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Szeged, 1013,
Ecce!
A biróság Ítéletét a Désy-ügyben elmarasztalt vádlott és ügyvédje megfölebbezték, két instanciához egyszerre: a
jogszolgáltatás magasabb fórumaihoz és a
peren kivül álló nagy
közönséghez.
Ugy látszik, igazságuknak szintén
ilyen bimétalikus értékelt tulajdonítanak,
éhez képest kezelik azt kétfélék épen.
A bíróságokkal szemközt megmaradnak a perrend rámáiban, az aktaszerüség
formáinál, talán a kuriális stílus fékeit is
figyelembe véve. De a nagy közönség irányában a legvadabb hangot h a l a t j á k , minden fék letörésével, minden rend és forma
fölboritásával.
Hogy a marasztaló itélet és elsőfokú
pervesztés után banketten
ünnepeltetik
magukat, ez még kis'dolog. Asztaltársak
mindig akadnak. S ha akadt társaság az
ősszé], mely a gyilkos kísérlet vádja alól
fölmentés örömére egy áldomásozó vacsorához leüljön, akad hát tél végén másik,
mely a nyilvános becsületsértésért elitélttel poharazzon, tüntetőleg. Nem látunk a
cselekedetben egyebet az elitélt mellett való asszisztenciánál, mely csak formailag
különbözik másokétól, kik a sajtó hasábjain nyilatkozatokkal és újságcikkekkel aszszisztálnak három nap óta neki.
Még a bankettezök pohárköszörrtőinek hangja s a nyilatkozó politikusok sér-

Este a középkorban.
Irta: Krúdy Gyula.
A téli éjszaka ellepte a kis városit, amely
hegyek és 'kőfalak közepette a höfergetegben
szinte lappangva húzódott meg egy nagy országát mentén. A távoliban, mint fenyegető
néma kisértetek fehérlettek a határszéli 'hegyek, amélyek között oly buzgón csavarog
a Paprád, mint egy kis kutya. A szél barna
teil'hőszárnyakon kel át a hegyek fölött és
lenn az apró városkában a zeg-zugos utcáik,
furcsa házikók muzsikálni, sirni,.jajveszékelni
kezdenek. A lombtalan fűzfák a folyó partján
ugy tördelik kezeiket, mint a mesebeli öreg
anyókák. A tornyok körül mintha nagy másvilági baglyok suhogtatnák a szárnyaikat. A
polgárok minden kulcsot megfordítanak a
zárakban. Az ablakokra ráhajtják ia íaköpenyeget és az állatbőrök nagy szolgálatot
tesznek a félhomályos szobákban, ahol csupán a terjedelmes kályhából pirosló parazsak világítanak, mint a ház fogságban tartott védelmezői. A tüzsZemek minden házban őrködnek téli estén. A polgár, midőn !buskomolyan fölhajtotta esteli sörét, másban már
nem találhat vigasztalást, mint a tűzben, a
•melybe hosszadalmasan lehet benézni, háborúkat, újesztendei bajokat, kolerákat, pestiseket onnan kiolvasni. A parázs halkan,
zümmögve viseli magát, mintha mindig csak
a maga nótáját mormogná. Pedig a tűz tud
sok mindenről. A parazsak füstök lesznek,

tő frazeológiája sem hat ránk szokatlanul.
Egyébként ez a hangverseny semmi egyéb,
mint folytatása a korábbi sipoló-kerepelö
zenéneik, csak a hangszer más s a szintér
változott. A szellem és irányzat a régi. A
mi legalább a következetesség látszatával
ruházza föl eljárásukat: a hogy sípoltak
azelőtt a parlament akarata ellen, ugy zenélnek most a birói itélet ellen.
Ami figyelmünket megragadja s amit
elégtétellel emelhetünk ki ez ujabb koncert
hallatára: az a banketteZők és nyilatkozók
ertharmóniája, szellemi közössége mellett,
az ő politikai irányzatosságuknak
is nyilvánvaló volta.
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hajsza, amit többé el sem tagadnak, hanem részint beismerőleg, részint kérkedőleg maguk hirdetnek.
Erre vonatkozik az ecce, amit jelen
soraink fölé irtunk.

S ha ;az előzmények alatt csak a
legcsekélyebb kétség is maradt volna tendenciájuk természete felől: az utolsó negyvennyolc óra alatt hallott beszédeik, olvasott nyilatkozataik és újságcikkeik minden
kétséget eloszlathatnak az országban még
a legjobb hiszemü naivitás előtt is. Elég
pár jellegzetes sort idéznünk elmondott
vagy leirt szavaikból: ez ipsissima verba-k
hiteles tanuk arra nézve, hogy az ő céljuk
ebben az ügyben csakis politikai hecc és

A beismerés példáinak sorában első
helyen Andrássy Gyula grófot kell idéznünk, nemcsak azért, mert
tekintélyre
társai közt övé a vitathatatlan elsőség, hanem azért is, mert az ő beismerése a legóvatosabb. Annyit ismer be, hogy az egész
szomorú kampányban ő volt az, aki Désyi
sikertelenül irányított a. Mert Andrássy
gróf a beszélő, a visszatartó szerepét
kezdte Désy irányában s ezért utólag a
nyilvánosság előtt vállalja a felelősséget is.
Nem akarta, hogy Désy az „akcióba" belemenjen „kétségbevonhatatlan
biztosságu" bizonyítékok hiányában, mely „akció
célja 1— ezek Andrássy tegnap megjelent
cikkének szavai — a veszélyes és káros
szokások kiirtása". A miniszterelnök személye ellen intézett támadás tehát — e
beismerés szerint — egy akció kezdete
volt, mellyel Désy egy ideig, Andrássy
tanácsára, késlekedett,, de aztán „egy hazafias lelkesedés és felháborodás percében,
eltért eddigi eljárásától", vagyis a Sas-kör
bankettjén elkövette azt, amiről Andrássy
lebeszélte s amiért a biróság elmarasztalta. Az „akció" azonban megindult s a
folytatásából most Andrássy is kész részt
kérni magának, hogy hadakozzék némely

minden országokat bejárnak 'és a kéményben
bizonyára lakik egy vén füstmacska, aki pontosan tudja, csinál-e háborút Szanisziló király ujesztendőre. Katonát szednek, zsoldosok követelnék éjszakai kvártélyt, arany- és
ezüstpénz lábra kel, majd véresfejü horda
jön, amely kirabolná a várost, ha a kapukat
nem őriznék éjjel és nappal az őrök. De az
is lehetséges, hogy leütik az őröket, betörik
a kapukat, a leányokat, asszonyokat a kolostor kriptájába kell előlük elrejteni, honnan
olyan nyavalyásan és sirboltszaguan térnek
vissza', hogy az embernek esztendőre elmegy a kedve a csókolózástól. Tavaly is kimászott egy vén püspök a koporsójából, mint
egy nedves fekete pók tapogatta végig az
asszonyokat, — mialatt a városba a polgárok arra ügyeltek, hogy Szaniszló mulatozó
hadai jókedvükben föl ne gyújtsák a várost.
A sikoltozásra előrohanó szerzetesek csak
nagy nehezen tudták a vén püspököt koporsójába vissza helyezni, a fedélre lakatot ütöttek, aztán egy üregbe tolták a koporsót, amelyet még azon éjszakán befalaztak. De az
asszonyok mégis csak nyavalyatörősen kerültek haza férjeikhez. Meg aztán a fajaK is
meglehetős régiek a város körül. A folyó felé beomlott a bástya, ősszel rablók másztak
be az országútról és csak a drabant éberségén múlott, hogy ki nem fosztották a várost.
A tüzszemek ráhunyoritottak a polgár
búsongó szemére.
Ideje volna az asszonyt előszólítani, aki

a gyermekkel a konyhán meghúzódott és
szalmával tüzelnek, ha ugyan .már el nem
aludtak a kemence körüli.
Már megint zörög a láncos kisértet a
padláson. Cserépedényeket vagdos a falhoz,
a bolond folyton lyukat szeretne fúrni a bolthajtásba, de biz abból nem eszik ő kelme, jól
megépítették az ősök. Miféle nap is van ma,
hogy a kisértet íiyugtaiiankodik?
A polgár néhány fenyőfahasábot vet a
leskelődő tüz-áillatoknak, amelyek móhon ragadják meg a prédát, lángra lobbannak és
vidáman kurjantanak valamit a .maguk nyelvén a kéményben tanyázó vén kandúrnak.
A világosságnál a polgár leveszi a szögről a kalendáriumot. Pirosbetüs könyvecske,
amely megfakult a sok használattól, még a
polgár apja vette valaha a krakói vásáron
s ezért tud mindent a kis könyv.
A polgár a ttiz közelében sillabizál, az ujjával kiséri a sort és a szája halkan mondja
a betűket.
— Andreas í — mondja. — Persze, hogy
Andreas. Ezért nyugtalankodik az a vén bolond kisértet, "amely még nagyapja idejében
került a házihoz. Andreas. Talán éppen igy
hívták őt is valamikor s most nevenapját
tartja a padláson. A szél muzsikál hozzá a
hegyes házfödelén.
A tudós könyv visszakerül a helyére.
Miután a tűzre hiábavaló módon uj tüzelő került, a polgár halogatja a lefekvést, a
beszélgető tüz mellett marad, ha már szája-

Megmondtuk ezt szintén előre, hogy
igy van és ekép lesz. Ami a judikatura elé
került, ez nekik mellékes, — súlyt csak arra helyeznek, aini nem tartozik a birói illetékesség körébe: a peranyaggal általuk
összebonyolítani próbált kérdésnek politikai oldala.
t
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„veszélyes és káros szokások" ellen, melyekre a legtipikusabb példát megtalálhatta volna a koalíció idejében, sőt most is
viszontláthatja a zárszámadási bizottságban: a hírhedt talpfa és szénrefakcia ügyét.
Kár, hogy akkor nem hadakozott, máskép
értelmezve a mostani cikkében hirdetett
etikai tételt, hogy ,,jó hírnevünk pedig létünk egyik palladiuma".
Hogy a Désy-ügy hátterében politikai
akció és hajsza settenkedett eddig s csak
most kezd nyilt beismeréssel, sőt kérkedő3eg a nyilvánosság előtt jelentkezni: azt
megállapíthatjuk Andrássy gróf kebelbeli
lapjának: a Magyar Hirlap-nak cikkéből.
Ez a cikk fennen hangoztatja, hogy akik
Désy Zoltán ügyével ma szolidárisak, tulaj donkép ,,a rendszer ellen küzdenek minden erejükkel s kötelességtudásukkal", a
mely utóbbit nem érzik csökkentve azáltal,
hogy gyakorlása ,,kinos és kényelmetlen".
Másképp fejezte ki, de lényegben
ugyanígy nyilatkozott a tegnapi Reformbanketten Vázsonyi Vilmos dr., a Désy
védője. Egyfelől kijelentette, hogy a per
„életre-ha'lálra szóló párviadal" volt, a
melyben neki a „párbajsegéd" szerepe jutott. Másfelől politikai faciest, ok- és jogcímeket komponált ama kifejezetten személyes élü duellumnak, mondván: hogy a
per nem a judikatura eseménye, hanem
a . . . demokráciáé, amely — Vázsonyi
szónoki nyelve szerint — Désyben látja
rnost megtestesítve a reményt, hogy „az
értelmiségnek s a történeti középosztálynak áljogcimével kérkedők" kezéből a politikai vezetés lobogóját kiragadhassa. Vázsonyi beszédét azzal végezte, (allúzióval
a magyar miniszterelnök ellen elkövetett
nyilvános becsületsértésre),
hogy közeleg
már az időpont, mikor „egy vértelen for-

radalommal Magyarországot bevezetjük
az európai kulturába".
Ecce! Ehez nem kell kommentár . . .

(Saját tudósítónktól.) A legutóbbi napokban hire terjedt — egyik-másik lap újdonság
gyanánt közölte is, — hogy a város Osztrák-Magyar Bank részvényeket akar vásárolni, hogy ezzel is szaporodjék a bank magyar részvényeinek száma. A forgalomba
került hirek szerint legalább 'húsz részvény
birtokába szeretne jutni a város és a tanács
ebben az irányban már meg is indította volna a tárgyalásokat.
Mindebből azonban egyetlen szó sem felel meg a valóságnak, mivelhogy a város ezidőszerint legalább, még ha akarna is, akkor sem vásárolhatna részvényeket az Osztrák-Magyar Banktól. De különben is, a város mintegy három év óta tekintélyes számú részvénnyel részvényese a monarchia
legnagyobb bankjának, sőt a magyar vidéki
városok sorában talán a legnagyobb részvényese. Még 1911. juniusában a tanács száz
darab Osztrák-Magyar Bank részvényt vásárolt, 1900 koronáért darabját. Mikor ugyanis az önálló magyar jegybank terve meghiúsult, ikiadták a jelszót a magyar városoknak,
hogy minél több Osztrák-Magyar Bank részvényt vegyenek, mert ezzel nagy szolgálatot
tesznek az ország közgazdasági érdekeinek.
Gazdasági viszonyaink kedvező vagy kedvezőtlen alakulása legfőképen az Osztrák-Magyar Banktól függ, amelynek a részvényei
azonban túlsúlyban a csehek kezén volt, sőt
ma is azokén van. De, ha a magyar városok
összefognak és elhatározzák, hogy a banknak minél több részvényét veszik össze, akkor idővel bakövetkezhetiik az a helyzet,
hogy a magyar részvényesek szava lesz a
döntő a bank közgyűlésein.
Ez a törekvés vezette a várost aikkor,

