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készülődés.

Most a választójogi reform ügye köt
le minden figyelmet a magyar politikában. Erről tűnődik, ebben tárgyal és foglal
állást az ország, minden részében.
Az elmúlt héten egyik helyi pártgyülés a másikat érte, egyik párthatározat a
másikat követte. S kormány is, a munkapárt is, meg lehet az eredménnyel elégedve, mert nekik ez a mozgalom a bizalmi
nyilatkozatok és üdvözletek egész özönét
hozta. Elég a községek hosszú névsorára
utalnunk, ahonnét az utolsó manifesztációk érkeztek Lukács László miniszterelnökhöz az uj választási törvényjavaslat
előterjesztéséért s biztosították a kormányt teljes bizalmukról, kitartó támogatásukról.
E mozgalom megelőzésére az ellenzék hiába próbált ellenmozgalmat indítani
a vidéken. A népgyűlések, ahol Apponyi,
Károlyi és Justh a szociálista demogógok
társaságában hallatta izgató szavát, mélyebb hatás nélkül multak el. Most vasárnap megujult ez a kisérlet, mintegy ellensúlyozni a kormány mellett felhangzó tüntetéseket. Apponyi Aradon jelent meg, aszszisztensekül Vázsonyi Vilmost és Kunfi
Zsigmondot szerezve meg maga mellé (különös trifolium!). Budapest határában: Erzsébetfalván Désy Zoltán lépett föl Buchinger Manóval (tehát 'koalíciós szociálizAz

emlék
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miatt.

Irta: Nagy László.
Kelemen, az iró behívót kapott a nagygyakorlatokra. A felesége sírt s a kis Juliska seim hagyta magát. S igy az iró nehéz
szívvel vált meg famíliáját ól. Busára csörgette a nehéz lovassági kardot s kis, hijja,
hogy egy pár meleg könycseipp nem bugygyant elő szeméből. De katona volt. Kemény,
marcona hadifi és nagyon derekasan nézne ki
egy könnyező huszárhadnagy!
A vasúti kocsi ablakából lobogtatta zsebkendőjét, integetett sokáig felesége és kis lánya felé s aztán lassanként megvidámralt tekintettel nézte a rohanó vidéket, amely egyre ismerősebbé vált és egyre élesztgette, frissítgette fakuló emlékeit.
Kelemen gazdag fiu volt és lángoló szerelemmel lépett az újságírói pályára, amelyen tulaj,doraképen nem a megélhetést kereste. Sokáig ujságirósfcodott abban a nagy
vidéki városban, amelybe később önkéntesi
évét leszolgálta és amelybe ép most utazik.
Környezete nagyon szerette,, válósággal rajongott érte.- Nagy irói kvalitások rejtőztek
benne, de azért jó időbe került, mig Pest is
elismerte. De akkor aztán ő lett az első. Az
elsők elseje.
A robogó vonat ablakából kitekintve, ugy
tetszett neki, hogy egymás után tűmnek elő
és tűnnek el a régi emlékek. A kedvesek, a
csúnyák, a rosszak és a szeretettel teljesek.
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mus az egész vonalon!). Sőt a nap különösségének emelésére Návay Lajos is most
mondotta el Temesvárott beszámoló beszédét, nem sokkal a nemzeti munkapártból kiválása után.
A közönségnek tehát volt elég hallani
és látnivalója, politizálhatott és kedve szerint. De abban a várakozásában, hogy az
ellenzéki politikusoktól megérthető fölvilágosítást kapjon az ellenzéki taktika törekvése, célja, igazolása felől, most is csalódott. Ezek a vasárnapi szónoklatok mindenre kiterjeszkedtek, csak azt hallgatták
agyon, mi a ratio az ellenzék magatartásában, mely az országgyűlésen passziv s
csak a népgyűléseken próbál a'ktiv lenni.
Nem tudták ennek értelmét adni s ezért
bennük maradt az ergo-ja is.
Minket ezek a határozati javaslatok,
s a beléjük fogalmazott .„bizalmatlansági" javaslat hidegen hagynak. Bizonnyal
a kormányt sem érintik, miként nem érinthetik Tisza Istvánt, akihez Aradon adreszszáltatott. Hisz ugyanaz a kisebbség mondotta ki, hogy nincs iránta bizalommal, a
mely a választásoknál is Tisza ellen szavazott.
Maguk a szónoklatok nem ily mulattatók, nem is akartak azok lenni. Inkább
abban vetekedtek, hogy politikai tartalmukba mentül több tragikai akcentust,
mentül sötétebb színeket és komorabb pózokat szőjjenek. Apponyi az ily stilusu iz-

gatásnak régi művésze, de most magával
hordja asszisztenseiben e művészet féktetelen eltulozóit, hogy annál biztosabb legyen az aradi demokraták tetszése. Amit
a demagóg nyelv produkálni képes, azt ők
mind harcba vitték a munkapárt s a kormányjavaslat ellen. Apponyi a maga szónoki egyedülvalóságát ezúttal kénytelen
volt Vázsonyival és Kunfival megosztani.
Mégis túltett valamennyin Désy Zoltán, aki Erzsébetvárosban a tűzokádó sárkányt mímelte; valósággal lángtirádákkal
hadakozott, mikor a nemzeti munkapártot
és kormányát megrohanta. Ilyen tirádának fogjuk föl azt a kijelentését is, hogy „a
képviselőházi pártok között most az élethalál harca fog elkövetkezni". Azt is megmondja Désy, hogyan érti e harcot, mikor
az ellenzék visszavonul s a munkapárt
magában táboroz a csatatéren. „A demokrácia szelleme fogja — úgymond — azt a
pártot elsöpörni s az általános, egyenlő,
titkos választásnak, törik-szakad el kell
következnie!" Mintha csak a szociálista
vezérek kiáltványát hallandók, akik az általános tömegsztrájkot hirdették ki nemrég, hogy politikai fegyver gyanánt forgassák meg társadalmunk testében a legborzalmasabb válság erőszakolására.
A volt pénzügyi államtitkár frazeológiájából megállapíthatni a sztrájkoló ellenzék s a sztrájkkal fenyegető szociálizmus sajátságos viszonyát. Désy Zoltán

Egynél-egynél hosszasabban időzött, másokra inem szívesen, gondolt, de — hiába — egymás után rajzottak felé a kellemesek és a
kellemetlenek.
— Nini, az a kislány. De szép istenem,
de szép! Az is eljött . . .
És az iró szivét megbizseregtette a rágondolás, a fölidézés és áthullámzott rajta
valami titokzatos, valami meleg, andalító
érzés.
De jaj! Még ha iró is. Még ha szerelmes
is volt! Nem szabad időznie a képnél. Családja van. Felesége. Kicsi lánya. A Jula.
Azt is Julánaik hivták. (Vagy tán az ö
kis Juláját azért hívják Juláinak, mert annak
is ez volt a neve?) Nem, nem gondol rá.
'Vagy hiszen lehet. Szabad. Ki tudja, hol van
most az a szerelmes, szép, kis lány? Már
asszony. Biztos férjhez ment. Miért is nem
ő vette el. Uramfia, ez csúnya dolog. Ilyet
gondolni!
— Édes, kicsi feleségem, aranyos kis
Julám, ne haragudjatok. Olyan szépek vagytok. Ugy szeretlek benneteket — gondolta
és a szivébe markolt valami fájás.
összeszorult a torka. És álmodozó szeme előtt kavarogtak a képek. A felesége, a
kis lánya és az a másik . . . A másik Jula.
A vonat megtorpant, nagyot zölkkent.
Keleimen fölébredt.
i
Megdörzsölte a szemét, csodálkozva körülnézett. Aztán kábult fővel kiszállott a
vonatból. Megérkezett Lachidára.
Estére nagy dáridót csaptak. A régi is-

merősök azt ,sem tudták, mit csináljanak
örömükben. Hogyne. Kelemen, a híres iró,
köztük van. Velük mulat huszártiszti uniformisban. Jóformán tisztában sem voltaik azzal, hogy kinek örülnek jobban: a hírneves
írónak, vagy a huszárhadinagynak.
No, tán mégis az írónak szólt inkább
az örvendezés, mint az atillának. Hisz csak
tartálékos volt.
— Mindegy — kiáltotta oda Kelemennek az egyik — ilyen hercig tiszti sapkája
egy tartalékosnak sincs. Büszke lehetsz rá,
Jóska!
Kelemen ironikus mosollyal köszönte
meg a dicséretet. Fölfrissült, fölpezsdült és
eleven szemmel nézte a dolgokat; a társaságát, a kávéház közönségét, a pincéreket,
az utcát. Uj látások, uj gondolatok tódultak
koponyájába és a naiv, a meghitt, a kedves
vidéket groteszkül mulatságosnak találta.
Istenem, hogy kifigurázza, hogy kigúnyolja imajd ezt a jó, ezt a nagyon jó vidéket. Micsoda pompás alakot fog ő abból a
rikoltozó pajtásból faragni! Hogy kacagnak
majd, annak a sápadt, hoildvilágképü legénynek, ha ő irja meg. De nem. Nem szabad. Hisz a Jula is köztük élt. Talán még
imost is köztük van. Nem. Nem szabad profanizálni még a társaságát sem.
Megint a Jula!
Hát nem tudja kiszakítani a fejéből az
ő képét? Hát mindig rá kell gondolnia? Jula,
Jula, mindig a Jula! És ahogy rágondolt, szelídség iszáU-t szivébe. Angyali türelemmel
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fenyegetése erre a viszonyra rávilágít: az
„élet-halál harc" ugyanis nyilván azt jelenti, amivel a szociálista vezérek fenyegetőznek. A szerposztás a „szövetségesek"
közt egyelőre kissé egyoldalú: az ellenzék
a fölbiztató, az uszitó szerepében mutatkozik, hogy aztán a háttérből nézze végig, mi lesz a föluszitottakkal.

1913. január 29.

Nem mi állitjuk igy egymás mellé a két
Pallóst, hanem a tudósítás, amely a testvérek megható kibékülését világgá hiresztelte.
ö k ketten a bukásukkal nemcsak önmaguknak és hitelezőiknek, hanem általánosságban
a hitelnék is ártottak, — de amellett egyéniségben annyira eltérőik egymástól, hogy
igazán zavarba ejtheti az ő példájuk az ilyen
alkalmakkor mindig filozofáló morálprédiká-

torokat. Ármin a bukása előtt az igazi nagystílű fezőr magyar mintaképe volt, automobilból fröcscsentette a sarat a világ szemébe,
a nők barátjaként szerepelt, könnyen bánt a
könnyen jött ezresekkel és sokszor egy-egy
átmulatott éjszaka után lefekvés nélkül látott hozzá az ujabb ezresek megszerzéséhez.
Vele szemben Ignác a szolid polgári gazdagság kevésbé csillogó külsőségeivel szerepelt,
éjjel-nappal fáradhatatlanul dolgozott és tragédiájának legmeghatóbb részletei azok, a
melyek mint igazán mintaszerű férjet és családapát mutatják be. Ilyen élesen ellentétes
egyéniség mellett mégis mindkét testvért bukásba sodorták a vicinálisok — ezen méltán megdöbbenhetnek a morálfilozófusok és
a megdöbbenést még növelheti az, hogy a
csöndes, szolid milliomosként szereplő Pallós Ignácot a legalább háromszor . akkora
passziván kivül még sokkal súlyosabb természetű bünlajstrom is terheli, mint annak
idején a kevésbé szolid Pallós Ármint.
Azonban ezeknek a „tragikus bu'kások"na'k nem is a morálfilozófia, hanem a közgazdasági morál adja meg a helyes megítélés nyitját. Az a végzetes magyar közgazdasági morál, hogy itt úgyszólván csak annak
van hitele, itt csak annak .számára állnak
nyitva a bankók pénzszekrényei, .aki a milliomos benyomását tudja kelteni. Hogy csakugyan az-e, annak már senki sem néz utána
alaposan. Az egyszerű, a becsületes keresetéből élő polgár, a szolid iparos, kereskedő nálunk nehezen kap hitelt. Ujabban egyáltalában abba az irányba kanyarodik a mi közgazdasági morálunk, hogy a szövetkezeteket,
kis- és középbankokat, amelyek a kis- és középpolgári osztály szolid hiteligényeit kielégítették, kiirtják, magukba nyelik a nagybankok. És ha nem is direkt igy vain, de majdnem igy. Mert a kisebbekről jobban kellene
gondoskodni. Mert — tapasztaljuk rendesen
- a „nagyvállalkozók" rendezik aztán az

hallgatta a körülötte zúgó emberek fecsegését, akik mindannyian őt akarták mulattatni.
Ahogy Julára gondolt, még ezért sem haragudott.
Jula, Jula . . .
A tisztaság, fehérség, szelídség, jóság.
Gyerekes gondolatokkal bíbelődött és
óriási kedve lett volna megpróbálni, hogy el
tudná-e dörögni:
—• Svadrrrony jobbra nézz!
Aztán tósztoztak; a pezsgő patokokban
ömölt. Kelemen elkeseredetten ürítette ki
egymás után a poharakat. Vadul, szilajon
ivott, a szemei forogtak, mint a ragadozóé,
mikor zsákmányt keres. Az asztal fölött harsogó kacajban tört ki a féktelen jókedv. Mámoros hangulat szikrázott a teremben és dévaj pajkosság izzitotta a szemek tüzét.
— Jula, Jula, mindig a Jula. Aztán az
otthoniak. Mi ez? Milesz ebből?
Ki az a Jula? Miért jön kisérteni? Egyszer már elváltak. Simán, szeliden. Csók a
fehér homlokon, a piros szájon. Cirógatta,
csókolta lágy, selyem haját. Egyszer már
elváltak. Mit akar a Jula? Mi lesz ebből? Mi
lesz?
Kelemen tétován nézett lmaga elé. Tekintete ide\-oda révedezett. Aztán egy helyre
nézett sokáig.
— Ott is a Jula!
És nem tünilk el. Mindig közelebb-közelebb jön. Behunyja a szemét. Nem látja. Fölnyitja. Ott van mellette. Halija a sdlyem suhogását, érzi a fűszeres illatot.
Fölharsog valami benne:
— Hisz ez a Jula. Az én kis, szerelmes
kis Julám! . . . Hogy megasszonyosödott.
Meggömbölyödött. A Jula! Az én Julám!
Majdnem szétpattant a feje. Fölakart
kelni, de egész elgyöngült. Mozdulni sem

