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Szeaed, 1913.
Program.
Hogy a lezajlott parlamenti háborúság után a pártok program nélkül maradtak: ezt csak részben fogadhatjuk el
és
pedig oly alakban, hogy a szövetkezett ellenzéki frakkciók maradtak program nélkül. Azaz, hogy még igy sem fejeztük ki
a. teljes igazat, mert az ellenzéki frakkciók
nem maradtak politikai program nélkül, —
nekik nem is volt programijuk. Valamenynyien már a háborúság kezdete előtt program nélkül állottak s ép ez programtalanság okozta viszonyaink romlását. A régi
pártok közül az Apponyi-féle — (mérsékelt ellenzéki, közjogi, memzleti — v a g y
iminek nevezzelek?) a maga közjogi „továbbfejlesztő" programját önkezűleg szüntette be, mikor sok hallgatás után a függetlenségi pártba olvadt. A függetlenségi
párt beszüntette programiát, mely különben sem volt aktuális reális politikai program — mikor 67-es alapon
kormányt
vállalt. Ugyanezt tette a néppárt, midőn
legfőbb „programpontjával", az egyházpolitikai revíziónak felfüggesztésével
lépett kormányra. A „nemzeti vívmányokat" követelő Andrássy-frakkció program
nélkül maradt, mikor a nemzeti vívmányok kikapcsolásával vállalta a hatalmai.
A Justb-cs <port program nélkül maradt,
mikor az önálló bankot szerencsésen eltemette. S valamennyi most együtt programtalanul áll, amióta már a kölcsönvett vá-

A műtét.
Irta: Henri Duvernois.
Leforgeot lihegve állt meg a szanatórium küszöbén.
— André, — szólt a fiához, — ha belépsz a mama szobájába, szépen vedd le a
sapkádat és tisztességesen köszönj. Mutasd
meg, liogy jól nevelt fiu vagy. Fújd ki az orrod . . .
— Hol a mama?
— Majd megkérdezzük.
Az irodában útbaigazítást nyertek.
— Leforgeotnc . . . negyedik emelet,
ajtó 73 . . .
Ragyogóan fehér márványlépcsőkön haladtak föl. A levegőben ohloroform és szilvabefőtt illata kóválygott. Bár mindenütt ott
állt a csöndet kérő tábla, a folyosón sétáló
iábbadozók hangoisan nevetgéltek. Egyik
sarokban fehér főkötős, csinos ápolónő kacérkodott egyik fiatal orvossal, imitt-amott,
a betegszobákból panaszos jajszó hatolt ki.
— A negyediken lakik a mama, mint
otthon . . . — fecsegett André.
Leforgeot elsápadt. Hat hónap előtt,
egy délután egy órával korábban tért haza
a szokottnál s feleségét Alfréd barátja karjaiban találta. Azóta nem is látta viszont az
asszonyt. A válópert is benyújtotta. Most
az asszony beteg lett. Délután műtétet végeznek rajta. S odaüzen, hogy a fiát szeret-
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lasztójogi program is elvesztette aktuálitását.
Hát ezek mind pártok vagy frakkciók,
amelyek keresik sohasem birt v a g v elvesztett programjukat, — mintha csak meghalt
vagy meg nem született lények keresnék
a testhez szükséges — lelket.
De a munkapárt — egyáltalán nem
maradt program nélkül. Bár eddig is nagy
alkotásokat létesített s
Magyarország
egész politikáját reformálta, még nem kevésbé jelentékeny feladatok előtt áll. Mindenekelőtt gyakorlatilag
megvalósítania,
működő intézménnyé, élő
organizmussá
alakítania kell mindazt a reformot, melyet
a parlament megalkotott. Továbbá, ahogy
a törvényhozás rendjét korszakos reformokkal biztosította és igy állami életünk
egészséges funkcionálását lehetővé tette:
— ugy kell ezután az állami életen belül
a beteges vagy gyönge szerveket egymásután gyógyítania s hazánkat igazán a szolid. reális, zavartalan munka országává
fejlesztenie. Voltakép mondhatjuk,
bogy
mig a többi párt és frakció a lezajlott háborúság után program nélkül áll: — addig
a munkapárt most jut oda, hogy programját minden vonalon, a gyakorlati élet minden terén megvalósíthassa. S épen azért
folyt a most lezajlott nagy harc, hogy a
politikai terror letöressék és az országnak
a munkaprogram megvalósítására lehetőség nyújtassák. S épen az a körülmény,
hogy a többi párt s frakkció program nélkül

áll, mutatja, hogy a munkapárt programja mily hatalmas, mily mindenek fölött álló elemi erő. S oda jutottunk, hogy a többi párt csak ugy folytathat létet, ha igyekszik egyet-mást — a munkapárt programjából magáévá tenni. S a munkapárt eredménye, hogy ezentúl a többi is mind —•
technikai obstrukció, trombitálás, sipolás
stb. helyett kénytelen lesz igazi munkaprogramhoz szokni.

né megcsókolni. Leforgeot elhozta hát
a
gyermeket.
Itt vagyunk. André, 73.; kopogj be.
A kis szobában a beteg egyedül volt.
Keskeny hófehér ágyán, még a patyolatnemünél is fehérebbnek látszott s haja izzadtságtól csapzottan simult homlokára. Mikor
a belépőket megpillantotta, hirtelen elvetette a kezében tartott ibolyacsokrot, amelynek illatát beszívta.
— Ab! milyen kedves . . . milyen jó
tőled, Jules, hogy eljöttetek.
— Hát . . . sehogy sem megy, szegény
Aliceom, — dadogta zavartan Leforgeot.
A beteg égnek emelte szemeit, aztán a
fiára mosolygott:
— Ülj le ide mellém, szivecském. Milyen
jó szinben vagy . . . jól tanulsz? .
Leforgeot körülnézett a kicsiny szobában, amelynek ablakai a szemközti háztetőkre néztek. — Én derűsebb, kertrenyiló
szobát választottam volna számára, — gondolta. Aztán a vértelen, tikkadt ajkat nézte,
amely, mikor utolszor látta, kicsattanóan
piros volt, Alfréd tüzes csókjaitól. Mintha a
sors a csókokért akarta volna büntetni. Most
egy megtört, beteg aszonyt látott maga előtt
s nem azt, akit akkoriban megszépitett és kívánatosabbá tett a házasságtörés vétke. Szinte szégyelte a maga robusztus egészségét e
szerencsétlen szenvedő előtt, aki végre mégis csak tiz esztendőn keresztül élettársa volt.

