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-U' 
A hosszú idő Dta htizöüö nagy por -

ben ma döntöt t a törvényhatósági élet 
legfelsőbb fó ruma: a közgyűlés. Kimond-
ták ugyanis, hogy Almássy Endre szer-
ződését a következő három é v r e nem 
hosszabbítja meg a vá ros a sz ínházra pá-
lyázatot hirdet, a tanács pedig azt az uta-
sítást kapta , hogy két hét múlva összehí-
vandó rendkívüli közgyűlésen a jogügyi 
és szinügyi bizottság meghal lga tása után 
tegyen javaslatot a pá lyáza t ki írásának 
föltételeire, a szerződés és a színházi sza-
bályrendelet módos í tására . 

Nagy szóharc előzte meg ezt a ha-
tározatot , amelybe — hisszük -— minden 
tábor bele fog nyugodni , annyival inkább, 
mert hiszen a jogi apel látának lehetősége 
vagy Legalább is sok ér te lme nincs. A köz-
gyűlés ugyanis ugy mondta ki ha t á roza -
tát , hogy azt fölebbezésre való tekintet 
nélkül végre kell haj tani és igy minden 
fölebbezésnél több ér te lme van annak, ha 
mindenki, akinek m ó d j a é s joga van hoz-
zá, keresni fogja ennék a ha tá roza tnak 
konzekvenciáit és azok keretei közöt t sa-
ját á l láspont jának közérdekű érvényesí-
tését. 

Huszonnégy óra u tán a nagy vitától 
felkorbácsolt szenvedélyek is elülnék és el 
kell múlnia minden keserűségnek is. Ha 
ez megtör tén t , -k ísére l je meg mindenki 
mérlegelni, hogy mi tö r tén t . A h a r c hom-
lokterében kétségtelenül Gerle Imre dr . és 
a t anács javas la ta állottak. Wimmer Fü-
löp és Dobay Gyula dr . indí tványa — bár -
mennyire t iszteletre mél tó mind a kettő 
és. okos, mert kevésbé szélsőséges — na -
gyon kikapcsolódtak egyrész t a vita anya -
gából, — másrész t a közgyűlés hangula-
tából. A tanács javas la ta fölötte szűkkeblű 
ugy a törvényhatósági bizottsággal , mint 
a közönséggel szemben és mind a kettő 
r ep rezen tánsában : , a közgyűlés tag ja iban 

> ez keltet te ellene a j iagy felháborodást. 
Gerle Imre indí tványától — amely ha tá -
roza t tá is emelkedett — senki sem tagad-
hat ja meg a közérdekűséget és szükség-

szerűséget és azt , hogy minden személyi 
vonatkozástól mentesen elvi alapon akar-
ja szolgálni a szegedi színészet ügyét, ugy 
is, mint szinügyi bizottság, de első sorban, 
ugy, mint a törvényhatósági bizottság 
tag ja . 

Ennek megindokolására Gerle indít-
ványának azzal a passzusával kell első 
sorban foglalkozni, mely Almássy szerző-
désének meg nem hosszabbítása és a pá-
lyáza t kiírása mellett tör lándzsát . Azt 
hisszük, ez az indí tvány — amelynek ép 
ezt a részét ta r t juk a leglényegtelenebb-
nek — soha meg nem születik, ha a szin-
ügyi bizottság és a t anács helytelen, v a g y 
helyes közgyűlési ha tároza tok folytán és 
egyéb okokon ,azt nem hiszik, hogy ők a 
nagy közpénzzel támogato t t szegedi vá-
rosi szinházban kor lá t lan ur mód já ra , fö-
lebbezés nélkül disponáíhatnak. Végigöm-
liik ezen a közgyűlési ha tá roza ton annak a 
nagy elkeseredésnek emléke, hogy a szin-
ügyi bizottság és a tanács a közhangulat 

.ellenére emelték föl a színházi helyárakat , 
hogy a szinügyi bizot tságnak csak egyet-
len t ag ja volt, Wimmer Fülöp, aki ezt a 
nagyhordere jű kérdést a közgyűléssel sze-
dette volna eldöntetni és hogy a közgyü-
'ésnek el kellett tűrn ie azt , hogy — meg-
^ i^ediük: felületesen és könnyelműen ho-
lo t t ha tá roza ta következtében, nagyobb 
ur legyen a bizottságban az a lkalmazot t ja , 
mint ő maga . Nagyobb dolgok sorsa is a 
taktikáin fordul meg és a t anács és a szin-
ügyi bizottság erőszakos poli t ikájának bi-
zony meg kellett ezt a z e redményt terem-
tenie. Mit jelent tehát a mai ha t á roza t? 
Jelenti azt , hogy 

1. vissza aka r j a venni a közgyűlés 
a tanácstól a döntésnek azt a jogát , ame-
lyet korábban reá ruházot t ; 

2. emlékeztetni aka r j a a szinügyi bi-
zot tságot , hogy neki nincs disponálási jo-
ga, hanem csak véleményadási köteles-
sége; , 

3. elavultnak ta lá l ja a közgyűlés a 
mai sz ínházi szabályrendele te t és azt a 
mai, fejfedöttebb, a réginél összehasonlit-

hatlanul inkább disztingválni tudó és egé-
szen más igényű kor szellemének megfe-
lelően módositani kívánja mindig ugy ter-
mészetesen, hogy a színészet ügyét vele 
ne veszélyeztesse; 

4. jelenti végül, hogy megvál toztatni 
óha j t j a a színházi szerződést , hogy a szín-
ház mellett legalább is egy kabarét akar . 

Személyi természetű mot ivuma egy 
sincs ennek a ha tá roza tnak . Kétségtelen, 
'hogy Altnássy ellen merültek föl kifogá-
sok, de ezek összeségükben sem olyan sú-
lyosak, hogy az ő személyének végleges 
elejtését vonhatnák maguk után. És ha 
a szinügyi bizottság, de első sorban Sze-
ged kul tur tanácsosa komolyabban, őszin-
tébben, szigorúbban teljesitik ép a szege-
di szinészet érdekében biráló és el lenőr-
ző tisztüket, ugyancsak m á s formában 
születik meg a mai ha tá roza t , sőt nagyon 
valószínű, hogy idáig nem is fejlödnek az 
események. 

A mai, nagyon helyes közgyűlési ha-
tá roza tnak tehát távolról sem tudjuk azt 
a m a g y a r á z a t o t adni, mintha a z Almássy 
személyének elej tését jelentené. A fogal-
makat , a hatásköröket , a jogokat s köteles-
ségeket végre precizirozni kell, pe rsze a 
kölcsönösség elve a lap ján . A fejlődés ut-
ján nem kell ugrásokat tenni, m é g azután 
sem, hogy a szinügyi bizot tság és a ta -
nács hosszú időn át s t agná lás ra készte t -
ték a város t . És ha az uj, a rendezet t ke-
retek között Almássy el akar és el tud 
helyezkedni, mi sok szempontból , amilkkeí 
még fogunk foglalkozni, azt is helyesnek 
ta r tanék , ha u j szerződés, módosi tot t szín-
házi szabályrendele t a lap ján pá lyáza t ki-
írása előtt első sorban neki a ján lanák föl 
a színházat . E z mindennél beszédesebb 
dokumentuma lenne annak, hogy itt elvi 
ha r c folyt le, amely olyan helyzet kivívá-
sát célozta, amelynek csak a haszná t lát-
ha t j a nemcsak a közönség, de az igazga-
tó is. Ha azon az uton fejlődnek továbbra 
a dolgok, amelynek egyedül való jó a lap já t 
itt lerakni kívántuk, az események örven-
detesen fognak igazolni. 



4 DEEMAQYARORSZÁG 

Nyilvános pályázat 
a szegedi színházra. 

— Győzött Gerle indítványa. — 

(Saját tudósít ónktól.) Ma is forró leve-
gő töltötte meg a közgyűlési termet. Az ér-
deklődés általában niagyobb volt, mint teg-
nap, a padsorok teltebbek, a karzat és a pá-
holy .roskadásig zsúfolt, a bizottsági termek 
ajtajánál kíváncsi csoportok ágaskodnak, szí-
nészek, hivatalnokok, városi (ailkalmazották. 
Megjátszik az arcokon, hogy mindenki ujabb 
viharok előszelét érzi és várja. Tomboló, za-
jos és indulatos jelenetekben ugyancsak bő-
velkedett a mai közgyűlés is s a bizottsági 
tagok többsége türelmetlenül hallgatta azo-
kat a szónokokat, alkik a tanács javaslata 
mellett szólaltak föl. Ismét „Szavazzunk!'" 
kiáltással akartak véget vetni a beszédeknek. 
A közgyűlés óriási többsége állott föl igen 
szavazásra, amikor az elnök Gerle Imre dr. 
indítványát szavazás alá bocsátotta. .Nagy 
éljenzés zúgott ekkor a teremben, de Gerle 
Imre dr. mai beszédében is néhány pikánsabb 
részletével frenetikus tapsra ragadtatta a vá-
'rosatyák túlnyomó számát. Nevezetesen a 
szinügyi bizottság egy pár kulisszabéli dol-
gát dobta a közgyűlés asztalára, ami erő-
sen 'belenyilallt Gaál Endre dr. szivébe. Gaál 
'Endre dr.-niak különben mia alaposan kijutott 
az elismerésből; nemcsak „szinügyéri" tevé-
kenységéért, hanem kulturtanáosos létére 
nyelvi magyarságáért is. Végig érdékes, sőt 
izgalmas - volt a közgyűlés, amiig a szinház 
ügyét le .nem tárgyalták. Azután, hogy a 
vizórák ügyére került a sor, egyszerre meg-
csappant mind a városatyák, mind a közön-
ség száma, az előadó gyorsan elhadarta a 
referátumot, egy városatya rövid léJekzetii 
föl szól alásban reflektált a tanácsi előterjesz-

tésre, azután az eflnök a közgyűlést bere-
kesztette és a folytatását holnap délután 4 
órára halasztotta. 

Lázár György dr. elnök megnyitja az 
ülést és a jegyzőkönyv felolvasása után a 
színházi szerződés dolgában felszólalásra je-
lentkezett városatyákat, hogy sorrend sze-
rint adják elő mondanivalójukat. 

üobay Gyula dr. szólt elsőnek. Felszóla-
lásának az a célja, hogy a közgyűlés határo-
zatát kellő mederbe terelje a szinház ügyé-
ben. Azt kell tekintetbe venni, hogy itt egy 
két oldalú jogügyletről, egy szerződésről 
van szó, amely köttetett Szeged város közön-
sége és Almá&sy Endre színigazgató között. 
Harmadik faktor, mint ahogy sokan állítják, 
itt nincs, ezt sem a tanács, sem a szinügyi 
bizottság nem vindikálhatja magának. Az a 
kérdés már most, hogy a közgyűlés előtt fek-
vő indítványok jogi szempontból megállhat-
ják-e a helyüket, vagy sem. Az ő vélemé-
nye szerint nem, mert a közgyűlés jogi meg-
bízatást, vagyis képviseleti jogot adott a ta-
nácsnak a színházi szerződés dolgában, de 
ezt a jogot mindenkor visszavonhatja az, 
aíki adta. Semmiféle tekintetben nem 
különbözik az más jogtól és megszű-
nik abban a percben, amikor azt a meg-
bizó visszavonja. A közgyűlés ezt meg-
teheti akként, hogy képviseletét a szinigaz-
gatóval szemben nem bízza többé a tanács-
ra. Az indítványa tehát az, hogy mondja ki 
a közgyűlés, hogy a szinKáz bérbeadására 
vonatkozólag megkötött szerződés első pont-
jáéban Szeged város tanácsától megvonja és 
ugy határoz, hogy adassék ki az ügy a ta-
nácsnak, amely tegyen előtanulmányokat ar-
ra nézve, meghosszaibbitibató-e Almálssy szer-
ződése vagy sem s ebez képest hozza javas-
latát a közgyűlés elé. Kéri indítványa elfo-
gadását, mert — úgymond, — ez az egyedüli 
lehetséges álláspont, 

— A parlamenti illem szempontjából — 
folytatta Döbay dr. — Balassa Arimin dr. be-
szédével kellene foglalkoznom, miután azon-
ban még nincs itt, a sa já t érdekében nem 
foglalkozom vele. Beszéde további során Ba-
lassa Ármin dr. tegnapi beszédét, kritizálja, 

A védő. 
Irta : Wladimir Bernstein. 

— Egyszerűen nem hiszem! 
A vádlott — egy orvos — kitárta karjait 

és kedélyesen nevetett. 
— Ön nem hiszi, doktor? Ugy nézze 

meg a törvénykönyvet, íme, századik .pa-
ragrafus . . . 

Megmutattam neki. 
— Itt van: „Aki bűnös Oroszország ál-

lamisága ölleni merényletben . . ." Olvassa 
maga tovább . . . „halálra . . ." 

— Nos? 
— Lát ja? 
— Látom. 
— Hiszi most már? 
•— Nem. 
— Hogyan? Amit most mutat tam ma-

gának, az a törvény! 
— Milyen törvény ez? Ez 1905-ben tör-

tént . . . Erre nem érvényes! 
— Az ügyész a vádiratban a századik 

paragrafusra hivatkozik. 
— Mutassa csak! 
— Nézze meg . . . Itt van . . . Halálra 

ítéltetik . . . 
— Nem hiszek benne. 
— És mégis ez fenyegeti önt . . . Köte-

lességemnek tartom, hogy figyelmeztessem 
erre, hogy tisztában legyen vele, ha a bí-
róság előtt nyilatkoznia kell. 

— Bolondság! Nem lehet! Mit beszél 
erőszakos támadásról! . . . A meeting meg-
kezdődött, mire megjelent a menet a vörös 
zászlókkal . . . Mindez ugy tűnik föl előt-
tem, mint valami ködkép . . . Egy szakasz 
katona jött szembe s ők is egyesültek ve-
lünk. összebarátkoztunk . . . A zenekar ját-
szani kezdett . . . Csodálatos zene! Emelte 
a hangulatot. A marsellaise hangjai mellett 
léptettek a köztársasági és a monarchikus 

csapatok. Ezeknek is volt zenekaruk és ját-
szott. De hogy mit játszott, ma már nem 
tudom! Mindegy, de zene volt . . . A tö-
meg pedig nőtt . . . A városi duma elé ér-
tünk . . . Én is, mint duma-tag. A tömeg 
benyomult . . . A rendőrbiztos nem volt lát-
ható . . . A tömeg mindjárt megválasztott 
engem a rendőrbiztos helyébe, hogy a rendet 
föntartsam. Beleegyeztem. Vagy talán nem. 
Nem tudom. Ugy emlékezem, nem is kér-
deztek . . . Mintha a munka törvényét tár-
gyaltuk volna . . . Olyan ködös az egész.... 
Ez minden . . . Magam sem értem az egé-
szet. Az emlékem cserbenhagy teljesen. 

— És a proklamáció? ö n aláirta. 
— Igen, valami írás alá odatettem a 

nevemet, de nem is olvastam . . . Ez az 
egész! 

— Ugy, azt hiszi? 
— Ha azt mondom, nem ís Olvastam. 

Akkor én a pácienseim és a duma részéről 
annyira igénybe voltam véve, hogy tényleg 
semmit sem olvastam. Mondhatom önnek, 
hogy majd elfelejtettem az olvasást. S hogy 
nézhettem volna meg minden sort abban a 
zűrzavarban . . . Nem Olvastam! . . . 

— Nem fogják önnek elhinni. Egy or-
vos . . . Hogy Írhatott aílá ilyen irást. 

— Bocsásson meg nekem, de nem hi-
szem, hogy nekem ne hinnének! Meg fogom 
tiekik mondani és el kell hinniök. 

— Természetesen el kell mesélnie ezt a 
biróság előtt . . . A hang igazsága . . . De 
gondoljon arra, hogy haditörvényszék elé 
kerül. Ott inincs hangulat . . . 

— De csakugyan halálra ítélhetnek? 
— Már mondtam önnek. 
— Halálra?! Bolondság! 
— Ha igy lenne, a vizsgálóbíró nem bo-

csátott volna száz rubel óvadék fejében sza-
badon! . . . 

