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Szeged, 1913.
A politikai helyzet.
Megvilágítani óhaj/tjuk a politikai
helyzetet és elsősorban a minisztérium szituációját. Vizsgálnunk kell e végből, hogy
a legutóbbi napok eseményei a helyzetet
mennyiben és milyen irányban t befolyásolják?
A vallás- és közoktatásügyi miniszter tudvalevőleg beadta lemondását. Ennek folyományaképen a miniszterelnök kihallgatáson jelent meg a király előtt. Az
audiencia eredménye az, hogy az uralkodó
Zichy János gróf kultuszminiszter lemondását elfogadta s a vallás- és közoktatásügyi tárca Lukács László miniszterelnök
előterjesztésére azonnal uj gazdát kapott
Jankovich Béla dr., a nemrég kinevezett
kultuszminiszteri államtitkár személyében.
A kultuszminiszter lemondása feltűnő körülmények között ment végbe. Zichy
János gróf nem vállalta a szolidaritást a
kabinettel az ellenzék botrányhajhászó
kampányának kiparirozása tekintetében. A
miniszternek ez az állásfoglalása a jelenlegi szituációban fokozott érdeklődés középpontjába helyezi a lemondását.
Azokban a politikai diszkussziókban,
,melyeket e helyen folytatni szoktunk, a
korona viselőjének személyét , lehetőség
szerint kikapcsoltuk. A helyzet azonban
olyan, hogy Lukács László királyi kihall-

Nyári délutánon a kertben.
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gatásának politikai eredményeit le kell szögeznünk.
v
Aki az ellenzék sajtóját figyelemmel
kisérte, meggyőződik róla, hogy az ellenzék minő vérmes reménységeket fűzött a
kormányelnök audienciájához. Csodálatra méltó naivitással szinte megtették az
uralkodót bírónak a botrányok dolgában
és ítéletet vártak maguk — mellett.
Távol áll tőlünk, hogy a kihallgatásnak ezt a jelentőséget tulajdonítsuk. Bárminő csábító is volna nekünk, hogy az
audiencia eredményét ezen az alapon —
melyet maga az ellenzék kinál föl — a
magunk javára politikailag kihasználjuk,
tartózkodunk ettől, mert a koronának ilyen
éles és izzó szenvedélyektől áthatott ügyben való ekszponálása alkotmányellenes
volna és a tényeket sem fedné.
Annyit azonban a helyzet megvilágítása végett talán szabad megállapítanunk,
mint nyilvánvaló faktumot, hogy a kormány a királynak változatlan
bizalmával
rendelkezik.
Ide lenn pedig a minisztériumot egy
hatalmas és egységes többség támogatja,
amely, mint elnökének,
KJiuen-Héderváry
Károly grófnak nyilatkozata is mutatja,
tisztában van azzal, hogy a kormány fején
és testén keresztül tulaj donképen az ő életére törnek.
Ilyenképen Lukács László szilárd politikai állásban, parlamenti akcióképessé-

bámulva gondolkozik és hirtelen olvasni kezdett.
Irta : Lakatos László.
A kocsis eltűnt és Helén letette a könyvet. A sárga legyezőt mindkét kezébe fogta
Lomha, augusztusi kora délután volt. A és morzsolni, tépegetni kezdte az apró szalnap ugy sütött, mintha már maga sem birta majószágot. Rombolt és pusztított, mint a
volna saját nagy tunya és mégis nyugtala- gyermek, amikor az első életösztönök tánító melegét és most azt mind alá akarta madnak benne. De hamar elhajította a levolna bocsátani a földre, hogy a saiát forró gyezőt is és most megint magát nézte. A piés kinzó terhétől szabaduljon. A villa kert- ros pomgy-sélyemből való ruháját kissé föliében, a tennisz-tér mellett izzó volt, a fii- húzta, a jobb lábát általvetette a bal lábán
ben ketten hevertek: Helén és tőle távolabb és a fekete vékony selyemharisnyában százkinyújtózkodva, lehunyt szemmel, nyitott szorosan karcsú jobblábát nézte, a bokáját,
szájjal, álmában szuszogva egy fiatalabb fér- amely valami önmagában elvesző karcsú fifiember.
nomság volt és olyan hajlékony, mint másHelén nem aludt. Balkeze sárga, szal- nak a kezén a kis ujja. Helén sokáig nézte a
mából font legyezővel babrált, olcsó japán lábát, a bokáját, ugy nézte, olyan reszkető
legyezővel, amilyeneket nyáron az utcán érdeklődéssel, amint az ember csak az arcát
szoktak árulni. A jobb kezében könyv volt: szokta a tükörben figyelni.
Helén gondolatai most össze-vissza járBarkircsev Mária levelei. Helén már nem olvasta a könyvet. Talán azért nem tudott ol- tak azzal a lágy bensőséggel a lélek minden
vasni, amiért aludni sem tudott, az augusz- titkos remegésénak engedelmeskedve, ahotusi naptól, a nyártól, amely megérleli a fák gyan az ember csak elalvás előtt tud gongyümölcsét és az emberek rejtett gondola- dolkodni, vagy nyomban az ébredés után, a
tait. nem tudott aludni saját magától, a piros mikor a félig nyitott szem pilláján még ott
ruhától, amelynek a színe most izgatta, va- táncolnak az álom kusza képei, amelyek
dította a szemlét, a saiát huszonhárom éves, minden titkolt fájdalmat és vágyat elárulnak
leányságban eltöltött fiatalságától . . . Las- ébredő magunknak . . . Helén most éppen
sú, álmos járással most a kocsis haladt át igy gondolkodott. A gondolatok kerültek föa kerten. A kocsis a kisasszonyra nézett, gé- libe és nem ő parancsolt azoknak. Már nem
piesen köszönt neki és Helén hirtelen ijedt- ő hivta a gondolatokat és az emlékeket, azok
séggel a könyvbe merült el . . . Ugy érezte, már maguktól kúsztak elő fiatal lelkének ránhogy a kocsis valami nagy bűnön kapja raj- cai közül. Hellénnek sók jutott az eszébe...
ta, amikor látja, hogy a saját vörös ruháját Nővérének a kis gyermeke, egy pillanatig a
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gének és az alkotmányos kormányzás minden előfeltételének birtokában fog hozzá
legfontosabb politikai föladatának, a választói jogról szóló törvényjavaslatnak
törvényhozási elintézéséhez.
A Désy Zoltán által kezdett, elvtársai által mohón fölkapott és még más,
,nap-napután tovább szőtt botrányhajhászó kampány hathatós politikai fegyvernek nem bizonyult. Minden ponton fiaskóval végződött. A biróság fogházra itélte
a becsületsértőt. A képviselőház védelmet
adott a méltatlanul megvádolt kormányelnöknek, ez a kihallgatás egyéb téren
mozgó reménykedéseket foszlatott széjjel.
Az ellenzéken nagyon, de nagyob alábecsülik azt a vitalitást, melyet a kormánynak a maga igaza és ellenfelei harcmodorának stilusa kölcsönöz.
Azokon a hasábos ekszpektorációkon,
melyekben a munkapárti rezsim közeli
összeomlását jósolják, csak mosolyoghatunk. Nehéz sorban van mostanság az ellenzéki publicisztika: a királyi audiencia
eredménye nyomán is a kormány és a
munkapárt összeomlásáról kell regélnie.
Nem kell hozzá a sorok között való
olvasás tudománya, hogy a király elhatározásának jelentőségét bárki is megérthesse. A miniszterelnök kihallgatása nemcsak a miniszteri krízis dolgában
hozott
döntést. Ezt maga a koalició
tizedrangu
sógora is, akit sosem szeretett, de aki most
hirtelen rokonszenves volt a számára és akit
— miért? ki tudná? — most először tudott
ugy elképzelni magának, hogy az orrán nem
volt a rettenetes csiptető . . . Az első bálok
jutottak eszébe, a nővérének az elmúlt mátkaideje, majd a saját első titkaira emlékezett, azután maga előtt látta a ligeti korcsolyapályát, majd gyengéd és elmosódó színekben, amilyeneket csak a wegdwoodi porcellánon látni, téli kép tárult eléje, a Dorotytya-utca este, sétáló emberek és fiatal házaspárok, akik a csemegeboltból vacsorát visznek haza, most egy fehérnemű üzlet kirakatát látta, azután Barkircsev Mária jutott
eszébe, amint huszonhárom esztendős korában száz férfi lánglelkével és egy gyermekszámára is elégtelen tüdővel a ravatalon feküdt, (a feje körii'l nizzai rózsák, a lába alatt
a ravatal zsámolyánál orosz pópa mondja a
Qoszpodij-pomilujt) majd eszébe jutott Károly, az első kísérője, akit 'kikosarazott, csak
azért, hogy ezt is kikóstolja. Lelkében újra
érezte a büszke, de tépő gyönyört, ami eltöltötte, amikor Károlynak azt mondotta:
Nem szeretem, de azért mindig jó barátnője
leszek. Károly esztendőre rá valamilyen poros alföldi városból hozott magának kövér
feleséget . . . Most egy football-pályát látott, sok-sok fehértrikós, izzó arcú legény.nye'I, majd a sápadt zenész jutott eszébe, aki
még Amerikából is háromszor irt neki, kétszer Newyorkból és mlég egyszer Clevelandból . . . Most a beteg fivére járt az agyá-

KI
kérdéssé sülyesztette a miniszterelnök személye és a nemzeti m u n k a p á r t ellen indított hajszával, amely azt a kérdést tolta
előtérbe és bocsátotta a király elhatározása alá, továbbra is bizalommal
van-e
miniszterelnöke,
kormánya és a parlamenti többség iránt. Amikor tehát őfelsége ugy
határozott, hogy elfogadja a kormányelnök és minisztertársai ellen fordult Zichy
János gróf lemondását, ezzel egyben bizalmát is kifejezte Lukács László és a kormány iránt. A kitüntető kegy,
amellyel
őfelsége a miniszterelnököt fogadta és a
bizalom, amely elhatározásában megnyilvánult, a három grófok nagyon is átlátszó
állásfoglalásánák lesújtó bírálatát és minden koaliciós reménység megdermesztését
is tartalmazza.
aaBPaBBBaBaaaaaaBBaBaaBBaaaaaaaaBBBaaaiiaaaBBaHBBBaa
Előadások az uj polgári perrendtart á s r ó l Az uj polgári perrendtartásról szóló
1911. évi 1. törvénycikk megalkotása óta
egyes törvényszékeknél már eddig is megbeszélték és fejtegették -a bírák az uj eljárás
szabályait; Balogh Jenő dr. igazságügy miniszter most elrendelte, hogy az uj polgári
perrendtartásról egységesen szervezett
előadásokat tartsanak, amelyek az uj eljárás
szabályainak gyakorlati alkalmazását s különösen annak a mai eljárástól eltéréseit tüzetesen megismertessék az itélőbiráikkal és a
segédszemélyzettel. Minthogy a polgári perrendtartásnak az 1912. évi LIV. törvénycikk
szerint legkésőbben 1914. szeptember 1-én
életbe kell lépnie, azt tervezik, hogy ez év
őszén és a jövő év elején minden vidéki királyi törvényszék székhelyén az igazságügy
miniszter kiküldöttei egy héten át naponkint
több óra hosszat fognak előadást tartani oly
időben, hogy azon a törvényszékhez tartozó
vidéki járásbíróságok bírái és segédszemélyzete is nagyobb nehézség nélkül irészt vehessen Budapesten szélesebb körben, a minisztériuoion kívüli szakférfiak bevonásával hoszszabb előadási sorozat van tervben.