tudott a széken. És csak tágranyitott szem- I
— A Jula miatt? Ugy-e a Jula miatt? —
mel nézett az asszonyra. Jula észre se |I suttogták feléje,
vette.
í>
— Igen, igen a Jula miatt, — monKét huszártiszt volt vele.
dotta,
,T i • 4
Nem is förödött, hogy micsoda szavak
— Hogy illegeti magát. Azoknak. Mikor én itt vagyok . . . nyilallott benne be- lökődnek ki a száján.
lül. Azoknak. Mikor én, én itt vagyök! . . .
Az asztalnál általános volt az elszörTüzes forróság és jeges hideg szaladó- ii nyüködés.
zott keresztül rajta.
— Borzasztó! Borzasztó! Házas ember!
Az egyik tiszt nézte Kelement, ö rá se Nahát! . . . De azért szeretjük.
Valamit Kelemen is meghallott a suttohederített. Az egyszerre megszólalt. Nyafkán,
gásból. Keserűen mosolygott és arra gonkellemetlenül.
dolt, hogy párbajoznia kell.
Mit fiksziroz? Mi?
— Miért? Miért?
Kelemen meg se hallotta. Lázas szeA Julla miatt?
mekkel nézte az asszonyt, aki hirtelen felé—
Ki az a Jula?
' ?
fordult. Egy pillanatig gondolkozott, aztán
fölvillant a szeme. Megismerte.
— Aranyos, drága, kis babucím. Párbaj.
A Jula. Törődöm is vele. Párbaj. Kész.
Az írót megbökdösték a szomszédai. A
— Szegény Verácsikám, kicsi feleséhuszártiszt megint megszólalt.
gem, Julám, Julácskám, kicsi, kis leányom í
— Mit fiksziroz? Bagázs!
Kelemen gépiesen fölkelt a székről. Az
— Ez ia Jula? Ki ez? Senki,
asszonyt nézte még mindig. Aztán rápillanösszerezzent. A szájaize milyen rossz
tott a tisztre. Meghőkölt. Lángbaborult az ar- lett egyszerre.
ca, majd, nyugodtan, kimérten feléje tartott
— Párbaj? Miinek? Kinek? Kiért?
és arcul akarta ütni. A másik azonban fölViaskodott a gondolataival. Ezért az
ugrott, gyorsan megragadta Kelemen kar- asszonyért, ezért a senkiért agyonszurassa,
ját.
agyonlövesse magát? Mikor két drága kincset hagyott otthon, őrültség. Kész őrültség.
— De kámechád! . . .
Végigsimított a homlokán. Bocsánatot
Az asszony csak nézte. Kelemen egy
szót sem szólt. Megint az asszonyra függesz- kérjen? Nem. Az nem lehet. Ö most itt az írótette tekintetét és megbabonázva, lángolva kat képviseli. Huszár. Kemény, bátor legény.
:'( 1 * '' • $
nézte Jula hófehér arcát. Előbb gyöngén el- Hát bátor lesz.
(
pirult és aztán égő arccal sütötte le sze— Szegény kincsecskéiim! . . .
mét.
,
ö; ? 7 I
De Imiért is volt olyan kihívó. Nem. Nem
A nyafka előszedte a névjegyét. Kele- lehetett -másképen. Ezt maga az Úristen renmen is átnyújtotta az övét, aztán '.megfor- delte.
dult, összeütötte a bokáját és visszament az
— Szegény, drága kincsecskéim! . . .
asztalához, ahol ijedt, kijózanodott arcok foHisz ő nem gyáva. Galádság volna ezt
gadták.
állítani. De miért párbajozzék? A Jula miatt?
Kelement mérhetetlen undor fogta el.
— Fuj!

Ránk a fenyegetésnek nincs drámai
hatása. Egyszerűen nem hisszük el, hogy
a szociálisták az ilyen átlátszó baiekfogáshoz kaphatók legyenek.
Az

álmiUiomosok.

(Saját tudósítónktól.) A budapesti rendőrség -egyik cellájában kibékült két testvér,
akik fiz év óta haragban voltak egymással:
Pallós Ignác és Pallós Ármin. A két testvér
közös nevéhez fűződik Magyarország két
milliós vicinális vasúti botránya; az Ármin
csődje néhány esztendővel ezelőtt hárommilliós volt; az Ignác csődje, — amelyet most
a rendőrség fogságában kért önmaga ellen—
hat-nyolc milliós. Ármin és Ignác azelőtt társak voltak; amióta az utóbbi különvált, haragban éltek; nem békültek ki akikor sem, a
miikor Ármin a három-millióval csődbe ment;
de ma, hogy .az ifjabbik 6—8 millióval duplázott rá az idősebbikre, emez mélyen megrendülve, elment öcscséhez kibékülni és lelkére kötötte, valljon be mindent, ez hozza
meg a megkönnyebbülést.

úgynevezett „tragikus" bukásokat. Ha iparosokat és kereskedőket, akiktől alaptalan kifogásokkal megvonják szükséges kis hitelüket, a bukásba kergetnek: akkor sohasem
mondják, hogy a bukás „tragikus". Gsak a
Pallós-féle álmiliimosok bukása a „tragikus",
— ez a közgazdasági morál és ez termeli oly
sűrűn az álmilliomosokat.
Az

ujszegedi

polgárság

mozgalma.
— Százötventagu küldöttség a polgármesternél. — Vizet és élelmiszer-piacot kérnek. — Újszeged jövője. —
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délelőtt
százötven tagu küldöttség kereste föl Lázár
Qyörgy dr. polgármestert Újszeged fejlesztése érdekében. A küldöttség, amelynek élén
Lantos Béla dr. népiskolai igazgató, törvényhatósági bizottsági tag állott, azt az ötezer,
Újszegeden lakó adófizető polgárt képviselte, akik Szegednek ebben az életrevaló, nagyszerű kibontakozás előtt álló kerti városrészében úgyszólván teljes elszigeteltségben éltek a kulturának még attól a legelemibb kellékeitől is, hogy megfelelő mennyiségű és élvezhető ivóviz álljon a rendelkezésükre. Pedig Újszeged szemmeliátihatóan fokozatos
fejlődésnek már azon az utján van, hogy
nemcsak eféle kezdetleges szükségletek kielégítésére tarthat igényt, hanem egyebekre,
olyanokra is, amelyekkel alkalmazkodni szeretne a jobbparti Szeged minden vonalon tapasztálható haladásához. Ez tűnik ki a százötven tagu küldöttségnek impozáns föllépéséből, amelynek kvázi olyan jellege volt,
hogy Újszeged sem maradhat tovább a régi
elhanyagolt állapotában, vegyék már észre
egyszer és tegyenek is valamit érte.
A mozgalom eredetileg -az Ujszegedi
Népkörből indult ki az egész ujszegedi lakosság támogatásával. A küldöttségben, a
mely a polgármesternél tisztelgett, igen sok
városatya is részt vett, többek között Turcsányi Imre dr., Striegl F. József, Hoffer
Jenő, Vékers Bentjailanfc Nemecshay István1,
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Sortilyódy István dir., Valihora István és
xaég számosan. A küldöttség többi részét újszegedi polgárok alkották Lantos Béla dr.
szónokolt .az ujszagediek nevében, kifejtette
a polgármester előtt, bogy Újszeged aiz utóbbi évek során olyan robamas fejlődésnek indult, bogy több u j intézmény hiányát erősen érzi. Egyelőre azonban iigen szerény kívánsággal áll Újszeged a város közönsége
elé: mindössze azt kéri, bogy az otlt lakó ötezer polgár számára még 'egy ártézi kutat
fúrasson a város, mert a Fő-.uton lévő egyetlen ártézi kut nemcsak bogy nagyon meszsze esik a lakosság zömétől, banem kevés is
az ujszagedi polgárság vízszükségletének kielégítésére. Továbbá, létesítsen a város Újszeged különböző részein vizkifolyókat, azonkívül a nyári időszakban engedélyezzen a
hatóság Újszegeden
élelmiszer-piacot.
A
helyzet ugyanis most az, hogy még azok is,
akiknek Újszegeden nyaralójuk van, nem
szívesen töltik ott a nyári hónapokat, mert
sem jó és elegendő .mennyiségű ivóvíz nincsen, sem pedig a piaci szükségletüket nem
tudják beszerezni, inert nincs piac. Ezek az
okai aztán annak, bogy az uj szegedi nyaraló tulajdonosok inkább elmennek Kamarásra
vagy Palicsra nyaralni, ami legkevébé sem
mondható előnyös tünetnek a város érdekei
szempontjából sem, hiszen kell, hogy a város közönségének főtörekvése legyen, bogy
Újszegedet minél kellemesebb, kényelmesebb
és minél kedveltebb üdiülőbelylyé formálja.
Die ha közszájon forog, bogy ott még ivóvíz,
még csak piac sincs, ki az ördög vágyódik
oda, ha mindjárt évszázados fák és pompás
virágágyak között töltheti is nyári napjait
csiudajó levegőben.
Lantos Béla dr. szavaira a polgármester részletesen válaszolt ós nemcsak biztató
ígéretet tett a küldöttségnek, hanem egy-egy
elejtett megjegyzésében Újszeged jövő fiejlődésénék remek perspektíváját nyitotta
meg. Hivatkozott a polgármester arra., hogy
éppen Újszeged modern fejlesztése szempontjából eddig is törekedett arra, hogy számos1
közintézmény atit létesüljön. Aminthogy létesült is, például az Árpád-Otthon, a lelencház, most majd egy konviktius és tervbe vették egy .ujabb nagyszabású közintézménynek Újszegeden való felállítását ás.
És elöntötte lelkét a keserűség s a nagy,
odaadó szerelem az otthona, a hitvese, a kis
gyereke iránt.
De azért tovább vívódott. Az íróságára
gondolt. Ezt hagyja ott azért az asszonyért.
Azért a fehér, kövér bálványért. Hisz az
rosszabb a Viclipuclináh Élő emberáldozat
kél'l neki.
Pedig ő nem akar még meghalni. Az
agya még szolgálja, még sok írni valója van.
Még nem irta ki Imagát.
Ó! Hát meg se nézik a névjegyemet?
Akkor tán idejönnének kimagyarázkodni? De
mit akar? Hisz tmíég ő sem nézte meg a kapott névjegyet. Elővette. Elolvasta.

Ugory Kázmér,

cs. és kir. kamarás.
Cikáztak a szeme előtt a betűk. Ezzel
párbajozik. Azért. Megérdemli, hogy agyonvágják. Mit kellett neki szerelmesen gondolni
arra az asszonyra. Neki felesége, kis leánya
van. Megérdemii.
— De nem! — hördült föl benne a tiiltakazás. Kijózanodtam. Nagyon kijózanodtam.
Véletlenül ránézett Jutára.
Pezsgőztek. Az asszony lázasan hörpintette a poharakat.
Kelemen összeborzongott.
— Ezért? Fuj!
A bachánsnők jutottak eszébe, ahogy egy
csonka reliefen látta őket. Akkor is igy megborzadt. Az asztal fölött elnémult a jókedv.
Riadt döbbenés szállt a szivekre. Mindnyájan meredt szemekkel pislogtak Kelemenre és
hallgattak és összenéztek. Az észre sem vette őket. Magába mélyedt; üres tekintettel bámult a levegőbe.
A társaság oszladozott. Lasan, lassan, lábujjhegyen, pipiskedve oldalogtak el
Kelemen mellől. Megérezték, hogy bánkódik
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Itt a polgármester bizonyára az u j kórházra gondolt, amelynek a jobbparti városban sehol sincs alkalmas helye azokiután,
hogy a tervbe vett telket a tüzérkaszárnya
céljaira engedte át a város. És Újszeged
csakugyan kitűnő hely volna az uj kórház
számára miniden tekintetben. A levegője
pompás, pormentes, tiszta és közlekedési tekintetben sem hagy kívánni valót bátra: ma
máir villamosok jönnek-mennek, Szeged és
Újszeged között Legfölebb az ujszegedi közutakat és gyalogjárókat kell renöbejhozni.
Ez pedig legkevésbé sem gördíthet akadályt
az elé a terv elé, hogy az u j kórház Újszegeden épüljön.
A küldöttség örömmel vette tudomásul
a polgármester nagyórdekü kijelentéseit, azután a polgárok felkeresték még Somogyi
Szilveszter dr. főkapitányt, Bokor Piál helyettes polgármestert és Faragó Ödön dr.
városi1 tiszti főorvost, akiket- külön-külön
felkértek, hassanak ők is oda, hoígy kívánságaik — egészséges .ivóvíz és nyári piac —
mielőbb teljesüljenek.
Béke

mellett
a

határozott

szultán.

— A nagyhatalmak akciójának meg lesz
az eredménye: pénz nélkül nem kezd háborúba Törökország. — Törökország le
fog mondani Drlnápolyról —

(Saját tudósítónktól.) Az európai hatalmak megvonták az anyagi támogatást
Törökországtól s ezzel egyszeribe kitűnt,
hogy az ozmán birodalmat halálra Ítélték.
Mert Törökország ellenségeinek nem küldöttek sem bölcs tanácsot, sem burkolt
fenyegetést. A szövetkezett balkáni államokat nem fenyegették meg hiteluk elvonásával. Csak Törökországot kényszerítik engedékenységre ellenségeivel szemben.
De kitűnik ebből a jelenségből az is,

hogy voltaképen minden háború a hatal-

maktól függ s ha a hatalmak akarnák, ak-
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kor nem kellene a jövedelmek nagy részét a hadseregök föntartására fordítani, s
nem kellene őrületes költséggel állig fegyverben őrizni az európai békét.
Hogyan áll tehát a béke ügye ez idő
szerint? A béke galambjai Nazt mondják
erre, hogy: bízzatok, reménykedjetek, a

beteg jobban van. Törökország valami for-

mában le fog mondani Drinápolyról, —

ha ugyan az utolsó pillanatban fölül nem
kerekedik a katona-párt s kezébe ragadva
a hatalmat, halomra dönt minden bölcs
diplomáciai megállapodásit.

Az orosz csapatok azonban még mindig ott állanak az osztrák és a német birodalmi határon. Mit várnak vájjon, miközben a béke galambjai röpködnek? Mire
vár a fölfegyverzett muszka hadsereg teljes készenlétben? Talán bizony az első
fecskét lesi: a tavasz enyhe fuvallatát? De
mit szólnak ehez a béke szelid galambjai?
Konstantinápolyból jelentik: A béke
hir szerint biztosítva van. A miniszteri tanács tegnap a szultán szentesítésének föntartásával elhatározta, hogy az eléje ter-

jesztett békés megoldásnak valamelyikét
elfogadja. A döntés csütörtökön lesz a bi-

rodalmi tanács összehívása nélkül.
Bécsből jelentik: Konstantinápolyban
összeült a hagyományos diván, a török birodalomnak nagytanácsa, melyet oly elemekből állítottak össze, hogy a török kor-

mány fedezve lesz, ha enged a nagyhatalmak nyomásának.

