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Uj háború. 
A Balkán nagy háborúja mult de-

cemberben nyugvóponthoz ért . 'A hadvi-
selő felek mindkét részről belefáradtaik a 
borzalmas küzdelembe s az operációk 
eredményei alapján hosszabb fegyverszü-
netre léptek. Megindulhatott igy a béke-
tárgyalás is s egész Európa a legjobb ki-
látások közt nézhetett annak befejezése, 
gyümölcse elé. 

Két akció egyengette a békesség út-
jait: a közvetlenül érdeklett államoké s a 
világpolitika szempontjából őrködő nagy-
hatalmaké. A diplomácia nagy és nehéz 
munkát végzett, komoly föladatának ma-
gaslatán. Sikerült neki a bonyodalmas 
nemzetközi kérdéseket akként szétbontani 
és egyszerűsíteni, hogy egyfelől megszi-
lárdíthatta ekkép a nagyhatalmak szoli-
daritását, másfelől befolyásával részint 
kiegyenlitőleg tudott hatni a harcos álla-
mok ellentéteire. 

Tiz napja ezek már oly közel jutot-
tak egymáshoz a megértésben, hogy diffe-
rencia alig maradt fönn közöttük. A győz-
tes balkáni országok ildomosán mérsé-
kelték követelményeiket s a török megha-
talmazottak is elmentek a lojalitásban az 
engedékenység szélső határáig. Már-már 
a legvalószínűbb volt, hogy a megegyezés 
perfektuálva lesz. Csupán egy hiányzott: 
Törökország részéről a ratifikáció. 

Egy kis optimizmussal erre is lehe-
tett akkor számítani. Az egyezményhez 
hozzájárult nemcsak az ottomán kor-
mány, hanem az összehívott diván, a bi-
rodalmi tanács is. Ekkor jött közbe vá-
ratlanul az a viharos fordulat Konstanti-
nápolyban, mely az egész kérdést újból 
élére állította és ettől a békeinstrumen-
tum is fölborult. 

Az „ifju-török" áramlat bocsátotta 
dagadó hullámait az események szinteré-
re. Pá r mozgalmas óra elég volt, hogy 
a portán a kormányaztot más erők ra-
gadják ki az eddigi kezekből s a padisah 
palotájában ez a személy és rendszervál-
tozás törvényes megerősítést kapjon. A ha-
talom az „ifju-török" irányzatú államfér-
fiakhoz került, kik a békeegyezményt el-
utasitották s ennek pontozatai helyébe el-
lenjavaslatokat terjesztették ugy a Balkán-
államok, mint az európai nagyhatalmak 
elé. E lépés lényege az, hogy az uj-török 
rezsim elvi kérdést csinált Drinápolynak 
s az égei.-szigetek egy részének ottóimán 
főhatalom alatt megmaradásából. 

Maga a fordulat a béketörekvések 
útjába uj torlaszokat emelt, a mi a felekre 
oly lehangolólag hatott, hogy be is szün-
tették legott a további tárgyalásokat a 
londoni konferencián. Emiatt most közel-
álló valószínűség, hogy a fegyvereknek 
kell ismét átvenniük a (szót a diplomáciá-
tól. 

Ebbe a vágásba állítja a kérdést a 
bolgár fővezénylet tegnapi lépése, mely-
lyel a fegyverszünetet fölmondja s a szer-
ződéses kikötéshez képest az ellenséges-
kedések folytatását a fölmondástóll számí-
tandó negyed napra: tehát jövő hétfőre be-
jelenti a török főhadiszállásnak. Ha tehát 
addig nem lehet más utón a katasztrófát 
föltartóztatni, a háború második része, a 
téli hadjárat , ujabb borzalmakkal megindul 
csákhamar. 

A nagyhatalmak föladata e szomorú 
fordulat után elsősorban bizonnyal az 
lesz, ami az első őszi hadjárat kezdetén 
volt, hogy a háború a Balkánra szoritko-
zólag lokalizáltassék s messzebb terjedő 
méreteket ne ölthessen. Európa jóléte s 
nyugalma érdekében nemcsak óhajtjuk, 
hanem bizvást remélhetni véljük is, hogy 
ez a törekvés ismét teljes sikerrel kecseg-
tet. Sok garanciát látunk erre nézve ab-
ban, hogy a nagyhatalmak szilárdul ra-
gaszkodnak a világbéke mostani egyensú-
lyának fenmaradásához s egyikük sem 
akarja a háborút, egyikük sem kiván az 
európai szolidaritás köréből kilépni, vagy 
tőle távolodni, rettenetes felelősséggel az 
akkor beállandő következményelkért. 

E részben tehát nyugodtan nézhet a 
jövőbe a közvélemény. 

De nem adunk föl minden reményt 
arra nézve sem, hogy a hétfői terminus 
lejártáig történhetnek eredményes kisér-

Az idegen gyermek. 
Irta: Biró Lajos 

Az asszony (mosolyogva): Nagyon ko-
moly dologról? 

A férj: Igen. Ne mosolyogj. Egy na-
gyon, nagyon komoly dologról. 

Az asszony: Hát tessék. Beszéljünk ar-
ról a nagyon, nagyon komoly dologról. 

A férj: Még mindig mosolyogsz. Még 
mindig nem veszed elég komolyan. 

Az asszony: De szivem, hát mit akarsz 
tőlem? Előre is beleegyezem mindenbe, amit 
kívánsz. 

A férj: Ne mondd ezt ki olyan könnye-
dén. N.em tudod, mit kívánok. 

Az asszony: De igen. Minden gondola-
todat ismerem. Takarékoskodjunk? A kicsi 
számára? Jó. Én már hozzá is fogtam. (Ne-
vet.) Minden gondolatodat ismerem. Min-
den. lépésedet ismerem másfél év óta. Miért 
ijesztgetsz? Ugy-e, ezt akarod? 

A férj: Neim. 
Az asszony (legyint): Akkor valami ha-

sonló dolog lesz. 
A férj: Hasonló! . . . Nem, nem hasonló. 

Egészen m á s . . . (Megakad.) I g a z . . . hogy 
te szinte minden gondolatomat ismered más-
fél év óta. Szinte minden lépésemet tudod. 
De nem tudod, milyen volt az életem, mi-
előtt a feleségem, mielőtt a menyasszonyom 
lettél. 

Az asszony: Elmondtad nékem, 

A férj: Nem mondtam él mindent. 
Az asszony: Nem? 
A férfi: Nem. 
Az asszony (megdöbbenve): Hát akkor.. 

mondd e l . . . amit akarsz. 
A férj (mély lélegzetet vesz): Elmon-

dom. Szeretem, hogy komolyan hallgatod 
végre. Amit elmondok, amit kérek tőled, az 
nekem nagyon fonitos, az nekem végtelenül 
fontos. Félek elmondani. 

Az asszony (elsápad): Mondd el. 
A férj: Az egész életünk nyugalma, az 

együttélésünk boldogsága függ tőle, hogy 
megbocsátasz-e, hogy megértesz-, hogy to-
vább is igy leszünk-e, mint eddig, hogy min-
den érzésünk és minden gondolatunk közös 
marad-e? 

Az asszony (szorongva): Mondd el. 
A férj: Én nagy hibát követtem el: el 

kellett volna mondanom neked ezt már ak-
kor, amikor a menyasszonyom lettél. Mielőct 
a menyasszonyom lettél. De akkor azt monc-
tam magamban, hogy ha asszony leszel, job-
ban megérted, majd azt gondoltam, hogy ha 
a feleségem leszel és látóid, hogy én is min-
dig igyekszem jó, mindenkivel elnéző, min-
denkinek megbocsátó lenni, akkor te is tü-
relmes leszel . . . 

Az asszony: Ne kinozz. Mondd meg 
m á r . . . 

A férj: Amikor már régen szerettelek 
és amikor már tudtam, hogy szeretsz, még 
mindig haboztam, hogy megkérjem-e a ke-
zedet . , . 

Az asszony: Igen. 
A férj: Igaz, hogy te bátorítottál? 
Az usszony: Igaz. 
A férj: Igaz, hogy mikor a menyasszo-

nyom lettél, üzt mondtad, hogy nem tudsz 
okot a világon, amely téged visszotarthatna 
attól, hogy a feleségem légy? 

Az asszony: Igaz. 
A férj: Volt egy ok, ami miatt félteni, 

visszautasitanál. Ami miatt hónapokig ha-
boztam, .megkérjelek-e. 

Az asszony: Mi volt az? 
A férj (ingadozik, küzd magával, össze-

szedi az erejét): Nekem... évekkel ezelőtt... 
hét évvel ezelőtt... huszonkét éves korom-
ban . . . amikor te még kislány vol tá l . . . volt 
egy . . . dolgom volt egy nővel. 

Az asszony (vállat von): Ez az egész? 
A férj (türelmetlenül): Nem, nem ez az 

egész. Hogy gondolhatod!. . . Annak a nő-
nek gyereke születet t . . . Vele többé nem volt 
dolgom . . . nem is láttam a z ó t a . . . de a gye-
rek az enyém vol t . . . én vettem á t . . . én 
neveltettem... 

Az asszony: És a gye rek . . . él? 
A férj: Él. Erős, egészséges gyerek. 

Most hat éves. 
Az asszony (sirva fakad). 
A férj: Miért sirsz? Ne sir], kérlek. Nem 

értem, miért sirsz. Azt tudtad, abba bele-
nyugodtál, azt természetesnek találtad, hogy 
a házasságunk előtt én is csak ugy éltem, 
mint minden más férfi. Most megtudtad, 
hogy én — nem tudok rá más szót — e r 
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letek, amik az u jabb vérontás t megelőz-
nék, t á r g y t a l a n n á tennék, vagy fo lyama-
tát rövid t a r t a m r a korlátoznák. 

Alapot reménységünkhöz egyrész t a 
feszült helyzetben találunk, amit fokozni 
senkinek sem érdéke. Másrész t a z is meg-
erősít benne, hogy a h a r c r a nézve a felek 
egyike sem mondta még ki a legutolsó 
szót. Bizonyos engedékenységre való 
ha j lam jelei muta tkoznak az if ju-török 
kormány ujabb jegyzékeiben, melyekkei 
a nagyha ta lmakhoz lojális hangon fordul, 
békés intencióiról nyomatókkal nyilatko-
zik s a békeföltételek dolgában lényeges 
engedményt igyekszik tenni: á tengedve 
Drinápoly egy részét , me ly a Marica 
északi pa r t j án fekszik s csak a déli p a r t r a 
nézve intranzigens, hol a régi szultánok 
vannak eltemetve, mely terüle thez azér t 
az o t tomán közszellem vallásos kegyelet-
tel ragaszkodik. 

Ta lán nem csalódunk, hogy ez a j án -
lat m e g a d j a a lehetőségét a további tár -
gyalásoknak. A hadviselő felek az operá-
ciók megindulása esetén is jól teszik, ha 
a diplomácia munká jáva l kapcsola to t tar t -
va, inkább a békekötésekhez szolgál tatnak 
fegyveres asszisztenciát , semmint hogy 
kockára tegyék mindkét oldalon az eddigi 
operációk eredményében megszerzet t , 
v a g y m e g m a r a d t előnyeiket. 

— Az idén nem lesz hadgyakorlat. 
Bécsből telefonálja tudósítónk azt a nagyje-
lentőségű hírt, hogy a monarchia hadseregé-
vel az idén nem tartanak nagygyakorlato-
kat. Az indok az, miszerint a tartalékosokat 
ugy is bentartják, aztán az eddigi intézke-
dések óriási kiadásokat emésztették föl s a 
hadgyakorlatokra nem áldoznak. _ Megje-
gyezzük, hogy más években ilyenkor már 
megkezdik az előintézkedéseket, ellenben 
most ezek is elmaradtak. 

kölcsösebb, becsületesebb, jobb voltam, mint 
a többiek és ez kétségbeejt. 

Az asszony (küzd a sirással): Igazad 
van. Igazad van. Már nem sirok. 

A férj (gyöngéden): Ugy-e nem? Én 
tudtam, hogy bizhatom benned. Tudtam, 
hogy bizhatom a jóságodban, az okosságod-
ban, a megértésedben. Ugy-e nem zavarja 
meg ez a hozzám való szeretetedet, a nyu-
galmunkat, a boldogságunkat? 

Az asszony: Nem. 
A férj: Nem, ugy-e? Milyen jó, milyen 

boldog vagyok, hogy nem csalódtam benned. 
Meglátod, nem is lesz rá okod, hogy meg-
bánd ezt a nagylelkűséget. Olyan kedves, 
engedelmes, szép kis fiu! 

Az asszony: Az is fiu? 
A férj: Igen. 
Az asszony (újra sirni kezd). 
A férj (meglepetve): Miért sirsz? Meg-

látod, hogy hasonlít a mi kicsikénkre. Mind 
a ketten rám hasonlítanak. 

Az asszony (még hevesebben zokog). 
A férj: Miért s i rsz? Meglátod, milyen 

jó pajtása lesz a mienknek. Majd ő tanítja 
játszani, ö pártfogolja az iskolában. Szeretni 
fogja. A testvérkéje lesz. A bátyja lesz. 

Az asszony (hirtelen abbahagyja a sí-
rás t ; egyszerre szárazak lesznek a szemei; 
felemeli a fejét) : Együtt n ő n e k ? . . . Hát te 
ide akarod h o z n i ? . . . 

A férj: Természetesen. Ide akarom hoz-
ni. Azt akarom, hogy magunkhoz vegyük. 
'E'lég sokáig volt szegényke idegeneknél, anya 
nélkii'l. 

Az asszony (merev, hideg, mozdulatlan 
arccal néz maga elé). 

A férj: Hát te nem igy gondoltad? 
Az asszony (nem válaszol). 
A férj: Te nem akarod? Te nem egyezel 

bele? 

DfiEMAGYARORSZXQ 

Uj élelmiszer törvény! 
— A mizériák végleges kiküszöbölése. — 

(Saját tudósítónktól,) Szegeden se árta-
na megcsinálni azt, amit most Székesfehér-
vár megpróbált, ahol a város u j orvossággal 
kísérletezik az élelmiszerhamisitók ellen, A 
város legutóbbi közgyűlésén a városi vegy-
•kisérleti állomás igazgatója, Tummer doktor, 
akinek személyes tapasztalatai lehetnek ar-
ról, hogy mint mindenütt, Székesfehérvárott 
is milyen aljas és mértéktelen garázdálko-
dást űznek az élelmiszerhamisitók, azt a ja-
vaslatot tette, hogy ezentúl azokat a rend-
őröket, kik érdemeket szereznek a tejhamisi-
tók leleplezése körül, a város jutalomban ré-
szesítse. A közgyűlés el is fogadta ezt az 
indítványt s Székesfehérvárott ezentúl kü-
lön jutalom buzdítja azokat a rendőröket, a 
kik különös buzgalommal vadásznak a tej-
hamisítókra. 

Az első kérdés viszont az, hogy miért 
csak a tej hamisítókra ? Hát Székesfehérvá-
ron nem hamisítanak meg ép ngy minden 
ehetőt, lisztet, ecetet;, élesztőit, .bort, pálin-
kát, húskészítmény eket, fűszert, mint Szege-
den? A rációját érteni lehet a dolognak, az, 
aki a tejhez nyúl és a tej hamisításával sze-
rez magának igazul és jogtalanul hasznot, 
még sokkal bűnösebb, mint az, aki másfaj ta 
élelmicikket hamisít meg. A tej a gyermekek 
tápláléka. Más hamisító csak a felnőtt em-
berek egészségét rontja, a felnőtt ember el-
lentállása nagyobb, ha árt is neki a hamisí-
tott kotyvalék, a legtöbb .esetben könnyű 
betegséggel szabadul belőle, vagy ha nem is, 
évek hosszú sora kell hozzá, amig a szerve-
zete komolyan megérzi. A gyermek Ikis .gyom-
ra azonban rögtönösen és hirtelen tönkre 
megy, az a csecsemő, aki első sorban amúgy 
is az anyatejet kívánná, mert az anyatej a 
természetes tápláléka és már azt is megéret-
heti, ha egyébként egészséges, .de más össze-
tételű állati tejjel táplálják, nagyon gyak-
ran abba pusztul bele, amit ezek a gazem-

Az asszony (halkan, mozdulatlanul): De 
igen. 

A férj: Ugy-e igen? Ugy-e idevesszük? 
Te olyan jó vagy mindenkihez. Ugy szeretsz 
minden idegen gyereket. Miért ne volnál jó 
ehhez? Miért ne szeretnéd ezt? Az én fia-
mat. Most már iskolába fog járni. Most már 
név kell neki. Most már otthonra van szük-
sége. Ugy-e, mi megadjuk neki? Ugy-e, jó 
leszel hozzá? 

Az asszony (mereven): Igen. 
A férj: Ne igy mondd. Mondj még va-

lamit . . . 
Az asszony: Minden ugy lesz, ahogy 

kívánod. 
A férj: Nem. Nem ezt. Ne igy. Mondd, 

hogy megértettél mindent. Mondd, hogy vál-
tozatlanul szeretsz. Mondd, hogy szeretni 
fogod a fiamat. 

Az asszony (nem tud szólni). 
A férj: Mondd, hogy jó leszel hozzá, 

gyöngéd leszel hozzá, megbocsátod neki, 
hogy nem te vagy az anyja, hogy az anyja 
leszel. 

Az asszony (habozik, halkan, kétségbe-
esve) : Azt nem tudom mondani. 

A férj: Azt nem tudod mondani? . . . Nem 
fogod szeretni? 

Az asszony (habozik). 
A férj: Felelj őszintén. Mondd meg 

őszintén. Nem fogod szeretni? 
Az asszony (reszketve, elszántan): Nem. 

(Hosszú hallgatás.) 
Az asszony: Haragszol rám? 
A férfi: Nem. Csak valami idegenséget 

érzek, amely . . . Meg vagyok döbbenve. Nem 
értelek. Nem értelek. Nem értelek. 

Az asszony: Mit nem értesz? 
A férj: Nem értem, hogy nem vagy elég 

jó. Hogy nem vagy elég nagylelkű. Miért 
nem? 
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berek tej helyett, tej ürügye alatt lopnak 
bele a eucliba. 

A gyerekhalandóság nagyon szoros ösz-
szefüggést mutat a tejhamisitás statisztiká-
jával, ezért h a a székesfehérvári határozat 
hiányos is, meg lehet érteni, hogy az az 
orvos, aki az indítványt megtette és aki 
a maga tapasztalatából ismerd azt a neanzet-
irtó, embertelen pusztítást, amit a hamis tej 
a jövendő generációkban okoz, elsősorban is 
erre a veszedelemre gondolt. 

Kérdés már most, hogy annak az u j 
fegyvernek, amelyet itt használatiba vettek, 
milyen haszna, és milyen hatása leszf Ne 
ringatózzunk nagy reményekbe, komoly ha-
tást és számbavehető eredményt nem lehet 
tőle várni. Csak egy ötlet a sok között, tisz-
tességes, szép, jó szándék sugalta ötlet, kő- . 
rülbelül annyi, amennyit egy olyan ember, 
akinek szive van és lelkiismerete van, a ma-
ga helyén megvalósíthat, azonban nem több 
ennél. És ez itt a kétségbeejtő, ötletekkel, 
egyes emberek buzgalmával nem sokra me-
gyünk. 

Meg kell állapítani a következőket: Azok 
a fegyverek, amelyekkel a hatóságok ma 
üldözik a hamisítást, teljesen elégtelenek, 
mert csak mérsékelt bírságolás áll a rendel-
kezésükre, olyan bűncselekmények ellen, a 
mikkel vagyont lehet szerezni és amilyenek-
re a fegyház lenne a méltó és helyénvaló 
büntetés. A hamisítás ellen nem is lehet tisz-
tán büntető paragrafusokkal küzdeni, hanem 
preventív intézkedéseket kell minél nagyobb 
számmal behozni, olyanokat, amelyek kizár-
ják a romlott és hamisított élelmiszerek piac-
ra hozatalát. Ami pedig különösen a tej -
kérdést illeti, egyszerűen szégyenünk és 
gyalázatunk az, hogy egy olyan állattenyész-
tő országban, mint Magyarország, nem tu-
dunk a városok ,megbízható tej ellátásáról 
gondoskodni. A tejtermelést, a tejnek piacra 
szállítását intézményesen lehetne és kellene 
szervezni, a hamisítók kotyvalókának föltét-
lenül tiszta és jóminőségü tejjel csinálni kon-
kurrenciát. 

Ezeknek az előrebocsátása után vissza-
térhetünk a székesfehérvári ötlethez, mely-
nek akkor, ha mindez az előfeltétel meg vol-
na, tagadhatat lanul lehetne haszna és lehet-

Az asszony (kétségbeesve): Nem tudok. 
Én nem tudok elég nagylelkű lenni. 

A férj: Miért nem tudod megérteni, hogy 
az a kis fiu ártatlan? Hogy az a kis poronty 
nem tehet semmiről. Hogy az ilyen elhagya-
tott, anyátlan kis férget szánni kell, szeretni 
kell. 

Az asszony (kétségbeesve): Nem tu-
dom. Én nem tudom. 

A férj: Fáj, hogy igy beszélsz. Nekem 
fáj, amit mondasz. (Remegve, fojtott harag-
gal.) Nekem egy kínos elidegenedés, egy 
szörnyű kiábrándulás ez! 

