetben levágja. Fehér Mihály figyelmeztette a grófot, a következményekre. A főihadnagy igy válaszolt :
— Amit én elkövetek, azért én felelek!
A másik pillanatban pedig a leányt betuszkolta a kocsiba s elhajtatott,
A gróf
Arany János-utcai lakására érve, kiszállt a
fiukkenből. Utána Jenny Lili, aki ezt az alkalmat is fel akarta használni a menekülésre
és elszaladt a Hungária kávéház felé. A főhadnagy nyomában. Csakhamar ai is érte s
vitte vissza, Kinyitotta a kaput, az artistanőt betuszkolta, majd kifizette a bérkocsit.
Visszatérve fölvitte Jenny Lilit a lakásába.
Ami ezután következett, az nem birja meg
a nyomdafestéket.
(Jelentés az alezredesnek.)
Ezalatt féhér rendőrbiztos Kormosnéval
és egy artistanővel -bérkocsiba ült. Hosszas
keresés után megtalálták Tlór János alezredes lakását Felköltötték az alezredest. A
rendőrbiztos elmondta a történteket, mire a
inagasrangu katonatiszt, azt mondotta, hogy
keltsék fel báró Maasburg főhadnagyot s azután jöjjenek vissza. Rövid félóra elteltével megérkeztek a gróf lakásába. Az ezután
történteket Jenny Lili igy mondta el a rendőrségen.
— A gróf lakásába kerülése után .két
óra múlva kopogás hallatszott az utcai szoba ablakán. A főhadnagy megkérdezte: ki
azl
— Én vagyok, az alezredes. Nyiss ajtót!
— Tyüh az áldóját! Há ő mit akar itt?
Kinyiltak az ajtók s nemsokára bejöttek a
tisztek. A három katonatiszt átment egy másik szobába, s ott beszélgetett. Azután kijött
az alezredes s felém fordulva azt mondta,
bogy menjek vele, ő majd hazakisér. A rendőrbiztos kérésére előbb kocsin a főkapitányságra hajtattunk, ahol jegyzőkönyvet vettek
fel az esetről, majd hazavitték a lakásomra.
Én az ügyet, — folytatta a leány — átadtam
Révt Nándor dr. ügyvédnek, aki a dologban
a továbbiakat intézi. Kivánom, hogy a rajtam esett sérelemért elégtételt kapjak.
(Kihallgatások a rendőrségen.)
A brutális ügyben az elmúlt héten volt
a rendőrségen. Komlóssy Pál dT. rendőrkapitány előtt a tanuk kihallgatása. Ez alkalommal több tanú emelt panaszt a gróf ellen.,
fki Meet becsületükben
megsértette.

Komlóssy kihallgatta a többek közt a
7. számú bérkocsist, Pávai Ferencet. A fiakkeres ugyanis azzal, hogy a rendőrbiztos parancsa ellenére elhajtott, tulajdonképpen hatóság elleni erőszak vétségét követte el. Pávait azonban az védi, hogy a gróf kardjával
megfenyegette, ha megtagadja a hajtást.
Törvényszerűit a főhadnagy Jenny Lili
sérelmére nemi erőszak és személyes szabadság megsértését, Fehér rendőrbiztossal szemben pedig hatóság elleni erőszakot követett
el. A civil életben mindhárom esetben sailyos büntetés várna a cselekmények elkövetőjére. Minthogy a vétségeket katonatiszt követte el, az ügyben a hadhiróság fog Ítélkezni. Az iratokat Komlóssy dr. rendőrkapitány
már áttette a katonai hatósághoz.
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Szegedi kalendárium.
IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet jelenti: Váltoy f f B
zóan felhős idő
várható,
M
B
lényegtelen
hőváltozással
^ ^
•
és helyenként
havazással.
Sürgöny prognózis:
hideg,
elvétve csapadék. Déli hőmérséklet: 3.4 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:
Délután
ifjúsági
előadás: Faust. Este 8 órakor „Ábrahám a
meny országban", operett.
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától
kezdve „A csepűrágók" cimü dráma két felvonásban,
VASS-MOZ1,
délután
hat
órától
kezdve „A bosszú istene", dráma 3 felvonásban.
APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este
fél 11-ig „A bohémek", dráma 3 felvonásban.

