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Andrássy és társai.
Három vezető ellenzéki politikus nyilatkozatot adott ki a miniszterelnök ellen,
melyben Désy vádjai közül magukévá teszik azt, amely teljesen politikai természetű s amely a birói tiélet szerint, arra, hogy
biróság elé vitessék, abszolúte alkalmatlan.
A volt pénzügyi államtitkár esete némi óvatosságra kényszeritette a nyilatkozókat. A három vezető ellenzék gróf nyilatkozatáról elsősorban tehát azt állapíthatjuk meg, hogy az a köteles óvatosság
és okos körültekintés jegyében folyt le.
Ha a három ellenzéki férfiú a birósági itélet dacára tüntető kedvében volt s
ha sikra akart szállani Désy ártatlansága
és a kormány bűnössége mellett, mért nem
tette szórói-szóra magáévá a vádat?
Az Ítélettel eldöntött perről mindenki
tudta, hogy rugója, forrása, éltető lelke a
politikai gyűlölet. Mi sem bizonyítaná ezt
ékesebben, mint a vádlott védőjének viselkedése, aki a zaiatnai házvételre vonatkozó bizonyítást kicsinylő kézlegyintéssel
utasította el magától, ellenben vágya volt,
hogy a Magyar Bankkal kötött szerződések s ezzel kapcsolatban az állítólag pártcélokra szánt milliók dolgát a tárgyalás
gerincévé, főtómájává tegye. Nem pusztán
a Lukács László erkölcsi kivégzésére
pályáztak, tehát a vádlott, a védője s a színfalak mögött buzgólkodó főrangú rende-

Titkos dráma.
Irta : huigt Capusna.
Amikor íölihaladtunk a Forcelliék lépcsőjén, — SZÓlt Romi ti — megragadtam a Díego karját. „Vigyázz, hogy el ne áruld magad!" — szóltam hozzá. Hiszen a szemedről
leolvashatja mindenki az üdvösséget. — Annál jobb! — felelte ő a kéziét dörzsölve és
megrázkódva, mintha kéjes gyönyör járná
be egész testét.
Mindig arról biztosított, hogy rendkiviil
óvatosak. Csak ritkán találkoztak, valahol
künn, egy kicsiny villában, a Porta Pián kivül. Ö a Porta del Popolon át a Vale di Monti
Pariolin keresztül ment oda; az asszony
egyenesen a Via Nomentanán át; léhetetlenység volt, hogy meglássa őket valaki. A férj
rendkívül nyugodtnak látszott.
Nem tudom miért, de épen ez ejtett gondolkozóba. Ismertem a férjet. Szép, szeretetreméltó s a feleségébe nagyon szerelmes ember volt, aki bolondja volt a két gyermekének; a leányka szőke volt/ a fiúcska barna és
gyakran csak azért vitte sétálni őket, hogy
gyönyörködjön az emberek csodálkozó fölkiáltásaiban. Sohasem tudta megérteni, Forcelliné miért csalja meg őt Mutti Diegoval.
Diego mindenesetre fiatalabb volt amannál;
de a férj sokkal szebb, valóságos szép férfi
volt. És mégis az asszony volt az, aki a dolgot elkezdte. Diega mindegyre hangoztatta,
nem hitt annak 'lehetőségében, hogy ez az
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zők, hanem a munkapártnak
az erkölcsi
kivégzésére.
Aláírói ezt a nyilatkozatot bizonyára
nagy „sláger"-nek szánták. S íme, láthatják, hogy nincs más hatása, mint az,
hogy valamennyi ellenzéki lap a z újság
élén közölte. Ami kétségtelenül nagy megtiszteltetés, de nincs tovább.
Ha politikai természetű ügyben, oly
három elfogult ellenzéki politikus, mint
Andrássy, Apponyi, Zichy Aladár, pálcát
törnek a miniszterelnök feje fölött, micsoda morális hatása lehet az ilyen föllépésnek?
Jóval a per tárgyalása előtt, a z elfogult aláírók egyike két cikkben is magyarázta, hogy az állítólagos pártcélokra szánt
milliókat nem szabad hidegen venni. Hogy
eddig minden párt és minden kormány
gyűjtött, — a z ellenzéki vádak szerint —
pártkasszát, az nem elég ok arra, hogy
a Lukács dolgát ne mérjék a szokottnál
szigorúbb mértékkel.
A közvélemény ily korai és célzatos
kikészítése azt bizonyltja, hogy valóságos
politikai összeesküvés áldozatául szemelték
ki Lukács Lászlót. S bizonyltja, hogy a
nyilatkozat aláíróinak egyike már jóval a
végtárgyalás megtartása előtt tisztában
volt azzal, hogy Désy semmi olyat nem
fog tudni rábizonyítani a miniszterelnökre,
amely az ő egyéni becsületét érinthetné.
Azért cövekelte ki Andrássy két cikkben
is a visszavonulás útját, melyen e rosszul

elsült pert sikerülhet ügyesen átsiklatni a
politikai botránycsinálás útjára.
Aki a tárgyalás előtt öt nappal óva
intette a közvéleményt, hogy az isten szerelmére, ne vegye kicsibe a Magyar Bankkal kacsolatos szerződések s a belőlülk állítólag kisajtolt milliók dolgát, az nagy
éleslátást árult el a per kimenetelét illetőleg. Az a z illető ellenzéki politikus ,már tudta, hogy a miniszterelnökben nincs módjuk
megsebezni a magánembert: a politikai vezért s általa az utjókban álló politikai p á r tot, a jelenlegi többséget akarták
megtámadni, éfetgyökerében.
Andrássy, Apponyi, Zichy Aladár:
ez a trifolium arvense három jó név az
igaz; de egyik sem olyan politikusnak a
neve, aki bármely ügyben felül tudna emelkedni a rideg pártönzésen és eltudná szivében oltani a politikai gyűlölség pokolbeli
lángjait.
Lehet: más, elfogulatlanabb neveknek
több hatása lett volna a közvélemény alakulására. Ám a koalíciós kormány e három
tagjának a neve egyértelmű a munkapárti
többség és főleg a Lukács Láíszló iránt érzett és mem is titkolt feneketlen gyűlölséggel. Amit, .politikai vonatkozású
vádait,
ezek az urak emelnek akár a többség, akár
a kormány ellen, abból hiányzik a tárgyilagosságnak s a méltányosságnak legkisebb
v
p a r á n y a is.
Ettől eltekintve, az a kormány, amelynek ők oszlopos tagjai voltak s az a több-

asszony égy napon kedvesévé lesz. Fdrcelli
barátja volt neki még az egyetemről.
Amikor tehát fölhaladtunk a Forcelliék
lépcsőjén, ismételten mondtam néki: Vigyázz, hogy el ne áruld magad!
Reggel elmondott nekem néhány apróságot, amik Forcéllinek szinte hihetetlen vaksága mellett bizonyítottak. Egész nap csak
erre gondoltam és a szomorú sejtés, mely
amaz estén a szivemet nyomta, kétségkívül
csak e gondolataimnak volt a következménye. Nagyon szerettem Muttí Diegot, bárha
eljárását éppenséggel Sem helyeseltem. Elmentem vele Forcelliékhez, ,mert azt hittem,
hogy jelenlétem talán rákényszeríti, hogy
óvatosabb legyén, mint máskor.
Alig léptem a szobába, amikor láttam,
hogy az asszony gondtalan, nem, határozottan merész. Elvonultam egy sarokba egy
öreg lengyel festővel, Mirlosckyval és az ő
érdekes olasz beszéde, mely bizonyos figyelmet igényelt, hogy az ember megérthesse,
még sem akadályozott meg annak a megfigyelésében, mily ügyes módon csalja Forcelüné Mutti Diegot egy ablakmélyedésbe. Önkéntelenül Foreellit kereste a szemem. Ott
állt egész közel hozzájuk és mosolyogva nézte Diegot, meg a feleségét, a gyanakvás minden jele nélkül. Megnyugodtam. Mirloscky
lelkesedéssel beszélt a háziasszonyról. Egy
történelmi képe főalakjának akarta megtenni, mely eszme már régebben foglalkoztatta. Már ki is fejezte előtte az óhaját, hogy
modellnek szeretné. A negyedik század dus,

lengyel jelmezében — leirta, hogy milyen
az, — ez a szép, magas, szőke, szinte sápadt
asszony mélységes fekete szemekkel, pompás alak lenne. És miután most éppen elhaladt mellettünk, Mirloscky fölemelkedett és
hozzá fordult:
— A képemről beszélünk.
— Ah, igen, — felelt ő. — De most menjünk, nézzük meg a karácsonyfámat.
Ehhez az ünnepélyhez, amelyet először
tartottak meg, sok vendéget hívtak. — „Vigyázz!" — ismételtem halkan Diegonak, aki
egészen más embernek látszott és megszorította á kezemet, mintha boldogságának egy
részét belém akarta volna sugároztatni.
E pillanatban megnyilt az 'étterem ajtaja;
észrevettem ezt az erős fényen, amely a szalonig hatolt.
Mirlosdkyval megálltam az ajtóban. A
kép remek volt. Mindenki kacagott és versengett az ajándékokért, amelyeket a háziasszony levett a karácsonyfáról és gyermekes örömmel kinyújtott kezekbe tett. És ekkor a következőket láttam:
Forcel'liné az egyik ilyen ajándékot Diegoríak nyújtotta, amikor a férj tréfából hatalmába kerítette azt. Az asszony el akarta
venni, 'éppúgy Diego is, de a férj ügyesebb
volt. Forcelliné hirtelen elhalványult; Diego
olyan volt, mint a halott . . . Nyomban tisztában voltam vele, hogy valami borzasztó
dolog történt.
Odasiettem a barátomhoz.
— Oh. Istenem,
súgta a fülembe. —
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ség, amely a hátuk mögött ült, irtózatos
vádak özöne elől menekült a biróság elé.
Velük is az történt, ami Magyarországon
megesik minden poilitikai perrel: bár a
biróság elégtételt szolgáltatott nekik, azt a
közvélemény nem fogadta el teljes érvényű
elégtételnek. S bár akkor nem akadt három
„ n a g y " férfiú, aki a bírósági ítélet dacára,
a szegény jóhiszemű ujságiró valamelyik
vádját magáévá tette volna: a közvéleményben, sőt egyes lapokban is, az Ítélet
dacára tovább éltek és tovább hatottak a
szörnyű vádak talpfaszerződésről, szénbányáról, dalmát vasutakról s még más hasonló kellemetes dolgokról. Semper aliquid
haeret, — akkor ők a maguk kárán tanulhatták meg, amiért most a miniszterelnököt és ,a többséget v é r p a d r a hurcolnák:
hogy a politikai gyűlölet izzó légkörében
az igazság virága ki nem nyilhat.

DÉLMAGYARORSZÁG
ja, hogy képes a pillanatnyi koaszban a békét helyreállítani. Körülbelül ugyanoly magatartást fog tanúsítani, mint annakidején
Kínával szemben. A külügyminrsztérum akkoriban az elismeréssel addig várt, amig az
ideiglenes kormány helyébe állandó alkotmányos kormány lépett. Közben Amerika készentartja magát minden eshetőségre és ujabb
hadihajókat és tengerészcsapatokat von öszsze Guantanamóban.

Vihar készül a közgyűlésen
a vízórák körül.
—• A főmérnök javaslata és nyolc
városatya kontra-indítványa, —

Mexikó rémnapjai. Mexikóból jelentik
Madeiro volt elnököt és fivérét, Madeira
Gusztávot ma korán reggeli órákban erős
fedezet alatt a nemzeti palotából az arzenálba vitték. Gusztávot kevéssel kilenc óra után
az arzenálból a vesztőhelyre
vitték és ott
agyonlőtték. • Általánosan hatalmasabbnak
tartották, mint a volt elnököt magát és épen
Gusztáv autokratikus volta valószínűleg az
indító oka a forradalmi mozgalomnak. Miközben ma Madeirot az utcákon vezették, a
tömeget nagy izgalom fogta él és az őrségnek nagy fáradságába került őt megvédeni.
Hernander Markot, Hernander miniszter testvérét az utcán a csendőrök megölték, mert
nem akarta Huertát éltetni. Az eddig megközelitbetetien házakban" igen sok halott hever, a járványos betegségek megakadályozására a holttesteket halomba hordják, petróleummal leöntik és elégetik. Az Egyesült-Államok kormánya az uj mexikói kormányt addig nem fogja formálisan elismerni, amig a
mexikói kormány tényleg be nem bizonyit-

(Saját tudósítónktól.) Hónapok óta tárgyalnak a szakbizottságok a vízórák kötelező beállitása dolgában, sőt a műszaki bizottság kedden tartott üléséből pozitívumokat is
tudunk már arra nézve, hogy miképen kívánják megszüntetni a vízhiány okait. A
mérnöki hivatalt, miután a szakbizottság elvileg döntött a kérdésben, ennek megfelelően
az aprólékos részletek kidolgozásával bizták
meg s valószínű, hogy a tanács a vízórákról szóló javalsatot már a februári közgyűlésen tárgyaltatja.
Hogy a vízórák ügye a közgyűlésen nagyobb hullámokat fog fölkavarni, bizonyosra vehető. A városatyák egy tekintélyes része ugyanis határozottan ellene van a vizóra-rendszernek és nem reméli, hogy a vízhiányon és a vízpazarláson vízórákkal gyökeresen segíteni lehetne. Ezeknek a városatyáknak a véleményét 'jutatta kifejezésre
az az indítvány, amelyet Nyilassy Pál dr.,
Kiss Gyula, Végman Ferenc, Koós Elemér,
Aigner Károly, Schlauch Károly, Pálfy József dr. és Holtzer Emil törvényhatósági bizottsági tagok még januárban nyújtottak be
a tanácshoz. Egyben kérték, hogy indítványukat a napról-napra nagyobb mérveket
öltő vízhiányra való tekintette! mint közérdekből sürgőset, nyomban vegyék tárgyalás
alá és a legközelebbi közgyűlésen terjeszszák elő.
Minthogy akkor még a vizórák ügyében
sem történt végérvényes döntés a szakbizott-