ba került a mese. A tüz most a kardikovácsról duruzsol, akit Andreas Cieinnak hívnak
és bizonyosan meggyónt, megáldozott a névnapján, habár ádventben nem szokás áldozni
és azóta már részegen hever az ágyán. Délután hivták is a kürtöst valahová kürtölni.
Talán épen Andreas Cleinhoz. A hó nagyban
szakadt, szél is mutatkozott, mintha előre
kémlelné az esti fergeteg útját a folyóról besurranó szelecs'ke, nyelvével megnyaldosía
a hópelyheket s azok ijedten menekültek tőle; a polgárnak nem volt kedve az utcára kilépni, bár Andreas Ctein egykor jó cimborája
volt, mikor még fiatal gyerek voltak s a vásárosok otthon maradt asszonyai körül legyeskedtek. Andreas Clein nagyon szeretett
medvebőrbe öltözni, hogy a kivánt menyecskét kellően megijessze, még az erkélyekre
is fölmásztak éjszaka s a szép mézeskalácsosné .reggelig is elmulatozott velük, pedig
halálbüntetés járt a hűtlen asszonyoknak. A
kard élesre volt fenve, amellyel a szép nyakakat a hóhér leütögette . . . Ifjúság — bohóság. Baj nélkül elmúlt minden, Andreas
Clein ma olyan, mint egy söröskancsó, az
udvarra sem szeret már kijárni, legényei kalapálják a kardot. Vájjon, fölmászna az erkályra .a szép mézeskalácsosnéhoz?
Haj, hogy dudál a szél odafent a tető
felett! A kéményen haragosan bekiált, szinte
megszeppen haragjától a tüz s a polgár hűvös sóhajtást érez a térdén.
Micsoda bolondság ez, ébren tölteni az

alvásra szánt időt! Gyerünk a nagy nyoszolyába, amelyet az állatbőrök puhává s meleggé tesznek, hogy ,az embernek nem nagy
kedve van fölkelni belőle, amig odakünn a tél
uralkodik. Csak ne csináljon háborút Szaniszló ujestzendőre. Tavaszig ki sem mozdul
ágyából a. polgár.
A faragványos ajtót az öklével megdöngeti. Az asszonynak szól ez a jeladás, előjöhet, a gazda megengedi, hogy mulattassa. A
tüzszemek helyeslően hunyorgatnak, nemsokára aludni térnek ők is a nagy éjszakába,
pedig nekik nincs is asszonyuk, hideg füstként szállnak e1 csupán s ki tudja, visszajöhetnek-e?
Mielőtt az asszony előjöhetett volna, a
polgár hirtelen hallgatózni kezdett. Mintha
a kaput döngetné valaki? Megállott a szoba
közepén, fülelt. Igen, most már világosan
hallja. Odalent hatalmasan döngetik a kaput.
Rablók, vagy katonák? Egyre megy. Nagyon meleg éjszaka lesz ez. Vájjon jó helyen van-e a lakat a kapun? Ejnye, most jut
eszébe, hogy a biztosító keresztvasat elfelejtette föltenni.
Az asszony minden tagjában remegve
lépett a szobába, a polgár még tőle is megijedt, amint a félhomályban az ajtót kinyitotta.
— A kapun vannak! — mondta félénk
hangon.
— Takarodj a kamrába! — felelt hevesen

A város részvényei.
— Szeged és az Osztrák-Magyar Bank. —
Téves hirek. —

Donadelli Rosina
zongora-estéi

amikor 100 darab részvényt vásárolt. A vásárlás üzletnek is kiválóan bevált, mert ma
már 2000 koronán felül áll az Osztrák-Magyar Bank részvényeinek értéke, tehát azóta 10,000 koronánál nagyobb összeggel szaporodott a város vagyona. A tanács most is
szivesen vásárolna részvényeket, akár ötven
vagy száz darabot is, de nem teheti a bank
sajátságos alapszabályai miatt, amelyek kimondják, hogy husz részvény tulajdonosa
egy szavazattal bir, de egy tulajdonos, még
ha száz részvénye is van, egynél több szavazatot a bank közgyűlésein le nem adhat. A
város tehát, amikor a száz részvényt megvette, ugy oldotta meg a kérdést, hogy a
részvényeket húszas csoportonként fölosztotta a városi alapok, mint jogi alanyok között. Négy ilyen alap van: a szegényházi, az
árvaházi, a nyugdíj és a Pester Lloyd-alap,
az ötödik részvénytulajdonos pedig maga a
város közönsége. Eszerint Szegednek tulajdonkénen öt szavazata van a bank közgyűlésein. A szavazatokat öt egyénnek kell képviselnie s ezeket az egyéneket a tanács küldi ki a bank közgyűléseire.
, •
Már most: a város azért nem vásárolhat több részvényt, mert nincs több alap, a
melyre a részvények tulajdonának jogát ráruházhatná. Hiába vásárolna tehát a város
közönsége ujabb száz darabot, ő maga —
alap hiányában — csaik egy szavazati joggal
birna ezután is. Ilyenformán ahoz, hogy Szeged város még több szavazattal képviseletethesse magát a bank közgyűlésein, uj alapok kellenének, csak az a kérdés, ki teremti
meg ás honnan?
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Uj magyar kölcsön. Bécsből jelentik
Ullmann Adolf főrendiházi tag, a Hitelbank
vezérigazgatója Bécsben van és ebből az alkalomból bizalmas beszélgetések folynak a
magyar kormány hitelszükségletére vonatkozóan. A magyar kormány pénzszükségletét
legalább kétszáz millió koronára becsülik. A
fedezet .módjára nézve döntés közvetetléniil
nincs kilátásban és csiak akikor fog megtörténni, hogyha a pénzpiac helyzete jobban
tisztázva lesz.
a polgár. — Senkinek se nyiss ajtót, csak nekem. Ugy látszik, rablók járnak a városban!
Az ablakhoz lopódzott, a karikás szárnyakat halkan félrehajtotta, a fatáblát megeresztette, mire a vihar vad erővel kirántotta
a helyéből. A polgár rémülten kapott a fatábla után, nagynebezen visszatárhatta helyére.
Csupán annyit látott, hogy tintafekete éjszaka van, a vihar sikolt őrült módjára s vágja a havat.
A kaput pedig ezalatt erősen döngették.
A polgár végre elhatározta magát a cselekvésre.
Egy kis olajmécsest meggyújtott és remegő léptekkel lement a lakószoba lépcsőjén
a kapualjba, ahol a zabos zsákök szinte idegenül meredtek gazdájukra. A négykerekű
szekér csaknem megdöfte rudjával.
Itt már világosan hallatszott, hogy éles
fejszékkel vagdalják a kaput. A kemény tölgy
ropogott, a vasak csikorogtak, a nagy lakat
nyugtalankodva himbálódzott helyén.
A polgár fölrakta a keresztvasat. Megigazította a reteszt. Aztán lekuporodott a
legalsó lépcsőre, dideregve gubbasztott helyén, onnéi várta, hogy az éjszakai látogatók lesznek-e erősebbek, vagy pedig a megvasalt kapu?
Az olajmécses reszketve táncolt a hideg
kapuboltozat alatt és óriási lábakat rajzolt
árnyaival a szürke falakra.
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Nem harcolnak Csataldzsánál
(Enver bej Londonba utazott. —
A bolgár sereg élelmiszerhiány,
ban szenved! — A török csapatok hadállása erős! — Gallipoíinál a bolgárok vereséget szenvedtek. — Románia hajlandó a
nagyhatalmakra biznl a döntést.)
(Saját tudósítónktól.)
Konstantinápolyból jelentik: A Tanin tudósítást közöl
Csataldzsából, hol kedd óta Mahmud Neddiri, az uj török mustesarif vezeti az ügyeket s ismét török hivatalnokok működnék.
A fronton teljes a nyugalom és csak itt-ott
hallani puskalövéseket, melyeket az előőrsök váltanak egymással. A török csapatok
megerősített állásokat foglaltak el és a további előnyomulásukat beszüntették, ugy,
hogy a hét kilométerrel hátrább álló bolbár sereggel minden érintkezésük
megszűnt.
Csataldzsánál
a legközelebbi
időben
nem várható csata,
mert a bolgároknak
eszükágában sincs, hogy támadjanak, a török hadvezetőség ugy tudja, hogy a bolgár
sereg élelmiszerhiányban
szenved és az
egészségügyi állapotok is nagyon roszszak.
Párisból jelentik: Az Eclair
Konstantinápolyból: Enver bej a Dette
Publique két képviselőjével a nagyköveti
konferenciára Londonba utazik.
A török hadvezetőség azt - jelenti,
hogy a bolgár csapatok
eleséghiányban
szenvednek és egészségi tekintetben is rossz
karban vannak. A Tanin tudósitása leírja
azt a benyomást, amelyet a török csapatok
Csataldzsába való bevonulása a katonákra tett. A katonák mélyen meg voltak hatva, mikor egy katona fölment a kevéssé
megrongált mecsetek tornyára s onnan először hirdette újra a török imádságot. Az
elvonult bolgárok a mecsetet
istállónak
használták. Drinápoly előtt három nap óta
a legnagyobb nyugalom van. Az ostromlók csak nagy időközökben bombáznak. Az
ostrom eddigi lefolyása azt mutatta, hogy
a bolgároknak nincsen elég erős ágyujuk
ahoz, hogy Drinápolyt sikeresen bombázhassák. A szövetségesek most
rendkivül
nehéz CreuzoJ-féle ágyukat állítanak föl, a
melyeket a szerbek bocsátottak -a bolgárok
rendelkezésére. Mihelyt ezek az uj ágyuk
rendben föl lesznek állítva, azonnal újra
meg fogják kezdeni a bombázást. Gallipoliből a hadügyminisztérium nem
kapott
ujabb híreket és csak az bizonyos, hogy a
török csapatok itt is mindenütt
védekező
állásban
vannak.
Belgrádból jelentik: Ide az a jelentés
érkezett, hogy Gallipolinál rendkivül
véres csata volt, mindkét részen nagy
a
veszteség, de mégis a bolgárok
vesztesége
nagyobb, ugy, hogy kénytelenek voltak
visszavonulni.
A Bulgária és Románia közt kitört
konfliktusból ma az a jelentés érkezett,
hogy Románia hajlandó a
nagyhatalmakra
bizni a döntést, de bizonyos föltételeket
szab és azokhoz ragaszkodni kíván.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
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Gallipolinál.
Konstantinápoly, február 21. Hir szerint
a törökök tegnapelőtt ismét sikertelen partraszállási kísérletet tettek Sarkőj közelében.
Gallipoliból harminc kisebb-nagyobb szállító
hajót várnak török katonasággal. Gallipoli
környékén husz bolgár kémet fogtak el és
azokat ideszállitották.
Válságos a román-bolgár viszály.
Bécs, február 21. A közös külügyminisztériumban ma a következő fölvilágositást adták a román-bolgár konfliktusról
és az általános külpolitikai helyzetről:
A bolgár-román konfliktus még minőig igen válságos stádiumban van. Általán véve azonban a politikai helyzet nem
ad okot nagyobb aggodalomra. Bukarestben ma ül össze az a minisztertanács, a
melynek döntenie kell -a Bulgáriának
adandó válasz dolgában. Mindeddig nem
tudható, milyen lesz a döntés és micsoda
választ ad Románia a legújabb . bolgár
ajánlatra. A közös külügyi hivatal információi szerint nincs kizárva, hogy Bulgária uj határidőt kap arra nézve, hogy végleges elhatározását közölje. Ezt a terminust nyilván a háború befejezése és a bolgár-török békekötés időpontja előtt tűzik
ki azért, hogy Bulgáriának szabad keze
legyen Romániával szemben. A nagyhatalmak remélik, hogy közös eljárásuk folytán mindkét oldalon bizonyos engedékenységet fognak tanúsítani és igy a konfliktus
békés uton lesz elintézhető.
Életre és halálra Szkutariért!
London, február 21. Popovics montenegrói delegátus tegnap kijelentette a külügyi hivatalban, bogy Montenegró főleg
Szkutari miatt indította meg a háborút. Montenegrónak Szkutari ostroma olyan nagy áldozatokba került és olyan nagy veszteségeket szenvedett, hogy minden olyan akciónak, melynek az az eszméje, hogy Szkutari
ne legyen Montenegróé, a leghatározottabban ellene fog állani, még akkor is, ha ,a hatalmak akciójáról lenne szó. Montenegró, ha
megtámadják, a legvégsőig fog harcolni és
inkább elpusztul, semhogy
Szkutariról
lemondjon.

monarchia és Szerbia közt függőben levő
kérdések dolgában. Nenadovics missziója
főleg gazdasági kérdésekre és a kötendő
kereskedelmi szerződésékre vonatkozik.
Fenyegetik a Dardanellákat.
London, február 21. A Daily Mail jelenti a Dardanellákból, hogy a görögök a Besika-öbölben csapatokat akarnak partraszálIitani. Harmincöt görög szállítóhajó, telve
katonákkal, vár a tengeren Myhlene-sziget
és a Besika-öböl között és eddig csak az erős
vihar gátolta őket abban, hogy a partraszállást megkíséreljék. Gallipoliból tizenkétezer
török katonát küldtek a Dardanellák bejáratához. Több ezer katona fényszórókkal a szárazföld felől útban van Besikába.
Két Pasics-verdikt.
Belgrád, február 21. Két igazi Pasicsverdikt izgatja most a szerb nyilvánosságot. Az első Mihajlovics Sztanojara vonatkozik, aki ellen még a balkáni háború első részében a külföldi tudósítók és a szerb sajtó
vádat emelt, hogy ő, mint a sajtóiroda tagja,
akire bizva volt a haditudósitás oenzurája,
igazságtalanul járt el. Mihajlovics megvesztegetések ellenében bizonyos lapoknak nagy
előnyöket szerzett, a többi tudósitók munkáját pedig mindenféle cenzori 'stiklikkel megakadályozta. De nem csak ezt a vádat emelték Mihajlovics ellen. Arról is szó volt, -hogy
ő favorizált lapjainak a többi haditudósítók
táviratait eladta. Mihajlovics ellen megindult
a fegyelmi eljárás. Tegnap hirdették ki az
Ítéletet. A Mihajlovics ellen emelt vádakat
elejtették. Mihajlovics továbbra is cenzor
maradt és továbbra is megakadályozhatja a
sajtó munkáját.
A Pasics-féle fegyelmi bizottság még
egy ügyben döntött tegnap. Nusics Bramszlavot, a szerb irodalom legmodernebb és
legindividuálisabb tehetségét, akit nyelvtudása miatt a monasztiri kerület kormányzójává neveztek ki, fölmentették állásától, mert
a Pasics-kormányhoz közel álló néhány panamista-szállitót leleplezett és közveszélyes
munkájával megakadályozta üzelmeiket.

Nincs ostrom Drinápoiynál.
Konstantinápoly, február 21. Drinápoly
ostromában szünet állott be. A bolgár ostrotnágyuk nem bizonyultak ©lég jóknak és
igy a főhadiszálláson elhatározták, hogy bevárják, mig a Szerbia által útnak indított,
nagyobb kaliberű és nehezebb ágyuk megérkeznek.