A beteg lázas kezeibe fogta fia kezét s egyre
ezt ismételte:
•
j
— Milyen jó vagy, Jules, hogy eljöttél . . .
— A tram oly lassan cammogott, azt
hittem, sohasem érünk ide . . . szólt halkan
a férj s még halkabban kérdé: — Hány órakor lesz?
— Három órakor . . . s már háromnegyed három . . . — s megrázkódott az ijedtségtől.
— Ne félj . . . csak egy rossz perc, a
melyen tul kell esni . . .
— Igen, egy rossz perc . . . Ah! már itt
van Vanda kisasszony, az ápolónőm, Jules....
nagyon kedves hozzám . . . nem feledkezel
majd meg róla, ugy-e, Jules . . . Vanda kisasszony, nézze a fiam . . . Ugy-e, milyen
nagy gavallér? . . . Igen, igen, tudom, itt az
idő . . . Csókolj meg, drágaságom . . . ölelj
meg, szorosan . . .
Forrón magához szorította fiát s oly
kimondhatatlan kétségbeeséssel nézett a férjére, hogy az megindultan dadogta:
— Bátorság, Alice . . . bátorság . . .
Mi itt maradunk, megvárjuk . . . odalenn,
— Tessék a kertbe menni. — szólt az
ápolónő, — majd odajövök értesíteni uraságodat.
Leforgeot levezette a gyermeket a kis
kertbe s a virágok láttára fájdalmasan öszszeszorult a szive: Vájjon Alice meglátja-e

,,A munkapárt nagyon jól érzi magát.
Nekik ez az állapot nem kényelmetlen és
ha vannak is a pártban, akik talán feláldoznák Lukácsot és Tiszát, e percben kisebbségben
vannak."
Érdekes, de nem
meglepő nyilatkozat ez. Hiszen mi tudjuk,
az ország is tudja, hogy a munkapárt
tényleg megelégedett és hogy tényleg nem
kisebbségben vannak azok, akik feláldoznák Lukácsot és Tiszát, hanem nincs senki a pártban, aki erre akár gondolna is.
Ami érdekes, sőt szenzációs mégis e nyilatkozatban, ugy a z nem más, mint hogy
ezt a nyilatkozatot nem munkapárti politikus tette, hanem egy esti lap munkatársa
előtt — Kossuth Ferenc. A véletlen tréfás
összetalálkozása, hogy amikor e nyilatkozat megjelent, vele egyidejűleg az esti lapokban és azt megelőzőleg a regeli lapokban épen azt harsogták az ellenzék harsonái, hogy a munkapárt desperátus, kapkod fühöz-fához és hajlandó Lukácsot
és
Tiszát elejteni, ha az ellenzék
„megbocsájt" és „szóba áll" velük. Nem kell ne-

DÉLMAÜYARORSZÁG
felhasználhatók, a következők: a munkás-segély alap: 51.952 korona, egy évre a csanádi
püspök engedélyével a fogadalmi templomalapból 910.174 korona, az árvaház-alap:
92.406 korona, szegényházi alap 16.261 korona, vízvezetéki alap: 830.000 korona, a
nyugdij-alap: 243.868 korona, Pester Lloydalap: 65.000 korona, bérleti óvadékokból
243.226 korona. Az összes tőke tehát, amely
a városi alapokból rendelkezésre áll, 943.513
korona. Csakhogy ez az összeg is le van már
kötve a legszükségesebb beruházásokra, tehát a közel jövőben legsürgősebb létesítményekre föl nem használható. Más kölcsönforrás után kell nézni ezek után a bizottságnak.
Felsorolta most Balogh Károly azokat a
létesítményeket, amelyekre pénz kellene.
— A pénzügyi-bizottság ülése. —
Kérte a bizottságot, döntse el, melyek a múl(Saját tudósít ónktól.) Ma délután öt hatatlanul sürgős létesítmények és melyek
órakor Lázár György di. polgármester el- azok, amelyek jobb napokig elhalaszthatók.
Tervezés alatt vannak a következő nanöklésével ülést tartott a pénzügyi bizottság, gyobb építkezések, a röszkei járványkórház,
hogy a legsürgősebb építkezésre szükséges amelynek költsége 52.543 korona. Javasolja
200,000 koronás kölcsön felvétele dolgában Balogh Károly, hogy a bizottság a kórház
határozzon. Ebből az összegből azokat az fölépítését indítványozza majd a közgyűlésépítkezéseket kell befejezni, amelyek bár nem nek, mert azt nem lehet tovább elhalasztani,
két állatvásártér épitése 112.000 korona költtartoznak a lényegesebb kérdések közé, de séggel. Megszavazását javasolja a bizottság
tovább halasztást nem szenvedhetnek. A leg- a közgyűlésnek; a rókusi plébánia kiépítését
fontosabb ezek között az állatvásártér létesí- leveszi a bizottság a napirendről. Az épitési
tése, amelynek a költsége 112,000 korona. költség 38.000 korona; a csapatkórház kibőNagyobb tételként szerepei még a csapat- vítésére 242.000 koronát szavazott meg a
közgyűlés. A munkálatok költsége azonban
kórhíiz kibővítésének költsége, közel 60,000 350.000 korona volt. A differenciának, amely
korona, mig a többi egynéhány építkezés végeredményében körülbelül csak 60.000 koköltsége csak 10—20 ezer korona között le- rona, a felveendő kölcsönből való fedezését
beg. Az ülésről részletesen a következőkben javasolja a bizottság; a köztisztasági telepre
422.000 korona kellene. Ezt a beruházást
számolunk be:
azonban egyelőre leveszik a napirendről; az
Balogh Károly pénzügyi tanácsos közöl- Újszegeden épitendő husz ágyas barakkórte a bizottsággal, hogy beruházási kölcsö- házra szükséges 17.000 korona kölcsön fölnökről van szó, amelyekre a rendelkezésre vételét a bizottság javaslatba hozza; a Marsálló saját tőkéket kell igénybe venni. A bi- téri mázsaház kiépítését elhalaszthatónak
zottság feladata kijelölni azokat az alapokat, tartja. Az épitési költség 29,000 korona; Alamelyek igénybe vehetők, illetőleg megálla- só-. és Felsőközponton egy-egy ártézi kut
pitani, hogy egyáltalában igénybe vehetck-e. Szükséges. A fentartási költség 8000 korona,
összesen 4,218.554 korona az a tőkéje a vá- amelynek előteremtését a bizottság sürgősrosnak, amely gyümölcsözésre van elhelyez- nek
mondott; szükség-barakk építésére
ve. Ez az összeg le van már kötve és állan- 20.100 korona kell. Ezt is a felveendő nagy
dóan igénybe veszik. El nem vonható tőkéi a kölcsönből fedezik majd; hullaházak céljaira
városnak a következők:
1500 koronát szavazott meg a bizottság.
Az épitési alap, az útalap, a szarvasmarA városnak tehát, ha a fentebb fölsorolt
ha-alap, a kórház a'ap, közúti hid-alap és és sürgősnek mondott épikezéseket tető alá
részben a fogadalmi templom-alap. Azok az akarja juttatni, 200.000 korona kölcsönre van
alapok, amelyek a szükséges beruházásokra szüksége. A bizottság Balogh Károly vélekiink cáfolni, Kossuth Ferenc cáfol, atnikor
melankolikusan és szomorúan ismeri be,
liogy bizony a munkapárt megelégedett és
bizony a Tisza és Lukács pozíciója szilárd. Miért hát az ellenzék
harsogása?
Magukat bátoritják talán? Vagy azt hiszik, hogy felül ennek a z ország? Miért
nem ismerik be kudarcukat, hiszen a vereség nem szégyen, csak szerencsétlenség.