ban, akit tavaszkor látott utódjára, amikor
anyjával a szanatóriumban meglátogatták...
Helén megborzadt . . . Három fűszálat szakított 'Ki a száraz nyári földből . . . A fűszálakat rágta, majd egy bogarat látott a
földön mászni és borzadva tépte ki foga közül
a fűszálakat . . . Most felkönyökölt, újra a
bokáját nézte, lassan lehajolt hozzá és kiváncsi'an az essébe ötlött, hogy meg tudná-e
csókolni a bókáját, mint ahogyan a kis gyermekek tudják ezt . . . A felső testét erősen
lehajtotta, de azután fele utón megállt és
csak a kezével simogatta meg a bokáját,
kétszer egymásután . . . Azután visszahanyatlott a fűbe.
. — Huszonhárom esztendős vagyok —
jutott most vad erővel az eszébe.
Majd, mint aki fél, hogy a saját gondolatát meghallották, aggódva nézett jobbra, ahol
Sándor még mindig a fü'ben hevert és
aludt . . . Sándor huszonhat éves volt, a villatulajdonosnak a fia, akinél most Helénék
láktaik, két éve orvos és Helén -eddig nem törődött vele. Most erősen ránézett a fiu fejére, amelyen a haj a nagy napfénytől szinte
aranysárgán csillogott. Heiénnék hirtelen
kedve lett volna, hogy a fiu aranyhajáből levágjon, egy fürtöt.
Sebesen lerúgta a piciny cipőjét és csak
ugy a selyem harisnyájában lépdelt végig a
száraz fü között a tennisz-pályáig. Ott halkan
kinyitotta a hálós kerítésbe illesztett kis ajtót és a varrószerszámából, amit még ma
délelőtt ott hagyott, kivette a kis acélollóját. Azután visszatért, nesztelenül és a fiu
mellé térdelt. A balkezével a földre könyökolt, a jobbkezében az ollót tartotta. Már kixereste a fejcsucsán a legszőkébb hajcsomót,
amit le fog vágni.
— Mit fog gondolni, ha fölébred? — ez
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Befejezték a közgyűlést.
— A választójogi kérdés. —
(Saját tudósítónktól.) Ma délután négy
órakor folytatták s alig félóra álatt befejezték a februári közgyűlést. A tárgysorozat
hátralévő pontjai iránt alig tanúsítottak érdeklődést a városatyák, aminthogy a választójogi kérdésben tett tanácsi előterjesztésen
kivül különösebb érdekességü ügy nem is fordult elő. A padsorok még gyérebbek voltak,
mint tegnap s egyetlen fölszólalás nem történt. A közgyűlés lefolyásáról alább számolunk be:
Elnök: Gaál Endre dr. kulturtanácsos,
jegyzők: Taschler Endre főjegyző és Rack
Liípót aljegyző,
Az ülés megnyitása után felolvassák a
tegnapi ülés jegyzőkönyvét, amelyet hozzászólás nélkül tudomásul vesznek.
Ezután a közgyűlés a napirend tárgyalására tér át. Magyar Károly városi gépészt, Debreczeni Károly vámpénztári ellenőrt és Szalai János lovasrendőrt saját kérelmükre a közgyűlés nyugdíjazta.
A polgármesteri előterjesztések után a
választójogi kérdés került szóiba. Taschler
Endre főjegyző referált a tárgyról. Elmondta, liogy az általános választói jog kérdésével a közgyűlés már 1807-ben és 1910-ben is
foglalkozott részint Balassa Ármin dr. és
Szivessy Lehel dr. inditványa folytán, részint padig a városihoz érkezett köriratokkal
kapcsolatban. De érdemleges határozatot
neim hozott, mert éppen akkor kormányelnöki nyilatkozat jelent meg, amely a választójogi törvényjavaslatnak (igen rövid időn
belül a képviselőházhoz való benyújtását
igérte. Utasította azonban a közgyűlés a tanácsot, hogy -kisérje figyelemmel a választói
jog ügyét- és annak idején érdemleges javaslattal lépjen a közgyűlés elé. Ennek most elérkezett az. ideje, Kassa város és Kisküküllő
vármegye törvényhatóságai köriratban megküldték a városnak azokat a módosításokat,
amelyek szerintük a választójolgi törvénytervezeten szükségesek s amelyeknek a keresztülvitele érdekében föliratot intéztek a
jutott most Helén eszébe. — Még azt fogja
hinni, hogy . . . Oh; de nem . . . Tudja,
hogy ostobának tartam, -legfeljebb arról lehetne szó, hogy férjhez menjek hozzá, de hiszen csak huszonhat éves, nincs prakszisa, ez
ostobaság . . . És aztán egyáltalán fogja-e
tudni, hogy én voltam . . . Rám fog gondolni, vagy inkább a cselédekre, akikkel éjszaka kertben sétál.
(Helén a múltkoriban 'éjszaka, az ágyában -fekve a nyitott ablakon át hallotta, a
mint Sándor doktor a cselédekkel a kertben
vihog.)
.
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— Talán inkább is ő rájuk gondol, mint
rám . . . És ha nem rám gondol, mit törődöm azzal. Eddig sem törődtem vele és most
sem venném észre, ha a nap nem éppen az Ő
fejére sütne aranyosan . . . Mit bánom azt,
hogy ő kire gondol, kivel álmodik . . .
Helén most egészen lekuporodott a földre. Lefeküdt a fűbe, mint valami pamlagra.
Háttal fölfelé feküdt, a cipőtelen két lábát
térdben fölfelé hajtotta, elől az állát két tenyerével alátámasztotta. Az olló mellette hevert a fűben.
— De azért -kivel álmodhatik? . . . Azt
mondják, -hogy bizonyos illatok bizonyos személyekre emlékeztetik az alvó embert. Vájjon megismer-e az illatomról.
És helén a parfümös zsebkendőjét az alvó Sándor nyitott szája fölé, az orra elé
tartotta. Az meg sem mozdult.
— Talán most rólam álmodik? . . . De
ez nem biztos . . . -Meg fogom tőle kérdezni, de akikor letagadja . . . Mást kell tennem . . .
Helén egy percig gondolkodott. Azután
•még -közelebb csúszott a fiúhoz. A parfümös
zsebkendőjét most már az arcára, a szájára,
az orrára.

1913. február 27.
kormányhoz, hasonló akcióra szólítván t'öi
Szegedet.
A jogügyi bizottság foglalkozott a köriratok kapcsán a választójogi javaslattal s a
jogügyi bizottság egyöntetű véleménye alapján a tanács — mondotta az előadó — a következő módosításokat- terjeszti a közgyűlés elé.
Három irányban volt észrevétele a jogügyi bizottságnak a választójogi javaslat ellen: 1. a választók száma tekintetében; 2. a
magyarság fölényének biztosítását kívánta
nagyobb mórtékben és 3. a választási eljárás
túlságosan szövevényes és bonyolult volta
miatt emelt kifogásokat. A kormányhoz terjesztendő föliratban tehát kérni fogja:
1. a 30 éves korhatár
leszállítását;
2. a magyar irni-olvásni tiudás minden
egyéb föltétel nélkül való érvényesitését, de
nem szükséges a magyar irni-olvasni tudás,
h a bizonyos föltételeknek megfelel a választó. (Például: vagyoni cenzus.)
3. a választási eljárás -egyszerűsítése és a
választási -elnök jogkörének korlátozása;
végül 4. mondja ki a közgyűlés, hogy a
törvényhatósági joggal felruházott városokban a titkos szavazás érvényesitését kívánja.
A közgyűlés a tanács előterjesztését helyesléssel elfogadta. Ezután Gaál Endre dr.
elnök a közgyűlést berekesztette.
Miniszterbucsuzás. Zichy János gróf
volt kultuszminiszter ma délelőtt megjelent
a kultuszminsztériumban, ahol rendkivül sokan látogatták meg. A miniszter a délelőtt
folyamán fogodta az államtitkárokat és a referenseket is. Zichy János gróf bucsuzásának
és Jankovioh Béla hiv-atalibalópésének időpontját még nem állapították m-eg.
Olaszország fegyverkezése. Rómából
jelentik: Az olasz kormány legközelebb katonai -javaslatot fog a kamara elé terjeszteni, amelyben igen jelentékeny hitelt fog kérni a végből, hogy a francia -és a német hadsereg mintájára az olasz hadsereg létszámát
is jelentékenyen
fölemelhesse.
Spingardi
hadügyminiszter a pártok vezéreit már értesítette erről a tervéről
— Vájjon fölébred a leheletemtől, vájjon fölébred tőlem, a közelségemtől?
Előbb kíváncsian, majd maga is nehéz
lélekzetet véve, utóbb vad erővel a fiúra fújta az ő meleg, nyári, huszonhárom esztendős, leányi leheletét. A leheletet, ami belülről
jött, ő belőle, ö t percig csinálta ezt az érthetetlen játékot, Sándor meg sem mozdult.
Helén homloka bíborvörös lett az agyába toluló vértől. Egy szó sem jutott az eszébe, még az sem, ami keblét dühösen fordulta,
még ez a szó sem, hogy: gyalázatos . . . Az
ollóhoz kapott Helén. A fiu aranyos hajára
nézett, majd megvetően bigygyesztette az
ajkát. Azután a balkezével megfogta a Sándor doktor fehér flanel! nyári kabátját, a
jobbkeze mutató és hüvelykujját az olló két
fülébe illesztette és haragos erővel (közben
a saját ajkát véresre harapta) irtózatosan
összeszabdalta a kabát flanel! szövetjét. A
ruhadarab már csupa rongy vollt, a kis acélolló -hangos kárörömmel nyiszegett, Sándor
még sem ébredt föl. Helén végül a meggyalázott ikabátból tenyérnyi szövetet teljesen kitépett, a kezében összegyűrte, a cipőjét fölhúzta, az ollót zsebredugta és a csúnya zsákmányával megszökött.
Eleinte a szobájába akarta' vinni a fehér
flanell-darabot, de útközben elébe került
Jimmy, a kis fekete selymes szőrű macskája.
Az állatnak dobta oda a flanellszövet darabot, amely most olyan volt, -mint egy rútul
elveszített zászló utolsó tépett foszlánya. A
macska, -mint a kis gyermek, megörült a .játékszernek és apró fogával szétrágta, eles
körmeivel szálakra hasította a szövetet, ami
pár perccel azelőtt im-ég ép volt, egész es
ugy, olyan szervesen tartozott az alvo Nándor doktor kabátjához, mint a kéz, az orr
vagy a fül az egészséges ember testéhez.
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Lukács miniszterelnök
nyilatkozata.
(Zichy János hirtelen lemondása.
- A volt kultuszminiszter nyilatkozata. — A Désy-ügyről.)

I!

DÉLMAGYARORSZÁG
gatta a véleményt és hivatta Lukácsot. Erre
a miniszterelnök előadta a dolgot a felségnek. Erre a király állítólag -azt felelte:
— Zichynek le kell mondani!
Lukács László erre, anélkül, hogy Zichyt megkérdezte volna, bejelentette a kultuszminiszter lemondása s nyomban előterjesztést tett az utód kinevezésére is. Ezt az
intimitást azért nem hozták nyilvánosságra,
mert élőbb Zichyt informálni akarták a k i rály döntéséről.
A Pester Lloyd hasábjain érdekes cikk
jelent meg arról, miért nem vitte a Désyféle vádakat parlamenti bizottság elé, mini
azt Zichy János gróf kívánta. A nevezett lap
ezt irja:
A kormány lázon a véleményen van,
hogy a felebbezési bíróságok még megengedhetik a bizonyítást Désy Zoltán pőrében.
Ep ezért ennek az eshetőségnek nem lehet
elébe vágni parlamenti bizottság által. Föltéve, hogy Zichy János gróf követelése valóra vált volna és parlamenti bizottság foglalkozott volna az esettel: nem maradna-e meg
annak a veszélye, hogy a bizottság és a biróság utjai kereszteznék egymást?
Parlalamenti bizottság eljárását kérni ma még kofái. Ha megejtenék a parlamenti vizsgálatot, az egyszersmind a magyar bíróságok
ellen való bizalmatlanságot jelentené. Miután
pedig a parlamenti bizottság működése ebben az ügyben lehetetlen, kénytelen volt a
miniszterélnök beletörődni Zichy János távozásába.

(Saját tudósítónktól.) Lukács László miniszterelnök negyed tizenegykor jelent meg
ma a képviselőházban. A miniszterelnök feltűnően jókedvű volt.
— No, kegyelmes uram, szólt hozzá a
kölcsönös üdvözlések után Mártonffy Márton, — hát végre megbuktunk?
— Dehogy buktunk, — válaszolt a miniszterelnök nevetve, — most még kevésbé
buktunk meg, mint valaha.
— No, de ilyet, — tréfálkozott vele Héderváry Károly gróf, — h á t igazán nem buktál meg?
— Nem, nem buktam meg, — válaszolt
Lukács, — sőt azt is mondhatnám, hogy éppen ellenkezőleg.
— Mindenáron azt akarják, — folytatta
a miniszterelnök, — hogy meghaljunk,
mi
pedig cs'ak azért is tovább élünk. Sőt olyan
jó kedvünk van, hogy talán sohase halunk
meg!
Lukács miniszterelnök a jobboldali folyosóról az elnöki szoba felé tartott, .amikor
útközben találkozott Tisza István gróffal. Tisza, aki Beöthy Pál alelnökkel és Sándor Jánossal az ülésterembe indult, üdvözölte a miniszterelnököt:
— Isten hozott. Simán ment-e a dolog?
— Igen, — válaszolt Lukács, — elég simán. öt perc alatt rendben volt minden.
— Tehát eredménnyel jártál, — szólt
Tisza.
— SzkutarinaK Albániához való
— Erősebben ülünk a nyeregben, mint
csatolásába belement Oroszország
valahü, — felelte a miniszterelnök nevetve.
és támogatják Anglia és FranciaA lemondott kultuszminiszter ima nyiország is. Igy a helyzet lényegelatkozott a munkapárttal szemben való masen javult a monarchiával. —
gatartásáról. Á nyilatkozatban azt hangoz(Saját tudósítónktól.)
Oroszország és
tvtja, hogy a munkapártban nem akar szaa monarchia jórészben az albán-kérdésben
kadást kelteni.
jutottak
éles ellentétre. Itt várták az ösz— Nem lépek ki, — mondotta Zichy Jászeütközést
is sokan, különösen a nyugati
nos, — a munkapártban félreértették vagy
félremagyarázták a lemondásomat és mon- államok diplomáciai köreiben. És mára, a
javulásáról
dásom okait, mikor ugy interpretálták, mint- mikor általánosan a helyzet
•tudnak,
napok
óta,
—
m
á
r
a
olyan
lépés
ha én lemondásommal a munkapártnak árta•történt
Oroszország
részéről,
ami
alapos
ni akartam volna, vagy pláne szakadást akartam volna előidézni a munkapártban. Ellen- reményt nyújt a z ellentét végleges és
kezőleg, én ezzel a lépésemmel épen a mun- g y o r s tisztázására.
Oroszország az albán-kérdésben
egékapártnak akartam szolgálatot tenni, amikor meg .akartam szabadítani egy .lidércnyo- szen közel jutott a monarchia elvi állásOroszország kész
megoldani
mástól. mert én ugy látom, hogy azoknak a pontjához.
Albánia
függetlenségi
kérdését
olyképen,
tlagy föladatoknak, melyek előtt a munkacsatolják. Vipárt áll, amelyek a jövőben kétségtelenül h o g y Szkutarit Albániához
szonzásul
kiköti,
hogy
a
prizrendi
határig
várnáik rá, sokkal könnyebben felelhet meg,
Szerbia
területekhez
jusson.
Ezt
a
föltéteha erejének, elhatározásának és akciószabad.ságáriak teljességével mehetett volna a lét közölte már a nagyhatalmakkal s ugy
rá váró nehéz küzdelmekbe és nagy mun- Anglia, mint Franciaország magukévá tették Oroszország álláspontját.
kába.
Remélni lehet, hogy ezt a"kérdést siAz ex-miniszter kifejtette, bogy egy
mán
fogják megoldani.
párt életében nem szabad csak a mát nézni
Párisból
jelentik, hogy a francia és
és hogy ő nem pillanatnyi hangulatból cseorosz külügyminiszterek uj
utasításokat
lekedett. amikor kilépett.
adtak
megbizottaiknak
a
londoni
nagyhaMajd mindenkit izgatott ma az a kértalmak
konferenciájára.
Az
intenció
hatádés, miért történt olyan hirtelen Jankovich
kinevezése? Ma a Ház folyosóján beszélték, rozottan békés szándékú.
Oroszországban leszerelést azon az érhogy Zichy János nem is jutott abba a helytekezleten
határozták el, melyen a cár elzetbe, hogy lemondhasson. A volt kultuszminiszter a király előtt kifejtette azt a né- nökölt és a kormány valamennyi t a g j a
zetét, hogy amig Désy vádjai dolgában teljes részt vett. Teljesen biztos, hogy egyidejűbizonyítás mellett döntés nem történik, ad- leg Ausztria-Magyarországban is elhatádig a kormány nem fejthet Iki sem parlamenti rozták, hogy a rendkívüli katonai intézkesem politikai működést. A király meghall- déseket megszüntetik. A két kormánynak