Delcassé !
Paris, február 21. Delcassénak pétervárí
nagykövetté való kineveztetését illetőleg, a
külügyminiszter egv újságírónak kijelentette,
hogy a kormány igen kedvezően fogadta a
kincveztetésre vonatkozó indítványt. Megjegyzi, hogy Delcassé kinevezése Pétervárott
ugy udvari, mint politikai körökben a legkitűnőbb benyomást tette. Az uj nagykövet
már a jövő hó elején elfoglalja uj állomáshelyét.

Válaszúton Románia.

Szöknek és nyomorognak.

Bukarest, február 21. Ma minisztertanács
volt, amelyen arról tanácskoztak, milyen álláspontot foglaljon el Románia a nagyhatalmak legutóbbi lépése dolgában?

Athén, február 21. Korfu, Preveza, Arta,
Kephalonka, Trikala és Larissa városokban
igen sok Epirusból érkezett menekülő van. A
menekültek száma mintegy 22.000. Külön bizottságok fáradoznak azon, hogy a menekültek ínségét enyhítsék, de ez nem elegendő,
mert elszállásolás és élelmezés költségei naponkint mintegy 13.000 drachmára rúgnak,
pénz pedig nem igen áll rendelkezésre.

Delcassé körül.
Pétervár, február 21. A Riecs kijelenti,
hogy a Delcassénak pétervári francia nagykövetté való kinevezése ellen fölmerült aggodalmak teljesen fölöslegesek. Delcassé Péterváron a hármas ántánt és igy az európai
béke érdekében is fog közreműködni.
Követet küld Szerbia Bécsbe.
Belgrád, február 21. Nenadovics
Sasa, Szerbia volt konstantinápolyi követe
titokban Bécsbe utazott. Sikerült megtudnunk, hogy Nenadovidsnak az a missziója,
hogy érintkezésbe lépjen a monarchia külügyi politikájának mértékadó köreivel, a
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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
Színházi műsor:
SZOMBAT: Charlye nénje, bohózat.
V A S Á R N A P délután:

A

cigánybáró,

V A S Á R N A P este: Ártatlan

Zsuzsi, ope-

operett.
rett, huszonötödik

előadása.

HÉTFŐ: Romeo

és Júlia,

tragédia. Be-

regi Oszkár vendégf ölléptével.
K E D D : A cárnő, szinimü. Beregi

Oszkár

ven dégfölléptével.
SZERDA: Monna

Vanna,

szinimü.

Be-

regi Oszkár vendégf51 léptével.
* Szimfónikus est a színházban. A
szegedi közönség, amely oly ritkán jut hozzá a grandé musique eseményeihez, ünnepi
várakozással sietett pénteken a színházba. Az
Országos Szimfóniái Zenekar
vendégjátéka
volt műsoron és a nézőtér .megtelt a város
kulturközönségének tagjaival, A pompás zenei szövetség, amelynek csillaga egyre emelkedőben van, hatvan taggal jött Szegedre illusztris vezetőjével, Kun László karnagy gyal,
akinek páratlan szorgalma, ambíciója és zsenialitása meglátszott a produkciók
magas
színvonalán. A két részre osztott műsor
Goldmark hatalmas
Sakuntala-nyiiíanyéböl,
Volkmann
F.-dur Szerenádéjából,
Chován
magyar Rapszodiájából,
Csajkovszky
bámulatos negyedik Szimfóniájából, Berlioz Rákóczi-indulójából
és Antalffy Dezső Katonaélet
című suitjéből állott, amelyhez ráadásképen
Hubay Jenő két finom, kedves piésze járult.
Mindegyik zeneszámot az elragadtatás tapsa
honorálta. Csodálatos az a precizitás, táz a
messzi árnyalat. Mig merő finomság a bdlső
konstruktív erő és lendület, amely a .tnagyár
filharmonikusok e n a g y szövetségének játékát jellemzi. A komponisták intencióinak helyes fölismerése és értékelése, az alkotások
szellemének klasszikus tisztelete és szigorú
érvényesítése jellemzi a Szimfóniái Zeneikar
működését, kifelé pedig annyi 'biztonság és
nyugodt uralom, hogy bízvást lehet őket a
legelsők közé sorolni. Az ő érdemük, hogy
Szegeden is műsoruk legértékesebb számai,
a Goldmark és Csejovszky darabok keltették a legmélyebb hatást. A legteljesebb elismerés Illeti a zenekar .minden egyes tagját, —
Kan Lászlót pedig, ezt ia kiváltságos Zenészt,
a legjobbakat illető hódolat. Póznélküli é s cikornyátlan dirigens, akinek kargeniális szelleme ott van minden hang felett, benne él az
egészben.
,
* Beregi Oszkár vendégszereplése.
Beregi Oszkár, a Nemzeti Színház nagyhírű
hősszeréimese, aki évekig Reinhardt társulatának tagja volt s onnan hódította vissza
Tóth Imre a színháza klasszikus előadásaira,
— a jövő héten három legjobb szerepét játszsza el a szegedi színházban. Hétfőn Rómeó
és Julidban Rómeót játssza, kedden Biró Lajos és Lengyel Menyhért pompás szinmüvében, A cár nő-ben Alexejt, szerdán pedig
Monna Vanná-ban Brinivallet. Ezekben a
szerepekben érte el legnagyobb sikereit B e regi, aki évek hosszú sora óta nem szerepélt
a szegedi színpadon. Mindhárom előadás rendes bérletes lesz, jegyeket máris kapni a
nappali pénztárnál.
* Donadelll Rosina hangversenye. Rendkívül nagy érdeklődés előzi meg azt a zongora-estélyt, amely vasárnap este lesz háromnegyed kilenc órakor a Tisza-szálló disztermében. Donadelli Rosina kisasszony fog a
szegedi közönségnek hemutátkozni, gyönyö-
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rű-szép programmal. J ó hírek előzik meg Donadellát, akiről elragadtatással írtak eddig
mindenütt. A zonga restét csak érdekessé teszi az, hegy Kőnig Péter C-moll f u g á j á t is
eljátsza a művésznő. A műsor ez: 1. Kömig
Péter: Fuga C-moll. 2. Beethow-en. 53. opus.
Waldstem-Sohata. I. Allegro con brio. II.
Introduzione. Adagio molto. III. Rondo. Allegnetto moderato. 3. Liszt Etude de Concert
F-moll. 4. Chopin. Etudes: 10 op. 12. sz, Crnoll. 25 op. 9. sz. Ges-dor. Valse E-moll.
5. Lesehetitzky. 45. op. Arabesque. 6. SchulzEvler. Araibesques srnr les tbémes de la valse
„An den soliönen bliauen Donau" pan Strauss.
* Főpróba a Nemzeti Színházban.
Egyiik budapesti lap i r j a ezeket az érdekes
és jellemző sorokat: A Nemzeti Színházban
ma délelőtt tartották meg a Shaw-féle
„Caesar és Cleopatrá"-nak a főpróbáját. A
drámán a rendező két szcenikád változtatást
tett: a harmadik felvonás első jelenetét, a
melyben Oleopatrát elrejtik a szőnyegek közé, kihagyták, a negyedik felvonás első jelenetót pedig, amely eredetileg Claopatra boudoirejáiban játszódik, áthelyezték a r r a a
színre, ahol a felvonás többi része játszódik,

mosi, 5

Igazgató: Vas S á n d o r .

Telefon 1 1 - 8 5 .

Telefon 1 1 - 8 5 .

Szombaton, vasárnap és hétfőn

Psiiander-esték.

Színjáték 3 felvonásban. Wlademár Psilander és Mara Wicth a főszerepben.

A nászút.
Vígjáték 2 felvonásban. — Wlademár
Psilander a főszerepben.

A kegyek magánya
Életkép 2 felvonásban.

Valamint a két órás elite műsor.
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a palota térrajzára. A főpróbára egyébiránt
nagyon sokan jöttek el és az igazgató örömmel konstatálhatta, liogy zsúfolt ház
van.
Megjelent minden álhirlapiró és álszínésznö;
újításként a nőiket liátrakergették az utolsó
sorokba, mialatt- az álkritikusok és i f j ú egyetemi hallgatók nyugodtan elfoglalták az első sorokat. Valóban szép látivány volt, amikor az ország első színházának „nagy" főpróbáján tiz órakor tele volt a nézőtér és az
-első sorban szigorúan figyeltek a színpadra
az újpesti szerkesztők és az adőszaki hetilapok kritikusai . . . Az .illusztris közönség
egyébiránt szigorú volt és Shaw ötletei hatástalanul pattantak el. Ez is szép és lélekemelő volt: egy pesti álhirlaipirónatk még
Shaw se tud imponálni . . .
* Biró Lajos uj darabja. A Magya
Szinház legközelebbi újdonsága Biró Lajos
u j dlara,bija, a „Tavaszi ünnep" lesz. „A sárga
liliom" ós „A rablólovag" nagysikerű szerzőjének ez u j darabjára, amelynek megállapított bemutatóelőadása pénteken, e hó 28-án
lesz, nagy gonddal és ambícióval készül, Vajda László rendezővel az élén, a Magyar
Színház személyzete, A díszleteket Márkus
László tervei szerint készítették és különfbön
is a színház megtesz mindent, hogy a népszerű szerzőnek ez u j a b b darabja is miinél
tökéletesebben kerüljön a közönség elé.
* Szerződtetések. Füredi Béla a pécsi
Nemzeti színházhoz szerződtette
Horváth
Mici szubrettet. — Erdélyi Miklós, a nagyváradi szinház igazgatója, Győry Tusi és
Buda Dénes segódszin észeket szerződtette. —
Heves Béla, a szatmári szinház igazgatója
szerződtette Nagy Gyula tenoristát, Komor
Emma anyiaszimésznőt, Gaál Béla jellemszinészt az egyesületi iskolából, Kapuváry
Elvira súgót. — Polgár Károly, a pozsonyi szính á z igazgatója, szerződtette szeptelinbertől
Bánhidg, Ilonka niaiva és társalgási színésznőt Krómer Sándor társulatától, továbbá
Bretán Miklós opera- és operetté-baritonistát az Országos Zeneakadémiáiból. — Szalk a y Lajos, a székesfehérvári szinház igazgatója, szerződtette szeptembertől Mucsay Nusi szubrettet. — Balázs Bálint, az aradi Nemzefi szinház baritonistája, Szegeidre szerződött,
* Verseci színészet. Az elmúlt héten
kezdte meg röviid szezonját Versecen a
Könyves Jenő féle staggione-itáirsulat. A társulat -minden egyes t a g j a dicséretes és elismerésre méltó művészettel felelt meg feladatának. Különösen Molnár Ferenc „Farkas"ában és Garvay „Becstelenek" drámájában
jeleskedtek. A társulat legközelebbi állomása Baja.

* Mozi hirek. Óriási közönség nézte végig az Uránia remek miisorát. Dr. Garel Hamu 111. vonzotta a nagy közönséget. SzenzáElőadások d. u. 5., este 7 és 9 órakor.
ciósabb fillm még nem is jelent meg a piacon.
Minden jelenete meglepő és izgalmas, miniden
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 órá'g.
mozzanata újszerű és megkapó. A hatalmas
ü'i film lejátszási ideje m a j d másfél ó r a Ezen
a világslágeren kívül ínég sok remek kép
egészíti ki a műsort. A Fass-ban is nagyszám ú és előkelő közönség élvezte a legújabb
Hat hé slágert, mely hasonló, de jobb a hiires
i Nyomorultaknál:
A sorsüldözött a cilme a kitűnő képnek. A szerepeket A nyomorultak
szereplői ját szák. A csudálatos filín Jutes
Claretie hiires regénye nyomíáh készült 3
részben. Az Apolló Nordisk-slágerrel kedveskedett közömségéndkí. Björn-tBjörnsion hiires
d r á m á j á t A fekete álarcot vetítik. Szebb artista drámát még nem vetítettek Szegeden.
alatt létezik. Készít mindenféle
A főszerepet a dán csillag L i l y Béch látssza.
f o g m u n k á k a t kaucsukban é s
Legjobb szinházi cukorkák Lindenaranyban. Vidékiek 24 óra alatt
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárálesznek kielégítve. - Bármilyen
ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphátók.
javítás hat óra alatt elkészül. 522
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Csonoplya.
(Saját tudósítónktól.)
A ©i-m nem agy
ekzotikus, tetovált és forró testű hölgy beeező neve. A havasok rablóvezérét áerii .igy
szólítják a hűséges banditák. Ez a cilm egy
magyar község neve, odalenn a zsíros földü
Bácskában. A szolga'birón kívül, aligha is
meri valaki. Csöndes, szerény község, étidig
még sem bankosaiéval, sem panamával nem
ki várok ózott a nagyvilágba. Csonoplya egyáltalán nem szenved föltűn,ési viszketegségben.
Nem szerepel sem a politikában, sem a bűnügyi krónikában. Most azonban nem kerülhette el a végzetét: belekerült az újságokba.
Ügy történi, hogy egy héttel ezelőtt tanyát ütött Csonoplyán bizonyos nevezetű
Tápai János, többedmagával. Ez ugy értendő, hogy „vándorszínész-trupp"
érkezett a.
községbe. A megnevezett ur a direktor, útitársai a kóborlásban pedig mint „társulat"
szerepelnek a nagykorcsima ablakára kiragasztott szines papiroson. A korcsmában, a
csaplárosné kegyes engedelmével a talpára
állítottak négy üres sörösbordót, a bordókra
rá tettek egy deszkát és ezzel befejezték a
színházépítést. A menyezetről bosszú láncon
diszkréten lepislog egy pet róleuim] ámpás, a
mely egyúttal bevilágítja a színpadot és a
nézőteret. A művésznők és művészurak részben a söntésben, részben a színpadon, részben pedig sehol nem eszközlik a szükséges
változásokat. Hamletnek rendszerint ugyanaz a kosztümje Csonoplyán, mint Danilónak
és Gantbier Margitnak is ugyanaz, m i n t
Szaffinak.
A trupp jelenléte nem keltett különösebb
emóciót Csonoplyán. Mint művészkörökben
mondijáik, sokan maradtak ottüon. A csaplárosné már megfenyegette az igazgató urat,
hegy egy falat m arhapaprikást sem ad neki
többé, — ha nem fizet. Az ébenbalás rémétől üldözött igazgató töprengett, a ,gyász jeléül letépte hajdan való bársonyfcabátjároak,
a nélkülözhetetlen színpadi kelléknek utolsó
gombját és a társulat tagjai előtt megkockáztatta a problémát, hogy „Lenni vagy
nem lenni!"
— Óh, majd én, apukáim m a j d én! —
nyöszörgött elfúló drámai bangón egy törékeny nő és kollégái a koplalástól káidüledt
szemmel feléje fordulának. És ő folytatta.:
— í r j á t o k vörös ceruzával a szinlapra
és búzzátok alá háromszor, liogy mától
kezdve föllép Jászai Mari, a világhírű énekesnő! . . .
— Ugyan kérlek, hogy beszélhetsz ilyen
esacsi&ágot,
kiáltja a helyzethez illő drámai pózzal a társulat komikusa. — Hiszen
az a Jászai neon is énekel, hanem szaval!
— H á t jó! Legyen, — válaszolja készséges megnyugvással az áldozatkész nő, — szavalni fogok. Ezt ugyan még soha életemiben
nem próbáltam, de most mindegy. Elfogom
szavalni az u j j é a ligetben nagyszerűt!
A társulat egyenkint megcsókolta „Jászai Mari" őnagysága az izgalomtól izzadtságos homlokát és megindult az „ünnepélyes
díszelőadás" előkészítése. A koresmaajtóra
krétáival rápingálták a nagy eseményt és
bemaszatolt arcú gyerekek, azzal az Ígérettel, liogy estére ingyen élvezhetik az előadást, végig szaladták a f a l u t és a torkuk
szakaidtálból ordították, hogy „Jászai Mari a
nagykorcsmában!"
És a társulat a siker reményében három k a r a j kenyeret kapott mint
előleget a csaplárosnétól
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Estére azonban újból üresen hagyta a
nézőteret „a nagyra,becsült műpártoló publikum". Azt mondogatták a községben, hogy
kíváncsi a kutya arra a sok éhenkórászra. A
művészek pedig, az éjszaka sötétjében, fölszedték a sátorfájukat ás eltávoztak a községből. Jászai Mari is velük tartott. Előbb
•azonban összepakkolta „házigazdájának Suny ika Jánosnak minden értékesebb holmiját. Sanyi ka a lopásról jelentést tett a csendőrségfen, amely elfót/ta és letartóztatta
„Jászai Marit." A művésznő tegnap óta a zombori ügyészség fogházában várja a törvényszéki főtárgyalás napját.
Ez az eset igen jellemző epizódja a kipusztíthatatlan vándortruppok életének. A
szinésBegyesület már osztályozta a vidéki
színtársulatokat, amely szerint megkülönböztetünk első-, másod-, harmad- és negyedrangú társulatokat, A legutóbbit a nagyobb dialtársulatoíkból szervezték. A színtársulatok
igazgatói koncessziót kapnak a Szinészegyesülettől. De milyen sok trupp kóborol még
az országban, amelynek nincs „rendes állomáshelye" és koncessziója sincs. A köznyelv
vándorkomédiásnak
titulálja, őket és óvatosan meglapulnak a község korcsmájában,
miután már kifeönyörögték a szolgabíró engedélyét. És nem lehet őket megrendszabályozni, olyanok mint a cigányok. Koplalnak,
nyomorognak, minden viszontagságon átesnek és mindezt csak egy szertefoszlott ábrándórt, szivárványos ideálért, amelyet nem
lehet megölni bennük. És véghetetlen szenvedésükben egyetlen vigasztalásuk a név, amit
s a j á t jószántukból fölvettek. Mert a vándortruppokban m a j d mindenütt Jászai Mari
,a hősnő és Pethes Imre a hős. Igy jut el aztán Jászai Mari az ügyészség fogházálba.
T. Gy.