Kétszázezer korona
kölcsönt kér a város.

még e virágokat? . . . Meg kellett volna csó— Ha a műtét alatt nem áll be bonyokolnom. Amint pár lépést tovább haladtak, dalom, meg van mentve! — mormogta Alegyik padon gubbaszkodó alakot láttak. —• fréd.
Szegény ördög . . . gondolta Leforgeot, —
Tovább sétáltak, mint a ketrecbe zárt
ez is olyan hirre várakozik, mint mi. Ám az állatuk. S ha összetalálkoztak, testvériesen
alak föltekintett és Leforgeot megismerte résztvevő tekintetet váltottak. Végre megjeAlfrédet.
lent az ápolónő.
— Alfréd bácsi! — kiáltá a kis André.
— Leforgeot ur, minden pompásan ment.
— Hallgass! Egy szót se . . .
Egy pillanatra bejöhetnek a beteghez. Ép az
Alfréd nagyon megöregedett. Bajusza imént ébredt. Erre tessék . . .
megfehéredett s esernyőt forgatott kezei köAndré előreszaladt, a két férfi utána, rozött. ö is megismerte Leforgeot és még job- hant. De az ut keskeny volt. Összeütköztek.
ban lehajtotta fejét.
S a düh és gyűlölet, amely hat hónap óta kaAz óra hármat ütött. S Leforgeotnak vargott a férj lelke mélyén, egyszerre brueszébe ötlött, hogy mindez milyen nevetsége- tálisan fölszinre szökött.
sen kicsinyes. A fődolog, hogy mindketten
— Menjen a pokolba! — ordította.
egy dolgot várnak, szivramegve. Valami neMegragadta Alfréd kabátja szárnyát. De
héz dolgot, amit emberek visznek le, nyug- ez kiszabadítva magát, mindenképen meg
ágyon a műteremből . . .
akarta előzni. Ekkor Leforgeot rávetette magát s öklével teljes erejéből az arcába sújtva,
— Mikor látom megint a mamát?
tovább orditá:
— Nemsokára . . .
— Itt van . . . gazember . . . tolvaj
Alfréd fölállt. Az ő arcából is emésztő
.
.
.
bitang . . .
nyugtalanság tükröződött vissza. Az óra neA
rémült ápolónő a gyermeket anyjágyedet ütött. Leforgeot észrevette, hogy
Alfréd köpenye kissé kopott, cipője viseltes hoz vitte. Alice alig eszmélve a chloroform
. . . Már nem volt az a ragyogó világfi, aki nehéz, kába álmából, mosolyogni próbált:
— Kis drágám . . .
Alicet elcsábította. Már nem is neheztelt rá
. . . eltalálta, hogy az első órák mámorának
A gyermek nagyon megindultnak látelröppentével számukra is visszatért a min- szott, de összeszedve minden bátorságát, elődennapi élet minden csúnyaságával, fájdal- relépett és tiszta, világos kis gyermekhangmával és prózájával együtt . . .
ján, csengőn szólt:
— Háromnegyed négyre járt.
— Mama, a papa és Alfréd bácsi lenn
— Mily hosszasan tart! — mormogta verekednek a kertben. S azt hiszem, a papa
Leforgeot. — S fenhangon megkérdé:
győz . . . ő szalad be előbb hozzád!
— Nagy a veszély?
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ménye alapján javasolni fogja a közgyűlésnek, mondja ki, hogy a 200.000 koronás kölcsönt felveszi s a szükséges épikezések megkezdését haladéktalanul elrendeli.
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Terjed a szociális szellem.
— A színész-egyesület közgyűlése. —
(Saját tudósítónktól.)
Ma folyt le Budapesten a Magyar Szinész-egyesület idei
közgyűlésének második napja. A közgyűlés
mostani tevékenységéből örömmel állapitható meg, hogy a színészek között túlsúlyra jutott a radikális elem, amely szociális szellemben fogja vezetni az egyesületet. Belátják
már a színészek, hogy az egyesületüknek
nem célja a színigazgatók érdekeinek védelmezése, hanem iá színészek és a kóristák
egzisztenciális kérdéseinek a megoldása.
A Szinószegyesület közgyűlésének második napja ma délelőtt tiz órakor, Sebestyén
Géza elnökletével azzal kezdődött, hogy kihirdették a tegnapi tanácsos választás 'eredményét. A választás az ellenzék
győzelmét
jelenti, mert a régi tanácsosok közül mind
kibuktak az igazgatók és helyükbe vidéki színészek kerültek. Az u j tanács holnap este
vagy holnapután tart alaknló ülést ós megválasztja elnökét, a iki három évig egyszersmind a Sziiieszegyesület elnöke is. .Most már
aligha kétséges, hogy a régi elnököt, Ditrói
Mórt, ez az u j tanács megbuktatja. A tanács
és az egyesület elnökjelöltjeiül Szilágyi Vilmost, Tagolczai Dezsőt, Molnár Lászlót és Sebestyén 'Gézát emlegetik.
A tanácsos választás eredménye a következő:
Uj tanácsosok: Sebestyén Géza, Farkas
Ferenc dr., Szántó Gáspár, Stella. Gyula, Fodor Oszkár, Remete Géza, Bartiha István, Pilisi Lajos, Nádassy József, Perczel Oszkár,
Kemény Lajos, Gáthy Kálmán, Sik Rezső,
Földessy Vilmos, Kassay Károly, Szabó Samu, Kiss Árpád, Heltai Jenő, Fehér Gyula,
Szabó Ferenc, Árfcossy Vilmos.
A régi tanácsosok közül kibuktak: Komor Gyula dr., Bónis Lajos (fővárosiak), Almássy Endre, Bárczy Gyula, Csiky László,
Faragó ödön, Hídvégi Ernő, Hunyady József, Kesztler Ede, Komjáthy János, Krecsányi Ignác, Mezei Béla, Mezei Kálmán,
Szabados László, Szakács Andor, Tlhrury Elemér, Tompa Kálmán, Tóth Elek (vidékiek).
Molnár László, akit póttagnak választottak be a tanácsba, lemondott erről. Az elnök
tehát az utána legtöbb szavazatot kapott Mészáros Lajost ennunciálta póttagnak.
A tárgysorozaton a kérvényezési és föiebbezési bizottság jelentése következett. Kerekes-Öves József és Szombati Nándor szerződésszegőket kizárták az egyesületből, Dorner Jenőt azonban egy évre föltételesen viszszavették. Nagy derültséget keltett T. Baróti
Irma esetének tárgyalása. Baróti Irma boszszabb ideig volt vidéki naiva, most harmincöt
éves. Egy pozsonyi ügyvéd felesége és b á r
nincs a színpadon, kérte a nyugdijintézetbe
való ú j r a fölvételét, E fölött nagy vita keletkezett, miközben egy jóindulata színigazgató
igy szólt közibe:
— Ugyan, ugyan, lehet az még naiva
husz évig is.
A tengeren is leszerelünk. Pólából jelentik: A tengerészeti vezetőség elrendelte a
negyedik divíziónak a leszerelését. A divízióba tartozott a Monarch, mely ezentúl instrukció hajó lesz Szebenikóban, ,a Budapest, melyet Fiúméba küldenek állomáshajónak és a Wien, mely az első rezervébe került az arzenálba. A divizió volt parancsnoka, Kailer ellentengernagy Bécsbe kerül a
hadügyminisztérium tengerészeti osztályába. Habár a leszerelést csak az északi haláron rendelték el a monarchiának, ez már