Oroszország kész
az albán-kérdés megoldására

ez az elhatározása Miklós cár és Ferenc
József király közt lefolyt levélváltásra vezethető vissza. A cár március 6-án fog békés nyilatkozatot tenni, amely remélhetőleg teljesen békejellegü lesz, a hatásában
is . . .
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
A leszerelés.
Páris, február 27. 'A Matin jelenti P é tervárról: Oroszországban a leszerelést
egy Carszikoje-Zeloban tartott értekezleten
határozták el, melyen a cár elnökölt és a
kormány valamennyi t a g j a részt vett. Teljésen biztos, hogy egyidejűleg AusztriaMagyarországban is elhatározták, hogy a
rendkívüli katonai intézkedéseket
megszűntetik, A két kormánynak ez az elhatározása Miklós cár és Ferenc József király közt
lefolyt levélváltásra vezethető vissza. Á
határozat m á r korábban megtörtént volna, fia Hohenlohe herceg Pétervárról viszszautazása közben meg nem betegszik, a
mi késedelmet okozott, mert Ferenc József király ragaszkodott, hogy Hohenlohe
herceg személyesen tegyen neki jelentést
pétervári utjának eredményéről. Március
hatodikán a cár mindenesetre
olyan nyilatkozatot fog tenni, melyben
békeszeretetét hangsúlyozza
és igy még e nap előtt
meg fog történni a demobilizáció, hogy
meg legyen az összhang a cár szavai és
tettei között.
Éheznek a bolgár katonák.
Szófia, február 27. Teljesen megbízható
információk szerint a jelenleg táborban álló
bolgár sereg számadásai a következők; kétszázlhuszonhétezer ember gyalogság 'és hétszázhuszonnégy ágyú, három ezred hegyi
tüzérség, 3200 lovas. Ehhez jön három hadosztály és száz ágyú,
melyek Drinápoly
előtt állanak. Továbbá a Maoedóniában és
Tráciáiban helyőrségeken íievő és állomásokon elhelyezett csapatok. Az ágyuk vontatására szolgáló lóanyag nem elegendő, az
élelmezési csapatok munkáját a talajviszonyok és a szállítás egyéb nehézségei hátráltatják, ugy látszik, hogy a csapatok kórházakban és egyéb egészségügyi berendezésekben ís hiányt
szenvednek.
800 megfagyott török.
Konstantinápoly, február 27. Egy (hónapja, hogy az ifjú törökök Enver bey vezérlete alatt véget vetettek a Kiamil-kormány alkudozó politikájának és győzelem vagy halál jelszó alatt megkezdték rajból a harcot. A
háború első felében egymásután érték a csúfos vereségek a törököket, csapataik rendetlenül vonultak vissza mindenfelől, nem volt
élelem, nem volt ruha és puskapor és ami a
legfőbib, nem volt lelkesedós a katonákban.
Ma egész más a helyzet, lelkes katonák, jó
ruhában, jó fegyverrel harcolnak, ugy, Ihogy
a törökök megkezdték
Csataldzsánál a támadást. Dsavid pasa pedig a szerbektől megszállt Htiasztir felé közelit.
A tráciai felföldön ebben az időszakban
beálló kemény tél nagyabb bajt okoz a törököknek, mint az ellenségnek. A bolgárok
egész sereg városban és kisfaluban helyezkedtek el, amint azonban visszavonultak Csataídzsa felől, mindent felégettek és nem kimélték meg a vasúti vonalok tölgytalpfáit
sem. Nyolcszáz katonáról tudnak, akik a legutóbbi két éjjelen, 20 fok Celsius
hidegben
megfagytak. A konstantinápolyi kórházakba
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.seregestül hozzák he a katonákat, akiket, nyomorékká fagyasztott a hideg. A téli hadjáratnak ez az áldozatai sokkal nehezebben
gyógyíthatok, mint akiket a srapnellek vagy
hegyes lövegek sebesítenek meg. Egyre kevesebb lesz az üres ágy a betegek számára
é»s a Vöröskeresztnek azok az orvosai, németek és osztrákok és hollandok, akik itt maradtak, emberfeletti munkát végeznek, hogy
a fehér hálál pusztítását csökkentsék.
Ezalatt folyton érkeznek a tartalékosok,
akiket egy egész flotta, ötven szállitógőzös
visz a Dardanellákhoz, önkéntes zászlóaljak
még tegnap is felvonultak zöld zászlóik alatt
Sztamhulon .és Galatán át. Á Gallipoliból
visszatérő hajók most már nemcsak betegeket hoznak, hanem harcképes csapatokat is,
akiket, ugy látszik, a nagyon is meggyengített Csataldzsa vonalhoz szállítanak.
A Fremdenblatt cikke.
Bécs, február 27. Bécs egyik esti lapja
komoly kritika tárgyává tette a Fremdenblatt tegnapi szenzációs cikkét, amely úgyszólván bejelentette a békét. Az esti lap azt
irja, hogy Stürgkh gróf miniszterelnöknek a
német T cseh küldöttségek előtt tett nyilatkozata, nem fedi mindenben ;a Fremdenblatt
cikkét. A Fremdenblatt mai számában megfelel az esti lapnak és többek közt igy ir:
Figyelmesen olvasva azt a cikket, mely
a külügyminisztériumnak a külügyi helyzetről váló fölfogását tükrözi vissza, könnyeri
fölismerhető, hogy az ellentét a -miniszterelnök tegnapi nyilatkozata és e cikk tartalma között annál kevésbé van, hiszen a ci'kk
Stiirgkth gróf nyilatkozatát valósággal szőszerüen idézi. Ha a cikk további folyamán
utalás történik az ez idő szerint még függőben lévő külpolitikai kérdésekre, ugy ez a
helyzet részletes ecseteléséből adódik, amire
a -miniszterelnök által a helyzetről adott rövid jellemzésben nem jutott hely. Egyébként nem kell -külön hangsúlyozni, hogy a
miniszterelnök tegnapi nyilatkozatai a külpolitikai helyzet megitélésére illetékes helylyel történt előzetes megállapodás
alapján
hangzottak el.
Serényi Béla gróf nem mond le.
A tegnapi map folyamán Serényi Béla gróf
lemondásáról elterjedt hirek hatása alatt, táviratban kérte egyik fővárosi lap a Montreiixben időző .földmivelésügyi minisztert,
ihogy, nyilatkozzék, igaz-e a neki tulajdonított szándék. -Serényi gróf a következő táviratban válaszolt:
— Lemondásomról szóló hir koholmány.
Kérem, legyenek szivesek megcáfolni. Bár
gyengélkedésem még -egyre tart, legkésőbb
szerdán otthon leszek. Serényi Béla.
A munkapárt értekezlete. Budapestről
jelentik: Ma este a nemzeti munkapárt rendkívül inépes értekezletet tartott; Khuen-Héderváry elnökölt. Mivel Szász -Károlyt a Ház
alelnökévé választotta, tehát Almássy Lászlót jelölte a párt jegyzőjévé, Szász helyére.
Az állami, községi és hitfelekezeti tanitók illetményeit tárgyalták ezután és -fölszólalt
Vojnits István báró, aki a felekezeti és községi tanitók nyugdíjügyének rendezése kérdésében beszélt. Hegedűs Lóránt előadásában a tanítókról, valamint az egyenes adóktól szóló javaslatot elfogadták. Majd GhilUtty Imre alelnök szólalt fö'l. Föl-hivta Lukács miniszterelnököt, hogy a nehéz küzdelemben nehogy eltántorítsák támadói mellékvágányokra, önző célok miatt. Kijelentette a párt nevében, hogy -az ő és kormánya
ügyét saját ügyüknek tekintik és a párt

imín-d-en erejével támogatni fogja. Lukács
László -meghatottan köszönte meg a bizalmat.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
Szinházi műsor:
PÉNTEK: Barlanglakók,
életkép. Benmta-tó. Pajkos diákok, operett.
SZOMBAT: Barlanglakók, élet-kép. Pajkos diákok, operett.
VASÁRNAP es-t-e: Barlanglakók. — Paj
kos diákok,
* Ditrói és Debrecen. Beöthy László
tudvalevően lemondott a debreceni szinház
v-ezetésére vonatkozó tervéről. Részint érzelmi okokból tette ezt, részint udvaria-san
zászlót hajtott Ditrói Mór előtt. Diit-rói Mór
a debreceni szándékaira n-ézve a következőket mondotta:
— Most már válóban m-eghiusult az az
alapos reménység, hogy megbukom. Annak
idején -még ugy állt a dolog, hogy a debreceni illetékesek egyformáin fognak tárgyalni
Beöthyvel is, velem is. De most Beöthy lemondásával csak én maradtam a küzdőtéren
Ha elkezdtem, állom is, d-e természetesen nem
szólhatok és nem tehetek addig sem-mit, mig
a debreceni meghívást a tárgyalásokra meg
nem kapom. Egy eredményem már eddig is
van, amely nem tagadom: nagyon jól esik
Az, hogy Beöthy László tanítványomnak nevezte magát.
* Tömörkény István konferálása. Tömörkény István egy felvonásos életképének,
a Barlang-lakóknak, szombaton és vasárnap
különös érdekességet ad az a körülmény,
hogy ezen a két estén — a darab második és
harmadik -előadásán — megjelenik a színpadon az illusztris szerző is. Részint a -darabját konferálja be, a-pró intimitásokat mondva el róla, részint- pedig megismerteti a szegedi közönséget száabuszezernyi lakossága

Igazgató: Vas S á n d o r .
Telefon 11-85.

Telefon 11—85.

Péntek, szombat, és vasárnap
A Nordisk filmgyár legújabb szenzációja.

parancsnok leánya
Társadalmi dráma 3 felvonásban.
A főszerepet Clára Wicth játsza.

A fehér asszony
Amerikai dráma 2 felvonásban.

vigéc.

Vigjáték.

Valamint a két órás uj műsor.
Előadások hétköznapokon 5., 7 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 ó r á ' g .

Helyárak: 1 K, 80, 60 és 30 fill.
Katona-, deák- és gyermekjegyek csak
az 5 és 7 órai előadásra adatnak ki.
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egy kis tanyai csoportjával, azzal, amelyik
földbe vájt barlangban éli az életét. A pénteki bemutató iránt olyan na-gy az érdeklődés, hogy zsúfolt ház előtt fog lefolyni. Á
szereplők: Csáder Irén, Gyöngyössy Teréz,
Csiky László, Virányi Sándor, Millió László,
Heltai Jenő tehetségük legjavával szál lanak
síkra a siker érd-ekében.
* Román szinház Nagyváradon. Évek
előtt merült fel -az idea: a magyarországi románság román színházat fog valamelyik nagyobb vidéki városiban felállítani. Nagyvárad volt az a város, melyet illetékes körök
kiszemeltek és hogy mi-nd-ezideíg lényeges
határozat, előbbre vivő lépés nem történt a
román szinház -dolgában, annak oka az, hogy
kevés volt az összeg, melyet szinházi alapra
összegyűjtöttek. A pénz -összetolborzása már
8—10 éve folyik. A magyarországi románság
tekintélyes része 1905-ben -egy nagy kulturegyesület-ben tömörült össze, melynek neve
„Román szinházi egyesület." Az egyesületnek
tisztán a román szinház megszervezése a. főcélja. Tagjaitól tagdíjat szed, melynek öszszege eddig 1,000.000 koronára rug. Természetesen ez kevés egy szinház építéséhez. Töbib
millió koronára van szükség, melynek egybegyűjtése aiz elkövetkezendő évek munkája
lesz. Tavaly, tavalyelőtt ugy látszik, a kultúregyesület — melynek nincsenek politikai
céljai — -megszün-t intenzive munkálkodni.
Köztudomásu dolog, bogy a románság, különösen Biharmegyében két részre szakadt. Az
egyi-k a -nacionalista-párt, a. másik, -amely
egyáltalában ne-m hive a túlzott nemzetiségi
politikának. A színház -felállítását főképen a
nacionalisták ambicionálják, akik néhány
háttel ezelőtt elhatározták, hogy ú j r a előveszik a. plánumot és most már kettőzött erővel,
belülről jövő agilitással dolgoznak -a román
szinház jövőjén. De bármennyire is nagy a
propaganda, a szinház ,még messze van. Ennek dacára is, a szinházi kultur-Mga tart
szinházi előadást, ez idő szerint még nem a
saját hajlékában, hanem csupán a. Kereskedelmi Csarnokban. Egyelőre Erdélyi Miklóstól kölcsönzött diszletek-et, és butoroikat, -de
minden esetre -az -előadás, amelyet tartanak,
román iró munkája, román téma és a színészek román aktorok -lesznek. Bitharm-egyóben
hatalmas számban van képviselve a románsg és igy magától értetődik, hogy élénk érdeklődéssel néznek az előadás elébe, mely az
első három felvonásos román színdarab lesz.
melyet nálunk játszanak, A vigjáték eime:
Eunctionarul de 1a. domini, szerzője Petre
Locustianu sokrabecsült román iró.
* Asta Nielsen, Psylander és világsláger
Pénteken olyan premier lesz az Urániában.
Fass-ban, Apollóban, melyre még eddig példa nem volt. Az Urániában vetítésre kerül a
filmművészet legújabb nagy szenzációja A
vörös Juli. Leápold Alfréd irta ezen remek
szociális drámát A -mozit-ech-nika itt már
csudát teremt. Itt mutatják be A rikkancsot
is, mely elsőrangú amerikai sláger. A Vassban Asta-Nielsen műsor van. Vetítésre kerül a legújabb és legszebb Asta-kép: A komédiások, Soha még ilyen elragadó nem
volt a nagy mü-vésznő, mint ebben a szerepében. A vasutas leány amerikai idráma teszi kompletté és fenomenálisá a müsort.^Az
Apollóban Waldemár Psylander ragyogtatja
művészetét. A milliárdos kisasszony a eime
annak a remek Nordisk-slágernek, melyben
Psylanderon kivül Clara Wieth is szerepei.
Remek 'bohózatok szerepelnek a műsoron.
p Legjobb szinházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
* Olasz operaénekesek hangversenye.
Armentano Antonio és Armentano Francesco
operanénekesek hangversenyét nagy érdeklődéssel várják. A -hangversenyt a művészek
testvére, Armentano Ede, a közismert szegedi vívómester rendezi, kinek személye -garanciája a sikernek. Részletes műsort még
nem tettek k-özzé, de — mint értesültünk,
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Verdi, Puccini, Bizet, Massagne és más zeneszerzők müveiből énekelnek. — A szegedi
közönségnek mindenesetre értékes estélye
lesz a kilencediiki hangverseny.
— A legújabb Nordisk-sláger. A parancsnok leánya 3 felvonás; A fehér asszony
az amerikai Taanlhau&er filmgyár 2 felvonásos -társadalmi drámája lesz bemutatva a
Korzó-moziban, pénteken, szombaton és vasárnap. A 2 órás elsőrangú műsort A vigéc
vígjáték, „Párisi kertek" természeti felvétel
és a „Jó üzlet, ember" humoros képek egészítik ki. A 'helyek kívánatra, telefon rendelésre fen tartatnák. Telefon: 11—85.