ÉRTESÍTÉS.
T. c .
Van szerencsénk értesíteni ,
hogy Szende és Vadas cég megváltozott és ezután „Vadas és
Vámoscher" cég alatt

fog

to-

vábbműködni. A midőn

ezt a t .

közönségnek tudomásárahozzuk,
azon

megjegyzéssel

hogy minden

igyekezetünk oda

fog irányulni,
idénynek

tesszük,

hogy

legmodernebb

cikkeit, lehetőleg még

minden
divata

fő-

városi üzleteket is megelőzve
raktárunkban készentartunk.
Különösen figyelmébe ajánljuk a t. közönségnek a londoni
kiállításon

„Grand

Prix"-vel

kitüntetett saját műhelyünkben
készített

úri

fehérnemű

ké-

szítményeinket, melyek a legkényesebb izlést is kielégítik.
Kiváló tisztelettel
VADAS és VÁMOSCHER.

Elfogták Vice Ferencet.
— Komáromba került rendőrkézre és beismerte, hogy 6 követte el a Cucor-utcai
rablógyilkosságot. —
(Saját tudósítónktól)
Ma délben háromnegyed tizenkét, óra tájban Rubenfeld
komáromi belysaerzőhöz beállított egy fiatal
legény, akire feltűnően ráillet Vicze személyleirásia. Az idegen arra kérte Rubenfelidet,
hogy helyezze el valahol háziszolgának. Rubenfeld rögtön gyanút fogott, de azért ugy
tett, m i n t h a semmiről sem tudna. Eillkiórte
Vicze cselédkönyvét, amit az minden bábozás
nélkül nyújtott át. Ez volt az a cselédikönyv,
amelyet Vicze váltott ki a IX. kerületi kapitányságon, ama bejelentő-lap alapján, melyet sajátikezülieg töltött ki s amelyre Horváth J á n o s vioeházmester nevét irta alá. Rubenfeld a cselédkönyvbol kétségtelenül meggyőződött, hogy az annyira hajszolt Vicze áll
előtte. E r r e elkülídite egyik alkalmazottját,
aki rövidesen két rendőrrel tért vissza. A
rendőrök lefogták
Viczét,
akii ellenkezés
nélkül ment a rendőrségre. I t t rövid vallatás
után beismerte, hogy ő követte el a Czuczorüteai rablógyilkosságot.
Elmondotta, hogy
családja kiközösitette s ő folyton koplalt. Ez
h a j t o t t a a rablógyilkosság elkövetésére. Délben Sárközy és Tálas detektívek automobilon
mentjek Vitézéért, a k i t nta délután visszavittek Budapestre.
Vicze Ferenc elifogatásáról Reviczky Ferenc komáromi rendiőralkapitány ezeket mondotta:
— Vicze a mult esztendőben három hétig szolgált Komáromban egy kantinosnál
iháziszolgaként. Most ú j r a ide akart jönni
szolgálatba. Ma délben tizenegy óra után jelentkezett Rubenfeld Jiakahné cselódelhelyező intézetében és állást kórt. Épen ebben az
időben vetődött a r r a Horváth András rendőrtizedes, aki a nála levő személyleírás alapján rögtön fölismerte a keresett
rablógyilkost. Horváth háromnegyed
tizenkettőkor
állította elém Viczét, aüsa eleinte tagadott,
de rábeszélésemre engedett és
töredelmesen
bevallotta a rablógyilkosságot.
Elmondotta,
hogy m á r kilenc éves korában elkergették
hazukéi. Azóta nyomorgott, csavargott és
néha tudott állásihoz jutni. Tavaly márciusban szabadult a győri törvényszók fogházából, aiiioi egy évig és három hónapig volt bezárva. Azóta egyáltalában nem tudott álláshoz jutni. Elmondta Vicze, hogy a gyilkosságot megelőző este lakást keresett Richteréknól s a kis Annuska kisérte el Riöhterűéhez a vásárcsarnokba, aki azonban kijelentette, hogy tértinek nem a d j a albérletbe a
lakását. Vicze erre elment és egész est© a
Keleti pályaudvar környékén csatangolt, az
éjszakát peidig a Szent István-kórház pincéjében töltötte. Előző este egy urnák elvitte
a padgyászát a Központi szállóba, amiért egy
koronát kapott. Ebből a koronából a gyilkosság előtt megkávézott egyik kávémérésiben s
azután ment el a Ozuczur-utcai házba, ahol
elkövette a rablógyilkosságot.
Viczével ma délután'érkeztek meg a detektívek Budapestre. A közönség megtudta,
liogy melyik kupéban érkezik s követelte,
hogy mutassák meg. A detektivek beleegyeztek a kívánságba s az emberek szitkokban
törtek ki ós a rablógyilkost megakarták
lincselni. ToLonckoesin száilitották be a rendőrségre és Krecsányi K á l m á n hallgatta ki. Min
oent elmondott és elbeszelte a Legapróbb részletekig, mit tett. Semr.c. megbánást nem mutat.
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A választójogi bizottság.
— Elfogadták a javaslatot. —

gondoskodik és a közigazgatási hatósággal
egyetértésben osztja szét a választási körzetekben rendelkezésre álló karhatalmat.
A 107. paragrafusig mindössze ennyi
változtatást tett a javaslaton a bizottság.

(Saját tudósítónktól.)
M a délelőtt tiz
órakor a választójogi bizottság folytatta a
képviselőházban a választójogi javaslat rész
letes tárgyalását Héderváry
Károly gróf
elnök/lésével. Az ülésen megjelent
Lukács
László miniszterelnök, Jakabffy Imre, Né— A háromszoros gyilkos. —
methy Károly államtitkárok, Vargha Qyula,
(Saját tudósítónktól.)
A bécsi harmadik
s a statisztikai hivatal igazgatója,
Ladik
Qusztáv és Petrovics Elek miniszteri taná
kerületben, a tlintere Zollamtstrassen háromcsosok.
szoros gyilkosság történt tegnap délután.
Az ülés megnyitása után Lukács László Egy állásából elbocsátott, teljesen kétségbeminiszterelnök ismertette azokat a módosítá- esett ember a nyílt utcán rátámadt volt gazsokat, amelyéket a benyújtott indítványok- és
javaslatok alapján a kormány elfogadhatónak dáira, három gazdag, az osztrák főváros életében nagy szerepet játszott vállalkozókra s
tartott.
A bizottság ezután folytatta a javaslat mindhármukat lelőtte. Ketten nyomban meg5., (). és 7. fejezeteinek részletes tárgyalását. hallak, a harmadik egyik közkórházban utoiE fejezetek tartalmát apró striláris módosítá- só óráit éli.
sokon és lényegtelen változtatásokon kivül
Az áldozatok a Hintere Zollamitstrasse 9.
változatlanul
elfogadták.
szám alatt lévő Berger Alfréd és Ottó épitőAz érdekesebb módosítások közé tartozik vállalkozó cég főnökei, báróim fivér, a cégben
az, hogy a törvény a választások alkalmá- szereplő Alfréd és Ottó és öccsük Richárd.
val a községi elöljáróságra ruházott rendé- A gyilkos sógoruk, egy Altmann Emil nevü
szeti feladatokat a főszolgabíróra, másat, első- hatvanéves magánhivatalnok, aki évekig álfokú közigazgatási hatóságra ruházza át és lott a Berger-cég szolgálatában s hat hónapazután kimondja, hogy a választás napján pal ezelőtt, egy családi viszálykodás követa rend fen tartásáért, mindaddig, amig az el- kezményeképpen, hagyta el állását. Azóta
nökség működését meg nem kezdi, a bejelen- nem volt képes magának ujabb exisztenciát
tők, azontúl pedig a választási elnökség tag- szerezni. Altmannak tulajdonképen semmiféjai felelősek.
le technikai képzettsége sean volt, az épitiőA jelölést, az eddigi törvény szerint a vá- üzlethez nem értett s a Berger-fivéreik inkább
lasztás előtt öt nappal kellett bejelenteni. A kegyelemből tartották s apró u t a k a t bízták
törvény ezt a határidőt három napra szorí- reá. Ott is lakott náluk feleségével, aki Bertotta össze. A választási elnök a jelölést ab- ger-leány. Altmann azonban valami csekélyból az okból u t a s í t h a t j a vissza, bogy a jelölt, ségen összekülönbözött Berger Ridbarddal s
a képviselői megbízó levélnek be nem muta- minthogy a két másik fivér nem neki, hanem
tása. rniaitt nem választható. B izal m.i férfiak a t testvérének adott igazat, lehetetlen volt a
a jelölt nem, liánom csak a jelölők alkal- cégnél tovább maradnia.
mazhatnak a választásokon.
Azóta mindenfelé. kísérletezett Altmann,
A karhatalomról a választási elnök csak azonban nem tudott állást kapni sehol. Töa közigazgatási
hatóság megkérdezése
után rődött, öreg emiber, akit nem akartak alkalmazna sehol. Budapestre is elment, ott is
ajánlkozott, azonban ott sem sikerült magá§i§gg§
m
nak megélhetést szereznie. Ekkor könyörgő
levelet irt sógorainak, akik azonban elutasították. Ekkor határozta el magát arra, hogy
bosszút áll rajtuk. Igen jól tudta, bogy délután öt órakor, az irodai órák végeztével a
három Berger-íivér rendesen együtt távozik
az irodából s a Zollamtstrassen végig, haladnak hazafelé. Ezt az időt választotta ki bos z u j a végrehajtására. Tegnap délután egyik
Zollamtstrassera torkoló utca sarkán elrejtőzött s megvárta, amig ,a három fivér, akik
beszélgetve jöttek az irodáiból, odaért. Akikor
hirtelen elébük ugrott. Az arca dult volt,
holtsápadt, remegő kezében revolvert
tartolt.
Berger Richárd egy lépést, tett az izgatott
ember felé:

Vérfürdő Bécsben.

— Mit akarsz? — kérdezte tőle.
Válasz helyett Altmann rásütötte a revolvert sógorára, aki összeesett.
Nyomban
utána még kettőt lőtt a bomlott iidegü ember.
Ez a két lövés is talált. Berger Richárd ós
Berger Ottó nyomban
meghaltak.
Berger
Alfrédnak mellébe hatolt a golyó s ő is haldoklott, mikor az irgalmasok kórházába vitték.
A gyilkost a járó-kelők fogták el, m a j d
több rendőr sietett elő, akik megkötözték és
bevitték a rendőrfőnökségre. Kihallgatásakor
a. leghidegebb hangon, nagy nyugalommal
mondta el Altmann a tragédia részleteit.