Az asszony (kétségbeesve): Bocsáss 
meg, én nem tehetek róla. 

A férj: Én azt hittem, csakugyan sze-
relsz engem. 

Az asszony: Én szeretlek. 
A férj: Azt hittem, igazán a legfontosabb 

vagyok neked a világon. Azt hittem, őszinte 
voltál, amikor azt mondtad, hogy csak ve-
lem tudsz élni, én vagyok az életed. 

Az asszony: őszinte voltam. Az vagy. 
A férj: Akkor miért nem tudod szeretni 

ezt a gyereket? Hiszen az én fiam. Az éri 
fiam! Engem szeretsz, ha őt s z e r e t e d . . . 

Az asszony: Nem. 
A férj: Miért nem? 
Az asszony: Az anyja . . . 
A férj: Az anyja? Az anyjának nem 

tudsz megbocsátani? Azt is csak szánnod kel-
lene. Egy szerencsétlen, ártatlan cselédlány.. 

Az asszony (undorodva): Egy cseléd?... 
A férfi: Ah? Ezen akadsz fenn? 
Az asszony (sietve): Nem. Nem. 
A férj: Hanem? 
Az asszony (kínlódva): Bocsáss meg... 

Én próbálom . . . én igyekszem . . . mindent 
megtenni, amit a k a r s z . . . De nem tudom. 
Nem vagyok rá képes. Nem tudom elfelej-
teni, hogy , , , neked van egy fiad . . . és an-
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ne előnye. Annak, liogy ez az ötlet haszno-
sítható legyen, nélkülözhetetlen előfeltétele, 
egy ,drákói szigorúságú élelmiszertörvény. 
Emlékeztetünk arra a rendszerre, amelyet 
az állam követ a jövedéki .kihágások elkö-
vetői ellen. A kihágás elkövetőjét könyör-
telenül, rendkívül szigorúan megbírságolják 
ós .ennek a birságnak csak két harmadrésze 
az államé. Egyliarmadrésze azé a fináncé, 
aki a kihágást leleplezte, aki a dohánynyal 
házalót, a határszéli csempészt, a vámolás 
alá eső tá rgyat eltitkolót kikutatta és följe-
lentette. 

Vájjon ugyanígy nem lehetne-e haszno-
sítani a székesfehérvári ötletet? Ugy ahogy 
Székesfehérvárott megcsinálták, az egész 
nem sokat ér, az a néhány korona, amit a 
város a rendőrnek ezen .a eimen juttathat , 
nem ébreszthet olyan buzgalmat, mint a 
milyet ez a dolog megérdemelne. Akkor 
azonban, ha az a hamisító százakat és ez-

' reket fizetne, először is .a hamisító meggon-
dolná azt, hogy érdemes-e megkockáztatni 
ezt az üzletet, másodszor pedig az a hatósági 
közeg, rendőr, csendőr teljes ambícióval fe-
küdne neki az ilyen nyomozásnak, hiszen 
azonnal meglátná a 'fáradozása jutalmát, 

Ebben a javított kiadásban ugy hisszük, 
lehetne a székesfehérvári ötlettel kezdeni 
valamit. 

A békés Spanyolország. Madridból je-
lentik: A kormánynyilatkozat ezt mondja: 
A kabinet első sorban gazdasági problémák-
kal íog foglalkozni. A kormány munkásügyi 
minisztériumot fog szervezni, tanulmányoz-
ni fogja a munkások kötelező békebiróságá-
naík kérdését. Ezenfelül oélul tűzte ki, hogy 
a barátságos nemzetekkel való kötelékéket 
szorosabbra fiizi, a marokkói kérdést tanul-
mányozza, a hadsereget újjászervezi és 
gyarmati hadsereget létesít. A kormány to-
vábbá lehetővé fogja tenni a nem dinasztikus 
elemeknek, hogy közreműködjenek egy bé-
kés Spanyolország helyreállításán. 

nak más az a n y j a . . . nem én . . . 
A férj: Nem tudsz elég nagylelkű lenni? 
Az asszony: Nem. 
(Hallgatás.) 
Az asszony: Haragszol rám? 
A férj (elfordul): Csalódtam benned. 
(Hosszú, hideg, nagy hallgatás.) 
Az asszony (halkan): És most mi lesz? 
A férfi: Mi lesz? A gyereket nem hozom 

ide. Ha imostohát |már kénytelen vagyok 
adni neki, nem akarom, hogy rossz mosto-
hája legyen. 

Az asszony (eltűri a bántást) : És? 
A férj: És élünk tovább. 
Az asszony: Nem olyan boldogan, mint 

eddig? 
A férj (hidegen): Nem. 
Az asszony: Nem szeretsz ugy, mint 

eddig. 
A férfi (kegyetlenül): Nem. 
Az asszony (reszkető ajakkal): És en-

gem tartasz a hibásnak? 
A férj: Igen. 
Az asszony: Pedig te vagy az. 
A férj: Én? . . . Igen, én elkövettem egy 

h i b á t . . . 
Az asszony: Nem. Abban vagy hibás, 

amiért most engem vádolsz . . . 
A férj (bámulva néz rá). 
Az asszony: Azt mondtad, azért vártál 

mostanig, mert azt hitted, ha én is anya le-
s z e k . . . (Elcsuklik a hangja.) 

A férj: Inkább tudsz jó l e n n i . . . 
Az asszony (csendesen sirni kezd): De 

hisz ez nem igaz. Azelőtt tudtam volna az 
lenni, amit akarsz . . .-jó . . . nagylelkű . . . tud-
M v ö l n a s z e r e t n i • • • 'megszerettem volna... 
Most már nem tudom. Én most már nem tu-
dok se jó lenni, se nagylelkű lenni, se meg-
bocsátani. (Zokogva kifakad.) Én most már 
nem tudok, éppen azért nem tudok, mert 
most már nekem is van gyermekem. 

„Az ostrom". 
Az ilyen cimü színdarabban egy hime-

ves politikus, pártvezér és leendő minisz-
terről megtudja egyik párthíve — tehát iri-
gye —, hogy egész fiatal korában lopott, 
nagy támadást intéz ellene és majdnem 
tönkreteszi, amikor az üldözött bizonyítéko-
kat szerez, hogy amaz „panamázott" és ár-
talmatlanná teszi. 

Nem vagyok ugyan sem hires politikus, 
sem pártvezér, miniszter sem lesz belőlem 
soha, az is igaz, hogy nem loptam, de azért 
mégis csak szemet szúrhattam egynéhány 
polgártársamnak, akik evidensen nem néz-
hették azt, hogy ime van itt egy ember, aki 
30 éve dolgozik a városban, teljesen függet-
len, nem tartozik egyetlen bank vagy más 
intézet érdékkörébe, akinek sem lapja, sem 
alsóvárosi, sem felsővárosi ipartelepe nin-
csen, aki sem szabadkőműves, sem imás ha-
sonló egyesületnek nem tagja, aki soha sen-
kitől semmit sem kért (inkább csak adott), 
sem hatóságtól, sem mástól soha semmit 
nem várt, vagy vár, tehát mindenről és min-
denütt szabadon kimondhatja véleményét s 
ezt meg is teszi és mindezekért ujjongva 
próbálták meg fölhasználni a várva-várt al-
kalmat, hogy raj ta egyet üssenek. 

Palócz ur, Balassa Ármin és Gerle Imre 
urak, ezek a modern Bayard-lovagok és er-
kölcsbírák azon fáradoztak tehát a pénteki 
szinügyi bizottsági gyűlésen, hogy álszen-
teskedö hangon állítsák és bizonyítsák, mi-
szerint a közgyűlésen a szinügyi bizottság 
ellen észlelt hangulat csakis miattam és elle-
nem támadt, imég pedig azért, mivel jó ba-
rátja vagyok egy már két év óta nem a sze-
gedi szimháznál működő művésznőnek. 

És amikor azután megmondottam ne-
kik, hogy ez mennyire nem igaz és nevetsé-
ges, mert senkinek sem lehet köze , ahhoz, 
hogy én mint nőtlen, független ember e te-
kintetben mit teszek, ellenben rámutattam a 
bizottság által elkövetett hibákra, hogy t. i. 
a nyilvánosság elöl elzárkózott, hogy a szó-
ban forgó, amint most kitűnik, elég fontos 
kérdést minden előkészület nélkül egyik 
szép napon előrántotta és az elodázást kérő 
indítványokkal szemben minden áron azon a 
gyűlésen elintézte, anélkül, hogy a közön-
ség hangulata iránt érdeklődött volna, ami 
engem főleg arra késztetett, hogy ismert in-
dítványommal a közgyűlés elé terjesszem a 
dolgot, akkor Gerle ur, akit fáihoz szorítot-
tam, azzal a követeléssel, hogy most már 
mondja meg, kik által és mikor történtek 
azolk az X vagy Y kisasszony érdekében em-
iitett fölszólalások, amelyek őt állítólag az 
ülésektől távol tartották, előállott azzal, hogy 
tudtával Almássy Temesvárott volt és az il-
lető művésznőnek szerződést ajánlott (ami 
tény), később e szerződés létre is jött (ami 
Almássynak a bizottság előtt történt határo-
zott nyilatkozata szerint nem igaz) és ezért 
foglaltam én utólag el azt az álláspontot, 
hogy most nincs itt az idő, amikor egy szin-
házdirektortól ujabb pénzáldozatot követelni 
lehet. 

Idáig van! A szóban forgó szerződtetés, 
amelyhez különben sem volna semmi közöm, 
nem történt meg, amivel a szóban forgó tá-
madás jogosultsága már önmagától megdől, 
ha ugyan a támadókra vissza nem esik és én 
nyugodtan a nagyközönségre bizom annak 
eldöntését, vájjon igazán az én működésem 
a szinügyi bizottságban és a szinház-kérdé-
sekben keltette-e a szinügyi bizottság ellen 

állitólag fönnálló kedvezőtlen hangulatot, 
vagy hogy nem-e sokkal inkább mások ves-
senek ott magukra és hogy van-e az egész 
bizottságban egy olyan egyén, aki az én ön-
zetlen, korrekt működésemet joggal bírál-
hatja. 

Én az ily otromba támadásokkal szem-
ben eddig mindig a nyilvánosság elé men-
tem s oda menekülök egész nyugodtan 
most is. 

Leszegezem azonban első sorban Gerle 
úrral, de a többi erköllcsbirákikal szemben is 
a következő tényeket, ismételve ajánlatomat, 
hogy azonnal ezer koronát adok egy jóté-
kony célra, ha ezek közül csak egy — a leg-
kisebb mértékben is — máskép bizonyittat-
nék be. (Ha hibát követtem el, ily módon 
bűnhődjek.) 

Soha sem gyűlésen, sem máshol egy 
szinésznő érdekében nem jártam közbe, ha-
nem amikor ezt más tette, azonnal nyilvá-
nosan helytelennek mondottam ezt. 

A művésznő, akinek barátságával az 
egész világ előtt dicsekszem, 2 év óta nincs 
Szegeden, tehát a szegedi szinügyeket nem 
érintheti. (Mellesleg mondva, Krecsányi ra-
gaszkodik hozzá és Nagyváradra is hivják.) 
Almássy neki azon novemberi bizottsági gyű-
lés előtt, amely a szinházi szerződés meg-
hosszabbítását határozta el, szerződést aján-
lott föl, ezt abban a gyűlésben be is jelen-
tette, de azóta sem tárgyalt vele és nem 
szerződtette. 

Mi marad most már t. Gerle ur és t. 
erkölcsbiró urak az oly nagy garral össze-
hordott gyanúsításokból? 

Talán indittatva érzi majd magát Gerle 
ur azokat visszavonni. 

Reám nézve ez ugyan közömbös, de leg-
alább fellépésének jóhiszeműségét bizonyíta-
ná ezzel, jóvátenni azonban neki is és az 
egész szegedi sajtónak is azt kell, amit ez 
esetben egy védtelen nő, a vidéki színpad 
egy előkelő művésznője ellen vétettek, aki-
nek nevét minden ok nélkül közbeszéd tár-
gyává tették. 

Ezt tessék jóvátenni. Engem az urak 
ugy sem bánthatnak. 

Wimmer Fülöp. 

Désy vádjai, Désy Zoltánnak már közzé-
tett úgynevezett bizonyítékáról komoly po-
litikai körökben az a vélemény, hogy eze-
ket a kávéházi pletykák nivóján álló állító-
lagos bizonyítékokat egyáltalában nem lehet 
komolyan venni. Érezhette - ezt egyébként 
Désy is, mert az esti lapokban megjelent 
közlések azzal a sokat sejtető, de valószí-
nűleg szintén semmitmondó kijelentéssel 
végződnek, hogy Désynek még egyéb bizo-
nyítékai is vannak, Désy nyilván a legna-
gyobb súlyt arra az állítására helyezi, ihogy 
magyar bank milliókat fizetett volna a nem-
zeti munkapárt pénztárába a szerződésnek 
meghosszabbitásáért. Erre nézve már közöl-
tetett báró Pongrácz Vince pénzügyminisz-
teri tanácsosnak kijelentése, mely szerint ez 
az állítás közönséges hazugság. A minisz-
teri tanácsos kijelenti, hogy a szerződés kö-
rüli teendők elvégzése az ő hatáskörébe tar-
tozik, neki tudnia kell, hogy szerződéskötés 
miképen történt, — teljes illetékességgel ál-
lithatja tehát, hogy a bank egyáltalán sem-
mit sem fizetett. Hozzáteszi a'miniszteri ta-
nácsos, hogy nem is hiszi, hogy olyan bo-
lond bank akadhatna, amelyik az 1910. jú-
nius 2-án lezajlott választásokra 3 milliót fi-
zetne egy olyan szerződésért, amelyik 1010. 
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szeptember 2-án köttetett. Aki ismeri a 
pénzintézetek óvatosságát, bizonyosan iga-
zat ad Pongrácz bárónak. Ha Désy bíróság 
elé hasonló pletykákkal áll, akkor ügye va-
lóban rá nézve kétségbeejtően fog alakulni. 
• • • • • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET 

Színházi műsor: 
HÉTFŐ: Bohémélet, opera. A jótékony 

nőegyesület estéje Szamosy Elza if-öl,lépté-
vel bérletszünetben, fölemelt helyárakkal. 

KEDD: Faun, vígjáték. 
SZERDA: Faun, vígjáték. 
CSÜTÖRTÖK: Éva, operett. 
P É N T E K : A kedves Augusztin, ope-

rett. (Bemutató.) 
SZOMBAT: A kedves Augusztin, ope-

rett. 
VASÁRNAP d. n.: Rómeó és Júlia, szo-

morújáték. 
VASÁRNAP este: A kedves Augusz-

tin, operett. 

* Róza néni. (A Magyar Színház bemu-
tatója.) Van Lengyel Menyibért u j darabjá-
ban egy nem közönséges érték, ez, hogy em-
berei emberül beszélnek. Igaz, liogy a beszél-
t-ekésnek az a sajátságos, egyszerű, kellemes, 
jóízű formája, a maga feltűnő, primitív, 
köznapi •mivoltában inkább a:z első felvonás-
ban jelentkezik, azután változik a stílus. Az 
első fölvonás különben minden tekintetben 
kifogástalan, kerek zárt valami; ízes, ere-
deti, flevegős, mint egy esendőiéit objektu-
mai egy keíti asztalon. Semmi vicc, vicc a 
viccéi, semmi zsonglőrösködés, becsületes, jó-
hiszamüi, mgenyugtató munka,1, fuiiss levegőj ii 
vigjáték, szat í rájában filozófiai 'tartalommal. 
És itt van -aztán a párbeszédek megjelenési 
formája, mely mindenki másétól különbözik, 
oly egyszerű és -nem lehet rá mást mondani: 
természetes. Az első felvonás tehát -kitűnő 
játék, u tána föllélekzik az ember; óh, meny-
nyi r u t szamárság, mennyi szélhámosság, 
ménnyi l-ebetőséges fél dolog, kézműipari 
ját ék-áru, tékozló zavar, mely az égbe hág, 
egykori Dumas -darab, mennyi utánzat, a 
melyben minden-ki benne van, mennyi érték-
telenség, amelyet értéknek kellett tisztelni, 
mennyi-inennyi múlott el az azóta, hogy drá-
mairodalmunk ugy fellendült. Kellene tehát 
már valami egyszerű, becsületes, jó darab, 
nem más: egyszerű, jó darab, melyben nincs 
semmi nagyotakarás. Igy kezdődik a Len-
gyel vígjátéka; de az első -fölvon,áson tul a 
várakozással ú j r a vissza kell vonulni. Való, 
liogy Lengyel szerepe, háta mögött a Tájfun 
világsikerével, háládatlan. Mindenesetre va-
lami különöset vár tak tőle s ez a várakozás 
jelentékenyen befolyásolta a hatást . Ám a 
hiba inkább a darabban van s nem a néző-
ben, aki nem tud j a mindenütt követni az irót 
.Meglepetéssel -olvastam Lengyel v-allomlá-
sát, melyet darabjáról irt, megjelent a Dél-
magyarországban is és én a néző egész mást 
próbáíltapu megélni hősein; keríesztül), minit 
amit ő gondolt. Az elején azt hittem, ihogy a 
szerző egy erős, vaskos, élet-elj-es figurát akar 
csinálni, a Róza néniét és lia valamit bizo-

nyítani akar a bizonyitás szándéka nélkül, az 
,az, liogy egy paraszti asszonyszemély a -ma-
ga ord-ináréságával, liogy bele tud avatkoz-
ni, h-ogy rá tud nehezedni egy egész család 
-életére -és hogy a maga paraszti agyafúrtsá-
gával, hogy el tud olyan dolgokat rendezni, 
.amiket a legkomplikáltabb raffinéria se tud 
rendbe hozni. Lengyel mást akart, más dol-
gokat akart megírni és -ezekre csak ugy té-
ved rá a szemem, hogy utalásait olvastam. 
Azokból, amiket Lengyel meg akart irni, na-
gyon keveset éreztem, ezekhez több sziv és 
mélység kell, mint ami a darabból kiérző-
dik. Az első felvonásban esetleg még -meg-
találom, de a másodikban nem s a. harmadik-
ban még kevésbé. Ez a különbség jelentke-
zik az egyes felvonások értékeiben ós han-
gulatában is. Az -első felvonás -stilizáltán is 
valószerű: vigjáték; a második: szabadabb 
jellem-e.it nem köti a következetesiség; hitet-
lenkedni kell cselekedeteiken: bohózat, a 
barmadák felvonás önkényes: komédia. De ez 
a bírálat csak annak a dolga, aki az iró in-
tencióin keresztül nézi a darabot, a néző nem 
.kritizál, han-em mulat. A darab ugyanis tele 
van mulatságos helyzetekkel és mulatságos 
szólásokkal. A főszerepet Forrni Rózsi ját-
sza, elsőrangú. Nagy-szerű Törzs, Nagy Te-. 
,rus, Z. Molnár a lakí t ja a többi jelentős sze-
repeket, a fiatalság és a tehetség oly sokféle 
jelelve], h-ogy jobb játékot képzelni se lehet. 
A mai bemutató közönsége sokat tapsolt. 

* A jótékony nőegyesiilet színházi estélye 
A kitartó 'buzgalom és körültekintés, amely-
lyel a Szegedi Kisdecióvó ás Jótékony Nő-
egyesület február 3-iki nagy színházi esté-
lyét 'előkészítette, csak fényes sikerrel és 
eredménnyel járhat. Hetek óta fáradoznak 
a;z egyesület lelkes hölgyei a -nemes cél érd-e-
kében, az áldozat-kész közönsége honorálta is 
a szép feladatot s ennek az érdekében kifej-
tett önzetlen törekvést azzal, hogy az -estély 
iránt a legmelegebb érdeklődést mutatja, 
ugy, hogy már eddig is majdnem az összes 
helyeket lefoglalta. Az érdekes estélyt pro-
lóg nyit ja meg, amelyet Móra Fer-enc, a je-
les költő irt erre az -alkalomra -s amelyet 
Szohner Olga művésznő fog szavalni. A -pro-
lóg keretében hat élőkép muta t ja be az egye-
sület célját és feladatát. Az élőképeket Fe-
renczy Frigyes rendezi s azokban résztvesz-
nek: Abafy Rózsi (hit), Mayer Piroska (re-
mény), Kertész Mariska (szeretet). Szekeres 
Jolán (Szt.-Margit). Apácák: Papp Clemma, 
Ffissy Jó'zsefné, Szeless Ilona, Vasváry Ter-
ka. Jótékony agyatok: Legát Gizi -és Szi-
lárd-ka, Brauswettier Boriska, Gergely Len-
ke, Dianiska Paula, Benedek Erzsi-ke, Ka-
rn-oosuly Ida, Mixicli Blanka és Irme, Niko-
li-cs Fed-ora, Pápai Margit, a Leáuyosztály 
tagjai . Kis angyalok: Brausw-efter liké. és 
Vilma, Teihiísfc Blanka és Rózsi-ka, Mayer 
-Margit és Irénke, Székely Boriska, Ráko-s 
Rózsá-ka, Katona Mana, Boms Rózsika, Sze-
li Rózsi,ka, Androvi-czki Rózsika, Baranyai 
-Mária és Etelka, Ádámovics Mici, Bitera 
Rózsika, Mteisz Klárika, Szalay Lala, Zu-
cker Hilda, Lare-sz Vilma, Újhegyi Anna, Ta-
kács Margit, Susula Olga, Horváth Man-ci, 
Molnár Lilike, Leővei Margit, Kelcs Margit, 
Nemes Rózsika, Viki Manci, Milankovies 
Már ia és Annuska, Gyöngyössy Valér, 
Kuné Ilonka, Donát Lili, Sándor Maris-ka, 
Szegő Ilona, Pálfy Ilonka. Az élőképek ütán 
Puccini Bohémélet ci'mfi operája -kerül elő-
adásra, a főszerepben Szamosy Elza, az Ope-
raház kiváló művésznőjével. A jeles -énekesnő 

közreműködése biztosítja az előadás sikerét 
s annak színvonalát. Az előadás után az 
egyesület társas összejövetelt rendez a Kass-
vigadában, amelyen az egyesület tagjai t s 
az érdeklődőket szívesen lá t ja a rendezőség. 