Előadás a balkáni háborúról.
(Saját tudósítónktól.) Most, amikor nem
tudjuk, vájjon nem u j balkáni harcokról
jön-e jelentés mía vagy holnap, — igazán aktuális a balkáni viszonyokat ismertetni S
ebből a szempontból is a legnagyobb érdeklődésre méltó az a szegedi előadás, amely jövő vasárnap — 19-ón este — lesz a Tisza-szálló dísztermében.
Két neves magyar újságíró s iró jön el
Szegedre: Adorján Andor és Kéri Pál. Az
Est kitűnő munkatársai ők, akik ,a legjobb
időben indultak annak idején a Balkánra,
fölkutatták az inditóokokat, megtudtak fontos kulisszatitkokat, elsajátították azokat az
okokat, melyek miatt ez a régóta várt háború elkerülhetetlenné lett. A világlapok legnevesebb munkatársait mozgósította, mert hisz
európai háború réme lakozott mindig a dolgok homályában és mert igazán ma se tudjuk, hogy mikor virradunk rá a minket és
egész Európát átfogó borzalmakra . , . Sajnos, Magyarországról kevés újságíró mehetett le a Balkáhra és furcsa, de tény, hogy
ebben az országiban nagyon kevesen ösmerik
a Balkánt Holott Szerbiával igen súlyos afférunk volt Másrészt például Adorján Andor
és Kéri Pál a cenzúra miatt nem Írhatták
meg a legérdekesebb dolgokat, egyik-másik
érdekessége* #ietve adták le lapjukba. Nem
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csoda hát, ha a szegedi előadásuk szenzációs
lesz és olyan, liogy abból mindenki áttekintse a kérdést. Viszont aki isimeri Adorján ós
Kéri tollát, az tudja, liogy mindkettő vérbeli, modern szépiró, színesen ós mindenkit
érdeklődőén adják vissza mondanivalójukat
Módját találják annak is, hogy az asszonyok
és leányok is élvezettel hallgassák az előadást. Aztán számításba köll venni, hogy az
elbeszélésüket illusztrálják: hü fotográfiákat,
jeleneteket örökítettek meg s azokat szintén
bemutatják, vászonra vetítik.
A szegedi közönség mindig előszeretettel érdeklődött az irodalmi fölolvasások iránt:
egy-e>gy érzelmes novella, néhány hangulatos vers .már tapsra ragadja. Remélni lehet,
hogy ezúttal osztatlan érdeklődéssel várja
Szeged város közönsége a két kiváló iró ás
újságíró szabadelőadását.
— Lukács Lovranában. Lukács László
miniszterelnök Herczka orvos és Latinovics
Endre dr. titkár kíséretében ma reggel 7
óra 10 perckor a gyorsvonattal Fiúméba érkezett. A pályaudvaron Wickenburg
István
gróf fiumei kormányzó és Weinhardt Gusztáv miniszteri tanácsos, pónzügyigazgató fogadták, akikkel a miniszterelnök a Molo Adamiehihoz hajtatott. Ott várakoztak már rá Rödiger Ernő révkapiitány, Sablich iModeszta
révaikapitány a László nevű pénzügy igazgatósági yiachttál. A miniszterelnök kíséretével, valamint Wickenburg István gróffal és
Weinhardt tanácsossal Lovranába ment több
napi tartózkodásra.
— Désy Zoltán vádjai. A nagy garral
meginduló választójogi harc sem tudja elterelni a figyelmet arról a rágaknazási pörröl,
amelyet Lukács László indított a koalíció
egyik volt államtitkára, Désy Zoltán ellen.
Kezd nyilvánvalóvá lenni, hogy Désy Zoltánnak a miniszterelnök ellen tett súlyos vádjaira nincsen — hiszen nem is lehet — bizonyítéka. A vizsgálóbíró előtt a mögé a sablonos ígéret mögé bujt, hogy bizonyítékait
majd a főtárgyaláson fogja előterjeszteni.
Hiu és hiábavaló halogatás, amelynek a főtárgyalás megtartása véget fog vetni.
— A Napközi Otthon első napja. A
szegedi katolikus nővéd ö egyes ii 1 et Zsófia
Napközi Otthonában kedden már megindult
az élet, A begavári Bach Bernát nemesszivüségét hirdető intézménynek csak február
nyolcadikán lesz az ünnepélyes fölavatása,
az otthon berendezése azonban már tökéletesen elkészült és igy nem mutatkozott indokoltnak a megnyitás elhalasztása az ünnepélyes fölavatásig. Különben is ebben az időben a legsanyarubb a proletár-gyermekek
helyzete, akiikra áldás a Napközi Otthon. Az
intézmény hatvan gyermek számára készült
és már az első napon harminchaton jelentkeztek. Az igazgatóság többeket visszautasított,
kiknél indokolatlannak találta a jelentkezést.
Husz fillér dijat tizennyolc szülő fizetett a
gyermekeért, a többiek díjtalanul nyertek elhelyezést. Husz fillért azokért a gyermekekért
kell fizetni, akiknek ugy az aytjuk, mint az
anyjuk kenyerkereső. Az első napon már röggel félhat órakor megindult a látogatás. A
Back-inalom, a kendergyár, a dohánygyár,
mosónők és ujságárusok hozták el ,a gyermekeiket. A Napközi Otthonban ez az étlap:
Reggel: tej és kenyér, tiz órakor: kenyér, délben tizenkét órakor: leves, főzelék vagy tészta, kenyér, délután öt órakor: tejes-étel. A
gyermekek már az első napon igen jól érez-
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ték magukat: maiidén játékot összetörtek.
Raskó István dr.-né elnök-nő, Hóna// Erzsébet igazgatónő. Zengei Ilona óvónő és a patronesszek reggeltől estig buzgólkodtak, hogy
az intézet valóban pótolja az otthont, amiben
alig van része a proletár-gyermeknek. A Napközi Otthon első ebédjén igen sok látogató
jelent meg. A fáradhatatlan vezetőségen kiviil ott voltak: Lázár György dr.-né, Lázár
Duci, Orkonyi Ede dr.-né, Meskó Antalné,
Hauser Rezső Sándoruó, Aigner
Nándorná,
Fluck Dezsőné, Simkó Eleméi- dr.-né, Kószó
István dr.-né, Gárgyán Imrénó, Róhv Jakabné, Bort ha Ferenené, Somogyi Szilveszter dr.
főkapitány, Orkonyi Ede dr. táblabíró, a fiatalkornak fölügyelő hatáságának az elnöke,
Simkó Elemér dr. városi ügyész és még sokan.
— Mit akar Oroszország Kínától ?
Pekinghői jelenti a Reuter-ügynökség: A
külügyi hivatalban ina két orosz jegyzéket
nyújtottak át. Az első rámutat arra, hogy
Oroszország a boxeríölíkeléssel kapcsolatos
kinai kárpótlások megfizetésének elhalasztásával nem ért egyet és fölveti a kérdést, vájjon Kina szándékozik-e tartozását haladéktalanul megfizetni. A második jegyzék kijelenti, hogy a Kuldsa tartományban forgalomban lévő papirospénz, melynek nincs ércfedezete, az orosz kereskedőknek nagy veszteságeket okoz, inert a bankjegyek a névérték egynegyed százalékával csökkentek értékükben. A jegyzék kérdezi Kínát, hogyan
akar a bajon segíteni. A szóban levő papirospénz mandzsu kormány idejéből való. Azt
hiszik, hogy az orosz kormány célja Kínát
rákényszeríteni a hat hatalom bankcsoportjával való kölcsönszerződés rögtönös megkötésére.
— Az orosz cári család betegei.
Pétervárról táviratozzák: Nikolajevics Miklós nagyherceget, a cár unokatestvérét tegnap szélütés érte. A nagyhercek ötvenöt éves
és felesége a montenegrói királynak leánya.
A beteg állapota nagyon komoly. Udvari körökből jelentik, hogy a cárevics, aki Carszkoje-SzéSlóban a karácsonyi ünnepen részt
vett, újra meghűlt és ágyban fekvő beteg.
— Átadják a hercegprímási birtokokat.
A primási birtokok átadására kiküldött bizottság Madách Emánuel miniszteri tanácsos
vezetésével és a minisztérium részéről kiküldött Dcnes miniszteri számtanácsos és Darázs miniszteri számtiszt részvételével ma
délelőtt Esztergomban értekezletet tartott, a
melyen Vaszary Kolos és Csernoch János
megbízottam kivül az esztergomi káptalan
képviseletében Rosszival István dr. és Fehér
Gyula prelátus-fcanonokók is megjelentek. A
bizottság eddig kilenc milliót
meghaladó
törzsvagyont, a 200,000 koronán felül lévő
nyugdijalap-pénztárt
és a 120,000 koronát
meghaladó hérovadék-összeget
vette at. A
mai értekezlet az érdékeltek részéről megnevezendő gazdasági és építészeti szakértők
személyében fog megállapodni, valamint
megállapítják az átvételnél követendő eljárást. Holnap, szerdán kezdik meg a primási
Palota berendezésének átadását.
— Adományok a V. H. O. Sz. javára
Lenkei Lajos, a Pécsi Napló szerkesztője
Csathó Gy. Gyula villányi gyógyszerész alapító tagdíja címén 200 koronát küldött a Vidéki Hírlapírók Országos Szövetsége szegedi
pénztárának. Lenkly Gyula kir. tan. a V. H.
0. Sz. kassai választmányának elnöke 90 koronát gyűjtött a V. H. 0. Sz. segély-alapja
javára. A „Szegedi Kisdedóvó Jótékony Nőegyesület" kebelében működő Leányegyesület
titkára Tóth László az egyesület nevében 30
koronás adományt adott At a Szövetség ve- 1
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zetőségének. Lenkei Lajos és Brájjer Lajos
dr., a V. H. O. Sz. alelnökei 10—10 koronás
•adománnyal gyarapították a. Szövetség vagyonát. Az adományokért hálás köszönetét
fejezi ki a V. H. (X Sz. elnöksége.
— Halálozás. Általánosan ismert, a régi
Szeged egyik tipikusan ismert iparosa halt
meg: idősebb Fodor István szabómester, 71
éves korában. Hosszabb idő óta betegeskedett. Ma délután félnégy órakor temették az
evangélikus temetőbe.
— Bizalom a kormánynak. Bonyhádról
jelentik: A kerület munkapártja ma gyűlést
tartott, melyen ötszáz választó jelent meg:
pártkülönbség nélkül. Több fölszólalás után
egyhangúlag bizalmat szavaztak a Lukácskormánynak, hangsúlyozottan a választójogi
reformért is, .melyet helyesnek és megoldásra képesnek tartanak. Távirattal üdvözölték
Lukács miniszterelnököt, a kormányt, Tisza
Istvánt, és az országos nemzeti munkapártot,
a kerület, betegeskedő képviselőjét: Perczel
Dezsőt pedig küldöttség keresi föl ós a bonyhádi kerület változatlan ragaszkodásáról biztosítja. — Nagykikindáról jelentik: A munkapárt m,a népes értekezletet tartott s több
fölszólalás után elhatározta, hogy bizalmat
szavaz a kormánynak. Meleghangú távirattal
üdvözölték a kerület kiváló képviselőjét, Rónay Jenőt, — A mezőkászonyi kerület szintén bizalmat szavazott ma a Lukács-kormánynak.
— A pécskai párbér-ügy. A pécskai
párbér-ügyben tegnap érkezett meg Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök levele Pécska
község elöljáróságához. A püspöki levél teljes szövegében a következő:
Magyarpécska község tekintetes Elöljáróságának
Mag yarpécsk á n.
A püspöki biztos minőségében Pécskára
kiküldött Jászai Géza c. püspök, szeged-belvárosi plébános jelentéséből' nagy sajnálatomra arról értesülök, bogy a községi képviselőtestület és a helyi plébános között a. párbér megváltása iránt egyezség nem jött létre. A tárgyalásra hozott kérdést újból megfontoltául s a következőkre jutót,am: A plébánosnak joga van azokhoz az illetményekhez,
amelyeket neki az egyházlátogatási okmány
biztosit. Ennek hatályát nem változtathatja
meg az a körülmény, hogy elődei csekélyebb
értékű pár bérrel elégedtek meg. De a tekintetes Elöljáróság be fogja látni, hogy a megélhetés viszonyai rendkívül megsnlyosodtak.
viszont pedig a plébánost megillető termény
ára annak kétszeresére szökött fel. A párbér
értékéül kért 8400 koronát méltányos összegnek itélem és ugy találom, hogy midőn egy
mérő buza 60 fillér, páronkint 7, 5, 2, 0 koronába van tervbe véve, ez a kivetés figyelemmel van a szegénységre egyrészt, a hívek fizetésképességére másrészt. Bizalommal felkérem a tekintetes Elöljáróságot, hogy ebben
,az ügyben a községi képviseletnek mielőbb
oly méltányos előterjesztést tenni szíveskedjék, mely alkalmas arra, hogy ezt a kérdést
mindkét fél megnyugvására elintézze. Az ügy
halasztása mindjobban összekuszálja a kérdést, ök nélkül szenvedelmes vitákat kelt és a
beavatkozásra módot n y ú j t olyanoknak, kikre a kérdés nem tartozik s akiknek a község
békessége, a híveik és a lelkipásztor között
való bizalom nem érdeke.
Temesvár, 1913. január hó 10.
Glattfelder Gyula s. k.,
csanádi püspök.
A püspöki levéllel .még nem fejeződött be
a pécskai párbér ügye. Mint értesülünk, a
pécskai hivek január 16-án, csütörtökön gyűlést tartanak, amelyen az uj párbér megállapítására canonica visitaciót kérnek. Az a
canonica visitació, melyen Olajos fóesperes
igénye alapszik, 1835-ből való s igy a mai
gazdasági viszonyoknak nem felel meg. A
hangulat máskülönben teljesen csöndes s igy
bizonyos, hogy Pécska község hivei és a