Francia szabásé íüiát
nái J i V a t t f l á i l e g e $ s f g c l (
legnagyobb választékban

Pollák T e s t v é r e k n é l ,

Csekonics-utca
Széchenyi-tér.
Telefonszám 854.
Telefonszám 855.
Szentes, Kossuth-utca.
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Az osztrák fővárosban hihetetlen gyorsasággal terjedt el a tragédia liire s mindenfelé nagy részvétet kelt a Berger-család
iránt. A Berger Alfréd ós Ottó-cég egyike a
legnagyobb
ép itő-ír ódáknak Bécsben. A
Landstrassen és a Hauptstr.as.sen most folyó
nagy építkezéseket mind ők végzik s nemrégen az ő terveik szerint készült a Heügasse
átalakítása is. A bárom fivér közül az ötvenvenhárom éves Ottó volt a legidősebb. Nős,
családos ember, Feleségén kivül két gyermeke s i r a t j a , fia és tizennyolc éves leánya, aki
most menyiassz/nny.
fc..
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H I R E K
Szegedi kalendárium.
IDŐJÁRÁS:
Hazánkban
túlnyomóan
derült., jobbára csendes
^fe ^ f e l
'
hideu és száraz
idő uralkodott, A
derült
^ ^
•
idő következtében
az éjjeli
lehűlés a hegyes
vidékeken
erősebb lett, A hőmérséklet 5—9 C fokkal a normális alatt tartózkodott; a maximum + 40 fok volt
Fiúméban,
a minimum — 23 C fok volt
Kézsmárkan.
Északról nagyobb depresszió körvonalai mutatkoznak, A meteorológiai intézet
jelentése
szerint változékony idő várható,
nyugatról
növekedő felhőzettel, elvétve havazással és a
fagy gyengülésével.
Sürgönyprognózis:
Változékony, hideg, elvétve csapadék. Déli hőmérséklet: — 1.6 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg
látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„Charlie nénje" bohózat.
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután hat órától
kezdve Dr. Garel Hama III. Dráma 3 felvonásban,
„;
VASS-MOZI,
délután
hat
órától
kezdve A sorsüldözött. Regény 3 részben.
APOLLÓ-MOZGÓ:
Délután hattól
este
fél 11-ig A fekete álarc. Dráma 3 felvonásban.

Kispéter István az aviatikában.
A fenti név viselője, egy tipikus szegedi magyar, foglalkozására g y á r i alkalmazott, ma beadványt n y ú j t o t t he a tanácshoz,
amely/ben hatszáz korona támogatást kér
azon a cimen, hogy ő föltalálta a tökéletes
aerokerékpárt, de pénz kiján nem építheti
ki, A beadványban hosszan elmondja még,
hogy a gépével m á r eddig is „szép sikereket"
ért el és erősen reméli, hogy a juniusban lezajló világversenyből ő hozza m a j d el az első dijat.
Eiddig még nem vitte el senki. Pedig
ugyancsak sokan versenyeztek m á r aerokerókpárrat a Michelin-testvérek csinos summ á j a dijáért, amely a legtökéletesebb aero,kerékpár föltaláló ját illeti. Hogy Kispéter
István lenne az, ebben most még a tanács is
kételkedik, á m b á r jóindulattal .van az ügy
iránt, mert megadná a hatszáz korona támogatást, csak azt kérdezi az u j aviatikustól,
hogy hát, hogy is állunk azokkal a „szép sikerekkel."
Kispéter István — u j név az aviatikában.
K i tudja, miféle u j a b b nevezetességet hoz
m a j d Szegednek? Mert ha a reményeinek és
nagy-nagy bizakodásának van alapja, akkor,
m a j d n e m bizonyos, hogy világhiresség lesz
belőle. Podesztánk a tenyerét fogja dörzsölni örömében és kivilágítást rendez, hogy
olyan fia is termett Szegednek, akivel benne vagyunk már az aviatikában. He ha nem
i g y lenne is, egy dolog teljesen bizonyos.
Hogy Kispéter neve a beadványból i'olyólag
országos k ö r ú t r a indul. Mondom, vagy ugy,
hogy a „szép sikerek" csakugyan igazakká
válnak ós ünnepelt ember lesz az egyszerű
név viselőjéből. A lapok az aviatika rovatában foglalkoznak majd vele. Heti lapok köz-
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lik a fényképét, élettörténetének ismertetésével. Meginterjúvolják az újságírók. Bankét
lesz a tiszteletére. Repülőversenyek hőseikent dicsőítik. Egy u j Blériot, lesz az aviatikában. És Kispéter Istvánnak fogjáílc hivni
akkor is.
De ha nem igy lesz, kérdi a nyájas olvasó, akkor ugyan miféle nevezetességet hozh a t Szegednek? Hogyan indulna, országos
körútra? E j , ej. Hát azért vau itt Tömörkény István, hogy ő indítsa el. Mert. bizonyos,
hogy megakad a szeme r a j t a ós sok mindent
meglát m a j d a szegedi aviatikusban. A szöged! aviatikusban. És kikerül róla egy szép,
kerek, pompás novella és — Kispéter Istvánnak fogják hivrri akkor is.
— A Szeged-Csongrádi uj elnöke.
Amint értesülünk, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár igazgatósága a folyó hó 23-án,
vasárnap délelőtt 10 órakor az intézet helyiségében tartandó közgyűlésén ajánlani fogja
az elnöki állásra: Gál Kálmán eddigi alelnököt, az ál-elnökségre: Rósa Izsó dr. igazgatósági tagot, a megüresedő igazgatósági
tagságra: Kovács József dr. felügyelő-bizottsági tagot. A választás alá kerülő felügyelőbizottság tagjaiul ajánlani fogja: Csányi Sándor, Gál János, Kiss Arnold, Lázár György
dr. és Tóth Pál dr. részvényeseket.
— Fejérváry
báró nyolcvan éves.
Becsből jelentik: Ez év márciusában tölti be
Fejérváry Giéza báró nyolcvanadik születési
napját. Ebből az alkalomból hivatalosam is
üdvözölni fogják a d a r a hon ttesttőrség nagynevű vezetőemberét. Josefstadit városrész
polgárai ma tisztelegtek a Bécsben lakó Fejérvárynál és értékes emlékkel lepték meg,
lelkesen köszöntötték.
— Nemesség. A király, mint a hivatalos
lap közli, Romy Béla dr. államtitkári oilm,mej és jelleggel felruházott miniszterelnökségi miniszteri tanácsosnak és törvényes utódainak, kiváló szolgálatai elismexéseül, a mag y a r nemességet Balatopailmláldi előnévvel
díjmentesen adományozta.
— Kazy József — báró. A Budapesti
Tudósító jelenti, hogy a hivatalos lap legközelebbi száma közölni fogja Kazy József kitüntetését. E szerint a király a z államtitkárt
és törvényes utódait bárói méltóságra emeli.
— Uj főrendek. A hivalos lap mai száma jelenti, hogy a király a minisztertanács
előterjesztésére báré Bur ián István belső titkos tanácsost, nyugalmazott közös pénzügyminisztert, Hajós József kamarás, foldhirtokost és a Pesti Hazai Első Takarékpénztár
Egyesület elnökét, Heltai Ferencet, Budapest székesfőváros főpolgármesterét, valamint Zsolnay Miklós gyárost élethossziglan
a magyar főrendiház tagjaivá kinevezte.
— Hatvany báró temetése. Mélyen
megható gyászpompával, a legimpozánsabb
részvét mellett kisérték m a örök nyugvásra
báró Hatvany-Deutsch
Sándort. A temetésen
megjelent a politikai, közgazdasági világ, a
közélet úgyszólván minden kiválósága, egész
sereg egyesület, iparvállalat küldöttsége. A
gyászszertartás (félháromkor kezdődött. A
ravatal előtt Hevesi Simon dr. főrabbi mondott megható, gyönyörű imát, majd Lazarus
főkántor a templomi karral adott elő gyászénekeket. A vállalatok tisztviselői nevében
Wilheim Arthur központi cégvezető mélyen
meghatott, emelkedett hangú beszédben búcsúzott a halottól. Majd Hegedűs 'Lóránt dr.,
a Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke mondott gyászbeszédet, amely után
megindult a gyászmenet a gyászoló közönség ezreinek kíséretében.
— Teván könjqrtár három uj füzete megszokott előkelő és ízléses kiállításban a napokban került könyvpiacra.
10. Schnitzler
A r t h u r : Hűtlen
feleség
(novelláik). A népszerű bécsi irónk ujabb novelláit tartalmazza e kötet. A novelláik hős-
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női különböző szituációkban csalják meg férjüket. A kis kötet igazi karakterizálója a női
léleknek, mély érzés és kedves közvetlenség
tükröződik ki ezekből a novellákból. A kötetet F r a n y ó Zoltán fordította magyarra. Ára
4(1 fillér.
11—12. Bán Ferenc: Uj Isten. A fiatal
írógárda zseniális elbeszélője, Bán Ferenc
ujabb nagyszabású uiunkával áll az olvasóközönség elé. Merész koncepciójú, nagy tudással megírt novellák ezek, melyek e kötetben helyet foglalnak. Az u j isten eimü novella, mely a kötet cime is, a primitív emberi
társadalomból, az ősember életéből meríti
tárgyát. Ezenkívül „Az Eszkimó" és „Ilin
ábrándozás" ciiniü elbeszéléseket tartalmazza
e kötet. Ára 60 fillér.
13. H. A. Giles: Kinai tündér regék. Szokatlan, különösen érdekes kötet a Tevankönyvtár e száma. A távol kelet rege világa
előttünk eddigelé ismeretlen volt A sárga
népfaj bűbájos, fantasztikus és misztikus
népregéi fényt vetnek a kínaiak szokásaira
és gondolkozás módjára, megvilágítják a
menyei birodalom évezredes múltját, mert
akárhány rege ezek közül már ezer és ezer
éve él a nép száján. A regéket Zoltán Vilmos
fordította magyarra. A füzet ára 40 fillér.
A Tevan-könyvtár számai Szegeden Várnay
L. könyvkereskedésében kaphatók.
— Lőrinc Máté kegyelmet kapott. A
topolyai hitvesgyilkost tudvalevőleg halálra
Ítélte a szabadkai esküdtbíróság. Lőrinc Máté
a szegedi Csillagbörtönből feltétöles szabadságra ment és borzalmas (kegyetlenséggel
gyilkolta meg fiatal feleségét-. A Kúria is jóváhagyta az esküdtbíróság ítéletét, majd kegyelemre fölterjesztették őfelségének a halálraítéltet. A kabinetiroda most közölte táviratban a szabadkai törvényszékkel, hogy a
király megkegyelmezett Lőrinc Máténak s a
halálos Ítéletet életfogytig
tartó
fegyházra
változtatta át. Salánszky József törvényszéki
elnök ma kihirdette a királyi ítéletet Lőrinc
előtt, aki izgatottan vette tudomásul.
— Négy aktacsomó. Ahhoz képest, hogy
a szüffrazsettek már bombáit vetnek, ez az
eset valóban csak egy kis sóhajtás. A KewGard-en-parklban lévő tea-pavi Ilon felgyujtásának v á d j a alatt, mint Londonból jelentik,
lcét fiatál asszony állott a ricmondi rendőrbiróság előtt. A pavillon, amelyet parafinnal
átitatott gyapottal gyújtottak fel, tönkrement, A kár ezer font, A két asszony nagyon lármásan viselkedett a biróság előtt.
Egyikük nagy aktacsomót vágott a biró fejéhez, ugy, hogy rendőrökkel kellett megfékezni. A tárgyalást egy hétre elhalasztották.
— A milliárdosok királya. Kairóból érkezett a hire és nyomban a cáfolása is annak,
íhogy Piierpont Morgón végső napjait éli. Családja már útra kelt Amerikából', hogy a betegágyához siessen. A halálnak azonban
nagy küzdése lesz abban a percben, mikor
ezt a vasiból való szervezetet legyőzi és elenyészteta ezt az acélos energiát. Az amuriaknak büszkén vallott Great old man-je, a milliárdosok királya, a ritkaságoknak és műtárgyaknak bőkezű gyűjtője: Morgón, ma 78
éves. P á l y á j a csúcsán igazi amerikai szabású karrier kápráztat, de ennek a pályának
kiinduló pontja nem stílusosan amerikai.
Morgán sohasem volt ujságárus, utcai cipőtisztitó vagy a Central-park semmittevője.
Az első ezer dollár megszerzésének keserves
fáradságát sohasem ismerte. Apja jómódú
kereskedő volt. Az i f j ú Morgán m á r 20 éves
korában belépett Duncán bankjába és '22
éves koriáiban már maga állott egy banküzletnek az élén. Hét év múlva társa lett Drexler
dúsgazdag filadelfiai bankárnak és tüneményes p á l y á j a itt kezd rohamos lendülettel
emelkedni. Amerika üzleti és főképen közlekedési életében Morgannak nem egy megvalósított terve korszakot jelez. A Morgó,n-cégnek ma 63 banküzlete van, amelyek öt milliárd dollár alaptőkével dolgoznak, mig e
bankoknak egyéb vállalatoknál való érdekeltsége meghaladja a 30 milliárdot, E bankok
fióküzletei 13 milliárddal dolgoznak. Ezek
szerint Morgán vagyoni érdekeltsége meghal a d j a az ötven milliárd dollárt. Műtárgyai,
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melyeket milliókért vásárolt, világhíresek;
múzeumai vetekszenek a világ első múzeumával. Az irodalom, tudomány, történelem
legértékesebb ritkaságai is Morgán tulajdonában vannak: két éve százezer márkáért ö
vásárolta meg Luther egy levelét, amelyet a
vallásalapító V. Károlyihoz irt. Ezt a levelet
Morgán később Vilmos
német császárnak
ajándékozta. Hu tett is engedményeiket a
milliárdosok királya a művészeteknek és a
ritkaságoknak, ezen tul azonban nem is érdekelte semmi, ami számokkal, üzlettel nem
f ü g g össze. E g y ebéden maga a német császár állapította meg nagy megdöbbenéssel,
hogy hiába igyekszik Morgómnál eszmecserét
kezdeni politikáról, szocializmusról, az amerikai milliárdos közömbösen fogadta ezeket
a témákat.. Pedig ép a SBociálizmus közelebbről is érdekelhette volna, mert leánya tudvalevően nagy b a r á t j a a munkásmozgalmaknak
és egy fiizőgyárat tart fönn, melyben a munkásokat nagyon eredeti és sajátságos rendszer szerint fizetik. Van egy7 fia is Morgánnak, akiről azt tartják, hogy7 ép oly szilárd,
kemény, céltudatos egyéniség, amilyen az apja. Azonban neki már nem kell u j pénzforrásokon törni a fejét; az ő dolga az, hogy
megtartsa a roppant vagy 7 ont, amely7nek, ugy
lehet, rövidesen a birtokába jut.
— Panama a bécsi hadügyminisztériumban ? Bécsből jelentik : Tegnap a józsefvárosi kerületi bíróságnál csodálatos becsületsértést pör folyt le. Brück Gyula 1912. októberben fegyverés
lövőszer-szállitására
üzletet kötött, melyben másokkal társulva
ötszázezer
koronát akart nyerni. Hogy a
szállítást megkapja, szüksége volt Ciffra ezredes özvegyének közreműködésére. Az özvegy ugyanis azt mondta neki, hogy összeköttetésbe van nagyállásu emberékkel, kiknek a nevét egyelőre a tárgyaláson nem árulták el. A tárgyaláson csak annyit mondtak,
liogy az üzlet szálai a
hadügyminisztériumba
vezettek. Ezért a közbenjárásáért Ciffránénak
százezer koronát ígértek. Brück azonban a
panaszosnőnek csak húszezer koronát űzetett
és azt mondta, hogy a többiért forduljon .az
ügyvédjéhez, Preszburgerhez,
aki azonban
megtagadta a nyolcvanezer korona kifizetését, kijelentvén, hogy az özvegy Britektől a
proviziós levelet (kicsalta. , A tárgyaláson
Preszburger dr. kijelentette, hogy mint osztrák hazafi, nem hitte el a dolgot. Ilyen dolog — úgymond — Ausztriában még nem
történt meg és nem történhetett meg ebben
az esetben sem. Thaler dr., Ciffráné képviselője elmondta, milyen trükkhöz folyamodtak,
hogy a panaszos nőtől visszaszerezzék
a
proviziós levelet, amelyhez ő valóban egyenes uton jutott. Ezzel szemben Brück azt állítja, hogy erre a levélre neki csak azért volt
szüksége, mert Weisz Manfréd budapesti lövőszergyárosnak bizonyítani akarta, hogy a
províziót ő valóban kifizette. Ciffráné azt
mondja, hogy a proviziós levelet azért irta
alá, mert nem tételezhette föl, hogy Brüok
csak az ő megtévesztésére találta ki a proviziós levél dolgát. A tárgyalást elnapolták.
— „Romeo és Júlia" után. Nápolyban
az egész város érdeklődése és szimpátiája kísérte figyelemmel egy fiatal szerelmes p á r
történetét, mely olyan baljóslatú körülmények között kezdődött, mint Shakespeare
örök szép darabjában Rómeó és JulLa tragédiája. A huszonnégy esztendős Artúro Bolenggio, egy előkelő nápolyi kereskedő 11 a,
heves szerelemre gyiuladt a hasonlóan előkelő családiból származó tizennyolc éves Carmela Biccio iránt, aki ezt a szerelmet ugyanolyan hevességgel viszonozta. A fiatalok boldogsága előtt azonban elháríthatatlan akadályként tornyosult az apák ádáz gyűlölete,
mely emgesztelhetetlenségóben semmivel sem
m a r a d t mögötte a Montechi ás Capuletti-húzak gyűlölködésének. A fiatalok végre is gyökeresen akartaik véget vetni ennek az ellenzésnek, egyszerűen összepak'koltak ás megszöktek Milanóba, ahol egy papot kerestek föl
azzal, hogy adja őket azonnal össze. A pap,
aki már hallott a nápolyi szerelmesek históriájáról, nem teljesítette a kérésüket, hanem
értesítette a rendőrséget és a fiatak csakha-
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mar vonaton ültek és külön-külön kocsiban pedig táviratban érdeklődött az országos
robogtak haza Nápoly felé. A dolog végül bűnügyi nyilvántartó hivatalban a múltja
,mégis jóra fordult, az apák ellenzését- is meg- iránt. Pénteken megérkezett a válasz, amely
törte a fiatalok állhatatos szerelme ós legkö- szerint Schwarcz Dávid ötször ült már lozelebb már mégis meglesz az esküvő, amelyet pás, továbbá csalás és orgazdaság miatt.
olyan nehezen vár a két bclhó szerelmes szívű Csavargás miatt elítélte a kihágási biróság,
fiatal.
büntetésének a kitöltése után pedig illető— A gyertvémosi bankbukás. Megírták ségi helyére toloncoltatja a rendőrség.
a lapok, hogy a negyven esztendeje fönnálló
— Az első Psilander-estéket rendezi
Gyertyámosi Takarékpénztár ellen a kikindai
szombaton,
vasárnap és hétfőn az újonnan
törvényszék a csődöt elrendelte. A vezérigazmegnyílt
ós
általános szimpátiával fogadott
gató Knopf Jakab, aki községi írnokból küzdötte föl magát a gyertyámo-si bankvezérré, „Korzó" mozi. Egy elsőrangú felvonásos tárnyomtalanul eltűnt. A bank kétszázezer ko- sadalmi drámában a Milliárdos
kisasszonyrona alaptőkéje és ugyanennyi betéte telje- ban ragyogtatják kiváló művészetüket Klára
sen elveszett. A váltótárca eltűnt. A Szegenászút.
den lévő gyertyámosiak tápintézete 70.000 Wietih és WaMemár Psylandier. A
-egy
két
felvonásos
vigjáték,
melyhöz
hasonló
koronát, az árvaszék 45.000 koronát, a temetkezési intézet 10.000 koronát veszített. A finom szalon pikantériáival megjátszott, hucsőd elrendelését a bank aligazgatója kérte, moreszk még nem volt, a főszerepet itt is
minekutána az igazgatóság tagjai az intézet- Waldemár Psylandier játsza. Még egy 3-ik
ben nneg nem jelentek a mérleg aláírása vémagányágett. A könyvekben egész csomó hamis betét sláger is van műsoron: A hegyek
ban
igen
érdekfeszítő
életkép
2
felvonásban.
szerepel. A bukott intézetnél több délvidéki
pénzintézet van érdékelve. Hogy Knopf hova Ezt az óriási műsort kiegészíti egy remek
lett, még most se sejtik, a köröző levelek ed- Romániai tájkép és egy humoreszk. Az elődig nem vezettek semmi eredményre.
. adás teljes 2 óra hosszáig t-p-rt és azért pon— A n é m e t konyha. A Németországban tosan 5, 7 és 9 órakor kezdődik. Telefon:
megforduló idegenek, akik a gyomrukra is 11—85.
adnak valamit, m á r régen megállapitották
és hihetőleg egyhangúan, hogy a derék germánok sok mindenre büszkék 1 elletnek, csak
a konyhájukra nem. És ha a német gazdászszonyok és szakácsnők egy dologiban mégis
túltesznek a világ miniden g.azdasszonyáu és
.szakácsnőjén, az a-z, hogy a lehető legalaposabban t u d j á k elrontani a legjobb eledeleket. is, aminek oka ismert fukarságnfcban
is rejlik. Miután pedig kétségtelen, hogy az
idegeíniforgalmiat,1 Némeionszágíban a. valódi,
az igazi német konyha épen nem mozdítja
elő, egy idő óta a nagyobb ós a modernebb német szállóikban semmi súlyt som fektetnék
orra, hogy az -ktegeneket a német szakácsművészet remekeivel .megismertessék. Azok a kisérletezések, amelyek a szállók konyháiban
folynak, mind abban öszpontosulnak, hogy az
enni és főzni tudó európai nemzetek jobb
ételeit g y ú r j á k át s igy olyan étlappal szolgáljanak, amely Németországira fényt hozhat. Egyes nagyobb vendéglőkben ez idő szerint szinte versenyeznek a tekintetben, hogy
kiválóan iz-e-s menüt állítsanak össze, ele minden versenyző élévé kizárja ét-eksarából azokat a német kotyvalékokat, amelyek az ott
megforduló idegeneket évtizedek óta rettegésben tartják.