az általános leszerelés előjele. A város képe
élénk, az utcák tele vannak vig hazavonuló
iczervistákkal, akiket nem viselt meg nagyon a téli hónapok nehéz szolgálata. A hazavonuló rezervisták közül sok a magyar legény.
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tervezett vizsgáló és váró helyiségekre tulajdonképen nincs is szükség.
Az elmebeteg pavillonnál az épület, középrészének földszintjén elhelyezett megfigyelő osztálynál a betegek elosztása 4—4
ikórhelyiségben igen megnehezítené az ápolást
'és az áttekintést miért is a két négy ágyas
szoba egyesítendő egy helyiséggé 'és innen
— A miniszter megadta
szélesebb ajtó nyílással az egy és a két ágyas
az engedélyt, de az álszoba nyíljon.
lamsegélyt még nem. —
Ugy ezen, mint a többi elmeosztály alaprajzi elrendezése arra enged következtetni,
(Saját tudósitónktól.) A szegedi uj köz- hogy a jobb osztályba tartozó betegek teljes elkülönítése eéloztatott, mivel a fcöakórkórház ügyében terjedelmes leirat érkezett Iház keretéibe tartozó kisebb ágyszámmal bíró
ma a városhoz a belügyminisztertől. A kór- elmebeteg osztálynál, a betegeknek ily módon
ház terveiről mond bírálatot a miniszter s vaí'ó osztályozását meg nem engedheítőnek
általában kedvezően nyilatkozik az egész azért nem tarthatom, mert az ápolást igen
épületről. Csupán egy-két pavillon ellen tá- megdrágítaná és az áttekintést megnehezítené, miért is az összes helyiségek lehfetőleg
maszt .kifogásokat, de ezek sem lényegbe- egymásba nyílóan s egymással teljes kapcsovágóak.
latiban tervezen dők. — .Valamint a megfigyeFeltűnő, hogy a miniszter a leiratban lő osztálynál ugy a nyugtalan osztályoknál is
egyáltalán nem tesz biztató említést arról a ezen kapcsolat hiányzik, miért is ezon pavillon a mondottak érteiméiben a Iközkóilbázi igé800.000 koronás államsegélyről, melynek a nyeknek
megfelelően teljesen újonnan átterkiutalását pedig több izben is megígérték Lá- vezendő s bemutatandó.
zár György dr. polgármesternek a minisztéA tüdőbetegek pavillonja általában megriumban. Ez a körülmény némi aggodalma- felelő, kívánatos azonban, hogy az emeleti
kat keltett azoknál, akik előjegyzésben tar- fekvőhelyek egy része fedéllel látassék el,
tották, hogy Szeged az utóbbi időben több- hogy még rossz időben .is kint feküdhessenek
a betegek.
ször mellőzésben részesült a minisztériumok
A bujakoros betegek pavillonja teljesen
részéről. Az uj kórház építésének immár kü- megfelelő.
szöbön kellene állnia s az államsegély dolga,
A fertőző betegek számára tervezett paamely nélkül pedig nem kezdhetnek hozzá villomnalk elhelyezése azonban az 1911. évi
az építkezéshez, még nincsen rendben. Enél- 100739. sz. rendeletemnek megfelelőleg Lesz
kül pedig nem sokkal viszi előbbre az égető- megoldásra, juttatandó.
A .bullaház kisebb mértékkel is megfeen szükséges nagykórház ügyét az, hogy a lelő lesz, azonfelül három beszentelő helyiség
miniszter kedvező véleménnyel van a tervek felesleges; célszerű lenne azonban ott egy
felől és sikerülteknek tartja azokat. Az ál- fürdőszobáról gon doskod n i.
lamsegélyről különben a polgármester is nyi(A gazdasági épületek, fűtés.)
latkozik a leirattal kapcsolatban. Maga a leA gazdasági épületek általában megfeleirat igy szól:
lőek.
A kóiházban létesítendő hideg ós meleg(A -miniszteri leirat.)
víz ellátási, csatornázási, lélgszeszközponti
Az u j kórház terveire vonatkozólag a gőzfűtés, ipari gőzvezeték, gőzfőző és gőzkövetkezőkről értesítem a. várost:
mcsókomyha berendezésekre vonatkozólag kéHelyesnek tartom, hogy a tartós és a szo- szített müveletek általában megfelelően letlid kivitellel való tervezés mellett a kórháznak tek előirányozva
Megfontolás (tárgyává teendő azonban.,
jövőbeni fejlesztéséről ás kellő gondoskodás
liogy az előirányzott gőzfűtés helyett nem-e
történt, amennyiben a. jövőben szükségesnek volna célszerűbb kényszermozgásu melegvíz
mutatkozó ujabb épületek emeléséhez szüksé- fűtést alkalmazni, miként az az ujabb (bel- és
ges terület biztosítva lett és ugy az aldimi- külföldi kórházakban alkalmazva lett, ez alnisztratiós, mint a gazdasági épületek már kalommal számitások lennének az iránt is
most oly nagyokra terveztettek, hogy azok a teendők, váljon a kórház világításához és a
' fűtési, valamint n melegvíz keringéséhez
jövőben szaporodó ágyisjzámmák 'ás itjsbjiejsen szükségelt, mozgató villamos erő termelése
meg fognak felelhetni.
nem lenne-e a legcélszerűbben házilag előálAz épületek térbeli elhelyezése megfelelő lítandó.
Számításiba veendő az is, hogy a vizszolós a kiszolgálás szempontjából célszerűnek is
.gáltatáshoz .előirányzjott óránkénti 150 m3.
mutatkozik.
Az egyes épületekre vonatkozólag meg- mennyiség elérésére tervbe vett 1 vagy 2 ártéz,i kut elegendő lesz-e s igy a kutak fúrájegyzem, hogy:
sára előirányzott 5000 korona félmerülhető
A felvételi épület közép része még a jö- költségek fedezésére elegendő lesz-e?
vőbeni fejlesztés esetén is tulnagynak mutat(A szennyvíz levezetése.)
kozik, annál is inkább, mert az ambulantia
Az elkülönithető ós járványlkóribáznak a
részére ugy a belgyógyászati mint a. sebésze- közkórház közelében való elhelyezése esetéti pavilonnál külön-külön is gondoskodás tör- ben a fertőző beteg pavillonokból kifolyó csatént, miért is az a költségek kímélése végett torna vizek és ürülékek ártalmatlanná tevéséről is gondoskodni kell. Mivel az előiránykisebbre lesz tervezendő.
zott biológiai deritő telep nemcsak sok költ(A pavillonok.)
séggel jár, — de kivitele is nehézségekbe ütA belgyógyászati pavillonnál a középső közik, célszerűbb és olcsóbb lenne csak egy
épületrész feleslegesen nagyra terveztetett, oly medencét készíteni, ahol a fertőtlenítés
annál is inkább, mert az épület mindkét ol- obemiai vegyszerekkel történnék s ezen ártaldalszárnyában a felvételre és a. kezelésre matlanná tett szennyvizek a többi szenyvizszükséges mellékhelyiségekről
kellőképen zel volnának elyezetendők. A szennyvíz degondoskodás történi s igy a közép részben ritő telep helye a terven nem is lett feltűntet-