plébánia között békés megegyezés jön létre.
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— Mészárolják a mohamedánokat!
Rómából jelentik: Egy nagyhatalomnak konstantinápolyi képviselője rettenetes részieteket közöl azokról a szörnyű dolgokról, amelyeket a balkáni szövetségesek seregei védtelen törökök ellen elkövetnek. A diplomata
többi közt azt irja. hogy a mészárlásnak még
mindig nincsen vége, Ahol a szövetségesek
katonái mohamedán embert látnak, azonnal
meggyilkolják. A lemészárult törökök száma
már eddig is
kétszáznegyvenezer.
— Vasúti katasztrófa az angol vasút,
állomáson. Bronfordbridge állomás közelében
sürii ködben nagy vasúti
szerencsétlenség
történt. A jelzőkészülék megromlása miatt
az expressvonat belement egy személyvonatba. A jelzőkészülék az óriás hideg miatt hasz
navehetetlen lett és szabad pályát jelzett, a
nrikor a személyvonat még a sínpáron állott.
Az expressvonat kilencven kilométer sebességgel ment neki a személyvonatnak. Az expressvonat lökomotivja fölborult s a személyvonatnak több kocsija elpusztult. A pályaudvarról az egész személyzet a szerencsétlenül járt vonatok segítségére sietett és
megfeszített munka után kiszabadították a
romok közül egy asszonynak és egy gyermeknek holttestét, továbbá ötven utast, akiknek legnagyobb része veszedelmesen scriilt
meg.
-— A csalók királya. Fárisban nagyszerű fogást csinált a rendőrség: sikerült elfognia egy embert, aki a hünösöfc világában
a „csalók királya" néven volt ismeretes. Az
elfogott csaló zseniális trükkjeit Peter Michel
Róbert de Grescy és gróf Bárral néven követte el. Ez idő szerint negyvennyolc esztendős és ebből az időből netm kevesebb, mint
20 esztendőt töltött el a különböző fogházakban. Pályafutása alatt az összecsalt és öszszelopott zsákmány nem kevesebb, mint negyedmillió frankot tett ki. A raffinált csaló
a legtöbbször kapitányi uniformist hordott s
ezért azok a csalók és betörők, akik az ő parancsnoksága alatt álltak, a legtöbbször csak
„kapitá,ny"-na!k titulálták. Egyets alkalmakkor azonban a tábornoki egyenruhát sem
vetette meg, legutóbb is, amikor hurokra került, ez az öltözet volt rajta. A rendőrség talán solia el sem fogja az ügyes csirkefogót, ha
az a zsákmányon össze nem vész egyik cimborájával, aki éhben a legutolsó csalafintaságban segítő társa volt s aiki azután a rendőrségen leleplezte, A dolgot ugy csinálták,
liogy ez a cimbora, akinek Aubert a neve,
elegánsan kiöltözve ,megjelent egy ékszerüzletben ós arra kérte a tulajdonost, hogy egy
15 darabból álló aranyóra kollekciót küldjön el a lakására. Az órákat az ékszerész segédje vitte el a lakáéba, amelyik természetesen csak a jómadiaralk egyik ideiglenes tanyája volt. Itt Peter Michel, aki erre az alkalomra tábornoki egyenruhát, öltött, Aubert társaságában fogadta az ékszerekkel megérkező se
gédet ós mindjárt azzal a kérdéssel fordult
hozzá, hogy mibe kerülne az, ha valamennyi
órára egy-egy nemesi cimert gravíroznának?
A segéd ezt természetesen nem tudta, amire
azt mondták neki, hogy a mellékszobában
van a telefon, kérdezze meg a oégtől az árakat, A segéd bement telefonozni, amire azonban visszajött, a két jómadárnak ós természetesen az óráknak is osak hült helye volt.
A leleplezett csaló maga kedélyesen fogja fel
a hivatását, mert kihallgatásakor cinikus
mosolylyal ezt mondta a vizsgálóbirónak:
— Gyakran az utcán hangosan föl kell
kacagnom, annyira mulattat embertársaimnak az ostobasága!
A csalónak egyelőre a farneia fogházak
adnak majd alkalmat és időt arra, hogy emlékein továbbra is elszórakozzék.
— Véres pisztolypárbaj. Hat héttel
ezelőtt történt, hogy Arad és Kürtös között
a vonaton Boksán Szavér aradmegyei szolgabíró özvegyét véletlenül megsebesítette
gróf S. I. Az özvegy vőlegénye M. német katonaorvos ezért provokálta a grófot. A napákban folyt 1« a pisztolypárbaj Bécsebn.
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Mindkét golyó talált, a gróf mellért, a katonaorvos a vállán sebesült meg. S. I. gróf most
súlyos betegen fekszik egyik bécsi szanatóriumban.
— A Szerbiába csalt kubikosok. Az
Alföldön keresett három évved ezelőtt két
belgrádi mérnök: Jovanovi.es Milán és Zsefkovics Mihály, a szemendriai dumai gát építéséhez kubikus-munkásokat. A csongrádi,
szentesi, szegvári magyar kubikosok, akik a
világ legjobb földmunkásai, szomorú tapasztalatból ismerték a balkáni állapotokat s nem
állottak kötélnek, bárhogy hitegették is őket;
békéscsabai tótok azonban lépre mentek s
meggondolatlanságukat volt is okuk megkeserülni. A csabai munkásközvetitő-hiivatalban szerződést kötött kilencven,két kubikos.
Az intézet vezetője bevette a szerződésbe,
hogy ha a dolog pörre kerülne, dönteni a békéscsabai járásbíróság illetékes. A szerb
(mérnökök hosszas kapacitálás után aláírták
ia szerződést s a munkások biztosítására ezerötszáz korona óvadékot tettek le a csabai
községi pénztárba. A kubikosokat, jóllehet,
rendes útlevelük volt, a zimonyi rendőrkapitány csak több napi huzavona után bocsátotta át a htáron. Tudta, hogy vesztükbe rohannak. Szemendriában keserű csalódás várta a
csabaiakat, A két vállalkozó mérnök a szerződés ellenére nem akarta nekik a kikötött
napibért kifizetni, hanem akkord-munkára
kényszeritette őket, A munkások erre letették az ásót, de a szemendriai és belgrádi
konzulok, akikhez ©Italomért fordultak, nem
tudtak érdakiükben semmit sem tenni s a lerongyolódott s kiéhezett emberek boldogok
voltak, mikor visszakerültek hazájukba .Idehaza hatezer korona kártérítésért port indítottak a vállalkozók ellen. A pör azonban
eredménytelen volt, mert a bíróság a konzulátus u t j á n sem tudta az alpereseket megidézni. Végre is a kubikosok, hogy a veszett
fejszének nyele kerüljön, abban állapodtak
meg, bogy az óvadék gyanánt letétibe helyezett ezerötszáz koronát fogjájk kérni. A dolgot Kiss Lajos, békéscsabai főszolgabíró vette kezébe, aki a beliügyminisztériujm u t j á n
fölhívta a két szerb mérnököt, hogy az ügy
tárgyalására Békéscsabán jelenjenek meg. A
szerb kormánytól végre-valahára megjött a
válasz. A nevek megnevezése nélkül, az volt
benne, bogy az egyik mérnök a harctéren elesett, a másik pedig ismeretlen helyre távozott, A belügyminisztériumtól nyert értesítés
alapján a főszolgabíró elrendelte, hogy a községi pénztárban őrzött s a kamatokkal 1600
koronára fölszaporodott óvadék a munkások
között széjjelosztassék. Ez most meg is törltónt s a drága szerbiai kirándulás kárpótlása
fejében fejenkint mindenki tizenöt koronát
kapott. Idehaza két nap alatt keresnek anynyit,
— Egy gőzfürész-telep titkai. Máramarosszigetröl jelentik: A kövesligeti gőzfiirész-telepen, amelyet az Egyesült Máramarosi Faipar R.-T. vásáralt meg, mint a minap
kiderült, már hónapok óta ,nem fizetik a munkásokat, akilk igy családjaikkal együtt a legnagyobb nyomorúságba jutottak. A fürésztelep vezetősége eleinte hitegetéssel és biztat.gatással tartotta vissza a munkásokat az elutazástól és néha-néha kisebb összeget juttattak is az éhező munkáscsaládoknak, most
azonban a legnagyobb tél idején minden
pénz, élelem és fűtőanyag nélkül az éhenhalás és a megfagyás veszedelmének vannak
kitéve a telep munkásai. A fürészgyári alkalmazottak járandóságainak behajtása végett
Riskó Béla huszti szolgabíró már kiszállott
Kövesligetre és közigazgatási uton kísérelte
meg a munkások követeléseit behajtani. Eljárása azonban eredménytelen volt, mert a
telepen semmiféle értékesíthető és lefoglalható tárgyat nem talált. Ma a munkásoknak
egy kiéhezett és lerongyolódott küldöttsége
gyalogszerrel bejött a harminc kilométernyire levő községből Máramarosszigetre és Szabó Sándor alispán előtt sirva panaszolták el
kétségbeejtő nyomorukat. Az alispán megígérte támogatását. Valószínűleg közköltségen igyekeznek majd a gyárvezetőség által
teljesen elhagyott (munkásokat támogatni.
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— Öngyilkos földbirtokos. Hegedűs Jó'
zsef esztergom-szentlőrinci földbirtokos teg
nap délután — mint Esztergomból jelentik
— főbelötte magát és azonnal meghalt. Mikor
felesége és leánya sétájukból hazatérteik, ott
találták a hálószoba közepén h a g y vértócsá
ban. Hegedűs nemrégiben még legtekintélyesebb birtokosa volt a környéknek. Józan életű, szolid ember volt, azonban minden vagyo
nát korteskedésekre költötte.
Valószínűleg
rendezetlen anyagi ügyei kergették a halál
ha . . .
— Hazai iparvállalatok cimtára. Keres
kedők és iparosok régóta hiányát érezték egy
olyan megbízható, kimerítő címtárnak, melyből az őket érdeklő hazai ipari beszerzési
forrásokat könnyen feltalálhatják. A cimtá
rak kereskedőkre és iparosakra ugy abból a
szempontból, bogy versenytársaik megismerkedjenek, mint. abból, hogy az egyes iparcikkek beszerzési forrásairól tájékozódjanak
igen fontosak. A magyar kereskedelmi és
iparkamarák adtak ki most egy ilyen ipari
címtárt, amelynek különös hasznossága abban rejlik, hogy könnyen kezelhető; a címtár ugyanis több önálló füzetből áll, mindegyik füzet egy-egy iparágba tartozó vállalatok jegyzékét és a készített áruk felsorolását- adja, tehát a kereskedőnek és iparosoknak
nem kell az egész címtárt megszerezni, hanem csak annak az iparágnak a füzetét, mely
őt érdekli. Egy füzet árát a kamiarák osak 20
fillérben állapították meg, hogy bárki fcönynyen megszerezhesse az őt érdeklő hazai
iparvállalatok jegyzékét,
—• A vén kisasszony halála. A szegedi
közkórházban tragikus körülmények között
halt meg Wolf Katica, ötvenhárom éves törökkanizsai hajadon. Odvas fogát piszkálgatta egy rozsdás tűvel és vérmérgezést kapott.
Beszállították Szegedre, ahol a közkórházbau
három napig tartó kínlódás után meghalt.
Holttestét Törökkanizsára szállították.
— Izgat a kis Szávó. Szabadkáról jelentik: A délvidéken letartóztatott szebb izgatók száma ma egy tizennégy éves gyerekkel szaporodott. Pility Szávónak hívják a
fi-ut s a vizsgálóbíró végzése szerint az a bűne, hogy a magyar állameszme ellen izgatott,
Mohol községben izgatott az állameszme ellen a kis Szávó következőképen: A fő-utcán
háborúsdit játszottak a szerb és magyar gyerekek. Szerb-magyar háborút Röpült a. lióshrapnel, csattogtak a fakardok és a csata
végén megfutott a szerb hadsereg. A magyarok üldözés közben elfogták Pility Szávót.
Nem lőtték főbe, csak egy kicsit megverték.
A szerb vezér sirva szaladt hazafelé ós megfenyegette az ellenséges tábort.
— Megálljatok — kiáltotta — kerültök
még ti is ilyen helyzetbe. Majd jönnek szerb
testvéreink és kiirtunk benneteket a föld színéről.
A fenyegetés tudomására jutatt a csendőrségnek, mely elfogta a gyereket, üeur Tivadar vizsgálóbíró ma hallgatta ki Pility
Szávót,
— A veszett kutya áldozata. Makóról
táviratozzák, hogy ott most veszettségben
meghalt Erdei István kereskedő. Erdeit pár
hónappal ezelőtt megharapta egy veszett kutya. A kereskedőt akkor fölszállitották Budapestre, a Pasteur-intézetbe. Innen gyógyultan elbocsátották azzal az utasítással, hogy
egy idő múlva jelentkezzék az intézetben vizsgálatra. Pár nappal ezelőtt Erdein kitört a
veszettség ós két napi borzalmas kínlódás
után meghalt,
— Fölrobbant a gáz. Tordáról jelentik
Medgyes község közelében Sumert községben nemrég bő gázforrásokra akadtak. A kutatási kirendeltség a furt kut elzárásán dolgozott, amikor munkaközben szikrafejlődés
következtében az ömlő gáz hirtelen fölrobbant és husz iméter magas lángok csaptak
föl. Nyolc ember megsebesült. A 120 méter
mély kútból naponként 80.000 köbméter gáz
tőr ki.
; - í
.
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KÖZIGAZ6ATAS
Tejes Kannák —