A férjet meg akadályozni abban, hogy ezt
a csomagot fölbontsa! — És színlelt vidámsággal futott Forcelli után, amely vidámságon meglátszott, hogy mennyire erőltetett.
Követtem.
— Ez az ajándék nekem volt szánva;
nem engedhetem át néked, — szólt Diego és
kiragadni igyekezett a csomagot a kezéből,
— Jó zsákmány! — felelte Forcelli és a
zsebébe dugta. Nyilván gyanakodni kezdett
Diego földúlt arca miatt. A háziasszony felé
fordultam. Már nem osztogatta az ajándékokat, a többi vendégre bizta, hogy vegyék át
azokat maguk és sietve eltűnt az étteremből.
A vendégek közül senki sem vett észre
semmit. Én reszkettem.
Majdnem valamennyien visszatértünk a
szalonba. A két gyermek sugárzó örömmel s
gazdagon megajándékozva állott az apa mellett. Forcelli szórakozottan cirógatta őket,
körülnézett, mintha keresne valamit és a kijárásnak tartott. Diego forgatta a szemét és
követte a másik szobába. Ott hagytam Mirlosckyt, aki jót nevetett a neki szánt ajándékon és utánuk mentem; é>pen eltűnni láttam
őket a folyosó végében, mely a Forcelli dolgozó szobájába vitt. Becsapódni hallottam az
ajtót. Mögöttem női ruhának a suhogását.
— Hol vannak? — kérdezte Forcelliné
aggodalmasan. A dolgozó szobára mutattam.
Forcelliné kétségbeesetten tördelte a kezeit
és eltűnt. Agyonzúzva maradtam ott és nem
tudtam, mit tegvek. Aztán sietve az ajtóhoz
támaszkodtam és hallgatóztam.
— Leüthetnélek, mint egy kutyát! . . .
Gyermekeim! . . . Gyermekeim! . . . Csak
értök! . . .
Alig lett a beszéd érthetetlenebb, megint benéztem a kulcslyukon. Láttam, mint
íWülkedík föl Diego a fájdalmas megadás

mozdulatáva! Hirtelen nagyon megvénültnek látszott. — Párbaj! — gondoltam magamban, De nyomban meggyőződhettem
róla, hogy másról van szó. Hogy miről?
Azt nem tudtam kitalálni. Jól láttam, mint
vett ki Forcelli a szekrényéből papirost és
boritékot és tett melléje tintát, tollat. —
Diego most újra leül, de háttal hozzám.
Forcelli diktált. Diego irt. Öt perc telt el
szörnyű aggodalomban! Amikor a hang elhangzott. Forcelli oda tartotta a papirost a
gyertyához, elolvasta, összehajtotta és borítékba tette. Diego fölemelkedett. Tudtam,
hogy végezték s hogy most majd kijönnek.
Lábujjhegyen eltávoztam és visszatértem a
szalonba. Forcelliné ott volt; beszélgetett
és kacagott, de egyre nézte a kijáratot
oiyan tekintette! amelynek
jelentőségét
csak én értettem.
i
— Nincs jól? — kérdezte Mirloscky.
— Miért? — Elfogulatlannak igyekeztem látszani.
— Olyan különös.
Mosolyogtam s tagadólag ráztam meg
a fejem. Forcelli meg Diego nyugodtan beszélgetve jöttek vissza a szolónba. Sőt Diego még mosolygott is.
— Mi történt? — kérdeztem és félrevontam őt.
— Semmi! — felelt. — A szeme közé
néztem.
— Menjünk, — szólt aztán mindjárt. —
Ne 'köszönjl el senkitől. — Hallgatva haladtunk le a lépcsőn; de az utcán megálltam.
— Szólj. Mindent láttam és sokat hallottam. Párbaj?
— Nem! Vége! Jobb igy! Gazember voltam! Jobb.
— De mi? Szólj, az istenre kérlek.
— Semmi, — felelt Diegt.
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Ságokban, a januári közgyűlés a tanács javaslatára érdemlegesen nem foglalkozott az
indítvánnyal. De most, hogy a közgyűlésnek
februárban, de legkésőbb márciusban határoznia kell, bizonyos, hogy akad egy csoport,
amely Budapest példáján okulva, szembehelyezkedik majd a főmérnök javaslatával és
egy tiszai vizmüíelep létesítésével kivánja a
vizkérdés megoldását. Ugyanis Nyilassy dr.
és társai indítványukban — mint ismeretes
— kifejtették, hogy vízórákkal a vízhiányt
megszüntetni nem lehet, mert annak nem
is annyira a vízpazarlás a legfőbb oka, hanem az, hogy az ártézi kutak vízszolgáltató képessége folyton apad s ez nemcsak
Szegedre nézve áll, hanem más vidéki városokra is. Egy aradi kultúrmérnök fölhívásban figyelmeztette a városokat erre a körülményre s ez a figyelmeztetés adott impulzust a nyolc városatyának arra, hogy vizórák
helyett egy tiszai vizmütelep létesítését javasolják. Hivatkoztak Szolnok példájára, ahol
ez nagyszerűen bevált s Szegeden még kedvezőbbek a körülmények egy ilyen vizmütelep létesítéséhez.
A szegedi háztulajdonosok egy nemrég
tartott ülésén is kifejezésre jutott a vizórák
ellen támadt aggodalom s nyíltan kijelentették, hogy annak idején, majd a közgyűlésen, állást foglalnak a vizóra-rendszer ellen. Ugyanis akkor a háztulajdonosok nemcsak Budapest példájából kiindulva aggodalmaskodtak, hanem azért is, mert még nem
tisztázták a szakbizottságok, hogy ki fizesse
a vizóra-dijat. Ha a háztulajdonosok, ez is
baj — mondották, — ha a lakó, még inkább
az, mert a vizórák a tapasztalatok szerint,
igen könnyen romlanak és gyakran előfordul, hogy nem mutatják pontosan a fogyasztott vízmennyiséget. Tehát ugy a lakók, mint
a háztulajdonosok érdekei ellen való, hogy
esetleg azért a vízért is fizessenek, amit nem
fogyasztottak.
I
A lakosság körében különben már is ellenszenves tünetek mutatkoznak a vizórarendszer iránt, főképen amiatt, hogy a műszaki bizottság javaslata szerint nem is minden házban, hanem minden lakásban vizóra
állittassék be, amelynek a beszerzési és fölszerelési költsége a lakót terhelné. Az a vé; íemény, hogy igy nemcsafchogy minden kiadás ,a lakóra hárul, hanem azonkivül
az
' örökös molesztálásnak és egyéb a szerelésTöbbet nem birtam kihozni belőle. Két
héttel később ám mégis elárulta a szörnyű
titkot.
— És megteszed? —- kérdeztem megdöbbenve a szörnyű hir miatt.
— Igen.
— Megölöd magad?
— Igen.
— Utazzál el, tűnj el; ez ugyanaz!
— Holnap elküldi a levelemet a Tribuna szerkesztőjének, amely levélben megírom az öngyilkosságom okát. Nem tehetem magamat nevetségessé . . . Forcelli két
hetet adott, hogy ügyeimet rendezhessem
és minden gyanút elkerüljek. Igaza van;
neki gyermekei vannak. Nem akarja, hogy
az anya bűne beszennyezze a gyermekeit.
Igaza van!
Mintha szuggeráció hatása alatt állana,
ugy beszélt; mintha már nem is lett volna „ő".
— De én meg fogom akadályozni! —
kiáltottam.
— Ezt nem fogod megtenni, — szólt
parancsolóan. — Csak hiábavaló botrányt
idéznél elő. Isten veled! Isten veled! — Ismételten megölelt és megcsókolt. Én sírtam és erősen átöleltem. Azt hittem, szörnyűt álmodtam! . . .
Ez a Mutti Diego öngyilkosságának a
titka. Forcelliék most Amerikában vannak.
Nem jönnek vissza többé Rómába. Te nem
ismered őket; azonkivül megesküdtél, hogy
megőrzöd ezt a titkot! . . .
Én csak a Romiti elbeszélését mondtam
el, megváltoztatva a lakóhelyek és személyek nevét. Különben szegény Romiti is
meghalt és ugy vélekedtem, hogy a halál
legalább részben fölold az eskiim aló!

1913. február 20.
sel, meg az ellenőrzéssel járó kellemetlenségeknek is főképpen az van alávetve. Ez a
hangullat, amint az előjelekből megállapítható, élénken, sőt talán viharosan fog kifejezésre jutni a közgyűlésen és fölötte kétséges, hogy lesz-e eredménye a mérnökség s a
szakbizottságok hónapok óta permanens munkájának. Mert hogy a vizóra-rendszert kárhoztató ellenvélemények lesznek, az bizonyos.

Románia fenyegető fellépése.
(Románia és Bulgária ellentétét
a nagyhatalmak közbelépése se
oszlatta el, a helyzet még inkább
sulyosodott és a háború e két
ország között immár elkerülhetetlennek látszik. — Összeül-e a
döntő-biróság ? — Törökország
uj feltételei és Bulgária uj követelései. - Delcassé, az uj
szentpétervári francia nagykövet)
(Saját tudósít ónktól.) A román kormány a holnapi miniszteri
tanácskozás
után fog a hatalmak indítványára válaszolni, Félő, hogy ez a válasz vagy elutasító lesz, vagy föltételes, amennyibén a hatalmak döntését bizonyos rövid lejáratú
terminushoz köti, mert a román kormány
egyrészt a román közvélemény ingerültségére való tekintettel, másrészt attól tartva, hogy időközben a török-bolgár háború
véget érhetne és Bulgária Romániával
szemben szabad kezet nyerhetne,
semmi
esetre sem akarja a döntést továbbra halasztani. Minthogy pedig közvetetten tárgyalásnak Bulgária intranzigens
viselkedése miatt semmi célja nem volna, el kell készülve lenni arra, hogy Románia a hadseregre bizza a kérdés
eldöntését.
Londonból jelentik: Ellentétben más
hírekkel, amelyek a helyzetet nyugodtan
ítélik meg, a Daily AíöíY-nak azt jelentik
Szófiából, hogy a helyzet feszültebb,
mini
valaha volt. A helyzet rendkívül aggasztó,
mért Románia nyíltan fenyegeti
Bulgáriát.
Román lovasság és tüzérség a Szilisztriával szemben levő Dunaszigeten
van koncentrálva. A szófiai román ügyvivő azfzal
fenyegetőzik, hogy a legrövidebb idő alatt
cl fog utazni, ha Bulgária nem enged. Ha
a hatalmak a legrövidebb idő alatt nem
lépnek közbe, akkor a fegyveres
konfliktus
elkerülhetetlen.
Parisból jelentik: A londoni nagyköveti reuniónak mai ülésében tudomására hozták a bukaresti kormánynak azt az
óhaját, hogy a román-bolgár
határkérdési
terjesszék döntő biróság elé. Románia azt
indítványozza, hogy ebben a választott bíróságban ne az összes hatalmak, hanem a
hármasszövetség és a hármas entent egyegy hatalma szerepeljen. Bulgáriának —
hir szerint — nem volna kifogása ez ellen,
ha a két hatalom Oroszország és Olaszország lesz. Oroszország már nyilatkozott,
hogy elvállalja a neki szánt szerepet.
Olaszország miég nem, mert előbb a szövetségeseivel akarja a dolgot megbeszélni.
A Daily Telegraph értesülése szerint
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a nagyhatalmak a legközelebbi napokban
a háború befejezése céljából
föl
fogják
ajánlani jó szolgálataikat
a hadviselő feleknek. Törökország most hajlandó volna
átengedni Drinápolyt és a szigeteket a kisázsiai part közelében lévők kivételével, de
teljesen szabad kezet követel a török vámok dolgában, továbbá a hatalmak pénzügyi támogatását és a török államadósság egy részének a szövetségesek által való átvételét kívánja. Ennek azonban közvetetlenül a nagyhatalmakkal való megegyezéssel együtt kell megtörténnie.
Szófiai jelentés szerint Bulgária az uj
béketárgyalás során jóval többet fog követelni, mint eddig tette, — ezt meg is okolja
azokkal az áldozatokkal, amiket azóta is
hozott.
Parisból
jelentik, hogy
nemcsak
Franciaországban, hanem a nagyhatalmak
diplomáciai köreiben is nagyjelentőségű az
a hir, hogy Delcassé volt
külügyminiszter
lesz Franciaország uj pétervári
nagykövete. Akik ismerik Delcassé eddigi politikai
szerepét, azok tudják, hogy mit jelent ez a
kitüntetés egy esetleges európai bonyodalom alkalmával.
A mai napon még a következő jelentések érkeztek:
Külügyi hatalmunk reménye.
Bécs, február 20. A közös külügyiminisztériumban ma a következő képét rajzolták
meg a nemzetközi helyzetnek munkatársunk
előtt:
A nagyhatalmak, amint ez már előre
jelezve volt, követeik utján kérdést intéztek
ugy a bukaresti, mint a szófiai kormányhoz,
hajlandók-e elvben hozzájárulni, hogy
a
nagyhatalmak közvetítsenek a román-bolgár
konfliktusban? Különösen Szófiában fogadták
nagy melegséggel ezt a lépést és hangsúlyozta a bolgár kormány, hogy szívesen lát
ilyen közvetítést. Most várják az európai kormányok a formális választ Bukarestből és
Szófiából. Csak a válasz megérkezése után
határoznak arról, hogy milyen alapon és
milyen formában történjék a közvetités. A
hatalmiak képviselői azt is kijelentették a román és bolgár kormány előtt, hogy elvárják,
hogy respektálni fogják erkölcsi kötelezettségüket Európával szemben és a válasz, a
mit erre kaptak, a helyzet kedvező alakulására enged következtetni. Most a hatalmak
egyelőre nem tehetnek semmit, míg a hivatalok válaszok meg nem érkeznek, de miután
ugy- az osztrák-magyar monarchia, mint
Oroszország elismeri Románia jogosultságát
bizonyos kompenzációra, a külügyi hivatalnak
az a véleménye, hogy az egész konfliktust
sikerül simán elintézni.
Agresszív francia politika.
Páris, február 20. A radikális sajtó mind
élénkébbeii tiltakozik a háromévas szolgálat
visszaállítása ellen. A l'Grevement ezt irja:
A kamara, mely bizonyára minden áldozatra kesz és minden költséget megszavaz a lovasság erősitésére, el fogja vekni a hároméves szolgálat visszaállítását, mert a három-

onadelli Rosina
ongora-estélye

éves szolgálatot a parlament néhány évvel
ezelőtt szintén egyhangúlag
elvetette. A
L'Acton irja: Franciaország a leghelyesebben akkor jár el, ha a négyes entente lassanként való megvalósitásában, vagyis a balkáni államokhoz való közeledésében keresi az
egyensúlyát annak az u j kardnak, amelyet
Németország a mérleg serpenyőjébe vetett.
Charles Benois mérsékelt republikánus képviselő egy laptuidósitóniaik kijelentette, bogy
nézete szerint Németország magatarása nem
annyira Franciaország ellen való fenyegetés,
mint inkább óvóintézkedés esetleges pánzsláv
veszély ellen.
Megfagynak a harctéren.
Konstantinápoly, február 20. Gallipoli és
Bulair környékéről erős kóeséseket jelentenek. Több ember a hideg következtében életét vesztette.
Törökország béke-javaslata.
London, február 20. A Daily Telegr. jelentése szerint a hatalmak már legközelebb
föl fogják ajánlani jó szolgálataikat a hadviselő feleknek a háború befejezésére. Törököt szág most kész volna arra, hogy Drinápolyt, valamint az Aegei-szigeteket, azoknak
a kivételével, amelyek közvetlenül a kisázsiai part mellett fekszenek, átengedje, de
azt kívánja, hogy a török vámokat illetőleg
teljesen szabad kezet és a hatalmaktól pénzügyi támogatást kapjon. Azt kívánja ezenfelül Törökország, hogy a szövetségesek vegyék át egyrészét a török államadósságnak,
ennek azonban azonnal, a hatalmakkal való
rendezés utján kellene megtörténni és nem
csupán a békeszerződésben foglalt pontozatok utján, mert különben, mint a berlini
szerződésnél, megtörténhetnék, hogy azokat
utólag nem veszik figyelembe. Hadikárpótlást Törökország semmiesetre sem akar fizetni.
Vége ? !
London, február 20. A „Daily Mail"
értesülése szerint a román kormány tegnap Bulgária legutolsó javaslatait is viszszautasitotta.
Nikita és Dnnilló visszavonul.
Belgrád, február 20. Beavatott katonai
körökben néhány nap óta erősen tartja magát az a hir, hogy Nikita király, kit az eddigi
hadviselés nagyon kifárasztott, egyelőre lemond a Szkutarit ostromló hadak főparancsnokságáról. Minthogy Daniió trónörökös
meghűlés folytán súlyos beteg, a főparancsnokságot valószínűleg egy szerb tábornok
fogja átvenni.
Janina bevehetetlen.
Szaloniki, február 20. Konstantin trónörökös főhadiszállásáról érkezett jelentésekből az tűnik ki, hogy a görögök helyzete nem
épen kedvező. Janinát a török csapatok nem
tartják körülzárva, ellenkezőleg, a város
észak és nyugat felől teljesen szabad az ut
és erről az oldalról a város török védelmezői
jól fölfegyverkezett albán csapatok beözönlése által folyton értékes erősítéseket
kapnak. Az ezidőszerinti katonai helyzetből Ítélve, Janina a görögökre nézve bevehetetlen.
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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
Színházi műsor:
P É N T E K délután: I f j ú s á g i előadásiként
Teli Vilmos.
P É N T E K este: Az országos
szimfonikus
zenekar hangversenye.
SZOMBAT: Charlye nénje, bohózat.
V A S Á R N A P délután: A
cigánybáró,
operett.
V A S Á R N A P este: Ártatlan Zsuzsi, ope
rett, huszonötödik előadása.