— Igen, az akkor ép olyan idő volt. Ak-
kor szabadon bocsátották az embereket s 
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majd Wimmer Fülöp felszólalásával kapcso-
latban azt mondja, nem érti Wimmer eljá-
rását abban a tekintetben, hogy mí késztette 
álláspontja megváltoztatására. 

Gaál Endre dr. előadó felszólalása kö-
vetkezett ezután. Azzal kezdte, hogy tizenkét 
év óta kulturtanácsos Szegeden ós nagyon 
sok szinügyi vitában vett már részt, de a vá-
ros közönségének nincsen olyan kérdése, a 
mely akkora emóciókat váltana ki az embe-
rekből, mint éppen a színház ugye, ö ezt min-
denesetre haladásnak tekinti a múlthoz ké-
pest és örül annak, hogy a szinház ügyeit 
a közgyűlésen tárgyilagos vita keretében 
szóváteszik. Foglalkozik ezután Gerle Imre 
dr. beszédével. Gerle ur — mondotta — ki-
fogásokat tesz az ellen, hogy .a megkötött 
szerződós a lapján működik a színigazgató, 
valamint rosszak a színielőadások, operaelő-
adások, .népszínművek nincsenek, stb. Gerle 
Imre dr. ugyanezeket a vádakat hangoztatta 
annak idején Janovics ellen is. Akkor ő — 
Gaál — igen fontosnak, a köz érdekéken álló-
nak tartotta Gerle felszólalását ós sietett a 
tanácsnak javaslatot tenni, hogy Gerle Imre 
dr.-t válasszák be a szinügyi bizottságiba, 
hogy ott neki is módja és alkalma legyen 
Gerle dr. kívánságait figyelembe venni. Ha 
az Almássyval kötött szerződés rossz, ebben 
jelentékeny része van Gerle bizottsági tag 
urnák is, aki szinügyi bizottsági tag s mint 
ilyen, méltóztatott volna annak idején, mikor 
a szerződést tárgyalták, elfáradni a szin-
ügyi bizottságba. 

Egy városatya: A szinház rossz, nem a 
szerző dós. 

Gaál: A színházról mindenkinek megvan 
a maga véleménye, egyiknek igen szép lehet 
ás tetszik az, ami a másiknak nem felel meg. 
Olyan igazgató, akivel mindenki meg lett 
volna elégedve, még nem volt ós nem is lesz, 
de ez igy is van rendjén, mert máskép az 
igazgatónak nem volna módjában a haladás. 
Nemi tudja megérteni, micsoda indokok tá-
mogat ják a szinügyi bizottság ellen olyen 
élesen hangoztatott kifogásokat. Felsorolja 
a szinügyi bizotság összes tagjai t és kijielen-
ti, hogy ezen nrak tényeinek megvédelmezé-

megíeledkeztek róluk. Önről is megfeledkez-
tek. Ma azonban, ha a százkettedik parag-
rafusról van szó, mely csak kényszermun-
kával fenyeget, fölemelik az óvadékot, sőt a 
vádlottat fogságba vetik, ha az ügy a vizs-
gálóbírótól a törvényszékhez kerül. 

— Tudja, mikor be kellett kötözni az 
ügyész feleségéti, engem hívtak. Más nem 
volt, akihez fordulhattak volna. Gazdagon 
megjutalmazott és melegen megköszönte 

Igen, de neki már semmi dolga itt nin-
csen. A vizsgálat be van fejezve s az ügyet 
áttették a haditörvényszékhez. Egy hadbiró 
vette át a vádat . . . 

— Nem tudom elképzelni . . . 
Épen olyan nyugodtan, ugyanazzal a 

kedélyes mosollyal hagyta el az orvos a 
dolgozószobámat, mint ahogy belépett. 

S épen ilyen nyugodtan viselkedett a bi-
róság előtt is. 

A vádlottak a büntettek faja szerint cso-
portokba voltak osztva s minden csoport-
nak megvolt az ügyésze. Az orvos egy ba-
rátomhoz került. 

A pör vége felé közeledett. A biroktól 
kezdve mindenki fáradt volt. Az orvos vál-
tozatlan maradt . Odament a vádlottakhoz, 
barátságosan a vállukra ütött s egyáltalá-
ban nem nyugtalankodott. 

A hadbiró segédje megtartotta vádbe-
szédét. A íőbünösök között emiitette az or-
vost. 

—• Az ő számára — mondta — nemcsak 
azért nincs mentőkörülmény, mert intelli-
gens ember, hanem különösen azért, mert 
sokkal öregebb, tapasztaltabb, mint a zöld 
ifjúság s tisztábban látta, hogy mit tesz, 
mint a többiek, ö t sokkal jobban megilleti a 
háláibüntetés, mint a többit. 

Az orvos össze se rezzent. Csak az aj-
kai mozdultak meg ugy, mintha fütyülne. 

Rákerült a sor az orvos védőjére. 
A haláios büntetés réméről beszélt, an-
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sét neveik felsorolása után teljesen fölösle-
gesnek tart ja. Kérdi, hogyan is milyen utón 
szereznek az ellenkező álláspontot vitató 
urak tudomást a szinügyi bizottság műkö-
déséről, amikor erről csak a hivatalos jegy-
zőkönyvek tanúskodnak. 

— Elég baj! 
Áttér ezután a szerződés keletkezésének 

ismertetésére. Körülbelül ugyanazt fejtette 
ki itt, amit Balassa Ármin dr. tegnapi be-
széde során ennél a pontnál mondott. Hogy 
ez a szerződés lényegesen eltér minden előb-
bi szerződés pontjaitól ós abban minden pre-
cizeox bennfoglaltatik s mielőtt megkötötték, 
a város tanácsa az összes magyarországi 
vidéki szinházak szerződését áttanulmányoz-
ta s csak azután lépett vele a közgyűlés elé. 
Minden városatya megkapta ós áttanulmá-
nyozhatta a kinyomatott szerződés példá-
nyait s csakugyan a közgyűlés a legtárgyi-
lagosabb vita keretében döntött. Feltételesen 
vette bele a szerződésbe a hat éves ciklust 
azzal, hogy ha meg lesz elégedve a város 
az igazgatóval, akikor meghosszabbitja a 
szerződését, ellenkező esetben nem. Dofeay 
bizottsági tag ur azt mondja, hogy kétoldalú 
szerződéssel állunk szemben. Éppen ezért ez 
a szerződés éppen ugy köti a város közönsé-
gét, mint a színigazgatót. Az egész színházi 
vita különben abból indult iki, hogy valaki 
beledobta a közvéleménybe, liogy el akar ják 
venni a várostól a rendelkezés jogát. Ez nem 
áll, mert ha a tanács határozata egyik-niálsik 
bizottsági tag tetszésével neim találkozik, ak-
kor megfölebhezheti a miniszterihez. Hangoz-
ta t ja , hogy igen is a közgyűlés bizt a meg a 
tanácsot a szerződós megbosszabbitásával 
azon az alapon, hogy a közgyűlés ilyen rész-
letügyekikel nem tölheti az idejét. Már .most 
Dobay bizottsági tag ur azt mondja, hogy a 
határozat nincsen magyarul szövegezve.. . 

Dobay dr.: Nincsen is! Tessék felöl vásni! 
Gaál: Hát kérem, ez nem az én határoza-

tom, ez a közgyűlésé. (Zaj.) A törvényható-
ság .szándéka volt, hogy a. szerződést ugy 
kössük meg, hogy a város tanácsa intézked-
jék a további három évre nézve. Ajánlom a 
tanács olyan értelmű javaslatának az elfő-

nak jóvá nem tehető voltáról, melegen és 
meggyőzően szólt. A kaszárnya sötét szobá-
ja, ahol a haditörvényszék ülésezett, olyan 
szomorú lett, mint a temetői ősz alkonyat-
kor. Hideg volt, nedves és szomorú . . . . A 
védő fölhasználta ezt. 

— Egy bíróság a temetőben, mondta. 
— Az ember nem azért jön ide, hogy a 
csontjait lefektesse, hanem nagy bizalom-
mal, mély hittel az igazság iránt. Nézzenek 
erre a vádlottra, — s az orvosra mutatott , 
- - a veszedelmes lázadóra, aikit száz rubel 
óvadék fejében szabadon bocsátottak. S ab-
ban a tudatban, hogy a halálos Ítélet fenye-
geti, nyílt lélekkel jött ide, erősen meggyő-
ződve afelől, hogy nem fogják halálra ítél-
ni. Lehet-e valami borzasztóbb, mint a fe-
nyegető halálbüntetés? Az elitélt uyakára 
már rá van dobva a hurok . . . Csak szoro-
sabban kell meghúzni! . . . S a végrehajtás-
ra való várakozásban az elitéit végnélküli 
órákat, kinnal teli, álmatlan éjjeleket tölt... 
Egy zaj vagy hang . . . Halálfélelmében föl-
ugrik! Már jönnek, már jönnek érte! Az 
életéért . . . Nem, csönd van . . . A hurok 
még nincs megfeszítve. És ismét ez a bor-
zasztó félelem . . . Ez a várakozás, ez a 
borzasztóbb, mint minden büntetés . . . Nenl, 
ez lehetetlen . . . 

' A beszéd után az elnök öt percre föl-
függesztette a tárgyalást. A szabadlábon le-
vő vádlottak és a közönség kimentek a fo-
lyosóra. 

Mikor megszólalt a csengő, a szogálatot 
tévő tiszt fölkérte őket, hogy foglalják el he-
lyüket. 

Az orvos nem volt ott. Eltűnt. 
A szolgálatot tévő tiszt ide-oda szalad-

gált a teremben. Előhívta a titkárt. Az is 
kereste minden sarokban, de hiába. 

A védő beszéde ragyogó volt. Megtette 
az orvosra a hatását. 

Elszaladt tőle. 

gadását, hogy akkor határozzon a tanács a 
színház ügyében, ha hozzá a szinügyi bizott-
ság javalslatta beérkezik. Akkor azután a 
törvényhatóság is érvényesítheti majd a jo-
gát a miniszternél. 

Dobay: Eső után köpönyeg! (Nagy zaj 
tör ki a teremben, mindenki zúgolódik, né-
melyek kiabálnak Gaál Endre felé). 

— A helyárak fölemelésénél is igy volt 
— hallatszik a rettenetes zajban, — biálba 
folyamodtunk a miniszterhez! 

— A helyárakat is önkényesen emelte 
föl a tanács! (Elnök hosszasan rázza a csen-
gőt. Végre nagynehezen lecsillapnl a lárma.) 

Gaál: I t t indítvánnyal állunk szemben 
szemben s az érdekelteknek választ kell adni, 
tehát egészen más esetről van szó, mint a 
helyáraknál. Kéri ismételten a tanács javas-
latának elfogadását. (Leül.) 

— Halljuk Gerlét! Halljuk! (Zaj). 
Elnök (csönget): Figyelmet kének! 
A következő szónok Gerle Imre d,r. volt. 

Gs;ak azokra a felszólalásokna kiván reflek-
tálni — mondotta — aanielyak az ügyre fon-
tosak. Legalább is jóhiszemű tévedés Gaál 
Endre tanácsos ur részéről, hogy a közgyűlés 
felebbezés u t j án érvényesítheti akaratát. 
Nem kell hozzá jogásznak lenni, hogy meg-
érthessük a szerződés,ben foglaltaikat ós disz-
tinkciót tegyünk annak egyes pontjai kö-
zött. (Olvassa a szerződést.) „Szeged város 
közönsége díjfizetés nélkül használatra áten-
gedi Alanássy Endrének a színházat összes 
helyiségeivel szinioólokra ós az alábbi szer-
ződésben megállapított korlátok mellett 1910. 
évi szeptembertől 1914. évi juniusig terjedő 
időre. 

— Tovább! 
Gerle dr.: Most jön a vitatárgyált képező 

rész. (Olvas). „Amennyiben a szinigazgató a 
közmegelégedésnek megfelel, a szerződést a 
városi tanács a szinügyi bizottság indítvá-
nyára további három évre meghosszabbitja. 
(Nagy zaj, felkiáltások: „Nem vagyunk meg-
elégedve!") Az általam beadott indítvány 
éppen azt célozza, hogy mondja ki a közgyű-
lés, hogy a szerződést nem akar ja meghosz-
szabíbitani, haniem nyilvános pályázatot ki-
ván hirdetni a színházra és ha tetszik, pá-
lyázhat Almássy is. És ezzel az inditvány-
nyal az fog eléretni, hogy a város közönsége 
visszakapja rendelkező jogát. Ez a legfon-
tosabb ebben, vagyis a város érdeke s én 
mindig hangoztattam, hogy ki kapcsolom 
még azt a kérdést is a dologból, amely a kö-
zönség megelégedését feszegeti a színigazga-
tóval szemben. Dobay dr.-t pedig ar ra kéri a 
szóló, hogy indítvány át vonja vissza nem 
azért, mintha helytelen volna, hanem, hogy 
a város pályázatot hirdethessen a színházra. 
— Én — folytatta — mindenféle személyes-
kedést kerültem a tegnapi felszólalásomban. 
A szinügyi bizottság tagja inak még csak a 
nevét sem emiitett eui. Szemrehányást kap-
tam, liogy miért nem tettem szóvá a pályá-
zat ügyét a szinügyi bizottság ülésiei alkal-
mával. Há t egyszerűen azért nem, mert egy-
részt én a szinügyi bizottságot nem tartom 
szent és csalhatalan intézménynek, másrészt 
pedig a szinügyi bizottságban nem illik kü-
lönvéleményt nyilvánítani s az uraknak az 
a felfogása, hogy csak ugy szép a szinügyi 
bizottság, ha minden tagja egy véleményen 
van. És különben is ón elsősorban magyar 
honpolgár, másodsorban Szeged város köz-
törvényhatóságániak bizottsági t ag j a és csak 
harmadsorban vagyok szinügyi bizottsági 
tag. Igaz az, nem tagadom én el, liogy az 
utóbbi időkben nem jár tam a szinügyi bizott-
ság- üléseire, de nem já r tam el azért, mert 
azt a hangot ós azt az állapotot, n.inely a 
bizottság üléseiben uralkodott, nem egyeztet-
het tem össze ,a|z ón felfogásommal. Híjába 
beszél Gaál tanácsos ur, hogy saj tó igy, a 
sa j tó ugy, meghurcolta a bizottságot, a saj tó 
igenis hasznos munkát végzett ós mindig 
örömmel kell látni a bizottság ülésein. Mert 
nagyon igaz, hogy számos szinügyi bizott-
sági ülésen felállt egy tag ós kikelt amiatt, 
hogy miért osztották ki ezt a szerepet Iksz 
kisasszonynak és miért nem Ipszilon kis-
asszony kapta? (Óriási taps), „éljen Gerle!" 
zúgja a terem.) 

Gerle: A másik viszont dicsérte a szín-
igazgatót, de ha Z. kisasszónynyal valahai 
kellemetlenség történt, akkor meg ő csepülte 
a direktort. Ezek után én elhatároztam, hogy 
lehetőleg nem -megyek el a szinügyi bizott-
ság üléseire csak akkor, ha valami nagyon 
fontos közérdekű ügyet tárgyal. Mikor a szó-
banforgó kérdést tárgyalta, megjelentem, de 
a felfogásommal, hogy azt. érvényesitlhes-
sem, ide kellett jönnöm a közgyűlésbe. (He-
lyeslés.) Mert akármilyen kiváló szakértők is 
a szinügyi bizottság tagjai, mégis a törvény-
hatóság intenciói szerint tartoznak cseleked-
ni. Kéri a többi indítványok mellőzésével 
indítvány árnak elfogadását. (Hosszas éljen-
zés.) 