A török kormány, hir

szerint, bizonyos még meg nem állapított

föltételek mellett belenyugszik a változha-

tatlanba és honorálni fogja a nagyhatal-

mak kívánságát. A porta válasza a legjobb
esetben csütörtökre várható. Ezzel az a
hir is elveszti aktuálitását, hogy Oroszország a török kormány csökönyössége esetén szakitani fog eddigi semlegességével
és megszállja az örmény vilajeteket. Ezt
a hirt különben Berlinben is lehetetlennek
tartják.

és tiszteletben tartották a bánatát, áhítattal
nézték és egyedül hagyták.
Az író ezt sem figyelte meg.
A Frankfurter Zeitung értesülése szeFáradtan ült a széken és agoyngyötrött,
rint
Olaszország
és Ausztria és Magyaroragyonikinzott agyára valami hűvösség szálszág befolyása következtében Szkutariról
lott. Elaludt.
Az asszony és a tisztek még mindig megegyezés jött létre. E szerint a törökök
pezsgőzték. Ocia-oda néztek Kelemenre, aki által oly fényesen megvédelmezett város
mellére csüggesztett fővel, homlokára csap- az albánoké lesz és Montenegrót, amely
zott hajjal aludt.
mindig pénzzavarokkal küzd, pénzzel fogAz egyik tiszt, a nyafka hangú, meg- ják kárpótolni.
szólalt. Rekedten, gúnyosan.
Ki lehet ez? Jula, ösmedhi?
A mai napon még ezek a jelentések
Az asszony nem felelt.
érkeztek:
A másik tiszt tanácsolta:
Szerbia nem ad koncessziókat!
— Nézd meg a névjegyét. Azon csak
chajta lesz. Nem?
Belgrád, január 21. Az utóbbi időben a
— Igen . . . igen — dünnyögött a tiszt. magyar-osztrák és a szerb sajtó egy részé— Kelemen József — olvasta.
ben az a hir merült föl, mintha Szerbia haj— Kamechád! — ugrott föl a imásik. Ez landó volna a magyar-osztrák monrchiának
alighanem az a hiches iohó!
messzemenő gazdasági előnyöket biztosita— Ic-hó . . . ichó? — raccsolta a cs. és
ni. Ezekkel a hírekkel szemben Sztojanokir. kamarás — ichó? Mit . . . bánom én!
Ekkor Jula váratlanul, hisztérikusan föl- vics Kosta szerb kereskedelemügyi miniszter fölhatalmazta a Strazsa című lapot annak
sikoltott :
a közzétételére, hogy nagyobb arányú gaz— Jaj, ne! Ne bántsák!
A tiszt szúrósan ránézett és éles hangon dasági koncessziókról még akkor sem lehet
odaszólt néki.
szó, ha Szerbia megkapja az Albániával
— Tessék?
szemben kivánt határokat.
Jula összerezzent, elsápadt. Végighúzta
Támad a Görög.
kezét a homlokán és szomorúan, lemondóan
susogta:
Athén, január 21. A hadügyminisztérium
Hanifteliasból e hó 20-áról a következő táv— Semmi. Nem szóltam semmit.
Rábámult az alvó Kelemenre, aztán hir- iratot kapta: Ma általános támadást kezdtelen elkapta róla tekintetét és 'egymásután tünk az egész vonalon. Tüzérségünk kezdte
két pohár pezsgőt hajtott le és fékevesztve meg a harcot reggel nyölc órakor és a tüzelést este ha óráig folytatta. A tüzelési eredmulatott tovább.
mények fényesek voltak. Délután általános
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roham kezdődött. A görög csapatoknak sikerült a törököket a Lessziami dombon elfoglalt
pozíciójából elűzni és Lozzessszit megszállni. A törökök rendetlenül Biszani felé vonultak vissza. Balszárnyunk egyidejűleg a Manoliassza domb élten nyomult előre.
Haza Csataldzsából!
Szabadka, január 21. Tegnap a Zimony
felől érkező személyvonattal tizenkét cseh
orvos érkezett ide a csataldzsai harctérről,
ahová a cseh Vöröskereszt-Egylet
küldte
őket. A cseh orvosok vezetője, Jedlicska Vencel, a többi között ezeket mondta:
Megállapítottuk, hogy a legkevésbé
veszélyes sebeiket a török fegyverek golyói
okozták. Nagyon veszélyesek az arnauták
roncsoló golyói, ezek olkozták a legtöbb halálos sérülést. A háboru folyamán azt a megfigyelést tettük, hogy harmincezer sebesült
közül átlag kétezer halt meg.
Megijedt a szultán!
Konstantinápoly, január 21. A nagyvezér tegnapi kihallgatása alkalmával jelentést
tett a szultánnak Oroszországnak Kelet-Anatóliára és Franciaországnak Syriária vonatkozó egyöntetű lépéseiről, valamint az ottomán bank magatartásáról. Az utóbbi 200,000
font előleget szavazott meg kizárólag a hivatalnokok fizetéseinek teljesítésére, azzal a kikötéssel, hogy a fizetést egy hivatalnoka által ellenőrizteti. Dacára ennek, a bank vezetősége tegnap rendeletet kapott Párából,
hogy az előlegét ne fizesse ki. A szultánt a
nagyvezér jelentése nagyon megijesztette és
még tegnap délután tanácskozásra magához
hivatta ,a trónörököst és a többi hercegeket.
A tanácskozás este hat óráig tartott.
Megmozdult az orosz f l o t t a !
Konstantinápoly, január 211. Az orosz
hajóraj Haraklesz előtt cirkál. Az orosz önkéntes flottának egy száffiitéhajója, amely
Kievből jött, a Boszporusbam horgonyoz. Két
másik hajója az Aegei-tengerből m-a ideérkezett.
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politikai
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napilapra

1913. január 1-föl uj előfizetést nyitottunk.
A DÉLMAGYARORSZÁG
Skged
és a délvidék legelterjedtebb és léggazdagabb tartalommal megjelenő reggeli
politikai napilapja. Nagy elterjedtsége
közleményeinek a legteljesebb nyilvánosságot biztosítja, aminek különösen a
hirdetők szempontjából van nagy jelentősége,
A DÉLMAGYARORSZÁG
előfizetési ára
Szegedén
vidéken
egész évre 24 —
28'— K
félévre
12'—
14 „
negyedévre 6—
7'— „
egy hónapra 2'—
2 40 „
Kérjük tisztelt előfizetőinket hogy
lakhelyváltozás esetén uj címüket velünk
közölni szíveskedjenek. Mutatványszámot
egy hétig díjtalanul küld a
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színház, művészet
Színházi műsor:
s z e r d a : Cigánybáró, operett.
c s ü t ö r t ö k : Teli Vilmos, színmű.
p é n t e k : Teli Vilmos, Színmű.
s z o m b a t : Limonádé ezredes, operett.
v a s á r n a p d. u.: Ábrahám a menyországban, operett.
v a s á r n a p este: Parasztszivek,
népdráma ás szép Galatea, operett.

Az ember tragédiája Amerikában.
(Saját tudósítónktól.) Az ember tragédiájá-1 adták tegnap a Nemzeti Szinház-foan
és ez előadásnak volt egy nézője, aki expr ess
vonaton érkezett tegnap délben, ma már el is
utazott és Amerikáiból direkt azért jött Budapestre, hogy elmehessen a Nemzeti Színházba. Mr. Kimf, a Ktaw és Erlanger-cég
egyik főnöke, vezetőije a legnagyobb amerikai színházi trösztnek, amelynek több, mint
kétszáz van a tulajdonában.
A „Dél magyar-ország" munkatársa a
Nemzeti Szinházban, „Az ember tiraigódiája" előadása alatt beszélgetést folytatott Mr.
K!aw-val.
— Az az elhatározásom, hogy Madách
Imre költeményét Amerikában előadatom, most befejezett ténynyé válik Már olvasva is elragadott ez a munka, nagyszerűnek találtaim s most, hogy az előadást láttam, még jobban meggyőződtem arról,
hogy ez a hatalmas mii páratlanul alkalmas arra, hogy előadassuk. A Nemzeti
Szinház előadását kitűnőnek, pompásan
rendezettnek,
mozgalmasnak
találtam.
Őszintén gratuláltam is a rendezőnek,
Ivánfi urnák. A művészek közül leginkább
Paiday Erzsi játéka tetszett. Ez a. művésznő tökéletesen játszott. Az ember tragédiája angolra már le van fordítva, de ezt nem
használjuk. Én egy u j fordítást készíttettöm. A német fordítás alapján csináltattam egy angol fordítást az eredeti versmértékhen és ez a fordítás hiiebb lesz a
mostani angol forditásnál, mert a munkában segédkezik egy Amerikában élő magyar írónő is. Az ember tragédiáját még
•ez évben, ősszel vagy tél elején szinrehozzuk Amerikában.
Mr. Klaw elmondotta még, liogy Az
ember tragédiájá-t rendkívül fényesen 'és
nagyszabásuan fogják kiállítani. Kétszázötven-háromszázezer koronára kontemplálja
azt az összeget, amit a tröszt a tragédia kiállítására szán. Kla.m ma elutazott Budapestről. A híres direktor most beutazza egész
Európát, hogy a világ nagyobb színpadi értékeivel megrakodva térjen vissza Amerikába.
* Révész Béla, a főváros irodalmi dijának nyertese. A főváros Ferenc József jubileumi alapítványának kétezer koronás irodalmi diját ma délelőtt Bárczy István polgármester elnöklete alatt Révész Bélának ítélték
oda. Ez a döntés annyival inkább szimpatikus, mert az irodalmi dijiat bizony néhányszor már csöndes névteleneknek adtáik oda,
azon a jogon, hogy semmi közük az irodalomhoz. Örömmel látjuk, hogy a fővárosnál
kezdenek eltérni a régi rossz hagyományoktól s ez alkalommal egy igazán iró irót, sőt
egy tehetséges, keiménytollu, meg nem alkuvó művészt tüntetnek ki ezzel a pénzzel. A
döntést még érdekesebbé teszi az a körülmény, hogy Révész Béla prononszáltan szociálista s irodalmi működésének ez a zamatja. Révész irodalmi működése ismerős lapunk
olvasói előtt is, nem egy csodálatos szép el-
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beszélése jelent meg a Délmagyarország
tárcarovatában.
* A Dugonics-Társaság vasárnapi ülése.
Lázár György dr., a Dugonics Társaság elnöke ma bocsátotta ki a vasárnapi ülés
meghívóját a következőkben:
A Dugoniios Társaság január 26-án
délután 4 óraikor a városi széképület közgyűlési termében fölolvasó ülést tart, a
melynek kenetében Balassa Ármin dr.-t, a
Társaság szépirodalmi osztályának elnökét
30 évas irói munkássága alkalmából üdvözli. E fölolvasásra a Társaság tagjait,
valamint a közönséget tisztelettel meghívom. Sízeged, 1913. január 21-én.
Lázár György dr.,
•elnök.
Sorrend: 1. A régi görögök szakácsmiivészete. KuMlurtorténetá értekezés. Székfoglalóul irta Fekete Ipoly, rendes tag. Fölolvassa Pazár Béla, rendes tag.
2. Komprimiált színdarabok. Rajz. Irta és
fölolvassa Balassa Ármin dr., rendes tag.
3. Homor István, a Dugonics-Társaság
tudománymüvelési osztályának elnöke üdvözli Balassa Arinin dr.-t 30 éves irói munkássága. alkalmából.
4. Á török asszony. Szabadelőadás. Tartja Kunos Ignác dr., a budapesti keleti akadémia igazgatója, vendég.
5. Aiz igaizgató-tamács jelentése a Mikszáth Kálmán-ösztöndij odaítél őséről.
* Cigánybáró. A szinházi iroda jelenti:
Strausz örökbecsű operettje, a Cigánybáró,
kerül holnap, szerdán szinre, Saffit Hilbert
Janka, az Operaház ösztöndíjas tagja énekli, ezúttal először művészi pályáján. U j szereplője lesz még a darabnak Körmendi Hona (Czipora) és Miklóssy Margit (Móralbela),
Lad,iszlay (Gábor diák.)
* Teli Vilmos. A klasszikus ciklus negyedik előadása Schiller színmüve lesz. Az
öt felvonásos tíz képre van felosztva, leghatásosabb köztük a Rutli, az összeesküvés
színhelye. A szinmünek akkora a szereplőszemélyzete,, liogy a társulat teljes férfiszemélyzetíét foglalkoztatja. A címszerepet Csiky László játsza, akinek bőséges alkalma
nyílik tehetsége érvényesitésére.
* Díszelőadás — Parasztszivek. Vasárnap este, Balassa Ármin harminc eves irói
jubileumának alkalmából a jeles iró híres
népdrálmája, a Parasztszivek, kerül szinre a
társulat java erőivel a szerepekben. A Parasztszi vökkel egy estén Supjpé operettjét,
Szép Galatheát, játszák Nagy Arankáival,
Körmén dy Ilonával, Torma Zsigával és
Szathlmáry Árpáddal.
* Limonádé ezredes. Hosszabb betegség után szombaton lép föl először Antal
Erzsi Enyeiné szerepében a Limonádé ezredesiben.
* Mozi hirek. Fényes filmattrakciók érkeztek Szegedre. Szerdán már bemutatóra is
kerülnek, ugyanis mindhárom szegedi moziban premier lesz. Az Urániában két felvonásos dráma a sláger. Címe: Magas iskola.
Hermann Bohr alkotta ezt a remekmüvet. A
szerepeket a Deutecbes Theater tagjai játszák, Szerepel még ezen a műsoron számos
kacagtató vígjáték, azonkívül A titokzatos
kéz cimü amerikai detektív dráma a főszerepben Maurice Castellóval, A VassMan
szenzációs film kerül bemutatóra. Waterloo
Hugó V. ciklus utolsó része. A nyomorultak
epizódja, a szerepeket A nyomorultak szereplői játszák. Itt is műsoron van egy remek
amerikai dráma A hajóslegény. Az Apollóban kitűnő társadalmi drámát vetitenek.
Küzdő szipek a cinné a slágernek. Sok mulatságos bohózat egészíti ki a műsort.
Legjobb szinházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
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kodó családos ember, négyszáz hold földje
van. Negyven napja ül vizsgálati fogságban.
És még igen sok esetet lehetne inni, arról
is, hogy a szegedi Ítélőtábla már több esetben
elrendelte az izgatással vádolt szerbek szabadonbocsátását. A napákban a józseffalvai
szerb pópa joghallgató fiát bocsátották szabadon, aki egy korcsmai mulatozás közben
a vád szerint Péter király magyarországi
uralmát sürgette.
Bizonyos az, hogy az igazságszolgáltatás tényezői túlbecsülik annak a jelentőségét,
ami most a Délvidéken történik. Túlbecsülik
akkor, amikor egyáltalán jelentőséget tulajdonítanak neki. Hogy túlságos komolyan veszik néhány fékezhetetlen nyelvű ember súlytalan elszólásait, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a szegedi Ítélőtábla elnökének meg kelleti szakítania bizonytalan időre szóló szabadságát — a délvidéki szerb izgalom miatt.