Az ünnepi műsor egyetlen műkedvelője
Illés Imrén© dr.-né következett ezután, akinek gyönyörű h a n g j a , a hivatásos énekesnő
kiválóságával ható előadása valósággal elragadta a közönséget, A bájos úriasszony Sámson és Delila egy nehéz áriáját annyi könynyedséggel, finomsággal, nagy terjedelmű és
meglepően iskolázott, üdén, acélos ónekhangjuinak annyi közvetlenségével énekelte el,
hogy sajnáiini kell, mert többször nem halihatjuk. Csupa líra az előadása is, egy végtelenül finom francia müdialt, két magyar- dalt
énekelt még, de az ünneplő nézőtér nem akart
vele megelégedni. Órákig elhallgatta volna.
Végezetül Pailleron egy kacagtató jelenetét aldta elő Szohner Olga ós
Virányi
Sándor szép készültséggel ós kiváló művészettel.
A szinház megtelt volt és az élvezetes
este mindenképen meghaladta, az alkalmi esték nívóját.
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A zenekar tudvalevőleg most kezdi meg vidéki k ö r ú t j á t s ennek első állomása Szeged,
mint ahol először jelenik meg. Kun Lászlónak, a nagynevű magyar karmesternek, a zenekar igazgatójának vezetésével. Az eddigi
műsor, amely csupa klasszikus darabokat ölel
föl, a mai napon kibővült egy számmal. Eljátsza ugyanis a zenekar
Antalffy-Zsiross
Dezsőnek, az országos zeneakadémia korra
legifjabb, de talentum és művészi hírnév tekintetében a müveit külföldlön ís elösmert
t a n á r á n a k Katonaélet cimü klasszikus magyar suitjét. A hangversenyen jelen lesz a
szerző is, akit egyebeikiben szoros nexusokfűznek Szeigledhez.

* Az Ártatlan Zsuzsi jubileuma. A
szinházi iroda jelenti: Vasárnap este éri meg
az Ártatlan Zsuzsi, ez a jókedvű, elbájoló
zeiiéjü operett, első jubileumát, a huszonötödik előadást. A szinház ebiből az alkalomból
Fegyver csörög, haló hörög, a nap véris albumot oszt ki a közönségnek az operetttóba száll Európa ktulturvégein a bókéért
ben szereplők arcképével és ennlékisoraiVal.
reszkető, a polgári munka veritókes lázálban
* Lengyel menyhért a Vigszinházban.
dolgozó európai társadálom érdeklődésének
A Vigszinház idei szezonjában a Bródy Sánborús horizontján a vérnek meleg és ragyogó
dor „Tímár Lizá"-ján kívül még egy magyar
darab
előadásának terve szerepel. Ez a darab
színéiben világlóan tűnik fel közvetlen nagy
* Ditrói pályázik Debrecenben. A debLengyel
Menyhért u j darabja volna. Lenreceni
szinház
kérdése
köriül
uj
momentum
jelentőségéiben a . V ö r ö s Kereszt.
bukkant föl mára. Ditrói Mór, a Vígszínház gyelt szerződés köti arra, liogy március elKoráibibi nemzedékeknek cslatk távoli igazgatója, az Országos Szinészegyesület el- sejéig darabot szállítson a Viigsziniházinak és
szimbóluma!, nekünk .már a közeli lehetősé- nöke, már Debrecenbe érkezett s egy újság- valószínű, hogy Lengyel Menyhért ennék a
gek hitetlenül rettegett hírnöke — ez a Vö- író előtt kijelentette, hogy hajlandó a szin- szerződéses kötelességének eleget is fog tenni. Az u j darab dráma lesz, amelynék egyerös Kereszt, amelynek oröksulyu j egyébén ház pályázatán részt venni.
Debrecenből jelentik: Az ottani szinügyi lőre csak az első két felvonása van meg, a
iSzervezlkadett a művelt világ civilizációja a
címéről még nem döntött a szerző. H a a szerhábotm borzalmainak enyhítésére. U j súlyt, bizottság ma ugy döntött, hogy Beöthy Lász- ző a darabbal idejében elkészül, akkor a Vigló igazgató ajánlatát tárgyalja csak meg,
u j t-iszteltséget és' fokozott érdeklődést kelt miivel őt meghívták. Más ajánlatra csak ak- szinház még az idén szinrehozza.
ma ennek a nagy szervezetnek minidén lánc- kor térnek át, ha Beöthyveil nem sikerül mieg* Dr. Garel H a m a III. Nem ismeretlen
szeme és akik ma a szinház nézőterén ültek, egyezmiök. Debrecenben ugy tudják, hogy a a közönség előtt ez a cini. A legszenzációsabb
érezhették a fenyegető hozsannát az ünnepi fölöttes hatóság meg fogja változtatni a szin- mozifilmnek a címe ez, mely úgyszólván mór
ügyi bizottság döntését.
fogalomtaá lett. Az Urániaszinház
igazgatódalokban, képekiben, költeményekben.
* A szimfóniái zenekar pénteki hang- ságának óriási anyagi áldozatok árán sikéKülönös varázsa volt ennek az estinek. A versenye. A szimfóniái zenekar az a nagy- rült- Dr. Garel Hame Ill-at két napra, pénteknézőtéren előkelő, díszes közönség, a férfiak tilusu művészi alakulás, amely tényező fak- re és szombatra megszerezni. A moziteclhnifele csillogó, délceg katonatiszt — a színpa- tora lesz a főváros zenei életének. — Szegedi ka fejlődése révién ez a felvétel jóval túlszárdon költői változatok harcról, háborúról, hangversenyét olyan érdeklődés előzi meg, a nyalja az előbbieket. A méregkeverő orvos
itt már a hiibetétienséggel határos bravúros
szenvedésről, nélkülözésről, pompás, megin- mely teljesen méltó a szegedi közönséghez.
dolgokat követ el. Minidén emberi képzeledító hatású esatakópek, Beethoven miegrantet felülmúl ez a felvétel. Ezen kivül még
ditő csataszinxfóniáija, dobpergés, trombitaegy szenzációs amerikai sláger szerepel a
műsoron.
harsogás, ágyúdörgés moraja: kinek nem
v
reszketett mleg a lelke atavisztikus várakoLegjobb szinházi cukorkák Lindenzásban?
feld
Bertalan
Első szegedi cukorkagyáráS z é c h e n y i téi*, Z s ó t é r - h á z .
n
ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
De szép este is volt. A szegedi Vörös
b
Kereszt vezetősége gondos, finom rendezés* Mozi-premiérek. Pénteken ugy a Vassiban, mint az Apollóban u j műsor l-esz. A
sel állította össze az estély műsorát és a
Va.ss.-ban világszenzáció kerül bemutatóra:
résztvevők java tudással ós igyekezettel szolAz üldözött cimü dráma, melyben a szerepegálták a rendezés ötletes intencióit, A műsort
ket A nyomorultak
szereplői játszák. A viSzigethy Vilmos alkalmi költeménye — kedlágsajtó -ezt a drámát jobbnak t a r t j a , mint
Pénteken
ves, gondolatokkal ódos, lendületes tű kot ás
a Nyomorultakat. A műsoron remek bohóza- vezette be. Almássy E n d r e mondotta el a
tok szerepelnek. Az Apollóban a legkitűnőbb Nordíak-sláger a Fekete álarcot mutatAz eredeti 7 felvonásos kép.
közönség feszült figyelme mellett, értelmes,
ják be. A főszerepet a csudaszép Lilly Beck
m
szép beszéddel, de kissé készületlenül,
játsza. Színre kerül egy nagy francia dráA prológ után igazán nagyszabású élőMADÁCH IMRE
ma is.
kép következett, amely egy csatázó raj/vomah
lat mutatott be, tábori kórházzá], sebesülteikMontecuccoli nyugalomban. A magyarkel, ápolókkal, háttérben a szamaritánus jóosztrák tengerészet vezetőségében legközetékonyság géniuszával.
lebb változás áll be, Montecuccoli Rezső gróf
M a j d Beethoiven hatalmas és megrendítő
tengernagy nyugalomba fog vonulni. A tenesataszimfőniiájíát, a Viktóriái csalót adlak
gerészeti parancsnok vasár-nap istentisztelet
elő az egyesített katonai zenekarok szabatos, J
u t á n a Viribus Unitis hadihajó fedélzetére
erőteljes, megrázó hatású együttesben Raumeghívta a 'tengernagyokat, a parancsnokoner József és Fichtner Sándor karmesterek
kat és igen érdekes beszédiben búcsúzott el
vezetésével. Percekig tapsolta a közönség a
Hossza 3000 méter. — Az erede- j
tőlük:
derék zenészeket, a jeles karvezetőket ós kütiről mozgóképre alkalmazta „Am- g
- Eigés: flottánk szolgálatiban van —
lönösen Fichtner Sándort, ezt a nagyon tebrosió" olasz filmgyár. — Elő- jg| mondta — és rövidesen feladata lehet az elhetséges és ambiciózus zenészt, akinek diriadják az olasz színművészek.
lenség előtt megmutatni, hogy a béke hosszú
éveit nem töltötte haszontalanul. Nagy felgensi kvalitásai ismeretesek.
adatok vártak r á és fognak ínég ráhárulni.
7 felvonásban.
Eziutián Csergő Hugó csinos románcát,
Ezért emlékeztetni kívánom önöket arra, a
A kis dobost szavalta el Nagy Teréz, a Ma81 mit már sokszor lelkükre kötöttem. LegyeElőadások 5, 7 és 9 órakor
gyar Sz-imiháiz művésznője, kedvesen, meleg
nek szigornak önmagukkal szemben és nyújtközvetlenséggel. Venczell Béla, az Operaház
sanak tündöklő példát ebben és a leghívebb
Teljes 2 órás műsor.
§jj (kötelesség1 teljesitlésibem. Gomdoslkoiclflianiak jókiváló baritonistája dalokat és áriákat énehl
akarattal az önöknek alárendelt legénységről
kelt hódoló tapsra ragadva a közönséget küHelyárak: 1 K, 80, 60 és 30 fill.
ü
és akkor a legénység oly fényes dolgokat fog
lönösen a Két gránátos és Kuruenóták pomművelni, aminőket nem is vártak volna tőle.
pás előadásával.
Röviddel ezelőtt közöltem önökkkel, hogy

A szegedi Vörös Kereszt
szinházi estélye.

zo m o z i . ^

jtiegnyitó díszelőadás. |

Az ember g
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meggyőződésem szerint a flotta kipróbált vezérei alatt zászlónknak ujabb dicsőséget fog
hozni. Nekem, sajnos, már nem fog megadatni, hogy ennek részese legyek. Rövid idő
múlva elérkezem ahhoz a kodhoz, mely határt
szab a katona:: tevékenységnek. Be; én mint
szerencsés ember távozom körűikből. Majdnem 54 évet szolgáltam a haditengerészetnél. Ifjúkoromban évtizedeiken ájt álmodoztam nagyobb és hatalmasabb flottáról. Mint
idős ember vezető állásba helyezve, Ö felsége, legmagasabb Urunk szüntelen gondoskodásából megvalósítva láttáim régi álmomat.
A nagyobb és erőseblb haditengerészet fejlődőben van. Célomat elért eni. Ki vauéin, hogy
a flotta is elérje a magáét, a harcban való
sikert, zászlónk dicsőségére ós becsületére,
hazánk büszkeségére, legfelsőbb Hadurunk
örömére. Szavaimat zárom azzal a szivtből
jövő óhajjal: Ö felsége császári és királyi
Urunk Éljen! Éljen! Éljen!
Montecuiocoli grólf nyugalomba. vonulásának oka, hogy a bosszm szolgálatiban kifáradt, pihenni akar. U t ó d j á r a n é z v e még nem
történt megállapodás.

Világosságot a talpfa-ügyben
(Panamák vagy visszaélések ?
— Negyven millió csak a szénüzletekkel! — A zárószámadási
bizottság eljárása. — Nagy Sándor dr. képviselő nyilatkozata.)
(Saját tudósítónktól.) Sokat foglalkoztatta a köztudatot a koalició talpfaesete. Füzet,
újságcikk, szóbeszéd egyaránt azzal vádolta
a koalíciós kormányt, hogy a Máv.-nák szállított talpfák dolgában panamázott, — valamint vasszaéléseket
(követett el a szénszerződések köriül is. Hivatalosan mindeddig nem
tisztázódtak a vádak. Most azonban elérkezett a hivatalos tisztázás ideje.
A képviselőház zárószámadási bizottsága most foglalkozik a koalíció három évi államháztartásának mérlegével. Az 1907. évi
zárószámadásról szóló jelentést már legközelebb be is terjeszti a bizottság, a másik két
esztendőről most tárgyalnak. A tárgyalások
arpó-cseprő dolgokon kivül különösen a szénés talpfa-ügyekről folynak és máris kuiisszaháborut okoztak a bizottságban. A háború
eddigi folyását kompromisszum követte, de
ma délután ismét izgatott ülése volt a bizottságnak.
A bizottság előadója, Nagy Sándor dr.
képviselő, ma délelőtt a következő fölvilágosítást adta fővárosi munkatársunknak:
A SZÉNSZÁLLÍTÁS
— Előre kell bocsátanom, hogy az én felfogásom szerint a zárószámadió-ibizottságnak
mentesnek kell lennie minden politikai állásfoglalástól. A legteljesebb tárgyilagossággal
(fogtam hozzá a munkáihoz és aram a meggyőződésre jutottam, hogy a talpfáik, a szén és
a tüzelőfa ügyében
nem szabad az
állami
számvevőszéki
zárószámadás adataival
megelégednem. A aárószáimaidás nem mond semmit, sőt annál is kevesebbet. Az 1907. évi
zárószámadás példáiul elmondja, hegy a koalicióiS minisztertanács — a Máv. javasialtával
homlokegyenest ellentétben — feloldott harmincnégy szénbányát az állammal
szemben
fönnálló szerződéses szállítási
kötelezettsége
alól, visszaadta a bányáiknak az óvadék-ösziszegefcet és tette, ezt azért, mert a magyar
bányák nem tudtak
szenet szállítani. És

'uig'- l1.'