Wimmer Fülöp szólalt föl ezután. Öröm-
mel és szívesen látja, hogy a sziniházi kér-
désben a közgyűlés érdeklődéssel folytatja 
a tárgyalásokat. De kénytelen lesz azt a nagy 
kihatályt, amelyet ebben a kérdésben látnak, 
eloszlatni és kimutatni, hogy nagyon kevés-
ről van itt szó. Emellett a színházi szerző-
dés mellett a városnak még minden joga meg 
van ahoz, hogy akármiilyen más színházat, 
vagy mulatót, vagy kabarét építhessen. Mert 
az igazgató egyáltalán nem bzitositotta ma-
gának azt, hogy Szeged városa akár még 
nyolc színházat ne létesithessen/Azt a sza-
bályrendeletet, amely a városnak erről a jo-
gáról szól, Makó Lajos, aki annak idején a 
bizottsági tárgyalásoknál jelen volt, ellenez-
te, azonban a szabályrendeletet mégis- meg-
alkották s ugy teljesen szabad keze van a 
városnak. De nem tudni, milyen óikból, csak a 
minisztériumban nem tartották jóniak, hogy 
a város ezzel a jogával élhessen is. Kijelenti, 
hogy ha a hatóság ebben az irányban nem 
követ el minden lehetőt, nem tesz meg imiin-
dent arra, hogy a város ezzel a szabályren-
deletileg biztosított jogával éljen, ő lesz az 
'első, aki ennek a jognak az érdekében for-
mális indítványt fog tenni. Ezután Dobay in-
dítványával foglalkozott. Ezzel kapcsolatban 
fölemlíti, hogy a tanácsnak már régen joga 
lett volna dönteni a színházi szerződés ügyé-
ben, de a tanács a közgyűlés elé .akarta hoz-
ni a dolgot. Még csak egy dologra hívja föl 
a közgyűlés figyelmét. (Nagy zaj. Arra, hogy 
mielőtt Almássynak odaadta a város a szín-
házat, szintén pályázatot hirdetett, de nem 
akadt az egész országban pályázó. Szeged-
re nézve ez egy olyan morális pofon volt, 
hogy a város minden polgára szégyenkez-
het miatta. (Nagy zaj, elnök csönget.) És 
akikor jött Almássy és tárt karokkal fogadta 
a város. Ha a jövőben még egy ilyen morális 
arculütést akar a város, ám hirdessen pályá-
zatot, a vége csak az lesz, hogy megint Al-
mássyval köti meg a szerződést. (Zajos el-
lentmondások, hosszantartó lárma, az elnöki 
csengő folyton működik.) 

Dobó Ferenc (Wimmerhez): Mért for-
dul mindig az ellenségei felé, miikor beszél? 
Nézzen már amarra is. 

Wimmer: Szeretek az ellenségeimnek a 
szemébe nézni, rnig a barátaimnak hátat for-
dítok. Tisztelt közgyűlés! Eljutottam az utol-
só mondatomhoz. Á közgyűlés bátran a ta-
nácsra bizhatja a szerződés ügyét, amint-
hogy jogot is adott neki annak meg vagy 
meg nem hosszabbitására. A tanács bizo-
nyára ugy fog cselekedni, ahogy legjobb-
nak látja, ajánlom tehát a tanács javaslatá-
nak elfogadását. 

Elnök öt percre szünetet rendel el. 
Szünet után Dobay Gyula dr. szólalt 

föl. Gaál Endre dr.-ral polemizál' és ujabb 
érveket hoz föl álláspontja mellett. Azt mond-
ja, hiába mondja a kulturtanácsos ur, hogy 
lehet appellálni, a tanácsnak a javaslata el-
len ebben az ügyben nincs apelláta. Gerle 
Imre dr. kérelmére nézve pedig kijelenti, 
hogy indítványát nem vonhatja vissza az 
imént kifejtett jogi álláspontjánál fogva sem. 

Dobay dr. után Gaál Endre szólalt föl is-
mét. (Szavazzunk, kiáltják minden oldalról.) 
Kifejtettem, — mondta — hogy a közgyűlés 
hogyan kötötte meg a színházi szerződést. 

Kormányos Benő dr.: Ne bántsa már ! 
Gaál: Ajánlja, hogy ne térjen el a város 

a szerződés pontjaitól, mert ezzel kompli-
kációkat fog előidézni, A szerződés kötelezi 
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a törvényhatósági bizottságot és ezt a kö-
telezettséget be is kell -tartani Gerle azon 
szavaira kiván még reflektálni, hogy a szín-
ügyi bizottságban szereposztások miatt inci-
densek voltak. A szinügyi bizottság reputá-
ciója érdekében a nyilvánosság előtt kéri föl 
Gerle dr.-t nevezze meg azokat az urakat, 
akikre az állításával célzott. 

Gerle: Meglesz! Megnevezem, de evvel 
nem huzzuk ám a dolgot! 

Gaál Endre fölszólalása után a vita vé-
get ért. , 

Elnök: A város tanácsának javaslatá-
val szemben több indítvány tétetett, tehát a 
közgyűlés szavazással fog dönteni. Első sor-
ban fölteszem a kérdést a város tanácsának 
javaslatára nézve, azután következnek az 
indítványok aszerint, amint a tanács javas-
latához közelebb állanak vagy sem. A tanács 
javaslatával szemben névszerinti szavazást 
rendelek el, akik elfogadják, igennel, akik 
nem fogadják el, nemmel felelnek. 

Balassa Ármin dr. (óriási zajban az el-
nökhöz) : Szíves fölvrlágositását kérem, ha a 
szavazás eredménye a tanács javaslatával 
szemben igenlőleg szól, akkor a többi indít-
vány elesik? i 

Elnök: Igen. 
Megkezdődik a névszerinti szavazás. 

Taschler Endre főjegyző olvassa a névsort. 
A szavazás megtörténte után elnök jelenti az 
eredményt: 

— Igennel szavaztak a tanács javasla-
tára ötvenkilencen, hetvenkilencen pedig 
nemmel, tehát a közgyűlés a tanács javas-
latát elveti, (Éljenzés.) 

Elnök: Most Wimmer Fülöp ur indítvá-
nya következik, mint a tanácséhoz legköze-
lebb álló. Itt -már nem névszerinti, hanem föl-
allással tessék szavazni. 

Ez is megtörtént s az eredmény az, hogy 
á közgyűlés többsége Wimmer Fülöp indít-
ványát is elveti. 

Elnök: Most Gerle dr. bizottsági tag ur 
indítványa következik. Akik elfogadják, áll-
janak föl. 

A közgyűlés óriási többsége fölpattan 
a helyéről. Már hangzik az elnök szava: 

— Tehát a közgyűlés Gerle Imre dr. in-
dítványát fogadta el (nagy éljenzés) s ezek 
után Dobay dr. bizottsági t ag ur indítványa 
önként elesik. 

A névszerinti szavazásinál igennel sza-
vaztak: Bach Jenő, Bach Bernát, Balassa 
Ármin dr., Becsey Károly dr., Biró Benő, 
Bokor Adolf, Csányi Sándor, Csemovits 
Agenor, Deutsch Lipót, Falta Marcell dr., 
Firbás Nándor, Franki Antal, Gerle Jenő, 
Hoffer Jenő, Holtzer Tivadar, Jedlicska Bé-
la dr., Kass János, Kecskeméti Antal, Kor-
mányos Benő dr., Kovács József dr., Lantos 
Béla,, Lengyel Géza, Nagy Jánosi Ormódi 
Béla, Ottovay István, Papp Róbert dr., Pat-
zauer Sándor, Perjéssy László, Perl Pál, Ró-
zsa Béla, Rózsa Mifhály, Schaffer Vilmos, 
Schlauch Károly, Somlyódy István dr., Szin-
ger Kornél, Szivessy Lehel dr., Szmollény 
Nándor, Temesváry Lajos dr., Tóbiás László, 
Turmányi Imre dr,, Újlaki Antall, Un.gár 
Benő, Várnay Dezső, Vékes Bertalan, Wei-
ner Miksa, Wimmer Fülöp. A városi tiszt-
viselők közül igennel szavaztak: Bokor Pál 
helyettes polgármester, Somogyi Szilveszter 
dr. főkapitány, Taschler Endre főjegyző, 
Gaál Endre tanácsnok, Turóczy Mihály dr. 
tiszti főügyész, Pálfy József dr. árvaszéki el-
nök, Kelemen Kálmán árvaszéki ülnök, 
Tóth Mihály dr. főmérnök, Fajka János fő-
számvevő, Raek Lipót dr. aljegyző, Feren-
czy Béla aljegyző, Salamon Gyula dr. tiszti 
al-ügyész, Szigethy Vilmos levéltáros. 

Nemmel szavaztak a következők: Abo-
nyi Mihály, Ambrus István, Bárd Adolf, 
Bodnár Gézia dr., Böröcz Pál , Bózsó János, 
Csáki Venc-el, Császár Mátyás, Dobay Gyula 
dr.. Dobó Ferenc, Endrényi Lajos, Fenyves-
sy Jenő, Födi Ferenc, Funák Károly, Gerle 
Imre dr., Glöckner József, Gombos Imre, 
Gróf A in) á-d di*., Dajadács László, Hirháger 
Ferenc, Hajnal István, Pambrik István, Ju-
hász Antal, Kátai István, Katona József, 
Kárász József, Kerner Lajos, Kertész Sán-
dor, Kiss Arnold, Kiss Gyula, Kardoss József 

Korom Mihály, Kosótzky Pál, Kószó István 
dr., Kónya János, Kovács Sándor, Körösi 
Ignác dr., Lippai N. Antal, Lohán László, 
May Ferenc, Nyári György, Obláth Lipót, 
Ördög Illés, Ördög Vince, Pap Ferenc, Pap 
István, Pálfy Antal, Peták József, Pillich 
István, Pillich Kálmáín, Pintér Ferenc, Pop-
per L. Mór, Pottyondi Miklós, Pozsgay Ká-
roly, Rainer Károly, Regdon Károly dr., 
Regdon Sándor, Rosenfeld Nándor, Schorr 
Ottó, Schivarcz Rudolf, Szabó Ferenc, Szabó 
József, Szabó Sándor, Széesi Márton, Szél 
Gergely, Szűcs Béla, Szűcs Borús János, 
Szűcs József, Tóth Ferenc, Tóth Imre dr., 
Tóth János, Tóth József, Varga József, Vas 
András, Vetró Barna Lőrincz, Vet ró Lajos, 
Víski György, Vőneki Ferenc. A városi 
tisztviselők közül nemmel szavaztak: Zámbó 
György dr. árvaszéki ülnök ós Skultéty 
Sándor főkönyvvivő. 

SZÍNHÁZ, művészet 
Színházi műsor: 

PÉNTEK: Faun, vigjáték. (Bemutató.) 
SZOMBAT: Faun, vigjáték. 

Lengyel a „Róza néni"-röl, 
A Magyar Színház szombaton 
e<ste mutat ja be a Róza némi-1, 
Lengyel Menyhért u j darabját. 
A bemutató napján fog megje-
lenni a Róza néni könyv-alakban 
is. A könyvnek lesz egy különös 
érdekessége: a szerző epilógus-t 
irt a darabhoz, amely igy szól: 

Engem nem is annyira az alakjaim jö-
vője érdekel, mint inkább a. multjuk. És 
ezért a drámai formát — -amelyet különben 
imádok — sokszor szűknek érzem, mert nem 
mondhatom el az alakjaimról mindazt, amit 
tudok róluk. 

A dráma: a jelen, — az aznaipi cseleke-
det s ha abban, amit az ember most csinál, 
meg is van határozva a múl t ja — s ép ez a 
műfa j szépsége s nehézség-e, hogy a jelönibe 
sürüsiti a multat — mégis valami kimarad: 
szép, epikus szélességű elbeszélése annak, 
hogy ezek az emberek, akik előttünk mozog-
nak, honnan jönnek, mit csináltak, milyen 
viszonylatokban hányódtak, vetődtek, miig 
elén-k kerültek, milyen volt az ifjúságaik, 
míg a szokástaik, mi t vettek észre először, mi-
kor az öntudatuk derengeni kezdett"? 

Hiszen igen, mimd-ebbő-l lehet egy-egy 
szó, egy villanás abban, amit a jelenben — 
-a szindarabban — tesznek vagy mondanak, 
de ez a múltnak csak jelentékeny eseményei-
re von-atkozhatik. A múlt azonban jelenték-
telen eseményekkel v-an tele, semmiséigekkel, 
-melyeknek leirhatatlan bája és szépsége 
van. 

Nézz vissza, k-ezdjél el gondolkozni, 
hagyjad, hogy zenéljen mindaz, ami .mögöt-
ted fekszik, mi jut eszedbe? Darabos élet-
törmelékek s történetek m-ellett fogsz találni 
egy sétát az alkonyatban, -egy csöndes órát 
a szobában, különös napsütést a -mezőn, téli 
tájképet, egy elsuhanó pillanatot, amelyben 
azt hitted, most -mindent megértettél ós min-
dent szeretsz ós ezek a legdrágább emlékeid. 
S mindebből mit lehet a dráma alakjaiba ba-
lementeti? Majdnem semmit. 

Pedig, bennem legalább, kimondhatatlan 
vágy él, hogy az a lakjaim életét elejétől vé-
gig egész mozgalmasságában és szinességé-
ben közöljem, mint pontos és hü természet-
rajz- és történetirójuk. 

Mindéin vajanw-e való dianabomhoz) — 
fájdalom, akad néhány olyan, melyet magam 
sem számíthatok — kiegészitésképen néhány 
regényt szeretnék irni. 

E mostani színdarabnál ez a különös 
vágy még jobban izgat, mint máskor, mert 
ezeket az embereket igazán ismerni vélem és 

amik a darab előtt történtek velük, azt hi-
szem, jóval mulatságosabbak, mint az, amit 
előadtam róluk. 

Szeretném önöknek elbeszélni, hogy mi-
lyen ember v-ol-t az, aki nem is szerepel a 
darabban, csak néhány halk célzás esik róla: 
a lángész, a zenekari primhegedüs, a család 
feje. A letört muzsikus, a tehetség misztikus 
fényében, ami alatt voltakép-en nincsen 
semmi, csak néhány hanyag külső vonás, 
álbohémság s inkább lustaság, mint ábrán-
dozás. Történetünk elején e szomorú figura 
már régen a föld alatt fekszik s tisztult 
emléke a genie fényében ragyog a kis csa-
lád, anya s leány előtt, mégis ez az alak 
véghetetlen gyámoltalanságával magyarázza 
az anya örökös ijedtségét az élettel szamíben, 
alhol mindent neki kelletett vállalnia s el-
rendeznie és magyarázza a lány szándékta-
-lan s nem rosszindulata könnyelműségét s 
lágyságát. 

Ugyancsak hosszan szeretném kibontani 
főalakoim, a Róza néni viharvert pályáját , 
múl t já t , mindenfaj ta foglalkozását s örökös 
hiarekésziségét az élet minden viszonylatában. 

It t egy figurát akartain rajzolná, aki 
mindig en gard-e áll, mindenbe jóhiszeműen 
beavatkozik, csak mert -erre hajtj-a a vére s 
örökös terv-ek-ben fövő fej-e. 

Amilyen elviselhetetlen l-ehet egy ilyen 
tiul-t-evók-eny nő a közvetlen környezetének 
(Róza mellől két f é r j dőlt ki), olyan hasznos 
segítő társa bajba került embereknek, akiket, 
ötlettel ellát s döntő pillanatokban nagysze-
rű energiájával s találékonyságával javuk-
ra dönti el az élet nagy csatáit. 

Lengyel Menyhért. 

* Műsorváltozás a színházban. A sze-
gedi színházban Rainer főherceg halála 
mia t t csütörtökön este műsorváltozás tör-
tént. Délután ugyanis sürgöny érkezett a 
-honvédelmi minisztériumból a kerületi pa-
rancsnoksághoz, amely a Haibsburg-ház leg-
idősebb tagjának a halála alkalmából három 
napos gyászt rendel a ho-nvédz-enekarnak. Az 
Évát igy le kellett venni a műsorról ós he-
lyette a Válás után ckn-ü vígjátékot tűzte ki 
-az igazgatóság. A miisor egyébként nem 
szenved más változtatást. 

* Mozi hírek. Pénteken uj műsor lesz a 
szegedi mozikban, még pedig olyan szenzá-
ciós műsor, melyhez fogható még Szegeden 
solba nem v-olt. Az Urániában amerikai 
sláger kerül bemutatóra. Dumas hires regé-
nye nyomán készült a háromfelvon,ás-os drá-
ma, melynek Gróf Monté Christó a cime. Iz-
galmas, érdekfeszítő minden jelenete. A mű-
sort kitűnő vígjátékok egészítik ki. A Vass-
ban Pali estély lesz. Nyolcszor szerepel Pali 
ia műsoron. Fölös-leges ezt a műsort külön 
méltatni, hisz mindenki ismeri a groteszk, 
végtelen ügyes Palit, Az Apollóban Nord'isk 
slágert mutatnak be. A becsületért a cime a 
kitűnő drámának. I t t számos -amerikai víg-
játék teszi kompletté a műsort. A világ ér-
dekesebb eseményeiről -az Expr&ss Híradó 
számol be. 