fertőző betegségek.
— A földmivelésügyi miniszter rendelete. —
(Saját tudósítónktól.) A hatásági orvosok hosszas vizsgálódás után rájöttek, hogy
számos fertőző betegség okai a piacra kerülő tisztátlan tejeskannák. Az elárusítók rendszerint hanyagul kezelik azokat az edényeket, amelyekből a tejet kimérik a közönségnek s többször bebizonyították, hogy a szájés körömfájás betegségének bacililusait a ki
nem mosott tejeskannák közvetítették. Hogy
ennek a közegészségügyre roppant veszedelmes hanyagságnak eleje vétessék, a földmivelésügyi
miniszter
most szigorú rendeletet
adott
.ki a tejeskan,nák tisztántartására vonatkozólag. Egyben pedig
utasitotta a rendőrbiróságot, hogy a megjelölt teendők elmulasztása esetén kihágás címén kétszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, vagy behajthatatlanság esetén megfelelő elzárással büntesse az illetőket. A rendélet, amely .most érkezett le ,a polgármesterhez, igy hangzik:
Az utóbbi időben többször előfordult,
hogy ragadós száj- és körömfájással fertőzött helyekről a tejikereskedőkhöz és innen a
termelőkhöz küldött tejes kannák, közvetítették a fertőzést.
Az ilyen esetek azt bizonyítják, hogy a
tej szállításához használt edényeket sem a
tejtermelök, sem. pedig a tejkereskedők nem
tisztogatják kellő gonddal, minek következtében azok ragadás betegségek fennállása
esetén a betegség ragályanyagának szertohurcolásával ugy az embert, — valamint az
állategészségügyet állandóan
veszélyeztetik.
A ragadós állatbetegségek, főleg pedig a
ragadós száj- ós körömfájás ilyen uton történő széthurcolásának megakadályozása céljából s közegészségügyi érdekeknél fogva is, a
belügyiminiszter ós a. kereskedelemügyi miniszter urakkal egyetértőleg ezennel elrendelem, hogy a tejszállításihoz használt kannákat használatba vétel előtt a tejtermelők, kiürítés után pedig a tejkereskedők és mindazok
az egyének, akik üres tejes kannákat (edényeket) szál látanak, bő vizöblitéssel belül és
kivül gondosan megtisztítsák ós azoknak állandó tisztántartására gondot fordítsanak.
Ezen teendők elmulasztását kihágásnak
minősítem, mely kihágás 200 (Kettőszáz) koronáig terjedhető pénzbüntetéssel,
behajthatatlanság esetén pedig megfelelő
elzárással
büntetendő.
A jelen rendelet alapján büntetendő kihágások (fölött a rendőri bíráskodást a Rbsz.
1. paragrafusában fölsorolt hatóságok, harmadfokon a földművelésügyi miniszter gyakorolják.
Fölhívom a törvényhatóságokat, hogy
ezen rendeletemet minél (kiterjedtebb módon
tegye közhírré, az elsőfokú hatóságokat ós
községi elöljáróságokat pedig utasítsa, hogy
ezen rendeletem pontos foganatositását mindenkoron éberen ellenőrizzék.
Remélhető, hogy a földmivelésügyi miniszter szigorú rendeletének ,meg lesz a kívánt hatása.
—Vizsgálat az anyakönyvi hivatalokban
Lázár György dr. polgármester hétfőn délután a külterületi anyakönyvi hivatalokban
vizsgálatot tartott. A polgármester mindent
a legnagyobb rendben talált.
( _ ) a városi tisztviselők fizetésrendezése. Mcgirtuk, hogy a városi tisztviselők
fizetésrendezése ügyében a szervező bizottság olyan határozatot hozott, hogy a Taschler Endre főjegyző és Balogh Károly pénzügyi tanácsosok (készítette íizetésrendezésí
avaslatot egy a szervező bizottság kebeéből kiküldött szükebbkörü bizottságnak adja ki tanulmányozás és véleményezés végett.
A fizetésrendezés ügyét, tekintve a /megoldás
sürgősségét, már a januári közgyűlésen kívánják letárgyaltaim.- Ezért a szükkörü bi-