Egy nagyváradi iparos
szegedi esete.
.(Saját tudósítónktól.)
Egy ember járt
ma a szerkesztőségben, akinek valamikor
acélizmai lehettek, de az idegrendszere most
fölötte rosszul funkcionálhat ós a haja és a
rostos bajusza már erősen őszbecsavarodik.
Majori Sándornak hívják. Nagyváradi, a
családja most is ott lakik a Gyár-utca 2.
szám alatt. Majori márványmunkás és a következőiket mondja el:
— A mult évben jöttem Szegedre munka után. Rövidebb ideig dolgoztam Fischertestvéreknél, Bach Antalnál, Fonyó Sománál.
Hosszabb ideig, február 12-től április 26-ig
Singer Antal, tekeasztalgyárosnál, majd május 13-tói junius 12-ig Ligeti Béla épitésznél. A munkásbiztositóba
be voltam íratva,
főnökeim fizették is a járulékot.
Ligetitől
azért küldtek el, mert beteg lettem. Nagyváradra utaztam,' minthogy ott van. a családom és ott — elismerem, elkésve —- julius
7-én jelentkeztem a munkásbiztpsitónál.
Altmann dr. főorvos vizsgált meg és ő adott
bizonyítványt arról, hogy azokban a napokban teljesen munkaképtelen vóltam. 113 napra napi 3.77 korona segélyt kértem. Hosszú
idő telt el azóta, közben Budapesten beteg
lettem, december 30-án jöttem ki a Szent János-kórházból. A szegedi pénztár végre ma
döntött az ügyemben, elutasítottak. Én megfölebbezhetem a határozatot.
Csak vázlatosan ismertettük Majori panaszát, amelynek nem sikerült teljesen végére járnunk. A munkásbiztositónál például
azt mondják, hogy azért kellett követelését
elutasítani, mert nem volt gyógykezelés alatt
és nem sikerült megállapítani, hogy járulékokat fizetett. Mi ímegállapitöttuk, hogy a
mikor Ligeti Bélánál dolgozott, a járulékai
pontosan fizetve lettek. Bizonyos imégis, hogy
Majori munkásbiztositó-ügye nem a legtisztábbnak mutatkozik. Érdekessé is az esetet
az teszi, ami itt következik. Majori ugyanis
igy folytatta az elbeszélését:
— Itt állok, kérem, egy krajcár pénz
nélkül. Se ételem, se lakásom, haza se utazhatok. Iparos vagyok, koldulni nem tudóik.
Elmentem az ipartestülethez. Még el se
mondhattam a járandóságomat, amikor erélyesen rámszáltak:
„Jól néznénk mi ki, ha az ilyen dolgokkal is foglalkoznánk. Menjen ,az iparhatósághoz, Széchenyi-tér, 'bérház, II. emelet, ajtó 5."
Elmentem az iparhatósághoz, ott már
csak azt kértem, hogy segítsenek hozzá,
hogy hazautazhassam. Akár kényszerutlevéllel is. Lopni, kóldulni nem tudok. A kapitány ur:
(
„Nem reám tartozik, menjen a helyet-
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tes-főkapitány úrhoz, városháza, földszint,
rendőrségi folyosó, ajtó 10."
Elmentem a helyettes-főkapitány úrhoz,
ő sem adott kény szer útlevelet. Nem is tudom
már pontosan, hogy mit mondott, hogy miért
nem adhat.
Eddig van Majori panasza. A bürokratizmus tanításával nem kívánunk e helyen
foglalkozni. De nem fog bennünket meglepni,
ha az éjjel valaki lopni, rabolni, gyilkolni fog,
vagy öngyilkos lesz és ha azt a valakit Majorinaik fogják hivni. Lehet, hogy ez az ember munkásnak kevésbé öntudatos, embernek kevésbé méltóságos, sem hogy mélyebbre is ne .tudjon alázkodni. De mégis jobban
kellene bőkezüsködni az emberi motívumokkal, mert igy bizony a biin nem mindig bün,
hanem a lealázott forrad,álma. És kár a börtönbe juttatni az olyan emibert, aki kerülni
akarja az oda vezető utat.

A tanács megválasztotta
a szinügyi bizottságot.
— A szinházi szerződés ügye. —
(Saját tudósitónktól.) A színház és a szinügyi bizottság körül lejátszódott eseményeknek ujabb fordulata következett íbe ma délelőtt a városi tanács ülésén. Az történt ugyan
is, hogy a, tanács a szinügyi bizottság lemondott tagjait újból megválasztotta. Ez a választás annál érdekesebb, mert hiszen tudvalevő, bogy a szinügyi bizottság kilenc tagja
úgyszólván a közgyűlés pressziójára mondott
le s a tanács választási jogának az eltörlését célozta az az inditvány is, amelyet Wimmer Fülöp a februári, közgyűlés elé terjesztett s amelyben azt javasolta, hogy a szinügyi bizottság tagjait ezután ne a tanács, hanem a közgyűlés válassza. Az indítványt a
közgyűlés érdemileg nem tárgyalta, hanem
a tanács javaslatára ugy határozott, bogy
véleményadás céljából a szervezési bizottság
elé utalják.
Főképpen ennek a határozatnak lett azután a következménye a. szinügyi bizottság
lemondott tagjainak újból való megválasztása. /Gaál 'Endre dr. kulturtanácsos tett előterjesztést a tanácsülésen /ebben az ügyben.
Azt mondotta, bogy a szabályrendelet szerint szinügyi bizottság nélkül inem maradhat a város, Wimmer indítványa ügyében
pedig a szervezési bizottság, valamint a közgyűlés sem határozott, addig az ideig tehát,
amig a közgyűlés dönt, újra- kell választani
a szinügyi bizottság tagjait. A tanács igy
.'Határozott ós nyomban megválasztották a
követkzeőket: Back Bernátot, Balassa Ármin dr.-t, Becsey Károly dr.-t,
Csernovics
Agenort, Kovács Jánost, Meák Gyulát, Palócz Lászlót, Szmollény Nándort, Ujj József
dr.-t, és Weiner Miksát, vagyis azokat, akik
a szinház-kérdés lezajlott események hatása
alatt szinügyi bizottsági tagságukról lemondottak.
Ugyancsak Gaál Endre tett előterjesztést
a tanácsnak a szinházi szerződés meghoszszabbitása dolgában is. Természetesen figyelembe kellett venni, bogy a közgyűlés nem
nyilatkozott a megbosszabitás mellett, Ibanean
Gerle Imre dr. indítványára kimondotta,
hogy nyilvános pályázat u t j á n /kell il>érbeadni a színházat akár Almássynak, akár
másnak, aki a legtöbb előnyt tudja biztosítani a városnak ugy a művésziekben, mini
anyagiakban. Ezt a határozatot jóváhagyás
végett fölküldték a miniszterhez, de akadt

néhány fölebbező is a közgyűlés határozata
ellen. Azért tehát a tanács ugy határozott,
hogy csak akkor fog végérvényesén dönteni
a szinházi szerződés meghosszahibtása dolgában, ha majd a miniszter válasza a közgyűlési határozatra, valamint a fölebbezésekre,
beérkezett. Egyébként a szinházi szerződésben előirt határidő junius harmincadika s
'eddig a dátumig a miniszternek /döntenie
kell, hogy bonyodalmak ne történjenek. A
tanács kötelessége különben, hogy a miniszter válaszának magsürgetéséről még idejében gondoskodjék.

A mai képviselőválasztások.
— Springer és Jankovich győzelme. —
(Saját tudósitónktól.) A mai napon Budapesten ós Ipolyságon választotta,k képviselőket. A fővárosi Ferencvároson az ünnepi
alkalom láza meglátszott az utcák képén, az
embereken, sokkal jobban, mint a főváros
egyéb kerületében szokott. Nemcsak a ikortasek izgultaik, izgattak, kapacitáltak, hanem a kis boltok számító kalmárjai, a kis
műhelyek szerény és szolid mesterei, az utcai árusok, az öreg nénikék, a gyerekeit
mind, mind érezték, hogy itt a nagy nap,
amikor meg kell mutatni a franzstadtter virtust. Hogy a házakon a jelöltek nevét /hirdető zászlók lengenek, hogy a nyargaló fiakkeresek előtt elcsigázott, álmos lovak ütögetik patáikat az aszfalthoz, hogy fáradt és
gyűrött arcú kortesak szaladgáltak s hozták
terelik a szavazóikat, mint gondos pásztor a
nyájat: ez sablon, minden választás külsősége. A Ferencvárosban elrez hozzá kell számítani a nagy és lobogó lelkesedést, ami
TOviinclank.it, láztta. hozott. A főhadiszállás a
Bakács-téren volt.
Egész nap, épfélig tartott a választás.
Nagy izgalommal szavaztak, mert az esti
órákig nem tudták, ki győz: Springer Ferenc
dr.-e, vagy Helvey Tivadar dr.? Jelölt volt
még Nagy György dr. is.
Este hét órakor ez volt az arány:
Springer Ferenc
1774
Helvey Tivadar
1087
Nagy György
30
Este nyolc órakor
Springer Ferenc
2014
Helvey Tivadar
1382
Háromnegyed
kilenckor Springer 2260
szavazattal vezetett Helvey 1471 szavazatával
szemben.
A választási elnök éjféli tizenkét órára
tűzte ki a zárórát. Közvetlenül ezelőtt ez volt
az eredmény:
iSpringer Ferenc
2871
Helvey Tivadar
1657
Nagy György
112
Éjifélutáu hirdették ki az eredményt, a
mely szerint Budapest u j képviselője Springer Ferenc dr. lett.
Helvey Tivadar a bukását főként annak
köszönheti, mert a mai nap folyamán az ellenzéki vezetőknek Ígéretet tett, hogy n ni
fogja a munkapártot támogatni. A munkapárti választók erről értesülést nyertek és
vagy tartózkodtak a szavazástól, vagy Springerre szavaztak.
Az Ipolysági választókerületben igen hevesen indult meg a képviselőválasztás. A
kormánypárt és a néppárt erős agitációt fejtett ki jelöltje érdekében ós mindent elkövetett, hogy győzelemhez Juttassa. Amilyen izgalmas és heves volt tegnap a választási
Iharc, annyire elcsöndesedtek mára a hullámok. A választási helyiségek és a feozeégek
meg voltak rakva csendőrökkel és katonasággal, ugy, hogy ma már minden incidens
nélkül folyt le a választás, amelyet KonkolyThegc Sándor volt országgyűlési képviselő,
földbirtokos vezetett. Az első küldöttségnél a
szavazást Ipolyság kezdte meg és az első szavazatokat a Beniczky-párt adta le. A második küldöttségnél Apapfalva község volt az
első és itt a Jankovich-párt szavazott először.

6
Már a szavazás kezdetén meglátszott, hogy
a Jankovioh-tpártiak túlnyomó számiban vannak. Kevéssel a választási aktus megnyitása után igy oszlottak meg a szavazatok: Jankovich 265, Beniczky 42.
Tizenegy órakor a Beniczky-választók kezdenek fölvonulni, de azért Jankovidhék még
mindig többségben voltak. Tizenegy órakor
ez volt az arány: Jankovich 479, Beniczky
165.
Ettől kezdve csak gyéren jöttek a Beniczky-választók az urnához, ugy, hogy Jankovich igen nagy többséggel vezetett. Háromnegyed egy órakor ez volt a szavazatok
aránya: Jankovich 536, Beniczky 197.
Este Ihat órakor: Jankovich 1198, Beniczky 1008.
Félhet órakor tűzték ki a zárórát, nyolcórára. Ekkor ez lett a végleges eredmény:
Jankovich
1359
Beniczky
1145
Igy Jankovich lett a kerület u j képviselője.
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A Wechsler-Moizes biinügy.
— Két napos tárgyalás a törvényszéken. —
(Saját tudósítónktól.) A mult év májusában Márton István szegedi billiárd-gyáros
váltóhamisítás miatt följelentette a rendőrségen Moizes Géza pénzbeszedőt, Wechsler
ödön fakereskedő alkalmazottját. Moizes öszszesen mintegy ötezer korona értékű váltót
hamisított a billiárd-gyáros nevére. A pénzbeszedő kihallgatása során súlyosan terhelő
vallomást tett Wechsler ödön ellen. Beismerte a váltóhamisítást, de azzal védekezett,
hogy főnökének az utasítására hamisította
a váltókra Márton István nevét. A rendőrség mindkettőjüket Letartóztatta. A fakereskedő tagadta a bűncselekményt. Elmondta a
vallomásában, hogy iMoizes visszaélt a bizalmával, elsikkasztotta a beinkasszált pénzeket és hogy a bűnét leplezhesse, váltókat hamisitott, Sikkasztás miatt, följelentést tett ellene. Wechslert egy napi őrizet után szabadonboesátotta a rendőrség, Moizest azonban
vizsgálati fogságba helyezte a vizsgálóbíró.
Ebben az ügyben csütörtökön kezdte
meg a tárgyalást a szegedi törvényszék harmadik büntető tanácsa. A tárgyalást két
napra tűzték ki. Negyvenöt tanút és két
írásszakértőt idézett be a biróság. A tárgyaláson Rigó Endre dr. elnökölt, a vádihatóságot Hubay László dr. ügyész képviselte,
Wechslert Balassa Ármin dr., Moizest Reiniger Jakab védte.
Az általános kérdések után az elnök ismertette a vádiratot, amely szerint Wechslert ós Moizest egy rendbeli magánokirathainisitás bűntettében mint tettestársakat, Moizest folytatólag elkövetett sikkasztással és
két rendbeli magánokirathamisitással vádolja az ügyészség. Moizes Géza 191L és 1912.
évek folyamán 2 darab 900 koronás, 5 darab
500 koronás és 1 darab 600 koronás váltóra
Wechsler Ödön megbízásából Márton István
billiárd-gyáros nevét — ennek tudta ós beleegyezése nélkül — elifogadói minőségben ráhauűsitotta, Wiobsler pedig a váltókat, kitöltötte és laszámitoltatta. Ugyanígy cseleked-
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tek két darab 900 koronás váltóval is, csakhogy ezekre Bájer Lajos és Simon István
neve került. Vádolja aztán a vádirat Moizes
Gézát azzal is, .hogy Wechsler, akit főnöke
pénztől vételre is följ ogositott, a kezeihez jutott pénzből 6148 korona 38 fillért elsikkasztott. A vádirat szerint Moizes a kétrendbeli
csalást akként követte el, hogy Márton István koholt megbízásából egy izben 1000, másodízben 150 koronát csalt ki Wedhslertől és.
ezen összegeket is a saját céljaira forditotta.
A vádirat ismertetése után Moizes Gézát hallgatta ki a biróság. A huszonkilenc
éves fiatalember a kártya áldozata. Hónapokig éj jelezett a kártya-szeparékban, százasok
ós ezresek úsztak el a zöld asztalon. Mindenkinek föltűnt a költekezése, amely a legkevésbé sem illet száznyolcvan korona fizetéséhez. A tárgyaláson tagadta a sikkasztást.
A váltóhamisítást főnökének az utasítására
követte el.
Wechsler ödön tagadta, hogy része volna a váltómanipulációkiban. Beismerte, hogy
ő töltötte ki a váltókat, de sejtelme sem volt
arról, bogy hamis Márton István aláírása.
A két vádlott vallomása .után a tanukat
.hallgatta ki a biróság. Tizenkét órakor félbeszakították a tárgyalást és délután négy
órakor folytatták a tanúkihallgatásokat.
Este hét órakor félbeszakították a tárgyalást. Pénteken délelőtt folytatják a ta
nukihallgatásokat. ítélet délutánra várható.
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Szegedi kalendárium.
IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet jelentése
szerint: További hőemelkedés
nyugaton elvétve csapadék
várható.
Sürgönyprognózis: Enyhébb, elvétve csapadék. Déli
hőmérséklet:
5.2 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHAZBAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„A barlanglakók", Tömörkény István
egyfelvonásos színdarabjának bemutatója, utána „A pajkos diákok", operett.
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CSILLARO