(Saját tudósitónktól.)
Hetekkel ezelőtt,
amikor már a szétpattanásig feszült a magyar-osztrák—szerb konfliktus izgalma, mint
bomba csapott le a hir, hogy a délvidéki szerbek 'lázadásra készülnek. A legkomolyabb
formában tárgyalta a közvélemény, hogy
Belgrád ágensei dolgoznak a Délvidéken és
hogy a vaskereskedésekben már nincs fegyver, mert amennyi volt, megvásárolták a
szerbek. A hir nagy rémületet okozott az
országban. Megmozdult a külügyminisztérium, a , vezébkar, a kormány és az összes
délvidéki hatóságok, hogy „még csirájában
elfojtsák a lázadást". Az egész izgalom pedig abból keletkezett, hogy valamelyik falusi korcsmában egy szerb anyanyelvű zsákhordó, miután már megivott sok kupica pálinkát, mámoros fölhevülésében elkurjantotta magát: „Éljen Péter király!" És több sem
kellett. A korcsmáros unokahuga olvasta a
Politikai
hirek.
krajcáros újságban, hogy most szerb láza— Szerdán összeül a képviselőház. —
dás van és nyomban elszaladt a csendörségre jelenteni, hogy a korcsmájukban van egy
(Saját tudósítónktól,)
A képviselőház
lázadó. Két csendőr, feltűzött szuronnyal
megjelent a lázadás színhelyén és megvasal- szerdán délelőtt ülést tart, amelynek napiták a zsákhordót.. Két szurony között bekí- rendjére a további teendők
megállapítása
sérték a községházára, a főbiró elé. A köz- van kitűzve. A további teendők annak a parségháza elé csődült minden épkézláb ember
és óriási érdeklődéssel vitatták az esetet. A lamenti bizottságnak összea'lkotása lesz, meközség lakosságának a javarésze szerb nem- lyet a választójogi törvényjavaslat előzetes
zetiségű és érthető az az elkeseredés, amely tárgyalására megválasztanak és kilküldenek.
az incidens nyomán keletkezett. Miután pedig A holnapi ülésen igy voltaképen arra fog
a főbiró is konstatálta az izgatást, a zsák- szorítkozni a Ház, hogy csütörtökre kitűzi a
hordót beszáMitották a szegedi ügyészség
megalakítását.
fogházába. Az eset mértföldes kommentá- bizottság
A szövetkezett ellenzéki pártok tudvarokkal bejárta a sajtót is.
Aztán minden nap akadt egyik-másik lévően visszautasították a bizottságban nekik
községben szerb „izgató", akit beszállítot- fölajánlott tagsági helyeket. Erre az állástak a szegedi ügyészség fogházába. Hála a pontra helyezkedett tegnap a munkapártból
főszolgabirák, csendőrök, sőt az ügyészség kilépett képviselők csoportja is s igy ezek
buzgóságának, .az ügyészség fogházába szépen kiakaszthatták a „megtelt!" táblát, sőt helyébe előreláthatóan a nemzetiségi képviaz is megtörtént, hogy külön vizsgálóbírót és selők közül választanak majd be valakit s
vádtanácsi elnököt rendeltek ki az „iz.gatási azok közül az ellenzékiek közül, aki'k részt
ügyek" intézésére.
vesznek a Ház tanácskozásaiban..
Ez az indokolatlan és tapintatlan túlbuzA Ház holnapi ülését megelőzően újra
góság olyan izgalmat keltett a Délvidéken, értekezletet tart az ellenzéki pártok intézőhogy tartani lehetett az elégületlenség kitörésétől. A legjelentéktelenebb incidensből, ár- bizottsága is, hogy határozzon arról, betatlan korcsmai kaszálásiból olyan súlyos ese- menjenek-e a parlamentbe holnap, vagy se.
tet faragtak, mintha csakugyan valami ko- Minden valószínűség szerint megelégszenek
moly jellegű mozgalomról volna szó. Pedig annak konstatálásával, hogy az ellenzék egy
abszolút semmi olyan nem történt, ami in- része szabályellenesen még mindig ki van
dokul szolgálhatott volna e r r e az eljárásra,
egyes községekben a csendőrség megerősi- tiltva a Házból, amelyet fegyveres kirendelttésére. Bebeszélték a teljesen nyugodt, po- ség is őriz s igy az ellenzéket a Ház elnöklitikai szempontból kifogástalan viselkedésű sége és a többség erőszakosan akadályozza
szerbekbe, hogy ők most lázadásban vannak. kötelessége teljesitésében.
Olyan könnyedséggel bilincselnek meg valaA munkapárt ma este ugyancsak értekezkit, hogy az imár szinte mulatságos. Csak
letet
tartott s a lemondott Perczel Dezső henéhány példát emiitünk. Egy tizennégy éves
lyére
elnökévé választotta Héderváry Kászerb fiút játék közben megvertek a pajtásai,
erre a fiu dühösen kiabált, ihogy megállja- roly grófot. A választást alkalmul 'használtok csak magyarok, majd igy meg ugy, jön ták arra is, hogy a párt egységét s vezéreihez
Péter király és az majd ráncba szed benne- és a kormányhoz való ragaszkodását dokuteket, hejh/hajh! Egy negyedórával később
már csendörszuronyck közé jutott a fiu, meg- mentálják.
vasalták, letartóztatták — izgatás miatt.
Teleszky nem mond le.
A második eset:
J
A Magyar Távirati Iroda jelenti: Egyes
Egyik bácsmegyei községben jelentette budapesti és bécsi lapok napok óta hirdetik
a csendőröknek egy cigány, hogy egy szerb Teleszky János dr. pénzügyminiszter lemonmunkás gyalázta a királyt. Az ipsét megva- dásának a közel jövőben leendő bekövetkezésalták a csendőrök és bekísérték a szegedi sét. A legilletékesebb helyen annak a kijelenügyészség fogházába. A napokban tárgyalta tésére hatalmazták föl a Magyar Távirati
az ügyét a törvényszék. A tárgyaláson ki- Irodát, hogy a pénzügyminiszter lemondásátűnt, hogy a spicli cigány hülye, össze-visz- ról szóló hírlapi közlemények bármilyen forsza beszél, a vallomására meg sem eskette mában tárgyalják ezt a témát — kivétel néla bíróság. A szerb munkást fölmentették. In- kül önkényes kombináción
épülnek föl és
dokolás: nincs bizonyíték. De azért negyven minden alapot
nélkülöznek.
napig vizsgálati fogságban szenvedett.
Két nyilt levél.
A harmadik eset:
Bácsmegyei község. Iksz szerb gazdálA nagyszőllősi választókerület töblb mint
kodó gyalázta a királyt: jelenti egy német ezerötszáz választópolgára; nyilt levelet intéajkú ember a csendőröknek. Letartóztatás,
zett Barta Ödönhöz, a kerület képviselőjévizsgálati fogság Szegeden. A napokban kihallgatta a vizsgálóbíró a terhelő tanút, aki- hez. A levél a többi közt ezt mondja:
Hazafiúi aggodalommal látva n fenyenek a vallomása alapján a gazdálkodót letartóztatta a csendőrség. A vizsgálóbíró előtt gető veszedelmeket,, melyek a választójognak
a tanú visszavonta a vallomását. A gazdál- a szélsőségekiig való kiterjesztéséiből az or-

sz'ágra h áramolhatnak, azza.l a hazafias kérelemmel fordulunk kerületünk kópv.iiselőjéhez, hogy a választójogi reform megalkotása körüli parlamenti vitáiban, teljes odtadássall igyekezzék érvényt szerezni ez óhajtásunknak, mely szerint a választójog
legyen
liberális, legyen demokratikus, de mindenekfölött legyen a választójog alkalmas eszköze, a magyarság államf öntartó ereje fönmaradásának s a magyar nemzeti állam e jellege teljes biztosításának.
Eddig s ne tovább!
Bródy Ernő dr. képviselő körülbelül ezer
választópolgár aláírásával nyilt levelet kapott, melylben választói a többi közt ezt
mondták:
Bár iitasi'tásokait adni jogunk nincs, azzal a hazafias kéréssel fordulunk kerületünk
képviselőjéhez, hogy a választójogi törvény
megalkotása körüli parlamenti vitában teljes erejével ós odaadással igyekezzék érvényt
szerezni óhajtásunknak, mely ezerint a választói törvény legyen demokratikus,
liberális, nyilt, becsületes, őszinte
jogkiterjesztést
foglaljon magában, de egy lépéssel se menjen tovább s minden,esetre álljon meg annál
a határnál, ahol azt az államf entartó magyarság érdeke, mint a magyar nemzet állam fönmaradásámak
legfőbb
biztosítéka
megkívánja.
Székely

nyílt

levele.