NYILT-TER*)

— Két gyermek halála. A szegedi törvényszék büntető tanácsa pénteken két gondatlanságból okozott 'emberöléssel vádolt
anya ügyében ítélkezett. Iván Mihály szegedi
gépfiitő félesége volt az egyik vádlott. A mult
évben történt, h-ogy amíg meszelt otthon, -egy
éves leánya belefúl,adt a vizesdézsába. A tárgyaláson azzal védekezett az asszony, hogy
olyan hirtelen történt a -szerencsétlenség,
hogy ideje sem volt gyermekének a. megmentésére. A biróság fölmentette
a gépfütő
feleségét. Dömsö András felsőtanyai gazdálkodó felesége volt a másik vádlott. Mosás
közben leforrázta nyolchónapos gyermekét,
aki három heti szenvedés után belehalt a
sérülésébe. A biróság tizennégy napi fogházra ítélte az asszonyt.
— Öngyilkos lakatos. Dudás Endre 18
éves sz-egedí lakatos pénteken délben fél-egy
órakor öngyilkosságot követett el Móra-utca
57. számú házban levő lakásán. F lábért ^pisztollyal hasbalőtte magát, Életveszélyes sérülésével .beszállították a közkórházba, öngyilkosságániak az oka még ismeretlen.
— Amikor a detektiv portyázik. Bapkó
János szegedi detektív csütörtökön délben
portyázott. A szemfüles detektiv portyázás
közben a Mérey-utcában megpillantott egy
gyanús külsejű alakot. Igazolásra szólította
föl, a gyanús idegen erre bemutatkozott a
detektivnek: „Schwarcz Dávid, csono-plyai
illetőségű, büntetlen előéletű péksegéd
vagyok" — mondta. A detektiv fölkisérte a
városházára, ahol Szakáll József dr. bűnügyi
kapitány előzetes őrizetbe helyezte. Közben

*) Ezen rovat alatt közi öt tök ért neim vállal felelősséget a szerkesztőség.

1913. február 248.

KÖZIGAZ6ATAS
(—) Jóváhagyott tulkiadások. A belügyminiszter ma értesítette a várost, hogy a
tiszai szivattyúzásnál fölmerült 28000 korona pótköltséget, azután a röszke-csengelei orvosilak 9000 koronás tulkiadását, végül a
rendőrlegénység létszámának emelésénél fölmerült 1500 korona tulkiadást jóváhagyta.
( ) Munkásházak Aradon. Edvi-Illés
Aladár miniszteri osztálytanácsos, a kereskedelemügyi minisztérium
iparfejlesztési
osztályának vezetője A r a d r a érkezett, Edvi
látogatásának célja az, h-ogy az ipari munkósházak építése ügyében személyesen tárgyaljon a város vezetőivel. Ma délelőtt 11
órakor jelen-t meg Edvi-Illés Aladár Va.rjassy Lajos polgármesternél, akivel Lőcs
Rezső gazdasági tanácsnok bevonásával beható tanácskozást folytatott. A miniszteri
osztálytanácsos annak a véleményének adott
kifejezést, liogy a város a textil-gyár telke
mellett egyelőre ne építsen
munkásházakat,
mert a g y á r maga akar építeni munkásai szám á r a megfelelő lakásokat. A másik munkáscsoport számára kiszemelt, Mosóczy-telepmelletti telket, a .miniszteri osztálytanácsos megfelelőnek találta, A szövetkezeti alapon való
építést, amit a város tervezett, nem tartja
célszerűnek, úgyszintén szerinte meni célravezető az örökibérlet sem. A miniszteri osztálytanácsos azt ajánlotta, hogy a város államsegéllyel és a rendelkezésére álló alapok
felhasználásával
építsen fel 150—200 munkásházat, amelyeket aztán bérbe adna a xnunfcásoibnak. Az állam a befektetett tőkének
30, esetleg 33 percentjét térítené meg.