A tömegsztrájk Szegedem
(Saját tudósítónktól.) A 'szociáldemokrata párt készülődéséből kiszivárgott a hir,
hogy hétfőn, a választójogi törvényjavaslat
benyújtása napján proklamálják a tömegsztrájkot. A szocialista munkásság a fővárosban tegnap este kimondta a határozatot,
hogy abban a percben megkezdi a sztrájkot,
amikor erre a pártvezetőség fölszólítja. Bennünket különösen az érdékel, hogy a tömegsztrájk milyen mérvet öt majd Szegeden. A
szegedi szociáldemokrata párt tudvalevőleg
már betekkel ezelőtt elhatározta, hogy a tömegsztrájk megkezdésének a napját és tartamát a központi pártvezetőségre bizza. Szegeden azonban a munkásság egy jelentékeny
része mem vesz részt a sztrájkban, amiből
összeütközések várhatók. Több gyárban és
ipartelepen nem sztrájkolnak. Ezt a pártvezetoség is .tudja, annély eredménytelenül
igyekezett csatlakozásra kapacitálni a tömegsztrájk fegyverét elkerülni óhajtó munkásokat. A dolgozó munkásokat terrorizálni
akarják a munka abbamhagyásár,a, amit azonban a készenlétben levő rendőrség meggátol.
;
Értesülésünk szerint azok az ipartelepek,
amelyek nem szüntetik meg az üzemet, már
élőre kérték .a rendőrség védelmét. A rendőrséget titkos belügyminiszteri rendelet utasítja arra, hogy milyein módon visélkedjék a
tömegsztrájkkal szemben. Nagyobb összetűzés esetén a katonaság is kivonul, hogy
helyreállítsa a rendet és biztositsa a polgárság nyűg,almát. A rendörségen már serényen
készülődnék a tömegsztrájkra, a várható intézkedéseket azonban taktikai okból titokban
tartják. Bizonyos az, hogy ha a tömegsztrájk
már hétfőn kitörne, ami egyébként igém valószínű, nem találná készületlen a szegedi
rendőrséget.
A tömegsztrájkra lázas intézkedésekkel
készülnek az egész országban.. Pesten és Budán hatvan-hatvan ágyas kórházat rendeztek
be ,az esetleges zavargások sebesültjeinek.
Az iskolákban nyitva maradnak a napközi
otthonok. Ujabban arról van szó, hogy a proletárdk gyermekei a sztrájk idején lehetőleg
távol tartózkodjanak a fővárostól, nehogy a
májusi tüntetések szomorú eseményei megismétlődjenek. Vidékről egyre több polgárcsalád jelentkezik azzal, hogy szivesen iogadják magukhoz a gyermekeket.
A munkások javarésze jó előre ellátta
magát pénzzel és eleséggel, ugy, hogy két
hétig is sztrájkolhatnak, anélkül, hogy
a
szakszervezeti pénztárt igénybe kellene venniök. Ha azonban szükségesnek mutatkozik,
a központ és a külföldi elvtársak is támogatják pénzzel a munkásságot.
A fővárosi szocialisták egyik vezetője
igy nyilatkozott a sztrájkról:
— A sztrájk — elkerülhetetlen. Nem szivesen nyulunk ehhez a végső fegyverhez,
különösen most nem, amikor a munkanélküliség amúgy is horribilis méreteket
öltött.
De a kormány választójogi javaslata kényszerít bennünket erre a lépésre s meg kell ezt
tennünk már csak azért is, hogy a jövőben
ilyen tömegsztrájkra szükség ne legyen. A
párthatározathoz negyven-ötven vidéki város szervezett munkássága csatlakozott s igy
úgyszólván, az egész országban egyetlen napon kezd szünetelni a munka. Forradalmat,
véres zavargást nem akarunk.
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— Vén András székfoglalójá. Csütörtökön tette le a hivatalos esküt Vén András,
a szegedi tábla uj elnöke. A tábla díszterme zsúfolásig megtelt a tábla, a főügyészség, a törvényszék, az ügyészség és a vidéki
bíróságok tagjaival. Ringhoffer Lajos tanácselnök nyitotta rneg az ülést és fölkérte Biró
Vilmos, Dalrnay Pál és Kariyó Lajos táblabirákat, hogy az uj elnököt hívják meg eskütételre. Vén Andrást nagy ovációval fogadták. Az eskü után Ringhoffer Lajos meleghangú beszédben üdvözölte a táblaelnököt, ,a
ki szívélyes szavakban válaszolt. Általános
figyelőmmel kisért beszédében fölemlítette,
hogy a jövő évben, az uj polgári perrendtartás életbeléptetésével jelentős személyi változások várhatók és minthogy egyelőre személyszaporitásra nincs kilátás, fokozottabb
buzgalommal kell müködniöik a bíróságoknak. Lelkes éljerizéssel fogadták a beszéde:,
amely után a táblaelnök fogadta az üdvözlő
küldöttségeket.
— A feleség boszuja. Csütörtökön délelőtt egy elkeseredett ,asszony merényletet
követett el a férje ellen. A Csuka-utcában történt az eset. Széli Mátyás szobafestőt megleste a felesége és konyhakéssel hátbaszurta. Széil csak könnyebb sérülést szenvedett,
a kórházban kimosták a sebet és aztán elbocsátották. A merénylő asszony a rendőrségen siránkozva mondta, hogy meg akarta
ölni a férjét, aki néhány nappal ezelőtt elhagyta és a szülei sem akarták visszafogadni. Ezért követte el a tettét. A rendőrség
letartóztatta. Szándékos emberölés kísérlete
miatt megindult ellene az eljárás.
Összeírják a póttartalékosok családjait.
Budapast utcáin ma szelid, jótékony plakát
jelent meg: Rózsavölgyi
Gyula helyetitespolgármester bocsátotta közre. A (hirdetmény a behívott tartalékosok összeirási és
segélyezése ügyében jelent meg. A honvédelmi miniszter egyik februári rendelete értelmében a kivételes katonai tényleges szolgálatra behívott, illetve visszatartott nem
tényleges állományú legénység családtagjait, akik segély nélkül maradtak, egyszersmindenkorra szóló segélyben részesülnek. A
segélyösszegeket a tényleges katonai szolgálat ideje, a családtagok száma és egyéb körülmények szerint osztják ki. Fölhívja a hirdetmény mindazokat, akiknek segélyre igényük van, hogy igazoló okmányaikkal a lakásuk szerint illetékes kerületi elöljáróságnál a hirdetmény kibocsátásától számított
tizenöt nap alatt élőszóval, esetleg írásiban
jelentkezzenek. A kitűzött határidőn tul előterjesztett kérelmeket csak különös méltánylást érdemlő esetekben fogják elintézni. Azt
hisszük, ezek a. plakátok Szegeden is rövidesein megfognak jelenni.
— Letartóztatott szélhámos. Szegedállomási rendőrségnek föltűnt, hogy egy vasúti fékező állandóan a várótermek körül
ólálkodik és gyanúsan szemlélgeti az utasok
pod gyászát. Igazolásra szólították föl, amikor kitűnt, hogy a vasutas egyenruhát jogtalanul viseli, mert különféle visszaélések
miatt egy hónapja elbocsátották a vasúttól.
Itt aztán sok minden kiderült, az ál-vasutasról. Megállapították, hogy a szegedi állomásokon a következő holmikat lopta el: egy
vasutasbundát; egy vadonatúj köpenyt, a
mely helyett a maga rongyait hagyta hátra;
egy alvó kalauz lábairól a cipőt; egy másik
Vasutasnak pénztárcáját öt koronával; egy
ezüst sípot s bőrtáskát. Végül (fölfeszitette az
egyik teherkocsit s abból huszonöt üveg sört
emelt el. Megállapitották azonkívül, liogy átzónázo-tt Temesvárra s ott egy éksz-. kereskedőt csapott be. Azt állította, bogy vőlegény
pár nap múlva lesz az esküvője s a menyaszszonyát nászajándékkal akarja meglepni. Néhány ékszert kért a kereskedőtől azon ürügy-
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gyei, hogy a menyasszonyának megmutatja ^
s ha tetszeni fog, rögtön kifizeti. A kereskedő
beugrott a szélhámosnak, aki az ékszert azonnal elzálogosította. A szélhámos vasutast a
rendőrség átkísértette az ügyészségi fogházba.
— Társas vacsora. A Szegedi Mérnök
és Épitészegyesül et március 1-én, szombaton
este 8 órakor Hubert Lajos folyammérnök
tiszteletére Szegedről való távozása alkalmából társas-vacsorát rendez.
— A kávé olcsóbb lett. . . Olcsóbb
lett a kávé, illetőleg, hogy egészen pontosan
állapítsuk meg a tényállást: az utóbbi két
esztendő alatt egyetlen árucikknek sem emelkedett olyan rohamosan és olyan sokszor az
ára, mint a kávénak, azonban az utóbbi hónapokban, az árak hihetetlen módon estek,
ugy,hogy a. januári és a mostani árak között
ötven kilógrammonkint mintegy tiz korona
különbség mutatkozik. Egyszóval: mégis
csak olcsóbb lett a kávé. Előbb emelték,
emelték, emelődaruval emelték az árát, későül) azonban leszállították. A januári árakhoz kép-est olcsóbb, a két év előtti viszonylatokhoz képest ellenben drágább a kávé . . .
Roppant komplikált dolog manapság megmagyarázni, adatszerűen kifejteni, bogy valami olcsóbb lett. Az ember végül rájön, hogy
az, ami olcsóbb, tulajdonképpen drágább. De
nyugodjunk bele, higyjük el, ami tulajdonképen nem igaz: hogy olcsóbb lett a kávé. És
gondol kőzzünk róla,: mi hasznunk is vau nekünk ebből az olcsóbbodásból? Nem kell sokáig a fejünket törni a fogas kérdésen. Hamarosan megszövegezhetjük a feleletet: semmi. Abszolúte semmi.
—• A zsidó nőegyesület ülése- A szegedi zsidó nőegyesület választmánya szerdán
négy órakor tartotta özvegy Polták Lajosné dr.-né alelnök vezetése mellett rendes ülését, amelyen több u j egyleti tag belépését vette a választmány tudomásul. Köszönetének
adott kifejezést a választmány afölött, hogy
Goldsahmidt György dr. gyakorló orvos orvostudorrá való avatásának 40-ik évfordulója alkalmából a nőegyesület javára 240 koronát adományozott, azaz, bogy néhai neje,
született Lengyel Vilma az egyesület örökös
rendes tagjai közé felvétessék. Köszönetet
szavazott a választmány a Szeged-Csongrádi
Takarékpénztár Igazgatóságának az egylet
céljaira (felajánlott 100 korona adományért.
Elhatározta a választmány, hogy szegényei
részére húsvéti segélyt eszközöL A gyűjtés
körül fáradozó úrnők önzetlen (fáradozásának
szép eredményeért a választmány köszönetét
nyilvánította a gyűjtés körül mü-ködő úrnőknek.
— Paprika. Akárhogy berzenkedjünk ellene, a paprika nemzetközi szó, a paprika az,
amelyet a magyar kultúrából és a magyar
szókincsből minden nép szívesen átvesz. Szomorú diadal. De ugy van. Egyelőre pedig
,mie.g kell elégednünk ezzel. A negyvenes
években volt valamelyes magyar divat. Akkor pörge kalapokban, háromszinü-szalagos
ruhákban, zsinóros attillában j á r t a k a külföldön is, legalább a kis gyrekek, bogy a magyar rokonszenvet dokumentálják. Mi maradt meg ebből a divatból? Néhány jelszó.
Többek közt a paprika is. A p á r i s i Gil Blas
legújabb számában egy szinházi kritika alatt
olvassuk ma a „paprika" szót, amelyet valamely francia iró — nem tudni miért — álnévül választott magának. P á r islban ezen a
héten magyar bemutató volt, a lapok hosz
szan foglalkoztak Molnár Feremacel és a magyarokkal. Talán ennek a röpko magyar-divatnak tudható be, liogy egy fcritikus „paprika" álnevet használ, cserébe aaért, hogy ná
liunk legtöbb iró francia álnév a latt ir. Mert
a. név-választás különben nem érthető. Az
iró szelid és a szokott francia frá zisokkal .udvarol, bókol, hízeleg mindenki nek. Cikke
még csak nem is paprikás.