* A kedves Augusztin. A színházi iroda 
jelenti: A legközelebbi operett-bemutató 
Fali Leónak, annyi diadalmas énekes darab 
szerzőjének legújabb müve, A kedves Au-
gusztin lesz. Fali Leó márká já t fölösleges 
bővebben ,jf|l 1 evm-czin i;. A kedves Augusztáin 
stiilnsos, finom muzsika. Csupa melódia, öt-
let, hangszerelési bravúr azzal a könnyedség-
gel -ós félreismerhetlen geniali-táss-al, mely -a 
jeles komponista többi müveit, a Dollár-ki- ' 
rálynőt, az Elvált asszonyt, a Babuskát is 
jellemzi. Fokarakterisztikuma, hogy az in-
tenció -erőszakolás-a nél-kül is népszerű ez a 
-muzsika, amfely zsongva száll a hallgató -fü-
lébe, A színház igazi slágerhez jut vele. 

* Szerződtetések. Erdélyi Miklós, a 
nagyváradi színház igazgatója szerződtette 
szeptembertől Rónay Juliska, és Almássy 
Böske segédszinósznők-et; Heves Béla, -a szat-
mári színház igazgatója szerződtette szeptem-
bertől Sugár Gyula énekes bonvivant, na-
turburschot Szabó Fer-enc társulatától; Kre-
csányi Ignác, a birda—temesvári szinházak 
igazgatója szerződtette szeptembertől Hal-
mos -Gyula opera- és operett-e baritonistát a 
pozsonyi társulattól, Siinikó Gi-z-a dráimai 
szende és társalgási színésznőt a szabadkai 
társulattól; Komjáthy János, a kassai sZin-
ház -igazgatója szerződtette szeptembertől 
Takács Mariska szende és hősnőt a pozsonyi 
tlá,rS|űlattól, Kerényi Herinrin szubrett-éne-
-ke-snő és színésznőt az egyesületi iskolából; 
Kiss Árpád igazgató szerződtette mostantól 
An-dorffy Margit énekesnő és színésznőt, Ko-
vács Ilona drámai szende szinesznőt, továb-
bá Telekán Valér operett-e-t-en-oristát; Polgár 
Károly, a pozsonyi színház igazgatója szer-
ződtette szeptembertől Gergely Giza szende 
szinósznőt az -egyesületi iskolából; Szendrey 
Mil^ály, az a.ra;di -színház igazgatója, szer-
ződtette szeptembertől Komjáthy Mici nai-
vat és Zempléni Zoltán naturbursöh és sze-
relmes színészt az egyesületi iskolából. 

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

Az angol kancellár beszéde. Londonból 
jelentik: Lloyd George kinositári kancellár 
tegnap este mint a Lilberal Klub v-endége be-
szédét mo-ndott, melyet a birtokreform-moz-
galo-m döntő stádiumának el-őhirn-ökeként te-
kintenék. Lloyd George 'a (liberalizmus egyik 
legfontosabb föladatának -mondotta a legíkö-
zelébbi jövőre nézve, hogy az országot fölsza-
badítsa az eddigi elavult rendszer béklyói-
tól, 

— iSok ezer, -sőit sók millió ember — úgy-
mond a miniszter — a falun oly ah lakásvi-
szonyok és olyan bérek mellett tengődik, me-
lyek a brit birodalmat szégyennel kell, hogy 
eltöltsék. Ez a rendszer -a falusi lakosságot 
bekergette a városok -mocsarába és a váro-
sokban munkások, kereskedők, iparosok és a 
szabad pályán mozgók szenvedik a telekmo-
nopóliumot. Áz országnak a kétszer annyi 
élelmiszerit kell produkálnia, ihimt most és 
kétszer annyi munkaialkállmat kellene nyúj-
tania nagyobb bérek é-S jobb lakásviszonyok 
melllett. Az orvoslás n-em ábban vau, liogy 
az élelmiisizerek-et Vámokkal terheljük, illetve 
u j a-dökalt vezessünk be. 

Lloyd -Geoirge k-i j élen tette, hogy -fíem fog 
nyugodni addig, amíg a problémának mély-
reható megvitatását nem kényszeríti ki. 

legszebbéslégmodernébb kivitelben 

Szeged^ Vár-utca 7. szám. 
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Uj háború előtt. 
— Királyunk baráti levele az orosz cár-
hoz. — A monarchia semleges álláspontja. 
— A nagyhatalmak nyugodt viselkedése. 
— A porta békét szeretne, de Drinápolyt 
nem engedi. — A béke utolsó órái. — 

(Saját tudósítónktól.) A közös külügy-
minisztérium szócsöve, a Fremdenblatt 
mai számában, mint Bécsből jelentik, a 
következő nagy figyelmet keltő jelentést 
teszi közzé: 

„Hohenlohe Gottlieb herceg a legkö-
zelebbi napokban ő felsége Ferenc József-
nek a cárhoz intézett sajátkezű levelével 
Pétervárra megy. A közvetetten érintke-
zés a két uralkodó között megfelel a ba-
rátságos viszonynak, amely a bécsi és pé-
tervári udvarok között fennáll." 

E jelentésihez Bécsből a következő 
értesülést kaptuk: A diplomáciai körök 
Hohenlohe hercegnek pétervári missziójá-
ban annak a jelét látják, hogy Ausztria 
és Magyarország és Oroszország között 
a feszültség még jobban engedett. A két 
monarchia között való viszony az utóbbi 
időben különben is jelentékenyen megja-
vult s a két nagyhatalom együtt fárado-
zott azon, hogy az európai békét föntart-
sa. Figyelmeztetnek arra , hogy tavaly An-
drás orosz nagyherceg Bécsben volt és 
hogy már akkor szó volt arról, hogy a 
bécsi udvar a pétervári udvarnak ezt a 
figyelmességét va'lamiíképen viszonozza. 
Hohenlohe herceget Pétervárot t nagyon 
szivesen látják, mert még abban az idő-
ben, amikor Berchtold gróf katonai at ta-
sé volt, sürün érintkezett a pétervári ud-
vari körökkel. A herceg a magyar királyi 
családdal is rokonságban van, Frigyes ki-
rályi hercegnek a veje s ez is alkalmasnak 
tünteti őt föl arra, hogy ily fontos misz-
szióban eljárjon. 

Hohenlohe herceg különben már el-
utazott Bécsből. A király levelének tartal-
mát nem hozzák nyilvánosságra, tökintet-
tel arra, hogy baráti levél. 

Bécsből jelentik még: Arra a bel-
grádi hirre, hogy Ausztria és Magyaror-
szág legközelebb ünnepies semlegességi 
nyilatkozatot fog tenni, a következő ille-
tékes véleményt közölhetjük: 

— A nemzetközi jog szerint a sem-
legességi nyilatkozat egy államra sem kö-
telező. A monarchia például az utóbbi há-
borúk alatt egyszer sem tett ilyen nyilat-
kozatot. Ha valamelyik állam mégis kije-
lenti, hogy semleges marad, ez nem a 
hadviselő feleknek szól, hanem csupán sa-
ját lakosságának megnyugtatására szol-
gál. Minden állam addig semleges, amig 
az épen folyó háborúban részt nem 

vesz. 
Konstantinápolyból, jól értesült kö-

rökből jelentik, hogy Mahmud Sefket ba-
sa nagyvezér a válaszjegyzék átadása 
után az osztrák és magyar, német, angol 
és orosz nagykövetekkel tanácskozott és 
újra arról biztositotta őket, hogy a porta 
határozottan a békét akarja és köszönet-
tel fogadja el a hatalmak jó tanácsait, a 
melyek még most is a békés megegye-
zést ajánlották, de lehetetlen, hogy Török-
ország a legszélsőbb követeléseket is tel-
jesítse és Drinápolyról egészen lemond-
jon. Ha Bulgária mindenáron a háborút 
akarja, Törökország meg fogja tenni vé-
delmi intézkedéseit. Védekező helyzetben 
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fog maradni és igyekezni fog Csataldzsá-
ban és Galippoliban állásait megtartani. 
A török kormány minden intézkedést meg-
tesz, hogy esetleges ujabb háborúra el le-
gyen készülve. A kormány a tisztviselői 
fizetések nagy részét kifizette, a városi 
vasúttársaságtól ötszázezerfont előleget 
kapott, a Vörös Félhold százhetvenezer 
fontot fizetett be az állampénztárba, a 
Dettes Publique szintén százezer fontot 
adott át a pénzügyminiszternek s ezenfe-
lül már megtették a szükséges intézkedé-
seket, hogy a kormány belső kényszer-
kölcsönt kapjon. A török tisztek, kik sza-
badságon voltak, már elindultak Csatal-
dzsába. Törökországban bizonyosra ve-
szik, hogy hétfőn megkezdődik az uj há-
ború. 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

A porta nem akar háborút. 
Konstantinápoly, február 1. Az Ifham 

üdvözli Mahmut Sefket pasát politikai böl-
cseségeért, amelyet a válaszjegyzékben ta-
nusitott, amennyiben ez eloszlatja Európa 
aggodalmait az uj kabinet magatartására 
nézve. A jegyzék azonos azzal, amelyet az 
előbbi kabinet előkészített, csupán Driná-
polyra vonatkozólag a várost nem engedi 
egészben át, hanem csak felerészét. A mos-
tani kabinet tehát folytatása az előbbinek. 
Ha konciliáns politikával sikerülne a hábo-
rú újból való megkezdésének elejét vennie, 
akkor a kormány teljesítette hazafias köte-
lességét. Az Ifhamnak ezek a fejtegetései mu-
tatják, hogy a komité által szított háborús-
nak mutatkozó mozgalom ellenére komoly 
körökben a háború elkerülését kívánják. 

Legyen háború! 
Konstantinápoly, február 1. Egy diplo-

mata, aki az egyik hármasszövetségi nagy-
követségnek a tagja, tegnap a következőket 
jelentette ki: 

— Kizártnak lehet tekinteni, hogy a ha-
talmak hétfő előtt ujabb lépéseket tesznek. 
^ hntalmak nem fogják az ellenségeskedések 
újból való kitörését megakadályozni és ha 
esetleg közbelépnek is, ezt csak az uj há-
ború kitörése után fogják tenni. 

Leleplezés 1 
Konstantinápoly, február 1. Az örmény 

nemzeti tanács tegnapi ülésén a delegátusok 
azt a szenzációs leleplezést tették, hogy a 
patriarchatus titkos levelezését a párisi s lon-
doni örmény delegációval, egy kémnek az 
utján, aki neve helyett a 17. számot szokta 
aláírni, kiszolgáltatták a török kormánynak. 
A vizsgálat folyik. A leleplezés nagy feltű-
nést kelt. 

Kölcsön a töröknek. 
Konstantinápoly, február 1. A porta re-

méli, hogy ma megkapja iaz 1.200,000 török 
fontnyi előleg első részletét. A vállalkozó 
pénzcsoport az ezzel kapcsolatban kibocsá-
tott kincstári kötvényeket 94-es árfolyamon 
vette át. 

Hadihajók Konstantinápoly előtt. 
Konstantinápoly, február 1. Bárha 

még nem tíint el a béke utolsó reménye, 
lázasan folynak az előkészületek az uj há-
borúra. A lakosságot azonban nem annyi-
ra ez izgatja, mint inkább azok az ellen-
őrizhetetlen és egymásnak ellentmondó hí-
rek, melyek állítólag a csataldzsai török 
táborból érkeznek. A hadügyminisztérium 
fölszólította a török hajóstársaságakat, 
hogy tartsák készen hajóikat arra az eset-
re, ha azokon az ellenségeskedések újból 
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való kitörése folytán csapatokat kellene 
szállítani. A minisztertanács tegnap az án-
tánt hatalmak azt a kérését tárgyalta, 
hogy háború esetén alattvalóik megvédé-
sére hadihajókat küldhessenek Konstanti-
nápolyba. 

A török hadiparancs. 
Konstantinápoly, február 1. Izzet basa 

főparancsnok az összes hadtestparancsno-
kokhoz napiparancsot intézett, amelyben 
közli kinevezését, majd igy (folytatja: 

— Számitva a török hadsereg támoga-
tására és a török katona veleszületett fé-
nyes vitézségére, vállaltam el ezt a magas 
állást, amelyet egész valómmal igyekszem 
betölteni. Mindnyájan tudjátok, hogy ellen-
ségeink kegyetlenek velünk szemben és na-
gyon jogosulatlan követeléseket támaszta-
nak irányunkba. Hazánk becsülete és jövője 
ma a mi kezünkre van bizva. A nemzet élet-
reménye abból táplálkozik, hogy minden ka-
tona és tiszt halálmegvetéssel fogja teljesí-
teni kötelességét. A végzet hiv ma minket a 
haza és a kormány védelmére. Bizonyítsuk 
be, hogy méltó fiai vagyunk elődeinknek és 
hogy az ottomán vér még nem apadt ki. Az 
a nemzet, amely el van határozva meghalni 
hiteért és hazájáért, bizonyos lehet s siker-
ben és az örök fennállásban. 

Mahmud Sefket, a fővezér. 
Konstantinápoly, február 1. Said volt 

nagyvezér, az államtanács elnöke, aki hol-
nap lép hivatalába, a neki fölajánlott minisz-
teri tárcát azzal a föltétellel fogadta el, hogy 
Mahmud Sefket basa a harctérre megy és 
hogy őt bizzák meg a nagyvezérség vezeté-
sével. — Az Ifham jelenti: Az esetben, ha 
a háború újból kitör, Mahmud Sefket pasa 
lesz a török hadak fővezére, a nagyvezéra-
tusban pedig Said pasa fogja őt helyettesí-
teni. A hadsereg Izzet pasát ,a vezérkar fő-
nökét óhajtotta főparancsnoknak, ez azon-
ban nem akarta az állást elfogadni. Más 
forrásból eredő hir szerint Mahmud Sefketet 
nem fogják formálisan kinevezni főparancs-
nokká, de mindazonáltal ő fogja a hadmü-
veleteket intézni. A hadseregben kitört vi-
szályról szóló híreket újból megcáfolják. 

Ferenc József levele. 
Bécs, február 1. A Fremdenblatt je-

lenti: Hohenlohe Gottlieb herceg a legkö-
zelebbi napokban őfelsége Ferenc József-
nek a cárhoz intézett sajátkezű levelével 
Pétervárra megy. A közvetlen érintkezés 
a két uralkodó között megfelel a barátsá-
gos viszonynak, amely a bécsi és péter-
vári udvarok között fennáll. 

Belgrádban megcsappant a harci kedv. 
Belgrád, február 1. A szerb sajtóban még 

néhány nappal ezelőtt a lehető legharciasabb 
volt a hangulat. A lapok Izgatottan követel-
ték a béketárgyalások megszakítását és a 
háború nyomban való megkezdését. Most 
azonban, mióta Londonban megakadtak a 
béketárgyalások s komoly kilátás van arra, 
hogy hétfőn újból kezdetét veszi a Balká-
non az öldöklés és pusztitás, egyszerre meg-
csappant az eddig magasan lobogó harci 
kedv s ha az újságok nem is írnak egyene-
sen a háború ellen, — ezt nem merik, mert 
félnek az utcától — de mindenesetre csöndes 
hangon filozofálgatnak az újra kezdődő há-
ború eshetőségeiről. 

Az ellenzéki sajtó konstatálja, hogy az 
a nagy hideg, mely Gsataldzsa vidékén és 
Macedóniában is uralkodik, lehetetlenné tesz 
minden háborús operációt. De megnehezíti 
a hadviselést a járványoknak az a tömege, 
mely rakásra pusztítja a katonákat. Támad-
ják a kormányt, amiért a bolgár érdekeknek 
föláldozza a szerb katonák ezreit s azt ál-

j litják, hogy, ha a kormány ennyi ideig huz-
ta-halasztotta a tárgyalásokat, most már el-
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húzhatta volna őket addig, amig a rettenetes 
hideg valamennyire enged s a táborokban 
megjavulnak az egészségügyi viszonyok is. 

A félhivatalos sajtó természetesen hábo-
rupárti s ha nem is túlságosan lelkesedik az 
ellenségeskedések újból valló megkezdéséért, 
de mindenesetre igyekszik a kormány eljá-
rását megindokolni. A félhivatalos Tribuna 
többek között a következőket i r ja: A fegy-
verszünetnek vége s a békében való remény-
ségeink szertefoszlottak. Most ismét hatal-
mas anyagi és véráldozatokat kell hoznunk. 
A fegyverszünet két hónappal vetett ugyan 
vissza bennünket, volt azonban egy jó ol-
dala: Bulgária és a szövetséges államok se-
regei kipihenten, uj erővel, uj hadiszerekkel 
fölszerelve foghatnak tele az uj küzdelembe. 
Az ifju-törökök, akik túlbecsülik a maguk 
erejét, a biztos pusztulásba rohannak, mert 
a törököknek aligha volt alkalmuk arra, 
hogy magukat újból fölszerelhessék. Romá-
nián keresztül mindössze száz ágyút, két-
ezer lovat s száz vaggon hadiszert vittek, 
azonban ezeket is csak a legutóbbi napokban, 
ugy, hogy még ezeket sem lesz alkalmuk 
célszerűen fölhasználni. Az a török forrásból 
terjesztett hír, hogy Törökország jelentéke-
nyen megerősítette Csataldzsánál álló sere-
geit, kémeink teljesen megbízható jelentései 
szerint nem felel meg a valóságnak. Ilyen 
körülmények között nyugodtan tekinthetünk 
a háború elé, mert győzelmünk úgyszólván 
biztos. 

A monarchia és Oroszország leszerelése. 

Bécs, február 1. A Neues Wiener Tag-
blatt beavatott politikai forrásból értesül, 
hogy abban a levélben, melyet őfelsége küld 
az orosz cárnak, nem laz albán határ rende-
zéséről van szó. (Tudvalevőleg e kérdésben 
kisebb ellentétek vannak ma is.) Az orosz 
határon koncentrált seregek leszerelése, — 
ez az a kérdés, melyet uralkodónk békésen 
megoldani kiván. Tudvalevőleg Oroszország 
Galícia fölött olyan hatalmas seregeket vont 
össze, hogy a .monarchiának nem volt sza-
bad tétlenül maradnia. Hosszabb idő óta 
tart ez az áldatlan helyzet és elviselhetetlen 
pénzáldozatba kerül. Ferenc József erre vo-
natkozólag üzen Miklós orosz cárnak és dip-
lomáciai körökben remélik, hogy a hadsere-
gek leszereltetése meg fog történni a hatá-
ron, ugy Oroszország, mint .a monarchia ré-
széről. 
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Jelzálogkölcsönt, 
földbir tokra, továbbá köztiszt-
viselőknek és katonat isz teknek 
előnyös törlesztéses kölcsönt é s 
részvényekre, sors jegyekre e lő-
nyös kölcsönt nyúj t o - o 

Szegedi Altalános Bank 
Rudol f - t é r 1 5. s z á m . 
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(Matamorp hasis.) A szép októberi nap 

kicsalt a szobámból. A nap melegen tűzött 
a,lá, mintha még egyszer meg akarná mu-
tatni erejét, mielőtt átengedi a teret a hű-
vös, hideg ősznek. Vállamra ,akasztottam 
puskámat és elindultam cserkészni. Lassan-
lassan elmaradt mögöttem az utolsó ház, 
kiértem a szabadba s ekkor erőt vett r a j t am 
az a megmondhatatlan és leírhatatlan csen-
desen jóleső érzés, mely elfogja a vadász-
embert künn a szabad természetben. 

A természet mélységes csendjét nem za-
var ta semmi. Egy hang, egy falevélnek a 
rezdülése sem hallatszott, a levegő is mint-
ha állt volna: mélységes, egész lelket be-
töltő, mozdulatlan csendesség vett körül. 
A látóhatár szép azúrkék színét nem zavarta 
felhő, köröskörül, ameddig a szem .ellátott, 
madár se repült, élő lény se bontotta meg 
a természetnek ezt a néma, hangtalan csen-
dességét. 

lEgy .fának támaszkodva bámultam a le-
vegőbe, átengedve magam a méla hangulat-
nak, mely .ebben a .fenséges csendben szinte 
hipnotizálja az embert. Lelkem megtelt a 
Gondviselés iránt való őszinte bámulattal. 
.Szerettem volna ezt az egész hangtalan vilá-
got a lelkemre ölelni, olyan szépnek talál-
tam az életet, a természet munkáiját olyan 
tökéletesnek. Körülnéztem még egyszer, az-
után mind feljebb, de mintha meghalt volna 
minden, élő lény rebbenése nem rontotta 
meg a lélek és a min'denségnek ezt a csen-
des harmóniáját . 