halaszfódi k

az uj kórház épitése.

ve, de a telek sík voltából következtetve a felvezeti derítő telep épitése a talajvíz folytán
költséges lenne és a szükségelt magassági különbözetek kiegyenlítéséhez motorikus erő
használata válnék szükségessé, ami az üzemet
drágítaná.
A villamos világítás, csengő 'és telefon
/berendezésre vonatkozó müvelet is általában
megfelelő.
A hézagmentes padlók körül szerzett
rossz tapasztalatok folytán még azt jegyzem
meg, hogy az ilynemű padlók helyett linóleum padló élőnyösebbnek mutatkozik.
(Általános
megjegyzések.)
A tervek felülvizsgálásával kapcsolatosan általánosságban még a következőkre hívom fel a város közönsége figyelmét:
A kórház részben zárt s részben nyitott
folyosókkal kapcsolt pavillon rendszerben
lett tervezve. Figyelembe vétetett azonban a
kórház ópitkezósek terén ujabban hangoztatott .azon követelmény, mely szerint egy kórteremben 16 ágynál többnek, elhelyezése lehetőleg kerülendő. Ezen elv betartása folytán azonban a pavillon rendszernek a kórtermek kétoldali világitásában rejlő alapvető előnyeinek kihasználása végett, a belorvoslási és sebészeti pavillon egynemű betegei
két-két emelet sorban 25—25 ágy számmal
lettek elhelyezve. Az egyes osztályoknak ily
móldoni alapozása, illetve két emelet sorban
való elhelyezése, nem csak az építkezést drágítja meg, amennyiben a szükséges mellékhelyiségek még egyszer oly nagy számban szükségesek, hanem az ápolást és felügyeletet
is
megnehezíti, illetve jóval költségesebbé teszi. A mii a betegékre nézve alig szóiba vehető
előnyök nélkül — a közkórházi kezelésnél kötelező takarékosság elvével jön ellenkezésbe.
Célszerűbb lenne léhát ugy a belorvoslási,
mint a sebészeti osztályokon a férfi és női
osztályokat egységesen emelet soronként elhelyezni. Ez különösen a sebészeti osztályoknál hirna nagy fontossággal, amennyiben a
sebészeti osztályok a mütőhelyiségekkel egy
emeletsoriba kerülhetnek s igy ezen betegeknek sokszor nehéz és veszedelmes szállítása
az emeletekre elkerülhető leend.
Eszerint ugy a belorvoslási, mint a sebészeti pavillon csak földszintes lenne, aimi
nagyobb beépítésnél fogva költségesebbé tenné az építkezést, ennek elkerülése végett azonban a két osztály egy épületiben is elhelyezhető lenne, még pedig földszinten a belorvoslási és az emeleten a sebészeti osztályokkal.
A két épületnek ily módon! egyesítése
igen könnyen lehetséges, mert a szükségelt
helyiségek száma és mennyisége mindkét osztálynál közel egyforma; költségek tekintetében pedig az építkezés sokkal előnyösebb lenne, ez esetben azonban a tervek megfelelően
átdolgozamdlék lennének.
(Az államsegély.)
Midőn ezúttal az építkezéseket — a felsorolt. módosítások és költségekkel — engedélyezem, a költségek fedezésére
vonatkozókig
arról értesítem a város közönségét, hogy az
1913. évi költségvetési törvényből
kifolyólag
az ápolási dijaknak kölcsönök
törlesztésével
való megterhelését nem engedélyezhetem, —
méltányolva azonban a város közönségének ez
ügyben tanúsított áldozatkészségét, nem zárkózom el részemről az elől, hogy ugyancsak
a költségvetési törvény alapján rendelkezésemre bocsájtandó kórházi segélyalapból a
város részére bizonyos mérvű segélyt a lehetőséghez képest rendelkezésre bocsássak, illetve engedélyezzek.

a legújabb t a v a s z i f é r f i ö l t ö n y ö k , gyermek
ruhák, férfi- és női R a g l á n o k , lányka kabátok.
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Kérjük cégünkre ügyelni!!
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Mivel azonban a kórházak fejlesztésére
még csak ezután rendelkezésemre bocsájtandó összeget csakis a z egész ország egészségügyi érdékeit és igényeit felölelő s most kidolgozás al att áll ó kórbázf ej teszt ési pr ogram
alapján fogom felhasználni, a fentiek szerint
kilátásba helyezett államsegélyre
vonatkozó
kérését ezúttal csak előjegyzésbe vettem.
A miniszter rendeletéből: Bölcs s. Ik., miniszteri tanácsos.

junk a 800,000 koronára. Ezzel az épitkezés
ismét kitolódik és a miniszternek ez az elhatározása, amint a polgármester nyilatkozatából kitűnik, ujabb anyagi terheket rak a
város vállaira, mert a régi kórházból talán
még a nyár folyamán csaknem az összes betegeket ki kell telepíteni. Pedig már-már azt
hittük, hogy az uj kórház kérdése befejezett
dolog. Szomorú lenne, ha a város ebben a
rendkívüli fontosságú, halaszthatatlanul sürgős kérdésben is a végén mellőzésben részesülne az állam részéről.

(Nyilatkozik a polgármester.)
Ebben a legutóbbi passzusban említi
csak a miniszter, hogy mit várhat a város
az államtól. Amit mond, hogy a városnak az
államsegély iránt kérelmét csak előjegyzésbe vette, bizony még reménynek is kevés. Ezzel szemben a polgármester a következő nyilatkozatot teszi közzé:
— A 800.00 korona segélyt megkapjuk.
Határozottan megígértetett, Most azért nem
nyilatkozott az összegről a miniszter, mert
még ma nincs alap. Az alap ugyanis a betegápolási pót adónak 10 % -on való felemelés© utján lett volna előállítandó, ez azonban az országos közegészségügy nagy hátrányára beállott országos agitáció folytán a folyó évre
megszűnt. Most .az alapot a kormány azon jövedelemtöbbletből kívánja előállítani, mely
az u j adótörvények életbeléptetésének elhalasztása folytán a régi adótörvények alapján 10 millión felüli összegben előállani fog.
— Ez alap .azonban csak az év végén valósul
meg s lesz felhasználható. Ebből fogjuk kapni a 800.000 korona segéyt mi is, s ebből fogják kapni a megfelelő segélyt a többi megyei
és községi kórházak is. — A fölépülésig kórházunkon ugy segítünk, hogy a szomszédságban egészséges helyiséget bérelünk s az egészségtelen termeket
kitelepítjük.

BHasjaasoBsna

SZÍNHÁZ, m ű v é s z e t .

hogy a darah nyelvén szóljunk. Szép ós érdekes színpadi jelenség volt, hatásos, érzelmes jeleneteit pompásan kiaknázta, de állítólagos roinános beszóclmodora kissé föTösleleges és elvonja, a figyelmet a mondanivalójától.
László Tivadar meglepően sikerült figurát csinált a falusi fiúból, Gyöngyösi Teréz
egyszerű volt és kedves, Gömöri Vilma finoman szép, a többi szereplő becsületesen megfelelt kevéssé értékes feladatának s egy kis.
és jelentéktelen jelenetben Kállay Margit tökéletes szépségével ós biztosságával igen kellemesen hatott. A tele ház közönsége lelkese a
tapsolta Góthékat, Góthnót nyilt színe® is.
(}•)

Színházi műsor:
CSÜTÖRTÖK: A Góth-pár vendégfölléptével: A,tol vaj, dráma.
PÉNTEK: Nincs előadás.
SZOMBAT: A Góth-pár vendégfölfóptével: Primarase kisasszony, vígjáték. Bérlietszünct.
VASÁRNAP délután: A farkas, játék.
VASÁRNAP este: Éva, operett. Bérletszünet.
HÉTFŐ délután: A kedves
Augusztin,
operett.
HÉTFŐ este: A faun, vígjáték Rérletsziünet
KEDD délután: Aranylakodalom, látványos színmű,
KEDD este: A cigányprímás,
operett,
Réirletszünet,

Gróthék a Papában.