ugyanazon az oldalon elmondja a zárószámadás, bogy ugyanazok a bányák
szállitották a szénszükségletet,
de — szerződésük föl
lévén bontva — jóval drágábban. A koalíciónak ez a lépése a kormánynak negyven
milliójába került, mert a szerződésük aló!
fölszabadított szénbányák a szón árát a tonnánkénti 5.839 átlagúról szép lassan 8.249-re
emelték. Ennek az ügynek a megítéléséihez
•enregikusan kívántam valamennyi szénszerződés bekérését, amihez a bizottság hosszas
ihuza-vona után hozzá is járult. Én mindenáron teljes vizsgálatot akartam, dé Héderváry gróf miniszterelnök arra hiiívatkozya,
ihogy az országot meg kell kímélni a botránytól, eltérített ettől a. szándékomtól. Megegyeztünk abban a kónipromisisziumihan, hogy a bizottság jelentése leszögezi, hogy a koalició
kereskedelmi minisztere visszaélt
diszkréciónátis jogával.
A TALPFÁK
Ebbe még belementeim, de már a talpfa-ügyben nem mehetek bele semmiféle kompromisszumba.
Eddig is erős en harcol tani,
több izben le akartaim mondani előadói megibizatásoimról, most azonban különösen hangoztatom, hogy a talpfák dolgában világosság kell! Az 1907. évi zárószáimiadás fatelités
•óimén 450 ezer t a l p f a tulkiadásról beszél, az
1908. évi 270 ezer diarabról, az 1909. évi már
nem is t a r t j a szükségesnek részletezni a dolgot, csalk azt mondja, bogy a tüzelőiéit raktárhelyiség hiányában magasabbra kellett
rakatni, erre kellett a pénz. Az első évben
még egy talpfa egy koronáiba került, a második évben már majdnem két koronába. És
mikor utazásaim közben láttam a
vonalak
mentén rothadó fákat, amelyek tiz évre is
elegendő anyagot adnak, kérdéseimre, vájjon kelleniek-e ezek a talpfiáik, az állomási őmökük gúnyos auguri mosollyal válaszolta^.
Igy határoztam el, liogy mától kezdve nyomatékosan kérni fogom a talpfa-ügy iratainak
beszerzését, a szerződéseket, az árlejtésre beérkezett valamennyi ajánlatot, leveleket, jelentéseiket, a Máv. véleményét, mindent a legutolsó írásbeli adatig. Ebből majd
m e g fejhet es meg is kell állapítani, történt-e
az ország pénzével bűnös visszaélés, vágy
nem?!
A TÖBBI ÜGY.
— Apróbb dolgokról most nem is akarok
részletesen beszélni, mint példáiul a tátralomnici esetről, amellyel a földművelésügyi zárószámadásnál volt a dolgunk. A földművelésügyi miniszter kiengedte szerződéses kötelezettsége alóí a Hálókocsi
Társaságot,
arra
való hivatkozással, liogy a szerződést méltányosabb dolog magyar társasággal megkötni. Meg is kötötték a jóval drágább szerződést, magyar társasággal. A m a g y a r társaság
— a Hálókocsi Társaság volt. De ezek apróságok, a fontos a milliós talpfa-ügy. Egy
tanulság mindenesetre kisülhet belőle: alapos
reformokra van szükség.
— Ha a dologban nincs panama, én leszek az első, aki a Ház szine előtt megadom,
a koalíciónak az elégtételt. De ha van, akikor
nem szabad a botránytól félni. Vagy van zárósaámadódúzottság, vagy nincs.

Vitaestély a magántisztviselők egyesületében.
— Előadás a magántisztviselők szociális helyzetéről. — Propaganda a
szervezkedés érdekében. —
(Saját tudósítónktól.) Ma este a Szegedi
Magántisztviselők Egyesületében látogatott s
érdekes vitaestély volt Hoffer Jenő, az egyesület alelnökének A magántisztviselők
szociális helyzetéről tartott előadása keretében.
Wimmer Fülöp, az egyesület elnöke elnökölt
a vitaestélyen, amelyen Hoffer előadásának
impulzusán szokatlanul élénken, itt-ott szinte szenvedelmesen jutott kifejezésre az a régen érzett szükség, hogy a magántisztviselőknek kvázi a szociáldemokraták mintájára
szervezkedni
kell.
Hoffer Jenő ugyanis behatóan, kezdve a
magántisztviselő társadalom kialakulásától,
fejtegette, hogy tulajdoniképpen milyen a magántisztviselők szociális elíhelyezikedése a inai
•osztályharcok közepette. Amint mondotta,
igen szomorú, mert sem a munkaadókhoz
nem tartoznak, sem pedig nem tartanak, —
mert ínég neim tarthatnak — ott, hogy agitiációjuk eszközeit tekintve, a munkiásosztiály(bpz sorozzák magukat. A tőke és a munka
olyannyira kiélesedett harcában nem állhatnak még azon a ponton, amelyen a munkások s azért van ez, nnert a magántisztviselő
ma még a főnöknek sok tekintetben bizalmasa. Ez a körülmény peidig fölötte akadályozza egy egységes szervezőt létrehozását. A
magántisztviselővel szemben a főnöknek egészen más igényei vannak, mint a munkással
szemben, akitől éppen csak annyit követel,
hogy dolgozzék. Míg a. magántisztviselőtől
iskolai képzettséget, minidén tekintetben miegibizhatióságot, továbbá olyan személyes tulajdonságokat követel, amelyek alapján, őt vállalatának bizalmas emberévé teheti. Téliát
azt követeli, liogy föltétlenül a tőkéhez búzzon, holott a magántisztviselő is éppúgy
szemben áll a munkaadóval, mint a munkái.
Annak, hogy a főnök a magántisztviselőt
mennyire igyekszik lekötni a vállalatéhoz,
élénk példái a magán,nyugdijintézetek, amelyekkel a tőkések végzetesen ú t j á t állják a
magántisztviselők szabad költözködési jogának. Mindez gátat vet a szervezkedés elé, a
melynek ezidőszerint még éppen a. magántisztviselő lebegő helyzete miatt propaganda
alapján lehet csak ú t j á t egyengetni. Más
mód egyelőre ninés. Szomorú körülmény —
mondotta az előadó — bogy Szegeiden nyolcszáz magántisztviselő van s aíközül mindöszsze százötvenen tömörültek csak a magántisztviselők egyesületébe; azonban a múlthoz
képest fejlődés tapasztalható s az egyesület
minden lehetőt elkövet, hogy a miaigántiiisztviselők bizonytalan helyzetének megszüntetése érdekében őket egységes, egy célért küzdő szervezetibe hozza össze.

Hoffer Jenő előadása nt|án élénk vita
keletkezett arról, liogy a szervezkedés érdekében hogyan kellene működnie az egyesületnek ugy, hogy eredményeket érjen s azt
a nyolcszáz tisztviselőt egy tálborba terelje.
A vitiáiban az egyesületnek számos t a g j a vett
A monarchia és Szerbia szerződése. részt, akik részint belső, ailiapszalbályszerü
A Neues Wiener Tagblatt irja, hogy holnap kérdéseket tettek szóvá, részint pedig módodélután miniszteri szaktanácskozás lesz, a k a t — agresszíveket és kevésbé agresszíveket
melynek tárgya, megvitatni a monarchia és — ajánlottak a cél elérésére. Engel Sándor
Szerbia között való uj gazdasági szerződése- dr. a magántisztviselők jogi helyzetének orket. A közös miniszteri tanácskozás már el- voslását, rendezését sürgette, mert a magánvileg döntött ez ügyben, most inkább rész- tisztviselő jogi szempontból ma még egyenlő
letkérdéseikről van szó. Beöthy László keres- elbírálás alá esik az iparostanonccal. Az
kedelmi miniszter holnap Bécsbe érkezik, de egyesület a jogi viszony rendezése érdekében
útja nincs összefüggésben ,a szak tanácsko- , is megtesz minden lehetőt, de törvényhozási| lag rendezni csak akikor válik lehetségessé
zással.
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ífl
a jogi viszony végleges rendezés-e, Ha az a
százezer magántisztviselő, mlint. intelligens,
egységes szervezet áll csatasorba, Valihora
István az egyesület elnökségét dicsérte felszólaláséiban azért a lelkes és buzgó munkáért, amelyet a magántisztviselők érdekében
k i f e j t és a tagok nevében köszönetet mondott ezért Wimmer Fülöpnek és Hoffer Jenőnek.
Wimmer Valihora szavaira, valamint az
elhangzott fölszélalásokra reflektálva, annak
az óhajának áldott kifejezést, hogy s z í v e s e b ben látná, h a a magántisztviselők neon erőszakos uton küzdődének érdekeikért. Hogy
elérjék céljaikat, tömörülni és szervezkedni
kell valóban, mert máskép ez nem lehetséges, de ne kövessék az erőszak eszközeit ann á l inkább sem, mert erre nem lesz szükség. A' magántisztviselők helyzete fokozatosan javul, bár igaz, hogy most még nagy a
kínálat és kevesebb a kereslet, ami semmiesetre sem mondható előnyösnek, de utóbb m á r
gyakran tapasztalható az, hogy egy-egy állásra alig négy-öt a j á n l a t érkezik be, mig
azelőtt száz is érkezett.
A vitáiban még Halász Lajos,
Brüller
Gyula ós még számosan vettek részt- s az estély végén az elnökséget meleg ovációkkal
.halmozták el s kimondották, hogy a buzgó
müköid'ésükért szavazott köszönetet jegyzőkönyvbe foglalják.

Az aradi vaggongyár
beszünteti a munkát.
— 1200 munkás kenyér nélkül. —

1913. február
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Tumó Lajosra vonatkozólag a gyár igazgatója kijelentette, heigy a szolgálatiból őt cl
nem bocsátja, sőt még más műhelybe sem
helyezi át. Az igazgató Tuimó nevében kijelenti, hogy bocsánatot nem kér, mert nincs
miért, de ha valamelyik munkást tudtán kívül megbántotta volna, ugy tekintse azt meg
nem történtnek. Ezeket mondta az igazgató
a s z t r á j k r a vonatkozólag.
A munkások ma este értekezletet tartottak, melyen elhatározták, hogy követeléseikből semmit sem engednek. A fölmondásban lévő munkásság nagy elkeseredés mellett teljes szolidaritást vállalt a kizárt kovácsmunkásokkal és elhatározták, liogy a kovácsmunkások követelését magukévá teszik.
Ezekután m á r komoly küzdelemre kerül
a sor az igazgatóság ós a munkások között.

Harmadfél millió
az árvizsujtotta vidékeknek.
(Saját tudósítónktól.)
A gyűlöletes politikai hajsza, amelyet ellenfelei indítottak a
kormány ellen, hogy személyes téren érjék
el azt, amiért hiiába hadakoznak immár két
esztendeje a terror és anarchia eszközeivel,
nem tántorítja el a kormányt attól, hogy az
ország érdekeit minden erővel és teljes odaadással szolgálja és ne igyekezzék előbbre
vinni.
Az egyik részen a gyűlölet, tombolása, a
hatalomért való nemtelen és eszközeit nem
válogató tülekedés, a másik oldalon pedig a
szakadatlan munka és a szerető gondoskodás:
olyan látvány ez, amely bámulatot ós tiszteletet kelt azok iránt, akik csak előre néznek, csak kötelességüket teljesitik, nem törődnek a nyelvöltögetéssel, a fenyegető kiatálással.
Ebben a nagy energiát emésztő munkában vállvetetten részt vesz Beöthy László kereskedelmi miniszter is, aki különben is
mintaképe a kötelességtelj esitésnek és nemes
pélilaadásnak.
A miniszter az 1912. évben pusztított árvizek ciltal megrongált közutak
helyreáilitása és igy közvetve az ínséges nép segélyezése céljából exisztenciális
segélyt
nyújtott,
még őszkor 656.000 korona rögtöni segélyt
utalt ki, most pedig ujabb 2,393.000 koronát
folyósított az ínséges vidékek lakossága javara. Ez összegből a következő törvényhatóságok részesülnek támogatásban törvényhatósági, vicinális községi utaik és a megrongált hidak helyreállítása céljából:

(Saját tudósítónktól.) Aradon kitört a
vaggongyári munkások sztrájkja és ezerkétszáz ember maradt kenyér nélkül. A munkások sztrájkjának oka, hogy egyáltalában nem
akarnak hallani arról, hogy Tumó Lajos miivezetővel tovább is együtt dolgozzanak. Többi kívánságaiknak teljesítéséről sem akarnak
elállni és erről a gyár igazgatóságát is értesítették.
i
Előrelátható volt, hogy ha a kovácsmunkások hamarosan munkába nem állanak,
ugy a gyár igazgatósága kénytelen lesz a
munkát az egész gyárban beszüntetni.
Ez
ma be is következett, mert az igazgatóság a
ma délelőtt tartott ülésén Müller Gyula igazgató elnökletével azt a határozatot hozta,
hogy amennyiben a kcivácsmunkások ma
délután 2 óráig meg nem kezdik a munkát,
ugy szombatra fölmondanak a gyár összes
munkásainak. Tekintve, hogy a kovácsmunkások egyáltalán nem is hederítettek e határozatra, a gyár igazgatósága be is váltotta
fenyegetését és ma délután 3 órakor fölmondott az összes munkásoknak. A munkások, tekintve, hogy nem béremelésről van
szó, nem szüntették be azonnal a munkát,
hanem megvárják a szombati napot, ugyanis
Bereg vármegye törvényhatósága 140.000
ekkor jár le fölmondásuk. Hétfőn tehát a koronát;
vaggongyár összes munkásai,
számszerint
Besztercze-N aszód 211.000 koronát;
1200-an kenyér nélkül maradnak.
Csák 73.000 koronát;
Aradi tudósítónk fölkereste a gyár igazgatóját, ki a következő fölvilágositással szolHáromszék 40.000 koronát;
gált:
Huny ad 200.000 koronát;
Kérem, — mondotta a gyárigazgató —
Kis-Küküllő 140.000 koronát;
m i semmi szán alatt nem fogadhatjuk el a
Kolozs 30.000 koronát;
munkások feltételeit, mert azok megadása
Krassó-Szörény
100.000 koronát;
u t á n a munkások kezébe kerülne az egész
hatalom. Mi nem engedjük presszionálni maMáramaros 95.000 koronáit;
gúinkat és oly munkásokkal fogunk dolgozMaros-Torda 214.000 koronát;
tatni, akikkel nekünk tetszik. Lehetőleg oda
Sáros 152.280 koronát;
fogunk hatni, liogy minél előbb u j kovácsSzatmár 53.900 koronát;
munkásokat vegyünk fel és akkor az üzem
rendes medeirben fog tovább folyni. Már meg
Szolnok-Daboka 40.000 kronát;
is tettük a szükséges lépéseket ez irányban
Temes 6000 koronát;
és a jövő héten valószínűleg együtt lesz az a
Torda-Aranyos 197.789 koronát;
munkásmennyisóg, amelylyel a gyiár íkoUdvarhely 399.369 koronát;
vácsmühelyét üzemibe lehet helyezni. Igaz
ugyan, hogy ma délután fölmondtunk valaUgocsa 134.000 koronát;
mennyi munkásnak, de azt csak kényszerűUng 165.500 koronát kapott.
ségből tettük, mert a kováesinunkások által
Az ilyen n a g y a r á n y ú
gondoskodással
előkészített nyersanyagot a tölhbi műhelyek
szemben
kell,
hogy
hatástalan
maradjon minmunkásai már földolgozták és igy a munka
magától megszűnik. Szombaton, ha aiddig a iden megkörnyékezés, amely azok részéről
megegyezés létre nem jön, kifizetjük mnnká- történik, akiktől épen csak jót nem kapott
M i « k a t «s beszüntetjük a gyár üzemét. — az orizág.