Egyszerre csak magasan fent két fekete 
mozgó pontot pillantottam m&g. A két- pont 
ihol egymás felett, hol egymástól eltávolod-
va, mind közelebb ért. Ha nem tudtam volna, 
hogy október hónapot éljük, két, egymással 
gyengéd játékot iiző szerelmes fecskének 
néztem volna őket. Amint azután lejebb-le-
j.ebib szálltak, látszott mind tisztábban, hogy 
két madár, melyek közül a nagyobb üldözi a 
kisebbet. A repülés mind gyorsabb lett. A 
kisebb madár, szárnyait gyorsan szedegetve, 
szelte a levegőt, hol elmaradva, hol utoléret-
ve üldözőjétől. Néha egészen eséssé változott 
repülésén meglátszott a halálos fáradtság, 
közbe-közbe az ijedt, halálveszedeleinbe ju-
tott ál lat siralmas csiripelése hallatszott. 

Ekkor már tisztán látszott, hogy a ki-
sébbik madár egy kos veréb, üldözője egy 
vércse. Mind a kettő repült egyenesen felém, 
egyre erősebben hallatszott a kis veréb két-
ségbeesett. hangja, kisérve a vércse préda-
éhes vijjogásától. És amint néztem azt a ha j -
száb amint láttam a halálfélelemitől már 
repülni sem tudó picinyke veréb egyenlőtlen 
küzdelmét nagyobb és hatalmasabb .ellenfelé-
vel szemben, erőt vett r a j t am az az őszinte, 

szánakozó érzés, mely mindig a gyengébbnek 
fogja pár t já t . Puskámat szememhez emeltem 
és lőttem. A véresé, repülésében hirtelen 
.megingott, szárnya oldalra billent, egyet vil-
lant vörös háta és nagy ivben hullott alá 
éppen a lábam elé. 

A kis veréb pedig a halálos fáradtság-
tól elgyötörve nem szállott már, hanem esett 
le elém. Kicsi keble szaporán pihegett, tollai 
fölborzolódtak mellén, piciny szemei tétova 
félelemmel jártak körül, még mindig félve 
és keresve ellenfelét. És amint szemeit felém 
fordította, ezt véltem kiolvasni könyörgő te-
kintetéből: 

— „Oh te ember, aki megölted az én 
halálos, hatalmas ellenségemet, ne bánts 
engem. Gyenge testem még most is reszket 
a kiáltott félelemtől, amelytől te szabaditot-
tál meg. És ha megszabadítottál, ne kívánd 
halálomat, az én picike, nyomorúságos éle-
tem halálát. Ne bánts, meglátod megáld az 
isten." 

Megértettem a kis veréb beszédét és iegy 
pár lépéssel hátrább menve néztem tovább 
a kis madarat. Tollai lassan elsimultak, lé-
lekzetvétele szépen elcsendesedett, szemei-
ben a játszi pa j zártság és a boldog gondat-
lanság tükröződött vissza. És amig néztem, 
szárnyait egyszerre csak kibontotta és ellen-
séget, embert, haláltusát elfeledve, hangos 
szóval, vig esirirpeléssel szökött fel a .magas-
ba, nem is gondolva arra, hogy egy óra 
múlva talán ú j r a kell kezdenie nyomorult 
életéért áz örökös, el nem múló harcot, a 
melyben előbb-utóbb el kell esnie a szegény 
kis, csupán csak az életét féltő .és azt védő 
nyomorult verébnek. 

Elgondolkozva néztem utána és eszem-
be jutott, iliogy az ember sorsa szintén csak 
ez. Fáradtságos és küzdelmes életében foly-
ton veszedelmek környékezik és amikor 
egyiket nagy nehezen legyűri, miár ott ólál-
kodik a másik, a nagyobb, a még halálosabb 
ellenifél, amelytől azután hiába védi már ki-
csiny, nyomorult, igénytelen életét, előtér-
be lép az erősebb joga: megölni a gyen-
gébbet. 

* 
* * 

Nem találtam már szépnek az életet, a 
természet munkájá t sem olyan tökéletesnek, 
a lélek harmóniá já t dissonans hangok zűr-
zavara váltotta feli Fanyar kedvvel vállam-
ra .akasztottam puskámat ós elindultam ha-
zafelé. öt perc alatt egy egész oltár omlott 
bennem össze. 

Várnai Vilmos. 

Klobucsár nyugalomba vonul. A ma-
gyar honvédség főparancsnoka, Klobucsár 
báró rövidesen nyugalomba vonul. Az ,uj fő-
parancsnok Kolosváry lovassági tábornok, 
volt honvédelmi miniszter lesz. 
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[Egy tipikus bankalapítás 
története. 

(Saját tudósítónktól.) A fővárosi rend-
őrség rendkívül veszedelmes bankigazgatót 
tartóztatott le, cinkostársával együtt. Az 
igazgató neve Radó Elek, kolozsvári volt 
bankigazgató. A főcinikosa Gellért Márton 
banktisztviselő, aki bűnös dolgai miatt nem 
régen szabadult ki a börtönből, hol kilenc hó-
napig ült. Érdemes meghallgatni, hogyan 
alapított biankót Radó igazgató ur és mint 
csapott be intelligens és nem intelligens em-
bereiket. 

Radó Budapesten megismerkedett Gel-
lérttel és igy szólt hozzá: 

— Alapítsunk bankot és akkor fényesen 
élhetünk. 

Gellért ráállt, hogy ö szívesen megpró-
bálja. Egy kezdő ügyvédihez mentek leg-
előbb és elmondták az uj „nagyszerű" bank 
tervét. 

— Ön lesz az ügyészünk! — mondta 
az igazgató. És kicsaltak tőle háromezer ko-
ronát. Evvel kezdhettek valamit. Mindenek-
előtt hirdetésre gondoltak s fővárosi lapok-
ban hirdettek. Jelentkezett egy huszárszáza-
dos : 

— Pénzre van szükségem! — mondotta 
huszáros nyíltsággal. Az igazgató ur meg-
kérdezte: — Mennyire? Mert 'az sok, — fe-
lelte is rögtön. Majd hogy a tiszt más bank-
ba alkart távozni, Radó visszahívta: 

— Ha önnek jó összeköttetése van, .meg-
lesz a pénz. 

S megkezdődött a szokásos összekötte-
tés megdolgozása. Várakozáson felül sike-
rült. Mert többek között Egry Béla ország-
gyűlési képviselő, a fia, valamint, Csáky 
Adorján gróf is jegyeztek részvényeiket. 
Könnyen gördült tova a lavina, miikor már 
ilyen nevek is ékeskedtek a fényes üzletben. 
Egy egész részvénytársaság akadt. És el-
érkezett a ragyogó iniap, amikor a választ-
mánynak meg lehetett alakulnia. 

Egy kis akadály azonban akadt : nem 
jegyezték a szokásos harminc százalékot. 
Dehát Radó igazgató urnáik ez csak nem aka-
dály. 

— Kutya ba j : magyar szokás! — kiál-
totta és fogott egy fővárosi szegény ördögöt: 
egy kis bank hivatalnokát. 

— önnek van blaníkettája, pecsétje, ön 
korrektül járhat el: igazolja, hogy harminc 
százalék a bankjukban letétben van. Majd 
elfelejtettem: Adok önnek e kis műveletért 
ötven koronát. 

A szegény ördög meggondolta, hogy az 
az ötven korona tiszta haszon ebben a pén-
zeden időben és igazolta, hogy letétben a 
tőke harminc százaléka. 

Ez is korrektül történt, — már csak az 
uj „nagy" bank fölszerelése hiányzott. Ter-
mészetesen — régi magyar szokás ez is — 
nem a bebútorozással kezdték, hanem a hi-
vatalnoki kar szervezésével. Egymásután fo-
gadták föl a hivatalnokokat és szolgákat, 
még pedig jóval többet, mint .amennyit egy 
ilyen hatalmas és szédítő bank is elbir. Ja 
igaz: mivel ez is szokás, hát .minden hiva-
talnoktól és szolgától kauciót is fölvettek. 
'Aliitólag az ilyen összeg ötvenezer korona, 
'amit — a mai vallomás szerint — szintén 
befektettek. A bankba, illetve nem is oda. 

Eddig van, azaz a rendőrség óriási ap-
parátussal nyomoz, mert a mai napon is any-
tiyi kárvallott ember jelentkezett, hogy nem 
győzte őket kihallgatni. Radó igazgatót és 
föcinkosát, Gellért Mártont előzetes letar-
tótzatásba helyezték. Ugy látszik, egy ideig 
nem csinálhatnak a bankóiknak konkurren-
ciát. 

A „DÉLMAGYARORSZÁG" TELEFONSZÁMAI 
NAPPALI SZERKESZTŐSÉG 305. 
KIADÓHIVATAL 305. 
KIADÓTULAJDONOS 81. 
ÉJJELI SZERKESZTŐSÉG 10—83. 

A doktor ur. 
— Csalók a Poliklinikán. -

(Saját tudósítónktól.) Néhány nappal ez-
előtt Nagy Kálmán és Társa egyenrubaké-
szitő szabócégnek a Ferenciek-tere 2. szánni 
házban lévő üzletében megszólalt a telefon. 

— Halló, ki beszél? 
— Nagy Kálmán és Társa szabócég. 
— Itt Horváth Aladár dr., a Szövetség-

utcai Poliklinikáról. Most kaptam meg a 
katonai behívómat és nincs egyenruháin. 
Tudnák önök három nap alaltt nekem meg-
felelő uniformist szállítani? 

— Hogyne, akár huszonnégy óra alatt 
is. Tessék parancsolni! 

— Annál jobb. Tessék valakit (kiküldeni 
hozzám! 

— .Meglesz kérem. 
A szabócég elküldte egyik .mértéket vevő 

alkalmazottját a Pdliklinákára, hol a por-
tástól megtudta, hogy Horváth Kubinyi ta-
nárnak nőgyógyászati osztályában működik. 
A tanár előszobájában egy jól .megtermett 
fiatalember állt mütőköpönyegben, fe l tűr t 
ingujjal. Mikor meglátta a mértékvevőt, igy 
szólt hozzá: 

— Ugy-e, maga Nagy Kálmántól jön? 
— Igen. 
— Üljön le, még van kis dolgom, három-

négy beteghez kell mennem, de rögtön visz-
sza jövök. 

P á r percnyi várakozás után csakugyan 
visszajött és a szabócég emberét behívta, szo-
bájába. 

— Kérem, alighanem baj van, — mond-
ta itt Horváth — valószínűen nem tudom 
maguknál elkészíttetni .a ruhát, hanem ké-
szein kall megvenném, mert ép az előbb órte-
sitettek telefonom, hogy huszonnégy órán be-
lül Temesváron kell jelentkeznem. 

— Nem olyan nagy baij az, — válaszol-
t a a szabó — van nálunk kész ruha is. 

Délután bérnemt a szabóüzletbe Horváth 
és valóban akadt katonaorvosi ruha, amely 
jólilleít neki. Mivel a ruhán nem kellett sem-' 
mit sem igazítani, Horváth le sem vetette és 
igy Szólt a szabóhoz: 

— Most nincs nálam pénz, .de egyenesen 
a Poliklinikára megyek, küldjenek valakit 
velem, akinek ott kifizethessem a ruha árát. 

A szabócég egyik emberét Horváth 
mailé adta. Egészen az Üllő-utig együtt men-
tek, itt a Magyar Szerion-kávéház előtt mag-
szólalt Horváth: 

— Bemegyek ebbe a kávéháziba telefo-
nozni, de jöjjön maga. is velem. 

Bementek a kávéházba, a szabó leült és 
várta az orvost. A kávéháznak azonban két 
k i jára ta v,an, 'az egyik az Üllői-utra, a .másik 
a Baross-utcára nyílik, ugy, hogy Horváth 
a telefomozás végeztével minden f eltűnés nél-
kül kimehetett a Baross-utcai ajtón. A szabó 
várt egy ideig. Negyedóra múlva megunván 
a várást, a, telefonfülkéhez ment. Az orvost 
nem találta ott. Szólt iá pincéreknek éfe ezek 
azt mondották, hogy Horváth valószínűleg a 
másik ajtón távozott. A szabó azonnal érte-
sítette erről a céget, honnan telefonozták a 
Poliklinikára, de itt azt válaszolták, hogy 
Horváth csak másnap jön be. A szabócég 
előtt miár ekkor gyanús volt a dolog, de 
mégis vár t egy napig, amikor azonban Hor-
váth ekkor sem karült elő, megtette ellene a 
rendőrségen a följelentést. 

A rendőrség nyomozni kezdett ós ezt*ál-
lapította meg: Horváth Aladár dr. soka éle-
tében nem volt orvos, se dr., de még a neve 
se volt Horváth. Hoffmann Aladárnak .hív-
ták; huszonöt éves és valamikor a postaita-
kiarékpé'nzltárnál volt napidíjas, Három évig 
elmegyógyintézetben volt, itt eltanult több 
orvosi kifejezést ós a mióta innen kikerült, 
orvosnövendéknek adta ki magát. Elegáns 
fellépésével, jó modorával és tetszetős kül-
sejével mindenkit megtévesztett, ugy, hogy 
Kubinyi tanárnak valósággal kedveltje lett 
éis mindenütt mellette szerepelt. A minap a 
Poliklinikán egy nővel jelent, meg, akit or-
vosnövendéikként mutatott be és aki azóta 
többször volt az előadásokon. Most kitűnt, 
hogy ez a nő Hoffmannak a kedvese volt, a 

neve Leipniker Olga, foglalkozása pedig pin-
cérnő. 

A rendőrségen kinyomozták, hogy mind 
a ketten Temesvárra szöktek Griin Károly-
lroz, aki a Losonczi-tér 13. számú házban la-
kik. A rendőrségről táviratoztak Temesvár-
ra, ahonnan ma délután egy órakor megjött 
a válasz: Hoffmann Aladárt és Leipniker 
Olgát elfogták. 

Hoffmanniak a szabónál hagyott ruhájá-
ban több receptet találtak, amelyeket saját-
kezűi eg irt és mindegyilk alá igy i r t a nevét: 
Dr. Horváth, A ruhájában talált Írásokból 
megállapítottak, hogy Hoffmann Pál pénzbe-
szedőnek a fia., az a ty ja a 'Márton-utcáiban la-
kik. Hoffmann útközben még a becsapott sza-
bócégnek is irt levelet, amelyben nagyon 
csodálkozik azon, hogy a Poliklinikán az a 
barátja, akit ezzel megbízott, nem fizette ki 
helyette számláját. 

Kalapis Béla esete. 
— Letartóztatott szélhámos. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi rendőr-
ség sikkasztás és csalás mia t t letartóztatta 
Kalapis Bélát, az ismert szélhámost. A deb-
receni vásártéren hajóhintát állított föl, de 
rosszul ment az üzlet, mert nem volt — 
verkli. Minthogy pedig verkli nélkül nem 
lehet a hintára csalogatni a cívist, Kerber 
Ádám mutatványostól megvásárolt egy ha-
talmas vásári hangszert, háromszázkoro-
náórt, Pénz helyett váltóval fizetett kalapis. 
December harmincegyediki lejárattal állí-
totta ki a váltót. Közben csípős téli idő kö-
szöntött Kala,pisákra és a 'szobaleányok 
meg a vitéz hadfiak a legcsekélyebb haj lan-
dóságot sem mutat ták a. „beszállásra." Hiába 
konferált a legvirágosalbib nyelven az elegáns 
hajóhintád, megbukott ia, ivájjlialat, Kaíajpis 
fölszedte a sá torfá já t és a hajóhintá jával 
más városba evezett. A céltalan vándorlás 
után Szolnokon kiszállt és — elzálogosította 
a verklit. A pénzen a feleségével együtt ha-
zautazott Szegedre. 

Elkövetkezett december 31., a váltó le-
járatának a napja.. Kalapis azonban egyálta-
lán nem sietett a .fizetéssel. A mutatványos 
sorra küldte a fölszólító leveléket, Kalapis 
azonban folytonosan kitérő választ adott. 
Néhány nappal ezelőtt Szegedre érkezett a 
mutatványos ós fölszólította Kalap isi, hogy 
vagy pénzt vagy — verklit. A hajóihántás ki-
jelentette, hogy a. verklit elzálogosította, 
pénze pedig nincs. Fölajánlotta azonban azt, 
hogy a Tündér-utca 21. számú házára táb-
lázza he a háromszáz koronát. Kerber elfo-
gadta az ajánlatot, a telekkönyvi hivatal-
ban azonban nagy meglepetés érte. Kiderült 
ugyanis, hogy a kilencezer korona értékű 
ház már — harmincezer koronával van meg-
terhelve. A rászedett mutatványos erre Ka-
lap ist följelentette a rendőrségen. Szakáll 
József dr. bűnügyi kapitány a kihallgatás 
után letartóztatta Kalapist , akit szombaton 
délelőtt átkísértek az ügyészség fogházába. 

Kalapis igen érdekes multu ember. Né-
hány évvel ezelőtt még a szegedi kataszteri 
hávatalf isűtviselqje voltéSzóles körben ismer-
ték a jó modorú, talentumos fiatalembert, aki 
Szomory álnéven még a versírással is meg-
próbálkozott. Közben azonban valami liiba 
történt ós kettészakadt ,a szépen indult kar-
rier. Kalapis eltávozott a kataszteri hiva-
talból ós ügynökösködött Néhány liónap 
multán eltűnt Szegedről, am'int később kide-
rült, a szentesi kórház elmeosztályán beállt 
ápolónak. Az ügyészség azzal vádolta, hogy 
a kórházban egyik társával agyonütött egy 
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elmebeteget. A szegedi esküdtbíróság két-
évi fegyházra itélte Kalapisot, a Kúr ia azon-
ban egy évi börtönre szállította le a bünte-
tését. A szegedi törvényszók pedig néhány 
héttel ezelőtt Eisner Manó dr. beadványára 
elrendelte a bűnügy ujrafölvételét. 

H Í R E K 

Szegedi kalendárium. 
IDŐJÁRÁS: A meteoroló-
giai intézet jelenti: A fagy 

^ ^ • további gyengülésével el-
8 vétve havazás várható. 

. I Sürgönyprognózis: Eny-
hébb, elvétve csapadék. — 
Déli hőmérséklet: — 4.8 

Celsius volt. 
A VÁROSHÁZÁN szünet. 
VÁROSI MUZEUM és képtár, (kultúr-

palota), nyitva délelőtt tíztől tizenkettőig. 
Belépődíj nincs. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Délután félnégykor 
,.(! iyányszerelem", este „Faun". 

MŰKEDVELŐ ELŐADÁSOK vasárnap 
is lesznek. A Munkás-Otthon Petőfi Köre 
egy bohózatot mutat be, ezenkívül egyesek 
szavalnak és énekelnek. — Az iparosifjak 
közművelődési egyesülete Rákosi Viktor „A 
sasok" bohózatát adják elő. 

NÉPSZERŰ ELŐADÁS. A mérnök- és 
építésze gyesiilet délután öt órakor népszerű 
előadást rendez a városháza közgyűlési ter-
mében. Klementisz László mérnök a gőzgép 
történetéről tart előadást, vetített képekkel. 

A KERESZTÉNY IFJÚSÁGI EGYE-
SÜLET délután a református székház nagy-
termében fölolvasó ülést tart. 

A VÁROSI FŐGIMNÁZIUM vasárnap 
délelőtt fél 11 órakor Kalasanzai szent József, 
a kegyes tanitórend alapitójának emlékére az 
intézet dísztermében iskolai ünnepséget ren-
dez. 

MUNKÁSOK VASÁRNAPJA. Az ipari 
és kereskedelmi munkások képzésére szerve-
zett helyi bizottság délután két órakor elő-
adást tart az állami felsőkereskedelmi iskola 
vegytani termében. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 2 órától 
kezdve „Gróf Monté Cristó." Dumas világi 
hirü regénye nyomán három részben. 

VASS-M0Z1, délután két órától 
kezdve „Pali 8 esete." Nyolc kacagtató bo-
hózat. 

APOLLÓ-MOZGÓ: Délután fél 3-tól este 
fél 11-ig „A becsületért". Társadalmi dráma 
2 felvonásban. 

A Növédö-Egyesftlet 
és a Katolikus-Kör. 

(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Katoli-
kus Nővódő Egyesület február tizenhatodi-
kán ta r t j a a Napközi Otthonnak és palotá-
jának házavató ünnepélyét. Ezzel kapcsola-
tosan érdekes incidens Ilire ter jedt el a vá-
rosban. A házavató ünnepségre ugyanis mleg-
hivta az egyesület Glattfelder Gyula dr. Csa-
nádi püspököt. Erre ugyancsak február ti-
zenhatodikára tűzte ki a Katolikus Kör a 
közgyűlését, hogy azon a püsipök is megje-
lenhessek. A Nővédőegyesület azonban — a 
liir szerint — tiltakozott volna a Katolikus 
Kör szándéka ellen azzal az indokolással, 
hogy ő — nem a Katolikus Körnek hivta 
Hieg a püspököt. 