Legjobb színházi cukorkák LInden-
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá-
ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók. 

Ara 70 fül. 
Kapható Szeged 

„KígyÓ" tarban 
503 
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Megérkezett a porta válasza. 
— Elfogadhatatlannak mondják 
a szövetségesek a jegyzéket. — 
Fölmodták a fegyverszünetet. — 
Oroszország szerepe. — Küszö-

bön az uj bonyodalom. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma délután 
végre á tad ta a por ta válaszjegyzékét , a 
melyről ugyancsak még m a kiderült, hogy 
nem fogadják el a balkáni szövetségesek. 
Más szóval: ú j r a megkezdődik a háború. 

Délután félőt órakor érkezett meg 
Pallavicini őrgróf konstant inápoly nagy-
követünkhöz a por ta válaszjegyzéke. Ki-
derül ebből, hogy Törökország a Marica 
vonalát jelöli meg uj határvonalul . Más-
szóval : Törökország csak a Drinápolytúl 
nyugatra lévő területről hajlandó lemon-
dani, de magáról a városról nem mondhat 
le. A szigetek kérdésében elfogadja a por-
ta a nagyhatalmak javasoltát, de a Dar-
danellák előtt lévő szigeteknek okvetetle-
nül Törökország birtokábn kell marad-
niok. 

Danev e jegyzékre már ma nyilatko-
zott és kijelentette, hogy a balkáni szövet-
ségesekre nézve az elfogadhatatlan. 

Párisból érkezik a nagyfontosságú 
hír, hogy hivatalos jelentés szerint ma 
este hét órakor fölmondták a fegyverszü-
netet, igy hétfő este hét órakor újra meg-
dördülnek az ágyuk. 

Közben Szentpétervárról is harcias , 
aggasztó jelenségekről érkezik hir. Ugy 
látszik, hogy a z orosz perfidia nem ismer 
ha tá r t a balkáni államok zsaroló kedvé-
nek nevelésében. Rug, kapál, toporzékol a 
muszka, hogy igy-ugy bemasiroz Armé-
niába, ha Törökország meg nem h a j t j a fe-
jét a négy királyok előtt. De Németor-
szágnak há rom mill iárdnyi gazdasági ér-
dekeltsége van Kisázsiában és ez a tuda t 
— hisszük — Oroszországnak elég a r r a , 
hogy soha be ne váltsia fenyegetését . 
Oroszország m a g á r a m a r a d n a egy ilyen 
akciójával és van-e ma hata lom Európá -
ban, amely föl meri idézni egy vi lágháború 
rémét? Londoni jelentés szerint az ottani 
orosz nagykövet kijelentette Grey előtt, 
hogy közvetlen veszély nincs a r r a , hogy 
Oroszország föllépjen, ez abban az eset-
ben következne el, ha Kisázsiában: Ör-
ményországban zava rgás ütne ki. Kokov-
cev orosz miniszterelnök ma igen békés 
nyilatkozatot tett Oroszországra illetőleg. 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

Cáfol a német nagykövet. 
Konstantinápoly, január 30. A hármas-

szövetségi hatalmak nagykövetei tegnap 
meglátogatták Wanghenheim báró, német 
nagykövetet, hogy barátságos fölvilágositást 
kérjenek tőle arról a beszédről, amelyet a 
Tentonia-Klubban mondott. A nagykövet ál-
lítólag ezeket mondta: 

— Németország nélkül senkisem teheti 
rá kezét Anatóliára, mert ott nekünk élet-
bevágó érdekeink vannak. 

A válasz, melyet Wangenheim az án-
tánt nagyköveteknek adott, ezeket — hir 
szerint — teljesen megnyugtatta. 

Bojkottálják a monarchia árult. 

Belgrád, j anuár 30. A félhivatalos 
Tribuna, állítólag megbízható szófiai for-

rásból jelenti, hogy a bolgár kereskedelmi 
és ipa rkamara fölhivást intéz a lakosság-
hoz, melyben az összes magyar , osztrák 
és német áruk bojkot t já t követeli. A boj-
kottot a monarchiának és Németországnak 
az utóbbi napokban tanúsítot t törökbarát 
maga ta r t á sáva l indokolja a kamara , mely 
ebben az ügyben a legközelebbi napokban 
nagygyűlés t akar ta r tani s határozat i lag 
aka r j a kimondani, hogy tagjait eltiltja az 
osztrák, magyar és német áruk vásárlásá-
tól s az ál lamot a r r a akar ja kötelezni, 
hogy az Ausz t r ia -Magyarországon és Né-
metországban tett vasúti megrendeléseket 
von ja vissza és az összes szükséges cik-
keket Angliából, Oroszországból és F ran -
ciaországból hozassa. A Tribuna megjegy-
zi ebez a hirhez, hogy mindennek Ausz-
tria maga az oka s most , amikor már Bul-
gár ia is a r r a kényszerül , hogy az áruit 
bojkottál ja , valóban örökre el játszotta 
szerepét a Balkánon. 

Ha a háború kitör . . . 
Belgrád, január 30. Spalajkovics szófiai 

szerb követ ma ide érkezett és behatóan ta-
nácskozott Pasics miniszterelnökikel Szer-
biának a magatartásáról arra az esetre, ha 
a háború kitör. Különösen arról a támoga-
tásról tárgyaltak, melyben Szerbia Bulgá-
riát részesíteni fogja akkor is, ha Románia 
akcióba lépne Bulgária ellen. 

Oroszország magatartása. 

Pár is, január 30. A Le Temps péter-
vár i jelentése szerint az ottani diplomáciai 
körökben kijelentették, hogy Oroszország 
politikája attól függ, milyen maga t a r t á s t 
fog tanúsítani Törökország . Ha Törökor-
szág m a g a t a r t á s a agresszív volna, ugy 
Oroszország nem engedné meg, hogy a 
szövetséges Balkán-államoktól elragadják 
győzelmeik gyümölcsét. 

Akik a békében biznak. 

London, j anuár 30. A lapok nagy ré-
szének az a véleménye, hogy a béketár-
gyalások megszakí tása nem tör tént vá ra t -
lanul, de ez még távolról sem jelenti azt, 
hogy most okvetlenül újra kitör a háború. 
Minthogy a hata lmak egyetértenek, a por-
ta semmi esetre sem helyezkedhetik t aná -
csaikkal szemben /a merev , elutasító ál-
l áspont já ra . 

Noradunghian és a béke. 
Konstantinápoly, január 30. A jelenlegi 

török külügyminiszter, minden fontosaibb 
kérdésben állandóan Noradunghián volt kül-
ügyminiszterhez fordul tanácsért. Tegnap a 
török válaszjegyzék végleges megszövege-
zésénél is jelen volt Noradunghián, mint ta-
nácsadó. Amikor a szöveget véglegesen rneg-
állapitották, a külügyminiszter ezt a kérdést 
intézte Noradunghiánhoz: 

— Jó lesz-e a szöveg igy? — mire No-
radunghián egykedvűen ezt válaszolta: 

— Az Ön kormányának a szempontjá-
ból mindenesetre jó ez a szöveg! 

Baráti körökben Noradunghián több izben 
ilyenformán nyilatkozott: 

— Én és a volt kormány, melynek tag-
ja voltam, télies erőnkkel mindig arra töre-
kedtünk, hogy megkössük a békét és igy a 
birodalmat a nagyobb veszteségektől megóv-
juk. A kormányok változnak, de ez a mi 

! helyzetünk nem változott. Kétségtelennek 

tartom, hogy az uj kormánynak is ugyanezt 
a politikát kell követnie, de már nincs sok 
ideje, hogy a helyes útra rátérjen. 

A londoni török delegátusok. 
Konstantinápoly, január 30. A londoni 

török delegátusok, akik legutóbb kapott uta-
sításaikkal nincsenek megelégedve újból 
kérdést intézteik KonStantinápolyba, hogy te-
kintettel a béketárgyalások megszakítására, 
elutazzanak-e? Hogy jött-e már erre és mi-
lyen válasz, még nem tudják. 

Gyilkolnak a bandák. 
Belgrád, január 30. Prebze és Prokupac 

kerületekből naponta érkeznek a belügymi-
nisztériumba jelentések egy Gyurics Alexa 
nevű rablófőnök garázdálkodásairól, aki 
bandájával rettenetes pusztításokat végez 
azon a vidéken. Gyurics bandája halomra 
gyilkolja a lakosságot, gyújtogat, rabol. A 
bel ügy/minisztérium intézjkejdésérié egy osz-
tály csendőr vonult a rettegő kerületekbe. 
A rabló fejére 2500 dinár jutalmat tűztek 
ki. 

Harcot hirdet a komité ! 
Konstantinápoly, január 30. Az ifju-tö-

rök komité kiáltványt bocsátott ki, melyben 
közli a honvédelmi bizottság szervezését. A 
kiáltvány a következőket mondja: 

— Hat évszázad óta nem volt Török-
ország hasonló helyzetben. A haza veszély-
ben van. Kötelességünk elődeink örökségét, 
hitünket, hazánkat és becsületünket a vég-
sőkig megvédeni. Ha elmulasztjuk ezt a kö-
telességünket teljesíteni, utódaink és a tör-
ténelem meg fognak bennünket átkozni. 
Véglegesen elhatároztuk, hogy Drinápolyra 
és a szigetekre vonatkozólag az ottomán 
szuverénitást föntartjuk és az ellenség állal 
megszállott többi területeken jogainkat és 

nemzeti érdekeinket megvédelmezzük. Föl-
szólítunk minden ottomán embert, segítsen 
nekünk. Szivesen ragadunk meg minden fe-
lénk nyújtott kezet a haza megmentésére. 

Kokozcev bizik a békében. 

Pétervár, január 30. Witte gróf teg-
napi ebédjén, melyen a grófnak Kokovcev 
miniszterelnökön kivül két diplomata és a 
külügyi hivatal több magaisrangu hivatal-
noka is vendége volt, Kokovcev a követ-
kezőket mond ta : 

— Bizom benne, hogy az európai 
békét nem fogják megzavarni! 

Ugyani lyen módon nyilatkozott Ko-
kovcev a pétervár i bankokkal szemben is, 
melyek fölvilágositást kér tek tőle a hely-
zetről. 

Tüntetés az uj kormány ellen. 
Belgrád, január 30. Konstantinápoly 

melletti Szkutariban a katinai ligának hu-
szonnégy vezető tisztje tanácskozást fdlyta-

| tott. Az öt óra hosszat tartó tanácskozás 
uán elhatározták, hogy a török hadsereget 
manifesztumban felszólítják, hogy egy nagy-
szabású fegyveres tüntetéssel az uj kor-
mányt lehetőleg vérontás nélkül buktassa 
meg. 

Uj békeremények. 
Bécs, január 30. /Londoni jelentés szerint 

a balkáni delegátusok a legközelebbi napok-
ban elutaznak Londonból. A balkáni államok 
közül azonban minden államnak egy dele-
gátusa még Londonban marad a további in-
tézkedésig. Ott maradnak Bulgária részéről 
Danev, a Szobranje elnöke, Szerbia részéről 
Veznic volt miniszter, Görögország részéről 
Sculudis és Montenegró részéről Popovics. 
Abból a körülményből, hogy az emiitett bé-
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kedelegátusofk még továbbra is Londonban 
maradnak, a diplomácia a z-t (következteti, 
hogy a szövetséges államok esetleg még új-
ból fölveszik a béketárgyalásokat Törökor-
szággal. 

Kray István elbúcsúzott. 
— A táblaelnök nyugalomban. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi ítélő-
tábla érdemes, köztiszteletnek örvendő elnö-
két, Kray Istvánt, saját kérelmiére nyugdíjaz-
ták. Ennek a visszavonulásnak ismeretes az 
előzménye. A táblaelnök leányát félévvel ez-
előtt nőül vette Lovassy Ernő dr. ügyvéd, 
aki a szegedi Ítélőtábla területén nyitott iro-
dát. Kray István ezt összeférhetetlennek tar-
totta és ezért fölajánlotta méltóságát az 
igaz'ságügyminiszternek. A kériés benyújtá-
sa után bizonytalan időre szabadságolták, a 
mig a műit év decemberében a délvidéki 
szerbek mozgalma miatt az igazságügyini-
niszter intézkedésére újból elfoglalta a mél-
tóságát. A napokban megkapta a királyi dek-
rétumot, amely érdemeinek az elismerésével 
teljesiti az óhaját. 

Az Ítélőtábla csütörtökön délben íélegy-
kor teljes ülést tartott, amelyen a főügyész-
ség, az ítélőtábla birói ka ra éis az egész sze-
mélyzet elbúcsúzott a távozó elnöktől. A bí-
rák nevében Vén András tanácselnök bú-
csúztatta Kray Istvánt. A tanácselnök me-
leghangú beszédében fölemlítette Kray. Ist-
ván hervadhatatlan érdemeit, amelyek nem 
maradnak nyomtalanul a magyar igazság-
szolgáltatásban és végül a tábla őszinte saj-
nálkozását tolmácsolta a távozásán. 

A beszédre Kray István megkapó sza-
vakkal válaszolt. 

— Igazán kellemes visszaemlékezéssel 
távozom az Önök köréből, szeretettel gon-
dolok vissza a szegedi munkatársaimmal 
együtt eltöltött időre és remélem, hogy Önök 
is megtartanak jó emilékezetükben. 

— Hosszú állami szolgálatom alatt .— 
folytatta a búcsúzó táblaelnök — az a négy 
év volt a legszebb idő, amit Szegeden töltöt-
tem. 

Lelkes éljenzés fogadta a férfiasan őszin-
te, mély elfogódottságtól vibráló búcsúbeszé-
det. 

Igen érdekes a szeszélyes véletlen játé-
ka, amely most két dátumban megnyilatko-
zott. 1909. január harmincadikán foglalta el 
Kray István a hivatalát és 1913. január hai-
mincadikán vált meg a méltóságától. 

Kray István negyven évig működött az 
igazságszolgáltatásban. Pályájának jelentő-
sebb állomásai: lőcsei ügyész, balassagyar-
mati törvényszék elnöke, tizenöt 'évvel ez-
előtt pozsonyi főügyész, onnan .négy éve 
szegedi táblaelnök. 

A távozó tábláéinÖk érdeméről már több 
ízben megemlékeztünk. Egyik kiválósága 
volt a magyar .igazságszolgáltatásnak, aki-
nek a képességeit legfelsőbb helyről is elis-
merték és méltányolták. Ideális hivatalfő-
nöknek ismerték, aki nemcsak tekintélyes 
fö'lebbvalója, hanem barát ja is volt a sze-
mélyzetének. 

A szegedi társadalomnak is suílyos vesz-
teség a távozása. Szeretetreméltó egyénisége 
a rövid idő alatt is sök tisztelőt szerzett a 
számára. A Jogász Egyesület elnökének is 
megválasztotta és ezen a téren is értékes 
munkásságot fejtett ki. 

Kray István csak még néhány napig 
marad Szegeden, aztán állandó tartózko-
dásra pestmegyei birtokára utazik. 

A „DÉLMAGYARORSZÁG" TELEFONSZÁMAI 
NAPPALI SZERKESZTŐSÉG 305. 
KIADÓHIVATAL 305. 
KIADÓTULAJDONOS 81. 
ÉJJELI SZERKESZTŐSÉG 10—83. 
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H Í R E K 

S z e g e d i kalendárium„ 

IDŐJÁRÁS: A meteor oló-
giai intézet jelentése sze-
rint továbbra is hideg idő 
várható és legfeljebb nyu-
gaton némi havazás való-
színű. Sürgönyprognózis: 
Hideg, nyugaton csapadék. 

Déli hőmérséklet — 6.2 C volt. 
A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo 

gaa a polgármester, a főkapitány pedig 
11—l-ig. 

A KÖZKÖRHÁZBAN: A beteg látoga-
tási idő délután 1—3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
„Faun", vígjáték, 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától 
kezdve „Gróf Monté Cristó." Dumas világ-
hírű regénye nyomán három részben. 

VASS-MOZI, délután hat órától 
kezdve „Pali 8 esete." Nyolc kacagtató bo-
hózat. 

ÁROLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este 
fél 11-ig „A becsületért". Társadalmi dráma 
2 felvonásban. 

A lakás művészete. • 
(Saját tudósítónktól.) Különösen Német-

országban érezhető, hogy az emberek nem 
tudják igazán művészettel berendezni ottho-
nukat. A németek, akik gyors tempóban va-
gyonosocltak meg, az izlés terén párvenük s 
'ezért van az, hogy a lakás-művészetre való-
sággal, bár kis eredménnyel, kurzusokon ok-
tatják. a derék, vagyonos, de fejletlen ízlésű 
germánokat. Legyünk azonban őszinték, a 
lakásberendezések művészete Magyarorszá-
gon sem áll valami magas 11 ivón s épen e 
.miatt nálunk sem ártanának az eféle izlést 
fejlesztő művészi tanfolyamok. Elkelne egy 
ilyen például Szegeden is. 

Az egyik berlini előadáson nagy közön-
ség előtt beszélt egy német esztétikus a la-
kás művészetéről. A felolvasást Berlin egyik 
nagyobb dísztermében tartották meg és vetí-
tett képek kisérték. Az előadó azzal kezdte, 
hogy sajnos, a leggazdagabbak otthona is 
a hamis és művészietlen holmik raktára, A 
háziasszony oknak sejtelmük sincs arról, hogy 
a lakások fekvése, a szobák elhelyezése, az 
ablaknyilások milyensége, miféle jelentőség-
gel birnak egészségi és esztétikai szempon-
tokból. Az egész, amit megítélni tudnak, 
annyi , hogy j ó sok mellékhelyiséget .kívánnak 
olcsó külsőségeket, amiknek a lakáshoz vol-
taképen semmi közük nincs. A modern em-
ber reprezentálni akar a lakásával, amikor 
a berendezésére rászán valamit. Annak az 
öt-hat vendégnek veszünk lakást, akit az 
•esztendő folyamán beinvitálunk magunkhoz. 
•Nagynyílású termeket bérlünk, mert ez az 
impozáns. Az építészek alkalmazkodnak a 
közönség kívánságaihoz s olyan házakat ter-
veznek, melyekben a nagy szalon- és fogadó-
termekhez kis hálószobák tartoznak. A lakó 
azután odafejteszti a lakását, hogy igyekszik 
minél nagyobb bútor tömegből raktárt csi-
nálni a „kellemes" otthonból. 

Bűnt követnék el a. villany világítással 
is. Mivel könnyű szerrel lehet jobbra-balra 
szereltetni villanylámpákat, ennélfogva él-
nek is ezzel a lehet őséggel. A szoba köze-
pére olyan fényességű csillárt raknak, ami 
sok lenne egy bálteremben is s az apró-cseprő 
villanykörtékkel agyonütik a szoba esztéti-
kájá t . A tulerős világítás amellett, hogy 
ron t ja a szemet, művészi szempontból is ká-
ros. Eltűnnek a szobából a kellemes árnyék-
föltok s ehelyett fehér vagy színes villamos 
fény fürdővé alakul át a szalon. Párisiban di-
vat tá vált, hogy a szűkebb társaságok gyer-
tyafény mellett vacsoráznak. Ez az atavisz-

tikus szokás aligha válhat általánossá, mert 
a villannyal nem igen állhatja ki a versenyt 
a régi gyertyafény. A szobák kárp i t já ra 
•nézve nem igen lehet szabályt, felállítani. A 
komoly célú termekben például nem szabad 
nagy mintájú tapétákat alkalmazni. Üres 
vázák, virág nélkül, amikor ez a rendelteté-
sük, nem szépek s mi értelmük sincs. Szá-
rított virágokat lehetőleg ne használjunk 
szobadísznek. Vigyázni kell a perzsaszőnye-
gek elhelyezésére. A tarka szőnyeg leront-
ha t ja a leggondosabban berendezett szoba 
művészi hatását is. A divatba jött japános-
szoba berendezések a legbrutálisabb Ízléste-
lenségek. Csak az engedheti meg magának, 
.aki valódi japán holmit hozott magával utfu-
zásaiból. 

A berendezés st i l jánák szigorú egyönte-
tűségére nem kell okvetlenül nagy súlyt he-
lyezni. Teljesen elég, ha a bútordarabok 
nagyjában összeillenek s ha együtt jó hatást 
tesznek. Egyébként azonban a szoba-beren-
dezésére is áll az, ami a ruházkodásra: egyé-
ni izlés kell hozzá. Csakhogy az izlést lehet 
javítani s ez épen a célja az ízlést fejlesztő 
kurzusoknak, 

— Görgey születésnapja . Az előszoba 
Görgey Istvánná lakásának előszobája, virá-
gokkal van tele, szegfű, rózsa org0nlatcsokrok 
(mindenfelé, asztalon levelek, sürgönyök, gra-
tuláló iráso/k: ma töltölte be életének kilenc-
venötödik évét Görgey Artúr. A tábornok 
nagybeteg. Hat hét óta hólyagibántalmak kí-
nozzák s gyakran annyira erőt vesz r a j t a a. 
testi gyötrelem, hogy orvosai már-már a ka-
tasztrófa bekövetkeztétől tartanak. De ami-
kor már azt hiszik, liogy mindemnek vége, 
győzedelmeskedik a tábornok csudálatos kor-
porális -ereje s Görgey visszaveri a vaszede-
leim .előhírnökeit. Bámulatos fizikuma van. 
Hangja még ma is ugy harsog, mintha a 
csatatéren vezényelné a katonákat, látása 
éles, jól ball és megbetegedése előtt, a kilenc-
veniötéves aggastyán naponként négyszer 
ment fel gyalog a második emeleten levő la-
kására. A kilencvenbat lépcsőn könnyedén 
járkált le és föl. Ma kilencvenöt,esztendős 
Görgey Artúr s a napokban tréfálkozva 
mondta húgának: 

— Szeretném megérni a százesztendőt... 
A mai nevezetes évfordulón körülötte 

volt egész családja: a buga, a leánya, a só-
gornője, az unokaöccsie, a Görgey-fiaimiliáhak 
minden tagja. Az éjszakát nyugtalanul, ál-
matlanul töltötte a tábornok, de m,a reggel 
visszatért a jókedve, amikor ágya előtt meg-
jelent egész családja és meleg szerettei kö-
szöntötte születésének kilencvenöt ödik évfor-
dulóján. Görgey meghatva fogadta az üdvöz-
lést és vidáman elbeszélgetett környezetével. 
Látogatókat nem igen engedtek be hozzá, 
mert minden izgalom ár that egészségének. 
Fővárosi tudósitónk ma volt Görgey lakásán, 
.a,hol beszélgetett Görgey István néval, a tá-
bornok nemes szívű sógornőjével, aki nagy 
önfeláldozással éjjel-nappal ápolja Görgeyt: 

— A tábornok — mondta Görgeyné — 
ima kissé rosszabbul érzi magát, mint teg-
nap. Az éjszakát hánykolódva, nyugtalanul 
töltötte el. Tegnap jó napja volt, A külföld-
ről és az ország minden részéből üdvözlő sür-
gönyöket kapott, Ezeknek nagyon megörült. 
A virágokat behozatta az ágyához és so-
káig gyönyörködött a bokrétákban. Az ét-
vágya ós a kedélye is jó a tábornoknak. Most 
betegségében is eszik annyit, mint egy egész-
séges ember. Nem igaz az, hogy a tábornok 
gyakran önkívületi állapotban .van. Sőt. Na-
gyon r i tkán van önkívületben. Negyven óv 
óta arról vesszük észre, hogy lázas, ha so-
kat beszél. De ha ilyenkor rászólunk, azon-
nal visszanyeri öntudatát. Nagy kinjai le-
lhetnek, mert sóhajtozik, gyakran nagyokat 
nyög, de soha se panaszkodik. Bámulatos 
szivósággal tűri szenvedésieit. 

Folyton cseng a telefon, jön a sürgöny-
hordó, mindenfelől állattdióaín érdeklőditek 
a nagy beteg tábornok állapota felől.. 

— Hubert Lajos búcsúja. Megiríuk, 
hogy Hubert Lajos szegedi királyi főmér-
nököt a gyulai folyammérnöki hivatal veze-

Péntek 
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tésóvel bízták ímeg. Hubert ma a következő 
bucsusorokat intézte Lázár György dr.-hoz, 
mint Szeged város polgár,mesteréhez: 

Tisztelettel közlöm Nagyságoddal, hogy 
a gyulai m. kir. folyammérnöki hivatal ve-
zetésével megbízatván, az itteni folyammér-
nöki hivatal kötelékébe töltött 20 évi szolgá-
lat után Szegedről e.l kell távoznom. Ez al-
kalomból régi emlékeimet felújítva, hálás 
szívvel mondok Isten hozzádot Nagyságod-
nak, a város tekintetes Tanácsának, valamint 
Közönségének, kikkel szerény nyilvános sze-
replésemben igaz bensőmben összeforrtam. 
Még 1880. évben, imidőn a város az árviz 
okozta nagy pusztulás képét mutatta, jöttem 
torontáli kis falumból a szegedi főreálisko-
lába ós amint osztályról-osztályra feljebb ha-
ladtam, ugy fejlődött évről-évre a város, a 
melylyel úgyszólván együtt nőttem föl. Éle-
tem minden mozzanata egybe esik a város 
mai kialakulásának egy-egy lépésével, min-
den talpal,attnyi helyéhez egy-egy kedves em-
lékeim fűződik, mely fokozza az elválás fáj-
dalmas érzetét. Szeged városához kötött ezen 
viszonyomból fejlődött az az állandó törek-
vése/m, melylyel szerény tehetségemhez ké-
pest a város érdekeinek előmozdítása mun-
kálatában magamnak részt kerestem. Fájda-
lom, e törekvésemet még eddig nem követte 
a teljes siker; bár a város feltöltése és az 
általános csatornázás kérdése a legjobb ütőn 
van. Sajnálom, hogy nem sikerült eddig a 
város fokozottabb érdeklődésiét a Tisza folyó-
nak, mint a városra nézve különös fontos 
gazdasági tényezőnek jelentőségére felköite-
nem. Azonban megvagyok győződve, hogy a 
rakpart kiépítése és a téli kikötő létesítése 
után a Tiszának, mint közlekedési útnak a 
város részéről való okszerű kihasználása el 
nem maradhat. Végtelenül sajnálom, hogy 
•ezen tervibe vett munkák kivitelében most 
már nem vehetek részt, de azért nem adóim 
föl ,a reményt, hogy lesz még alkalom, mely-
lyel a város hasznára lehetek. Hálásan kö-
szönöm Nagyságodnak, valamint a város 
tekintetes Tanácsának az irántaim és csalá-
dom iránt is mindenkor tanúsított jóinuda-
lat-ait ós kérem, hogy jó emlékükben tovább-
ra is megtartani kegyeskedjenek. 

Szeged, 1913. évi január 30-án. 
Kitűnő tisztelettel: 

Hubert Lajos, 
kir. főmérnök. 

— A hivatalnok-egyesület diszelnöke. 
Csütörtökön délben Szeged város hivatalnok-
egyesületének küldöttsége tisztelgett Tömör-
kény István elnök vezetésével Pálfy József 
dr. árvaszéki elnöknél. Tömörkény szép be-
széd kíséretében átadta az egyesület művészi 
kivitelű díszoklevelét, amely arról szól, hogy 
,az egyesület Pálfy József dr.-t tiszteletbeli 
elnökévé választotta. Pá l fy József dr. ismé-
telten bebizonyitotta, hogy a. hivatalnokok 
sorsát is szivén viseli s minden alkalmat 
megragad, hogy érdékükben eljárjon. 

— Kinevezések. A pénzügyminiszter Ne~ 
mecskay Ede szegedi pénzügyi számgyakor-
nokot a nagyváradi magyar királyi pénzügy-
igazgatósághoz pénzügyi számtisztté kine-
vezte. — Az államvasutak igazgatósága Ney 
Lajos hivatalnokot, az aradi üzletvezetőség 
területéről a szegedi központi leszámoló-hi-
vatalhoz, Leyrer Károly ellenőrt pedig a 
szegedi központi 1 eszámoló-hivataltól Buda-
pestre helyezte át. 

— Az SzTK ülése. A Szegedi Test-
gyakorlók Köre úszó- és football szakosztá-
lya pénteken eslte fél küejnc órakior ülést 
tar t a Royal-kávéházban. Az úszószakosztály 
a házi úszóversenyt, a football szakosztály 
pedig a tavasszal kiírásra kerülő körmérkő-
zések ügyét tárgyalja. 

— Deák Ferenc-ünnepség. A szegedi 
belvárosi műkedvelő i f j ak Deák Ferenc egye-
sülete Deák Ferenc halálának harminchete-
dik évfordulója alkalmából vasárnap délután 
4 órakor Deák Ferenc-iinnepséget rendez a 

belvárosi fiúiskola tornatermében. A fölol-
vasást Fog el Ede tar t ja . Szél Ancika, Vigh 
Mariska, Kocsis Juliska, Komlóssy László, 
Vágó Tivadar, Petikin István, Kannengisz-
tszer János, Komlóssy Géza, Bicthzeit Gábor 
és Varga Gyula szerepelnek az ünnepségen. 

— Vakmerő bűnszövetkezet Lemberg-
ben. Hihetetlenül vakmerő bűnügyet derítettek 
ki Lembergben. Az ottani vasúti tisztviselők, 
az állomásfönökkel az élükön valóságos rab-
lógazdálkodást folytatott, több százezer ko-
ronát harácsoltak különféle áruk megszerzé-
sével, eltulajdonításával. A visszaélést ugy 
derítették ki, hogy egy orosz színésznőnek 
eltűnt a nyolcezer rubel értékű bőröndje. 
Ugyanezt a bőröndöt megtalálták a benne le-
vő ékszerekkel együtt egyik vasúti tisztnél, 
aki árverésen vette azt négy koronáért . . . 
Természetesen mindnyájan összejátszottak 

a főnökkel élükön, hogy ez és számtalan 
ilyen eset megtörténhessék. Ma leleplezték 
az egész bandát, kik közül két vasúti tiszt 
öngyilkosságot követett el. Mindketten meg-
haltak. 

— Parancsol, ötvenezer márkát ? A 
rettenetes, gyilkoló gazdasági válságot két 
élelmes szélhámos felhasználta arra, hogy 
pénzt csikarjon ki a hitelre szoruló kereske-
dőktől ós földbirtokosoktói. Stein Sándor és 
Neumark Sámuel pénzügynökök szövetkez-
tek egymással, hogy liiteladás Ígéretével 
csalnak majd ki pénzt. Stein Sándor volt ,a 
vezető, Neumark pedig a hitelre szoruló ke-
reskedőket tisztelte meg látogatásával. Leg-
több üzletüket azonban távirati uton bonyolí-
tották le. Pénzszükségben levő mágnásoknak, 
földbirtokosoknak, ügyvédeknek, kereskedők-
nek táviratban ajánlottak hitelt. Táviratuk 
igy szólott: 

Berlini pénzcsoport helybeli képvise-
lője vagyok. 50.000 márkált rendel-
kezésére bocsátok, öt évi törlesztésre, 
8 százalékos kamatra. Ha szükséges, 
kérek sürgönyválaszt, Stein Sándor, 

Csengery-utoa 35. 
A szegény áldozat persze sürgős-távirat-

ban válaszolt, hogy szüksége van pénzre és 
ilyen feltételek mellett elfogadja az ötven-
ezer márkát, Stein Sándor kilátásba helyez-
te a pénzt, de kikötötte, hogy előbb, már csak 
a forrna kedvéért is, információkat kér, hogy 
azokat Berlinbe küldhesse. Bögtön egy má-
sik ajánlatot is tett. összeköttetései révén 
majd jobb információt irat. Ezért a k i s szol-
gálatért persze jutalmat kért. Stein Sándor 
el is készítette az információkat a Schim-
melpfang W. K. és R. G. Dun & Comp. iro-
dák nevében. Ezekért a hamis blanlketiákon 
készített információkért felvette a szokásos 
dijat, azonkívül a kisebb-nagyobb összegű 
jutalmakat, Igy kuzták-halasztották a köl-
csönadást és közben folytonosan jutalékot, 
di jat meg egyéb cimen vették fel pénzt a sze-
rencsétlen áldozatoktól. Amikor már nagyon 
szorult a hurok Stein nyaka körül, akkor 
sürgönyöket adott fel önmagának, amelyeken 
a hitel megszavazását jelentették. Természe-

| tes, hogy a táviratokat maga Stein adita föl. 
j A távirat-blankettára, a feladás helyére po-
| dig a berlini jelzést rajzolta. Igy bolondítot-

t a Stein az üzletfeleit, amig rá nem jöttek a 
csalásra. Feljelentést tették a rendőrségen. 
Tegnap azután a két jómaradat a. Beknont-
kávóházban letartóztatták. 