Székely Ferenc volt igazságügyminiszter ma közzétette választóihoz intézett nyilt
levelét, amelyben megokolja, hogy miért
mondott le állásáról s miért lépett ki a munkapárt kötelékéből.
Levelében utal arra, hogy a kormány
által beterjesztett választójogi javaslat nem
felel meg azoknak a demokratikus szempontoknak, amelyeket programbeszédében kifejtett s amelyeket a munkapárt is hangoztatott az általános választások alkalmával. Abban a reményben élt, hogy a sürgősebb törvényhozói munka elvégzése után a Ikonmány
olyan javaslatot terjeszt a Ház elé, amely a
munkásság és a polgárság számára ez osztályok természetes súlyának megfelelő képviseletet biztosit, hogy a siker reményével
vehessék föl a küzdelmet az ország igazi ela drágaság, a munkanélküliség, a kivándorlenségei, az adórendszer igazságtalanságai,
iás, az iskolázatlanság, a lákásnyomor és a
tüdővész ellen. E helyett a kormány olyan
javaslatot hozott, amely nemhogy fölszabaditaná, de valósággal röghöz köti az ország
dolgozó néprétegeit s 'meghosszabbítja politikai kiskorúságukat addig a határig, amely
ezekre a szerencsétlenekre nézve életük utolsó évtizedének kezdetét jelenti. Ez a választójog nem általános és nem egyenlő. A javaslat föntartja továbbra is a nyilvános szavazást, ami a jogkiterjesztés hatását jórészt
itluzióriussá teszi. Ezért kellett kilépnie a
kormányból s a munkapártból, amelynek
egyik árnyalata még a jogkiterjesztésnek ezt
a mértékét is sokallja. A nemzetiségi veszedelemre való hivatkozás nem állhatja meg
helyét a demokratikus jogkiterjesztéssel
szemben, de a dinasztia szempontjából sincs
ebben semmi veszedelem.
A nyílt levél végül azt a reménységei
fejezi ki, hogy a mostani zűrzavarból harmónia fog majd kialakulni s találkozni fognak mindazok a rokon lelkek, akik különböző
utakon törnek a közös cél felé.
A munkapárt uj elnöke.
Budapestről telefonálják: A nemzeti
munkapárt ma délután elnökválasztó gyűlést tartott, melyen Ghillány Imre alelnök elnökölt.
Nyegre László jegyző 'fölolvasta az eddigi elnöknek: Perczel Dezsőnek ismeretes lemondó levelét, melyben komoly természetű
betegsége miatt válik meg a z elnöki méltóságtól. A párt egyhangú lelkesedéssel KhuetiHéderváry Károly grófot választotta meg uj
elnökké s ugyancsak egyhangúlag hozta határozatát, melyben Perczel Dezsőt örökös
diszelnöikké választja meg.
Khuen-Héderváry röviden beszélt. Megköszönte a bizalmat és kijelentette, hogy min-
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— Melyük lizejmi?
— A téglagyár. A rendes iéli munka folyik benne.
— Mit gondolnak önök Barta, illetve
Bartáné csakugyan kapott províziót a hamis
részvények után?
— Kizártnak tartjuk. Ha. tényleg anynyit keresett volna, mlint amennyit a nyomozás keres r a j t a , akkor mi is tudtunk volna
róla. Akkor nem lett volna adóssága.
A miniszterelnök
válasza.
— Az utóbbi időben mindenét zálogba
Lukács László beszélt ezután. Azzal \
tette
— m o n d j a a másik ur. —• Szegény, szekezdte, hogy a képviselők íölszólalása herencsétlen áldozat ő, mint mindannyian.
lyes, bár ima m é g kissé korai a részietek
— önök, mit szándékoznak tenni?
megvitatása, annak idején szívesen vesz min— V á r j u k a csődbiztost. Az fog velünk
den érvet a részletkérdések tisztázására.
rendelkezni.
— Nem zárkózom el az elől, hogy egyes:
— S a j n á l j á k Pallóst?
hibás részleteket módosítsunk, — mondotta
— Nagyon. J ó ember volt. És biztosan
a miniszterelnök.
hisszük, hogy rendezte volna dolgait, ha fölM a j d a szocialistákról és az ő m a g a t a r - jelentésekkel meg nem rohanják.
tásukról beszélt, f i a a szociáldemokraták ezPallós Ignácot és két bűntársát tegnap
után is a terror mezejére lépnek, az esetben
a k o r m á n y kíméletlenül, minden fegyvert föl- délután szállították át az ügyészség fogháhasznál, hogy a polgárok érdekeit és jogait zába. Kisfaludy László fogházlfőgondnok külön-külön cellába helyezte el őket s megenmegvédelmezze.
A függetlenségi és negyvennyolcas
pár- gedte nekik, liogy mint vizsgálati foglyok,
magukat,
tok magatartásáról is nyilatkozott s hang- saját költségükön élelmezhessék
Az
ügyészségen
nagy
munkát
okozott
a tersúlyozta, hogy a függetlenségiek nyíltan a
szociálisták fegyverét: a terrort választják s jedelmes nyomozati iratok áttanulmányozáugy hadakoznak, letértek eddigi harcmodo- sa. Az ügyet Thimkó Zoltán ügyésznek oszrukról. Ez nem vezethet eredményre, hisz tották ki. Az ügyész déltájban készült el interror jellegű, ugy pedig nem harcolhatunk dítványával, amelyben közokirat- és magánokirathamisitás,
csalás, sikkasztás és hűtlen
alkotmányos államban.
A miniszterelnök beszédét rendkívüli lel- kezelés büntette miatt a három ember ellen
kesedéssel hallgatták majd bankett 'követke- a vizsgálat elrendelését és az előzetes letartóztatás fen tartását indítványozta.
zett.
Takács vizsgálóbíró ma déli egy órakor
vezettette maga elé Pallós Ignácot, akit egy
L á t o g a t á s P a l l ó s i r o d á j á b a n . fogházőr kisért fel a harmadik emeletre.
— Mit mondanak az alkalmazottak? — Pallóst a három napi fogság nagyon megvi(Saját tudósítónktól.)
A hatmilliós csa- selte. Az arca beesett, sápadt, a ruházata
lás hőse, Pallós Ignác tegnap óta az ügyész- gyűrött v o l t Ingadozó, támolygó járása azt
ség fogházában ül. Ott van két bűntársa, bizonyította, hogy szörnyű izgalmak közepetBarta Mihály és Somló Arnold is, akiket a te tölthette napjait a fogházban. A vizsgávállalkozó magával rántott a veszedelembe. lóbíró előszobájában leült a fogházőr mellé
Pallóst m a délben maga elé vezettette a vizsgálóbíró és elibe tárta a rendőrség előtt tett és fejét tenyerébe hajtva, összegubaszkodva
beismerő vallomását. A testileg-Jelikileg meg- várta, amig beszólítják a szobába. P á r perctört ember apatilkusan megerősítette a rend- nyi várakozás után kiszólott a vizsgálóbíró
örségen fölvett jegyzőkönyvnek tartalmát. jegyzője:
Erre a vizsgálóbíró jóváhagyta a rendőrség— I t t van Pallós Ignác?
nek előzetes letartóztatást elrendelő végzéPallós felkelt ülőhelyéről és bement a
sét. Pallós megnyugodott a letartóztatásban
vizsgálóbíróhoz,
aki felolvasta előtte a
és látszott rajta, hogy lemondással viseli
szomorú végzetét.
rendőrségnél felvett vallomását, ami, tekint'Fővárosa munkatársn nk
ellátogatott ve annak terjedelmes és minden részletre kiPallós Ignác irodájába. A kaipualjíban egész terjedő voltát, hossizu ideig tartott. Pallós
t'alnészt elfoglal az a nagy fali tábla, amelyen egymás mellett és egymás alatt sorako- kijelentette, hogy a jegyzőkönyv helyesen
zik a Pallós-féle vállalatok aranynyal fes- van felvéve s aihoz egyelőre semmi hozzátett oégtáíblácskái, Mocsoládi vasutak, tab— tenni valója nincs,
siófoki vasutak . . . Valami tizenkét vasút,
A vizsgálóbiró ezután meghoztia végzéipari vállalat sorakozott egymás alá idők sét, amely szerint elrendeli Pallós Ignác előfolyamán. Az apró táJblák fölött, nagyobb
A végzésben Pallós
betűkkel, koronázva a többit, egy nagyabb zetes letartóztatását.
cégtábla: Pallós
Ignác
vasut-válialkozó. megnyugodott; A másik két fogoly, Barta
Merzanan. Tizenkét óriási vállalat!
Mihály és Somló Arnold kihallgatására délMegyünk föl az emeletre. Előszoba. Az- után került a sor. ük is fogságban maradtán egy irodaszerü berendezett helyiség, a nak.
mely nyilván a főnök szobája volt, legalább
fegyvertálblla, viivókarjtlokkal és pisztolyokkal, mint az .uraság szimbóluma, ott a falon.
A szolba üres. Másik nagy sízoba irodapolcokkal, könyvekkel. Üres. H a r m a d i k nagy szoba. A negyedik szoba mélyén végre felfedezek két hivatalnokot, láthatólag a könyvek
körül foglalatoskodnak. Kérdhetnénk 1 , miF O G MÜVESTERMEj
nek I
— Mindössze ketten vannak itt az urak?
— Igen.
— S a többiek? Hová lettek? Állás után
néztek?
alatt létezik. Készit mindenféle
— Nem, kérem, ketten: amint tetszik
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
tudná, a rendőrségen vannak. Aztán többen
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
nem is voltunk. A vasútépítést már régebben
lesznek kielégitve. - Bármilyen
befejeztük, nem volt szükség a központiban
személyzetre. Tabon természetesen rendesen
javítás hat óra alatt elkészül. 522
folyik az üaem.
den erejével azon lesz, hogy méltóan töltse
be elnöki hivatását.
Ezután Lázár István gróf és Melczer Vilmos szólaltak föl, a választójogi
reformmal
kapcsolatban. Mindketten a reform Erdélyre
vonatkozó részét bírálták és azt fejtegették,
hogy a szászokra nézve sérelmes a tervezet, mert a románoknak több jogot kiván biztosítani.
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Szegedi kalendárium.
IDŐJÁRÁS:
Hazánkban
tegnap
változóan
felhős
idő urafkodolt s
kevés
csapadék
csak az ország
keleti és észak-nyugati részein esett; reggelre az idő
helyenkint ködös volt,
A
hőmérséklet a normális körül
ingadozott,
egyes helyeken azonban jóval átlagos értéke
fölé emelkedett, a maximum + 17 C fok volt
Fiúméban, a minimum
pedig — fí C fok
Kecskeméten. — A meteorológiai intézet jelentése szerint ködös idő várható,
elvétve
csapadékkal és éjjeli faggyal. Szegeden
a
hőmérséklet 3 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogaa a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg
látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„Cigány báró", operett.
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától
kezdve „A magas iskola". Artista dráma 2
felvonásban,
VASS-MOZI,
délután
hat
órától
kezdve „A materlói ütközetből".
Történelmi
epizód 2 részben és „A nyomorultak."
APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól
este
fél 11-ig „Küzdő szivek", dráma 2 felvonásban.

Vizbotrányok özöne.
(Saját tudósítónktól.) Alig múlik el nap,
hogy mostanában ne kellene énekelnünk a
már-már állandósult vizmizériákról. Ma itt,
holnap ott törnek fel keserves kifakadások a
vízszolgáltatás nyomorúságai miatt. Szinte
kedve támad az embernek rá, hogy osztályozza ezeket, különösen, ha van benne valajmélyes hajlandóság kluijiózitjá&ok kiválogatására, csokorba kötésére és nyilvántartására. Mert egészen sajátságos tünetek észlelhetők a szegedi vizmiizériák örökös felbukkanásában s mondhatni, hogy abban a
vízben, amit a közönség kap, vagy nem
egyáltalán nem kap, benne tükrözik a város
fejlődésének sok-sok lehetetlen visszásága, a
lázas előretörés m u n k á j á n a k sok-sok ferdesége, de különösen az a íőfájásos hanyagság, amellyről megfeledkezünk!, miközben
palotákat építünk, aszfaltozunk, biriilliiánségővel világítunk és szépen keresztül-kasul
hálózzuk a várost bugó villamosokkal.
Csak néhlány ilyen sajátságos tünetet
sorolunk fel. Példáiul: napirenden van a vízórák kérdése, amely ellen már eddig is komoly mozgalmat indított a városatyák egy
tekintélyes része. Csak néhány napja, hogy
ismertettük azt az indítványt, amely a vízhiányon egy tiszai vizmütelep felállításával
akar segíteni. Magáiban a városban, ahol öszpontosul az élet, íme ilyen hullámokat ver
az a szűkösen csöpögő viz, amelyért csinos
összegeket vasal ki a közönségből a rosszul
működő vizóra. A külső perifériákon még
vizóra sincs. He viz sé, ha pedig van, akkor
sincs köszönet benne. Ha van, piszkos és élvezhetetlen, ha tiszta ós élvezhető, akkor kevés, mert gyöngén folydogál a kut és éppen
félóra kell hozzá, amig megtelik egy köcsög.
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De a külső perifériákon még hullámokat se
ver, ott bókésebbek és türőbbek az emberek
és legifölebb nem fürödnek annyit, mint idebent a belvárosban. Csak most, alig két-három nap alatt, mennyi vizbotrány torlódott
össze! A külvárosokban,, a közvágóhídon,
Újszegeden és legújabban a szegedi tanyákon
zúgolódnak a kevés és rossz viz miatt. A
külterületi központok lakossága irt a tanácsnak, bogy az ásott kutakkal nem lehet boldogulni tovább. Kevés vizet adnak és amit
adnak, ihatatlan, Most ártézi kutakat követelnek. A tanács igyekszik is segiteni a l>ajon, bár sok viz elfolyik még — a Tiszán, a
mig a külterületen tiszta és jó ártézi vizet
ihat a nép. Egyelőre csak Alsó- és Felsőközponton vette tervbe ártézi kutak létesítését
a tanács és most ugy á'll az ügy, hogy előbb
a mérnökség terveket és költségvetéseket készít, azután jönnek a szakbizottságok, azután megint a tanács, azután helyszíni szemle, azután megint a tanács, végül a közgyűlés, amely azt fogja mondani, hogy előbb a
belterületen szüntessék meg a vízhiány
okait ós kritizálni fogja a vízórákat ós követelni fogja a tiszai vizimitelepet és lesz
eigy határozoitlt,. amelyjbe^i mindenki megnyugszik, de azért végeredményben ott leszünk, ahol vagyunk most — viztótrányok
fojtogató özönében.
Vájjon mikor kerülnek már ezek a vizbotrány-knidiózumok a muzeumba örök tanulságul és nem a napilapok nyilvántartásában felszínen lebegő örök-probléma gyanánt?
— Várady Zsigmond temetése. Várady
Zsigmondot, a tragikus véget ért képviselőt,
óriási részvét mellett temették el ma délután
három órakor a Kerepesi-temetőben. A politikai élet kiválóságai, képviselők, a progreszsziv testületek képviselői, Nagyvárad város
törvényhatóságának tagjai, a nagyváradi református egyház elöljárói és a nagyváradi
László király szabadkőműves páholy küldöttei eljöttek, hogy elkísérjék utolsó útjára a
liberalizmus kemény harcosát. Díszes ravatalon volt elhelyezve a hamvakat fedő kettős érckoporsó, amelyet délszáki növények
és kandeláberek vettek ködül. A holttestet
Haypál Benő budai református lelkész búcsúztatta el, megható szertartás közben.
Ma délelőtt felolvasták a budapesti VI.
kerületi járásbíróságon Várady Zsigmond
egyik végrendeletét, amely Charmant Oszkár budapesti közjegyzőnél volt letéve. Ezt
a végrendeletet 1912. május hetedikén tette
Várady. Az okirat igy kezdődik:
Alulírott dr. Várady Zsigmond ép
elmével a következő végrendelkezést teszem: fenntartva a dr. Mezey Mihály ós dr. Örley György
közjegyzők előtt tett rendelkezésemet.
A végrendelet hat ponttól áll. Vagyonának egyharmad részét a nagyváradi ev.
református egyházra, egyharmad részét a
nagyváradi László király szabadkőműves páholyra ós a harmadik harmadat vérrokonaira hagyja Várady Zsigmond. Várady Etelkának 50.000 koronát hagy. Dr. Áron Gézának 500 koronát és jogi könyveit. Feleségének, Gerde Eftj&lniejkj, akinek anyagi viszonyait már a házassági szerződés megkötésekor rendezte, évi 2400 korona tartásdíjat
rendel s ezenkívül az ingóságait is neki
hagyja. A végrendelet jelzi, hogy Teleszky
Jánosnál is van egy pótvégrendelet letéve.
Ezt Teleszky János tegnap deponálta is a
bíróságnál ós már tegnap felolvasták.