6.

Hajsza a rablógyilkos után.
— Epizódok a nyomozásnál. —
(Saját tudósítónktól.)
A Ozuczor-utcai
rablógyilkost még mindig eredmjénytelenül
hajszolja a rendőrség, nyomozás közben
azonban egymásután bukkannak a detektívek
olyan adatokra, amelyek élesen megvilágítják a gaztett elkövetésének körülményeit.
Igy szinte szenzációsan érdekes a nyomozásnak az a része, mely a rablógyilkossággal
gyanúsított Vicze Ferenc családi életének
részleteit derítette napvilágra. A rablógyilkos csavargó apja, Vicze János részeges természetű napszámos volt, valósággal réme a
családjának, ütötte-verte a feleségét, gyermekeit, akiket egészen fiatalon lökött ki az utcára, ahol valamennyien elzüllöttak. A legidősebb fiu, az Imre, liintáslegénynyé nevelődött, esztendőkön keresztül tartotta rettegésben a Városliget környékét, számtalanszor gyűlt meg a baja a rendőrséggel, amelynek kétizben azért kellett gondozás alá vennie a züllött fiatalembert, mert késsel támadt
r á a szüleire. A rablógyilkos nővére Győrből
került a fővárosiba, alhonnan hamarosan kitiltották. Most Erzsábötfalván lakik s innen
hozták be ma délután a főkapitányságra a
detektívek. A legfiatalabb gyermek a most
lázasan keresett Ferenc. Világéletében csavargó volt, munkakerülő, dologtalan, renyhe.
Lopásért m á r ötször volt büntetve kihágás!
uton, csavargásért számtalanszor. Nem voli
nagystílű tolvaj, csak afféle besurranó, aki
őrizetlenül hagyott lakásokat fosztott ki, ka
alkalma nyilt reá. Ugy lábszik, most is
csak lopni akart, nem tudta, hogy a kislány
még a lakásban van s mikor később észrevette, a felfedezéstől való félelmében végzett
vele.
,
• i
(
Megállapította a rendőrség, hogy Vicze
Ferenc nyomban a rablógyilkosság elkövetése után betért a Ráday-utca 35. szánna alatt
lévő korcsmába, batyuval a hóna alatt. Sáp a d t volt, a keze remegett, a h a n g j a teljesen színtelen volt, fakó, rekedt, amikor Magyar Ferenc csapostól egy korsó sört k é n .
A csaposnak gyanús is volt a korán reggei
söröző ember, aki ideges sietséggel, egy hajtásra kiitta a sörét, azután remegő kézzel
bontotta ki a vörös ábrószlba burkolt fehérnemű batyut, összerendezte s egy barna csomagolópapírba göngyölte a benne levő holmit. Alig tiz percig időzött a korcsmában,
azután az abroszt vállára vetve, a csomagot
h ó u a alá kapva, távozott.
Érdekes, hogy az a g y a f ú r t tolvaj hogyan
készítette elő a szökést s miképpen akarta
elérni, hogy a rendőrség nyomát veszítse.
Pénteken reggel betért Steffer Józsefnének a
Ráday-utca 39. száma alatt levő kávéimérésóba, ahol megreggelizett, azután tintát és
tollat kért. Radványi
Mari, a kiszolgálóleány látta, hogy borna katonaládájából néhány bejelentőlapot vett ki s azok közül
egyet kitöltött. Minit azóta kiderült! egy
nem létező házmester nevében töltötte ki egy
nem létező cimre, hogy azután a bejelentőlappal cselédkönyvet válthasson, azt a hiedelmet keltse, hogy munkába állt s a maga
személyéről ezzel elterelje a rendőrség gyan ú j á t . A bejelentőlapot maga vitte el a kilencedik kerületi kapitányságra, lébélyegeztette s azután kiváltotta a cselédkönyvet. A
rendőrség még mindiig szemtanukat hallgat
ki. Vicze Ferenc nyomára edldig nem sikerült akadnia.
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IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézet jelentése szerint egyelőre az időjárásban lényeges változás nem
várható.
Sürgönyprognózis: Változás nem várható.
Déli
hőmérséklet:
2.4 C

fok

volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg
látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
az Országos Szimfonikus
zenekar
hangversenye.
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután hat órától
kezdve „A vadak királya", történet 2 részben,
VASS-MOZI,
délután
hat
órától
kezdve „A patak." Szinmü 2 felvonásban.
APOLLÓ-MOZGÓ:
Délután hattól
este
fél 11-ig „A tenger titkai". Társadalmi dráma 3 felvonásban.

Molnár Ferenc
és a szegedi leányok.
(Saját tudósítónktól.)
Illusztris vendég
érkezik március elején a szegedi állomfoglházba. Molnár Ferenc, az ország egyik ünnepelt
írója tizennégy napra bevonul az állatmfogiházba, ahová p á r b a j Vétség miatt ultalta a bíróság. A Varsányi—Molnár—Szécsy afférnak tehát Szegeden játszódik le az epilógusa. Erre az alkalomra kedves meglepetésre készülnek a szöged i leányok. Molnár Ferencnek,
virágot akarnak bevinni az
államfogházba.
Kedvenc virágával: fehér szegfüvei akarják
illatosítani az állaimlfogház szürke tizennégy*
napját. A leányok már alig v á r j á k a napot,
liogy Molnár Ferenc „diadalmas bevonulásának" a hírét olvashassák az újságban. Elhatározták, hogy napról-napra kisebb csoportokban látogatják meg a fogházban. Szinte
hihetetlen, de igen sok szegedi leánynak most
az a legkülönösebb gondja, hogyan kedveskedjenek Molnár Ferencnek.
Az most más lapra tartozik, hogy a fehér
szegfüs leányokat megakadályozza-e szándékában Müller Mór börtönigazgató, vagy
nem. Minthogy a börtön falait meglehetősen
n a g y és mélységes szakadék választja ©1 ábrándos bakfisok szentinientá lizmusától, valószínű, hogy a sok illatos fehér szegfii ós
bájos leányarc nem j u t el Molnár Ferencig.
De az eset egyébként érdemes a megemlékezésre. A m a g y a r nő a leghálásabb publikum a az irónak. H a egyszer megkedvelte,
nincs az az írása, aunit el nem olvasna,
amiért ne lelkesülne. Molnár pedig különösen kegyében áll a hölgyeknek. És bizonyos,
hogy ebben épen nagy része van az egyéniségének, mint az Írásainak. Ha a könyves bolt
kirakatában képeslapon látja a bakfis, megdobban a szive és áhítozva mondja: „Milyen
Szép ez a Molnár Ferenc!" A színdarabjaiért
rajong ós el sem tudna aludni, ha véletlenül
nem olvasta volna a Vasárnapi Krónikát.
Igen érdekes tünet az írók népszerűsége.
Néha a legelkeseredettebb küzdelem után sem
jut el a sikeregik aa iró, néha pedlig már pályája kezdetén magasra emeli a népszerűség.
Az diadalmaskodik, aki a közönségnek ir.
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Azt hamarosan fölkarolják, megkedvelik,
minden irásüt figyelemmel kisérik, miniden
Írásáról beszélnek. És milyen megiható az a
figyelem, amely kedvelt iróját még az — államfogházba is elkíséri. A magyar íróknak
— m á r mint a legjavának — nincs panaszuk a publikumra- Elhalmozzák őket a szeretet és ragaszkodás minden jelével, aminek
csak egyik kedves epizódja a szegedi leányok
fehér szegfűje.
— Viszik a legényeket. Októberben
•volt az utolsó sorozás, még ki se tavaszodott
és már újra mérték alá állitják a legényeket.
A honvédelmi miniszter az idei fősorozásra
ma küldte el rendeletét a helyi hatóságokhoz.
A vármegyei sorozó járásokban imár március
elsején megkezdődik az asszisztálás és április végéig tart.
— Heltai főrend. Heltai Ferencnek, Budapest uj polgármesterének méltóságát uj
di-sszel tetézte a királyi kegy. Lukács László
•miniszterelnök ma délelőtt átküldte a városházára Heltai Ferencnek főrendiházi
taggá
való kinevezését. Az uj főpolgármestert a mai
•délelőtt folyamán számosan üdvözölték. Melha Kálmán tiszti főügyész vezetésével a tiszti
ügyészség küldöttsége gratulált neki, majd
az árvaszék deputációja üdvözölte
Melly
Béla vezetésével.
— Leleplez a pápa lapja. Rómából jelenük: Az Osservafcore Romámo, a Vatikán
•hivatalos lapja leleplezi az olasz kormány
titkos tervét s szerb-montenegrói és albán
kérdésben. E szerint az olasz .kormány Párisban és Londoniban hajlandóságot fejtett ki,
hogy kilép a hármasszövets/égbő], ha Francia
és Angolország nem járulnak hozzá Albánia
és az égei szigeteik önállósításához. Olaszország ezzel szemben .megígéri, hogy Szkutarinak Montenegróihoz való csatolása ellen nem
lenne kifogása, sem az ellen liogy Szerbia
megkapja az Adria-tengerpartot
Alesszóig
és San-Giovarmí de Meduáig. Ha pedig Péterváron, Belgrádban ós Cettinjében nem fogadnák el ezt a megoldást, akkor Itália a
montenegrói iiralkodébazat se|giltenii fogja
abban, hogy hatalmát Szerbiára
kiterjessze,
mert Karagyorgyevics Péter király után
•aligha kerül még elgy Karaigyergyovics a"
szerb trónra, Igy kialakulhatnia Nagyszerbia,
amely olasz befolyás alatt, teljes erővel el•lentállni tudna az osztrák és a német balkáni
aspirációknak.
— Iskolai dolgok. A felső ipariskola
Kálvária-uti uj palotájának építkezése közel
áll a befejezéshez. A tanács rendeztetni akarja az elhanyagolt környéket s az iskola körül
aszfalt-gyailogjárót készíttet.
Ugyancsak
aszfalt-gyalogjáróval látják el a felsőipariskola régi épületének környékét is. A felsőipariskola helyén marad ugyanis az alsóbbfoku fa- és fémipari szakiskola, amelyet a
kereskedelemügyi miniszter fejleszteni akar.
A városi polgári leányiskolát tudvalevőleg átvette az állam s az most első kerületi állami
polgári leányiskola néven szerepel. Az intézet
őszre ki is költözködik a Tisza Lajos-köruti
városi épületből s a Margit-utcai díszes uj
hajlékot foglalja el. Az intézetnek Tóth János népiskolai felügyelő valamikor fizikai
szertárt adományozott. Mivel a donációs okiratban a z a szigorú kikötés foglaltatik, hogy
a szertárat kizárólag városi intézet használhatja, a város a fölszerelést visszaveszi az
állami kezelés alá jutott leányiskolától.
— Az Otthon szimfonikus hangver senye.
A Szegedi Tisztviselők Otthona február 26án, szerdán, rendezi ötödik szimfonikus hangversenyét s a j á t dísztermében. Ez alkalommal a m. kir. honvéd-zenekaron kivül Ladvszlay József, szintársulatunk jeles ének-művésze működik közre. Előadásra kerül Haydn
g-d u r symphoniája s Wagner: Mester dalnokok előjátéka cilmü hatalmas müve. Ladiszlay József a Trouhaduriból és Carmenbői énekel egy-egy nagy áriát, zenekari kísérettel.
A hangverseny pontban hat órakor kezdődik.
Belépődíj: egyesületi tagoknak és családtagjaiknak 70 fillér, nam tagoknak pedig egy
korona 20 fillér. Az egyesület tagjai 5—6 be-

lépőjegyre tarthatnak igényt. Belépőjegyek
este 6 ós 7 óra között az egyesület- titkári irod á j á b a n előre válthatók. Az összes helyek
szómozva vannak.
— A kifosztott primadonna. Aradon
nagy érdeklődéssel, sőt bizonyos lázas kíváncsisággal figyelik a rendőrség moglVisziteu
erővel folytatott munkáját, melynek célja az,
hogy Diósy Nusi szubrett lakásának betörőit, akik nagyértékiü ékszereket vittek el,
mennél gyorsabban kózrekeritsék. A nagyszabású betörés klinyomozásáhak folyamán
ugyan az ékszerész-szakértő azt mondotta,
hogy az ellopott értéktárgyak nem közelitik
meg a százezer koronát, mert az ékszerek
egyrésze tőle valók s azokat legfeljebb 43.000
koronára becsüld. De Diósy tudósítónk előtt
ma ismételten kijelentette, hogy közel százezer korona kárt szenvedett ékszerei eltulajdonítása folytán. Ma még minidig csak „ismeretlen tettes"-ről beszélhetünk, mert Gajdos Pál, a szubrett 16 éves inasa, bár komoly
íbizonyitékók is merültek fel ellene, konokul
tagadja azt, bogy része lenne a lopásban. A
fiu epilepsziát és őrültséget szimulál a kihallgatás alkalmával s igy a rendőrségen alig
bírnak boldogulni vele. A nyomozást Greén
Nándor főkapitány maga vezeti, aki még
alig esett át az ünnepeltetek fáradalmain s a.
főkapitányi bokros teendők mellett, most éjjel-nappal ebben a bűnügyiben fáradozik. A
rendőrség m a körözést 'bocsátott ki, melyet
Szegedre is megküldték, amelyben az eltűnt
ékszerekről ujabb és pontosabb leírást tesz
közzé. Kísérletet, tettek jószimatu kutyával is
bogy a tettes vagy az elrejtett ékszerek nyomára jöjjön a rendőrség, de ez utóbbi próbálkozás sem eléggé komolynak, sem eredményesnek nem bizonyult. Tudósítónk kérésére
Greén Nándor főkapitány volt szíves a következő felvilágosítást adni a bűnesetre vonatkozólag:
— Erős meggyőződésem az, hogy az ékszerlopás tettese Gajdos Pál. Ez a tizenhétéves rovottmultu fiatalember már valószínűleg azzal a szándékkal lépett Diósy szolgálatába, hogy az első kedvező alkalommal ellopja ékszereit. Rendkívül rormlottlelikü, ravasz
alattomos és elszánt ember ez, született bűntettes, aki Lombroso albumába is előkelő helyet foglalhatna el. Máris elég bizonyíték
merült fel ellene tagadásával szemben, öt
ember is látta, hogy körülbelül a lopás utáni
időben a Simonyi-utca felé f u t o t t Egy rendőr meg is szólította, hogy hová fut. De ő mégis tagadja, hogy az esti órákban a Simonyiutcában j á r t volna. Az ujjlenyomatok, amelyeket a helyszínén felvettünk, nalgyitó üveggel nézve, m á r most erős hasonlatosságot
m u t a t n a k Gajdos ujjlenyomatához, aminek
megállapítását megkönnyiti az a körülmény,
ihogy a fiu hüvelykujján forradás van. De
végleg akkor állapítjuk meg határozottan az
ujjlenyomatok hasonlatosságát, h a azokat
pontosan kidolgozza a budapesti á r a m r e n d őrség daktiloszkópiai osztálya, ahová már elküldettem mind a két felvételt. Való, hogy
most folyton őrültséget szimulál a fiu, do
nem lehetetlen, hogy megunja a sánészkedést s ma vagy holnap töredelmes vallomást
tesz.
Diósy Nusi, akit tudósítónk m a is felkeresett, panaszkodott amiatt, hogy folyton álli írekkel zaklatják s imár tízszer is hírül hozták neki, hogy az ékszerek megkerültek, de
ezek a hirek mindannyiszor alapfal anoknak
bizonyultak. Egyébként Diólsyt bár erősen
megviselték az izgalmak, mindazonáltal ma
már erősebb lélekkel viseli nagy bánatát, sőt
este a Tatárjárás Mogyoróssy önkéntes szerepében fel is lépett s a közönségnek vig arcot mutatott. Belépésekor egy szép csokrot
is kapott. Egy csokor — a negyvenkétezer
korona k á r után . . .
— Hatvany-Deutsch Sándor báró halála.
Hatvany-Deutsch
Sándor báró holttestét tegn a p este különvonaton vitték Budapestre, a
hol a Nádor-utca 3. szám alatt levő gy.ászház
tanácstermében ravatalozták fel. Temetést'
pénteken délután félhárom órakor lesz a
gyászházbó, a kere.pesi-uti izraelita temetőben a esaláái kriptába fogják örök nyuga-