* Elmarad a szinügyi-bizottság ülése.
Gaál Endre dr. kulturtanácsos holnap délután öt órára ülésre hivta össze a szinügyi
bizottságot. Az ülés rendkívül érdekesnek
ígérkezett, Back Bernát ugyanis hazaérkezett külföldi útjáról és igy azoknak az öszszeférhetetlenségi eseteknek a tisztázására
nyitott remény, amelyeknek szóvátételét a
szinügyi bizottság egyik legutóbbi ülésén bejelentette. A bizottság holnapra hirdetett ülése azonban elmarad, amiről Qaál Endre dr.
elnök értesítette a bizottság tagjait.
Legjobb színházi cukorkák Llndenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
A francia kormányválság.
Párisból
jelentik: Briand Arisztid miniszterelnök kormányával tegnap az események váratlan fordulata folytán lemondott és Poincaré elnök
ezt a lemondást elfogadta. Mindaddig, mig uj
kormányt sikerül alakítani, az elnök Briandt

Vidéki ,műsoruk jólismjert idá/rabjáibain,
az egyre öregedő ós egyre hamisabb Papában
léptek föl Góthéik tegnap este, éppen ©gy évre
a Papa. tavalyi szereplése után. A Papa mes- bizza meg az ügyek ideiglenes továbbításával. Alig egy hónapos kormány bukását egész
terséges érzelmességeivel és minden egyéni meglepetésszerűen a szenátus tegnap lefolyt
A lényeg tehát az, hogy a miniszter vonást nélkülöző ötletességével az irodalmi
szavazása okozta. A képviselőház által már
hozzájárul a kórház fölépitéséhez, de várpózban tetszelgő színpadi merkantilizmus el- tavaly elfogadott választói reformot, amely
a kisebbségnek is aránylagos képviseletet
sőrendű miutagyiijtemónye.
biztosit
a törvényhozásban, a szenátus PeyEbben a tavalyelőtti Flers és Caillavet
tral szenátor módosító indítványára 33 szódarabban hálás szerepük van
Góthéknak. többséggel leszavazta s a francia kormány
Góth adja a hanyatló ruét, aki le akar mon- tudta kötelességét, melyet a parlamentárizdani az úgynevezett szerelemről és éppen ak- mus erkölcse ilyen esetben rá ró: lemondott.
Igazgató: V a s S á n d o r .
kor botlik bele az igaziba, ha ugyan ilyen vén Hogy ki lesz az uj minisztelenök, nagyon biTelefon 11-85.
Telefon 11malacnál szó lehetne már ilyesmiről. Afféle zonytalan, mert most kerül szavazásra a
képviselőházban a hároméves katonai szolgákedélyes apa szerep, nem a szó régi színházi, latról szóló törvényjavaslat és csak erős
hanem párisi értelmében. Góth a tőle megszo- kormány tudja elfogadtatni. Lehet, hogy épCsütörtökön
kott rutinnal mímelt, alakított, fáradt, bölcs©- pen ezért Etienne hadügyminiszter — a jasóget, mindent megértést, örökifjú föllángo- vaslat szerzője — lesz a miniszterelnök, de
Három nagy sláger.
lást, atyáskodó nyájasságot és világvárosi beszélnek a választójog kérdésében elfogulatlan Barthou
volt igazságügyminiszteréjszakai szellemességet. Kissé túlságosan adről is.
í
ta a bankot, szinte látható élvezettel szürfel
csölgette a s a j á t talpraesett kiszólásait és
színpadi fölénnyel kiélezett minden kiélezheA MOUL1N ROUGE GYÖNGYE.
tőt. lEnnél az igazán és egészen budapesti
színésznél valósággal iskolás példáját hall- tanult géplakatos, kitűnő bizonyítványokErkölcsdráma 3 felvonásban.
hatjuk a fővárosi romlott, idegenes, hamis kal április 1-ére állást keres. A g a z d a hangsúlyozásnak és beszédímodomak. Hová sági gépek minden ágában teljesen jártas
züllik ezeknél a művészeknél a magyar dik- és szakképzett. Állást elfogad u r a d a l o m cló, mivé lesz töretlen szépsége, dallama, ne- ban, m a l o m b a n , fürdőben és hasonló
Erkölcsdráma 2 felvonásban.
mességé ós kelleme? Miért nem lesik el a iparvállalatoknál. — • Cim a kiadóban.
népnél vagy a jobb magyar vidéken általában a valódi magyar beszéd törvényeit, a
melyek végre kötelezők egy színészre, akár a
felsőbb tízezernél a ndblesse obiige elve.
Valamikor Bajza József tanította helyes
ül
beszédre
a pesti színészeket Azóta, ugy látVígjáték 2 felvonásban.
szik, megint elfelejtették ezt, de most már
B
Valamint a két órás uj műsor.
nincs Bajza Józsefük, most már csak azáuháZ
körül sétáló, pletykákat és reklámokat gyárElőadások h é t k ö z n a p o k o n 5., 7 é s 9 ó r a k o r , gjg
tó Faragó Jenők ajkáról lesik ők a magaszV a s á r n a p d. u. 2 órától é j j e l 11 ó r á g . gjg
alatt létezik. Készit mindenféle
talás mézédes igéit. Ma minden pesti színészHelyárak: 1 K, 80, 60 és 30 fill. § |
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
isteni és minden pesti színész utolérheB nő
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
tetlen.
Katona-, deák- és gyermekjegyek csak jcq
lesznek kielégítve. - Bármilyen
az 5 és 7 órai előadásra adatnak ki.
^
Góthné egy bukaresti hölgyet játszott, a
javitás hat óra alatt elkészül. 522
B B B B B B B B B B B B B B B K l kibe szerelmes a fiu és aki a papát főzi meg,

PAULA.
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A MONARCHIA

KONFLIKTUSA

MONTENEGRÓVAL!
ELINDULT A FLOTTA!
(Saját tudósitónktóí.)
Alig csillapultak le az emberek a háborús izgalmak
után, ínég be se fejeződött a monarchia
és Oroszország kölcsönös
leszerelése,
máris ujabb háborús izgalom szakad ránk.
Ezúttal Montenegróval kerültünk bonyodalmakba, aminek következménye iaz, hogy
a flottánk elindult tüntetésre San Giovanni
di Medua elé.
_
A veszedelmes konfliktus még tizennégy nappal ezelőtt történt meg, Szkutari
ostrománál, viszont a konzuli jelentés érthetetlenül csak most érkezett meg Bécsbe.
Szkutari ostrománál montenegrói harcosok súlyos visszaélést követtek el. Az osztrák-magyar árvaházat földig lerombolták s általán a monarchia
alattvalóinak