zottság, amelynek elnöke Lázár György dr.
polgármester, ma délutántól kezdve folytatólagos .üléseken tárgyalja a íizetésrendezésí
javaslatot. Valószínű, hogy néhány nap mu'b
va elkészül a véleményezéssel is s akkor
nyomban ismét a szervező bizottság elé kerül a fizetésrendezési javaslat.
(—) Az alsóközponti ut. Ismeretes, hogy
a város tanácsa egyik ülésében elrendelte az
alsdközponti ut megnyitását. Ugy volt eddig, bogy az alapozási munkálatokat a tavasz
szál fogják elvégezni. A mérnökség azonban,
minthogy a Zákány-felé vezető tiz kilométer
iliosszu u j ut alapozása télen is végezhető, elrendelte a munkálatok nyomban való foganatos itását.

URÁNIA

magyar tudom. ]
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Szerdán és csütörtökön
Nordisk sláger.
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Dán szinészek.

A csqrörágót

( - ) Uj ártézl kut Újszegeden. Tudvalevő, hogy a város második ártézi-kut fúrását, határozta el Újszegeden, ahol egy ártézikut nem elegendő a lakosság vizszükségl étéinek ellátására. Az uj ártézi-kut terveit a
mérnökség most elkészítette és amint az idő
enyhül, megkezdik a fúrási munkálatokat.

Artista történet két felvonásban. Irta: Fred.
Jörcsen. A cirkuszjelenetek felvételei a Charles cirkuszban készültek. A főszerepet Einar
Zangenberg játsza. A Nordisk Film Compagnie
szenzációs cirkusz drámája. A szerepeket a
dán királyi színház tagjai játszák.

Ezt megelőzi

Az Alpesekban*

TORVENYKEZÉS.

Szines, természeti felvétel.

Ágoston detektív.
Bohózat.

Viliiké és amintaszolga. ^

Sövényházán bálázták.

(Saját tudósítónktól.) Az elmúlt év márciusában bálát rendeztek a sövényházai legények. A nagykorcsmában összegyűlt ,a közAmerikai dráma.
ség minden valamirevaló leánya és legénye.
Vigan roptáik a táncot, • amikor aztán már
•kissé fenekére néztek a pohárnak, megkezdődött a dulhajikodás, az egymással való kikezdés. Ilyen incidens nélkül él sem képzelhető
tanyai mulatság. Minden ok nélkül, puszta
mozgófénykép
virtusból az egyik társaság beleköt egy másik kompániáiba. Az ilyen paraszt-afférok elintézésének jól ismeretes a recipéje: bicska,
bot, sörös üveg.
A sövényházai bálon is ingerelték egyS z e r d á n és c s ü t ö r t ö k ö n
mást a legények. Huszka Lajost és néhány
választották céltáblának. Huszka szörA Rudyard Kipling szenzációs d ámája A társát
nyen röstette a dolgot: kikacagták a leányok.
Már-már ökölre mentek a rossz élcekkel viaskodó felek, amikor néhány józan legény közbelépett és elhárították a verekedést.
Hajnal tájban, amikor már elszéledtek a
Dráma 3 felvonásban, irta;: Rudyard Kipling, i j i
•C" bálból, az utcán meglesték egymást a civaA dráma előtt:
Oi kodó legények. Nem tudtak megbarátkozni
azzal a gondolatfal, hogy mulatságot verekedés
nélkül is be lehet fejezni. Szanka LaJ«jj
Sportkép.
jos, Kismarton István, Kismárton Dezső, Kismárton Antal és Kovács István megtámadK fi rossz Jfiuk.
ták Huszka Lajost. Kecskeméthy Gáspárné,
Jja
Bohózat.
hogy megakadályozza sógorának a bántalmazását, közbelépett, Kismárton István rászólt
Humoros jelenetek.
a legényekre:
— Ugyan csukjátok be már a száját enIndiánus történet.
nek az asszonynak!
Előadások d. u.6, esteiéi 8 és 9 ó r a k o r .
A
Szanka erre bottal fejibeverte a szeren• Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig. í j a
csétlent, a többiek is illendőnek tartották,
hogy rúgjanak egyet a védtelen asszonyon.
Kecsikeimétkyné most gyöngeel'méj.ü az ütések
következtében, súlyos sérülésiéi csak hónapok
multán gyógyultak be.
mozgófénykép
Az ügyészség súlyos testisértés büntette,
becsületsértés vétsége, Huszka bántalmazása
miatt pedig súlyos testisértés vétsége eimón
! vádat emelt a legények ellen. Ebben az ügywm
ben kedden Ítélkezett a szegedi törvényszék
V
harmadik
büntető tanácsa. A tárgyaláson
Szerdán és csütörtökön
Rigó Endre dr. elnökölt, a vádhatóságot
'Szápár József dr. ügyész képviselte, a vádTengerészeti tornaiskola
lottakat Balassa Ármin dr. ós Kormányos
Benő dr. védték.
Tornagyakorlatok.
A bíróság a bizonyítás befejezése és a
pörbeszédek után Szanka Lajost másfél évi,
Kismarton István egy évi és két hónapi börBohózat.
A
tönre, Kisariárton Dezsőt és Kismárton Antalt hat—hat hónapi fogházra ítélte, Kovács
Istvánt pedig fölmentette. Az Ítélet nem jogVigjáték,
V
erős.
Bohózat.