ífl
lomra helyezni A gyászházíban az elhunyt
vállalatainak tisztviselői nevében
Wilhelrn
A r t ú r cégvezető, a temetében pedig a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének
nevében Hegedűs Lóránt dr. országgyűlési
képviselő, alelnök fogja elbúcsúztatni. A családtagok közül ma reggel érkezett meg Berlinből az elhunyt idősebbül fia, Hatvany Lajos báró, továbbá ma jöttek meg Hirsch Albert dr. és neje; holnap érkezik vissza Montakarlóból Hat van y József báró és neje, mig
az elhunyt ifjabbik fia, Hatvany Ferenc báró, aki Egyiptomiban tartózkodik, nem volt
értesíthető s igy a temetésre nem érkezhetik
meg idejében. A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, amelynek az elhunyt alelnöke volt, holnap délelőtt, gyászközgyüBeS't
tart. Az ország minden részéből sőt a külföldről is ezerszámra érkeznek a részvéttáviratok; igen sokan személyesen adnak kifejezést részvétüknek; igy megjelent a gyászházban ma délelőtt Wekerle Sándor titkos
tanácsos, volt miniszterelnök is. Távirattal
kondoleáitak: Tisza István gróf, Szterényi
József, Pallavicini György őrgróf, K o f a ér
Adolf báró, Koftiner Jenő báró és még igen
sokan.
— Öngyilkos vezérőrnagy. Bécsből jelentik: Rubel Károly 99. gyalogezredben nyugalmazott vezérőrnagy ma reggel öngyilkosságot kísérelt meg lakásán. Állapota
reménytelen. A vezérőrnagy rég óta betegeskedik s
életuntságból követte el az öngyilkosságot.
Rabel hatvanhét esztendős volt és 1890-ben
vonult nyugalomba.
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— A megszökött török tisztek. Ali
Mumtaz őrnagy és tiairi effendi főhadnagy,
a Kaposvárról megszökött török tisztek, mint
ismeretes, a legrövidebb idő alatt eljutottak
Konstantinápolyba. Ali Mumtaz Kaposvárra
irt levelében már a mult héten adott jelt magáról. tegnap pedig Galilipölibál Hairi effenditől érkezett levél Mehmed Sakirefí kapitány
címére. A török főhadnagy ebben a levélben
értesiti Kaposvárott maradt tiszttársait, hogy
mint ordinánc-tisztet beosztották
Enver bej
hadtestébe. Mumtaz őrnagyot pedig egy ezred parancsnokságával
bízták meg, amely a
csataldzsai vonalon operál.
— Elfogták a haramiát.
Szabadkától
jelenjük: Néhány nappal ezelőtti törtónt.,
•liogy a szabadkai műtrágyagyár közeléiben
egy kóbor cigány-karaván félholtra verte és
•kirabolta Andrásovics Józsefné földbirtokosnőt. A rablómerénylet két főfettósét .elfogták
Ha nkófalu közelében. Az elfogott cigányok
egyike, Sárközi Dimovics Péter, a legveszedelmesebb eigányhairaaniák egyike, aki az'
egész Bácskát rémületben tartotta, már h o s szú idő óta országszerte körözték. A tetste
csupa sebforradás, a csendőrökkel vívott plet
h alál harcai tól. Nemrégiben Mohácson ütközött össze a csendőrökkel, akik golyózáport
küldtek utána. Dimovics ekkor súlyosan megsebesült, a b a j a i közkórháziban azonban anynyira javult az állapota, hogy egy éjjel megszökhetett. A szabadkai ügyészség fogházába szállították.

— 50 ezer korona története. A Budapesti Napló ma. esti számában érdekes leleplezést közöl. Elmondja, hogy 1906-ban, ami— A gépész halála. A Lúgos szomszéd- kor Andrássy Gyula gróf ós Zichy Aladár
ságában levő Kavarai) községben v a u a •gróf miniszterek v-olta.k, augusztus 4-én renNascbi'tz és Jalkaihfi-féle fürészgyár. I t t dol- deletet küldtek át a Má-vnak, hogy vegyen ki
gozott Barbescu Simon 33 éves gépészkovács. a vasút pénztárából ötvenezer koronát és
Kedden alig félórával a munkaszünet előtt bocsássák a rendelkezési alap javára. Ez az
észrevette Barbesou, hogy a két méter magas- átutalás 157.306—906. szám alatt meg is törságú 1 enditők érékről lecsúszott a gépszij. tént. Hogy az összeggel miletit, azt n.em leBarbescu odaugrott az erősen forgó kerék- het tudni, — itrja a B. N., de az a fontos,
hez, hogy a szíjat ráhelyezze. Kabátja, azon- hogy a pénzt a rendelkezési alap javára forban beakadt a kerékbe, a szerencsétlen gé- dították.
pészbe váesot fölemelte és csaknem
másfél
— A szerelmes közlegény. A 46-ik
órán keresztül forgatta. A szerencsétlenséget
gyalogezred
kaszárnyájában csütörtök reglliiriil hozó távirtait elmondja, hogy a több
mint száz munkást foglalkoztató fürésagyár- gel öngyilkos lett Eke János közlegény. A
baíi senki seim látta a balesetet, sőt még csak huszonegy -éves fiu az idén vonult be a háa kiáltozásait sem hatották és igy senki sem rom éves szolgálatra. Kötelességeit pontosan
siethetett az életveszedelemben forgó Biar- teljesítette s fölebbvaláinak nem volt -kifogábescu megmentésére. Csak amikor a munkát sa ellene. Most ,aztán agyonlőtte magát. Szüabbahagyták, akadtak rá a borzalmas véget leit, akik Felsővároson, a Liszt-utca 7. számú
ért munkásra, akinek a csontjait teljesen ösz- házban ílaknak, a délelőtt folyamán értesítetszeroncsolta a kerék. Csodálatos, hogy az ték a z öngyilkosságról. A két öregember,
erős szervezetű ember a szerencsétlenség után idősebb Bke János meg a felesége a csapatmég mintegy két óráig élt (!), sőt eszméletét kóriház halottasházában keresték föl halott
sem vesztette el és a főszolgabíró még ki is fiukat. Tudomásuk szerint a legény szerelmes
voilt s valószínűleg azért lett öngyilkos, mert
hallgatta.
híre járt, hogy a .szerelmese nem várja be
— Leégett olajgyár. Budapestről jelen- a fiu három évi katonai szolgálatának a vétik : A Klauber és társa cég olaj- és zsirgyára, g-ét s máshoz megy feleségül. Az öngyilkost
mely a Gomb-utca 8. számú épületben van, pénteken temetik a csapatkórházból.
ma délután félkettőkor kigyuladt.
A gyár
— Eötvös-ünnepély. Az állami felsőirodája a Váci-ut 80. szám alatt van és a kereskedelmi iskola „Baross" önképzőköre
gömb-utcai épületben csak a raktárak és a vasárnap délután 4 órakor báró Eötvös Jógyártelep voltak. A gyárban hét munkás dol- zsef születésének 100-iik évfordulójára ünnegozott, akik ma déliben tizenkét órakor hagy- pélyt rendez.
Báró Eötvöst és müveit
ták abba a munkát. Két órakor kellett volna Lendvai Gyula titkár fogja ismertetni páújból megkezdeniök. Köziben, f-élikettökor tört lyadíjjal kitüntetett felolvasásával. Á nívós
ki a tüz a raktárhelyiségben, amelynek ola- műsor utolsó száma az „Éljen az egyenlőjokkal átitatott teteje pillanatok alatt lángba ség!" cimü Eötvös-darab. A hat képből álló
borult. A tűzhöz az ötödik, hatodik kerületi vígjáték öt B. Baróti József színész tanította
tüzőrség, az önkéntesek autornobilifecskendő- be cs rendezi. A vigjátékban főbb szerepeket
vel vonultak ki s e g y órai munka után si- játszanak: Wínternitz Katica, Szűcs Klári,
került íokalizálniok a veszedelmet. A raktár Keszthelyi Irén, Heller László, Mérei Feteteje teljesen leégett. A kár itnég ismeret- renc, Löwy Henriik, N a g y György, Racskó
len s a tüz okát sem lelhetett eddig megálla- •Gyula. Több zeneszám, szavalat szerepel még
pítani.
az ünnepély műsorán.
— Karambol. Iglóról jelentik : Az e hó
20-ikárra virradó éjszakán a 3. sz. gyorsvonat
jfgtó állomásra történt bebaladásánál a 45-ös
kocsi tengelytörés miatt kisiklott, az utána
következő hálókocsi a kisiklás folytán
megsérült ós oldalra dőlve, egy üres teherkocsit
•kilökött a sínekből. Az üres teherkocsi összetört. Emberéletben nem esett kár. A hálókocsiban volt négy utas Sértetlen maradt
és
átszállott a személykocsiiba, miután a személyvonatot le kellett kapcsolni. A vonat 35
percnyi késéssel folytatta, útját.

— Kabaré. A Szeged-belvárosi müked*
velő i f j a k Deák Ferenc egyesülete február
23-án, vasárnap délután a szegedi belvárosi
fiúiskola tornatermében naigy t-áncdélutánt
rendez, rövid kabaréfezámokkal. A kabarén
közreműködnek: Szél Ancika, Vigh Mariska,
Vízhányó Ferenc, Botíé Elek, Seliőn Gábor,
Komlóssy Géza, Riéhtz-eiit Gábor, Vágó Tivadar, Kainnengisszer János és Petikiiin István.
Kezdete délután 4 órakor. Jegyek árai 70,
50 és 30 fillér.
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KÖZIGAZGATAS
(—) Két napidíjas és egy r a j a i é . A
mérnöki hivatalban néhány hónappal ezelőtt,
a tömeges városrendezési munkálatok alkalmával két napidipasra és egy rajzolóra 'volt
szükség. A tanács miután a három ember alkalmazásának az ideje lejárt, el akarja bocsátani őket. Tóth Mihály főmérnök azonban
a két napidijasnak és rajzolónak további alkalmazását kéri. A tanács közgyűlés elé viszi az ügyet.
( - ) S e g é l y a tartalékosok családjainak.
A rendkívüli katonai szolgálatrabáhivott tartalékosok kenyérkereső nélkül maradt- családjai részére a tanács mai ülésén ujabb 500
koronát utaltatott k.i.
(—) Szertár-átvétel. Az elsökerületi polgári leányiskola szertára a községi leányiskolát illeti a hagyományozó Tóth János népiskolai felügyelő óhaja szerint. Müvei az elsőkerületi polgári leányiskola átköltözik az
1-a-m által fenntartandó u j otthonába, a szertárt a tanáics in-ost leltár mellett átvéteti.
( - ) Aszfalt a fémipariskola körül.
A szegedi felsőíparisikola környékének kiaszfaltozását megkezdik a tavasszal. A tanács
ma tartott ülésén utasította a mérnökséget,
hogy a kereskedelemügyi miuis-zter felhívásához képest a régi f-a- és fém ipariskola környékét aszfaltozhassa ki az 1913. évi városrendezési program keretében, mert a miniszter az iskolát neim csak tovább fen tartani,
hanem fejleszteni is akarván, az iskola környékének mielőbbi rendezésére szükség van.
ÉRTESÍTÉS.
T.

C .

Van szerencsénk értesíteni,
h o g y S z e n d e é s V a d a s cég m e g v á l t o z o t t és e z u t á n „ V a d a s ós
V á m o s c h e r " cég a l a t t fog továbbműködni. A m i d ő n
eztat.
közönségnek tudomásárahozzuk,
azon megjegyzéssel
tesszük,
hogy minden igyekezetünk oda
fog i r á n y u l n i ,
hogy
minden
idénynek legmodernebb divatc i k k e i t , l e h e t ő l e g m é g a főv á r o s i ü z l e t e k e t is m e g e l ő z v e
raktárunkban készentartunk.
Különösen figyelmébe ajánlj u k a t. k ö z ö n s é g n e k a l o n d o n i
kiállításon „Grand Prix"-vel
k i t ü n t e t e t t s a j át m ű h e l y ü n k b e n
k é s z í t e t t úri f e h é r n e m ű
kés z í t m é n y e i n k e t , m e l y e k a legk é n y e s e b b i z l é s t is k i e l é g í t i k .
Kiváló tisztelettel
V A D A S és

VÁMOSCHER.