épületeit sorra elpusztították,

az

embere-

ket megölték. Nyilvánvalóan tendenciózus
pusztítás volt ez, amit az a helyzet is
megmagyaráz, hogy az árvaház és az elpusztított házak messze az erődtől, a városban terültek el.
Az olasz alattvalók ellen is igy jártak el, de kevesebb olasz halt meg, mint
osztrák vagy magyar.
Montenegró föllépése más téren is
érezhető. Megtette azt napokon keresztül,
hogy az osztrák és magyar kereskedelmi
és szállitóhajókat megállíttatja és átkutat-

ja. Sok ilyen hajóval elkövette ezt a viszszaélést. S nem egy tengeri hajót napokig
föltartóztatott és nagy károkat okozott.
A konzuli jelentés segítséget kér és
fölsorolja Montenegrónak
határozottan
provokáló eljárását.
A konzuli jelentés vétele után még
ma: azonnal megindult a diplomáciai eljárás. Monarchiánknak
két hajóhada
indult
el, csatahajókkal, cirkálókkal, torpedónaszádokkal és rombolókkal. A hajóhadak
San Giovanni di Medua felé haladnak.
Szentpéterváron
szintén tudnak már
Montenegró eljárásáról, viszont ma hir érkezett arról, hogy a kis balkáni állam föllépése egyáltalán nem érinti
Oroszország
és a monarchia leszerelését, hanem Oroszország teljesen a monarchia ügyének tekinti a konfliktust, melybe neki — Oroszországnak — nincs beleszólása.
A Neue Freie Presse ma esti száma
foglalkozik a köztünk és a Montenegró kö-

A világhírű

zött kitört afférral s határozottan hozzáfűzi, hogy a válság legközelebb
kitör.
Bécsből jelentik: Diplomáciai körökben nagy feltűnést keltenek azok a hirek,
melyek elmondják, hogy a Szkutari t ostromló szerb és montenegrói seregek az
utóbbi napokban nem annyira az erődöket,
mint inkább magát a várost lövöldözték.

Az idegen konzulátusok felvonták ugyan
lobogóikat, de az ellenség ezeket
épen
nem respektálta, sőt ellenkezőleg, célpontokul használta.
Igy az osztrák-magyar
konzulátust is több lövés találta. Tegnap

egy huszonegy centiméteres löveg csapott be a konzulátus épületébe. A szkutari-i idegen lakosság nagy ijedelemben van
és a konzulátusoktól kér segítséget. A konzulátusok jelentést tettek kormányaiknak.
Rómából jelentik: Itteni diplomáciai
körökben azt beszélik, hogy
Olaszország

és Ausztria-Magyarország
együttes fellépésre készül
Cettinjében és Belgrádban,
ezenfelül ugy az osztrák-magyar, mint az
olasz flotta demonstrációt rendez San Giovanni di Medua előtt.

A gyilkost azonnal a tett elkövetése után
letartóztatták. A merénylő zavart elméjű
A görög király gyilkosa ember
benyomását keltette, minden kérdésre

kitérő választ adott. A városban teljes rena
uralkodik. A király tragikus halála mindenütt
mély gyászt keltett a lakosság körében, a
mely nagy szeretettel viseltetett a király
iránt.
NESZE, EZ A TIED!
(Saját tudósítónktól.)
Az, egész világ
Szófia, március 19. György király megmegdöbbenéssel fogadta I. György görög
gyilkolásáról
,móg a következő részleteket
király megöléséről szóló hirt, annál inkább, mert az első jelentések hiányosak jelentik: György király tegnap délután hadvoltak. Nem lehetett tudni, vájjon kiszámí- segédjével rendes napi sétáját tette meg. Ketott anarchista merénylet, politikai össze- véssel öt óra előtt elhagyta szállását és hadesküvés történt-e, vagy forradalmi moz- segédjével a rakodópart mentén sétált. A kigalom kívánta áldozatul a királyt.
rály a villasorok között egészen az AlatiniMára aztán megoldódott a gyilkos- v illáiig szokott menni. A rendőrség a király
ság rejtélye. György királyt egy őrült kol- határozott kívánságára nem tett semmiféle
dus ölte meg. Nem történt sem összeeskü- Óvatossági intézkedéseket, mert a király feszvés, nincs semmi forrongás Görögország- telenül a k a r t járni kelni ós nem tűrt közeié
ban, Szaloniki se lázadoz már a görög ken titikosrendőiöket. A hatóságok alkalmazuralom ellen. Annyi történt, hogy a király koztak a király kívánságához, annak ellenékellő óvatosság nélkül sétált az utcákon re, ihogy Szalonikiban a viszonyok még n i
s egy negyven éves, görög koldus utána gyon rendezetlenek. György király rendesen
ment s hátulról lelőtte az uralkodót. Cin- elő.re örült délutáni sétájának és a séta közkosa nem volt s menekülni se akart a 'ben sokszor megszólította az eléje kerülő embereket. A király egyáltalában mindent megrémtett után.
Rögtön az első kihallagtásnál az a tett, liogy népszerűvé tegye magát s ugy látmeggyőződés alakult ki, hogy a gyilkos i szik, ihogy egyszerű ós keresetlen viselkedénem épelméjű. A zsebeit mikor fölkutat- sével sikerült is neki a szalcuikiak szivét
ták, egy levelet találták benne, melyből meghódítaná.
Hatodtól óra lehetett, amikor a halpiac
megállapítható, hogy teljesen műveletlen
előtt
elhaladt. Egyszerre megjelent az utcán
és logikátlan ember irta. Az orvosok alakét
ember,
akik eddig egy varieté-szinház
pos vizsgálat után egyértehnüleg megálnélkül
lapították, hogy a királygyilkos koldus kiérti kávéházáiban ülteik és föltimés
követték- a királyi. Amikor már egészen köőrült.
zelébe jutottak, egyikük revolverből rálőtt a
királyra, kinek a golyó oldalt fúródott a
I. György király megöléséről ma ezek testébe. A gyilkos lövés közben ezt- kiáltotta
a jelentések érkeztek:
a királynak:
— Nesze, ez a tied!
A GYILKOSSÁG.
A király nyomban a lövés után mélyen
Páris, március 19. A Havas-ügynökség
jelenti Szalonikiből; Délután félihat órakor föiscihajtva hadsegédjének k a r j á b a esett és
György királyiFrankudisz alezredes szárny- nyomban elvesztette eszméletét. A lövés zasegéd kíséretében elhagyta fiának, Miklós jára azonnal minden oldalról rendőrök siethercegnek palotáját. Épen a rendes sétáját
végeztei, amikor egy ismeretlen ember kis tek a. merénylet helyére, megragadták mind
távolságból revolverével a királyra lőtt. A a két merénylőt s a király számára kocsit
golyó áthatolt a király testén, aki szárnyse- .hoztak, melyben a kórháziba szállították. A
gédének karjai közé rogyott. Két az utcán király állapota szemlátomást rosszabbodott s
sétáló katona a lövés zajára odarohant, a föl- még az utón, egy órával a merénylet elkövedön fekvő királyt szekérre tették s kocsin a
legközelebbi katonai kórházba szállították a tése után meghalt. A városban pánikszerű fékirályt. György király útköz-ben meghalt. A lebm tört ki, a törökök bezárták magukat
házaikba. A görög katonai hatóságok nagygolyó átfúrta a szivét.