— Nem lehet korcsolyázni.* Kaptuk a 
következő panaszos levelet: Tekintetes 
Szerkesztőség! Különös dologra hívom fői 
a figyelmét. Szegeden van korcsolyapálya, 
van korcsolya-pavillon és van korcsolyázó 
egyesüllet is, de — nem lehet korcsolyázni. 
Hiába fizetjük a tagsági dijat, amikor kime-
gyünk a pályára, azzal fogadnak bennünket, 
hogy ne,m lehet korcsolyázni. Nem lehet, 
mert nincs rendben a pálya. A tél nem ked-
vez ugyan a korcsolyázóknak, de ha mégis 
akad alkalmas idő a korcsolyázásra, akkor 
legalább hozzák rendbe a pályát. Ennyit 
csiak elvárhatunk! Levelem közlését kéreim. 
K.B. 

— Magyar világjáró Amerikában. Barth 
Lajos arad megyei származású iparos évek 
óta j á r j a a világot, hogy Die Welt oiiniü kéz-
iratos könyvébe nevezetes személyiségektől 
emléksorokat vagy legalább névaláirásokat 
gyűjtsön. A különös ember vállalkozását si-
ker is koronázta, mert alig van nevezetes 
•ember a világon, akinek aláírását könyvébe 
meg ne szerezte volna. Császárok, királyok, 
államférfiak, világhírű irók és művészek alá-
írása váltakozik a bőrkötésű, szépen kiállí-
tott könyvben, melybe neves festők szép il-
lusztrációkat is rajzolták. Legutóbb kirá-
lyunk is fogadta Bartihot és megtekintve ér-
dekes könyvét, szintén megajándékozta aláí-
rásával. Azóta X. Pius pápa is beirta nevét 
Barth autogramímos könyvébe, most pedig a 
Washington Herald oimii amerikai ú jság 
legutóbbi számában azt olvassuk, hogy Barth 
átrándult az újvi lágba is, hogy az ottani ne-
vezetességek aláírását megszerezze. Taft el-
nök, mint a nevezett amerikai lap irja, 
szintén fogadta a különös embert és meg-
ajándékozta .aláírásával. A "Washington He-
rald amerikai izü cikkben ünnepli az egy-
kori aradi iparosmestert, akiről állandóan, 
mint Barth tanácsosról emlékezik meg ós azt 
i r j a : r i tka érdek ességü autogramímos köny-
véért Barthnak háromszázezer font sterlin-
get ígértek legutóbb, de Barth azzal utasí-
totta el a fényes ajánlatot, hogy a könyv 
nem eladó és azt halála után valamelyik 
muzeumnak fogja hagyományozni. Termé-
szetesen nem szükséges elhiinnünk az ame-
rikai újságnak, hogy akadt volna olyan bo-
lond, aki a közel ezer autogrammért hót mil-
lió koronát igért volna, de nincs kizárva, 
hogy az újságcikkek valami ügyes manőver 
bevezetése, mely azt célozza, hogy a kétség-
kívül érdekes gyűjteményt, valaimi amerikai 
pénzfej edelem jó pénzért magához váltsa, 

— Községi zálogház. Nyíregyházáról 
ír ják: A város két zálogháza közül ,az egyik 
fölszámol, a másik beszüntette a hitelnyúj-
tást. Erre való tekintettel a városi tanács 
körében fölmerült az az eszme, hogy a vá-
ros létesítsen egy községi zálogházat. A 
kezdeményezés dicséretre méltó, mert a zá-
logház van hivatva a legszegényebb nép-

rétegek pillanatnyi hitelszükségletét kielégí-
teni, ezt pedig legolcsóbban a nyerészke-

dés kizárásával működő kommunális zálog-
ház biztosítja. , 

— Bolgár divat Nyugat-Európában. A 
világesemények rendesen reflektálódnak a 
divatban is. A nők kapva-kapnak mindenen, 
aimi különös ós n j : előszeretettel ifordul mos-
tanában a divat a r-aff ináltság mellett a prümi 
tiv cikkekhez, különösen, ha valami aktuali-
tás veti azokat a fölszinre. Igy vonul most 
be a nyugateurópai hölgyek divatjába a bol-
gár himzós és a hármas bolgár szin. Aki most 
az európai fővárosok nagy divatáirüházai-
ban, amelyekben a közelgő tavasz mintatoa-
lettjeit készítik, kissé széttekint, annak azon-
nal szembetűnik, hogy az idei női divat a 
Balkán-háború hatása alatt fog állani. A ki-
rakatokban bolgár hímzésekkel díszített ru-
hák és fehér-zöld-piros bolgár nemzetiszinü 
szalagokkal díszített kalapok foglalják el az 
első helyet, A himzósékiben is többnyire ez a 
liárotai szin dominál és bolgár minták után 
legnagyobbrészt Bulgáriában készülnek. Ez 
a körülmény a bolgár iparnak is nagy hasz-
nára válik, amely ezen a téren igen fejlett. 
Eddig csak az orosz hímzéseket viselték a 
nyugateurópai hölgyek, a mostam keleteuró-
pai események azonban az ízléses bolgár 
hímzésekre is ráirányították a figyelmet, a 
melyek ennélfogva -most diadalmasan vonul-
nak be a mindig újszerűségekre törekvő di-
vat birodalmába. 

— Kertészkedjünk! Kaposvárról jelen-
tik, hogy a bolgár 'kertészeknek nagyon 
megérzi a híját Barcs község tízezer lakosa. 
Most aztán egész ötletes orvosságát talál-
ták ki a hiánynak. Verbay József községi bí-
ró és. Kossá Tihamérné tizenöt holdnyi te-
rületen konyhakertészetet akarnak létesíte-
ni, ugy, hogy a földmivelésügyi miniszter 
adjon nekik négyezer koronát, melyet aztán 
letörlesztenének tíz év alatt. Terveik** a 
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község pártolólag terjeszti föl a kormány-
hoz. Nagyon okos volna ezt az ötletet má-
sutt is ,megvalósítani, ha már kell a bolgár-
kertészetet, mért ne legyen magyar ,a jöve-
delmével együtt? 

— A nemzeti szokás. Néhány héttel ez-
előtt Risztics Szvetén, szerb származású fő 
városi építőmester összeveszett a feleségé-
vel. A hirtelen természetű ember tőrt rántott 
elő s mint ő maga mondotta a vizsgálóbíró 
előtt: régi szerb nemzeti szokás szerint há-
romszor megcsókolta a kést és beledöfte a fe-
leségébe, Az asszonyt súlyos sérülésével kór-
házba vitték, Risztioset pedig letartóztat-
ták, Mintán közben a nő felgyógyult, a vizs-
gálóbíró ana a védő közbenjárására Riszt-l-
eset szabadlábra helyezte. 

— Felszámol az Echo. Szabadkáról je-
jelentik, hogy ott a rossz gazdasági viszo 
nyok miatt egyre-másra pusztulnak az ipari 
vállalkozások. Az E-cho őrleményáru-rész 

vénytársaság tegnap évi közgyűlésén az 
igazgatóság bejelentette, hogy a leirások 
után nagyobb veszteség mutatkozik, amely 
miatt a fölszámolást indítványozza. A köz 
gyűlés kimondta a fölszámolást. A százezer 
líoronányi részvénytőke egy része a gépek 
és fölszerölési tárgyak árából megtérül. 

— Az álbáró karriérje. Az aradi társa-
ságokban valamikor nagy szerepet vit t egy 
kellemes megjelenésű férfin. Öri Aladár a 
neve ós bár foglalkozására nézve csak egy-
szerű biztosítási ügynök volt, mégis szive-
den látták az előkelőbb körökben is. Elegán-
san öltözködött, lovagolt, vadászatokra jár t ; 
szóval igazi ur i módra élt. Vagy öt- év előtt 
hirtelen vége szakadt a fényes karriernek. 
Kisült a mi emberünkről, hogy okmányt ha-
-misitott. Menekülnie kellett a városból, ahol 
olyan virágos volt az út ja . Kivándorolt, Per-
sze Amerikába. Még pediglen a szélhámosok 
Eldorájába: Paraguyaba. Annak is Villari-
ca nevű városkájába, A magával vi t t pén-
zen vásárolt ott egy kis földbirtokot, amely-
nek -aztán csakhamar a nyakára hágott. És 
-erre elkezdte i-sniét játszani az előkelőt. 
Mint báró Ortudo szerepalt, Azt beszélte ma-
gáról, hogy kapitányi rangban szolgált a ma-
gyar hadseregben, hanem hát volt -egy ha-
lálos végű pá rba ja ós -ezért oda kel-eltit hagy-
nia a katonaéletet. Nemrégiben a véletlen 
összehozta a távol nyugaton egy aradi isme-
rősével, a dúsgazdag Sármezey Árpáddal, a 
ki tanulmányúton volt és akit alapsoan behá-
lózott, Eleinte pénzeket csikart kii tőle, majd 
bel-evitt-e mindenfél-e kalandos vállalatba és 
végeredményben -a lépre ment embernek jó 
egy pár ezer koronája bánta meg a messze 
idegenben való várat lan találkozást. Leg-
utóbb az a hir érkezett a paraguyai báróról, 
hogy leánykereskedéssel és pedig magyar le-
ányok kiszállitásával foglalkozik. 

— Az apa. Korcsmázó, mulató ember 
Kiss György felsősegeddi gazda. Mikor csa-
ládjával a horvátországi Grbová-cka költö-
zött, felesége nem tudta megszokni az u j kör-
nyezetet és hazament Felsősegeden -lakó szü-
leihez. Kissel csak két lánya maradt , a 15 
-éves Jul iska és a 12 éves Anna. Ma reggel 
a két leány elcsigázva, agyonébezve beállí-
tott Kissnéhez. Gyalog menekültek el Grabo-
vácról, m-ert a-pjuk erkölcstelen merényletet 
akar t ellenük elkövetni. Kiss György ellen 
megindult az eljárás. 

— Gázmérgezés. A délvidéki földmivelök 
Kálvária-ut 1. számú házban levő nevelő-
intézetében szerdán éjszaika a szolgáik la-
kásában nyitva felejtették a gázkályha csap-
ját és kevés liijján múlt, hogy ez a könnyel-
műség ikét ember életébe nem került. Józsa 
János busz éves és Varga János huszonhat 
éves szolgák lakásában történt az eset. A 
szobaleány reggel Öt órakor kopogtatott az 
ajtójukon és minthogy több fölszólitásra sem 
kapott választ, betörték az ajtót. Fojtó gáz-
szag áradt a szobából, a szolgák elatéltan fe-
küdtek. Az eszméletlen állapotban levő em-
bereket Sass Lajos ügyeletes rendőrtiszt be-
szólította a közkórház-ba, ahol az élesztési 
kísérletek után délután már eszméletre tér-
tek. Néhány nap multán már el is hagyják 
H kórházat. 

— Nemesség átruházás. A hivatalos 
lap jelentése szerint a király Mitroviczai 
Spaics Józsefnek, Versec város nyugalma-
zott főpénztárosának nemességét, előnevét s 
címerét kiterjesztette unök-aöoscsére, Spaics 
Sándor honvéd-huszár-őrn-agyra, aki ezentúl 
nevét Spaics alakban tartozik használni. 

— A tűzoltók bálja. Az önkéntes tűz-
oltók farsangi mulatsága szombaton lesz a 
Kass-ivigadó Lloyd-termél>en. A bálrendeaő 
-bizottságot ujabban hölgyekkel is kiegészí-
tették. Kétségtelen, hogy a tűzoltók bál ja 
lesz a farsang egyik legvidámabb mulatsága. 

— Halálugrás az átjáróhldról. Kácsor 
Macska. Lajos harmincöt éves szegedi kocsis 
kedden délben, amint azt már megírtuk, le-
ugrott a Rókus-állomás át járó hidjáról. A 
szerencsétlen agyrázkódást szenvedett ós 
tegnap meghalt, anélkül, hogy csak egy 
percre is eszméletre térhetett volna, öngyil-
kosságának az okát igy nem sikerült meg-
állapítani. 

— Egy nagykereskedő szökése. He-
tekkel ezelőtt csendben, nagy titokban el-
tűnt a fővárosból a Karcag-testvérek gép-
nagykereskedő cég tulajdonosa, Karcag Ede. 
Családjának és alkalmazottainak azt mon-
dotta, hogy üzleti ügyben utazik el, de azóta 
majdnem egy hónap múlott eíl és semmi hirt 
serri hallani felőle. Karcagnak, mint -most ki-
derül, fontos oka volt az eltűnésre: a vizs-
gálóbíró elfogatási parancsot adott ki elle-
ne. A cégnek az Aulich-utca 7. szám a-Iatt 
volt a telepe. Karcag nagyban dolgozott. 
Ügynökeivel elárasztotta az egész országot 
s lokomobilokat, cséplő-, -arató-gépeket és 
malomberendezéseket kínált fünek-fának, ol-
csó részletfizetés mellett. A vidéki gazdák-
kal a megrendelés alkalmával fedezeti vál-
tókat íratott alá. Ezek a válták tíz, tizenkét, 
sőt húszezer koronáról szóltak. Karcag a 
váltókat azonban leszámitotta. A legtöbb 
váltót a mezőkövesdi népbanknál helyezte 
el, amely azoknak értékét nyomban betáb-
láztatta a gazdák birtokára. A gépeket azon-
ban a cég nem szállította. Ha küldött is ki-
vételesen egynek-kettőneík gépet, rosszak, 
használhatatlanak voltak, mire természete-
sen a gazdák vis-szaküldöttók az árut. Kar-
cag a visszakapott -rossz gépeket nyomban 
más cimékre küldötte el. A néhány rossz, 
hasznavehetetlen gép igy vándorolt község-
ből községbe, természetesen helyettük sem-
miféle más gépet nem küldött a cég. Néhány 
becsapott gazda megbizásából Vándor Mi-
hály dr. csalás miatt följelentette Karcagot, 
aki erre egyszerűen eltűnt a fővárosból. A 
kár összegét eddig pontosan miegállapitani 
nem lehet. Tizenkét följelentés érkezett ed-
dig Karcag ell-en, amelyek szerint a kár több 
mint százezer korona. A detektívek tegnap 
a Szigetvári-ut egyik elhagyatott telkén 4 
darab Karcag-féle lokomobilra akadtak, a 
melyeket a rendőrség mint bűnjeleiket nyom-
ban lefoglalt. 

— Tolvaj inas. Weisz Albert szegedi 
kereskedő kirakatából tegnap -ellopott -egy 
kabátot W. Béla tizenhat év-e-s inas. A fiiat-al 
tolvaj a lopás után menekülni igyek-ez-ertt, 
egy rendőr azonban elfogta és bekísérte a 
városházára. Amikor megmotozták, egy pár 
finom selyem női harisnyát is ta-láltak nála, 
amit szintén lopott. Megindult ellene az el-
járás. 

— Kalodont. Mértékadó helyről ismétel-
ten han-gs-ulyozták, hogy rendszenes szájápo-
lás által a fertőzés veszélye csökken. Jól 
ápolt fogak lehetővé teszik a táplálék jobb 
kihasználását, miáltal az organizmus erősö-
dik és a betegségekkel szemben az ellenállás 
növekszik. A szájnak és a fogaknak rend-
szeres ápolására kipróbált szernek bizonyult 
a Kalodont, amely kellemes üdítő izénél ós 
tisztító hatásánál fogva a kellemest a hasz-
nossal összeköti. 

H i i d e s s e n a 

D é l m a g y a i o i s z á g b a n 

Üi 

í 

URANIA 
magyar tudom. | 

s z í n h á z 554a 

g y 
™iT Amerikai színészek. 