— Hangverseny az állami gimnáziumban
A szegedi állami főgimnázium március 2-án,
Vasárnap délután 4 órakor az intézet tornacsarnokában a segitő egyesület javára iskolai
hangversenyt rendez, melynek műsora a következő: 1. Beethoven: Andante az V. iSyinphoniá'ból. Játsza az ifj. zenekar. 2. Valéta
nóta. Énekli az i f j . vegyeskar. 3. Poe: A
holló. Szavalja Knauer Dezső VIII. o. t. 4.
Jensen: Oh soh'se múljék. Schumann:
Oh
napsugár. Énekli Cholnoky Margit urleány,
zongorán kiséri Zucker Simon. 5. Vieuxtemps: Air Varié. Hegedűn játsza Deutsch
Sándor V. o. t., zongorán kiséri Berényi Olga urleány. 6. Gluck: Zsoltár a XVII. századból. Előadja aiz ifjúsági énekkar és zenekar. 7. Huber—Császár: Kunok. Előadják 1.
hegedűn Deutsch Sándor V. o. t., II. hegedűn
Öhler Dezső VII. o. t., zongorán kiséri
Schwarcz Izabella urleány. 8. Sipos: Izzó
nap állj meg, Brahms: Kárba veszett ének.
Énekli Cholnoky Margit urleány, zongorán
kiséri Zucker Simon. 9. Bossini: Nyitány a
Sevillai borbély cimü operából; játsza az ifjúsági zenekar. 10. Ney—Pokorny: Inkognito. Bohózat egy felvonásban.
Személyek:
Kerekházi polgármester Kerseh Ferenc, Lábatlan, az „Elefánt" vendéglős Klug K.
György, Nyakas, a „Vörös ökör" vendéglős
Weiner Márk, Szájas ügynök Lipkai Kálmán
iSebessy mérnök Hekler Gyula, Bodros borbély Szabó Miklós, Kőlaky vizsgálóbíró
Zomibory Károly, Ujjasy könyvelő Láczay Sz.
Kálmán, Salamon hajdú Knőbl Ádám, János inas Nagy László. Polgárőrség. Rendező:
Knauer Dezső VIII. o. t. A zenekari számokat Deutsch Ármin tanította be.
— Püspök a papok ellen. Milánóból
jelentik: Régóta hires szabadelvű álláspontjáról Bonometli kremonai püspök. Állandóan
réme azoknak a papoknak, akik egyházi tekintélyüket jól tudják világi méltósággal viselni. Most ismét robbanó értekezést tett közzé A templom elmen. Ennek fő gondolatmenete az, liogy a templom a szent, nem pedig
a templom képviselői, a püspökök és a papok. Ezeknek rá kellene jönniük arra, hogy
Jézus Krisztus alázatos követei nem lehetnek ilyen előkelő igényű szolgái a templomnak. Ilyen radikális hangú az egész közlemény, amely a Vatikánt Olaszországgal
akarja kibékíteni. Van még egy okos és merész álláspont benne, a püspök szerint a
pápai csalhatatlanságnak
semmi köze a politikához. Az olasz papok most izgatott érdeklődéssel várják, mit fog szólnf Bonoinelli
kijelentéseihez a Vatikán.
— Asszonyok! Gyereket vegyenek l
Nagyváradról jelentik nekünk: Tegnap (délelőtt nem csekély feltűnést keltett a Szent
László-téren egy asszony, aki egy alig két
esztenedős fiúcskát vonszolt a kezénél fogva
és hangosan kiabálta:
— Asszonyok! Gyereket vegyenek. Ki
vesz (gyereket?
Eleinte bolondnak nézték az asszonyt és
felhívták a közeli rendőr figyelmét, aki azután elő is állította. A rendőrkapitányságon
kitűnt, hogy a gyermekáruló anyát Horváth
Ágnesnek hívják, az ura, Szöllősi Lajos, ott
hagyta és azért akarta eladni az egyik fiát,
mert gyermekeit ugy sem tudja egymaga eltartani. A rendőrkapitány intézkedett, hogy
az asszony két gyermekét beszállítsák a gyermekmenhelyre.
— Kétszáz aradi borárus a rendőrbíróság előtt. Aradon meglehetős statáriális
eljárás van most folyamatban a kisebb borárusitok -ellen-. Az utóbbi napokban
Jausz
Oszkár borászati felügyelő, a ménesi vincellér-iskola igazgatója, vizsgálatot tartott és
tömegesen jelenti föl mindazokat a borárusokat, akik a bortörvény intézkedéseit nem
respektálják és helyiségeikben nem függesztik ki a törvénynek kijelölt szövegrészét.
Ma ismét negyven- hasonló tartalmú följelentés érkezett az aradi rendőrbirósághoz s ezzel együtt most már körülbelüli kétszáz aradi
borárus ellen van eljárás folyamatban.
— Róma hó alatt. Ritka és emlékezetes
nagy dolog, ha egy-egy télen egy-két napig
hó borítja Rómát, vagy ha nagy hidegek

8
vannak. Nem is illik az időhöz, hogy a kályha mellé kényszerítse a rómaiakat, annyival
is kevésbé, inert nem is igen akad Rómában kályha. -Most azonban egy reggel arra
a meglepetésre ébredt Róma, Ihogy mindent
vastag és mindig vastagodó hó borított. A hóréteg majdnem egész nap vastagodott, nagy
pelyhekben óriási liótömegek hullották Rómára és az öreg rómaiak napestig törték a
fejüket, bogy emlékeznek-e ilyesvalamire. A
gyerekek nem törték a fejüket, inkább a másét, Jiólabdával. A ritka élvezetbe szórul-szór-a „nyakig" merült bele Róma ifjúsága és
amikor iá gyerekek épen kijöttek az iskolából, egész Rómában hólabdák homályosították el a napot. Némely rosszkedvű urak lelkét is 'elhomályosították és igy történt, hogy
egy reáliskola mellett egy savanyu ur rendre intette a fiukat. A fiuk rögtön szövetséget
kötöttek a közös ellenség ellen és általános
Ilié labdarohamot rögtönöztek Drinápoly bácsi
felé. Az revolvert rántott, de a gyerekeik tudták, hogy nem akar lőni ós egy csöppet se
ijedtek meg. Végre rendőr jött, fülönfogott
két gyereket — de aztán már őt ostromolta
a íiógolyós csapat. Már tragikusra kezdett
fordulni a dolog, amikor véletlenül egy
rendőrtiszt ment arra; abban volt elég em*berség, hogy eleresztette a fiilönifögottafcat. ós
igy lőn béke Rómában. — Másnapra elolvadt a hó és Rómában csak az influenza-osztogafó barna locspocs emlékeztet a havazás
gyönyörű, ritka napjára,

KÖZIGAZGATAS
(—) Vásárhelyi dolgok. Hódmezővásárhely
Törvényhatósága Cicatricis főispán
elnöklésével most tartott közgyűlésében kimondotta, hogy huszonöt uj utcát hasittat és
kővel hurkoltat négyszázezer korona költséggel s a külső területi utakat körülbelül egy
millió ikorona költséggel ki-burkoltatja. Száz
uj munkásház építésének .kérdésében a jövő
heti rendkívüli közgyűlés fog dönteni. A bizottságok mag,alakításában a munkapárt győzött az egész vonalon.

SPORT

Irta Leopold Alfréd. — Játszák a Deutsches Theater
tagjai.
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— A gijoni robbanás. Egy mai hivavatalos jelentés szerint az aknarobbanásnak
huszonnégy halottja van, köztük a munkálatokat vezető mérnök is. A sebesültek
száma igen nagy. Azt hiszik, hogy még sok
ember fekszik a romok alatt. A katasztrófa
lefolyájsáról jelentik, hogy egy aknába 3500
kilogramm fekete lőport helyeztek el, hogy
egy kis sziklát szétrobbantsanak. A gázok
azonban egy agyagrétegbe hatoltak be és
valóságos kőesőt zúdítottak a nézőkre és a
kikötőben lévő hajókra.
— Élelmiszerhamisitás
Szabadkán.
Szabadkáról jelentik: A városi vegyvizsgálóállomás vezetője, Prokesch Imre dr. városi
vegyész most adta ki mult évi működéséről
szóló statisztikáját. A kimutatás szerint Ö3Zszesen 233 esetben tartott t ej vizsgálatot és
118 esetben állapította meg a tejhamisitást.
A többi 115 eset közül még 53 esetben talált
vizet a tejben. A város most rendkívül szigorú intézkedéseket tesz a gyakori élelmiszerhamisitás ellen.
— Holttest a ciszternában. Fiúméból
jelentik, liogy a Costrena -Santa Barbarta
ciszternából feloszlásnak indult holttestet
húztak ki. A rendőri vizsgálat megállapította, hogy az öngyilkos előbb revolverrel főbelőtte magát ós a vizbezuhant, ahol három—
(hat. nap óta lehetett. Ruházatán R. S. betűk
voltak és zsebében tizenhét revolvertöltényt
találtak. Személyazonosságát eddig még nem
állapították meg.
— Azért is háború ! Jászberényből jelentik: Az élmult éjszaka Parzsas Béla peresi tanyáján borzasztó dolog törtónt. Parzsas fiát behívták a katonasághoz, de hétfőn
haza,bocsátották. Ennek az örömére Parzsas
lakomát adott és meghívta fiának (barátait is.
Vacsora után a háborúról folyt a vita és a
fiatal Parisas, aki Zimonyban volt, azt állította, hogy lesz háború. A többiek ellentmond tak neki, ami annyira föl-düihitette az
ifjú Parzsast, liogy széket kapott (fél és fejbevágta Stthi Lajost, aki erre bicskáját kirántotta és mellbeszurta támadóját, A többiek erre nekiestek Suliinak és a szó szoros
értelmében összetörték,
Mikor a (kórháziba
szállították, meghalt, A fiatal Parzsas pedig
haldoklik.
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Előadások d. u. 6, este fél 8 és 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 éráig.
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Nordisk dráma.

Psylander játszik.

Vigjáték három felvonásban.
Irta Kadelburg Gusztáv. —
Föllépnek Clara Wicth és
Waldemar Psylander. — A
Nordisk Film Compagnie
szenzációs sikerű felvétele.
— Dán udvari színészek.
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o Tsiklitiras meghalt. Minden sportember ismerte a furcsa nevét. A helyből távolugrásnak volt világbajnoka, aki Görögországnak Stockholmban elért egyetlen (győzelmét szerezte meg. Ezért ugy tisztelték és
ünnepelték otthon, mint a spártai erő és
büszkeség dicső hirdetőjét és megmentőjét.
Ő v-olt a legboldogabb világbajnok, aimikor
győzött, mert győzelmével nemzete régi hírnevét mentette meg és egy nőt, az ő küzdelmét szívszorongva néző menyasszonyát tette néhány pillanat alatt a világ legboldogabb
h-ajadonává. És most e nő ott zokog a kedvese, — talán azóta már férje — holtteste
mellett. Megdöbbentő a hir, hogy meghalt ez
a gyönyörű termetű atléta. Sirassuk meg' mi
is, hiszen az -egész világ gyászolja a görög
sport e hatalmas veszteségét.
(H.)

TORVENYKEZÉS.
Itélet a párisi apaesok ügyében.
(Saját tudósítónktól.) A párisi apacsok
pőrében reggel félőt óra felé hozták meg a
verdiktet. Háromszáznyolcvannégy bűnösségre vonatkozó kérdés közül az esküdtek
tagadólag válaszoltak. Azoknál a vádlottaknál, akiknek fejére halálos ítéletet kért az
államügyész, enyhítő körülményeket
nem
tudtak be. Ezeket a vádlottakat egyhangúlag
bűnösöknek mondották ki. Két vádlottnál
enyhitő körülményeket tudtak be. A vádlottak közt lévő három asszony bűnösségére
vonatkozólag az esküdtek nemmel válaszoltak.
Az ítélet kihirdetésére a délelőtti órákban került a sor. A törvényszék halálra ítélte Dieudonnéet, Callemint, Soudyt és Monníert. Carrouyra és Metzre életfogytig tartó fegyházat mért, Gousy tizennyolc hónapi börtönt kapott, Kibaltsitis öt évi börtönt,
Detweíler négy évi fogházat, Debeux tiz évig
fog raboskodni kényszermunkában. Fölmentő
az ítélet Maitrejean, Schoofs, Leclerque aszszonyoikra és Rodriguez orgazdákra nézve.
Az elnök egymásután megkérdezte a
halálraítélteket, hogy van-e megjegyzésük.
Dieudonnée izgatottságtól reszketve fölkiáltott: Ártatlan
vagyok!
Callemin fölpattant s igy szólt: Dieudonnée ártatlan, én lőttem Gabyra!
Carrouy ezt kiáltotta: Igaza van Calleminnek. Én is tanuskodhatom, eddig nem
akartam árulkodni!
Éjszaka még azt jelentik Párisból, hogy
Carouy, akit életfogytiglan való kényszermunkára ítéltek, ma megmérgezte magát.
Meghalt. Tettét bár rögtön észrevették és ellenmérget adtak be neki, még sem sikerült