E kétségtelenül; érdekes és kissé pikáns 
izii hirre vonatkozólag megkérdeztük Raskó 
István dr.-nét, a Nővédőegyesület elnöknőjét, 
aki megcáfolta a hírt. Még az sem bizonyos, 
hogy február tizenhatodikán Szegedre érke-
zik Glattfelder Gyula dr. püspök, mert ki-
sebb fokú neuraszténiában szenved éts nem 
valószínűiét,len, liogy valamelyik külföldi 
fürdőre utazik üdülni. Raskó István dr.-né 
vasárnapra vár sürgönyt a püspöktől, amely 
már a végleges választ tartalmazza. Ami pe-
dig a Katolikus Körrel való incidenset illeti, 
ik'ij elentette a nővédőegyesület dlnöknő jéhogy 
egy ál talán a legcsekélyebb ellentét sem me-
rült föl a két egyesület között. Ebben az eset-
ben is csak annyi történt, hogy a házavatás 
napján délután öt órakor a nővédőegyesület 
programjában szerepel a püspök és ezért föl-
kérték a Katolikus Kört, hogy ebez alkal-
mazkodjék. Csak ennyi történt. 

A házavatás programját már megállapí-
totta a Nővédőegyesület, Reggel nyolc óra-
kor íházavatás és közös áldozás, tizenegy óra-
kor közgyűlés a díszteremben, félkét órakor 
bankett, öt- órakor hangverseny. Az ünnep-
ségre Prohászka Ottókár dr. székesfehérvári 
püspöknek a részvételiét is vár ják. A kultusz-
minisztériumot Ná/ray Szabó államtitkár 
képviseli. 

Ha Glattfelder Gyula dr. püspököt a be-
tegsége akadályozná a megjelenésiben, akkor 
elhalasztják az ünnepséget. 

It t emiitjük meg, hogy a Nővédőegyesü-
let szombaton ötezer koronát kapott az igaz-
ságügyminiszteriumból a Leány-Otthon cél-
jaira, a katolikus valláisaiap pedig ezerkét-
száz koronát adományozott az egyesületnek. 

— Magyar gyáriparosok kongresszusa. 
Vasárnap tart ja Budapesten a Magyar Gyár-
iparosok Országos Szövetsége nagygyűlé-
sét. Ezen a teljes ülésen viták is lesznek a 
választójogi reform kérdésében. A vidéki 
nagyiparosok nevével Wimmer Fülöp szólal 
föl, a Szövetség kitüntető fölhívására. Wim-
mer ki fogja fejteni a reform kérdését a ma-
gyar vidéki gyáripar szempontjából is, ugy, 
hogy a beszédét nagy érdeklődéssel várják. 

— A hercegprímás Esztergomban 
Csernoch János dr. hercegprímás, esztergo-
mi érsek ma vonult be székhelyére, Eszter-
gomba. , . ^ -AA.fcis.* AÉ 

— Február 28. Ez a^batárideje a rég 
tízkoronás bankó beválthat,ásának. A közös 
bank ugyanis közhírré teszi, hogy az 19Ö5; 
február 15-iki hirdetményével bevont 19UU. 
március 31-iki keltezésű 10 'koronás. bauKj e-
gyeket, melyeket a íőintázetek ós fiókok ez 
idő szerint imóg beváltanak, 1913. február 
28-ika után nem fogják többé sem beváltani, 
sem elfogadni ós e napon a banknak az a kö-
telezettsége, hogy az (előbb emiitett bankje-
gyeket értéknek tekintse, megszűnt. 

— Kray István bucsuzó-levele. Kray 
István, a szegedi királyi ítélőtábla elnöke, 
állása elhagyása .alkalmából Rósa Izsó dr. 
ügyvédhez, a Szegedi Jogászegyesület alel-
nökéhez a következő búcsúlevelet intézte: 

Nagyságos Uram! Minthogy nyugdíjaz-
tatásom s a szegedi királyi Ítélőtáblánál el-
foglalt szolgálát alól a mai nappal történt 
fölmentésem, következtében Szegedről vég-
leg elköltözöm, a Szegedi Jogászegyesület el-
nökségéről való lemondásomat s ezzel kap-
csolatban az egyesület t ag ja i sorából való 
kilépésemet is tisztelettel bejelentem. Kérem 
Nagyságodat, méltóztassék e bejelentésemet 
az egyesület közgyűlésének tudomására hoz-
ni s ez alkalommal eddigi tagtársaimnak a 
belém helyezett kitüntető bizalomért, tiszt-
viselő társaimnak pedig a nekem oly leköte-
lező készséggel nyújtot t buzgó támogatásuk-
é r t a legmélyebb hálámat tolmácsolni. Ha 

ugy gondolják, hogy az egyesület körében 
három éven át teljesített működésem alatt a 
jogélet fejlesztése körül sikerült, volna be-
csületes igyekezetemmel valami csekély ered-
ményt elérni, akkor ennek legbecsesebb ju-
talmául őrizzenek meg engem oly jóakarat-
tal emlékezetükben, amint amilyen mélysé-
ges érzéssel én fogok mindenkor a Szegedi 
Jogászegyesületben eltöltött időre — köz-
életi tevékenységem egyik legszebb emléké-
re — visszagondolni. Fogadja Nagyságod 
kiváló tiszteletem kifejezését, melylyel ma-
radok 

Szeged, 1913. január 31-én 
készséges Iliivé 
Kray István. 

— Nem lesz vasárnap népgyűlés. 
Január 26., majd február 2. napjára tervez-
ték a szegedi népgyűlést, meiynek tárgya a 
választójogi reform kérdése lett volna. Most 
aztán kiderül, hogy ez a népgyűlés újra el-
marad, bizonytalan időre. A szegedi szociál-
demokratapárt mindem elkövetett, hogy a 
népgyűlést megtarsak, ellenben az ellenzéki 
pártok semmit se tettek és még csak hajlan-
dóságot se mutattak a gyűlésen való aktiv 
részvételre. Valószínű, ilyen körülmények 
közt, hogy e kérdésben bizonytalan ideig nem 
lesz szegedi népgyűlés és ha esetleg majd 
lesz is, azt kizárólag a szociáldemokrata-
párt csinálja — az ellenzék nélkül. 

— A Szegedi Kereskedők Egyesülete 
vasárnap délután 3 órakor saját helyiségé-
ben választmányi ülést, taxit, 

— Uj ügyvéd. Hajnal István dr. ügyvéd-
jelölt Marosvásárhelyen az ügyvédi vizsgát 
letette éls i rodáját mint társirodát Némedy 
Gyula dr. ügyvéddel nyi t ja meg. 

— Szerkesztőváltozás. Purjesz Lajos 
az Egyetértés felelős szerkesztője, kivált az 
Egyetértés kötelékéből s a mai naptól mint a 
Világ felelős iszerkesiztője folytatja érdemes 
zsurnalisztikái mumkááságált. Az a ínéltányo-
lás, ameily eddigi tevékenységét értékélte és 

. nagyrabecsüléssel kisérte, most, u j tisztsé-
gében, nemcsak az ujSágirói, de az egyetemes 
nagy közvéleménynek is teljes szimpátiájá-
val fordul feléje. Bizonyos, hogy ezek révén 
u j pozíciójában ismét csak gyarapí tani fog-
ja eddigi sikereit. Ezek honorálása közé tar-
tozik az a megbecsülés ós szeretet is, mély-
lyel hírlapírói kollégái legutóbb ismételten 
a Budapesti Újságírók Egyesületének főtit-
kárává választották. Az „Egyetértés" felelőt? 
szerkesztését holnaptól fogva Lukács Gusz-
táv Jenő dr. kitűnő kollégánk veszi át. 

— Újra kidobták! Ezúttal ugy látszik 
utoljára és véglegesen kilökték a francia 
hadseregből de Paty du Clamot. Tudjuk, 
hogy a reaktiválása kidobta a hadügyminisz-
teri székből Millerand hadügyiminiszter, aki 
de Pa ty du Clam ügyét csak arra akarta 
fölhasználni, hogy a republikánus egységet 
megbontsa és Poincaré köztársasági elnök-
ségének gáncsot vessen. Intrikájáva! felsült 
és megbukott, de a Dreyfus-per hírhedt al-
ezredese ott állt reaktiválva. De Pa ty du 
Glamnalk aztán fejébe is szállt a dicsőség s 
hamarosan nagyhangú sértő kijelentésekre 
ragadtatta el imagát a hadsereg vezetői ellen. 
Etienne hadügyministzer nem sokat teketó-
riázott és a bőrében meg nem férő tisztet 
kizárta a hadseregből. Ez az ügy a kaimara 
eílé kerülve, alaposan meghurcolta megint de 
Paty du Clamot. Fölállott Messing, Mille-
rand elődje, beszámolt arról a titokról, hogy 
a reaktiválás dolgának csak a Németország-
gal szemben rendkiviil feszültté vált helyzet 
kedvezett, de békeidőben szó sem lehetett 
volna róla annál az embernél, akinek , a 
múltja rendkívül terhelő. Etienne. hadügymi-
niszter is lesújtó nyilatkozattal okolta meg 
a kizárást, melyet a kamara 466 szóval 61 el-
lenében helyeslőleg tudomásul vett. De Pa ty 
du Clam most már egyszersmindenlkorra bú-
csút mondhat a 'katonai karriérneík. 
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— Patronázs-íinnepély. A Szegedi Kato 
likus Nővédö Egyesület Leányköre kedden, 
február 4-én a rókusi népiskola, tornatermé-
ben farsangi előadást rendez, amelybe az 
egyesület tagjai t s az érdeklődő közönséget 
ez uton hivja meg a patronázs elöljárósága. 
Belépőjegyek az előadás előtt a rókusi nép-
iskólában válthatók. 

— Tűzoltók bálja Kitűnően sikerült az 
a bál, melyet szombaton este tartottak -meg 
a Kass-vigadó Lloydí-ter-meiben. A szegedi 
önkéntes tűzoltók rendezték farsangi mulat-
ságukat. Igen szép közönség gyűlt össze és 
mindenki jól mulatott. A rendezőség buzgón 
teljesítette föladatát és dicséretet is érde-
mel. 

— Barcsay-adomák. Ortutay István 
szegedi ujságiró összegyűjtötte azokat az 
adomákat és vidám történeteket, amelyek a 
most elhunyt „fejedelem": Baresay Domo-
kos nevéhez fűződnek. A három koronás 
könyvre előfizethetni Ortiutay Istvánnál, Du-
gonics-tér 12. szám alatt lehet. 

— Eljegyzés. Eperjessy Ferenc betűszedő 
eljegyezte Kónya Juliskát Szegeden. 
fKÜ— Deák emlékére. A Szeged belvárosi 
műkedvelő i f j a k Deák Ferkno-egyesüLete 
Deák Ferenc halálának 37-ik évfordulója al-
kalmából február 2-án nagy Deák Ferenc 
matinét rendez a -szegedi belvárosi fiúiskola 
tornatermében. Felolvasást tart Fog el Ede. 
Továbbá közreműködnek: -Szél Anci, Vigh 
Mariska, Kocsis Juliska, Komlóssy László, 
Vágó Tivadar, Petikin István, Komlóssy 
Géza, Kannengisszer János, Richtzeit Gábor 
és Varga Gyula. Kezdete délután 4 órakor. 
Előadás után tánc lesz. Jegyek árá i : 70., 50. 
és 30 fillér, diákjegy 20 fillér. 

— A vidéki börkereskedők érdekeik 
megóvása céljából egy országos szövetségbe 
tömörültek, mely január 26-án tartotta. Bu-
dapesten alakuló gyűlését, most pedig a helyi 
csoportok megalakulása folyik, melyek kö-
zül először a szegedi csoport alakult meg 
január 30-án. A szegedi csoport alakuló ér-
tekezletének főtárgya, a bőrgyárosok által 
létrejött országos kartell következtében óri-
ási módon megdrágult bőráruk árának egy-
séges megállapitása. Ennek következtében a 
bőráruk, -az iparosok részére, körülbelül 15— 
20 százalékkal emelkedtek, aminek természe-
tes folyománya lesz a cipőárak nagymérvű 
emelkedése is. 

— A nagybecskereki uj szinház. A nagy-
becskereki u j vármegyei szinház ipályamü-
veinek bírálatára kiküldött bizottság január 
29-én tartot ta ülését Budapesten a kultusz-
minisztérium műszaki osztályában Jankó 
Ágoston alispán elnöklésével. Az ülésen meg-
jelentek: a kultuszminisztérium részéről Ker-
tész K. Róbert osztálytanácsos, Schwáb Gyu-
la műszaki tanácsos, a vármegye részéről 
Vinczehidy Ernő dr. -megyei főjegyző, a vár-
megyei szinügyi bizottság részéről Dellima-
nics Lajos dr. főispán elnök, -az államépité-
szeti hivatal képviseletében Vámos Ignác 
műszaki tanácsos, Nagybecskerek város ré-
széről Perísics Zoltán dr. polgármester, a 
Magyar Mérnök ás Épit-és-zegylet részéről 
Kommer műépítész és Varga műszaki taná-
csos. Előadónak megválasztották Varga mii-
szaki tanácsost, jegyzőnek pedig Kommer 
műépítészt, A terveket, kiadták Varga -elő-
adónak, aki szakértő-társaival áttanulmá-
nyozza azokat s néhány hét múlva jelentést 
tesz A bizottságnak, amely azután elönt a 
pályatervek fölött. 

— Iskolai-ünnep. A kegyesrendiek veze-
tése alatt álló szegedi wárosi főgimnázium 
if júsága február 2-án, vasárnap délelőtt fél 
11 órakor Kalasanzi József, a kegyes-tanitó-
rend alapitójának emlékére az intézet disz-
termiében iskolai ünnepséget rendez, a -követ-
kező műsorral: 1. Bellini: Norma nyitány. 
Előadja a /főgimnáziumi zenekar. 2. A mi ün-
nepünkre. I r ta Sik Sándor. Szavalja Muszil 
Vilmos tanuló. 3. Handel: Diadalének a Mak-
kabeus orátóriumból. Előadja az énekkar. 4. 

Ünnepi beszéd. Mondja Sebes Ferenc tanár. 
5. Moszkovszky: Snitté. Előadják Sornlyódy 
Árpád I. hegedűn, Böhm József II. heg-etlün. 
Zongorán kiséri: Ujj Béla tanuló. 6. Regina 
coeli. Melodráma. I r ta Váradi Antal, zenéjét 
szerzetté: Czobor Károly. Szavalja Lengyel 
László, zongorán kiséri Vig Pál tanuló. 7. 
Komzák: Rege. Előadja a zenekar. 8. Kaia-
sanzius látomása: Drámai jelenet. Prózától 
átdolgozta Kelemen László tanuló. Előad-
ják: Eszes István, Jakobesics Imre, Kelemen 
László, Schaehtitz János, Sornlyódy Árpád, 
Kanyó Béla, Schultheisz Miksa, Pollner Kál-
mán, Havas Dezső, Szalay József, Havas 
Imre, Miskolczy Zoltán, Tóth Kálmán, Széli 
János, Mészöly ödön tanulók. 9. Hálaadó 
ének. Előadja az énekkar. 

—- Becsukták a torpedógyárat. Fiumé-
ből jelentik: A forpedógyár igazgatósága 
tegnap tudomására -adta a kizárt munkások-
nak, hogy ma hajlandó küldöttségüket fo-
gadni és panaszaikat átvenni. A gyár zárva 
van. Négy gyalogos és egy lovasrendőr áll 
a kapu előtt. A kizárás a torpedógyárnak 
óriási károkat okoz, -mert rendkívül sok a 
megrendelés, az utóbbi hetekben folyton uj 
munkásokat kerestek és a munkások a ren-
des munkaidőn tul is különórákban dolgoz-
tak. Uj m-unkások alkalmazása, tekintettel 
a speciális szakmára, nagy nehézségekbe 
ütközik. Az igazgatóság ma délelőtt hosszas 
tanácskozást tartott, de határozatairól nem 
adott ki semmiféle jelentést. 

— Az áikém. Pitrof Lipótnak nemrégi-
ben még építészeti irodája volt Temesváron. 
Az iroda aoznban rosszul, sőt sehogy sem 
ment. Pitrof tehát elhatározta, hogy uj mes-
terséget kezd: kém lesz. Ilyen minőségben 
először Debrecenbe látogatott el, ahol egyéb 
foglalkozás hijján sorra járta a hazafias ke-
reskedőket, akiknek titoktartás alatt elárul-
ta, hogy ő az orosz kormány kéme. Rendes 
járulékai még bem érkeztek meg s igy ő 
egyelőre hitelbe kénytelen vásárolni. A ke-
reskedők örültek, hogy ha hitelbe is, de ki-
szolgálhatták az orosz kémet. Egy szép na-
pon azután Pitrof eltűnt Debrecenből és a 
becsapott kereskedők hosszú orral vonultak 
Rostás főkapitány elé, akinek jelentést tet-
tek a csaló kémről. Rostás főkapitány nyom-
ban értesítette a budapesti főkapitányságot, 
ahol Andrejka rendőrtkapitány vette kezébe 
az -ügyet. Napokig nyomozott, de semmi 
eredményre sem tudott jutni. Pitrof nevü 
ember, a kémkedéssel gyanúsított emberek 
listájában nem szerepelt. Közben azután 
Rostás főkapitány -megtudta, hogy Pitrof 
Nagyváradra utazott. Táviratilag értesítette 
a nagyváradi rendőrséget, hogy figyeljék 
meg Pitrofot. De a váradi rendőrség nem so-
káig figyelte, hanem egyszerűen elfogta és 
átadta a katonai hatóságnak. A -megindult 
vizsgálat azután kiderítette, h-ogy Pitroí-nak 
semmi köze sincsen a kémkedéshez. Ö csu-
pán- csalási manőverei véghezviteléhez vá-
lasztotta ezt a furcsa dekorumot. A -nagyvá-
radi katonai hatóság erre szabadon bocsá-
totta Pitrofot, aki Temesvárra utazott, ahol 
a rendőrség letartóztatta. * 

— Kereskedelem a gyermekekkel. 
Franciaországban az üvegipar a gyermek-
gyilkosságoknak a főtanyája. Van egy nagy 
szervezet, amely kellő számú tanoncot ha j t 
-föl a munkáltatóknak. Főképen papi munka-
közvet itőlc azok, amelyek keresztény „ember-
sZeretettel" szegény gyermekeket adnak el a 
gyárosoknak. Minthogy azonban a kizsákmá-
nyolók -szükségletét a fran-cia gyermekek -*— 
akik a családjuk lelkiismeretlensége vagy a 
helyzet kényszerűsége folytán kerültek erre 
a helyre —• nem elégítik ki, spanyol gyerme-
kekkel való kereskedelem fejlődött ki, amely 
borzalmasságánál fogva méltó hely-et foglal 
el a leánykereskedelem mellett. Az ügynö-
kök megvásárolják nyomorúságba jutott spa 
nyol szülők gyermekeit, hogy a batárrendőr-

séget elkerüljék, csempészutak-on átviszik a 
-hat áron, -szükség esetén hamisított -Írások-
kal lát ják -el őket, amelyeken törvényszabta, 
kort tüntetnek föl és eladják a gyermekeket 
francia gyárosoknak, ök nagyon jól tudják, 
-hogy a 14 évesnek beirt fin nem több 9-nél; 
de mit törődnek a becsapással, fontos az, 
hogy az iparfölügyelővel szemben -födve 
vannak? Az ügynökök azonban szállást és 
élelmet adnak a tanoncoknak -és ennek feje-
ljen elszedik egy fillérig a bérüket, ugy, h-ogy 
szökni sem tudnak. 

A borzalmas gonoszságok most napvilág-
ra jutottak birói eljárás során, amely né-
hány ügynök ellen folyik. Az érdem a .párisi 
gyermekvédő bizottságé. A bizottság följe-
lentésére az ügyészség 1912. november 8-án 
vizsgálatot tartott a Legros Testvérek Pl-eine-
Saint-Denis-i és Aubervilliers-i üveggyárai-
ban, Páris külvárosaiban. Harminc spanyol 
fiút talált ott, akiknek átlagos életkora 12 
év. Ezek a gyermekek égett sebek nyomait 
viselték, nyilván üzemi bal-esetből kifolyólag 
és -a fülük tá ján kelések voltak, amelyek v,a-
lószinüleg annak a barbár bánásmódnak a 
következményei voltak, hogy a fülüket rán-
cigálták. Sebeik nem voltak bekötözve és 
igy k-i voltak tév-e a műhely -porától való 
mérgezésnek. A hatóságtól megejtett kihall-
gatás során egybehangzóan azt vallották, 
liogy a müheiy munkásai sohasem bántak 
velük rosszul. A további gyermek Burgos vi-
dékéről való. Szüleik „bérbeadták" őket az 
ügynököknek húsz hónapra 75—300 frankért. 
Az ügynökök kötelezték magukat, liogy az 
útiköltséget és az ellátás költségeit megfize-
tik a gyermekek-ért. Ennek ellenében a gyer-
mekek egész munkabére — napi P/s—2 
frank — az ő zsebükbe folyt. Milyen volt a 
gyermekek ellátása? Barakkokban háltak, a 
melyek kátrány-pn-pirral voltak -födve, szal-
mazsákokon aludtak, amelyeken hemzsegtek 
a férgek. Egy Laza nevü ügynök két szobá-
ban 13 gyermeket .helyezett -el és valamennyi-
nek csak három ágyat -adott. Lazo és Gonza-
lés nevü társa elszöktek és a kevéstó terhelt 
ügynökök megvárták a tárgyalást. Persze, 
ők is gyalázatos odúkban helyezték el a fiu-
kat és csak répából ós krumpliból álló ele-
delt -adtak nekik. A ruhá juk piszkos rongy-
ból állott. A lábukon szétrepedezett szandált 
h-ordtak. Ennek a gonosztettnek a törvényes 
vizsgálatát megnehezitette az, -h-ogy a gyere-
k-eket terrorizálták és hamis adatok -bemon-
dására oktatták ki. Legnehezebb volt meg-
tudni azt, -hogy hány évesek. Mindegyik fin 
legalább -13 évesnek mondta magát, noha a 
látszat is az -ellenkezőjét bizonyította. A vizs-
gálóbíró megállapította azt is, hogy a sérült 
fiuk sebeiket elrejtették munka közben, ne-
hogy szabadságolják őket, ami á munkabér-
nek felére való leszállítását jelenti — annyi-
ra -féltek az ügynökök haragjától . 