V 
y Dumas világhírű regénye. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

Amerikai sláger. 

$ r i f j i í o n t e 

C h r i s t o 

a moziban. 
Három részben. 

S 

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

s z í n h á z 
Pénteken, szombaton és vasárnap 

PALI műsor! PALI műsor! 

! PALI 
í« N Y O L C E S E T E ! 

Pali szolgáló. 
Pali boxerkirály. 
Pali bolondságai. 
Pali elegáns akar lenni. 
Pali eljegyzése. 
Pali és Kreten. (Kréten) 
Pali halászik. 
Pali életmentő. 

Előadások d. u.6, estefél 8 és9órakor. 
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig. 

APOLLÓ 
mozgófénykép 

s z i n h á z 

Pénteken, szombaton és vasárnap1 

Psylander játszik. Psylander játszik. 

b e c s ü l e t é r t . ! 
Társadalmi dráma 2 felvonásban, •[» 
irta Ernst von der Recke. 

Waldemar Psylander. S | 
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N y u g a l m a t k i v á n 

a török főváros. 
Konstantinápoly, január 30. 

(Saját tudósítónktól.) A város teljesen 
nyugodt. Izgalomnak sehol 'semmi nyoma. 
A bankházaikkal és gőzhajózási ügynöksé-
gekkel teli galatai főutcán rendes medrében 
folyik az üzleti élet. Reggeltől estig, a kelet 
és nyugat minden népeiből vegyes tömegek 
hullátnzamak raj ta s kétoldalt az utcára nyitó 
boltokban ezernyi árus kínálgatja zajongva, 
lármázva, ötféle nyelven is, a maga porté-
káját. Aki nem érti meg őket törőkül, azzal 
görögül kezdenek alkudozni s ha ez sem ve-
zet eredményre, akkor olaszul, sőt angolul 
támadják meg a járókelőket. A legkülönbö-
zőbb gyümölcsöktől a legfinomabb iparmű-
vészi termékekig minden kapható ebben a 
szük, piszkos utcában, mely egyrészről a 

Kelet fővárosának legélénkebb életű utcája, 
másrészről azonban minden világrész leg-

'gyanusabb elemeinek valósággal találkozó-
helye. A galatai főutca piszkos lebujainak 
törzslakói mindemre kapható emberek, pénz-
ért forradalmárok is, de ha jól megfigyelik 
őket, hajlandók a padisah érdekében is sík-
ra szállani. A házak tövében meghúzódó ren-
geteg koldus, a koldus dervisek, hosszúbaju, 
piszkos arab és boktarai csirkefogók, tunya, 
de akár ölni is kész petrzsa legények to-
longanak .a nagy hidtól a Perába vezető Jük-
sek Kaldyrymon végig. Ha a sztambuili hi-
vatalok palotáiban történik valami, azt el-
sősorban a galatai főutca érzi meg. A leg-
hamarabb itt izgatottak az emberek. Az uj 
kormány azzal is kezdte a működését, hogy 
mindenek előtt a galatai főutcát s annak kör-
nyékét, valamint az idegenek lakóhelyét, Pe-
ra felé vezető utcákat szállatta meg katonák-
kai és rendőrökkel. A nagy elővigyázatra 
azonban nem volt szükség. Konstantinápoly, 
ugy látszik, már belefásult az eseményekbe 
s azok után, hogy Kirkfcilissze eleste óta 
egyetlen örömnapja sem vollt. Kiamil buká-
sa, Nazim halála sem okozott különösebb 
izgalmakat. 

Tegnap délelőtt rikkancsok ezrei ékte-
len ordítással valami röpiratot ámultak, mély 
a Mukhtar ós. Kiamiirtabinetek működéséi 
támadta és Kiamil pasát nyíltan azzal vá-
dolta, hogy a bolgároktól pénzt fogadott el. 
Dél falé azonban ismét eltűntek az utcáról. 
Magasabb helyről rendelték őket vissza, a 
kormányválságról ma már senki sem beszél. 
Kiamiilt máris elfelejtették .s még a Diván 
Jolién, a Serapin Effendi olvasókaszinójá-
ban, ahová főleg a hivatalnokok járnak, sem 
tárgyalnák már róla. Legfeljebb arról ta-
nácskoznak, hogy kik a bekövetkezett rend-
szerváltozás ltgujabb áldozatai. Mert a le-
tartóztatások még egyre folynak s naponta 
tömegesen viszik börtönbe azokat, akik a 
konzervatív pártok uralomra jutása óta az 
ifju-törökök üldözésében részt vettek. Az 
ujabb eseményeket csak a derde d'Orient 
tárgyalja bővebben, az előkelő külföldieknek 
s különösen a diplomáciai ka r tagjainak Ab-
rakaim pasa házában, a Grandé Rue de Peru 
felső részében levő pompás kaszinója, mely-
nek mindennapos vendégei Pallavicini őrgróf 
a magyar-osztrák nagykövet és Giers, az 
orosz cár meghatalmazott minisztere is. En-
nek a klubnak a külön termeiben nem egy 
fontos tanácskozást tar tot tak az utóbbi he-
teikben s tegnap ugyancsak itt tárgyalt hosz-
szasan Szaid Halim herceg, az újonnan ki-
nevezett külügyminiszter a német nagykö-
vettel s később Pallavicini őrgróffal is. Hogy 
mii történt ezeken a tanácskozásokon, azt 
természetesen kevesen tudják, az .azonban 
igen közelfekvőnek látszik, hogy a hármas-
szövetség tagjai, Olaszország kivételével, 
erősen befolynak a közel jövő eseményeibe. 

Az uj kormány harcias szózatai ellené-
re sem hisznek az emberek a háború folyta-
tásában s az az általános meggyőződés, 
hogy minden csak a szintén kifáradt s a há-
ború folytatásától ugyancsak irtózó Balkán-
úllíunok megfélemlítésére való. Még a por-

tán is az az általános meggyőződés, hogy 
csak napok kérdése s létrejön á béke, min-
den valószínűség szerint kedvezőbb feltéte-
lek között, mint amilyenek között Kiamilék 
akarták megkötni. Resid bej és Abdunah-
man effendi, volt miniszterek, akik iaz állam-
csíny óta voltak foglyok a portán, ma kisza-
badulták, de mindketten .nyomban el hagyták 
a török fővárost. Azt beszélik, hogy Abdul 
Hamidot, az exszultánt, akit a háború kitö-
résekor hoztak Szalomikiből Koinstantinápoly-
ba, a legközelebb ismét elviszik, még pedig 
minden valószínűség szerint Kon iába. Ez 
azonban csak olyan szállongó hir. Bizonyo-
sat nem tud senki. De nem is igen érdekli az 
embereket. Ugyan ki gondolna itt Abdul Ka-
midra, ahol már azt is elfelejtették, hogy 
volt valaha Törökországnak egy városa, a 
melynek Üszküb volt a neve? . 

T O R V E N Y K E Z É S . 
§ A hét éves leány merénylői. A mult 

év augusztusában történt, hogy Gyapjas 
Mihály szegedi vasesztergályos-segéd ajtó-
zárat javított P. iparos házában. Az iparos-
nak a hét éves leánya egyedül tartózkodott 
a lakásban, amit a bestiális lakatos kihasz-
nált és merényletet követett el az áldozata 
ellen. Az aljassága nem maradt nyomtalanul 
és a rendőrség letartóztatta. A kihallgatás 
alkalmával elmondta, hogy a kis leánnyal 
ez már nem az első esete, sőt a bűntársát is 
megnevezte, Börcsök Pál lakatossegédet, aki 
elaltatta a leányt. A szegedi törvényszék 
fiatalkorúak fölött Ítélkező bírósági zárt tár-
gyaláson Ítélkezett a bűnügyben. A bíróság 
Gyapjast egy évi, Börcsököt pedig hat hó-
napi fogházra ítélte. 

§ Ryhliczky érettségi bizonyítványa. 
A pesti magyar kereskedelmi bánik zseniális, 
de póruljárt csalója, Ryhlyczky Zoltán, egye-
lőre remegve várja Ítéletét a felsöbirősá-
goknak, ahova súlyos büntetését megfeleb-
bezte. A törvényszéki tárgyaláson derült ki, 
hogy Ryhlyczky egy érettségi bizonyít-
ványt is hamisított testvére, Ryhlyczky La-
jos nevére. E miatt közokirat hamisítás cí-
mén is pörbe fogta az ügyészség. Ryhlyezkyt 
a gyűjtőfogházból ma előállították a vizs-
gálóbíróhoz, aki közölte véle, hogy az írás-
szakértők határozottan fölismerik az ő keze 
írását a Iharnis érettségi bizonyítványon. 
Ryhlyczky tagadta a hamisítást. Védője 
most ellenőrző Írásszakértővel kívánja meg-
vizsgáltatni a hamis bizonyítványt. 

E l e g á n s 5 s z s b á s l a k á s , 
2 e l ő s z o b á v a l , I C I a u z á L f é p 2 . 
sz. a. (Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 
ház) II. emeleten 

azonnal bérbeadandó. 
Ugyanot t egy cassa is e ladó. 
Tudakozódha tn i d r . S z é k e l y Vil-

m o s ügyvédnél . 

Hirdetéseket f e l v e s i a kiadd-
hivatal, S i e g e d Kárász-utca 9. 

N EMEN YINE 
F O G M Ű V E S T E R M E 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készit mindenféle 
f o g m u n k á k a t kaucsukban és 
aranyban, Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. - Bármilyen 
javítás hat óra alatt elkészül, 522 
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KÖZGAZDASAG 

N i n c s v e t ő m a g . 

(Saját tudósítónktól.) Az idei tavasszal, 
ha csak okos intézkedésekkel elejét nem ve-
szik a bajnak, olyan veszedelmek zudulnák 
az országra, amelynek hatását ma még ki-
számitanii sem lehet. Vetőmaginséggel állunk 
szembe, amelynek már ősszel is jelentkezett 
a szomorú következménye, nevezetesen az 
ország egyes vidékein a szántóföldnek jelen-
tékeny része bevetetlen maradt s igy is fog 
maradni, ha az Ínséges vidékek valami mó-
don nem juthatnak hozzá vetőmaghoz. 

A vetőmaginség okai eléggé ismeretesek. 
A múl t esztendő egyáltalán nem volt alkal-
mas vetőmag teimalésiie. Augusztus elejé-
itől késő őszig szakadatlanul esett az eső s 
igy a felvidéken, ahol jóval később takarít-
ják be a termést, részint lábon, részint le-
aratva megázott a gabona, ily körülmények 
között azt vetőmagnak felhasználni nem le-
het, Jórészlben ez az oka annak, hogy a fel-
vidéki vármegyékben már őszkor sem tud-
ták, különösen a kisgazdák bevetni a gabona-
termő földeket, nem volt vetőmag és a kis-
gazdák legtöbbjének ma sinos vetőmagja. 

I t t tehát segítségre van szükség. Orszá-
gos bajról lévén szó, csakis a kormánytól 
várhat a gazdaközönség segítséget, a társa-
dalmi munka i t t legfeljebb abból áll, hogy 
a gazdatársadalom különböző testületeit a 
vármegyei gazdasági egyesületek, a gazda-
körök és a szövetkezetek ugyszinte a földmű-
velésügyi minisztérium kirendeltségei sürgő-
sen i r j ák össze, hogy egyes községekben 
mennyi vetőmagra van szükség, a kormány 
aztán gondoskodjék annak beszerzéséről s 
ossza kii azt az ínségesek között, de természe-
tesen ugy, hogy ebből nagy anyagi megter-
Leltetés, főleg a kisgazdákra nézve ne szár-
mazzék. 

Célravezető megoldásnák látszik az is, 
ha a kormány a kisgazdák hitelszervezeteit 
lá t ja el megfelelő anyagi segítséggel, amely-
nek aztán a kormány segitségével beszerez-
hetnék a vetőmagot s azt kölcsönképen ki-
osztanák az a r ra rászoruló gazdáik között. Ez 
a mód nézetünk szerint a leghelyesebb. Ne 
a kormány adjon kölcsönt, hanem azok a hi-
te ls zervezetek, amelyeknél a kisgazdák érde-
kelve vannak. Ez azért is célszerű, mert. igy 
apró részletekben törlesztheti a gazda a ve-
tőmag árát, míg ha az államnak tartozik az-
zal, a részletifi eztések kedvezményétől elesik, 
hiszen az államnak milliókba kerülne pusz-
tán az, ha olyan szervezeteket áll í tana fel, 
amelyek a részleteket, beszedik és elkönyve-
lik. 

lEddig még csak a beregvármegyei gaz-
dasági egyesületről tudjuk, hogy vetőmagot 
kérelmezett a kormánytól. 

Tessék a gazdatársadalmi testületeknek 
•sürgősen foglalkozni e kérdéssel, amíg a 
dolog nem lesz késő, amíg lehet a bajon segí-
teni. Tudjuk nagyon jól, mit jelent az ország-
ra nézve, ba csak 10—15 millió métiermá-
zsával kevesebb gabona terem is. Jelenti a 
drágaság fokozódását, a kenyér árának az 
emelkedését s az ennek nyomában járó szo-
ciális bajok egész özönét. Már pedig, ha az 
ország egyes vidékeinek kellő időiben nem 
lesz tavaszi vetőmagja, igen sok föld marad 
bevetetlen s igy természetszerűleg gaboná-
ból kevesebb is fog teremni. A hiányt aztán 
pótolni kell s akkor teljes aktualitással lép-
het fel a buzabebozatal kérdése is, má r pedig 
ettől tudomásunk szerint fázik és pedig mél-
tán fázik mindenki az egész országban. 

Ismételjük, ma még valahogy ki lehet a 
fenyegető veszedelmet kerülni, de csak ugy, 
hogy fia hamarosan döntő lépés történik ez 
ügyben. A börze uiár is érzi a készülő vesze-
delmet, a gabonaárak módnélkiil emelkednék, 
amit különben előidéz az is, hogy az őszi ve-
tés egyrésze nagyon gyöngén áll. Ez esak te-
tézi a bajt , amely teljes nagyságában akkor 
fog igazán jelentkezni, ha nem gondosko-
dunk idejében vetőmagról. 

DBCMAQYARQRSZftQ 

x A valótlan fizetésképtelenségi hírek. 
A gazdasági válság közepette igen sok kel-
lemetlenséget és ba j t okoztak az alaptalan 
és riasztó fizetésképtelenségi hírek. Az ilyen 
hírek terjesztése ellen ép a közelmúltban 
szerzett tapasztalatokon való okulás vezetett 
több érdekképviselet köbeiében arra az elha-
tározásra, hogy a tisztességes kereskedelem 
zavartalan működésének védelmében intéz-
kedéseket kérnek az igazságügyminisztertől. 
Ebez a megszivlelésre érdemes mozgalomhoz 
csatlakozott most a debreceni kereskedelmi 
és iparkamara, A kamara — mint Debrecen-
ből jelentik — fölhívást tett közzé, amelyben 
a nyilvánosságot kéri föl, hogy tartózkod-
jék olyan fizetésképtelenségekről szóló lii-
reknek a terjesztésétől, amelyekről előbb a 
legteljesebb bizonyossággal meg nem győ-
ződött. A jövőben a kamara, ha kinyomoz-
za, hogy ki az, aki szándékosan terjeszt va- ' 
lótlan híreket, sa já t hatáskörében is .meg-
teszi majd a bíróságnál a szükséges lépé-
seket. , 

x Uj vasutak. A topolya—ada—tisza-
kür t i vasúti' összles műszaki előmünikálatái 
készen vannak és most, a finanoirozás kérdé-
sének megoldása van folyamatban. A titel— 
pancsovai vasút ópáva—toroutálvásárbelyi 
szárnyvonalának kiépítése a megvalósulás 
stádiumába jutott és az érdekelt községek 
már megszavazták a hozzájárulási költsége-
ket. 