1913. február 23.
megmenteni. Azt hiszik, hogy a tárgyalás
napján szerezte valakitől ta mérget.
§ A báró felelőssége. Báró Kozmitza
(Miklóst, az Erzsébet királyné Sós-fürdő tulajdonosát, a budapesti törvényszék gondatlanságból okozott súlyos testi sértés vétsége
cimén a napokban vád alá helyezte. A mult
évben ugyanis Kozmitza bárónak budai fürdőtelepén elromlott a dynamógépeket b a j tó
gázmotornak az automatikus inditó készüléke, amelyet ennek dacára üzemiben tartottak.
Binder Imre gépész az esetet időközben bejelentette Kozmitza bárónak, aki menten meg
kereste az eladó eéget az elromlott iniditókészülék kijavítása végett. A ot'g azonban
kétszeri sürgetés elelnére sem küldte ki embereit. A gépet az alatt is üzemiben I ártották,
még pedig ugy, bogy Binder gépész a gázmotor mellé állított két-három munkást, a
kik azután kézzel hozták lendületbe az indukátort. Ez a gondatlanság súlyos balesetnek,
lett az okozója. Egy napon reggeli félnyolc
órakor Csopkovics János kazánfii :ö forgatni
kezdte a motor lenditőkerekét, amely aztán
előgyújtás folytán hirtelen nagy erővel viszszafelé indult és Osopkorvics joibb kezét elkapta. A szerencsétlenül járt fűtő súlyos sebesüléssel került kórházba. A budapesti
ügyészség vádirata ellen a fürdőtulajdonos
báró, ügyvédje, Müller Kezső dr. u t j á n kifogásokat adott be, de a törvényszék vádtanácsa a báró kifogásait elutasítva, gondatlanságból okozott súlyos testi sértés cimén vád
alá helyezte
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Szegedi Takarék- és Hitel Részvénytársaság Igazgatóságának
jelentése.
Tisztelt Közgyűlés!
Intézetünk 22-ik üziletévéről a következőkben van szerencsénk beszámolni:
Súlyos bel- és külpolitikai és eíbből folyó teljesen leromlott közgazdasági és hitelviszonyok jegyében folyt le az elmúlt esztendő, melynek egyes időszakaiban .a nagy
válságot csak fokozódni, enyhülni alig láttuk. Ehhez járultak a helyi piac speciális bajai, melyek ugyan 'bennünket egyáltalában
nem 'érintettek, azonban a legnagyobb óvatosságra és különösen a második félévben
arra késztettek bennünket, hogy a rendelkezésünkre álló tőkéket mértékkel vegyük
igénybe, kihelyezéseinket lehetőleg ne emeljük, hanem a régi keretekben minél jobban
biztosítsuk.
Megelégedés'sd jelentjük a tisztelt Közgyűlésnek, hogy a imullt év március 16-án
megtartott rendkívüli közgyűlés határozatával kimondott tőkefelemeilés teljes sikerrel
befejeztetett ós az e címen tulnyomólag az
év utolsó harmadában befolyt 400.000 koronával alaptőkénk immár 1.000,000 koronára,
tartalékalapunk pedig 118,639
koronára
emelkedett. Ugy ezen uj tőkéinkkel, valamint
a velünk összeköttetésben álló visszleszámitoló intézteink 'álltai változatlanul nyújtott
hitelösszegeikkel, kihelyezéseinket az első
félévben mérsékelten emeltük és abba a kellemes helyzetbe jutottunk, hogy adósainkat
sem rendkívüli törlesztésekkel, kölcsönfölmondásokkal pedig egyáltalában nem szorítottuk.
A pénz példátlan megdrágulása folytán
az év folyamán oly magas kamattételek voltak, hogy ezeket kéliíő mértékben nem tudtuk
és nem is kívántuk ügyfeleinkre áthárítani,
mégis, dacára annak, hogy az egyes üzletágakból normális időkben évente folyó jövedelmeink az elmúlt üzletévben teljesen elmaradtak, továbbá, hogy az uj részvények után
járó kamatok a most bemutatott mérlegben
már elszámoltattak, az eredmény, mely nem
maradt az előző lévek keresete mögött, kielégítőnek mondható.
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DÉLMAGYARORSZÁG
Örömmel emeljük kf, hogy anyaintézetünkkel a Magyar Általános Takarékpénztár
Részvénytársasággal fönnálló viszonyunk a
mult évekhez hasonlóan a lefolyt évben is
kedvezően alakult.
Az egyes üzletágakban a forgalom a következő volt:

Forgalmi kimutatás.
I. Betétek.
Állomány 1911. december 31-én .
894.102 K 73 f
Betét 1912. évben
930.507 K 01 t
Összesen
1,824.609 K 74 f
Kifizettetett 1912. évben
959.602 K 09 f
Takarékbetétállomány 1912. december 31-én
865.007 K 65 f
Betéti forgalom
1,890.109 K 10 f
II. Leszámítolás.
Váltótárca 1911. december 31-én .
2,864.378 K 36 f
Leszámitoltatott 1912. évben . . . 10,378.816 K 43 f
Összesen
13,243.194 K 79 f
Beváltatott 1912. évben
10,023.363 K 49 f
Váltótárca 1912. december 31-én .
3,219.831 K 3Ő1
Leszámítolási forgalom 20,402.179 K 92 f
III. Visszleszámitolás.
Egyenleg 1911. december 31-én .
1,486.774 K 72 f
Leszámitoltatott 1912. évben . . .
8,839.574 K 12 f
Összesen 10,326.348 K 84 f
Visszaváltatott 1912. évben . . . .
8,770.201 K 03 f
Egyenleg 1912. december 31-én .
1,556.147 K 81 f
Visszleszámltolási forgalom . . 17,609.775 K 15 f
IV. Folyó számla.
Egyenleg 1911. december 31-én .
173.010 K 36 f
A számla javára Íratott 1912. évben 12,605.191 K 86 f
Összesen 12,778.202 K 22 f
A számla terhére Íratott 1912. évben 12,785.241 K 10 f
Egyenleg 1911. december 31-én .
7.038 K 88 f
Folyószámla forgalom
25,390.432 K 96 f
V. Kamatos és tőrlesztéses jelzálogkölcsönök.
Állomány 1911. december 31-én .
1,776.540 K 12 f
Kölcsönadatott 1912. évben . . . .
150.038 K 43 f
Összesen
1.926.578 K 55 f
Visszafizettetett 1912. évben . .
5.349 K 53 f
Egyenleg 1912. december 31-én .
1,921.229 K 02 f
Forgalom
155.387 K 96 f
VI. Pénztárszámla.
Egyenleg 1911. december 31-én .
178.637 K 92 f
Bevétel 1912. évben
14,666.476 K 61 f
Összesen
14,845.114 K 53 f
Kiadás 1912. évben
14,744.491 k 4 1 f
Egyenleg 1912. december 31-én .
100.623 K 12 f
Pénztári forgalom 29,410.968 K 02 f
Összes forgalom 94,858.853 K 11 f
Mérlegünk 1912. évi tiszta nyeresége:
a) az 1911. évről áthozat
5.834 K 25 f
b) keresetünk 1912. évben . . . .
57.762 K 64 f
Összesen
63.596 K 89 f
tesz ki, melynek hovaforditására nézve a következő
alapszabályszerű javaslatottesszük:
Tartalékalap
5% . . . . 2.888 K 15 f
Tartalékalap
kiegészítésére 2.472 K 85 f 5.361 K - f
Igazgatóság 13°/o . . . . 7.509 K 19 f
Felügyelő-bizottság 2 % . 1.155 K 26 f
Választmány 4% . . • . 2.310 K 52 f
Tisztviselők . . . • , . 4.600 K - f
1.000 K — f
Jótékonycél
Szelvények beváltása
á 12.— koroná . . . . 36.000 K — f 57.935 K 97 f
A fen maradó .
5.660 K 92 f
1913. üzletévre átvenni ajánljuk.

indítványozzuk, hogy az 1912. évi 22.
számú osztalékszelvény 1913. március 3-ától
kezdve helyben, az intézet pénztáránál, Budapesten a Magyar Álltalános Takarékpénztár Részvénytársaság főpénztáránál 12 koronává) bevágtassanak.
Napirendünk 5. pontját képezi 1 igazgatósági, 2 felügyelő-bizottsági ós 7 választmányi tagsági hély betöltése. Kérjük, szíveskedjenek ezen állásókra a választásokat
megejteni.
Végül kérjük a t. Közgyűlést, hogy a lefolyt 1912. üzlletév zárszámadását és mérlegét megvizsgálni, az igazgatóságnak a tiszta nyereség fölosztására vonatkozó javaslatát elfogadni és a szokásos fölmentvényt ugy
nekünk, mint a felügyelő-bizottságnak megadni méltóztassanak.
Szeged, 1912. december hó 31-én.
Tisztelettel:
a „Szegedi Takarék- és Hitel
Részvénytársaság Igazgatósága".

A gabonapiac.
(Saját tudósítónktól.) A mellékcikkekiből
kifolyólag piacunkon ismét lanyha irányzat
érvényesül. — Az áprilisi zabra nagyobbszerii íbai&serpoziciók keletkeztek, melyek a helybeli s a bécsi készletekre és a békésebb politikai (helyzetre támaszkodnak.
A mult Iheti legmagasabb jegyzés ellenében az áprilisi zab máig 53 fillért vesztett,
ami természetesen az októberi zábot is befolyásolta, annál inkább, mert eme határidőnél az esetleg nagyabbszerü vetésterülettel is
számolnak. Technikai szempontból ez a nagy
kontreminengagement azonban
aggályos,
mert esetleg bekövetkezhető fedezési kereslet rohamos irányváltozással kellene, bogy
kapcsolatos legyen.
Lanyha irányzatú a májusi tengeri is.
Készségesebb argentínai kinálat, a belföldi
készáruvételek alapján eszközölt arbitrageeladások és a hiányzó fogyasztási kereslet
mellett töblb mint valószínű, bogy az egószéges áruiban is nagyobb készletek főleg batáridőszállitási célokra fognak szolgálni. Külföldi (osztrák) kereslet is hiányzik s a belföldi fogyasztás egyedül nehezen fog a haus.sespekulációnak támaszt nyújthatni.
Búzánál a malmok multheti jobb érdeklődése ismét megszűnt; a készletek ismét nagyobbak s a liszt fogyasztás változatlanul
kedvezőtlen. A malmok kontemplált tizennégynapos üzemszünetük tekintetében a várt
általános sztrájk miatt még nem állapodtak meg, de nagyobb részük most is csak Hetenként 4 napon át őröl, anélkül, hogy a tesztkészletek csökkennének.
A készáru s határidő közötti diszparitás
sem tűnt- még el s az ma is 30 fillért tesz ki a
készáru terhére. Természetes, Ihogy igy a
malmok szerény szükségletük keretében áprilisi kötéseiket készáru ellenében .cserélik.
Eme diszparitásnak pedig el kell tűnni, hogy
az összes itteni búzakészlet áprilisban leszállításra ne kerüljön. Mert h a a diszparitás
megmarad, a tulajdonosok a határidopiaonál
jobb értékesítést nem találnak. Átvevőkről
nem hallani. Élénk érdeklődéssel v á r j á k a
március közepén megjelenendő hivatalos vetésjelen test is s ennek tartalma lesz nemcsak
az októberiekre, de közvetlen az áprilisiakra is döntő befolyású.
Ha a hivatalos jelentés tényleg annyira
kedvezőtlen lesz áttelelés s vetésterület tekintetében, mint azt itt a hauseierk feltételezni szeretik, ugy kétségtelenül jöhet fordulat, de a pesszimista felfogásnak itt sok ellenzője is van s az októberiekben egyelőre
igy nagyobbszerii ármozgalmat nem is lehet
várni.
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NEMÉNYINÉ

FOG MÜVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.

alatt létezik. Készit mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégitve. - Bármilyen
javitás hat óra alatt elkészül. 522
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kiadó
Kárász-utca 9.

KI
x A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara
február 28-án, pénteken délután 2 órakor
tartja e 'havi teljes ülését a következő tárgysorozattal: Jegyzőkönyv hitelesítésére kát
tag kiküldése. Elnöki jelentések: Az 1913. évi
költségelőirányzat jóváhagyásáról. A fehér,
vagy sárga foszforral való gyufagyártás eltiltásáról. A ,budapesti munkaközvetítő
intézet működésének a kamarák részéről kivánt
támogatásáról. Az épületasztalos cimü munka ajánlásáról. A szegedi külterületi posta
szolgálat javításáról. Válasz a kamara felterjesztésére. A telefonszolgálat
fejlesztése
tárgyában tett felterjesztésre adott válaszról.
Az Urbán P á l kishegyesi cipésznek használatra adott gép végleges átengedéséről. A régi hordói)iteiesitő hivatalok működésének további meghosszabbitásáró 1. A kir. József-műegyetemen végzett szilárdsági kísérletek
eredményéről szóló közlemények VII. füzetének megküldéséről. A bort, sört és egyéb
szeszes italt tartalmazó zárt palackok menyn y isé g t a.r t al mán a k megjelöléséről szóló 91912
—1911. sz. rendelet módosításáról. A tejes
kannák tisztítása ügyében kiadott rendeletről. Az állami selyemfonódák bérlőinek engedélyezett állami kedvezményekről. A budapesti francia konzulátus vezetésében beállott változásról. Salgó Kornél chilei budapesti tb. konzul müködhetési jogának megadásáról. Az 1912. évben Bácsbodrc-g vármegye területén létesített u j távbeszélő hálózatokról.
A kir. techn. iparmuzeum által rendezett cipészipari mestertanfolyamra felvett kerületbeli iparosokról. Az Osztrák Magyar Bank
szegedi, szabadkai és újvidéki fiókjainál működő váltóbirálók lejárt megbizatásának
ineghosszabbitásáről. Titkári jelentés az iroda tevékenységéről. Pálfy Dániel indítványa
Budapest—Szeged között egy második telefon-vonal kiépítése érdekében.
Königstadter
Dusán kamarai levelező tag inditvány a, közbenjárásért aziránt, hogy az Írig községi telefon-állomások is soroztassanak azolk közé, a
melyek Újvidékről a környékbeli hálózatra
történt előfizetés u t j á n díjtalanul felhívhatók. A kereskedelemügyi minisztertől adományozott munkás jutalmak kiadása. A kereskedelemügyi miniszter leirata a zombori
bérkocsi szabályrendelet -módosítása ügyében. Bácsbodrog vármegye alispánja átiratával Örszállás község harmadik országos vásár iránti folyamodásáról kért véleményt.
Bácsbodrog vármegye alispáni hivatalának
átirata Bácsföldvár község azon folyamodása
tárgyában, mellyel a hetivásárjaim
állatfelhajtás engedélyezését kérelmezi. Szeged sz.
kir. város tanácsa átiratával véleményt kér
a szegedi partfürdő r.-t. azon folyamodásáról,
melyei a Tisza balpartján élvezett parthasználati jogának kiterjesztéséért folyamodik.
Az ara'di társkamara átirata a Maros folyó
hajózhatóvá tétele tárgyában kért (felterjesztésre érkezett f öld mi velésiigyi miniszteri leirat ró'. A nagyváradi társkaraára átirata a
rendőri büntető eljárás szabályainak végrehajtása tárgyában tett felterjesztésének támogatásáért. A kassai társkamara a hentesáruk festése és kemónyitőtartaknu anyagokkal való készitése ügyében kelt belügyminiszteri leiratot közli. A kolozsvári társkamara átirata a cégnevek bejegyzésével a. magyar nyelv kötelező használata tárgyában
tett felterjesztésének pártolása iránt. Segélykérések.
A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon a kontremin ma reggel ismét sok tavaszi búzát kinált eladásra, a
mire persze az adott okot, hogy a fővárosi
malmok a. nagyobb liszt- és búzakészletre
való tekintettel hosszas tárgyalás utan végre. mégis elhatározták az üzemkorlátozást.
Később megtérült az árveszteség, inert az októberi búzát ma is élénkebben vásárolták
azok, akik megokoltnak tartják a mezőgazdaságról korábban érkezett panaszokat. Az
orosz közeledésről, a demobilizálásról stíl),
kolportált .hir a zal) irányát, is ellanylhitotta
kissé, de csak eleinte, mert. később a fedező
vásárlások jutottak túlsúlyra. Ezért, volt- szilárdabb a tengeri is. Az árfolyamok a következők :