s P ŐRT
Sport és munka.
— I r t a : Drasche-Lázár Alfréd, —
A mai nemzedék a sport és -munka jelében él; sportért, munkáért lelkesedik mindenki. Az egyik elvont, a másik valóságos célokat szolgál s ennélfogva, ez a két fogalom
a lehető legellentétasebb, amit el lehessen
képzelni. Mégis' tagadhatatlan, hogy valami
belső nexusban állanak egymással, hasonló
tünetek közt folynak le s mindenekelőtt teljesen azonos okokból fordulunk feléjük.
A munka nélkül elért jöved-elmek napról
n a p r a ritkábbak lesznek s mindjobban intenzív munka által igyekezünk jövedelmünket szaporítani. A népnek a m a rétegei, amelyek eddig munkát alig végeztek s jóformán
mások által tartattak ki, maguk is munkába
állanak, vagy éppenséggel u j és eddig ismeretlen téren biztositanaik maguknak munkakört; a nők a nehéz megélhetési viszonyok
kényszernyomása alatt elhagyj,ák a csöndes,
veszélymentes családi tűzhelyet, hogy a férfiakkal vállvetve felvegyék a küzdelimiet az
élettel s máris mindennapi dolog, hogy még
a fejletlenek és serdülők is iparkodnak kivenni a maguk részét a jövedelem- -és vagy onszaporit ásból.
Ugyanekkor óriási mértékben hódit a
sport s szinte hihetetlenül terjed az összes
válfajai iránti érdeklődés. Míg egy-két évtizeddel ezelőtt a sport, úgyszólván csak bizonyos privilégizált társadalmi osztályoknak
volt fenntartva vagy jobbammond'va, csak
-ezeknél az osztályoknál talált tetszésre: ma a
sport, köztulajdonná vált s a szerényebb viszonyok között levő és tettesen vagyontalan
osztályok érdeklődése a sport- iránt, lelkesedésük, mellyel a sportaitiv eseményeket kísérik, semmivel sem kisebb, mint a nagyurak és gazdagak szenvedélye. Ez a tény egy
természetes processzus fejleménye, amelynek
mindnyájan tanúi voltunk, ele dagy.részben
mesterséges, céltudatos akció folyamánya is.
Az első sport, amely a szélesebb rétegek
figyelmét- magára irányítót,ta, a kerékpársport. volt. Amit a vagyonos osztály mulatság, szórakozás, egészségi okokból — mondh a t n i mániákusán — felkarolt s éppen oly
gyorsan eldobott magától, az a nép szélesebb
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rétegeit is magával rántootta, mert az egyszerű emiber kitűnő és aránylag olcsó közlekedési eszközt látott a kerékpárban, mely
hétköznapon célszerűnek bizonyult, ünnepnap pedig, vagy munka után szórakozást
nyújt. Egyletek keletkeztek, igaz az érdekelt
gyárosok és kereskedők nem éppen önzetlen
támogatáséival s az utóbbiak oly váratlan
eredményeket értek el kisebb-nagyobb előzékenységük iévón, hogy nemsokára még látványos versenyek rendezése, dijak alapit ása,
kerékpározók megtartása által gondoskodtak róla, hogy az ezen sport iránti lelkesedés egy halmar ismét el ne aludjék.
Ezzel elő volt készítve a talaj a többi
sport iránti előszeretet terjedése számára is
s mikor a labdarúgás sportja szűknek találva brit hazája határait, átjött a kontinensre,
a különféle testedző és egyéb hasonló egyletek propagandája nélkül is óriási mértékben
tért hódított, — talán éppen azért, mert- ugy
mint a kerékpározás, aránylag csekély anyagi áldozattal jár.
A lóversenyről, amely iránt még a nép
szélesebb rétegei is már régebben érdeklődnek, különösen minálunk Magyarországon, e
helyütt mint sportról megemlékezni nem
volna helyénvaló, mivel a lóverseny mint
sport csak igen kevés amlber szempontjából
jön tekintetbe s a nagyközönséggel való vonatkozásiban csupán látványossága és szerencsejáték jellegével bír.
Elég érdekes, hogy a sportot s annak küLonféle válfajait a felsőtiizezrek utáln közvetlenül a nép alsó rétegei karolták föl, mig a
középosztályok csak később fordultak feléje.
Igaz, hogy lawn-tennis és evező-egyesületek
már régen léteztek, de az eme sportok iránti
előszeretettel csak igen korlátolt körben nyilvánult meg, mig az ezen osztályokhoz tartozók csak a legutóbbi években kezdtek tömegesen az említett sportok, valamint a ródlizás, a jégihockey, vitorlázás stb. iránt lelkesedni.
A tuiriteztiikát manapság szintén sportnak szokás minősíteni, habár az emberék
már régen hódoltak ennek a legegészségesebb
szórakozásnak, mikor a sport mint gyűjtő
elnevezés még teljesen ismeretlen fogalom
volt, legalább a kontinensen.
A sport kifejezést különben ma már
olyan dolgokra is szokás alkalmazni, amelyeknek a sport lényegéhez semmi közük
sincs. Igy már bélyeg- és képes levelezőlap
sportról is beszélnek, értve ez alatt az illető
gyűjtések iránti előszeretetét s vannak egyes
országok, ahol a dohányzást s ennek kultuszát ugyancsak „sport"-nak minősitik.
-Ez áll a tornászaira is.
Hiiába, a fogalmak bizonyos időn belül
megváltoznak, eltolódnak s igen gyakori az
eset, hogy ma egy és ugyanazon kifejezés
alatt egész mást értenek, mint évekkel ezelőtt. Igy van ez a sportnál is.
!Ma a sport, véleményem szerint, nem
célok elérése szempontjából történik, a sport
kizárólag szabad elhatározásnak következménye s mint öncél műveltetik, ha egészségi
okokat vagy szórakozást, ambíciót, hiúságot
egyéb munkánál, csak azzal a különbséggel,
ihogy mig a munka többékevésbbé bizonyos
kényszerűségből s más, első sorbán anyagi
külön célnak nem akarjuk tekinteni.
iA sportra, ez tagadhatatlan, a mai világban feltétlenül szükség van, mert bizonyos
fokig ellensúlyozza a hivatásszerű foglalkozásoktól eredő testi és lelki bajokat.
És
mégis az a nézetem, liogy ez a természetes
és miivel egészséges, üdvös igyekezete az emberiségnek, ma. még nem mozog helyes keretekben. Mert- túlnyomó részben nem látunk
egyebet, minthogy a felhalmazott emberi
energia hóba nagy erőfeszítés mellett teljesen kárba Vész.
iA mai világban pedig, amikor minden
gondolatunk, tevékenységünk haszonra, vagy
jövedelöm- és tőkeszaporodásra irányul: a
sportok iízóse anyagi károsodást jelent. Mert
mtinden erő, amely kánba vés;z, egyúttal
anyagi veszteség is.
A helyes megoldást abban látnám, lia az
egyes sportok helyébe lassanként ugyancsak
szórakozó és egészséges, de egyszersmind ha-
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szonkajtó foglalkozások lépnének. Amint a
többé-kavésbbé nehéz munkát űzők szabad
idejükben szellemi téren keresnek szórakozást ingyenes tudományos előadások, szakiskolák, olvasótermek látogatásával, ugy a kiváltképm szellemi munkával foglalkozók
annak befejeztével megfelelő fizikai munkában kereshetnék azt, amit nekik ma valamelyik többnyire mégis csak költséges sport
nyújt.
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(Saját tudósítónktól. A budapesti, királyi ügyészség kétrendbeli csalás büntette
miatt szenzációsan érdekes vádiratot adott
az ország egyik legelőkelőbb családjának
egy fiatal sarja ellen. Néhány évvel ezelőtt
fényes ünnepségek mellett vezette oltárhoz
Burchard-Bélaváry
Pál bécsi követségi titkár őrgróf Pallavicini Adolf Teréz nevü leányát. Az esküvőt családi tanácskozás előzte
meg. A fiatal férj atyja, Burchard-Bélaváry
Konrád főrendiházi tag jótállást vállalt arra,
hogy fiának rangjához illő jövedelmet biztosit. Át is adott neki negyvenezer koronát, a
mi azonban pár hét alatt elfogyott. Ámde
mirevalók az uzsorások. Nem telt bele egy
esztendő, Burchard-Bélaváry Pál adósságai
meghaladták az egymillió koronát. Miután
senkinek se fizetett, a további hitelszerzés
már nehezen ment. De azért ment.
A követségi titkár 1910. november 10-én
ügynökei utján elhitette Perlefter Pál bécsi
szőriyegniagykereskedővel, hogy lakása és felesége kastélya számára nagyértékü szőnyegekre van szüksége. Nevének, előkelő állásának, családja gazdagságának hangoztatásával sikerült a kereskedőt rábírni arra, hogy
harmincötezernégyszáz
korona értékű szőnyeget és gobelint adjon neki hitelbe. Persze az árukat nyomban elzálogosította, a
cédulákat pedig eladta.
Ugyanígy járt el Langhanimer Ignáceal,
akitől tizennégyezerötszáz koronáért, tulajdonjog fentartással egy automobilt vásárolt
hitélbe. Ezt is nyomban eladta.
Közben megtörtént, hogy sógorától, Pallavicini Alfréd őrgróf tói is négyezer korona
kölcsönt kapott. A sógor bepörölte őt, atyját
és a feleségét. A tárgyaláson megjelent egy
ügyvéd, aki meghatalmazással igazolta, hogy
ő Burchard Pál feleségének az ügyvédje. A
mikor a nő ezt megtudta,
okirathamisitás
imiatt följelentést tett ismeretlen tettesek ellen, azt állítva, hogy az ügyvédi meghatalmazásra valaki ráhamisitotta a nevét. Á vizsgálóbiró a meghatalmazást lefoglalta s az
ügyben az eljárást megindította.
A két bécsi .kereskedő följelentésére az
ügyészség most kétrendbeli csalás miatt vádiratot adott Burchard-Bélaváry Pál ellen. Az
ügyet a napokban fogja tárgyalni a vádtanács.
§ Baloghy György dr. sajtópört indít.
A napokban lezajlott Lukács—Désy-pör
hullámai nemcsak hogy nem mosódnak el, de
egyre nagyobb emóciókat vernek föl. A tárgyalás után több lap szenvedélyes támadást
intézett Baloghy György dr. törvényszéki elnök ellen. A támadásoknak, amelyeknek személyes élük is volt az elnök ellen, — folytatása lesz. Baloghy elnök fölhatalmazást kért
az igazságügyminisztertől, hogy három újságíró ellen rágalmazás miatt megindíthassa az eljárást. Ha a miniszter hozzájárul a
sajtópör megindításához, ugy azt delegált biróság fogja majd tárgyalni és valószínűleg
a pestvidéki esküdtbíróság.
§ ítélet a Csávossy-pörben, Megemlékeztünk már a Csávossy-ügy epilógusáról, a
melyet a mult héten tárgyalt a szegedi Ítélőtábla. Németh Ödön dr., Fischer Ignác dr. és
Hirdovánszky Károly dr. egyetemi magántanárok, elmegyógyászok rágalmazás miatt
följelentették Teller Miksa dr. budapesti

ífl
ügyvédet, néhai Csávossy Qyula báró jogi
képviselőjét, inert az a nagybecskereki törvényszékhez intézett beadványában
Csávossy Qyula báró tóbolydába való internálása miatt rosszhiszeműséggel vádolta meg
az orvostanárokat. A nagybecskereki törvényszék háromszáz korona pénzbüntetésre
itélte az ügyvédet, de az itélet végrehajtását
fölfüggesztette. A tábla pénteken délelőtt hirdette ki ebben az ügyben az ítéletet, amely
helybenhagyja a törvényszék
ítéletét. Az
ügyvéd semmiségi panaszt jelentett be.
§ Elítélt bankvezetőség. A szabadkai
Központi Bank Raskó Lajos szabadkai kereskedelmi ügynöknek egy ötezer koronás
betétkönyvet adott ki hasonló összegű váltó
ellenében. Raskó a betétkönyvet biztosítékul
egy bécsi nagykereskedő cégnél helyezte el,
amely később Raskó adósságai ellenében a
betét kifizetését kérte a pénzintézettől. A
bank időközben tönkrement, most fölszámolás alatt áll s igy a fiktív betétkönyvet nem
válthatta be. A bécsi cég ezért följelentést
tett a bank vezetősége ellen. A szabadkai törvényszék most tárgyalta ezt az ügyet és bár
a kihallgatott bankszakértőknek az volt a
véleménye, hogy a betétkönyvnek váltó ellenében történt kiállítása megengedett és rendes banktechnikai dolog, a biróság a vádlottakat magánokirathamisitás
bűntettében bűnösöknek mondotta ki és Robicsek Béla igazgatót nyolc hónapi, Grün Aladár főkönyvelőt
nyolc és Szegvári István pénztárnokot hat
havi böHönre itélte el. A vádlottak a bűnösség kimondása miatt fölebbeztek.
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A vidék és a gabonapiac.
(Saját tudósitónktól.) Novemberben ós
decemberben, amikor az októberi határidőre
szóló különböző cikkből a tőzsdetanács tiltó
rendelete folytán lehetetlen volt üzletet kötni, a buda,pesti gabonabörzén szintén nagy
pangás volt észlelhető, az akkori üzletmenet
azonban határozottam élénk volt ah oz a forgalomhoz képest, melynek mostanában színhelye a gabonatőzsde. A mindig vállalkozó,
minidig eleven és az üzlettelenségbe eddig
szinte soha beletörődni nem tudó bulisz
ugyanis most már szintén tartózkodik attól,
hogy holmi kisebb napi üzletet kössön, mert
a mióta a gazdáknak, kereskedőiknek a mostani pénzviszonyokkal megokolt abszolút tartózkodása folytán a vidékről
egyáltalában
nem érkezik megbízás, kevés valószínűség
van arra, bogy nyereséggel adhatnánk tul
akár a vásárolni, akár az eladni óhajtott kötéseken. Hétfő óta tudniillik gyakrabban
megtörtént, hogy egy-egy cikket- másfél-két
órán keresztül is egy és ugyanazon az árfolyamon kötötték, ugy, hogy általános vélemény szerint a gabonatőzsde ínég akkor sem
nyújthatna siralmasabb látványt, ba a tanács esetleg máris a legszigorúbb intézkedést
tette volna a spekulációs túlkapás megfékezésére, vagy ha drákói rendszabályokkal reformálta volna meg a tőzsdét.
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x A Wiener Bankverein és Nagyvárad
Jelentettük, hogy Nagyvárad város polgármestere a Wiener Bankvereinnel tárgyalásokat kezdett egy nagyobb kölcsön fölvétele
dolgában. A tárgyalások kezdetén a Wiener
Bankverein vezetősége nem sok hajlandóságot mutatott a kölcsönre. Most azonban arról
értesítenek bennünket Nagyváradról, hogy a
bécsi intézet, amely igen nagy készpénzfölösleggel rendelkezik, időközben meggondolta a dolgot. A Bankverein állítólag mégis
hajlandó egy, esetleg másfélmilliós kölcsönt
adni a városnak, amely eredetileg hat millió
koronára reflektált. A kölcsön föltétélei még
nincsenek megállapítva. De egész bizonyosra
vehető, hogy ez a kölcsön jó drága kölcsön
lesz. A mai pénzviszonyok közt nem is képzelhető ez máskép.
A budapesti gabonatőzsde.
a lehetőségével, hogy ha az utóbbi napok fagyos időjárása ujabb kárt tett volna a hótakaró! nélkülöző vetésben, a gazdák még kevesebb árut foginaik piacra hozni, mint eddig,
a jegyzések azonban, — mivel a forgalom
sehogy sem akar megélénkülni — keveset
változtak. A búzát, zabot a délelőtti órákban
néhány fillérrel nagyobb áron kötötték ugyau
mint tegnap, de e jelentéktelen ár javulás is
csupán abból az okból keletkezett, mert az
orosz készülődésről, továbbá a román-bolgár
kofliktus kiélesedéséről ujabban érkező hir
ismét a külsőpolitikára irányította a spekuláció figyelmét. Vagyis, akik pesszimisztikusan vélekednek a várható fejleményekről ós
figyelembe veszik, hogy a kontremin érdekeltség amúgy is nagyon jelentékeny, viszszaváisárolták az eladott kötésekből. Délben a
következők az árfolyamok: Buza áprilisra
11.61—11.62. Októberre 12.20—12.21. Rozs áprilisra 9.89—9.90, októberire 9.70—9.71. Tengeri májusra 7.70—7.71, juliusra 7.92—7.93.
Zab áprilisra 10.34—10.35, októberre 8.92—
8.93.