NEMÉNYINÉ
F O G MÜ VESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban é s
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
tesznek kielégítve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522
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SPORT
o MI lesz atlétikával? A stockholmi
olimpiáidon a némieit birodalom kiküldöttei
ugyancsak beleszóltak az atlétikai versenyek
küzdelmeibe. A még nem rég jelentéktelen
eredményieket, elérő német atlétikáról az elismerés h a n g j á n beszéltek s különösen az
úszásban elért sikereik ejtették gondolkodóba
a künn j á r t -sportembereket. Lassan nálunk
is rátérnek az atlétika fejlesztésének egyetlen helyes ú t j á r a , a tömegképzésre,
amelyből bajlnokok, sőt világbajnokok kerülnek ki.
A német birodalom Atlétikai
Szövetségének
1911-iben 1314 egyesület volt t a g j a 111.524 atlétával. Az elmúlt esztendőiben m á r az egyesületek száma 1531-re emelkedett, a tagok szám a pedig 130.358 lett. Ezek aiz óriási számarányok minid arra vezetnek, hogy Németország a sportok terén a kontinensen rövidesen legyőzhetetlen lesz. A MASz kötelessége
ugy a vidéki, valamint a fővárosi egyesületek között oda/hatni, hogy a tömegképzés
ügye mindj óbban előtérbe jusson ós akár versenyekkel, akár m á s módon a mostani stagnálást fel kell, hogy váltsa a legélénkebb
sportélet, amelyet azonban nem 22 egyesület
2ÖÖ0 taggal üz, hanem legalább ,is tízszer anynyinak kell sportolni, hogy a m a g y a r legyőzhesse a német birodalom utolérhetetlen
számarányu atlétáit.
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Az érdekfeszítő dráma harmadik felvonásban. — Irta
0
Fred Jörgsen.
0

[ i ] Előadások d. u. 6, este fél 8 és 9 érakor, [új
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig, jjjj
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mozgófénykép

Sétált a páciens.
(Sóját tudósítónktól,) Pick György tart.)a
legfurcsább rekordot Magyarországon. Ö az
az ember, aki eddig a legtöbbször és leghoszszabb ideig volt a
Schwartzer^szanatórium
lakója s k a b á t j a jolbb zsebében tiz orvosi bizonyítvány tanúskodik a mellett, begy ép elméjű, szelleme friss és egészséges. A bal zsebében lévő orvosi bizonyitványok viszont ép
az ellenkező tényállást tanúsítják. Egyik legutóbbi szanatóriumi tartózkodása idején történt, hogy Konrád főorvos megengedte a páciensnek, liogy felügyelet mellett kisétálhasson a városiba. Mert hát egy orvos tudja legjobban, hogy az embernek néha sétálni kell
a városban. Kell, sőt muszáj.
Pick Györgyöt egy szép napon T. F. szigorlóorvos kíséretében útnak bocsátották sétálni. A szigorléorvos fiatal, szégyenlős ember volt és nem tudta, hová vigye a páciensét és hogy elég lesz-e az a harminc korona,
amit a séta céljára adtak neki? Végre is kellő
információkkal felszerelve beállított a Helénhez. A Helénnek nincs vezetékneve; elleniben
intézete a Dohány-utca 78. szálm alatt v a n
bejegyezve. Pick György, miután sikerrel sétálgatott egy ideig, hazament és súlyosán bevádolta kísérőjét a főorvos előtt. Azt mondta
ugyanis, hogy a szigorló ur tiz korona províziót tartott meg magának,
Közben ismét kiderült Pickről, hogy elméje friss és egészséges. Kitették tehát megint a szanatóriumiból. A meggyanúsított szigorlóorvos pedig nemrégiben a következő levelet intézte hozzá:
Hitvány, aljas rágalmakat terjesztett ön
el rólam. Én azonban ezek felett magirendre térek, mert aljas rágalmait
nem
vehetem komolyan, mert ön egy degenerált egyén.
Ez m á r több volt a soknál! Pick harmincszor tűrte el, hogy ép ésszel behurcolják
a szanatóriumba, de azt, bogy őt valaki de,generált egyénnek nevezze, azt m á r nem tűrhette el. Ügy védje u t j á n tehát följelentette az
orvost becsületsértés miatt. Az ügyiét ma
tárgyalta Polónyi büntet öjárásbiró. Török
felháborodva tiltakozott Pick gyanúsítása ellen, hogy tiz korona haszna lett volna a sétából.
— Mind a harminc koronát kifizettem,
— erősítgette.
A biró mindenképen szerette volna békésen elintézni az ügyet, de sehogy se ment,
mert a vádlott viszonvádat emelt Pick ellen.
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Szenzációs műsor!

Jules Clarctie híres regénye
nyomán, három részben. —
A Pathé filmgyár világhírű
slágere. — Előadják a Nyomorultak szereplői,

ra
M
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®

Előadások d. u.6, estefél 8 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 óráig.
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Ebben a pillanatban rolbogott be a terembe Pick György.
— Én nem békülök! — kiáltotta.
— Talán meghallgatná előbb ügyvédje
tanácsát — szélit a biró.
— Köszönöm — legyintett kezével Piick
tanácsokkal el vagyok látva. Csak épen,
hogy pénzen nincs, mart kiforgattak a vagyonom ból.
A biró elnapolta március Iliikére a tárgyalást, amikorra is beMézi-k madame Helént és a szanatórium főorvosait. Majd azok
tisztázzák, mi van a provízióval!
§ J a n e k büntetése. Két évvel ezelőtt
egy alagi versenynap után tragikus szerencsétlenség történt. Az újpesti országúton Janek Géza, az ismert zsoké, bár nem volt automobiil-vezetői vizsgája, automobilját maga
vezette. Gépkocsiján őrült sebességgel igyekezett be a fővárosiba. Az újpesti uton a kocsi beleszaladt egy parasztszekérbe, amelynek rúdja keresztül szúrta a Janek kocsiján
ülő Hirsch Adolf automobilgarage tulajdonost, aki nyomban meg is halt. A biróság Janekot jogerősen elitélte gondatlanságból okozott emberölés miatt három havi fogházbüntetésre. Janek védője, dr. Vázsonyi Vilmos
kegyelmi kérvényt adott be, amely sikerrel
járt. A király kegyelemből megengedte,
hogy
Janek fogházbüntetését
pénzbüntetéssé
változtassák át. A pestvidéki törvényszék a
pénzbüntetés összegét ma háromezer koronában állapította meg. Az ügyész a kiszabott
pénzbüntetés súlyosbítása, Vázsonyi Vilmos
pedig a büntetés leszállítása miatt fölebbezést jelentett be.
§ A kegyetlen naccsága. Fehér Sándor
Máv. főmérnöknél szolgált Aradon CsÖregi
Róza cselédleány. Rossz dolga volt neki ezen
a helyen, mert a háziasszony, akit mérges
természetű, ideges hölgynek mondanak, kegyetlenül hánt vele. H a valamit nem ugy tett
a Róza, ahogy a naccsága. akarta, bizony
alaposan megszenvedett érte. Tavaly március
huszonkilencedikén is valami hibáit- követett
el, ami .miatt aztán éktelen h a r a g r a gyűlt
Fehérné. Nyujtőfát, vaslapátot, gyertyatartót, egyszóval mindieu a keze ügyébe kerülő
holmit otdavagdosott a cselédhez, aki véresen és eszméletlenül esett össize. Orosz István közrendőr bevitette a kórházba a leányt,
aki két hónapig feküdt- súlyos betegen. Amikor felépült, teljesen munkaképtelen lett és
pert inditott az asszony ellen. Szerdán tárgyalta a szenzációt keltő ügyet az aradi törvényszék büntető tanácsa. Fehér Sándor né
elegáns öltözékben jelent rnelg a biróság előtt.
Tagadta, hogy brutálisan bánt volna a cseléddel. Beismerte, hogy azon az emlékezetes
napon idegesen viselkedett, hanem h á t akkoriban más állapotban volt és egy kicsit elfogta az indulat. Ezzel szemben egész sereg
tanú, jobbára a házbeliek és köztűk a háziú r is, vallotta, liogy az asszony csaknem minden map ütőtte-verte a szegény leányt. Az
orvosi szakértők véleménye szerint a leglíFóbbi durva bántalmazás teljesen munkaképtelenné tette a cselédet, aki egyébként
eszelőssé is lett a Mállott szenvedésektől. A
biróság súlyos testi sértés bűntettéiben bűnösnek mondotta ki az asszonyt és
elitélte
két hónapi fogházra. Azonkívül kötelezte arra, hogy a sértettnek ötszáz koronái fizessen
•a gyógykezelési költségek megtérítése cimén.
A vádlottat módfölött lesújtotta a szigorú
ítélet. Sirógörcsökibe esett. Az ügyész egyébként fefebbezett súlyosbításért és azonkivül
a cselédleány polgárt uton érvényesíteni fogja kártérítési igényeit.
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Dráma 3 felvonásban, írta
Björn Björnson. Előadják a
dán udvari szinház művészei.
A főszerepet Lilly Beck a
dán mozicsillag játsza.
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§ A Charles-církusz pere. Érdekes
perben Ítélkezett, a szabadkai törvényszék. A
nagy reklátoinal dolgozó O/iortes-cirkusz a
uralt év júliusában külön vonaton szállittatta Szépedről Szabadkára cirkuszi fölszereléseit/amelyek egyrésze az államvasutak nyitott kocsijaiban volt beraktározva, A mozdony szikráitól két kocsi rakománya, a kinai
csoport ruhatára és nagyszámú szék kigyuiadt és elégett s a cirkusz-társaság emiatt
csak két nappal később rendezhette eliső előadását, minit azt tervibe vette, A tűzvész és az
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előadások elmaradása okozta veszteségekért
a Charles-cirkusz igazgatósága VinJcler Elemér dr. ügyvéd u t j á n 103.383 korona kártérítésért beperelte a Magyar Államvasutakat,
A perben m a hozott ítéletet a biróság, mely
elutasította
keresetével a Oharles-eirkjuszt,
elfogadván a Máv. ama kifogását, ihogy az
üzletszabályok értelmében a vasút csak azoknak az áruknak az épségeért vállal felelősséget, amelyeket zárt kocsikban szállít. A
Charles-cirkusz ímegfclebbeai az ítéletet. Az
érdekes és sokat emlegetett pör tehát felebbezés u t j á n a szegedi tábla elé keiül majd.
§ A falu disz-szerbje. Csonoplya bácskai községet csupa magyarok lakják. Egyetlenegy szerb lakosa van a községnek,
Pavlovies Imre vaskereskedő. Jóravaló, dolgos
ember, akinek soha senkivel nem volt baja.
A véletlen aztán u g y hozta magával, hogy
Csonoplya egyetlen szerbje is összeütközésbe került a törvénnyel, még pedig azért, mert
szerb. A mult óv decemberében — a magyarszerb konfliktus idején — együtt iddogáltak
a csonoplyai nagyvendéglőben a falu kaputos
emberei. Mi sem természetesebb, minthogy a
kiélesedett nemzetközi helyzetről disputáltak.
Pavlovies képviselte egyedül az ellenvéleményt; a többiek ugyanis mind a szerbeket
szidták, Miniden pohár u t á n egyre jobban
kiélesedett a vita Pavlovies és az ellentábor
között. Boros fővel m á r szerb-magyar ütközeteket képzeltek el, amikor a vaskereskedő
fölugrott az asztal tetejére ós tüzes szónoldatot vágatt ki Szerbia védelmére, amelynek
(hallatára az iddogáló társaságnak csak elállt a szeme-szája. Berúgott parasztlegények
vad káromkodása istenes azokhoz a kifejezésekhez képest, amelyekkel Pavlovies a király személyét illette. Ilyen drasztikus érvelésekre nem is folytatták a többiek a vitát, hanem följelentették a dühös disz-szerbjiiket, aktit királysértés és izgatás miatt csütörtökön vont felelősségre a szegedi törvényszék. Pavlovies megszeppent a biróság előtt.
Játszotta a szánom-tbánomot, részegséggel védekezett, Azt hozta föl mentségül, hogy a.
többiek állandóan ugratták, heccelték, azért
dühödött föl. Beismerte, hogy mondott beszédet a szerbekről, magyarokról, de miket
mondott, arra már nem emlékszik. A t a n u k
•vallomásának meghallgatása után a törvényszék kétrendbeli királysértéshen mondta ki
bűnösnek Pavlovicsot és ezért négy hónapi
fogházra Ítélte. Az izgatás v á d j a alól fölmentették. Pavlovies fölehbezett. az ítélet ellen.

NYILT-TER*)
Nyilatkozat.
Csütörtökön délután a „Friss Hirek" támadása ellen röpiratot adtam ki, az abban
megnevezett ujságiró urak nevét fölhasználtam az igazság bebibonyitása végett.
Én jóhiiszemiileg 'használtam föl Tölgyes
Gyula ujságiró nevét, ki velem mindenben
egyetért, azonban röstelli azt, hogy aláírását röpiraton közöltem. — Én m a g a m se szívesen tettem ezt, de bele voltam kényszerítve, — mert röstellem, hogy rólam azt állitják, hogy megpofoztak.
Tölgyes urnák szíves elnézését kérem.
Zombory
Gyula.

Nyilatkozat.
Szerdán délután, a „Friss Hirek"-ben
megjelent nyilatkozatra, Zombory Gyula ur
röpiratot adott ki, amelyben sorra cáfolja a
nyilatkozat állításait. A röpirat nevünk aláírásával jelent meg. Kijelentjük, hogy a röpirat kiadásáról nem tudtunk, arról csak később értesültünk, nevünk fölhatalmazásunk
nélkül jelent meg a röpiraton. Erre vonatkozólag Zombory ur azzal a magyarázattal
szolgált, hogy kényszerültségében cselekedett. Ki akarta kerülni azt, hogy a . f r i s s Hír e k é b e n megjelent nyilatkozat hitelre találjon és ezért a lehető leggyorsabban röpiratot
nyomatott a nevünk fölhasználával, hogy
minél előbb megcáfolhassa a nyilatkozat állí-
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tásait. Bízott abban, hogy alólirottak, miután
tanúi voltunk a kínos és megbotránkozást
keltő jelenetnek, amelyet Mándi-Simay
ur
inscénátt, helybenhagyjuk a cáfolatát.
Az esetre vonatkozólag egyébként —
minthogy azt külöoueleképen pertraktálják.
— kötelességünknek tartjuk a következők
közlését:
Zombory urat a nyilatkozó nem inzultálta. Támadó szándékkal lépett föl ugyan
ellene, az ütést azonban Zombory a karjával
fölfogta. A jelenet folytatását megakadályozta a 3. számú rendőr közbelépése. Az eset
után a rendőrségre indultunk, ahol
Bózsó
Antal ügyeletes rendőrtiszt jegyzőkönyvbe
foglalta Zombory ur panaszát, aminek a bizonyítása érdekében alólirottak tanukul jelentkeztünk.
Szeged, 1913. február 20.
Szalay
Tölgyes

Antal.
Gyula.
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x A tőzsdei szesz-jegyzék. A tőzsdetanács a szeszkartel'I kérelmét a szesz tőzsdei jegyzéséneik elrendelésére vonatkozólag
tudvalévőleg elutasította. A kartell nem akar
belenyugodni ebbe az elutasításba és legközelebb ismét be fogja adni a szesz-jegyzés
elrendelésére vonatkozó kérvényt. A kartell
most gazdakörökben keres segítőtársakat álláspontjának támogatására ama szeszfőzők
között, akikkel szoros üzleti összeköttetésben
áll.
,
'
,

A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiac mai „üzletmenetéről" is
azt mondhatjuk, amit. a tegnapiról, hogy tudniillik a spekulációs kedv teljes megcsappanása folytán úgyszólván nem is funkciónál
már a liat ár időpiac. Mintha drákói rendszabályokkal reformálták volna meg a tőzsdét,
olyan nagy az üzlettelcnség. Természetes tehát, hogy ilyenformán a jegyzésekben sincs
változás és hogy a kiulisz -is abbahagyta a
napi üzletek kötését, mert a vidéknek a pénzviszonyokkal megokolt abszolút, tartózkodása
folytán kevés valószínűség van arra, hogy
nyereséggel adhasson tul akár a venni, akár
az eladni óhajtott kötéseken. Egy órakor a
következők voltak a záróárfolyamok: Buza
áprilisra 11.59—11.60. Buza októberre 12,10—
12.20. Rozs áprilisra 9.89—9.90. Rozs m á j s r a
9.67—9268. Tengeri m á j u s r a 7:70—7:71. Tengeri júliusra 7.92—7.93. Zab áprilisra 10.32—
10.34. Zab októberre 8.90—8.91.
A készáruvásáron 5 fillérrel szilárdabb
volt a buza, aimelyiből mintegy 10.000 mm.
kelt el.
A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsdére ellentmondó külpolitikai hirek, de szilárd külföldi tőzsdejelentések érkeztek. A spekulánsok azt a véleményt
táplálják, bogy a harcias jelentések túlzottak, tehát inkább a bécsi piac optilmisztikus
fölfogására támaszkodtak és az egész vonalon födöztek. A nemzetközi piacon a két liitelrószvény 2—3 koronával emelkedett. A helyi piacon ezúttal a rilmarüiurányi részvényen
kívül a magyar bankrészvény 4—<5 koronás
áremelkedésével kitűnt, amit a ma közzétett
igen kedvező mérlegkimutatásának köszönhetett. A készárupiacon is jobb diszpozíció
volt, a kőszénértókek, kivált a saligó, azonkívül a m a g y a r villamossági, az Adria- és az
Atlautika-részvény néhány koroniáival drágábban volit keresett. A koronajáradék is
valamivel javult, A zárlat bécsi eladásra
kissé gyöngült. Kötöttek: Magyar hitel
808.75—812. Osztrák hitel 619.50—621. Jelzálogbank 420.50—121.50. Magyar bank 557—
560. 4 százalékos koronajáradek 82.80—82.90.
Rimaimuirányi vasmű 702—705. Osztrák Mag y a r államvasút 699,50—702. Közúti vasút
664.50—666. Komarzibank 3592—3600. Salgótarjáni 758—703. Adria 522—523. Atlautika 339.