DÉL-MAGYARORSZÁG
— Püspök a katonákhoz. Bjelik Imre,
a hadsereg és haditengerészet tábori püspöke pásztorlevelet intézett a katolikus hívekhez, akik ez idő szerint egyenruhában szolgálják hazájukat. Háborús világot élünk, már
második esztendeje gyilkos háborúkban patákzik a vér, a Balkán válsága még mindig
azzal a veszéllyel fenyeget, hogy lángja felénk is átcsap, a katonák főpapját kell, hogy
foglalkoztassa a háború. Különös figyelmet
érdemel az ilyen pásztorlevél, amely efféle
konklúzióra jut.
Ragadjátok fel tehát a hit pajzsát, ezzel küzdj étek, mert e nélkül minden elveszett, ami az emberi életnek értéket ad. A
hiilt pajzsával harcba öltitek az Ur hatalmának erejét. Felvéve az üdv sisakját, kezetekbe véve a- hat :s®elleimének kardiját,
felövezve magatokat az imával, megerősödve
a szentségekkel, mindenkor készen fogtok
állani arra, hogy hivatásotok kötelességeinek megfelelhessetek és Isten nevében ugy
égi, mint földi hazátok ellenségeivel megvívhassátok a győzedelmes harcot, ugy karddal, mint más fegyverrel.
A pásztorlevél igazi riadóvá tüzesedik
végül. Arra szólítja föl a püspök a katonákat, hogy lakozzék szivükben halált megvető
áldozatkészség, amely életet és vért kész
odaadni hadúrért, uralkodó családért, a haza
becsületéért és jólétéért. Aktív tábornok, kemény hadvezér sam mondhatná mákképen.
— Az Országos Választójogi Liga
nagygyűlése Szegeden. Az Országos Választójogi Liga vasárnap délután három órakor
nagygyűlést tart a Tisza-szálló nagytermében. A gyűlésen a választójogi törvényjavaslat ellen tiltakoznak. Ebből az alkalomból
Szegedre érkeznek Vázsonyi Vilmos dr. országgyűlési képviselő, Jászi Oszkár dr. egyetemi magántanár, Rónai Zoltán dr., a Liga
főtitkára és valószínűleg több függetlenségi
képviselő, Károlyi Mihály gróffal az élükön.
A Liga szegedi fiőkja a nagygyűlésre meghívta az összes szegedi politikai pártokat és
a két országgyűlési képviselőt.
— Megszöktetett egy leányt Mánuel
király. Moszkvából jelentik: Egy rendkivül
szép zsidó,leány néhány nappal ezelőtt elt ű n t A leány a legelőkelőbb és lag gazdagabb
családok egyikéből való. Széltében azt beszélik, hogy a leányt Mánuel volt portugál
király szöktette meg. A volt király Párisban ismerkedett meg vele s az ő kedvéért látogatott el Moszkvába. Innen mind a ketten
együtt utaztak külföldre.
— Értekezlet. A vöröskereszt-egyesület
a központi igazgatóság fölhívására elhatározta, hogy megalakítja a hölgybizottságot,
amely háborús esetén Szegeden a sebesültek
körüli teendők ellátását intézi. A hölgybizottság csütörtökön délután négy órakor a
városházán tartja első értekezletét.
— Barcsay Domokos halála. Barcsay
Domokos, volt képviselő, a főrendiház örökös tagja, a fejedelem, akiről számtalan jóizü adoma forog közszájon — mint megírtuk,
tegnap Kolozsvárt meghal-h Barcsay nem
tréfa Tej edelem volt, igazi fejedelmi sarj, a
kinek egyik őse Erdély fejedelmi székében
ült. S ő maga a legigazibb magyar ur, minden nagy erényével és minden szeretetreméltó hibájával. Gőgös ur felfelé, született
oligarcha. Csupa szív és csupa gavalléria
[efölé. Arisztokrata, amikor kért, vagy követelt, demokrata, amikor adott. Engesztelhetetlen mindenkivel szemben, aki faját, országát vagy népét bántotta, háládatos és ragaszkodó azzal szemben, aki szeretetet vitt
feléje. Könnyelmű, bőkezű, tékozló az adakozásban; egyszerű, igénytelen, szerény a
követelésiben. Hat esztendővel ezelőtt az erdélyi hadgyakorlatok idején értesített ék
Barcsayt, hogy a király néhány napra őhoz-
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zá fog szállni. Barcsay apósához fordult és
hogy a királyt illendően fogadhassa, százezer koronát- kért tőle.
— Százezer- korona? — kiáltott fel az
öreg örmény. — Ez borzasztó sok, még agy
királynak a fogadására is! Valamivel kevesebb is elég lenne!
— Igen ám, — felelt Barcsay — elég lenne, ha az örmény királyt fogadnók! De itt a
magyar királyról van szó.
Meg is kapta a százezer koronát s a király valóban fejedelmi lakosztályt kapott
Bánffyhunyadon. Barcsay Domokos egy hét
óta feküdt betegen, érelmeszesedés gyötörte.
Tegnap éjfélkor tüdővérzés állott he nála és
a halál megváltotta szenvedéseitől.
— Másfél milliós Budapest. Csakugyan
meg kell szoknunk, hogy Nagy-Budapestet
írjunk. Mint hivatalosan mondják, a rendőri
igazgatásba bevont szomszéd községökkel
együtt, Budapest lakossága 7,087,770 lélek
lesz 1913. évnek a közepén. De itt még nem
áll meg a fejlődés, tessék bámulni a gyarapodásnak ezt a hatalmas perspelktiváját. A
fővárosi statisztikai hivatal kimutatása szerint Újpest, Rákospalota, Kispest és Erzsébetfalvának Budapesthez való kapcsolásával
157.113-mal szaporodott a főváros lakossága.
A szaporodási arány szerint a jövő év közepén 1,114.132 lakosa lesz Nagy-Budapestnek, 1914. év közepén 1,140.485 és 1916. év
közepén 1,166.838. Szóval, tiz éven belül másfél milliós metropolis lesz Budapest.
— Banktisztviselők szolidaritása. A
Pénzintézeti tisztviselők országos egyesülete ós két nagy bank, a Magyar Általános Hitelbank és a Pesti Magyar Kereskedelmi
Bank igazgatósáig® között a szervezkedés
szabadsága kérdésében felmerült ügyben a
két nagy bank vezetősége tudomására adta
az egyesület kiküldötteinek, hogy a tisztviselők szervezkedési szabadságát támadni
nem óhajtotta, az egylet alapjaira a gyűjtést
az intézet falain kivül nem kifogásolja és
megengedi, hogy tisztviselők a bizalmi testület intézményét — ha nem is az egyesület
által eredetileg tervezett alakban, hanem
egy a részleteiben később megállapítandó
formában — megvalósíthassák.
— Strasznoff é l ! Vasárnapra kelvén,
Magyarország valamennyi újságja elparentálta a legutolsó emberöltő leghagyobbstilü
miagyar szélhámosát.Egészenhatározott hangú zágrábi távirat jelentette
szombaton,
hogy a mitrovicai fegyház nagyhírű foglya
meghalt s valljuk csak be, hogy magunk is
azzzal az aggodalommal publikáltuk ezt a
kalállhirt, nem trófál-e meg bennünket a
nagyhírű szélhámos csak azért, hogy máiéletében olvashasson magáról nekrológot.
No hát ez a ki nem mondott, de mindenkinek
a gond olatában ottan settenkedő sej tel em
igazat beszólt, mert Strasznoff csakugyan becsapta ezúttal is a világot. A mitrovicai
fegyház igazgatója táviratozza, hogy Strasznoff él, a halálhír tehát, amely szétfutott
mindenüvé s kétesfényü glóriát vont még
egyszer az elköltözöttnek liitt szélhámos feje fölé, nem mondott valót. Igaz ugyan, hogy
a tüdeje nincsen rendben, táviratozza a
fegyházigazgató, de hát ezzel a bajjal már
sokszor elkiinlódott Strasznoff s mindig is kiheverte, most sincsen rosszabbul, mint máinem egyszer, egyebekben pedig elég jól érzi
magát. A szomorú pedig a 'dologban nem az,
hogy a nekrológot majd még egyszer meg
kall iral. H a n e m az, hogy az i g a z i n e k r o l ó g -
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ba egészen mást kell m a j d írni, Mert most
már valószínű, hogy az öt esztendeje raboskodó ákasztófavirág kikerül a börtönből s
akkor ne a d j Isiten, liogy ennek a magyar
világnak csak egyetlen zugát is szélthámozatlanul hagyja. Hiszen m á r élőire megígérte
ezt, aimikor öt esztendeje dutyiba vitték. Ö
pedig — ilyen dolgokban — szavatartó ember.
— A kis kórista lázadása. Aradról
jelenti tudósítónk: Még a mult év november
hónapjában Szendrei
Mihály Budapesten
járt s a Newyorik-kávóházban regeg.liizett
Ugyanekkor egy szőke fiatalember lépett az
aradi direktor elé s megható képet festett
eléje arról a nyomorról, amelyben él. Előadta továbbá, hogy színész sízeretne lenni.
Szendrei megsajnálta a fiatalembert s nyolcvan korona havi fizetéssel szerződtette Aradon kardalnoknak, bár sem organuma, sem
énekhangja nem predesztinálta az i f j ú t a
színpadra.
Szigeti Béla — igy liivják — azzal kezdette meg december elsején a szinípályáját
Aradon, hogy éjszakákon keresztül dőzsölt,
ami természetesen csakhamar aláásta kisded
anyagi helyzetét. Szigeti hatvan korona előleget szedett ki j a n u á r havi fizetésére s a
mikor ezt elsején levonták neki, kétségbeesetten panaszkodott, hogy nem tud megélni.
A direktor szívesen segélyezte volna, továbbra is előlegekbél a fiatalembert, de nem
találta méltónak a támogatására, mert ez
elhanyagolta kötelességeit. Utóbbi időkben
próbákra sem járt, sőt volt eset, amikor az
esti szinielőadáson sem jelent meg. Mindazonáltal bosszú könyörgés után még j a n u á r
havában is kapott Szigeti kisebb előlegeket
a szinházi pénztárból.
A kis kórista anyagi helyzete természetesen ezután sem javult meg, sőt. ő m'aga,
sem hagyott fel a mulatozással s hogy pénzre
tegyen szert, egy furcsa s denuneiáló beadványt i r t Urbán Iván báró főispánhoz.
Szigeti a főispánhoz intézett installáciájában arról panaszkodik, hogy éhezik,
mert
Szendrei nem akar neki adni előleget.
Urbán báró főispán a kis kórista írását
egyszerűen elküldte Szendreinek a következő
megjegyzéssel:
— Az ügy nem hozzám
tartozik.
A szinháznál nagy meglepetést keltett
Szigeti Bélának a (főispánhoz intézett beadványa, mely a maga denuneiáló tartalmával
igazságtalanul kompromittálni akarta az
igazgatói Legott összeült a szinházi törvényszék, mely azonnali elbocsátásra
Ítélte
a kis kóristát.
Szigeti Béla h a t hetes szinipályája ezzel véget é r i
— Egy r o s t é l y o s : öt forint, — egy
liter b o r : tiz forint. Megírtuk nemrégiben,
hogy Liska Sámuel temesvári marhakereskedőnek a vasúton, Nagykáta tájékán kilopták a zsebéből tizenháromezer
koronát tartalmazó pénztárcái áh Liska nyomban észrevette a lopást és mivel Nagykátánál ép megállott a vonat, a menekülő tolvajok után vetette magát, de utolérni nem tudta őket. A
személyleírás alapján, melyet annak idején
a rendőrségnek adott, a detektívek kinyomozták, hogy ezt a lopást négyen követték
el, még pedig három Hoffmann-testvér: Hoffmann Ede, Hoffmann Lajos, Hoffmann Sándor, mind a három rovott nxultu zsebtolvaj,
negyedik
társukkal, Struhár
Istvánnal
együtt. A nyomozás során mind a négy ember megkerült. Hoffmann Edét Budapesten
fogták el, Hoffmann Sándort
Newyorkban
tartóztatták le, mielőtt még Amerika szabad
földjére kiszállhatott volna ós most folyik
ellene a kiadatási eljárás, Hoffmann Laj.ost a
vidéken fogták el, Struhár Istvánt pedig
Hatvanban a pályaudvaron ismerte föl a
detektív és vitte be a fővárosba.
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(Az elfogott bandára rá lehetett bizonyítani a zsebtolvajlást, az ellopott pénziből
azonban mindössze csak háromezer koronát
tudott megszerezni a rendőrség. Ez a körülmény annál gyanúsabb volt, inert, rendesen
a. lopás elkövetése után egy-két. nappal m á r
nyomukban voltak a tetteseknek, ugy, liogy
nem volt idejük elkölteni a, pénzt. Különösen a budapest—arad—tövisíi-vonulon
elkövetett zsebtolvajlásoknál tapasztalta a rendőrség m á r régóta, hogy a tettesek megkerülnek ugyan, azonban az ellopott pénz igen
ritkán térül meg, holott igen sokszor m á r
egy-két nappal, sőt néhány órával a tett elkövetése u t á n a tolvaj nyomában vannak a
detektívek. Gyanúja volt a rendőrségnek arra, hogy valahol a Imdapest—tövisi vasútvonalon tolvajtanyának kell lennie, ahol
ezek az emberek nyomban értékesíthetik a
lopott t á r g y a k a t és minden pénzt biztonságba helyezhetnek. A budapesti főkapitányságon Pintér Ernő dr. fogalmazót bízták meg
azzal, hogy az ügyet kinyomozza. A rendőrfogalmazó a mult hónap 18-ika óta volt utón.
és kiküldetése, eredménnyel is járt. Tövisen
fölfedezte azt a rejtett helyet, ahol ezek a
zsebtolvajok: minden holmijukat pénzzé tették és pénzüket elhelyezték.
Tövisen közvetetlenül a vasúti állomás
mellett egy elhagyatott viskóban van Ber kő
Sándornénak a vendéglője. Ebibe a vendéglőbe se napszámosok, se vasúti munkások, se
tövisi emberek nem járnak, igen ritkán van
benne egy-két vendég, a vendéglős ós csal á d j a teljesen tönkre jutott emberek hírében állanak, akik egyik-napról a másikra
tengetik életüket ós a faluban mindenki
ugy ismeri őket,, mint teljesen elszegényedett embereket. Pintér fogalmazónak bizonyítékai voltak a r r a nézve, hogy a Liskaféle lopás megtörténte után Berkóné találkozott Struhár Istvánnal Nagyszebenben, A
fogalmazó ennek a terhelő bizonyítéknak a
birtokában házkutatást tartott Berkóékoál.
A házkutatás meglepő eredménnyel járt.
A teljesen elszegényedett embereknél több
takarékpénztári
könyvet találtak összesen
harmincháromezer korona értékben. A rendőrfogalmazó megkérdezte tőlük, hogy honnan vették ezt a pénzt, mire Berkó annyit
megvallott, hogy a korcsmájába járnak zsebtolvajok, ott esznek-isznak, de más összeköttetésben nincs velük. A pénzt pedig onnan
szerezte, hogy egy-egy rostélyosért elkért öt
forintot, a bornak literjét pedig tiz forintért
adta. Pintér fogalmazó a mesét nem hitte el,
a takarékpénztári könyvet lefoglalta, a vendéglős ellen pedig orgazdaság m i a t t tesznek
vádat.
— A szabadkai tejpancsoló. Szabadka
népét Halbrohr Adolf látja el jó, tálpiáló,
vizes tejjel. Halbrohr gazdag ember lett a
sok vízből, melyet tejnek adott el és ma virllis jogon t a g j a Szabadka törvényhatósági
bizottságának. Még 1911-ben állapították
meg",hogy HaIbroihr ihamis tejet szállíts Megindult az eljárás. A rendőrség husz napi elzárásra és kilenszáz korona
pénzbüntetésre
ítélte Halbrohrt, aki azonban nem nyugodott
bele az Ítéletbe. Felebbezés folytán a városi
tanácshoz került az ügy, m a j d ú j r a a rendőrséghez* I t t aziiitán az ailjletékles vegyész i
hivatal körül, amely a halmis tejről szakvéleménnyel szolgál, tört ki a háborúság. Végre a /földmivelésügyi miniszter közélelmezési
ügyosztálya u g y határozott, hogy a városi
vegyész véleményét fogadják el. A szabadkai rendőrkapitány ennek alapján huszonöt
napi elzárásra és ezer korona
pénzbüntetésre
itélte a tejhamilsitó virilistát, aki ú j r a felebbezott,
— Aki önmagát megvádolja. Hétfőn
délelőtt zavaros nézésű, földűlt arou ember
állított be Szakáll József dr. rendőrkapitány szobájába. Kenyeret és szalonnát tartott a kezében. A gyanús viselkedésű ember
elmondta, hogy husz évvel ezelőtt káposz-
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tát lopott a szomszédjától, most beismeri a
bűnét, tartóztassák le. A rendőrkapitány
megvizsgáltatta a szerencsétlent
Gyuritza
Sándor dr. kerületi orvossal, aki megállapította,, hogy elmebajos a. rendőrség vendége.
Kovács Péter a neve, jómódú gazdálkodó. A
családja gondozására hízták a szerencsék
lent, minthogy a kórházban nincs hely a
számára.
— Öngyilkos nagyvállalkozó. Nagyszebenből jelentik: FeldrinelU
Pietro, a
nagydal máciai gjőzfürészi-vállalat, társítaniajdonosa tegnap délután főbelőtte magát és
meghalt. Feldrinellit a több milliós üzlet körül semmiféle veszteség nem érte ós igy nem
tudják, miért, tökélte el magát halálra. Öngyilkossága városszerte nagy föltűnést keltett és különféle kombinációkra adott alkalmat.
— A sikkasztó halála. Kecskemétről
jelentik: Baktár Mihály városi tisztviselő,
akit harmincnyolcezer korona hivatali pénzek elsikkasztása után állásától felfüggesztettek, m a délelőtt háza padlásán felakasztotta magát. B a k t á r t még a mult év november elején mozdították el állásától ós ugyanekkor bűnvádi eljárást is indítottak ellene.
Miután azonban az elsikkasztott pénz Baktár
vagyonából megtérült, a bűnvádi eljárást
megszüntették. Néhány nap előtt azonban uj
vizsgálat indült Bakrtár ellen, aki a büntetéstől való félelmében követte el az öngyilkosságot.
— A plébános büne. Szombathelyről jelentik: Sclxaffer Sándor fehérfal vai plébános
nyolc nappal ezelőtt eltűnt a plébániáról. Bezárta a plébánia ajtóit s mintha sétálni menne, elindult ki a faluból. Ma Hamburgból levél érkezett, amelyben Schaffer
elmondja,
hogy Amerikába szökik,
mert a gondjaira
bizott alapítványi pénzeket elköltötte. A plébánost, szökése előtt, folyton végrehajtásokkal zaklatták s teljesen el volt adósodva váltózsiráilásai miatt, amelyekkel
rokonain
akart segiteni.
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A magyar sport nagyszerű sikerei élénk
visszhangot keltettek az egész ország közvéleményében és a sajtó telkes agitáitiója ez
évben talián az eddiginél is hatványozotitabban eredményezte a sport minden ágának
fokozott 'elterjedésiét. Különösen észlelhető
volt ez a körülmény a vidéken és városiunkban is ós kiifejieizésre jutott résziben szálmos
•uj sportegyesület létesülásében, . részben a
spc/rt közönségnek
meífrekszorosiodásiáiban.
Számos vidéki városiban a tÖTvényhlatósáigok siették a sport támogatására, melynek
•eredménye nagyszerű sporttelepek léte®ülésében mutatkozott Egyesületünk sajnos még
•ez évben is kénytelen volt nélkülözni illetékes tényezők támogatását, melly körülmény
erősen akadályozta a sportélet intenzivebb
.kifejlesztését. Minők,ségünk ós választmányunk álllanidÓan napirendien tartotta egy
modern sporttelep és fedett tribün kiépítéséinek kérdését, — azonban a viszonyok kényszerítő hatása alatt valósításra nem kerülhettek. Ezen kérdés megoldása most már a
jövő föladatát képezvén, — közölhetjük a
t. közgyűléssel, hoigy e kérdésben folytatott
tárgyalásaink már előre haladottabb stádiumba kerültek.
Ezen akadály elleniére is konstatálhatjuk, hogy egyesületünk fejlődése a közelmúlt
évekkel szemben óriási haladást jelent. Az
érdemes szegedi sajtó különös előzékenységgel karolta fel ügyünket és úgyszólván megteremtette egyesülietünk törzsközönségét, A
fejlődésnek ez a hirtelen megnyilatkozása
bár szoros összefüggésben áll a kultura haladásával, — büszkén jelenthetjük, liogy szépen felszaporodott tagjaink dicséretesen meg
nyilvánult érdeklődésének és huzigál máinak
természetes folyamata volt.
lEgyesüiletünk a lefolyt évben céljának
megfelelően kultiválta az atlétikát és futhalt
bár ,az atlétikának kellő felszerelés ós telep
hiányában a kivánt tért nyújtani nem volt
módunkban, anyagi erők lehetőségéivel támogattuk ezien két sportágat és kielégítő
eredményeket értünk el.
Mint általában az egész országban, ugy
városunkban is a labdarúgás érte el legnagyobb népszerűségét. Az újonnan alakult
•egyesültetek müküdés|ü!k)et. úgyszólván kizárólag a fölhall a! kezdvén, — a Magyar Labdarugók Szövetsége — mely testület ezideig
kifogástalanul végezte hivatását — az aidminisiztrativ teendők óriási halmaza miatt
kénytelen volt munkáját decentralizálni. Igy
születtek meg a kerületek autonomiái. Egyesületünket árdielkilő dléllá kerület a kezdet nehézségei mellett is megfelelt a várakozásoknak, Kellemesen hatott az a körülmény, liogy
a kerület elnöki tisztére egyesületünk egyik
vezető tiisztvisélője választatott meg.
Hatást gyakorolt ez évben egyesületünk
•labdarugó sportjára egy helyi rivális kiluib
létesülés© ós éppen ezért a két egyesület között a barátságos viszony kölcsönös ápolásának szükségessége már a:z elmúlt évben is
komolyan jelentkezett.
Egyesületünk első Csapata dicséretesen
szolgálta ügyünket és a lefolyt évben legszebb eredményét érte el. A mult évben
kedvezőtlenül indtult őszi szezont egy sikerekben gazdag tavaszi szereplés követte, a
inélynelv során, összete bajnoki 'mérkőzéseit'
veretlenül végezvén, a idálkerületi bajnokság második helyét foglalta el. Bajnokiakat
nilvós, barátságos mérkőzésiek követték és
csapatunk kiváló kvalitású fővárosi és vidéki egyesületek csapataival szemben is fényesen megállotta helyét, A nyár folyamán
részt vettünk a nagyváradi ezüstlabda mérkőzésben és bár kénytelenek voltunk megelégedni a kupa mérkőzés második dijával,
— elégtételül szolgálhat, liogy délvidéki riválisunkat, az Aradi AC-ot .semleges pályán legyőztük és megnyertük egy intelli-
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gens város sportközönségénék szimpátiáját.
A tavaszi szezon folyamán vendégül láttuk a Ferencvárosi Torna Klulb I/b. csapatát és ,a. vidéki labdarugó sport legkitűnőbb
legénységét, a Tatabányai Sport Klub teljes csapatát is. Ezen két mérkőzés eredményei eilső csapatunk működésének legszebb
•gyümölcsei.
A'z uj szezon kezdetén első csapaltunk
már teljesen treninigben állott és az ősz folyaímán eddig tapasztalt legjobb őszi formá,iát mutatta. Egy mérkőzéstől eltekintve; teljesen megfelelt a. beléje helyezett reményeknek. Az 1913. évi délkerületi bajnokságban előkelő helyet foglalván el, a Szegedi Testgyakor Iókka 1 játszott, mérkőzésünk
ellen beadott óvásunk kedvezőtlen elintézése
esetén is szép ki látásaink lehetnek.
Igyekeztünk kihasználni a rendelkezésünkre álló időt és első csapatunkat állandóan szerepeltettük. Rendieztünk 37 nyilvános mérkőzést, melyek közül javunkra 22,
Iterilünkre 11 dőlt el. Kaptunk 66 gólt és
mieink 100-at juttatták az ellenfelek hálójába.
Állandóan foglalkoztattuk II. csapatunkat is, melyből élső csapatunk részére sok
értékes erőt neveltünk. Alakultak a nyár
folyamán alkalmi csapataink, melyek a labdarugó sport határozott térhódításáról tettek tanúságot.
Atlétika tekintetében a már ennlitett
kezdtet,leges pályaviszonyok miatt nem produkálhattunk igényeiknek megfelelőt, — állandóan szorgalmas treningben álló atlétáink mégis ambícióval oldották meg feladataikat.
Az_egész kerület részvételével nagymérvű kerületi atlétikai versenyt rendeztünk, a
melyen atlétáink egy első. több második és
harmadik dijat nyertek. Részt, vettünk az
Újvidéki atlétikai klub és a. Pécsi atlétikai
klub versenyén és 9 atlétánk összesen huszonkét dijat nyert,
Dicsérettel emlékezhetünk meg egyetlen birkózónkról is, ki fiatal kora mellett
máris jelentékeny eredményeket ért el.
Egyesületünk választmánya figyelemmel a klub fejlődéséire vivó és birkózó
szakosztályok létesítését határozta el. Figyelemre -méltó körülmény, hogy tagjaink értékes szervező erők segitség'ével már megkezdték a vivás -kultiválását. Reményünk van a.
torna meghonosítására is, miután ,a vallásos közoktatásügyi minisztérium az állami
főgimnázium tornatermét egyesületünknek
átengedte.
Anyagi tekintetben az előző évekkel
szemben tetemesen meggyarapodtunk. Bár a
nyár folyaímán maii tőkénknek kétszerese állott rendelkezésűn kire, részben a nagyváradi
ut nagy költségei, nemkülönben az őszi esőzések igen megviselték pénztárunkat. Sajnos
itt is kénytelenek vagyunk megállapítani,
hogy közvetlen ok a tribün hiánya volt.
Egyesületünk ez évben ás készséggel állott az ifjúság testnevelésének szolgálatában.
Pályánkat a. tanulóifjúságnak átengedtük és
a kerületi ifjúsági tornaversenyre induló tanulók között érmeket ,osztottunk kii. Rendeztünk ifjúsági labdarugó bajnokságokat, melyek az ifjúság érdeklődését, fokozottabb
mértékben felénk irányították.
Végezetül közölhetjük, hogy a lefolyt
évben elénk tűzött feladatainkat buzgalommal igyekeztünk megoldani és az eredmény
elhirálását nyugodt lelkiismerettel bizzirk a
tisztelt közgyűlés véleményére.
Szeged szab, kir város adóhivatalától.
514—1913. adóhiv. szám.