A budapesti gabonatőzsde. 
A határidőpiaoon általában kedvezőtlen 

hatást tett a fegyverszünet felmondásáról, 
valamint a román-bolgár konfliktusról a 
mai reggeli lapokban közölt bir, minélfogva 
a megnyitásnál a helyi spekuláció isimét na-
gyobb tételekben vásárolt, A buza árjavulá-
sáboz hozzájárult a malmok nagyobb árfize-
tésre, valamint az is, hogy töhb helyen erős 
fagy volt az éjjel és igy attól félnek, hogy 
u jabb panaszok érkeznek majd a vetésről. 
A zárlát azonban kissé lanyhább. Egy óra-
kor a következők voltak a záróárf olyamok: 
Buza áprilisra 11.77—11.78. Buza októberre 
12.27—12.28. Rozs áprilisra 10.80—10.14. 
Rozs októberre 9.73—9.74. Tengeri májusra 
8.72—8.73. Tengeri jtiliusra 7.93—7.94. Zab 
áprilisra 10.72—10.73. Zab októberre 8.90— 
8.91. 

A budapesti értéktőzsde. 
A külpolitikai helyzet kiélesedése az elő-

tőzsde kezdetén a beszspekulánsokat ujabb el 
adásra buzdította, A kínált áru azonban 
könnyen volt elhelyezhető, minek következté-
ben az árnivó többé nem sülyedt, sőt né-
hány papír, mint például a r imamurányi , a 
magya r bank valamivel emelkedett, A kész-
árupiac üzletfélén volt, eladni csak némi 
árengedménnyel lehetett, A zárlat csöndes. 
Kötöttek: Magyar hitel 805—807. Osztrák 
hitel 614.50. Leszámítol óbank 512—512.50. 
Magyar bank 557—561. Rimamurányi vasmű 
701—704.50. Osztrák-Magyar államvasút 698. 
Közúti vasút 673.50—675.50. Salgótarjáni 743 
—745. Gumi 596—600. Magyar viliámossági 
483—486. 

A bécsi börze. 
A mai előtőzsdén a kötések a következők 

volak: Osztrák hitel 613.25. Magyar hitel 807. 
Anglóbank 328.50. Bankvenein 583. Unió-bank 
505.75. Landerbank 504. Osztrák-magyar ál-
lamvasút 696.50. Déli vasút 104.50. Elbavölgyi 
vasút 312 Rimamurányi vasmű 703. Alpesi 
bányarészvény 1016.50. Török sorsjegy 221, 
Márka készpénzért 118. Skoda 785. 

Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos : Várnay L. 

1913. j anuár 31. 
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minden állami tisztviselőnek fontos! 

Az 

uj nyugdíjtörvény. 
(1912. LXV. t.-c.) 

Magyarázatokkal ellátta: 

dr. Dános Árpád, 
min. fogalmazó. 

Ara fl K ftO fillér. - Kapható: 

Wáf®nay L-, keSIIébeS* 
SZEGED, Kárász-utca 9. sz. 
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Délmagyarország 
előfizetési ára Szegeden: 

egy évre . . . 24.— kor. 
félévre . . . 12.— „ 
negyedévre . . 6.— „ 
egy hónapra . 2.— * 

Vidéken: 
egy évre . . . 28.— kor. 
félévre . . . 14.— „ 
negyedévre . . 7.— „ 
•így hónapra . 2.40 

3285—1912. végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a budapesti kir. járáshiróságuak 
1912. évi Sp. XVII./1031. számú végzése kö-
vetkeztében Dr. Rottenberg Pál ügyvéd ál-
tal képviselt Magyar-bank és keresk. rész-
vénytársaság javára 330 korona s jár. erejéig 
1912. évi október hó 28-án foganatosított 
kielégítési végerhajtás u t j án felülfoglalt és 
8000 koronára becsült következő ingóságok 
u. m.: 2 cséplőgép nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíró-
ság 1912. évi V. 3571/1. számú végzése foly-
tán 330 korona tőkekövetelés, ennek 1912. évi 
julius hó 5-ik napjától járó 5% kamatai, 
i/i% váltódij és eddig összesen 76 korona 60 
fillérben bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig Szegeden, Sárkány-utca 6. sz. 
alatt leendő megtartására 
1913. ÉVI FEBRUÁR HÓ 1-SÖ NAPJÁNAK 

DÉLUTÁNI 3 ÓRÁJA HATÁRIDŐÜL 
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 
108. értelmében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet ígérőnek szükség esetén a becsáron 
alul is el fognak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságo-
kat mások is le- és felülfoglalták és azokra 
kielégítési jogot nyerteik volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t-c. 102. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Szegeden, 1913. évi január bó 3. 

Sebesztha 
k&< Vít. végrehajtó. 
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Városi 
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Folyószám 186. 

szinház 

Szeged, 1913. január 31-én 

F A U N . 
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Edward Knoblauch. For-

dította: Sebestyén Károly. 
Rendező: ALMÁSSY ENDRE. 

SZEMÉLYEK: 
Almássy Endre 
Virányi Sándor 
Szatmáry Árpád 
B. Baróti József 
Mihó László 
Szohner Olga 
Szűcs Irén 
Csáder Irén 
Gyöngyössy Teréz 
Pogány Béla 
Koháry Pál 

A faun 
Lord Stonbury 
Sir Ernest Cruddock, ügyvéd 
Maurice Morris 
Ciryl Overton, festő 
Lady Alexandra Vancey 
Miss Lydia Vancey 
Miss Hope-Clarke 
Vivian, a leánya 
Fisch 
Jackson 
Az első felvonás történik. Lord Stonbury londoni palo-
tájában, az ascot-i versenyek alatt, a második és har-
madik a lord vidéki kastélyának üvegházában a good-

voodi versenyek előtt való éjszaka. 

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

zene-es té ly . 

Apróhirdetések. 
Legjobb hajfestő az 

országosai elismert Lein-
zinger-féle Ara 2 korona, 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szegad. 
Széchenyi-tér 520 

Csipke-
es szövetfüggönyök külö-
nös gonddal vegyileg tisz-
tittatnak olcsó árak mel-
lett és rövid idő alatt 
LUCZA JÓZSEF 
kelmefestő és vegytisztitónál 
Laudon-utca 9., Valéria-
tér sarok. Telefon 994. 
Gizella-tér 3. sz., Balogh-
palota. Telefon 1055 
Fióküzlet: ZENTA, Főtér, 
Zenta és Vidéke Takarék 
házában. HOHMEZŐVÁ-
SÁRHELY, Szegedi-u. 8. 

H a j ő s z ü l é s e l l e n 
csakis az ártalmatlan Lein-
zinger-féle „Hajrestorert" 
használja. Ára 2 korona. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 520 
niguaiisiiiaiiHSBiiia 

Gyenge nők, gyer-
mekek és betegség után 
mindenki erőre kap a 
Leinzinger-féle „C h i n a-
vasbortol". Ára 2*40 fillér 
a Leinzinger-gyógyszer-
tárban, Szeged. 205 

Izzad valamely test-
r é s z e ? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 60 fil-
érért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 502 

A 

T 

Á g y b a v i s e l é s ! 
Azonnali megszüntetése! 

A kor és nemi adatok közlése 
ellenében felvilágosítást ingyen 

Nürnberg 

nyui t : 
Pfa l ler Oeorg 

m (Bajorország) 

A 
• 

Auer-fény világítási- és 
jókarbantartási vállalat. 

Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 1. szám. 
Csi l lárok, gázfőzők és 
mindennemű gázfelszere-
:: lési cikkek raktára :: 

Telefon 488. Telefon 488. 

VASÚTI MENETREND 
Érvényes 1912. október 1-től. 

A Szeged állomáson. 

Indulás: 
Budapest fe lé : K. exp. 326. Sz. v. 1«. Gy. v. 6<». 

Sv. v. 430. Gy. v. 954. Sz. v. 840. T. V. sz. sz. 2H. 
Gy. v. 311. Sz. v. lio. Sz. v. 515. 

Temesvár fe lé : Sz. v. 926. Gy. v. Hl. Sz. v. 255 
Sz. v. sz. sz. U6 (Nagykikindáig). Sz. v. 540. Gy. v . 6 5 
T. v. 2io. Sz. v. 425. K. exp. 246. 

Nagy-Becskerek—Károlyháza fe lé: Sz. v. 155 
Sz. v. 457. Motor 956. Sz. v. 1150. Sz. v. 227. Sz. v. 622 

Arad fe l é : Sz. v. 256. Motor 542. M. v. 1020. Gy. 
m. 1235. Sz. v. 322. Motor 436 Mezőhegyesig). Gy. m. 
633. M. v. 725 (Makóig). 

Érkezés: 

Budapest fe lő l : Sz. v. 1203 Gy. v. 1135. Sz. v. hü 
Sz. v. 7]0. Gy. v. 6<». Sz. v. 1029. Sz. v. 1 5 Gy. v . 135 
Sz. v. 737 (Kecskemétről). K. expr. 2 5 

Temesvár felől: K. expr. 320. Sz. v. 1257. Gy. v. 
948. Sz. v. 736. Gy. v. 305. Sz. v. 1229. Sz. v. 457 
Sz. v. 7 5 

Nagy-Becskerek—Károlyháza fe lő l : Sz. v. 720 
Sz. v. 941. Sz. v. 1200. Sz. v. 104 (Csókáról). Sz. v. 254. 
Sz. v. 557. Sz. v. 1234. 

Arad fe lő l : Gy. m. 924. Sz. v. 1137. Motor 146. 
Motor 351. Gy. m. 242. M . v. 632. Sz. v. 9H. M. v. 521 
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről). 

A Szeged-Rókus állomáson. 

Induias: 
Nagyvárad fe lé : V. v. 8<» (Békéscsabáig). Sz. v. 

320. M. v. 655 (H.-M-Vásárhelyig). Sz. v. 1059. Sz. v. 
244. m. v. 350 (Gyuláig). 

Szabadka fe lé : Sz. v. 258. Sz. v. 8'4. Sz. v. 1130. 
Sz. v. 312. Sz. v. 440. T. v. sz. sz. 653. Sz. v. 1020. Sz. 
v. 619. 

Horgoa és Zenta f e l é : Sz. v. 400. v. v. 126. 

Szeged-Rókus állomásról Gombosra érkezik 
Sz. V. 750. Sz. V. 109. Sz. v, 422. G y . V. 808. Sz. V. 25 

Gombosról indul Bosznabródba: Sz. v. 25i. 
Sz. V. 810. Sz. v. 119. Sz. V. 437. Gy. V. 8 5 

Bosznabródba érkezik: Sz. v. 236. Sz. v. 656. 
Sz. v. 855. Gy. v. 1045. Sz. v. 4U. Sz. v. 621. 

Bosznabródból indul Gombos f e l é : Sz. v. 900. 
Sz. v. 1 1 5 Gy. v. 530. Sz. v. 735. Sz. v. 931. Sz. v. 1'0. 

Bosznabródból Gombosra érkezik: Sz. v. 1208. 
Gy. v. 803. Sz. v. 1021. Sz. v. 315. Sz. v. 725. 

Érkezés: 

Nagyvárad felől: Sz. v. 1045. V. v. 740, csak 
Békéscsabáról. Sz. v. 422. Sz. v. lioi. Sz. v. 946. Mo-
tor 243. M. v. 530 (Hódmezővásárhelyről). 

Zenta-Horgos fe lö 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. 1 2 5 Sz. v. 355. Sz. v. 512. 

Közvetlen kocsik közlekednek: 

Budapest nyugati p. u.—Orsova között. I—II 
osztály. Budapestről indul 1015. 

Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Sze-
ged—Karlova—Nagybecskereken át)..l—II. osztály. Buda-
pestről Indul 1 0 5 Pancsováról indul 301. 

Szeged—Békéscsaba között: I—III. osztály. Sze-
gedről indul 6 5 Békéscsabáról indul 434. 

Rövidítések magyarázata: A nagyobb sz í az 
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától reg-
geli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket 
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltük. 
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v. = mo-
torvonat, V. v. ® vegyesvonat, K. expr. = keleti enpresi 
1 — tehervonat személysaáRitással. 

Verseny-
nagyáruház 
J|«f. bérpalota, a gőzfürdővel szemben. 

= yíllandó = 
alkalmi vételek! 
F M í r o s b í l í(iH«riilt finom árulj! 
Ruha bársonyok K 21— 
120 széles gyapjú szövetek „—-90 
120 széles zsolnai szövetek „ L 2 0 
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 
Himzések Batisztra20 és 30 fillér 
Valódi clöpl-csipkék 10 fill.-töl 50 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 harisnyák „ 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 
Himalája sálkendők „ 6 .— 
Batiszt női hímzett nadrágok „ 2 .70 
Színházi 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 lé-

tezett olcsó árban! 
Tessék meglátogatr i! 

Ritka alkalom! Szabott árak! 
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Siessen addig, míg nem késő egészségéi m m m m . 
Egy jelentéktelennek látszó meghűlés as összes légzoszerrek legkülönfélébb megbetegedését 
vonhatja maga után- Igyekezzünk idejekorán elejét venni a bajnak, mert a könnyelmű elha-
nyagolás sokszor végzetessé válhatih- A meghűlésből eredő köhöjféa, refcedtaég, mcghülée, 
nebézlé legzés és a légzőszervek horutos megbetegedéseinél kitünftea fceva.t az orvosi 
előkelőségek V I I Q C D I K 1 Mindenütt kapható. Egy üveg ára 3 korona ÖO fillér 
Stol javalolt T H I S b K I Í ^ Í egy nagy üveg ára 5 korona. Postán leghevesebb 8 üteg 

- ^ rendelhető meg utánvétellel az egyedüli főraktárbóls 

Diana-gyógyszertár, Budapest, Károly-ktirnt 5. szám 
v̂-;.: -tgsmmi.iji!iiLiiiiffiiMi>iiiii»pwi»iii<ii'iiri)i''i|i — 11 •"""—" " " 

P 

•- * j , ^ Ü. 

V á r n a y £ . , 5 z c g c d Telefon 81. 

Teljesen újonnan átalaKitott üzletemet a nagyérdemű Közönség szWes figyelmébe ajánlom. 

I l l | < l t r Í S | f d Í l , e l*Z € r e l V c a m M * x ft Külföldi irodalom terméKeWel. 

jrószttclj fe papfrncmtícH 5 . 1 " " " " m " ' n 

tf SSmmíImía j k e u l n a moderis techniKa minden VWmáctyalVal felszerelten Ízléses mnnKáK 
n o n y v n y o m a a H w i u u r g m m t 

f f é i t i M Í l f K t S t V i f ái5zmnnKáK, mindenféle KönyVKötéyeK gyors és pontos elvégzésére 
# \ W W j f f l | y i w S I modernül berendezve. 
Közigazgatási ÍS iigyv'édi nyomtatVányoK állandö nagy raKtára. 
Ünggyinta bllyegzŐK csinos Kidltifásban gyorsan és pontosan KészülneK saját műhelyemben. 
7. " " 

ItzUti KÖttyVcK döJ í s Külön rendelésre is szépen és gyorsan KészülneK. 

1913 január 31 
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GUMM1T több mini 2000, 
jirvos mlnVa legmegbiz 

hatóbbat ajánlja. 
' A kirakatokban ki-, 

Giiggeszteht OLLA rec-j 
^ lamlábiácskák azelá-j 
frusitóhelyeketjtlii 
[Ára4.őés8K>-,. 
^uczakjáért,^ ^ 

Ara ucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. - Követelje azonban, hog 
ofi ? n , n í k ,crakla OLLA-t adjon és ne engedjen magának cse sélvebb értakfi «II4„„ f

J
eldicsé?ni, _ Az 

az OLLA-

OLLA 
leníkus 

MjesJ 
kapható. Mindenütt 
Inöyan. 

SZEGEDEN KAPHATÓ: Vajda Imre és Társa, Varró 
Béla, Sandberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor 
Franki Antal, Gyuritza Lipót, Leinzínger Gyula, Kenecz 

Dezső. 

A kirakatokban kifüggesztett OLLA reklámtáblácskák 
az OLLA elárusitó helyeket jelzik. 156 

I B B B S B B f l l H H S B I B i B B S I S B Ü l E l I B 

mist / 

I l B B B l i B B l l I H l B l i B B I i i a i 

NAY ÉS R Ó N A 
köztisztasági gépek és eszközök g y á r a 

B U D A P E S T , V. KER. A L K O T M Á N Y - U T C A 4. S Z Á M . 
Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek. 

Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák, 
162 Szemétgyiijtőszekrények. Hulladékkocsik és sze-

meteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szi-
v vattyuk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök, 

Állandó mintakiállltás. • • • Legmodernebb kivitelben. 

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 

DELMAGYARORSZÁQ 