x A gazdák, gazdasági felügyelőségek
és kirendeltségek. A „Gazdasági Egyesületek
Országos Szövetsége" által a vármegyéi gazdasági egyesületek és gazdasági felügyelőségek, valamiint kirendeltségek 'együttműködési tervezetének előkészítésére kiküldött bizottság Pillér Kálmán elnök lésével minap
tárgyalta le Éber Ernő dr. és Szilassy Zoltán
•országgyűlési képviselő erre vonatkozó javaslatait. A bizottságban a javaslatok felett
élénk vita indult meg, majd az a felfogás
jegecesedett ki, hogy a gazdasági felügyelőségek hatásköre általában szabályozásra szórni. Szükségesnek jelezték, bogy a felügyelőségekkel egységes utasításban közöltessék
az egyesületekkel való együttműködés módoA bécsi börze.
zata Általánosan egyetértett az értekezlet
A mai előtőzsdén a kötések a következők
abban, hogy a kirendeltségek mai szervezete
nem megfelelő. Különösen mert nem dolgoz- voltak: Osztrák hitel 620. Magyar hitel 810.
nak egységes és előre megállapított program Angló bánik 332.50. Bankvereim 509. Unió
szerint, aminek következése, hogy igen sok- bank 589.50. Lanidierbank 508. Osztrák maszor sem a körzetükbe tartozó gazdasági { gyar államvasút 700. Déli vasút 112.75. Elegyesületek, de meg maguk a gazdasági fel- bavölgyi vasút 319. Rimamurányi 704. Alpesi
ügyelők seim tudják, hogy a kirendeltség mit ibánya 1024. Török sorsjegy 222.75. Márka
tervez és milyen munkát végez. De nam meg- készpénzért 118.12. Skoda 814,50.
felelő a kirendeltségek működése azért sem, OSlIBBBBBBBBBBBBBBUBBBIBBBBSHBIIBWBIBSlBOBBBBBBBBBEfiBffBBB
inert nem keresik .a körzetükbe tartozó gazFelelős szerkesztő : Pásztor József.
dasági egyesületekkel az együttműködést.
Kiadótulajdonos : Várnay L.
Behatóan tárgyalta a bizottság a fölldimivelési miniszter által létesítendő gazdasági
igazgatóságok ügyét, melyek tulajdonképen
állami kerületi gazdasági kamarák lesznek.
A bizottság annak a szükségességét hangsúlyozza, hogy a tervezett gazdasági igazgatóságok működésében a gazdasági egyesületek
A törökkanizsai
járás
főszolgabírójától.
részére befolyás biztoeittassék. Munkatervezetük és programjuk megállapításában az 515-1913. szám.
egyesületek rászív egyenek. Az igazgatóságok
mellett kerületi gaadatanács szervezhessék, a
melynek feladata a társadalmi testületekkel
Az újonnan szervezett tiszaszentmiklóvaló együttes programkészítés. A nemzetisési
Il-ik
községi bába állásra ezennel pályági földművelő népességnek a vármegyei gazzatot
hirdetek.
dasági egyesületek életéhe való bevonásával
Javadalmazás 240 korona évi fizetés s a
legközelebb foglalkoznak. Most tárgyalják a
vármegyei
szabályrendeletben megállapított
gazdasági előadások, háziipari tanfolyamok,
közreműködési
dijak.
ál lat dí j ázások és kiáll itások egységes szerveFölhívom azon szülésznőket, kiik ezen álzésére vonatkozó javaslatokat, valamint a
gazdasági egyesületek egységes alapszabály- lásra pályázni óhajtanak, hogy a 'kellően föltervezetét. S a hogy a munkálatokat befeje- szerelt kérvényeiket folyó évi március hó
zik, az erre illetékes tényezők hozzájárulá- 10-ig hivatalomhoz adják be.
Törökkanizsán, 1913. február hó 18.
sa után azonnal hozzálátnak minden oldalról
a gazdatársadalom érdekeinek egységes alaMicskey
Vincze,
pon való fokozottabb istápol ásóihoz.
t. főszolgabiró.

Pályázati hirdetmény.

1913. február 21.

1913. február 22
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Városi

VASÚTI

szinház

Szabadka f e l é : Sz. v. 2®. Sz. v. 8rt Sz. v. 1130.
Sz. v. 3'2. Sz. v. 440. T. v. sz. sz. 62- Sz. v. 10®. Sz.
v. 619.

MENETREND

Érvényes 1912. október 1-tól.

Polyószám 210.

Horgos és Zenta f e l é : Sz. v. 4®. v. V. 126.
Szeged-Rókus állomásról Gombosra érkezik
Sz. v. 750. Sz. v. 109. Sz. v, 4 2 2 . Gy. v. 8®. Sz. v. 249.

A Szeged állomáson.
Szeged, 1913. február 21-én

Indulás:

DÉLUTÁN:

T E L L VILMOS
Színmű 5 felvonásban. Irta Schiller Frigyes. Fordította
Váradi Antal.

abbaabaaababaaaaabababbababbbbbbaaaaaaaabbabaabaaba
ESTE:

Az Országos Szimfóniái zenekar Kun í
László igazgató-karnagy, orsz. m. kir. zeneakadémiai tanár vezetése alatt

szimfóniái h a n g v e r s e n y t

Budapest f e l é : K. exp. 3®. Sz. v. 1«. Gy. v. 6®'
Sv. v. 430. Qy. v. 954. Sz. v. 84". T. v. sz. sz. 2».
Gy. v. 3 " . Sz. v. l'O. Sz. v. 515.

uj nyugdíjtörvény.
(1912. LXV. t.-c.)

dr. D á n o s

Árpád,

min. fogalmazó.
Ara « K

4

SZEGED, Kárász-utca 9 sz.

Érkezés:
Nagyvárad f e l ő l : Sz. v. 1045. V. v. 740, csak
Békéscsabáról. Sz. v. 422. Sz. v. 1101. Sz. v. 9 r t Motor 243. M. v. 5® (Hódmezővásárhelyről).
Zenta- Horgos felől: V. v. 852. Sz. v. 605.
Gombos felől Szeged-Rókus állomásra érkezik
Sz. V. 725. Sz. V. 1048. Sz. V. 239. Sz. V. 753. Sz. V. 1203
Sz. v. 1213. Sz. V. 355 Sz. v. 512.

Budapest felöl : Sz. v. 1203 Q y . v . 1135. Sz. v. 3'0
Sz. v. 7]6. Qy. v . &S. Sz. v. 10® Sz. v. I r t Gy. v. 135
Sz. v. 737 (Kecskemétről). K. expr. 2rt
Temesvár f e l ő l : K. expr. 3®. Sz. v. 1257. Qy. v.
9*8. Sz. v. 738. Gy. v. 305. Sz. v. 1229. Sz. v. 457
Sz. V. 748.

Arad felől : Gy. m. 924. Sz. v. 1137. Motor I r t
Motor 351. Gy. m. 242. m. v . 632. Sz. v. 9H. M. v. 521
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).

A Szeged-Rókus állomáson,
Indulás:
Nagyvárad f e l é : V. v. 800 (Békéscsabáig). Sz. v.
32«. M. v. 655 (H.-M.-Vásárhelyig). Sz. v. 1059. Sz. v.
244. M. v. 330 (Gyuláig).

Hleghivás
a SZEGEDI TAKARÉK- ÉS HITEL RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1913. március 2-án délelőtt 10 órakor,

saját helyisé-

gében tartandó

fi

közgyűlésére.
Napirend:

1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2. Az igazgatóság évi jelentése és a mérleg előterjesztése.
3. A felügyelő-bizottság jelentése, az osztalék megállapítása és a felmentvény iránti határozat.
4. Alapszabály módosítás.
5. Egy igazgatósági, 2 felügyelő-bizottsági és 7 választmányi tag választása.
6. Netáni indítványok az alapszabályok 23. §*-a értelmében.

Ezen közgyűlésre a t. részvényesek, hivatkozással az alapszabályok
24., 25., 27., 28., 29., 30., 31. §-aira, azzal hivatnak meg, miszerint részvényeiket bezárólag folyó hó 22-én délelőtt 12 óráig Szegeden, az intézet pénztáránál, vagy Budapesten a Magyar Általános Takarékpénztár részvénytársaságnál
a hivatalos órák tartama alatt letenni szíveskedjenek.
Szeged, 1913. február 15.

Az Igazgatóság.

Közvetlen kocsik közlekednek:
)

Budapest nyugati p. u.—Orsova között. I—I!
osztály. Budapestről indul 1015.
Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 10rt Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba k ö z ö t t : I—III. osztály. Szegedről indul 613. Békéscsabáról indul 434.
Rövidítések magyarázata: A nagyobb szí
az
órát, a kisebb a perceket jelenti. Esteli 6 órától reggeli 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezéseket
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltük.
Sz. v. — személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v.—motorvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. = keleti express
t. == tehervonat személyszállítással.

Szegedi Kereskedelmi és

üparbank

szavazatra jogosult tisztelt részvényesei 1913. március
2-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a Szegedi Kereskedelmi Iparkamara helyiségében tartják meg

XXII-ik évi

rendes

Bosznabródból Gombosra érkezik: Sz. v. 1208.
Gy. v. 803. Sz. v. 1021. Sz. v. 3'5. Sz. v. 725.

Érkezés:

fillér. — Kapható

Várnay L, HaSET

Bosznabródból indul Gombos f e l é : Sz. v. 922Sz. v. 11 rt Gy. v. 530. Sz. v. 735. Sz. v. 931. Sz. v. l'O.

Nagy-Becskerek—Károlyháza felé: Sz. v. 1®
Sz. V. 457. Motor 956. Sz.V. 1150. Sz. V. 227. Sz. V. 622
Arad f e l é : Sz. v. 256. Motor 542. M. V. 1020. (jy.
m. 1235. Sz. v. 322. Motor 436 Mezőhegyesig). Gy. m.
633. M. v. 725 (Makóig).

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

Magyarázatokkal ellátta:

Bosznabródba érkezik: Sz.. v. 236. Sz. v. 6».
Sz. v. 855. Gy. v. 1045. Sz. v. 4 r t Sz. v. 621.

Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Qy. v. 141. Sz. v. 255
Sz. v. sz. sz. 116 (Nagykikindáig). Sz. v. 5rt Gy. v. 6 r t
T. v. 2 J 0 . Sz. v. 4®. K. exp. 2 «

rendez.
Az

Gombosról indul Bosznabródba: Sz. v. 25J.
Sz. v. 810. Sz. v. 119. Sz. v. 437. Gy. v. 809.

XLV. évi

rendes

közgyűlésüket.

A közgyűlés napirendje:
1. A jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kiküldése.
2. Az igazgatóság évi jelentésejés a mérleg előterjesztése.
3. A felügyelő-bizottság jelentése.
4. A mérleg, a fizetendő osztalék, valamint a felmentvény
iránti határozathozatal.
5. Öt felügyelő-bizottsági tag választása.
6. Netáni inditványok az alapszabályok 9. §-a értelmében.
Szeged, 1913. február 1-én
Az Igazgatóság.

J e g y z e t : Az alapszabályok 25. §-a értelmében minden részvényes, aki
a közgyűlésen részt akar venni, részvényeit 8 nappal a közgyűlés előtt a bank
pénztárainál: Szegeden, Baján, Nagykikindán és Pancsován, vagy a Magyar Általános Hitelbanknál Budapesten, esetleg a Szeged-Csongrádi takarékpénztárnál, Szegeden téritvény ellenében letenni tartoznik.
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APRÓHIRDETÉSEK.
Csipk©®

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan! elmúlik a Leinzinger-féle „ C h i n a h a j s z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger
Oyula
gyógyszertárában Szeged,

izzad valamely testrésze? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

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

LUCZA

JÓZSEF

kelmefestő és vegytieztitónál

Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓHMEZŐVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8.

Ágybavizelés!
' Azonnali megszüntetése!
A kor i s nemi adatok kézléae
ellenében felvilágosítást
ágositást ingyen

rujt:
r Georg
ptajler"'
Nürnberg
(Bajorország)
m

NAY

Gyenge nök, gyermekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". Ára 2-40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
205
Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l .
üvegje 50 fillérért kapható Leinzinger Gyuja
ygógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér 5.
520

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szeged, Kossuth Lajos-sugárut 1. szám.
C s i l l á r o k , gázfőzök és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon 488.

Telefon 488.

RÓNA
köztisztasági gépek és eszközök gyára

BUDAPEST, V. KER. ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.
Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolőkocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
162
Szemétgyüjtőszekrények. Hulladékkocsik és szeTákF
meteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szivattyúk. Kátrányozögépek. Kátránymelegitő üstök,
Állandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben

Ara tucatonként 4, fi, 8 és 10 korona. — Követelje azonban, ho g
szállítója önnek csakis OLLA-t adjon és ne engedjen magának cse
kélyebb értékű silány utánzatot mint „ép oly jót" feldicsérni. - Az
elárusitó helyek kimutatását és árjegyzéket ingyen küld az OLLAgumraigyár Wien, Uj306, Praterstrí jse 57.

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

Xárfoz-ii. |
Telefon 81.

Teljesen újonnan ItalaKitott üzletemet a nagyérdemű Kbzinség sziVes figyelmébe ajánlom.
X Í ) t t y i l l ( t f f $ | C d l $ MjzereWe a magyar és Külföldi irodalom terméKeiVel.
J f Ö S Z C f I s

pasyobb
p_ s p_ I f_ l f_t t _t t t_C _X l c raKtáron.
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Xünyilttyottida
diszmnnKáK, mindenféle KbnyVKotéseK gyors és pontos elvégzésére
KonyVljöiqzd modernül berendezve.

a modern fecbniKa minden ViVmányaiVal felszerelten ízléses mnnKáK
Kivitelére VátlalKoziK*

Közigazgatási es SgyVfdi nyomtaíVinyoK állandé nagy raKtára.
Ruggyanta MyegzŐK csinos Kiállításban gyorsan és pontosan KészülneK saját műhelyemben.
üzleti HonyVelj
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Külbn rendelésre is szépen és gyorsan KészülneK.
» | Ujj fiio i a i ö i ö
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ® ® ® ® ®

KÖNYVNYOMDÁJÁBA* SZEGEDEN KÁRÁSZ-UTCA %

B