Hirdetés.
A m. kir. pénzügyminister 149911| 1912. számú
rendelete alapján a tökekamat- és járadék-adó alá tartozó jövedelmekről szóló vallomások bekivánása továbbá a tőkekamat- és járadékadó kivetése további
rendelkezésig felfüggesztetett.
Ugyanezen rendelet az adóösszeiró bizottságok
működésének megkezdési idejét is elhalasztja.
Szeged, 1913. év január hó 20-án.

Városi adóhivatal.
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részesedése ebből a nyereségből 18.22 millió
koronára rug, mélyből Magyarországra 55.6
százalék, Ausztriára csak 44.4 .százalék ré§ Az ügyvédi kamarából. A szegedi szesedés jut. A tiszta nyereségből a magyar
ügyvédi kamara lajstromába Béleli Béla dr. kincstárnak tehát 10,150.000 korona jár.
módosa, Szavkovics János dr. törökkaniizsaii, Ezenfelül a bankjegyadó kitett 6.34 millió, az
Pavlovity György dr. módosi, Grüner Ist- egyéb adók 3.42 millió koronát. Ebből az
ván dr. szegedi, Jung Antal dr. módosi, Lu- összesen 9.76 millió korona adóból Magyargosi Döme dr. szegedi, Lukátsy Géza dr. ország kvótája 5.4 millió korona, ugy, hogy
ügyvéfiéket saegedii ^ é k W y l y e l fölvették; a nyereségrészesedéssel együtt a magyar
Nóvák József sándorfalvai, Tasnády Antal kincstár a jegybank révén a mult évben 15 és
dr. szentesi, Wodiáner Sánidor dr. ihódlmezö- fél millió korona bevételhez jutott, miig az
vásárhélyi ügyivédéjket önkéntes lemondás; osztrák kincstárnak csak 13 millió korona jár.
Ne ff Ferenc dr. nagykákindai ügyvédet tör- A magyar részesedés e nagymérvű növekevényszéki jegyzővé történt
kineveztetése dése onnan van, hogy a bainkszabadailom szefolytán törölték. Wolf József dr. ügyvéd rint a két állam részesedésére nézve a belakhelyét Saőragről Szegedre tette át. Fé- nyújtási hely mérvadó. Már pedig a jegybank
nyes Béla dr. ügyvéd ügyvédi iratait Bot- váltótárcájában 1911. december 31-én 741.3
millió K magyar és csak 387.7 millió korona
tenberg Pál dr. szeigedi ügyvédnek adta át.
osztrák váltó volt, persze, a benyújtás helyét
tekintve. Hogy a magyar váltóanyag e nagymérvű megnövekedése és túlsúlya honnan
ered, azt nem nehéz megállapítani. Az osztrák pénzpiac sokkal tőkeerősebb, odaát a
magántőke a hitelszükségletet sokkal bőséA szalámi-ipar.
gesebben tudja táplálni, mig nálunk pénzszűIrta: Plck Jenő, szalámigyáros.
ke idején a váltóanyag mindjárt a jegybankA szalámiipar Magyarország közgazda- ba vándorol. Minthogy Ausztria ez idén soksági életében nagy jelentőségű. A szalámi- kal kisebb mértékiben ailimentálta a magyar
gyárak a tél húsfeleslegeit szalámi formájában elraktározzák és azt az egész év folya- hitelt, mint egyéb években, és az egyébkor
mán a fogyasztás szükségletéhez imlérten szál- osztrák bankok tárcájába vándorló váltólítják; a szalámiipar tehát a húsárakra nivel- anyagnak egyetlen hitelforrása ezidén fölláló hatással bír. A mult évben, a nagy hus- szaporodott. Érdekes és a magyar hitelélet
drágaság esztendejében, a szalámi volt a leg- szolidságának bizonyítéka, hogy 3444 millió
olcsóbb husnemüek egyike.
A fogyasztás eibiben a cikkben a mult óv korona magyar v^ltóanyágból mindössze
első hónapjaiban iigen kedvező volt, iáért áz csak 7.19 millió K váltó került óvásra, de ez
előző évből készletek egyáltalán nem marad- is valamelyik kötelezett által utóbb beváltatak vissza és a piac mohón vett fel nagyobb tott.
n i «i
mennyiségeket m Ez a kedtvező helyzet élx Magyar érték- és iparbank. A tétlentartott juniins végéig. Az árak emelkedtek
és a gyárosok, késziletbiónytál tartva, stor- ségre kárhoztatott magyar piac nagy csendnóddijat fizettek, bogy a vevőket szállítási kö- jébe egy uj bankal akulás hirtelen mozgást
falftaettséigüik .alól felmentsék. Az állandóan
kedVezőtlen időjárás julius, augusztus, de és életet hoz. Tőkeerős férfiak, kik a közéletkülönösen szeptember haváiban a helyzetet ben is jelentős szerepet vállaltak, szövetkezm egvált oztatta, Az örökös esőzések a nyara- ve a tőzsde vezető cégével és egy tekintélyes
lóbelyekjen, fiirdőtelepiekfui, ikirándulólbelye- bankcsoporttal a Budapesti Bankot teljesen
ken a szaláimifogyaszltást erősen megcsiap- uj alapra fektetik és uj tőkével felruházva,
pantotiták, .minélfogva nagy készletek maradtak vissza. Ezek a mennyiségek az év nagy középbankká alakítják át. A Budapesti
végéig azonban mégis elfogytok és igy az Bank 10 millió alaptőkéje 6 millió K-ra szálu j szalámi fogyasztását, ma már nem tán- líttatik le, ugy, hogy ezzel és a 1ijt milliós
gálják.
tartalékok leirásávál e banknál beállott veszA szalálmitermés a mult évben, tekintve, teségek fedezésére 51/a millió korona leiratik.
bogy a kampány első félében igen erős volt Az ekként megmaradt 6 millió K alaptőke
a fogyasztás, a megszokottnál erősobb volt
A szaláimiipar fejlődését ktilöniböző kö- 9 millió korona befizetésével 15 millió korülmények hátráltatják. Ezek közül egy mo- ronára emeltetik fe! Az uj bank cége Mamentumot azért említek meg, mert ezidősze- gyar Érték- és Iparbank lesz.
rint aktualitással bir. A Balkán-államok kex 90 korona osztalék. A Magyar orszáreskedélmi szerződések n j megállapítása, a
gos
központi takarékpénztár mai tartott
béke beálltával, küszöbön áll. Mivel Romániáiból az ottani nagy állathiány miatt alig igazgatósági üléséiben megállapította az
van importunk, az engedélyezett buskontin- '1912. évi mérleget és elhatározta, hogy a
Igeus az év első hónapjaiban már kimerül. közgyűlésnek a lefolyt évre, ugy mint a
KiVánatos volna ennélfogva nemcsak a sza- mult évben 90 korona osztalék, kifizetését
lámüpar, hanem a. monarchia husfogyasztói fogja javasolni.
szempontjából is, hogy az u j balkán kereskedelmi szerződések megkötésiénél a konFelelős szerkesztő : Pásztor József.
tingenst emeljék fel és toleráltossék, hogy az
Kiadótulajdonos : Várnay L.
egyik állam .esetleges liíusbehozatalá mínusza
a másik államinak átengedhető legyen.
Vámkülföldre a szalámiexport nagyobb
emelkedést nem mutat, mert a húsárak a
mult éviben nálunk magasabbak voltak, mint
p. a Franciaországban és Angliában.
Az export nagyobb fejlődése csak abban
az esetiben várható, h a a húsárak a tavalyinál; jóval olcsóbbak 1 asznék.
TORVENYKEZÉS.