A Cow-Boy.
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napilapra

1-től uj előfizetést

nyitunk.

A DÉLMAGYARORSZÁG
Szeged
és. a délvidék legelterjedtebb
és
leggazdagabb tartalommal
megjelenő
reggeli
politikai
napilapja.
Nagy
elterjedtsége
közleményeinek
a legteljesebb
nyilvánosságot
biztosítja,
aminek
különösen
a
hirdetők szempontjából
van nagy
jelentősége,
A DÉLMAGYARORSZÁG
tési ára
Szegeden
egész évre
24-—
félévre
12—
negyedévre
6*—
egy hónapra
2'—

előfizevidéken
28 — K
14 „
7— „
2-40 „

Kérjük
tisztelt
előfizetőinket
hogy
lakhelyváltozás
esetén uj címüket
velünk
közölni szíveskedjenek.
Mutatványszámot
§ Jakábffy Iván büntetése. Emlékezetes
egy
hétig
díjtalanul
küld
a
még Jakábffy Iván, a lezüllött csanádmegyei
dzsentri bümügye, amelyet a mult évben tárKIADÓHIVATAL
gyalt a szegedi törvényszék. A dzsentri
csalt: több ezer korona erejéig inegkárosi-

142 1913. január 16.

Versenynagyáruház
*ef. bérpalota, a gőzfflrd'óVel szentes.

=

állandó

=

alkalmi vételek!
FMarosbíl derült fínoni Sml(!
Ruha bársonyok
K 2120 széles gyapjú szövetek
•90
120 széles zsolnai szövetek
;; i-2o
120 széles tiszta gyapjúszövetek ,, 1.50
140 széles angol kosztömszővetek „ 2.50
150 széles Dublé kosztümszövetek „ 2.70
140 széles kék angol seviot
„ 3.—
140 széles selyemszálu 1 liszterek „ 2.70
140 széles fekete angol szövetek „ 3*—•
Cosmanosi flanel és barchetek félárban
G o l d b e r g és Cosmanosi kretonok K — . 5 0
„
„
Delinek
„—.50
Angol zefirek férfi ingre
„—,70
Nagy damaszk szalvéták
„—.56
Egész finom bluz selymek
„ 1.90
Himzések Batisztra20 és 3 0 fillér
Valódi clöpl-csipkék 10 fill.-töl50 fillérig

Szőnyegek félárban.
Női finom sifon ingek himzéssel K 2 . —
Clott alsószoknyák finomak
„ 2.—
„
„
Bordonin
, 1.80
Sifon alsószoknyák himzéssel
„ 2.40
Tiszta selyem női hárisnyák
„ 1.50
Meleg gyapjú női harisnyák
,,—.90
„
fekete női harisnyák
,—.50
Leányka Patent harisnyák olcsóért
Férfi selyem flor-soknik
.50
„ fekete azsuros fildeko
„—.80
Női finom divatos keztyük negyedárban
Finom gyermek-keztyük
„
Pongyolák finomak mosó
K 4.—
Pongyolák nagyon jók flanel és
pargetből
„ 5.—
Flanel és Parget blúzok finomak „ 2.20
Szövet blúzok szépek
„ 2.70
Selyem bársony blúzok
„ 5,—
Flanel leányka-ruhák
„ 1,—
Tiszta gyapjú flanel szoknyák
„ 2.60
„
„
„
nadrágok
„ 2.20
Tiszta gyapjú vállkendők
„ 3.20
! imaiája sálkendők
„ 6.—
Batiszt női himzett nadrágok
„ 2.70
Szinházi sálak félárban.
1 vég selyem szálú vászon
K 13.50
1 vég lenvászon
„ 14.50
1 vég len lepedővászon
„ 21.—
Gyapjú lélekmelegítő
„
1.20
Valánsé csipkék negyedárban.
Angol női aljak
5.—
n
Mosó reform női kötény
„
1.60
Clott Reform női kötény
„ 2.50
Lüszter női reform női kötény v
3.20
És még nagyon sok cikk eddig nem létezett olcsó á r b a n !
Tessók

meglátogatni I

Ritka alkalom! Szabott árak!

tett* Iritg Mór makói terménykereskedőt. A
törvényszék egy évi börtönre ítélte, az ítéletet az ítélőtábla és mos már a Kúria i&
jóváhagyta. Keddre tűzte ki a bíróság a Kúttá döntésének kihirdetését, Jakabffy Iván
azonban nem jelent meg a tárgyaláson. A
büntetőtanács átadta a végzést az ügyészségnek. A vizsgálóbíró valószínűleg elrendeli
Jakabffy körözését.
§ Hét fogát kiütötték. Érdekes ügyben
ítélkezett kedden a szegedi járásbíróság.
Pribiczki Gergely Iiorgosi korcsmájában július huszonkilencedikén Molnár József ittas
állapotban sörösüveggel ugy szájonvágta
Bngi Lajos tizenkilenc éves munkást, hogy
hét foga beletörött és felsőajka a zuzódáa
következtében eltorzult. Somlyódy István dr.
jáirásMró sulyo* tfestfisértéa vétsége miatt
tizennégy napi fogházra és husz korona pénzbüntetésre ítélte Molnárt, az ítélet végrehajtását azonban fölfüggesztette. Engi Lajos
fájdalomdíj címén kétszáz korona kártérítést
követelt, ezt a kérelmét azonban elutasította
a járásbíróság. Engi megfölehbeate az ítéletet.
t
§ Vtz helyett zslrszódát ivott. A szegedi gyermekkórházban (hétfőn délután lugkőmérgezésben meghalt Lele Etel, Lele János algyői gazdálkodó öt éves leánya, A szerencsétlen leány via helyett zsirszódát ivott,
a gyermekkórházban már nem Kikerült megmenteni az életnek. Holttestét beszállították
a közkórháa hullaházába, ahol kedden délben
fölboneolták a törvényszéki orvosok,
IWlHMUtlUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIlUUHillI

3405—1912. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. járásbíróságnak
1912. évi Sp. VI. 752. számú végzése következtében dr. Faragó József javára 149 K s
jár, erejéig 1912. évi október hó 28-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 1818 kor. 80 fillérre becsült következő ingóságok, u. <m.: korcsmai asztalok és
székek és három hordó bor nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 3598. számú végzése folytán 149 korona tőkékövetelés, ennek 1912.
évi julius hó 1. napjától járó 5 százalékos kamatai, egyharmad százalék váltódij és eddig
összesen 128 korona 25 fillérben bíróilag már
megállapított költségek erejéig, Szegeden
Pacsirta-utca 31. szám alatt leendő megtartására 1913. évi január hó 16-ik napjának délutáni 5 órája határidőül
kitiizetik és ahhoz a venni szándékozók
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
'érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a
becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felliifoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek voina, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében
ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1912. évi december hó 27.
napján.
.
iw