— Rombolnak az angol szüfrazsettek. 
Londonból jelentik: A szüffrazsettek a britt 
múzeum és a nemzeti képcsarnok megrongá-
lását tervezik. Minduntalan beverik az üzleti 
kirakatokat s ezzel -reméli, hogy a kereske-
dőket a nők -szavazójoga érdekében való 
közbelépésre fogják birni. Tegnap a külügyi 
hivatalt ólomgolyókkal bombázták, több 
golfjátszóteret elpusztítottak s á levélszekré-
nyekbe maró folyadékot öntöttek. A szüffra-
zsettek tegnap -megkisérelték, -hogy a váro-
son kivül lévő villamos telepet megrongál-
ják, de a rendőrök -elkergették őket. 

— KI az az Enver bej ? A legutóbbi 
török forradalmat tudvalevőleg Enver bej 
szervezte. Ez az aránylag még fiatal ember a 
legutóbbi években történt összes politikai és 
társadalmi átalakulásoknál veteető szerepet 
visz ós neve mindig be já r j a a világisajtót, 
valahányszor Törökországban nagy dolog 
történnek. Az 1908. évi konstantinápolyi for-
radalmak után, amelyekben letagadhatatlan 
tetterőt tanúsított, a berlini nagykő vétség-
hez került Enver bej kat-onai attasé minőség-
ben. Berlinben az Íróasztalán N ápolton és 
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Bismarck arcképei közé a magáét állitotta, a 
mely magasra pödöri tett harcias bajusszal 
ábrázolja. Azután kitört az olasz-török liá-
boru. Enver bej otthagyta a világváros örö-
meit és Kyrenaika sivár vidékeire sietett, a 
hol az arabokat makacs ellenállásra lelkesí-
tette. Csakhamar hosszú szakálla nőtt és 
Berlin parkettjének oroszlánja rövidesen a 
sivatag zord harcosává változott — de nem a 
nélkül, hogy magát ahányszor csak lehetsé-
ges volt, le ne fotografáltassa 'és a harctéri 
tudósítóknak hőstetteiről ne beszéljen, ame-
lyekről szóló jelentések azután igazi keleti 
túlzással és ki,színezéssel kerültek a török és 
arab lapokba. A békekötés után hü arabjai-
val további ellenállást hirdetett, de azt nem 
tette meg. Automobilon és tevéken megtett 
fáradságos és veszedelmes ul után Alexan-
driába érkezett, ahol s imára borotvált arc-
cal és európai öltözetben álnéven megszállt 
a Savoy-szállodában. Az északnémet Lloyd-
társnlat egyik ha jó jáva l azután Nápolyba 
utazott ós január ,26-ika megmutatta, hogy 
milyen célból sietett titkon Konstantinápoly-
ba. 

— Farsang Nizzában. A Riviéra főváro-
sának, a pálmával ékes Nizzának farsangja 
ez idén is vidám, jókedvű, örömmámorban 
fürdő volt, mint mindig. Az első vasárnap 
meghozta a maga nagy látványosságát: az 
első farsangi fölvonulást. A fölvonulás tar-
ka pompával hömpölygött végig a városon, 
kacagott a jókedv, emberről-emberre j á r t a 
nevetés. A nagy utón eáte, amikor kigyúl-
tak a lámpák, szines reflektorok vétettek vi-
lágot a gnmmitalpon diszkréten suhanó ko-
csiseregre. A tömeg uj jongva sürgött-forgótt 
a levegőben szállongott a konfetti-eső s egy-
mást sohasem látott emberek pattogó tré-
fával vivtak mulatságos csatát . . . Mert 
hiszen a nizzai karnevál európai ünnep, a 
melyre odasereglik mindéki, aki teheti, «ki 
csak tud róla és .aki egyszer belekóstolt, 
megkívánja másszor is. Mintha egyszerre 
levált volna az emberek lelkéről az a végte-
len komolyság, amelybe belenevelte az élet. 
Táncolt a néptenger, kacagott, tapsolt, tré-
fálkozott. Bs icsengett-bongott .a. .muzsika.. A 
menetíílz mindenki csati akozha,tik. A mulat-
ság nem ismer rangot, különbséget, egymás-
hoz sodor mindenkit, mindeneket . . . A csat-
lakozásnak csak egy föltétöle van, hogy min-
denki jelmezben legyen. És a nagy menet-
ben nincsen egy köznapi ruha sem. Szine-
sen hömpölyög a nagy eimberár. A székek 
ára néhány fillér, de a t r ibün jegyé már tizen-
hat f rank. De megtelik mind. Ami a legér-
dekesebb: ebben a tobzódó, kavargó farsangi 
menetben soha sincs kihágás. Ez neím csoda, 
hiszen az utcai élét mestere az olasz, meg a 
francia, aki még részeg embert sem ttir meg, 
nehogy durvaságot tűrne. Aki ezt a vidám, 
kacagó tömeget nézi, a r ra magára is útra- , 
gad fa nagy vigasság. És a drága üléseket,, 
ablakokat azért a vigasságért szivesen fizeti 
meg a gazdag angol, amerikai . . . 

— Szabadka volt tanácsnoka. A sza-
badkai közkorházban tegnap éjjel meghalt 
Szigethy József, Szabadka. város volt gazda-
sági tanácsnoka. Sok baj t és szenvedést ho-
zott néhai Szigethy Józsefnek az öregsége. 
Meg is akart szabadulni az élettől mintegy 
másfél év előtt, amikor Palicson, ahol fiának 
gyógyszertára volt, fejbelőtte magát, de a 
golyó nem oltotta ki a megtört ember életét, 
néhány hónapig még a fiánál tartózkodott, 
gyötrődött, de 1911. augusztusában isimét a 
kórházba került, most m á r az élőhalottak 
pavillonjába és ott sínylődött teguaip éjijelig. 
Szigethy József gyógyszerész volt Szabad-
kán. Kitűnően ment a gyógyszertára, jó 
módban élt családjával, nagy házat vitt, de 
a nyolcvanas évek elején .patikáját eladta, 
részt vett a várospolitikai életben és előbb 

pénztári ellenőrnek, majctlgazdasági szohátorv 
nak választották meg. 1896-ig volt tanács-
nok, amikor aztán nyugalomba vonult. Fele-
sége halála után az öreg úrra ujabb és ujabb 
csapások hullottak. Egyik leánya halt meg 
fiatalon, majd egyik fia, aki az anyakönyvve-
zetőségnél volt hivatalnok, lett öngyilkos. 
Anyagilag is tönkre ment. Idősebb fiánál: 
Szigethy Bélánál, énnek palilcsi gyógyszer-
tárában éldegélt. 

— Milyen a halál ? Vájjon igazán olyan 
borzalmas-e a halál, amilyennek gyakran az 
irodalom mondja ós amilyennek az emberek 
általában gondolják? Ezzel a kérdéssel már 
sokan foglalkoztak. C. A. Ewald, berlini ta-
nár erre a kérdésre egy Bécsben megtartott 
előadásában próbált felelni. Előadásának lé-
nyege a következő: Habozás nélkül megálla-
pí that juk, iliogy a halál pillanatában senki 
sincs eszméleténél és nem érzi a halál fáj-
dalmát. Nem a meghalás, hanem az azt meg-
előző betegség az, amely némely haldoklót 
úgyszólván az utolsó percig szenvedni hagy. 
De azután • az ő öntudatukra is ráborul az 
éjszaka. Hivatásomban sok száz embert lát-
tam meghalni és sok halottas ágy mellett 
ültem; kivétel nélkül ugyanaz a tapasztalás 
ismétlődött meg, hogy az örökös álomba való 
átmenet öntudat és fájdalom nélkül történik 
meg. Arckifejezések, amelyek szenvedésre 
és fájdalomra mutatnának, a haláltusa, a 
melytől annyira félnek, a mellnek .borzasztó 
hörgésie, amely gyakran napokig tart, ne-
künk rettenetesnek rémlik, de a betegnek, 
illetve a haldoklónak nem az, mert ő rend-
szerint olyan érzéketlen állapotban van, a 
melyben minden benyomás csökken vagy tel-
jesen hiányzik. De mert a dolog nem a hal-
doklónak, hanem a környezetének gyötrel-
mes, a kórházakban külön haldokló szobáikat 
kellene berendezni. A beteget közös terem-
ben .meghalni hagyni és úgynevezett spa-
nyolfalat állítani az ágya elé, inhumánus és 
kegyetlen dolog. És ami a betegségekre áll, 
a,z áll a baleset által okoZott halálra is. A 
rendelkezésre álló adatok szerint — ezek per-
sze .azoktól az emberektől valók, akiket bal-
eset ért, de életre térítették őket, — a le-
zuhanó, vizbefuló, elvérző ember nem gon-
dol a halálra, hanem közömbös dolgok vagy 
életének bizonyos eseményei vonulnak föl lel-
ki szemei előtt. Ebből keletkezhetett az a 
mitusz, hogy a vizbefulónak az egész élet-
története villámgyorsasággal vonul el lelki 
szemei előtt a halál pillanatában. Még azok-
nál is, akiket a golyó nyomban megöl vagy 
akiket villa;mosság öl meg, lélektani alapon 
egész határozottsággal elfogadhatjuk, hogy 
a halál fájdalom nélkül következett be. 

— Kassai szinházélet. Kassáról jelentik: 
Az. itteni szinházi élet egyébként zajtalan 
menetébe néhány nap óta harcias epizódok 
szövődtek. A háborúság gróf Csákyné Bar 
na Manci, a szinház szubrettje körül támadt, 
akit Eperjesről szerződtetett a társulathoz 
Komjáthy János igazgató. Az énekesnő a 
második hónapban szereposztásokkal kap-
csolatban mellőzöttnek érezte magát s e hó-
nap közepén szerződésének a felbontását 
Mérte. Az igazgató készséggel teljesitette ezt 
a kívánságot, de ezzel még nem volt rend-
ben a dolog. A kassai újságírók egy része az 
eset miatt következetesen támadta az igaz-
gatót s Kövess Illés, az Uránia cimii hetilap 
szerkesztője, legutóbb nyílt levél formájában 
szószegéssel vádolta Komjáthyt, sujtópört 
követelve maga ellen. Komjáthy igazgató 
most már kilépett a passzivitásból s ujság-
nyilatkozathan bejelentette, hogy a sajtó-
pört megindította. Most jött az ujabb fordu-
lat. A szerkesztő ezt a nyilatkozatot egy 
passzusa miatt magára nézve sértőnek ta-
lálta s ezért Komjáthyt provokálta. Igy zajlik 
most itt a színházi élet. 

— Robban a dinamit. Felsőbányán a 
tizedik színben dolgozott Kitter Ferenc és 
Zsigmond Ferenc bányász. Kitter a megfa-
gyott dinamitot a mécsesnél tisztogatta, 
hogy a fagy leolvadjon róla. A dinamit a 
lámpától felrobbant és Kittért darabokra 

szakgatta. Zsigmond Ferenc, aki a közelben 
foglalatoskodott, a robbanás ereje következ-
tében elvesztette hallóképességét és a kiál-
lott izgalmaktól az őrültség jelei mutatkoz-
nak rajta. 1 

— Amerikai passziók. Kölönös és ke-
gyetlen dolgokban tudnak gyönyörködni az 
amerikaiak. Több gazdag yankee megvásá-
rolt egy rozoga hajót, ameÜyen bivalyokat, 
medvéket, rókákat, mosómedviéket, egy ku-
tyát, egy .macskát .és több libát helyeztek el 
és a hajót, rakományostul együtt, a Niagara-
vízesés közvetlen közeiében elbocsátották a 
gyorsan rohanó vizén. A cél az volt, hogy 
megfigyeljék: a különböző állatok miként vi-
selkednek a halálos veszedelemben? Az előre 
hirdetett látványosságra nagy tömeg gyűlt 
össze, meíly feszült figyelemmel várta, a tör-
ténendőket. Az állatok, a bivalyok kivételé-
vel, szabadon voltak eresztve, hogy igy job-
ban megfigyelhessék a viselkedésüket/Ami-
kor a rettenetesen zugé vízeséshez közdledeitt 
a hajó, az állatokon óriási nyugtalanság vett 
erőt. Ide-oda .rohantak a fedélzeten, de egyik 
se gondolt .arra, ihogy a másikat megtámad-
ja. Először a medvék 'menekültek. Beleug-
rálta'k a vizbe és annak erős sodra dacára 
partira vergődtek. A bivalyok kétségbeeset-
ten erőlködtek, hogy ketrecükből kiszábadul-
hassanak. A rókák és a mosőmedvék ijedten 
szaladgáltak le és fel. Csak a. ku tyán nem lát-
szott az izgatottság. Nyugodtan végig nyúj-
tózkodott a fedélzeten és azt a benyomást tet-
te, mintha megadta volna 'magát a sorsának. 
A macska felkúszott a legmagasabb ábbócra 
és sarlóra görbült háttal várta a végromláist. 
Amikor :a .hajó a mélységbe zuhant, csodá-
latos módon semmiféle ordítást sem lehetett 
hallani. Az állatok odavesztek, még osla'k a 
nyomukat se lehéttt megtalálni Gs'ak a lu-
dak kerülték ki épen a veszedelemből éts han-
gos gágogá'sisal kirepültek a par t ra , ahol egy-
mást törték az emberek, hogy az érdekes jó-
szágokat megszerezhessék és óriási árakon 
keltek el. Igy mulatnak az amerikaiak. 

— Vasárnapi műsor a mozikban. Mind 
a három szegedi moziban szenzációs vasár-
napi műsor van. Az Urániában A.lexand're 
Dumas Monté Christó gróf cimü világhírű 
regényének hatalmas airányu mozgókép-
konstrukcióját vetítik. A párat lanul nagy-
szerű fölvétel a kinematográfniak legtökéle-
tlesehb alkotása és élőroMit'hatólag .az %M 
szinházi évnek legnagyobb sikerű produk-
ciója. A Fass-ban Pali műsor v)an. Nyolcszor 
szerepéi Páli a vásznon. Az Apollóban Nor-
disk slágert vatitenek. Waldemeir Psytender-
rel a főszerepben. 

—- Szegediek a fővárosban. Érdekes 
mozgalom indult meg legújabban Budapes-
ten ,a szülővárosukhoz vonzódó nagyszámú 
szegediek között, élükön a .már egyesületté 
alakult — „Szegediek Köré"-ve 1 kapcsolato-
san. Hogy a fővárosban és környékén élő 
szegediek egymás között az Összetartózandó-
ságot ápolják; a Ikör elhatározta, hogy cél-
jaik elérésére egyelőre minden hónap első 
szerdáján, tehát február 5-ón esti 8 óra kez-
dettel rendszeres családias jellegű összejö-
vetelt rendez a Wurglits-féle vendéglő (VIII., 
Rákóczi-ut 29. sz.) különtermében. 

— Főbb adatok az államvasutak 1912. 
évi működéséhez. Az államvasutak igazga-
tóságában történt változások közül legneve-
zetesebb az u j üzletvezetőségek, nevezetesen 
a hudaipest-központi és a szabadkai n j üzlet-
vezetőségek felállítása. Az u j .központi üz-
lietvezetősóg igazgatási körébe tartoznak! a 
budapesti pályaudvarok. Az u j üzletvezető-
ségek fel,állításával az eddig túlterhelt sze-
gedi és aradi üzletvezetőségek részben teftier-
mentesittettek és a vonalak az utóbbi évti-
zedben nyert tapasztalatok nyomán — a for-
galom egységességének szemmel tartásával 
— lehetőleg arányosan osztattak el az üzlet-
vezetőségek között. Előkészítés alatt áll a 
Pécsett felállítandó u j üzletvezetőség is. Az 
államvasuti személyzet anyagi helyzetének 
javitása érdekében is történt jelentős lépés, 
t. i. a családi pótlék engedélyezése. Régi óhaj-
tása teljesült az utazóközönségnek akkor, 
mikor október 1-től kezdve egyes fővonalak 
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gyorsvonatain III. osztályú kocsik járatása 
engedélyeztetett. Egyelőre a budapest—zsol-
nai, budapesti—brassói, budapetet—'arad-—töi-
visi, ihudapest—czegléd—szolnoki, budaipest-— 
Szabadka—bródi, bndapest—.pécsi és büda-
Pést—szombatlbelyi vonalalkon kiVd.ekVdik 
1—1 gyorsvonatpár III, osztályú kocsikkal 
és amennyiben e reform a remélt sikerrel 
fog járni és a szükséges u jabb szerkezetű III . 
osztályú kocsik rendelkezésre fognak állani, 
bizonyára nem fognak az illetékes körök el-
zárkózni a III . osztályú gyorsvonata kocsik 
járatásának kiterjesztése elől. Az 1912. év-
ben az államvasutak járómüvei rendkívüli 
mértékben szaporodtak. A mult év őszén és 
telén tapasztalt erős torlódások .oka részben 
a kocsihiányban is-keresendő. Ezért 1912-ben 
4057 u j teherkocsi rendeltetett, meg, ami ál-
tal az államvasutak teherkocsilparkja 1912. 
végén 84210 darabra emelkedett. A megren-
delt személykocsik száma: 297 volt ós igy az 
év végéig 7707 személykocsi fog állni az ál-
lamvasutak rendelkezésére. A .kalauz-kocsik 
száma 202-vel szaporittatott és ezzel az állag 
1912. év végén 2730 darabra rúgott. Az ösz-
szes kocsik beszerzési értéke mintegy 
22,300.000 korona volt, .A mozdonyok beszer-
zésére költségvetésileg rendelkezésre jutott 
16 millió koronából 228 darab u j mozdony 
rendeltetett meg, amelyekkel együtt, az ál-
lamvasutak mozdonyainak száma a folyó év 
végén 3664-,re szaporodott. (Az államvasutak 

•hálózatán a beruházások terén alig egy év-
tized óta folyamatba tett rendszeres s felette 
intenziv munkásság az 1912. év folyamán fo-
kozott mértékben folytattatott, A korábbi 
években .megindított erős ütemű akciónak 
megszakítás nélkül való folytatására az 
1912. állami költségvetéssel nyert hitelfede-
zet terhére az 1912. évben: 1, kocsik beszer-
zésére 18,000.000 korona; 2. mozdonyokra 
16,000.000 korona; 3. a meglevő hálózatnak 
építkezések u t ján való fejlesztésére 56 millió 
984.000 korona; 4. u j vonalak építésiére 6 mil-
lió 410.000 korona fordíttatott. Ezenfelül a 
költségvetésen kívül szükséges sürgős beru-
házásokra az 1912. évre még 13,164.000 korona 
engedélyeztetett. Együttvéve tehát forgalmi 
©sizfcözökre és építési beruházásokra ebben az 
évben igen jelentős összeg, számszerint 
110,558.000 korona állt rendelkezésre, 

— Wassal József ismert csikágói fog-
orvos nemrégiben egy nagy tetszéssel foga-
dott előadásában utal t a rendszeres Ifogápo-
láis fontosságára. Naponkint kétszeri alapos 
fog.tisztitás egy kemény kefével és ezzel 
egyidejűleg antiszeptikus szájvízzel való ö'b-
lögetés megakadályozza a szájban levő szá-
mos baktérium káros hajtását. Dr. Wasisál 
idézte dr. H. Cusbing kijelentését, mely sze-
rint a fogak állandó tisztántartása megaka-
dályozza kárlies nevű fogbetegség kifejlődé-
sét. Mint teljesen ártalmatlan és több mint 
egy évtized óta kipróbált fogtisztió szert 
a jánlhat juk az általánosan elismert Sarg-
féle Kalodont fogkrémet és szájvizet, 

— Példát ad Kecskemét. Érdekes ha-
tározatot hozott tegnap nemes Kecskemét 
város tanácsa. Határozatillag kimondta, hogy 
a mozgósításon bevonult családos tisztvise-
lők és egyéb'családos alkalmazottak részére 
fizetésüket és összes illetményeiket korlát-
lan időre folyósítja, a nőtleneknek pedig fi-
zetéseik és illetményeik felét folyósítja. A 
'humánus határozat városszerte nagy örömet 
okozott. 

— Hetven évvel. A fővárosi rendőrség 
néhány hónappal ezelőtt letartóztatta Her-
czeg László elektrotechnikust, aki hetvenéves 
kora dacára házásságszédelgéseket követett 
öl:. Többek között Baumgarten Izidor kúriai 
'tanácselnök termetes (szakácsnőjét, Pesti 
Terézt csalta el gazdájától és megigérte ne-
ki, hogy nőül veszi. A szakácsnőnek ötszáz 
koronája bánta meg ezt az ismeretséget. Pes-
ti Teréz utóbb megtudta, hogy a csapodár 
öreg apróhirdetések révén más nőiket is meg-
kárositott. Persze a korát elhallgatta min-
denki előtt. Legutóbb báró Hasberg Júliával, 
akinek Szegeden Madám Juliette néven di-
vatszalonja van —. levelezett s neki is há-
zasságot igért. A szakácsnő följelentésére 

flerczeg Lászlót letartóztatták. Az öreget, 
akinek derékig érő ősz .szákála van1, ma 
vonta felelősségre a bíróság. Nyolc hónapi 
börtönre Ítélték el. 