i Ujabb irodalmi|
|nnfeH, melycHi

j Várnay £.j
|

KÖ«yVKere5tEed€séhen

Ki-

g

g rász-ntca 9. szíta bcsze- g
S
h
|
£

•

rezketőlE:
Molnár
FarKaj,

g
li

Ferenc:

2*50

siiatim

KÖZIGAZGATAS

x

Kobányi:

Ungol

2.- X

ttycWmtstcr

Bernát JstVán:

5'-

m
bh

x

Buday Barna:

b

0

0
m

m Mezőgazdasági Kalauz 16 X si

0
|

m0

porzsolt Kálmán müvei:
Kötetein!

* -

X

1

7'-

X

g

5chidlof-ffle olasz
g
g
g
0

nyelvtan

leVeteKben

Dante:

g

A ?oKot, n j diszKiadáy

9'-

X

|

* *

§

g J p a r t e s t i i l e t c K ntmntatója 3 la

X

i

Ü

Dr. Badtf Sámuel:
m ?olitiKai

m

jetszaVaK

5'-

X

3'-

X

S
HÜ

V -

X

1

Kenedí Gáza:
1 AneKdótdK
si

«

©

KaczVinsztsy:
m

XedélybnllatnoK

g Z e n e m ű
ú j d o n s á g o k
IH Lehár: Eva operett 2 füzet
6
m Jarnó György: Tengerész Kat"
6
operett 2 füzet
g Zerkovitz: Komédiás dala kupié 6
•
Weiner: Ha én egy férfit lótok
kupié
2
Weiner: Hova megyünk mulatni
este kupié
2
0 Zerkovitz: Sokszor ugy szeretnék sirni kupié
2
0 Kondor Ernő: Törött poharak
mellett
2

: ff
K m
K

K

1

K

0

K

0

K

|

K M

i b b b h h m í

Délmagyarország
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x Mit kap a kincstár a jegybanktól ?
Az Osztrák-Magyar Baitk mult évi üzleteredménye tudvalevőleg óriási volt. Nem 'kevesebb, mint 40.8 millió koronára rúgott a
tiszta nyereség. A monarchia két államának
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DÉL-MAGYARORSZÁG
szinház

Városi

VASÜTI MENETREND

rseny

Érvényes 1912. október 1-től.

Folyószám 176.

A Szeged állomáson.
Szeged, 1913. január 22-én
Hilbert Janka az operaház öd. tagjának felléptével

CIGÁNYBÁRÓ.
Nagy operette 3 felvonásban. Irta Jókai Mór és Schnitz
ler Ignác. Zenéjét szerzette Strauss J.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Thorma Zsiga
Barinkay Sándor
Szatmáry Árpád
Zsupán, disznókereskedő
Déry Rózsi
Arzéna, leánya
Miklóssy Margit
Mirabella
Virágháty Lajos
Ottokár, fia
Solymossy Sándor
Garneró, királyi biztos
Körmendi Ilonka
Cipra
Hilbert Janka m. v.
Saffy, cigányleány
Ladiszlay József
Gábor, oiák
Kállay Margit
Minna
Pápay J.
Pali
Koháry Pál
Jóska
R, Nagy Gyula
Gyuri
Erdélyi Sándor
Matyi
Szabó Vili
Peti
Martinyi Ilona
Szepi
Tiszai Imre
Lajcsi

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

Indulás:
Budapest f e l é : K. exp. 326. Sz. v. 1«. Q y . v . 605.
Sv. v. 430. Gy. v. 954. Sz. V. 8 « . T. v. sz. sz. 2U.
Gy. v. 3". Sz. v. l'O. Sz. v. 515.
Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Gy. v. HL Sz. v. 255
Sz. v. sz. sz. 116 (Nagykikindáig). Sz. v. ört Gy. v. 6]4.
T. v. 2]0. Sz. v. 425. k. exp. 246.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 155
Sz. v. 457. Motor 956. Sz. v. 1150. Sz. v. 227. Sz. v.
Arad f e l é : Sz. v. 256. Motor fig. M. v. 1020. Oy.
m. 1235. Sz. v. 322. Motor 436 Mezőhegyesig). Gy. m.
633. m. v. 725 (Makóig).

Érkezés:
• Budapest felől : Sz. v. 1203 Gy. v. l l?5. Sz. v. 210
Sz. v. 7]6. Gy. v. 608. Sz. v. 1029. Sz. v. 1". Gy. v. 135
Sz. v. 737 (Kecskemétről). K. expr. 2]0.
Temesvár f e l ő l : K. expr. 320. Sz. v. 1257. Qy. v.
9*8. Sz. v. 736, G y . v. 305. Sz. v. .1229. Sz., v, 157
Sz. v. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ő l : Sz. v. 720
Sz. v. 941. Sz. v. 1200. Sz. v. 101 (Csókáról). Sz. v. 251.
Sz. v. 557. Sz. v. 1231.
Arad f e l ő l : Gy. m. 924. Sz. v. 1137. Vioíor 146.
Motor 351. Gy. m. 242. m . V. 632. Sz. v. 9]]. M. v. 52]
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).

A Szeged-Rókus állomáson,

E©n©-estélyB

Apróhirdetések.
Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
Gyenge nők, gyermekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". Ára 2*40 fillér
Leinzinger -gyógyszer205
tárban, Szeged.
Izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fii érért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
502

Ö s i p k e es szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

LUCZA JÓZSEF

kelmefestő és vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓHMEZŐVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8.
Legjobb hajtestö az
országosai elismert Leinzinger-féle Ára 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegid.
zéchenyi-tér
520

Indulás:
Nagyvárad f e l é : V. v. 8[» (Békéscsabáig). Sz. v.
320. M. v. 655 (H.-M.-Vásárheíylg). Sz. v. 1059. Sz. v.
244. M. v. 350 (Gyuláig).
Szabadka f e l é : Sz. v. 2®. Sz. v. 814. Sz. v. 1130.
Sz. v. 3'2. Sz. v. 440. T. v. sz. sz. 653. Sz. v. 1020. Sz,
v. 619.
Horgő3 é s Zenta f e l é : Sz. v. 400. v . v. 126.
Sz.

Szeged-Rókus állomásról Gombosra érkezik
V. 750. Sz. V. 109. Sz. V , 422. Gy. v . '8®. Sz. V. 249.

Sz.

Gombosról
V. 810. Sz.

V.

indul B o s z n a b r ó d b a : Sz.
119. Sz. V. 437. Gy. v. 809.

v.

25].

Bosznabródba érkezik: Sz. v. 236. Sz. v. 656.
Sz. v. 855. Gy. v. 1015. Sz. V. 411. Sz. v. 621.
Bosznabródból indul Gombos f e l é : Sz. v. 9£0.
Sz. v. 1 1 S Gy. v. 530. Sz. v. 735. Sz. v. 931. Sz. vrt'O.
Bosznabródból Gombosra é r k e z i k : Sz. v. 12®.
Gy. v. 803. Sz. v. 1021. Sz. v. 3'5. Sz. v. V±.

Érkezés:
Nagyvárad f e l ő l : Sz. v. 1045. v. v. 740, csa k
Békéscsabáról. Sz. v. 422. Sz. v. HM. Sz. v. 9 « . Motor 243. M. v. 530 (Hódmezővásárhelyről).
Zenta—Horgos f e l ő l : V. v. 852. Sz. v. 605.
Gombos felől Szeged-Rókus állomásra érkezik
Sz. V. 725. Sz. v. 1048. Sz. V. 239. Sz. V. 753. Sz. V. 1203
Sz. V. 12]3. Sz. V. 355. Sz. V. 512.

©
©
P A L M A

Közvetlen kocsik közlekednek:

1

SV ©,

Budapest nyugati p. u.—Orsova
osztály. Budapestről indul 10]5

között,

t—II

valódi

Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 10]5. Pancsováról indul 3°L

HAUCSUK-CIPOSAROK

Szeged—Békéscsaba k ő z ö t t : I—III. osztály. Szegedről indul 6]3. Békéscsabáról indul 434.

DOBOZA,
MINŐSÉGE:]
ARANY

Rövidítések magyarázata: A nagyobb sz
zt
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától r
geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulásokat a Tpercszámok aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v.==motorvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. — keleti expresS
sz. t. ==; tehervonat személyszállítással.

nagyáruház

blrpaleta, a gízfÜrdíM szemben.

=

filhnU

=

alkalmi vételek!
F p r o s M l W < r H t finom áruHl

Ruha bársonyok
K 2 —
120 széles gyapjú szövetek
-•90
120 széles zsolnai szövetek
1-20
120 széles tiszta gyapjúszövetek
1.50
140 széles angol kosztümszövetek
2.50
150 széles Dublé kosztümszövetek 2.70
140 széles kék angol seviot
3.—
140 széles selyemszálu lüszterek
2.70
140 széles fekete angol szövetek
3 —
Cosmanosi flanel és barchetek félárban
Goldberg és Cosmanosi kretonok K—.50
„
„
Delinek
„—.50
Angol zefirek férfi ingre
„—,70
Nagy damaszk szalvéták
„—.56
Egész finom bluz selymek
„ 1.90
Hímzések Batisztra20 és 30 fillér
Valódi clöpl-csipkék 10 filí.-tölSO fillérig

Szőnyegek félárban.
Női finom sifon ingek hímzéssel K 2.—
Clott alsószoknyák finomak
„ 2.—
„
„
Bordonin
„ 1.80
Sifon alsószoknyák hímzéssel
„ 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 hímzett 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.—
Mosó reform női kötény
„ 1.60
Clott Reform női kötény
„ 2.50
Lüszter női reform női kötény „ 3.20
És még nagyon sok cikk eddig nem létezett olcsó árban!
Tessék mey átogatr i!
Ritka alkalom!

Szabottárak!

r
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DÉLMAGYARORSZÁG

kiváló bór- és
r lithinmos
gyógyforrás

Z o l i k

GUMMIT Kóbb mini 2000]
^rvosmlnfalegmegbizj

ilonli _

hatóbbat- ajánlja.
A kirakatokban ki-J

P

[függesztett OLLA rec-i
' lamtábtácskák 12 elá-J
'rusitó helyeketjelzik
ÍÁra4.6es8K.ji
Ituezatjáejrt

Mtndtoütt kaphib
: ingyen^

LiItumS

vese- és hóiyagbajoknál, köszvénynél, czukoroetegségnéí, vörheaynéi, emésztési és
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz.
3 Kapható iaványvizkereskedétekben és
gyógyszertárakban.

Ara tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. — Követelje azonban,

Árverés.

• helyek
ingyen
gummigyár Wien, 1I|S , Praterstra3se 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
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BucUpast, V„ Rudolf-rakpart 8. •

A Szegedi Bankegyesület

sáBogintézetében

*

Részvénytársaság

a lejárt zálogtárgyak

f.

év

február hó 4-ik napján

TANULÓKAT

a délelőtt 9 órakor kezdődő és a következő napokon folytatandó
nyilvános árverésen eladatnak.
Kiváltások február hó 3 - á n esti 6 óráig eszközölhetők.

FIZETÉSSEL FELVESZ

VARNAY L.

Szegedi Benkegyesület Részvénytársaság Zálogosztálya Szeged.

NYOMDÁJA SZEGEDEN

-

Siessen addig, mig nem késő egészségét visszaszerezni!

j

i

m

m

M

^

Egy jelentéktelennek látszó meghűlés az összes légzőszervek legkülönfélébb megbetegedését
-vonhatja maga után. Igyekezzünk idejekorán elejét venni a bajnak, mert a könnyelmű elhanyagolás sokszor végzetessé válhátik. A meghűlésből eredő Jtöhögéa, r e k e d t s é g , mogiiülés,
n e b é c l é l e g z é e és a légzőszervek horutos megbetegedéseinél kitfeafrtjí bevált az orvosi
előkelőségek f i B B S E D I I b l Mindenütt kapható. Egy üveg ára 3 korona 6 0 fillér
(Utal javasolt I
D E K I f a egy nagy üveg ára 6 korona. Postán leghevesebb 3 üveg
l->/ rendelhető meg utánvétellel az egyedüli főraktárból!

Diana-gyógyszertár, Budapest, Eároly-kUfit 5. szám

Gyermekeinknek
a
• •

könyvpiac

alant

ajándék

felsorolt legkedvesebb újdonságai,

o-o

ss

legalkalmasabb

beszerezhetők

B

o-o

B

• •

legolcsóbb árakon "
Várnay £. K8nyVI(«resKed&íl)cn, Kárász-utca 9,
Bocs

Bálint,

vitézi

tettei

vábbá
a
Bocs

Tányértalpu
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