1913. február 28.
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Buza áprilisra 11.48—11.49, októberre
12.16—12.17. Rozs áprilisra 9.73—9.74, októberre 9.66—9.67. Tengeri májusra 7.56—7.57,
júliusra 7.80—7.81. Zab áprilisra 9.91—9.92,
októberre 8.72—8.73. A készáruvásáron változatlan iránynál mindössze néhány ezer métermázsa buza került forgalomba.
A budapesti értéktőzsde.
A belpolitikai helyzet nyugodt fölfogását és a reményt, hogy m-est már a külső politikai viszonyok javulása gyorsabban fog
előrehaladni, a inai előtőzsde megnyitásakor
fiödözésre és véleményre alapított vásárlással
honorálták a spekulánsok. Az árnivó mindazáltal a tegnapi zárlathoz képest, -amelyet kissé 'túlzottnak tartottak, visszafejlődött. Utóbb
-a bécsi piac is némi árut kínált, minek következtében a nemzetközi piacon a aUagyaf
hitelrészyény, a helyi piacon a magyar b-ankés a közúti vasutrészvóny kissé hanyatlott.
Csakhamar azonban kedvező fordulatot tapasztaltunk, mert Bécsben a mai berlini tőzsdéről kedvező taksálás érkezett és a bécsi
Fremd-enbl-att barátságos cikket közölt a
külpolitikai helyzetről. A javulás a határidőpiacon, bár csak szerény mértékben, kiterjedt az egész vonalra. A készárupiacon a kŐszén-papirokat tartott áron szívesen vásárolták. A járadékpi-ac szilárd. A zárlat ú j r a kissé gyöngült, de meglehetősen nyugodt Volt.
Kötöttek: Magyar hitel
825.50—830.
Osztrák hitel 631.50—634.50. Jelzálogbank 435
—437.50. Hazai bank 282.50. Magyar bank
570—574. Agrárbank 507.50. 4 százalékos koronajáradék 83.70—83.75. Osztrák Magyar
államvasút 707.75—708.50. Városi vasút 374.50
—376, Közúti vasút 678—680.75. Riraamurányi vasmű 716—718. Komerzbank 3610. Salgótarjáni 77—780. Szesz 447. Burvasut 268—
270. Szanatórium sorsjegy 9.70.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitelrésziv-ény 632.50.
Magyar hitel 825.50. Lánderbank 514.75.
Osztrák Magyar államvasút 707.50. Déli vasút 114.25. Rimamurányi 715. Alpesi 1033.50.
Skoda 818.50. Prágai vasmű 3450. Szilárd
-megnyitás után a zárlat gyenge,
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.
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Árverési hirdetmény*
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezénnel közhírré
teszi, hogy a, szegedi hir. járáshiróságnak
1912. évi -Sp. I. 489. számú végzése következtéiben Dr Faragó József ügyvéd által képviselt Blatt Ignác javára 64 -korona s jár. erejéig 1912. évi november líó 11-én foganatosított kielégitési végrehajtás utján felülfoglalt
és 2203 koronára becsült következő ingóságok u. m.: különféle házi bútorok és kávéházi
berendezés stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a. szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 3782/1. számú végzése folytán 64 korona tőkekövetelés, ennek 1912. -évi
május hó 14-ik napjától járó 5% kamatai és
eddig összesen 45 korona 62 fillérben bíróilag
már megállapított költségek erejéig Deák
Ferenc-utca 28. szám alatt megkezdve és
végrehajtást szenvedő lakásán folytatva leendő eszközlésére
7913. ÉVI MÁRCIUS HÓ 3-IK
NAPJÁN
DÉLELŐTTI 9 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók _ oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a
legtöbbet. ígérőnek szükség esetén a becsáron
alul is el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat. mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c.. 120. §-a és az 1908:
XLI. (ál.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik,

F a r k a s Elek
\ h . l*r. végrehajtó.

Meghívó.
Va-n szerencsém az ügyvédszövetség
szegedi osztálya választmányának és tisztikarának az igen tisztelt tagjait meghivni az
1913. február hó 28-án délután 5 órakor az
ügyvédi kamarában megtartandó választmányi ülésre. Tárgysorozat: Jegyzőköny hitelesítés, járásbirósági ügyvitel, fölterjesztés
az osztályügyrend módositása iránt, egységes ügyvédi imu-nkadij megállapítása és indítványok. Legyen szabad valamennyi kartársam megjelenésére számitanom.
Szeged, a postabélyeg kelte,
Dr. Becsey Károly elnök.
A törökkanizsai
1790—1913. szám.

járás

főszolgabirájotól.

Pályázati hirdetmény.
Tárgy: Csókái községi végrehajtói és ir|uoki állás betöltése,
Csóka községből) üresedésbe jött!
községi végrehajtói ós
községi irnoki állásokra ezennel pályapneumatikus orvosi pelot I |zatot hirdetek.
tával a legtökéletesebbek!
A végrehajtói állás évi 720 korona, a2
Uscfrn rilf hölgyekés urak {Írnoki törvényhatósági jóváhagyástól feltéf l ű o U Ua részére minden ltelezetten 800 korona javadalmazással
van
altesti betegség és lógó
{összekötve.
has ellen.
Felhívom mindazokat, kik ezen állások
GUtóMI görcsér harisnyák. I
Ivalamelyikét
elnyerni óhajtják, hogy szaMűlábakat és műkezeket j
bályszerűen felbélyegezett, sajátkeziileg irt 1.
amputáltak részére.
{képességüket, 2. eddigi alkalmaztatásukat, 3.
Testsgyenasitö^gípeíí'l {illetőségi és erkölcsi bizonyitvánnyal (felszeMű- és támasztó fűzőket. ]
hivatalomnál folyó
évi
Egyenestartókat ferdén- Jrelt kérvényeiket
|március
hó
15-ig
adják
be.
nőitek részére, valamint j
betegápoláshoz tartozó
Elkésve, vagy felszerelefleniU érkező
söszes cikkeket készit a technika legmodernebb elvei Ikérvényeket figyelembe nem veszek, a végreszerint a legjutányosabb gyári árak mellett.
lliajtór állásra csak olyanok pályázhatnak, a
KFLFTI
I cs. és kir. szab. sérvkötők és jkik községi irodában már működtek.
• itiL.iL.ik. • • J a testegyenesltő g é p e k gyára
Megjegyzem, a végrehajtói javadalom
B U D A P E S T , IV., Koronaherceg-utca 17. vid <
|emelésére
az eljárás folyamatban van.
r g T t - Legújabb háromezernél több ábrával ellátót)
Törökkanizsán, 1913. február hó 25.
képes árjegyzék ingyen és bérmentvej
Cs. és kir. szab. Keleti-féle f

sérVköfcők

Alapítva 1878.

Telefon 18-76.

Dr.

MIHAWVITS
főszolgabíró.

színház

Városi
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Folyószám 219.

.orvos minta legmegbiz I
hatóbbat ajánlja.
'Akirakatokban k'r

Szeged, 1913. február 2 8 - á n

I. BARLANGLAKÓK.

' lamtáblácskák iz elá-,
Krusllá helyeketjelz
[Ára4.8es8K.>

LhiczatJáéiR

Ara tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. — Követelje azonban, hog
szállítója önnek csakis OLLA-t adjon és ne engedjen magának cse
kélyebb értékű silány utánzatot mint „ép oly jót" feldicsérni. - Az
elárusitó helyek kimutatását és árjegyzéket ingyen küld az OLLAgummigyár Wien, II|306, Praterstmse 57.

II. PAJKOS DIÁKOK.
Operetlt 1 felvonásban. Irta Braun. Ford. Lalabár E.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMF.LYEK:
Geyer Jeremiás
Solymossy Sándor
Frinke
Déry Rózsi
Brand
Körmendi Ilonka
Antal, mesterlegény
Thorma Zsiga
Lizi, polgárieány
Nagy Aranka
Fleck, csizmatiszíltó
Heltai Jenő

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
" aeen

Meghívás

T A N U L Ó K A T felvesz
Várnay L. könyvnyomdája
Szeged.

a S Z E G E D I TAKARÉK- ÉS HITEL RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Csipke-

1913. m á r c i u s 2 - á n délelőtt 10 órakor, saját helyiségében tartandó

XXil-ik évi

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

LUCZA JÓZSEF

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

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

Az Igazgatóság.

II

HSttyVKercsKedfsébett Kárász-utca 9. szám beszerezhet^:
jtiagyar torVínytár

s

APRÓHIRDETÉSEK.

BS

mM4 melyen

függesztett OLLA rec-j

Életkép egy felvonásban. Irta Tömörkény István.
Rendező: ALMÁSSY ENDRE.
SZEMELYEK:
Tandari
Csiky László
Tandariné
Csáder Irén
Sándor, a fia
Virányi Sándor
Róza, a leánya
Gyöngyössy Teréz
Bicók, bojtár
Mihó László
Erdő mester
Heltai Jenő
Dudás
Koháry Pál

NAY

Ujabb irodalmi

vn\
GUMMIT több mint 2Q0Q!

ásásáé..

kelmefestő és vegytisztitónál

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

Ágybavízeiés!

Azonnali megszüntetése!
A kor és nemi adatok közlése
ellenében felvilágosítást Ingyen
nyújt:
P f a U e r Georg
Nürnberg r f l j C (Bajorország)

Gyenge nők, gyermekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". Ára 2-40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
205
Haiőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
Gyomorbajosok dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged,

RONA

köztisztasági gépek és eszközök gyára
BUDAPEST, V. KER. ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.
Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
Szemétgyiijtőszekrények. Hulladékkocsik és sze162
meteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szivattyúk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Állandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben.

(orpns Jnris 1912. f*lb.
Szilárd

Mczügazdaságtan

21H
*X

Xempelen

íÉr
fi

Magyar nemesi családo* V. 20 X
Schopí Kálmán
A hivatásos gyámság és a törvénytelen gyermeK Védelme
fenyő

8K

Városi anyagvizsgáló áll.
Lengyel JKenyhért

Xöza nini, Vígját**
Knoblauch
J u t , VigjátéK

Xnttkay György

Az első *s a tnásodi*
Mandel Zoltán
Tanulmányok az igazságügyi potitllsa
Köréből
2 X
CéVai Ödön dr.

XonyV a csecsemőről

5X

a világkönyvtár legújabb munkája:
Carlyle

A francia forradalom ttrWwte
3 kötet
Balázs Béta

Miszteriumo*

prasche lázár Alfréd

A nö és a *igyó

Pr. takos Béla
Algéria *s J a n i s

pntka Ákos

Uj Verses*kyVe
jdíricz Zsigmond

TaVaszi sz*l
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A S z e g e d i T a k a r é k - és Hitel-Részvénytársaság
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Mérleg-számla

VAGYON.

K

K
Pénztár

l

Váltótárca

3219831 30

állomány

Kölcsönök

törlesztéses és kamatos jelzálog kölcsönök
értékpapírokra

Értékpapírok

1921229 02
399859 07 2321088 09

saját értékpapírok állománya

124199 20

Ercpénzek és szelvények

készlet

381 88

Adósok

folyószámlában fedezve
jelzáloggal biztosított folyószámlái adósok
pénzintézeteknél elhelyezett tőkék
egyébb adósok

180975 30
47835 37
15156 80
27195 92

Vár-u. 7. sz. a. intézeti ház
ház és földbirtokok

310594 77
72796 82

Ingatlanok

Berendezés

K

: K

Részvénytöke

600000

korábbi kibocsájtás

100623 12

készlet

TEHER.

1913 ik évtől kezdve osztalékra jogosul!

1000000

400000

Tartalékalap

118639

egyenlege

Pénzbetétek

takarékpénztári könyvekre
folyó számlára

_

865007 65
365674 38 1230682 03

Visszleszámitolás

tovább adott váltók

1556147 81

a Magyar Általános J Takarékpénztárra

1881792 87

Engedm. jelzálogkölcsönök
Hitelezők

301129 42

pénzintézetek és egyéb hitelezők

Fel nem vett osztalék

271163 39

1394

előbbi évekről

Intézeti ház kölcsön

leirás után uj berendezkedésekkel

Átmeneti kamatok

1913. évre

19406 85

1912. évre

63596 89

Nyereség

11665

6432343 57

6432343 57

V e s z t e s é g - és nyereség-számla.

VESZTESÉG.

K

Kamatok

f

K

visszleszámitolt váltók után, vegyes és
betétkamatok

Költségek

kezelési kiadás, sürgöny, postadíj, bélyeg, fűtés, világítás, hirlaphirdetés,
nyomtatvány, irodaszerek, utdijak,
ügyészi kiadás

Adók

állami, városi és betétkamatadó

Jótékonycél

adományok évközben az
900 koronán felül

Tiszti fizetések

1912. évre

Ingatlan jövedelem

288913
5098

294012 71

intézeti ház után

28339 68

beszedések és közvetítésekért, engedményezett jelzálog kölcsönök után és
a főügynökség jövedelme

24352 28

Dijak és jutalékok \

465
30232

1912. évre
Leirások
berendezéseknél
értékpapíroknál
Nyereség

váltók, jelzálog- és egyébb kölcsönök
után
értékpapírkamatok (adómentes)
...

17762 30

előirányzott
. ...

5834 25

1911. évről

3200

1912. évre

1296 44
8364 35

9660
63596

-

352538 92

352538

Szeged, 1912. december 31-én.
AZ

Deési Béla s. k.

elnök vezérigazgató.

f

K

K

Kamatok

18330 47

Lakbér

NYERESÉG.

Nyereségáthozat

209291

—

259554 70

tartozás

383391 59

—

Landesberg Mór s. k.
igazgatósági elnök.

Poór Jakab s. k.

A könyvelésért:
Vá
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Brauswetter Ottó s. k

Schwartz Ármin s. k.

Halász Manó s. k.

Schwartz Henrik s. k.

bástyái Holtzer Aladár s . k .
Vajda Imre s. k.
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Kátai László s. k.

Vas Károly s. k.

Ezen „Mérleg-számla" és „Veszteség- és nyereség-számla" megvizsgáltatott s az intézeti fő- és mellékkönyvekkel egyes és összes tételeibe
megegyezőnek találtatott.
Szeged, 1912. december 31.
A

Baek Jenő s. k.

Bokor Adolf s. k.
NYOMATOTT VÁRNAY L
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Gergely Gyula s. k.
__

. . .
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Grüner Géza s k.
.

_
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Dr. Székely Vilmos s. k.
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