— Mint értesülünk, az ElsőBiztositó-Intézet 
katonai szolgálat esetére ő cs. ós kir. fensége 
József főherceg védnöksége, alatt szegedi ve-
zérképviselőségét Schwarz E. és fia cégre Ré-
vay-utea 8. szám ruházta át. Ezen előkelő 
magyar biztosító intézet amelynek ma már 
több mint 80 millió korona a biztosított tőké-
je és díjtartalékai a 30 millió koronát meg-
haladijálk, a legelőnyösebb feltételeik mellett 
a következő biztosítási ágazatokat kultivál-
j a : fiubizt'osiitás katonai szolgálat esetébe, il-
letve be nem. válás esetén a nagykorúság ide-
jére. Hozomány- és kelengyebizlositás lá-
nyok részére és végül a félnőttek részére ve-
gyes életbiztosítás elérés és 'halál esetére. 

— Drága pofon. Sajátságos bonyodal-
mak után hangos csattanással végződött teg-
nap Érsekújváron egy kártyaaffér. Az eset 
szereplői, .amint erről tudósítónk beszámol, 
össterreich&r Pál mosoni lókereskedő és 
Steiner D. érsekújvári marhakereskedő. 
Nemrégiben történt, hogy a lókereskedő kár-
tya közben kétszer 600—600 koronát adott 
kölcsön a marhaikereskedőnek. A napokban 
a hitelező levélben kérte a pénzt, de ered-
méntyelenüh Megsürgette egyszer-lkétszer a 
dolgot, de hiába, ilyen körülmények között 
kerültek össze az egyik érsekújvári kávé-
házban. össterreicher ékkor személyesen és 
kissé energikusan kérte a pénzét s mikor 
'Steiner kitérő választ adott, azt indítványoz-
ta, hogy az adósa tegye letétbe az összeget, 
ő még hozzáad kétszáz koronát s az egész 
summát adományozzák négy szegény haja-
donnak hozományul. Ez az indítvány sem 
tálált lelkes fogadtatásra, ami aztán annyi-
ra kihozta sodrából a lókereskedőt, hogy ott 
a kávéházi sokaság ellőtt a legcsattanósabb 
ténnyel fejezte ki rosszalását. 

— És most már veszhet az az ezerkét-
száz korona! — jelentette ki egyben. 

A drága pofon 'ügye ezek után most már 
a bíróság elé viszi a feileket. 

— A telefon szerencseszmaí. Nem 1 

csak Kisnagynak, Törökországénak vannak 
szerencseszámai. Van a telefonnak is. Meg-
történt, hogy egy fiatalember, erősen tagolva 
a számokat, a központtól kérte, hogy kös-
sék össze 6—10—13—17-val. „Ilyen telefon-
szám nincs"! — hangzott a válasz. A fiatal-
ember még kezében tartotta a kagylót és 
ime, nemsokára jelentkezett Moskovitz cipő-
gyárának szegedi képviselete. A telefonoskis-
asszony megértette, hogy a 6 gyermekcipő, a 
10 és 13 egy elegáns női cipőnek, a 17 pedig 
a legfinomabb sevrócipőnelk jelenti az árát a 
kitűnő keresett cipőüzletben. 

— Fogadtak. Egy szegedi kávéházban 
történt a minap. 

Egy ur két tojást rendelt. Rövid idő inul-
va a pincér hozza a tojásokat. 

A vendég feltöri az egyiket, megkóstol-
ja, aztán dühösen dobja el a kanalat. 

— Hallja, — szól a pincérhez, aki moso-
lyogva áll mellette, — hisz ez a tojás nem 
friss! 

— Ugy! — feleli kezét, dörzsölve a pin-
cér, — Akkor nagyon jól van. 

— Hogy érti ezt? 
— Ugy értem, kérem, hogy fogadtam a 

szakácscsal ós megnyertem a fogadást. 

Hiidessen a 

Délmagyai oi szagban 

NYILT-TER*) 

Wechsler Ödön 
fakereskedése és épí-
tési anyagok raktára 

Szeged, Mars-tér 2. sz. 
672 .. Telefon 755. .. 
A legelcsó b beszerzési forrás! 

Könyvelésben jártas 

t i s z t v i s e l ő t 
keres előkelő biz tos i tó- társaság 
helybeli vezérügynöksége. 
Ajánlatok „ J ö v ő " jelige alatt 
a Békei-féle h i r lap i rodába . 

DR SZÉKELY VILMOS 
ÜGYVÉDI IRODÁJÁT 

SZÉCHENYI-TÉR 6. SZ. ALÁ (GÁRGYÁN-
HAZ, A SZEGED-CSONGRADI TAKA-

RÉKPÉNZTÁRRAL SZEMBEN) 

HELYEZTE ÁT.: 
TELEFON: 348. TELEFON: 348. 

T r 
mm 

cucnai 

Cs. és kir. szab. Keleti-féle 

I C ^ Í W S sérvkötök 
pneumatikus orvosi pelotl 
tával a legtökéletesebbek!] 
Uoci/nnk hölgyekés urak 
naoMJtUIV részére minden 

P > ; m sif , £ altesti betegség és lógó | 
' 1% i W J has ellen. 

M W GUMMI görcsér harisnyák. | 
Míilábakat és műkezaket 

amputáltak részére. 

i ö l á
B t S ' 

Mű- és támasztó fűzőket. | 
Egyenestartókat ferdén-
nöttek részére, valamint 
betegápoláshoz tartozó 

összes cikkeket készit a technika legmodernebb elvei 
szerint a legjutányosabb gyári árak mellett. 

| / ( T | F T I I cs- é s kir. szab. sérvkötők és 
I I J a testegyenesitő gépek gyára | 

BUDAPEST, IV., Koronaherceg-utca 17. vid 
gavtg- Legújabb háromezernél több ábrával ellátót] 

képes árjegyzék ingyen és bérmentve | 
Alapitva 1878. Telefon 18—76. 

*) Ezen rovat alatt közlöttelkért nem vál-
lal felelősséget a szerkesztőség. 

k i v á l ó b ó r - é s 
? l i t h i u m o s 

gyógyforrás 
vese- és hóly&gbajoknál, kösz vénynél, ezukornetegségné?, vörhenynéí, emésztési és 
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz. 
5 Kapható ásván yvlzkereskedésekban és 

gyógyszertárakban. SCHÜLTES ÁGOST " Í ^ Í S S S S ^ 
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A MAMA ÉS GYERMEKE. Egy vidé-
ki primadonnának, habár hajadon, van egy 
okos kis fiacskája. Ezért aztán, halbár min-
denki tudja, hogy a kis fin a színésznő gyer-
,meke, a gyerek néninek szólítja a mamáját . 

A mama egyik föllépése alkalmával a 
földszintről nézte az előadást. Felvonás köz-
ben odamegy a kis fhihoz egy u j sági ró és 
beszélgetni kezd .vele. 

— Ugy-e fiacskám, — kérdi többek közt, 
— jól játszik a mamád? 

A gyerek haragosan válaszol: 
— Az nem az én mamám! Az én mamám-

nak egyáltalában nincsenek gyermekei! 

A KÖTÉL. Egy7 pesti ügyvédneik van 
egy szegedi ügyfele. Valami pörből kifo-
lyólag a törvényszék megítélt az ügyvédnek 
840 koronát, tehát az ügyvéd felszólította a 
szegedi embert, hogy fizessen. 

Harmadnapon megjön a 840 korona pos-
tautalványon. Az „Írásbeli közleményekre" 
szánt helyen ez volt olvasható: 

„Itt küldök 840 koronát, vegyen rajta 
kötelet!" 

Az ügyvéd .megkapja a pénzt, de nem 
veszti el hidegvérét. Behívta a segédjét: 

— Doktor ur, — mondja neki — itt van 
11 yolcszáziiegyven korona. Menjen, vegyen 
ra j ta , miután a minőség meghatározva nincs, 
középáru, középminő.ségü kötelet. Siessen. 

És három nap múlva a szegedi ember 
egy nagy csomag kötélét kapott, postán, ez-
zel a. levéllel: 

Tisztelt u ram! 
Megbízatásának eleget téve, itt küldöm 

önnek a 840 koronáért vásárolt közópmi-
nőségü kenderkötelet. Fölmerült költsé-
geim a vásárlás körül: el járási díj, szállí-
tás, összesen 80 korona, végösszeg 920 ko-
rona, melyből 840 postán megérkezett. Ké-
rem a hiányzó 80 koronát postafordultával 
megküldeni. Egyben pedig értesítem, hogy 
nekem a múltkor megítélt 840 korona 
iránt a végrehajtást kérő keresetet bead-
tam. Tisztelettel (aláirás). 

MAJD ELMÚLIK . . . Mayer ebédel, 
megszólal a félesége: 

— Fiacskám, ma van a születésnapom. 
Mayer neon felel, eszik tovább. 
— De fiam, ina van a születésnapom. 
— Nem ha j •— szól Mayer — majd hol-

napra elmúlik. 
D'Elté. 

T0RVENYKEZÉS. 
Különféle esetek, 

(Saját tudósítónktól.) Néhány szenzációs 
föl mentés, amely nemrégen törtónt Francia-
országban, alkalmat ad egy francia újság-
nak arra, hogy különféle esetek összehason-
Jitásával rámutasson a francia igazságszol-
gáltatás kifürkészhetetlenségére. Ezt az ér-
dekes összehasonlítást adja: 

Aki szeret éles kést használni, az tehet-
ségét ne élettelen tárgyon gyakorolja. Sok-
kal jobban jár, ha a szerszám élességét em-
beren próbálja ki. Példa: 

Páris i esküdtszék, 1913. január 8.: A 
fiatal Frédiiét József kést döf Bouchet Ger-
inaine kisasszony nyakába és veszedelme-
sen megsebesíti. Fölmentik. 

Büntetőkaimara, 1912. február 3.: Furet 
Marót asszony íisebkósévtel e lvágja cpy 
automobil-bérkocsi hátsó gummik erekét. 
Négy hónapi fogság. 

Aki jó tréfás embernek t a r t j a magát ós 
szívesen üz tréfát embertársával, legyen 
óvatos a t réfa megválogatásában. A bitók 
csak akkor lesznek az ő pár t ján, ha a tréfá-
nak jó a csattanója. Példa: 

Limogesi bünt,etőka.mara 1912. október 
31.: Egy őrült asszonyt, aki egy vidéki 
kórházban volt, teljesen összeforrázva ta-
láltak a fürdőkádban, amelybe lánccal volt 
lekötözve. A szerencsétlen asszony meg-
halt; a vádlott ápolónőt fölmentették. 

Párisi büntatőkíyiiiara 1913. január 
8.: Gillbert ur meg akarta tréfálni a ház-
mesternőjét, Lambert asszonyt és ezért a 
félreeső hely a j ta já t kiakasztotta a sarká-
ból ós az ajtót bevitte a portás szobájába. 
Három hónapi fogság. 

Ha valaki le akar ja vágni a felesége 
orrát, rendes, becsületes, tiszta munkát vé-
gezzen; inert a hirák utálnak minden kontár-
munkát. Példa: 

Párisi esküdtbíróság 1912. november 
4.: X. munkás szerelmi féltékenységében 
beretvával levágja a felesége orrát. Tiszta 
munka. Fölmentik, 

Párisi büntetőkamára 1912. julius 22.: 
Don vei les León a fogával leharapja ked-
vese orrának hegyét. Kantármunka, Ti-
zennyolc hónapi fogság. 

Aki heves természetű, óvakodjék at-
tól, liogy állaton töltse ki böszuját, A hirák 
majd megtanít ják arra, hogy sokkal jobb, 
ha embert bántalmaz, milnt borjut. Példa: 

Párisi esküdtszék 1912. julius 1.: Co-
sarini kőműves haragjában agyonüti egyik 
munkatársát. Fölmentik: 

Büntetőkamara 1912. január 5.: Tail-
lebris Henri marhahajcsár bottal elvei' La 
Vil'lette-ben egy makacskodó borjút . Nyolc 
napi fogság. 

Akinek az a szándéka, hogy megöli a 
feleségát, tegye meg, de ne sokat beszéljen 
róla. A Ibirák elnézők a gyilkos iránt, de 
gyűlölik a fecsegőt. Példa: 

Párisi esküdtszék 1912. március 19.: 
Laioourcalle ur, aki a szerelemben nem érti 
a tréfát, revolverrel agyonlövi ia feleségét. 
Fölmentik. 

Párisi esküdtszék, 1912. május: Gha-
pius György, akit elhagyott a felesége, 
nagy páthosszal igy kiáltott föl: „Halálra 
itólem a hálátlant! . . ." De még egy haja-
szálát sem görbítette meg. Négy hónapi 
fogság. 

H a a nőknek valami kifogásuk van a 
fér jük ellen, öljék meg, de nagyon jól céloz-
zanak. Az ügyetlenséget nem bocsátják meg 
a bitók. Példa: 

Párisi esküdtszék, 1913. január 14.: 
Lhoste asszony, aki férjétől elválva élt, 
egy7 napon revolverrel agyonlőtte a férjét . 
Fölmentik, 

Párisi esküdtszék 1912. február 2.: 
Giequel Klement in Cottu doktort, akivel 
csak futólagos ismeretsége volt, késsél 
agyonszúrja. Fölmentik, 

Párisi büntetőkamara, 1912. május 22.: 
A féltékeny Boudillonnó asszony férjét 
revolverrel igen könnyen megsebesíti. Hat 
hónapi fogság. 

Párisi büntetőkamara, 1912. március 
13.: Sarrasin asszony rálő Henriot úrra , a 
kivel futólagos ismeretsége vau és élté-
veszti a célt. Hat hónapi fogság. 

§ Fehéri Armand vádjai. A Pesti Hír-
lapban Fehér Armand hirlapiró a Pallós-
ügygyel kapcsolatban megvádolta Barát 
Ármint, a miniszterelnöki sajtóiroda főnökét. 
Fehérit ma hallgatta ki Takács Aurél dr. 
budapesti vizsgálóbíró. Fehéri Armand sem-
miféle bizonyítékot nem terjesztett be, ha-
nem kijelentette, hogy a főtárgyaláson akar-
ja igazolni mindazt, amit irt. 

'f-%1 

"3 
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NATIONAL CASH REGISTERJCO. LT D 

12ITJ B M 

S Z E G E D E N, TISZA LAJOS-KÖRÚT 68. SZÁM 
Pénztárakhoz szükséges összes kellékek ugyanott beszerezhetők. 
Minden szakma részére szükséges eílenőrző készülékeket, pénz- és 

block-kezelési rendszereket teljesén "díjtalanul és vételkötelezettség nélkü 
bemutat 

Karczag Béla 
vezérképviselő. 
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URANIA 
magyar tudom. 

szinház 

: 

554a 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

Amerikai színészek. Amerikai sláger. 

Dumas világhírű regénye. 

j r ó j jYtonte 
C h r i j t e 

a moziban. 
Három részben. 

Előadások d. u. 6, este léi 8 és 9 órakor. 
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig. 
^ • B i B a B a B g s B a B H B i s g a H a ' 

„VASS" 
mozgófénykép 

szinház 
Pénteken, szombaton és vasárnap 

PALI műsor! PALI műsor! 

PALI 
S NYOLC ESETE! 

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 és 9 órakor. 
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig. 
I B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

APOLLÓ 
mozgófénykép 

szinház 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

Psylander játszik. 

A 

Psylander játszik. 

becsületért. 
Társadalmi dráma 2 felvonásban, Í S 
irta Ernst von der Recke. W 

Waldemar Psylander. 

K Ö Z G A Z D A S Á G 
Védekezés a szőlömoly ellen. 

(Saját tudósítónktól.) Szegeden és vidé-
kén veszedelmesen kezd imár pusztítani a 
szőlömoly. Jó néhány esztendeje, hogy a sző-
lőtermést kegyetlenül .lerontó szőlömoly ná-
lunk is föllépett s itt-ott nagyobb ká-
rokat okozott, azzal rémítve a gazdáikat, liogy 
bizonyos idő .múlva ép ugy meg fogja sem-
misíteni a szőlőket, amint annak idején a 
filloxera tett-e. Ez a betegség a bortermelő 
külföldi államokban jóval nagyobb mérvben 
pusztít, mint Magyarországon, amiből az Ls 
köv-etkezak, hogy Német- és Franciaország-
ban ugyancsak utána néznek annak, hogy 
mint védekezzenek ellene. Az eredmény azon-
ban egyáltalában nem mondható kedvező-
nek, sőt még biztatónak sem, mert a szőlő-
-moly olyanforma, mint a filloxera, amelylyel 
megbirkózni igen bajos. A gazdák azonban 
ugy a külföldön, mint nálunk, mégis kísér-
leteznek és pedig réven a tömérdek ajiánlt 
szernek, a,mely sok pénzbe kerül, de alig hoz 
valamelyes -hasznot. Miután pedig folyton 
védekeznek, -hát megértjük, hogy azok, akik 
-a szőlömoly ellen állítólag- jó eredménynyel 
használható szereket készítik és árulják, ha-
marosan gazdag emberek lesznek, ellentét-
ben persze a szőlőbirtokosokkal, akik ugyan-
csak megihatják a levét -ennek a betegség-
nek. 

Tekintettel arra, hogy a baj igen nagy, 
az állam is a sarkára állott s a rovartani in-
tézetet kutatásokkal hízta meg. Egy-két szak-
értő a külföldi államokat is bejárta, hogy 
tapasztalatokat gyűjtsön, amelyek azonban 
nem igen állanak másból, mint abból, hogy 
a bajon alig lehet, segíteni. Vagy -lia mégis 
lehetséges a szőlömoly -ell-en küzdeni, ez a 
küzdelem egyike a legdrágább mulatságok-
nak. 

A kincstár egyik telepén a múlt nyáron 
tettek kísérletet egy állítólag jól bevált vé-
dekezéssel, amely a termést, a moly pusztí-
tása ellen biztosit ja. Igen ám, de ez a nagy 
-fáradsággal járó eljárás holdankint hatvan-
három koronába kerül, amennyit a magyar 
homoki sz-őlők nem bírnak ki, föltéve persze, 
hogy a bornak ne-m lesz olyan horribilis ára, 
mint amilyen tavaly volt és amilyen az idén 
is. Rendes körülmények között az a birtokos; 
,a,ki a szükséges munkálatok költségén kívül 
holdankint hatvanhárom koronát csak azért 
költ el, hogy a moly ellen védekezzék, egy-
általában nem ta lá lhat ja meg a számadást. 
Ily körülmények között valóban, nagy aggo-
dalommal lehet a szőlők jövő termése elé 
nézni, mert hiszen az is kétségtelen, hogy a 
kisgazdák a drága védekezésbe nem mennek 
ibele és pusztulni hagyják telepeiket, ame-
lyek pedig nagy értéket képviselnek. Ami a 
szőlőmoly pusztítását illeti, e tekintetben ez 
idő szerint csakis az adhat némi reményt, 
hogy a betegség ép ugy elmúlik, amint jött 
-és pedig magától, tekintet nélkül a szak-
értőkre. Hermán Ottó legalább azt. hangoz-
tat ja , hogy a szőlömoly macától is véget ér-
het, -amint sok növényi betegség -megszűnt, 
minekutána kitombolta magát. 

Bármilyen legyen is azonban az ered 
-mény, az az egy bizony-os, hogy a sör máris 
kezdi átvenni az uralmat, révén a bor drága-
ságának, amely jórészben a -szőlőmoly kö-
vetkezménye. Ez idő szerint a legkomiszabb 
kocsim-a bornak is kilencven fillér m-eg egy 
korona az ára. Ez azonban kétségtelenül 
-emelkedni -fog, -mert a.rra sem igen van ki-
látás, hogy u j „termelők" lepjenek föl, akik 
hamisított bort hozzanak forgalomba, arány-
lag kis árak mellett. 

— Uj vonat a Karlova—szegedi vona-
lon. A Szeged—karlovai vonalon legközelebb 
uj vonatot állítanak be. Ez az u j vonat a 
déli órákban indul Szegedről s Karlováig, 
-esetleg egész -N-a-gy,becskerekig megy. A sze-
gedi üzletvezető az érdekeltségtől nyert in-
formációk után a tervbe vett új í tást nem-
csak h o g y nem kifogásolta, lianem olyan ér-

M E M E N Y I N E 
F O G MÜ VESTERME 

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 

Modern 
FÉNYKÉPÉSZETI 

műterem 
RUTKAI ÉS VITKAY 

Szeged, Kárász-u. 15. (Corso-
kávéházzal szemben.) 