Sebesitha

KÖZGAZDASAG
x Nincs forgalom. A tőzsde a külpolitikai bizonytalanság miatt ma is iizletteküség jegyében állott. Az árfluktuáció ehhez
képest minimális volt és az árfolyamok elég
szépen tartják magukat. A külföldről érkező
jelentések is a külpolitikai helyzet bizonytalanságát tükrözik vissza, ,ugy, hogy külső
mozzanat sem ösztönözte a teljes tétlenségbe merült spekulációt. Fásultság és kimerültség mutatkozik mindenfelé. A közönség teljesen távoltartja magát, a kulissz pedig uem
mer se jobbra, se balra próbálkozni. Ma már
fél koronás differenciákra ment a játék. A
tőzsde terme ijesztően csöndes a megszokott
hangzavar 'és lárma helyébe nyugalom lépett és az ember meglepve lépi át a különben oly zajos árfolyamcsaták színterének
küszöbét, ahonnan semmi nesz sem hangzik.
x A tölténygyárak is emelik az árakat.
A tölténygyáraknak már régen nem ment oly
jól a soruk, mint a mostani háboru-zajos
időkben. Rendelésekkel tul vannak halmozva
és éjjel-nappal dolgoznak, csakhogy leszállíthassák a rendeléseket. A kitűnő konjunktúrákat egész alaposa* kihasználandó, a monarchia nagy tölténvervára is a hüvelyek
árát 10 százalékkal, a revolvertöltények árát
pedig 2 százalékkal fölemelték.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.

Délmagyar ország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre , .
félövre
. .
negyedévre .
egy hónapra

24.— kor.
12.- „
6.— „

2.

p

kár. \tfr. v é g r e h a j t ó .

Hirdessen

q

Délmagyar

országban

3988—1912. végnh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t-c. 102. $-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi Mr. törvényszéknek
1912. évi 28313. számú végzése következtéiben
Dr. Barta Dezső ügy véd által képviselt Magyar Agrár és Járadék Bank Részvénytársaság javára 1500 korona s jár. erejéig 1912.
évi december hó 3-án foganatosított kielégítési végrehajtás u t j á n lefoglalt és 746 koronára becsült következő ingóságok u. m.: különféle zsákok, deszkák és kátránypapír nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 4074/1. számú végzése folytán 1500 korona tőkekövetelés, ennek 1912.
évi julius hó 15-ik napjától járó 6% kamatai, t/3% váltódij és eddig összesen 155 korona 46 fillérben bíróilag már megállapított
költségek erejéig, Szegeden, Csillag-utca 10.
szám alatt leendő megtartására
1913. ÉVI JANUÁR HÓ 17-IK
NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI 11 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és
108.
értelmében készpénzfizetés mellett a
legtöbbet ígérőnek szükség esetén a hecsáron
alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglalták és azokra
kielégítési jogot nyertek volna, ezer árverés
az 1881. évi LX. t-c. 102.
értelmében ezek
javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1912. évi december hó 22.

Farkas,
kir. bírósági végrehajtó.
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1913. jannár 15.

VASÚTI MENETREND

szinház

Városi

Érvényes 1912. október 1-től.

Folyószám 167.

A

S z e g e d , 9 1 3 . január 15-én

balkáni háboru.

DÉLUTÁN:

F A U S T .
Drámai költemény 5 szakaszban és 17 képben.
Goethe. Fordította: Dóczy Lajos.

Irta:

2

3

J mesterlegény

5

)

4

1

2

1

2

diák
cseléd

1

2

3

polgár

Temesvár f e l é : Sz. v. 926. G y . v . 14i.qSz. v. 255
Sz. v. sz. sz. 116 (Nagykikindáig). Sz. v. 540. Gy. v. 6 t t
T. v. 2j0. Sz. v. 425. K. exp. 246.

Előadás

SZEMÉLYEK:
László Tivadar
Virágháty Lajos
Lebeda
*

vstitett

*

B. Baróti József
Virányi Sándor
Pásztohy. Ferenc
Pogány Béla
Pécsi Lajos
Varga Viktor
Leszkay Dezső
Bíró Tivadar
Rucsek János
Ácsné Lídia

képekkel.

Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. Íj*
Sz. V. 457. Motor 956. Sz. V. 1150. Sz. V. 227. Sz. V. 622
Arad f e l é : Sz. v. 256. Motor 542. M. V. 1020. Gy.
m. 1235. Sz. v. 322. Motor 436 Mezőhegyesig). Gy. m.
633. M. V. 725 (Makóig).

T

Érkezés:

Erdélyiné
Egyed Lenke
Pápay J.
Németh János
Acs Mihály
Erdélyi Sándor
Heltai Olga
Horváth Irén
Dobo Katica
R, Nagy Gyula
Solymossy Sándor
Heltai Jenő
Ladiszlay József
Szatmáry Árpád
Koháry Pál
Martinyi Ilona

Löleburgaszig.

4 1
Lidi
Ágota
Veron
Egy öreg koldus
Forsck
Brander
diákok
Siebel
Altmayer 1
A boszorkány
Macska
Kandúr
Szabó Vili
Kölyök macska
Martinyi Ilona
Látomány
Harmath Zseni
Margit
Miklóssy Margit
Mártha asszony
Unghváry Kálmán
Bálint
Csáder Irén
Gonosz lélek
Angyalok. Polgárok. Boszorkányok. Látományok.

Tartja: Adorján Andor, Az
£ s f - n e k a háboru színhelyére

Budapest f e l ő l : Sz. v. 1203 Gy. v. 1135. Sz. v. ? t t
Sz. v. 710. Qy. v . 608. Sz. v. 1029. Sz. v. I t t Gy- v. 135
Sz. v. 737 (Kecskemétről). K. expr. 2J0.
Temesvár f e l ő l : K. expr. 32>.
948. Sz. V . 736. Gy. v. 305. Sz.
Sz. V . 748.

V.

Sz. v. 1257. Gy. v.
1229. Sz. V . 457

Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ö 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. 931. M. v. 521
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).

kiküldött munkatársa.

A Szeged-Rókus állomáson.

Belgrádtól—

Indulás:

Kirkiliszeig.

ÁBRAHÁM A MENYORSZÁGBAN.

Tartja:

Operett 3 felvonásban. Írták: Willner és Bodanszky.
Fordították: Molnárj. Ferenc és Heltai Jenö. Zenejét
szerzette: Granichstádten Brúnó.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Fischer Péter Pál. a „Jó reggelt 1„
Solymossy Sándor
cimtt estilap kiadója
Nagy Aranka
Ridy, a felesége
Dr. Marosfy Géza, a „Jó reggelt!"
főszerkesztője
Oláh Gyula
Csóthy Ábris, a „Jó reggelt!" riportere
Heltai Jenő
Szilvóry Muki, a „Jó reggelt!" humoristája
Thorma Zsiga
Zicsi Izidor, a „Jó reggelt!" rajzolójaMihó László
Seebenstein hercegnő
Miklósi Margit
Heétaághy Lili grófnő
Körmendi Ilonka
Metkowitz Guszti, hadnagy
Lebeda Géza
Csipke^Rózsi, masamód
Déry Rózsi
Fáni, szobaleány
Heltai Olga
Tivadar, szerkesztőségi szolga
Koháry Pál
Talpas .Tamás levélhordó
Leszkai Dezső
Egy hordár
P. Német János

nek

a

Kéri Pál, Az
háboru

Est-

Nagyvárad f e l é : V. v. 80° (Békéscsabáig). Sz. v.
320. M. v. 655 (H.-M-Vásárhelyig). Sz. v. 1059. Sz. v.
244. M. v. 350 (Gyuláig).
Szabadka f e l é : Sz. v. 258. Sz. v. 814. Sz. v. 1130.
Sz. v. 312. Sz. v. 440. T. v. sz. sz. 653. Sz. v. 1020. Sz.
v. 619..
Horgos és Zenta f e l é : Sz. v. 400. v. v. 126.

színhelyére

kiküldütt munkatársa.