A határidőüzletnek ez a teljes csődje természetesen
óriás elkeseredést okoz a gabona§ Incéd! Árpád büntetése. Incédi Árpád
tőzsdén. Nemcsak azért, mert egyelőre semszegedi építési rajzolót két rendbeli csalás mi jel sem vall arra, hogy hamarosan lényemiatt- másfél évi börtönre itélte a szegedi gesebb változás állhatna, be a
helyzetben,
törvényszék. A tábla hat hónapi börtönre mint inkább elsősorban abból az okból, miért
száílitottia le a törvényszék Ítéletét. A Kúria a januárban és február elején megkötött ánjó ráhagyta a tábla ítéletét, amit pénteken gázsmán pro és kontra nagyon jelentékeny.
Attól félnek tehát, hogy ha néhány nagyobb
(délelőtt hirdetett kii a törvényszéken Rigó helybeli spekuláns megunja ezt a mostani álEndre dr., a harmadik büntetőtanáes elnö- lapotot és szabadulni akar kontremin- vagy
ke. Inezédi arra kérte Gergics Károly dr. ihoszérdekeltségétől, ez csak jelentékeny árA budapesti értéktőzsde.
ügyészt, hogy aídjon neki halasztást a bünte- csökkenésnél vagy árjavulásnál volna lehetA mai előtőzsde forgalma igen szűk metés megkezdésére. Az ügyész megtagadta a séges, mert az utóbbi időben is gyakran le- derben folyt, mert a külsőpolitikai hirek a
hetett meggyőződni arról, hogy a vidék támokérés teljesítését, amire Inezédi igy repliká- gatása nélkül kisebb tételek eladása vagy vá- spekulánsokat tartózkodásra kényszeritet ték.
Igaz, hogy a román-bolgár viszálykodás kizott:
sárlása is határozottan nehézségbe
ütközik, töréséről tegnap délután kolportált hir valót— Nekem köteles halasztási adni az Arra pedig még csak gondolni sem lehet, lannak bizonyult, sőt ma jobb színben látják
hogy hacsak valamely váratlan fordulat a a helyzetet, ámde Delcassé kinevezését péügyész ur! Jogom van ezt követelni!
külső politikában nem ad erre okot, a vidék tervári követté nálunk és Bécsben, sőt BerAz elnöik rendreutasította Inczédit, aki megbízással keresse föl a tőzsdét, mert a
azonban tovább folytatta az ügyésszel való helyzet, helyesebben az üzlet iránya, amúgy linből érkezett jelentés szerint Németországban is niem szívesen fogadták.
diskurzust, amire két fogházőr fölkisérte az is nagyon bizonytalan.
Az üzlet iránya mindazáltal alapjában
iigyézsóg fogházába.
A gazdakörökből érkező jelentés úgy- szilárd volt, amit legjobban -karakterizál,
szólván napról-napra megerősíti, hogy a hó- bogy a koronajárádék ina is néhány fillértakarót nélkülöző vetés sokat szenvedett
a rel drágábban volt keresett A nemzetközi
j a b b b b b b b a b b b b b h b b b b b b b a b b
kemény fagytól s hogy ennélfogva nagyon piac értékeinek ára lemorzsolódott, az oszis számolni kell annak a lehetőségével, hogy trák hitelintézet mérlege, bármennyire tetA
ez is hozzájárulhat az árukínálat csökkenésé- szett az érdekelteknek, hatást nem tett. A
hez, mindazáltal a tavaszi buza iránya már helyi piac üzlettelen volt, átmenetileg a manapok óta egy és ugyanazon az árnivón mo- gyar bankrészvény fedezés nyomán emelkema este B a t l a K á l m á n zog. Akik mostanában rósztvesznak a határ- dett, A készárupiac is üzletifelen volt, néhány kőszénértéket a tegnapinál kissé olcigányzenekara muzsikál. időüzlei forgalmában, nem annyira a hoza- csóbban kínálták, ellenben az Adria-, Atlantal és a vidéki árukínálat jelentékteleuségét,
ottani nagyobb ár-fizetést, mint inkább azt ti-ka. és a Komerzbank-részvény ára kissé jaHolnap este nagy tombola. az
veszik figyelembe, hogy a helyben beraktá- vult, A zárlat nyugodt volt. Kötöttek: Marozott árukészlet, különösen redukált üzem- gyar hitel 808—810. Osztrák hitel 618.50—620.
9M»l!imilRIHnBIHiIS3E3i!'
nél néhány hétig elég lesz a fővárosi liszt- Leszámitolóbank 809.50—810.75. Magyarbank
gyárak ellátására. Vagyis egyelőre mitsem 559.50—562. Schw-arzer 237. Városi vasút 367
törődnek azzal, hogy a vidéki malmok élén- —367.50. Közúti vasút 666—668. Rimamiurányi
kebb vásárlókedve folytán a report további 701—701.75. Komerzbank 3595. Adria 528—525.
nagyehbodásánál a fővárosi lisztgyárak vá- Atlantiba 343.75—344.50.
ratlanul taktikát változtathatnák ós tekintetA bécsi börze.
tel a külsőpolitikai és mezőgazdasági helyzeti
A
z
előbörze
Delcassé kinevezésének hírére, komoly átvételi szándékkal lephetik meg
re
gyöngébben
indult
meg, de később mega piacot-.
24.— kor.
egy évre . .
javult és helyi vásárlásra az irányzat emelkedett A hitelintézet mérlege kedvező hatást
12.- „
félévre
. .
x A szesz tőzsdei jegyzése. A tőzsde- tett ugyan, de az árfolyamok alakulására
negyedévre .
6.— „
tanács a szeszkartell kérelmét a szesz tőzs- nem volt befolyással. Kötöttek: Osztrák hiegy hónapra
2*
M
dei jegyzésének elrendelésére vonatkozólag tel 618.50. Magyar hitel 808. Landerhank
tudvalevőleg elutasította. A kartell nem akar 508.50. Osztrák Magyar államvasút 699. Déli
belenyugodni ebbe az elutasításba és — hir vasút 112. Rimamurányi 701. Alpesi 1019.50.
szerint — legközelebb ismét be fogja adni a Skoda 811.
szeszjegyzés elrendelésére vonatkozó kér- • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • M I
egy évre . .
28.- kor.
vényét. Á kartell most gazdakörökben keres
félévre
. .
14.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
segítőtársakat álláspontjának támogatására
negyedévre .
7.
ama 'szeszfőzök között, akkikel szoros üzleti
Kiadótulajdonos : Várnay L.
sgy hónapra
2.40
összeköttetésben áll.
••••••
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DELM AG Y ARORSZÁG
szinház

Városi

GUMMITtöbbmint 2000!
^orvos mintalegmegbizj
, hafibbat ajánlja.
A kirakatokban ki-1
j^iiggeszfett OLLA rec-í
' lamláblácskák a2 elá-J^
frusitd helyi
[Ára 4.6 és 8 K.^
Lhczatjáétrt

Folyószám 212.

Szeged, 1913. február 22-én

CHARLIE NÉNJE.
Angol bohózat 3 felvonásban. Irta: Brandon Thomas.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Sir Francis Chesney Baronet, volt
Szatmáry Árpád
indiai ezredorvos
Heltai Jenő
Spephen Spittigue, ügyvéd
László Tivadar
Jack Chesney
Mihó László
Charlie Wikeham
Virányi Sándor
Lord Frank Babberley
Koháry Pál
Brasset, szolga
Csáder Irén
Donna Lucia, a Charlie nénje
Harmath Zseni
Spittigue, unokahuga
Szohner Olga
Kitty Spittigue, gyámleánya
Gyöngyösy Teréz
Ella. árva

Ara tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. — Követelje azonban, hog
szállítója önnek csakis OI.LA-t a d j o n és ne engedjen magának cse
kélyebb értékű silány utánzatot mint „ép oly jót" feldicsérni, — Az
elárusító helyek kimutatását és árjegyzéket ingyen küld az OLLAgummigyár Wien, II|306, Praierstrasse 57.

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

Téglagyárak számára
alkalmas száraz kotrógép jutányosán

Hirdetéseket felvesz a

e

kiadóhivatal Kárász-uíca 9.

A
Gyenge

nők,

11

P

gyer-

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

R

Ó

H

I

R

D

E

Izzad valamely test-

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

ellen

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

1

a

d o .

Kérdezősködések Blockner J. hirdetési irodájába, Budapest, IV., Semmelweis-u. 4. „Téglagyár 1000" jelige alatt kéretnek.

T

É

S

E

K

O s i p l t e »
es szöveífiiggönyök különös gonddal vegyiieg tisztíttatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

LUCZA

JÓZSEF

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

.
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „C h i n a h a js 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,

14.

Íj

Telefon

10-59.

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem §9ÍP hazai elsőrendű "TM5 amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivifelben. Szabott
egységes 1 0 — 1 3 — 1 7 — 2 2 korona árban.
567

N A Y

R Ó N A

köztisztasági gépek és eszközök gyára

BUDAPEST, V. KER. ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.

Kossuth Lajos-sugárut

1. szám.

Csillárok, gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::
Telefon 488.

Telefon 488.

Szeged szab, kir. város tanácsától.
3860-1918, t. sz.

Hirdetmény.
Az 1913. év folyamán megtartandó időszakos hitelesítés helye és időpontja tárgyában.
A szegedi állami mértékhitelesítő hivatal
által teljesítendő időszakas hitelesítés a folyó
évben az I., II., IV., V., VIII. közigazgatási
kerületekben fog végeztetni.
Midőn a hitelesítés rendjét az alábbi
megállapítás szerint az érdekeit kerületekben
lakó feleknek tudomására hozzuk, figyelmeztetjük mindazokat akik a közforgalomban
mértékeket és mérőeszközöket használnak,
hogy az időszakos hitelesítésen részt venni
és á közforgalomban használatban levő minden mértéküket és mérő eszközüzet bemutatni tartoznak.
Ezen kötelezettség megszegése az 1907.
évi V. t.-c. 32. §-a szerint 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, visszaélés esetén pedig 8 napi terjedhztő elzárással és 400 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

I. Az időszakos hitelesítés rendje.
Az időszkos mértékhite]esités az alább
felsorolt napokon d. e. 8., d. u. 2 órakor az
állami mértékhitelesítő hivatalban (Szegeden,
Boldogasszony-sugárut 31.) végeztetik el.
I. kerület: Belváros.
A felek
nevének
A hitelesítés napja
kezdőbetűje

A—B.
B.
B.

Jfioskovits cipőárúháza, Szegedj
Kárász-utca

Szeged,

Auer-fény vilógitásl- és
jókarbantartási vállalat.

B-D.
D-F.

G.
G—H.
H—K.
K.
K.
K-L.
L-M.

február
n

n
n
n

[
tt

március

17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
10.

A felek
nevének
A hitelesítés napja
kezdőbetűje

N.

N—O.
P.
P.

március

tt
>F

tt

R-S.
S.
S-Sch.
Sz.
Sz-T.

tt

V.

»

u-v.

w-z.

»

»

f*

11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
20.
26.
27.
28.
29.

II. és IV. kerület: Felsőváros.
A-B.
B.
B.
B.
B-C.
C-D.
D.
E-F.
F-G.
G.
H.
H.
1—K.
K.
K.

szeptember

tt
»

tt
tt
n
"

»

tt

9.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
25.
26.
27.
29.

K.
K-L.
L—M.
M.
N.

szeptember 30.
október
1.
23.
4.
8.
O-P.
P.
9.
10.
R.
11.
R-S.
13.
S.
14.
Sch—Sz.
15.
Sz.
T.
16.
T-U.
17.
18.
V—Z.

i . és VIII. kerület: Rókus és Felsőtanya.
A.
B.
B.
B.
C-D.
D.
E-G.
G-H.
H.
K.
K.
K.
L.

október

tt

november
»

27.
28.
29.
30.
31.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

L—M.
M.

november

N.
O - P .
P.

Q-R.
S.

s.

15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Sch-Sz.
Sz.
»
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
T-V.
tt
162
Szemétgyüjtőszekrények. Hulladékkocsik és sze
V.
W-Z.
»
meteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. SziSzeged sz. kir. város tanácsának 1913.
vattyuk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
február
hó 20-án t. ü.
Állandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben.
Dr. Lázár György
polgármesler.
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Ajánlja teljesen újonnan átalakitott üzletét a nagyérdemű közönség szives figyelmébe.

<35>

W

<55

<95>

B ö n y v k e r e s k e d é s é b e n

ZáÉt

a magyar és külföldi irodalom termékei nagy választékban raktáron tartatnak, a
lévőket a legrövidebb idő alatt beszerzi.

$

raktáron

esetleg

nem

<95
<35>

Divatlapok é s folyóiratok
a leggyorsabban eredeti árakon megrendeltetnek.

<95
<95
®

Zeneműkereskedésébon

<55

minden újdonság raktáron van.

<55

í r ó s z e r e k é s papirneműek
osztályában minden e szakmába vágó cikkek a legjobb minőségben és legjutányosabb árakon szolgáltatnak ki.

í r ó g é p kellékek
úgymint irógép szallag, szénpapir, Írógéppapír, gépolaj stb.-ből a legjobb minőséget
S C H A R O L O G R A F és M I B E O G R A F sokszorosító gépek raktára.

Z £ ö n ; | ? v i i y o m d á J á . l i a . i i

tartja

w

9

mely villanyerőre és a technika legújabb vivmányai szerint felszerelt gépekkel van berendezve
nemű nyomtatványok, úgymint:

Körlevelek
Levélpapir és borítékok
Számlák
Árjegyzékek
Memorandum
Utalványok

raktáron.

minden-

j Részvények
j Alapszabályok

Eljegyzési, esküvői és
báli meghívók
Gyászjelentések
Egyleti nyugták
Étlapok
Rovatozott pénzintézeti
Mindennemű ügyvédi
és üzleti könyvek
és gazdasági nyomtatDíszoklevelek
ványok és könyvek

előállítása szép Ízléses kivitelben kifogástalan pontos szállítással vállaltatnak el.

KöayvkötéiKete

<35
<35>
<35*
W
W1

w
<35
<35>
<M>
W
<Mi
<35>

diszmunkák és minden egyébb könyvkötések gyors és pontos elvégzésére modernül berendezve.

Közigazgatási

é s ügyvédi

nyomtatványok állandó nagy raktára.

.Mi

<95
(Mi
<35>
(Mi

<95

csinos kiállításban gyorsan és pontosan készülnek saját műhelyében.

Czleti

k ö n y v e k

dús választékban vannak raktáron és külön rendelésre is szépen és gyorsan készülnek.

<55
#<55<55

<BH3C><3P<9P<3g> w
NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBA* SZEGEDEN KARÁSZ-UTGA *

(Mi
<35

(Mi

<95