Déimagy a ro rszág 
politikai napilapra 

1913. január 1-tői uj előfizetést nyitottunk 

A DÉLMAGYARORSZÁG Szeged 
és a délvidék legelterjedtebb és leggaz-
aagabb tartalommal megjelenő reggeli 
politikai napilapja. Nagy elterjedtsége 
közleményeinek a legteljesebb nyilvános-
ságot biztosítja, aminek különösen a 
hirdetők szempontjából van nagy jelen-
tősége, 

A DÉLMAGYARORSZÁG előfize-
tési ára Szegeden vidéken 

egész évre 24•— 28~— K 
félévre 12-— 14 „ 
negyedévre 6'— T— „ 
egy hónapra 2•— 2-40 „ 

Kérjük tisztelt előfizetőinket hogy 
lakhelyváltozás esetén uj címüket velünk 
közölni szíveskedjenek. Mutatványszámot 
egy hétig díjtalanul küld a 

KIADÓHIVATAL 
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Minden á l lami tisztviselőnek fontos ' 

Az 

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

Magyaráza tokka l e l lá t ta : 

dr. D á n o s Árpád, 
min. foga lmazó . 

Ára I K S O fillér. — Kapható: 

Várnay L. t t t r 
S Z E G E D , K á r á s z - u t c a 9 . s z . 

Elegáns 5 szobás lakás, 
2 előszobával, Klauzál-tér 2. 
sz. a. (Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 
ház) II. emele ten 

azonnal bérbeadandó. 
Ugyanot t egy cas sa is e ladó . 
T u d a k o z ó d h a t n i dr . S z é k e l y Vi l -

m o s ügyvédnél . 

kMtelegu' gumini 
•»ÜK 8 be van blzo-
ntafeát tartósabb 

g o m m i s a v l : 

keweróhísöS 
nyitva, hony ess R 

mint a bfir 

Aa oj | ) B E R S O f á " vnmmlearoictiak pontosan 
olyan a a z i n e é s f c r . n á j a , mint az ön cipője 
börsarkának, alakjának művészies kivitelében rend-
kívül e l e g á n s , minősége kiválóan t a r t ó * és 
p e h e l y k í n n y ű , ^ 

» « nj „ B E U S O N j " gummisarok megóvja oipö-
jének börs,irkát az e l f e r d ű l é s t ö l , cipőjét Állandóan 
elegáns, tökóletos formájában tartja ínég és nagy 
rugalmasságánál fogva védi az ön i d e g e i * és h á t -
g e r i n c é t . 

A számos, teljesen értéktelen vergenygyártmány-
nak célja az, hogy a mintázás u tánzásáva l és 
basonhangzásn elnoveséseel a t. c. kösöneéget félre-
vezesse. 

A va lód i u] „ B E R S O R i " gummisarok elegáns 
a r a n y d o b o z b a v»n csomagolva, amelyen a saé 
„ B e r t á n " világosan olvasható. Azonkívül minden 
valódi uj Berson guminisarkon látható az itt Ábrázolt 
^̂ T̂ ?"1 - /-» melyre különös flgye-
védjegy lem fordítandó. 

Kérjen h a t á r o z o t t a n csakis ezzel a rédjegygyel 
ellátott „ B t K b U N " gnmmtsarkot. Csak s a j á t 
c ipésze vagy oipókereskedfije által s rö* i . 
t e s s s c i p ő s a r k á r a és saját érdekében utasítson 
vissza minden máa gyártmányt 

* B é r & c n m ü v e k , Budapest, vu. 

telmü javaslatot tolt a Máv. igazgatóságá-
nak, hogy az u j vonatnak május előtt való 
megindítása nem ütközik semmi akadályba, 

x Kukoricakiállitást rendezett minap a 
Torontálmegyei Gazdaságii Egyesület, mely 
az egyesület mult évi kukorioatermesztési kí-
sérleteinek eredményét tüntette fel. A kísér-
letek 9 községben folytak s összesen 12,3 kis-
birtokos vett részt azokban. A díjazásra a 
földmivelésügyi minisztérium által adomá-
nyozott dijakkal együtt majdnem 500 korona 
áll rendelkezésére és az első dijakat Schütz 
Ferenc, fíóth Miklós és Neurohr Miklós 
kapták meg. Ezenkívül még 25 második és 
harmadik dijat osztottak ki. A nagybirtoko-
sok oklevelet kaptak. 

A budapesti gabonatőzsde. 
A határidőpiacon teljesen nyugodt, sőt 

talán még a tegnapinál is csekélyebb volt a 
forgalom, mert az időjárás gyakori válto-
zása és a külsőpolitika teljes bizonytalansá-
ga nemcsak a vidéki, de a helyi spekulációt 
is teljes tartózkodásra késztette. Ilyenformán 
persze álig mutatkozik változás ia jegyzések-
bon. Egy órakor a következők voltak a záró-
árfolyamok: Buza áprilisra 11.75—11.76. Bu-
za októberre 12.22—12.23. Rozs áprilisra 10.04 
—10.05. Rozs októberre 9.70—9.71. Tengeri 
má jus ra 7.69—7.70. Tengeri júliusra 7.90— 
7.91. Zab áprilisra 10.61—10.62. Zab október-
re 8.88—8.89. 

A budapesti értéktőzsde. 
A bécsi Fremdenblaitt jelentése, hogy ő 

felségének a cárhoz intézett levele a két ud-
var közötti barátságos viszonyt bizonyítja, a 
mai előtőzsdén bécsi árbitrázsváisárlás kísé-
retében igen jó hatást tett. A nlemzetközi piac 
értékeit ma ,az elsőség illeti, mert egyenkint 
3—4 koronával emelkedtek és elért legdrá-
gább áron zárultak. A helyi piac eleintén 
lanyha volt, utóbb az üzlet i ránya megszi-
lárdult, kiváltképpen a magyar bank és a 
közúti emelkedett. A készárupiacon a ma-
gyar villamossági részvény tűn t ki tetemes 
á r j a villásával. A zárlat szilárd, ,de a forga-
lom nem volt élénk. Kötöttek: Magyar hitel 
812—816. Osztrák hitel 619.50—621. Jelzálog-
bank 430.50—431.50. Leszámitolóhamk 514.75 
—515. Magyar bank 576—581.50. Atlantika 
341.50—342.75. Salgótarjáni 750—752.50. Ri-
mamurány i vasmű 708—710. Osztrák-Ma-
gyar államvasút 703—704. Déli vasút 108.50. 
Városi vasút 371. Közúti vasút 678—683.50. 

A bécsi börze. 
A mai 'eilőtözsdén a kötések a következők 

voltak: Osztrák hitel 621. Magyar hitel 812. 
Lánderbank 508. Osztrák-Magyar államvas-
út 702. Déli vasút 109.50. Rimamurányi vas-
mű 708. Alpesi bánya 1024. Török sorsjegy 
225. Skoda 794. 

Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos : Várnay L. 

OOGOOOCOOOOOOOOOO 

Délmagyarország 
előfizetési ára Szegeden: 

egy évre . . 
félévre . . 
negyedévre . 
egy hónapra 

24.— kor. 
1 2 . - „ 
6.— „ 
2 . - * 

Vidéken: 
egy évre . . . 28.— kor, 
félévre . . . 14.— „ 
negyedévre . . 7.— „ 
ugy hónapra . 2.40 ^ 

ooooooooooooooooo 

<ef. bérpalota, a g c z M V e l szenten. 
= jfliandó = 

alkalmi vételek! 
^Várositól periül finom írni;! 
Ruha bársonyok K 2 ' — 
120 széles gyapjú szövetek „ — ' 9 0 
120 széles zsolnai szövetek „ 1 20 
120 széles tiszta gyapjúszövetek „ 1.50 
140 széles angol kosztümszövetek „ 2 .50 
150 széles Dub lé kosztümszövetek, , 2 .70 
140 széles kék angol seviot „ 3 .— 
140 széles selyemszáiu lüszterek „ 2 .70 
140 széles fekete angol szövetek „ 3 — 
Cosmanos i flanel és barche tek fé lárban 
G o l d b e r g és Cosmanos i kretonok K — . 5 0 

„ „ Delinek „ — . 5 0 
Angol zefirek férfi ingre „ — , 7 0 
Nagy damaszk szalvéták „ — . 5 6 
Egész f inom bluz selymek „ 1.90 
Hímzések Ba t i s z t r a20 és 3 0 fillér 
Valódi c iöpl-csipkék 10 fill.-től 5 0 fillérig 

Szőnyegek félárban. 
Női f inom sifon ingek hímzéssel K 2 .— 
Clot t a lsószoknyák f inomak „ 2 . — 

„ „ Bordoni n „ 1.80 
Sifon a lsószoknyák hímzéssel „ 2 .40 
Tisz ta selyem női har isnyák „ 1.50 
Meleg gyapjú női harisnyák „ — . 9 0 

„ fekete női har isnyák „ — . 5 0 
Leányka Pa ten t harisnyák olcsóért 
Férfi se lyem flor-soknik „ — . 5 0 

„ fekete azsuros f i ldeko „ — . 8 0 
Női f inom divatos keztyük negyedárban 
Finom gyermek-keztyük „ 
Pongyolák f inomak mosó K 4 . — 
Pongyolák nagyon jók flanel és 

p a r g e t b ő „ 5 . — 
Flanel és P large tb luzok f inomak „ 2 .20 
Szövet blúzok szépek „ 2 .70 
Selyem bársony blúzok „ 5 , — 
Flanel leányka- ruhák „ K-i -
Tiszta gyapjú flanel szoknyák „ 2 .60 

„ nadrágok „ 2 .20 
Tisz ta gyap jú vál lkendők „ 3 .20 
Himalá ja sá lkendők „ 6 . — 
Batiszt női hímzett nad rágok „ 2 .70 
Színházi sálak fé lárban. 
1 vég selyem szálú vászon K 13.50 
1 vég lenvászon „ 1 4 . 5 0 
1 vég len lepedővászon „ 2 1 . — 
G y a p j ú lélekmelegítő „ 1 .20 
Valánsé csipkék negyedárban . 
Angol női a l jak „ 5 . — 
M o s ó reform női kötény „ 1.60 
Clott Reform női kötény „ 2 .50 
Lüszter női reform női kötény „ 3 .20 
És m é g nagyon sok cikk edd ig nem lé-

tezett olcsó á r b a n ! 

Tessék meglátogatni ! 

Ritka al kalom! Szabott árak! 
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V á r o s i 
BBBBBaBflBaaBs.BEa 

Folyószám 188. 

színház 

BaaaaaaaaastaBBaaaaEHaBBaaassaaaaaaaaeaaaaaaEaaeaBaa 

Szeged, 1913. február 2-án 
DÉLUTÁN: 

CIGÁNYSZERELEM. 
Operett 3 felvonásban. ír ták: Willner A. M. és Bo-
danzky Rbbert. Fordította: Gábor Andor. Zenéjét szer-

zette: Lehár Ferenc. 
Rendező: FERENCZY FRIGYES. 

SZEMÉLYEK: 
Heltai Jenő 
Thorma Zsiga 
Mihó László 
Oláh Gyula 
Antal Erzsi 
Nagy'Aranka 
Déry Rózsi 
Szatmáry Árpád 

Dragutin 
Jonel 
Kajetán 
Józsi 
Ilona 
Zórika 
Jolán 
Mózsi, korcsmáros 
BBBBBBaBaBaBanSBKBCSBSaBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBSIIBBB 

ESTE: 

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

dította: Sebestyén Károly. 

Rendező: ALMÁSSY ENDRE. 
SZEMÉLYEK: 

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-

• l voodi versenyek előtt való éjszaka. 

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

2)r. JJugosi %)öme 
ügyvédi irodáját 

Szegeden, 'Deák cFerenc-utca 2, 
(szemben a föreáliskolával) 

megnyitotta. 
•r ;. ' " Telefon 12—65. 

«ISBESS!SaBHBaaS8Hiae!EK!8KE5iB5aB0B 

Morotos mozdony 
elsőrendű gyártmány, mezőgazda-
sági és mindenféle ipari célokra 

jutányos árban eiadé. 
Kérdezősködések Mosse Rudolf hirdetési 
irodájába Budapest, „M.^2000" jelige 
alatt kéretnek. 

Auer-fény világítási- és 
jókarbantartási vállalat. 

Szeged, Kossuth Lajos-sugárul 1. szám. 
C s i l l á r o k , gázfőzők és 
mindennemű gázfelszere-
:: lési cikkek raktára :: 

Telefon 488. Telefon 488. 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRHBBBBBBBBBBBBfl f lBB 

Kárász-utca 14. 
cipóárúháza, Szeged! 

Telefon 10-59. 

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, ha-
nem fP§r* hazai elsőrendű " f ü l amerikai 
és francia forma, férfi-, uri- és gyermek-
cipők legszebb és legjobb kivifelben. Szabott 
egységes 1 0 — 1 3 — 1 7 — 2 2 korona árban. 
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pártos yflfréí bútorgyáron 
-. Vár-utca 2. szám. = 

i á r t ó s l f j a á p r i l i s h é 3 0 - i g 

dűs felszerelésű butorkészletét 
á r i n g e d m é n n y e l i 

Ebédlők Előszobák Hálószobák 
B ő i * - é s S z a i a i s g a p n i i u p á k , k é s z 
= k á r p i f o z c t t g i i l ő - b u t a v o k a = 

Réz- és vaságyak, dísztárgyak, függönyök, 
szövetek, Cloquettek. Telefon 223. 

T V A Y 1 3 » R O N A 
köztisztasági gépek és eszközök gyára 

BUDAPEST, V. KER, ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM. 
Telefon 63—28. szám, Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek. 

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

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

Állandó mintakiáliitás. • • • Legmodernebb kivitelben. 

APRÓHIRDETÉSE^, 
F á j ó s f o g á r a vegyen 

mielőbb a hires Leinzin-
ger-féla f o g c s e p p b ő l . 
üvegje 50 fillérért kap-
ható Leinzinger Gyu[a 
ygógyszertárában Szeged 
zéchenyi tér 5 . 520 

&sfi»ké* 
és 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. 
Gize!la-tér 3. sz., Balogh-
palota. Telefon 1055 
Fióküzlet: ZENTA, Főtér, 
Zenta és Vidéke Takarék 
házában. HÓHMEZŐVÁ-
SÁRHELY, Szegedi-u. 8. 

Gyomorbajosok di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását. 
Üvegje 80 fillérért kap-
ható Le in z i n g e r Oyula 
gyógyszertárában Szeged, 

s zéchenyi-tér. 520 

LUCZA JÓZSEF 
vegytisztitó, kelmefestő és ágytolltiszfitó iparfelepe, 

S Z E G E D , L a u d o n - u t c a 9 . T e l e f o n 9 9 4 . 
Fióküzlet: Gizella-tér 3 . Telefon 1055. — ZENTA, Főtér. 
Fióküzlet: H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y , Szegedi-u. 8. szám. 

A mai kor igényeinek meg-
felelően van berendezve a mo-
dern technika gépeivel. Az ál-
talam készitett m. kir. szaba-
dalmazott tisztószereimmel fe-
lülmúlhatatlanul vegyileg tisz-
titok: uri-, női- és gyermekru-
hákat, bútorszövetet, függö-
nyöket stb. Különlegesség 
structollak minta utáni festése' 
vegyileg tisztitása és göndöri-
tése. Minta után festek selymet, csipkét, szövetet. Kereske-
dőknek és női-szalonoknak árengedmény. Bőrkabátok sötét 
színekre tartósan és felelősséggel festetnek. Gyászesetbens zövet 
és selyem ruhák, valamint férfi-öltönyök soronkivül, egészben 
festetnek feketére. Jó munkámért elismerő levelek az ország 
minden részéből. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve vagyok 
tisztelettel L U C Z A JÓZSEF. 
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Meghívás . 
A S z e g e d i K é z m ű v e s b a n k 
t. részvényesei folyó évi február hó 15-én, (szomba-
ton délután pontban 3 órakor az intézet Kárász-utca 
11. sz. a. sa já t házának emeleti üléstermében tar tandó 

XLI. ÉVI 

RENDES KÖZGYŰLÉSRE 
ezennel tisztelettel meghivatnak. 

A napirend tárgyai: 
1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére egy tag kiküldése. 
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1912. 

évi üzleteredményről. 
3. A zárószámadások és az 1912. évi mérleg előterjesztése 

és jóváhagyása. 
4. A tiszta jövedelem felosztása iránti határozathozatal. 
5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére a felment-

vény megadása. 
6. Egy igazgatósági elnök, egy igazgatósági másodelnök, 

egy igazgatósági, három felügyelő-bízottsági és hat választmányi 
tag választása. 

Szeged, 1913. évi január hó 25-én. 
A Szegedi Kézmüvesbank igazgatósága. 

Kivonat az alapszabályokból: 
18. §. Közgyűléseken csak oly részvényes gyakorolhatja szavazati jogát, 

kinek teljesen befizetett részvénye a közgyűlés tartása előtt 3 hóval nevére 
átíratott s a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a társaság pénztáránál szelvé-
nyeivel együtt letétetett. (Jelen esetben folyó évi február 8-án d. u. 5 óráig.) 

20. §. Minden 1 drb 200 K-ás részvény egy szavazattal bir, azonban 
10 szavazatnál többet egy részvényes sem bírhat, sem saját, sem meghatal-
mazás folytán. 

J 

Alkalmi ajándékok 
Ú j d o n s á g ! Ú j d o n s á g ! 

Férfi és női esőernyők 1000 napi jótállással 
a legelegánsabb kivitelben 

5 korona. 5 korona. 

Szinházi sálkendők 
selyem gazéból, 2 l / » m. hosszú, min-
dem színben. 

Occassio ár! 3 kor. Occassio ár! 
Legdivatosabb 

n ő i k é z i t á s k á k 
arannyal átszőve 

2 korona. Meglepő ár! 2 korona. 
Fésű, kefe és manikűr készletek 
elegáns dobozokban 2 K kezdve. 

Szőrme áruk leszállított árakon 

Pollák Testvéreknél 
Csekonics-utoa 
Telefon 854. 

Széchényi.fér 
Telefon 855. 

Fióküzlet: S Z E N T E S , Kossuth-utca. 

Az összes gyógykezelési eszközök, u. ni. sérvkötők, haskötők, gummi-
göcsér-harisnyák, egyenestartók, testegyenészeti gépek, mű-
lábak, mükarok, kötszerek, teljes gyermekágyas felszerelések, 
masszáló- és villanygépek a legmegbízhatóbb minőségben csakis 

FISCHER PÉTER ÉS TSA R.-T. cégnél 
A'apjttatofi Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 6. szám szerezhetők be. 
:: 1856 :. M o s j . rnegjelent legújabb képes árjegyzéket kívánatra bérmentve 
Telefon 958 • titoktartás mellett azonnal küldjük. 603 • 

különös f igyelmébe! 

Ha Forhinnal permetez 
Rézkénporral poroz és 
Bagollal öli aszölömolyt: 

-szór uu 
Kevesebb 

agond, 
- s z o r 

Kevesebb 
a munka, 

-szor 
Kevesebb, 
a munkabér! 

FORHIH 
F O R H I N 

a sokszorta megjavított bordói keverék és szám-
talan köszönő- és elismerő-levél tanúsága szerint 
mindenütt a legnagyobb megelégedéssel használják. A 

nak nincs üledéke, vizbe dobva azonnal oldódik és 
bztosan pusztítja a perenoszporát; 

egy kész anyag, főalkatrésze rézgSlic, tapadóképessége 
oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele; 

használata óriási munka- és pénzmegtakarítást jelent, 
mert az anyag teljesen készl 

használjanak saját érdekükben 
Californial lét, a gyümölcsrova-
rok elleni védekezésrerovareny-
vet minden kártékony rovarlekö-
tésére, rovarfogö övet az összes 

kártékony rovarok elfogására, Laurinát a rovarok ellen nyári védekezésre. Lauril 
Karbolineumot a rovarok elleni téli védekezésre. Lauril oltoviaszt az oltványok 
nemesítésére, Ichneumint a zsenge virágok permetezésére, Nicotln Quassiaklvonatot 
faiskolák permetezésére, Topomort mezei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és 
darazsak elfogására. Tessék mindezen cikkekről klmeritö leirást és használati 

utasítást kérni, melyet Inqyen és bérmentve küld az összes érdeklődőknek a 

Gyümölcskertészek 

FORHIN szőlőpermetezéai anyagraktár 
BUDAPEST, ¥1., Váci-ut 93v., 

valamint képviselője; HOFFMANN JÁNOS SZEGED. 

r 

Meghívó. 

A SZEGEDI HITELBANK RÉSZVÉNY-TARSASÁG 

2QCIII. évi rendes közgyűlését 
az intézet saját helyiségében (Kölcsey udvar) f. hó 16-án 
délelőtt 10 és fél órakor tartja, melyre a t. részvényesek 
ezennel meghivatnak. 

A napirend tárgyai. 

1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése. 
2. A mérleg megállapítása a zárszámadások meg-

vizsgálása és a felmentvény megadása . 
3. A nyereség hovaforditása. 
4. Négy felügyelő-bizottsági tag választása. 
5. Netáni indítványok az alapszabályok 23. § - a 

értelmében. 

Azon tisztelt részvényesek kik ezen közgyűlésen résztvenni akarnak, 
felkéretnek, hogy hivatkozással alapszabályaink 16. §-ára részvényeiket a nem 
esedékes szelvényekkel együtt 3 nappal a közgyűlés megtartására kitűzött 
nap előtt a bank pénztáránál elismervény ellen letenni szíveskedjenek. 

Szeged, 1913. február 1. 

Az Igazgatóság. 

NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBA* SZEGEDEN KÁRÁSZ-UTCA 9. 