Szeged-Rókus

A Tisza-szálló nagytermében január hó
19-én, vasárnap este
háromnegyed 9 órakor.

Páholy 15, ülőhely 4, 3, 2,
állóhely

1

koronáért

Tisza-szállóban,

a

ban, Boda Bertalannál és

F I Z E T É S S E L FELVESZ

fi08.

érkezik
S z . V. 249.

Gombosról indul B o s z n a b r ó d b a : Sz.
V. 810. Sz. V. 119. Sz. V. 4 3 7 . Gy. V. 8 0 9 .

v.

2Si.

Bosznabródból indul Gombos f e l é : Sz. v. 900.
Sz. v. 1146. Gy. v. 530. Sz. v. 735. Sz. v. 931. Sz. v. I t t
Bosznabródból Gombosra é r k e z i k : Sz. v. 12(2.
Gy. v. 803. Sz. v. 1021. Sz. v. 315. Sz. v. 725.

Érkezés:
Nagyvárad f e l ő l : Sz. v. 1045. v. v. 748, csak
Békéscsabáról. Sz. v. 422. Sz. v. lioi. 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.
Gombos felől S z e g e d - R ő k u s állomásra érkezik
Sz. V . 725. Sz. V. 1048. Sz. V . 239. Sz. V . 753. Sz. V. 12*4
Sz. v. 1213. Sz. v. 3g>. Sz. v. 512.

Közvetlen kocsik közlekednek:
Budapest nyugati p. u . — O r s o v a / k ö z ö t t .
osztály. Budapestről indul 1015.

1—11

Várnay L. cégnél válthatók.

Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át).',I—H. osztály. Budapestről indul lOtt Pancsováról indul 301.

A vetítéshez a berendezést

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.

VARNAY 1L.

Varga József Deák Ferene-

NYOMDÁJA SZEGEDEN

szállította.

uteai villanyvilágítás! üzlete

1

Gombosra

Bosznabródba é r k e z i k : Sz. v. 236. Sz. v. 656.
Sz. V. 855. Gy. v. 1015. Sz. v. 4U. Sz. v. 621.

Kocsis

Ferencnél, a Kék Csillag-

TANULÓKAT

állomásról

S z . V. 7 5 0 . S z . V. 109. S z . V. 4 2 2 . G y . V.

Sz.

Első felvonás: „Keressünk válóokot." Második felvonás:
„Újságíró a mennyben." Harmadik felvonás: „A nagyságos ur hazajött-" — Történik az első felvonás Budapesten, a „Jó reggelt!" cimü estilap szerkesztőségben,
a második Seebenstein hercegnő „Egy éj a menyországban" cimü kerti ünnepélyen, a harmadik Marosfy
lakásán és a lépcsőházban.

1•

Indulás:
Budapest f e l é : K. exp. 326. Sz. v. 145. Gy. v. 065.
Sv. v. 430. Gy. v. 954. Sz. v. 840. T. V . sz. sz. 211.
Gy. v. 3ii. Sz. v. lio. Sz. v. 515.

Rendező: ALMÁSSY ENDRE.
Raphael
Gábor
Mihály
Az ur szava
Mephistó
Faust
A föld szelleme
Wagner, Faust famulusa

A Szeged állomáson.

Rövidítések m a g y a r á z a t a : A nagyobb szám az
órát, a kisebb a perceket jelenti. Esteli 6 órától reggeli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulásokat a [percszámok.aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M.v.—motorvonat, V. v. == vegyesvonat, K. expr. = kelati exprtsa
.az. t. =
tahcrveaat személyszállítással.

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

SE ene-est ély.
GUMMI

ÉS

HALHÓLYAG

ÚJDONSÁGOK.

Csipke-

es szövetfüggönyök különös gonddai vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

LUCZA J Ó Z S E F
kelmefestő és vegytisztitónál

Laudon-utca 9., Valériai tér sarok.
Telefon 994.
[Gizella-tér 3. sz., BaloghI palota.
Telefon 1055
[Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
| Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓHMEZŐVÁ| SÁRHELY, Szegedi-u. 8.
Legjobb hajfestő

Hygienikus óvszer különlegességek!
Valódi francia és amerikai gyártmány eredeti
csomagolásban.
Orvosilag ajánlva.
Feltétlen megbízható!

Újdonság!

„AUTÓ VAGINAL SPRAY"

UJ!

a legmodernebb és legkényelmesebb
női óvó különlegesség.
Ára 15 korona.
Szétküldés titoktartás mellett.
Az összes betegápolási cikkek nagy
választékban.
Kérje ingyen é s bérmentve 3000-néI több ábrával ellátott legújabb képes árjegyzékemet.
I / C | C T I
l*L,LL. I I

Budapest,

az

[országosan elismert Leinzinger-féle Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
| gyógyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér
520

Hajőszülés

ellen

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

Gyenge

nők,

gyer-

mekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". Ára 2*40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
205
Izzad valamely test-

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

m

mGUMMIT több mint 2000!
^orvos minta legmegbiz j
hatóbbat ajánlja.
' A kirakat okban kifüggesztett OLLA rec^
' lamtáblácskák izelá-J

' T«ljS J^bállásr
Mindenütt kephekáJ
"; ingyen.C

siló helyeketjeh
ÍÁra 4.6és8K,.

UunV

Ara t u c a t o n k é n t 4, 6, 8 é s 10 k o r o n a . — Követelje a z o n b a n , h o g
kzállitója ö n n e k c s a k i s ÖLLA-t a d j o n é s n e e n g e d j e n m a g á n a k c s e
s é l y e b b é r t é k ű s i l á n y u t á n z a t o t mint „ é p oly jót" f e l d i c s é r n i . — A z
e l á r u s í t ó h e l y e k k i m u t a t á s á t é s á r j e g y z é k e t ingyen k ü l d a z O L L A - g u m m i g y á r W i e n , IljStOö, P r a t e r s t r a 3 s e 57.

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

"Fatima"
Ára tcként 4 - 8K
„Semiramis"
10-12 K

Legfinomabb, legvékonyabb és legmegbízhatóbb, az
Összes eddigi gyártmányokat felülmúlják. Törv. védve. Kizárólag csak cégemnél kaphatók.

UJ!

1913 január 15.

DÉLMAGYARORSZÁG

I
orvos-sebészeti m ű s z e r JBm és g u m m i á r u k g y á r a ,
IV., Koronaherceg-utca 17. Pr.

Alapíttatott 1878.
Telefon 13—76.
• | E hirdetésre hivatkozók 10 koronán felüli v á - 1 |
• • sárlásnál 20°/o engedményben részesülnek. • •
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köztisztasági gépek és eszközök gyára
I BUDAPEST, V. KER. ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.

I Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
I612
J&éfo
Szemétgyiijtőszekrények. Hulladékkocsik és szemeteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szivattyúk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő fistők.
[Állandó mintakiállitás.
Legmodernebb kivitelben.

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal.
Gyermekeinknek legalkalmasabb ajándék
a könyvpiac alant felsorolt legkedvesebb újdonságai,
beszerezhetők
o-o
o-o

"
Vártiay

legolcsóbb árakon
I.

tynyltyrcstyiftflen,

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

Kárász-utca

Rákosi Viktor, Bobby és Csiba
két kutya története
Tutsek Anna, Szélvész kisasszony

• %

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

Tutsek Anna, Az édes otthon.
May Károly és Verne Gyula, Uti
kalandjai.
Gaal Mózes, Napoleon.
Andersen, Grimm és Bechstein,
mesekönyvei.
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