egy őrült koldus!

pilseni részvénysör és

müncheni „Spa enbrau

palackokba fejtve és házhoz szállítva kapható

Sigmond Testvérek Utóda
Jókai-utca 1.

cégnél,

ié

Szeged.
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.szaM.su intézkedéseiket tettek. Miklós herceg
elrendelte a nyilvános épületek megszállását.
A KIRÁLY UTOLSÓ SZAVAI.
London, március 19. A Times egy távirata a 'következő részleteket közli György
király utolsó perceiről: A király a séta folyamán szárnysegédével a háborúról és Ja
nina elfoglalásáról társalgott. A király utolsó
szavai ezek voltak:
— Hogyha holnap látogatást teszek a
Goeben német Dreadnought-hajón, akkor a
német hadihajó engem, a hellének királyát itt
Szalonikiben katonai tisztelgéssel kell, hogy
fogadjon. Ez nagy örömmel tölt el engem.
Alig, hogy e szavakat kimondotta a király, eldördült a merénylő revolvere és ha
Iáira sebezte.
London, március 19. Az Exchange Telegraph Company-n&k
jelentik Szalonikiból:
György király tegnap délután látogatást
tett- fiánál, (Miklós hercegnél, akitől négy órakor távozott. A király 'hadsegédével .gyalog
ment el a görög .kaszárnyába, amelyet minden délután megszokott látogatni. Az utón
mindenütt a legnagyobb tisztelettel üdvözölték. Egyszerre egy mellékutcából eléje került
egy ember, .alki alig bárom lépés távolságiból
rálőtt. A király megtántorodott -és hadsegédének karjába omlott. Két arrajáró katona u
király segítségére sietett, az egyik bérkocsit
hozott, amelybe a királyt baleültették és vágtatva hajtattak a legközelebbi kórházihoz. A
király még az uton meghalt, anélkül, hogy
eszméletét visszanyerte volna. Az orvosok
azonnal értesítették a katonai hatóságokat, a
melyek alig egy-két pere .múlva megjelentek
a kórházban. Mihelyt Miklós herceg a merényletről értesült, azonnal a kórháziba sietett, hol azonban az orvosok már csak .atyjának elkövetkezett haláláról tudták értesíteni. A herceg rövid ima után elsietett a főhadiszállásra, hol .a felsőbb tiszteket maga köré
.gyűjtötte és bátyja, Konstantin herceg trónörökös részére kivette esküjüket. A merénylő
,nem tett kísérletet, hogy megszökjék. Az aszszecsődült emberek földre teritették, megkötözték és igy vitték el a főhadiszállásra. A
merénylet hírére az összes lakosságot ,leírhatatlan izgalom fogta el.
A MERÉNYLŐ.
Athén, március 19. A merénylő egy Sinaz Sándor nevü Volóból való bolond ember
hírében álló görög. Sinaz két méter távolságból lőtt a királyra.
Paris, március 19. Athénből késő éjjel érkezett táviratok szerint az egyik merénylő
az, aki a királyra rálőtt, nagyobb pénzsegitséget kért a királytól. A király zsebébe nyúlt,
hogy az ismeretlen ember kérését teljesítse,
de a merénylő ezt meg sem várta, hanem
közvetlenül kérésének előterjesztése után revolverből rálőtt a királyra. Ebből azt következtetik, hogy a merénylő kérése csak ürügy
volt, melynek az volt a célja, hogy a király
közelébe kerülhessen. A király kísérői és az
odaérkező rendőrök rávetették magukat a
merénylőre, aki nem is próbált megszökni.
Az egyik rendőr öklével oly erős csapást
mért a merénylő arcába, hogy megindult a
vére s a vérzést csak a börtönben tudták
csillapítani.
Szaloniki, március 19. A .merénylő legutóbbi kihallgatása alkalmával azt mondta,
hogy a királyt boszuból ölte meg. Nemrég
az utcán megszólította és pénzt kért tőle, de
a király durván visszautasította és e miatt
érlelődött meg benne az a gondolat, hogy a
királyt megölje.
Páris, március 19. A Havas-ügynökség
jelenti Szalonikiből: A merénylet délután öt
órakor történt, a királyt csak a szárnysegéde
kisérte. A merénylet helye a Rue de Campagne. A merénylő Sinaz Sándor, teljesen lezüllött alak. Negyven évesnek látszik, letartóztatásakor semmit sem akart mondani a
tett okairól s azt az óhajtását fejezte ki,
hogy vigyék a rendőrségre. Ott elmondotta,
hogyan hívják s az őt kihallgató rendőrtisztnek arra a kérdésére, vájjon nem érez-e szá-

nalmat hazája iránt, azt válaszolta, hogy ő
szociálista. A rendőrségre történt kisérése
folyamán, valamint azután is a gyilkos olyan
viselkedést tanúsított, hogy tettének mérlegelésére kétpelennek kell öt tartn'ai.
AZ UJ KIRÁLY.
Szaloniki, március 19. Az athéni távirati
iroda jelenti: A merénylet hirére Miklós herceg, a hatóságok fejei és a katonák a kórházba siettek. A hercek a tisztikart maga köré
gyűjtötte és a következő beszédet intézte
hozzájuk:
— Mély gyásszal a szivemben és lelkemben közlöm önökkel szeretve szeretett
királyunk halálát és fölszólítom önöket, esküdjenek föl uj királyunk Konstantin hűségére.
Athén, március 19. A merénylet bicére a
tábornokok, sok katonatiszt, valamint a hatóság fejei a kóríhánba siettek, ahová időköziben Miklós herceg, a város katonai kormányzója, a királyi családnak egyetlen Szalonikiban időző tagja is megérkezett. Áh itató©
csönd közepette közölte a,lreroeg az összegyűl
tökkel- a király halálát. A jelenvoltuk
er
mind fölesküdtek az uj király,
Konstantin
hűségére, aki ez idő szerint Janinában tartózkodik. Konstantin király alattvalói valamennyien lelkesen kiáltották:
— Éljen a király!
Baktivan miniszter, a görög kormány
képviselője a lakossághoz proklamációt intézett, melyben .közli a szomorú eseményt ós
értesíti a lakosságot, bogy Konstantin az u j
király, kinek a hadsereg már letette a hűség
esküt.
Athén, március 19. A miniszteri tanács,
amely még az éjjel folyamán összeült, elhatározta, hogy Konstantin királynak azonnal
átadja lemondását. Ma reggel a hadsereghez
intézett proklamáció jelent meg, amelyet
nemcsak az Athénben lévő katonákkal, hanem a táborban lévő hadsereggel is közöltek. Ebben a proklamációban már tudatja a
kormány az uj királynak uralomra lépését.
A kormány aggódva néz a legközelebbi
napok elé, mert a városban kormányellenes
kedv mutatkozik. Tegn'ap este a gyilkosság
hírének megérkezése után sok ezer ember
töltötte meg az utcákat és a királyi palota
előtt némán fejezte ki részvétét. A templomok harangjai megkondultak s valamennyi
nyilvános- és magánépületre gyászlobogót
tűztek. A temetési ünnepségről a ma összeülő
miniszteri tanács fog határozni.
Konstantin király ma érkezett Szahrítkiba és az uj király intézkedni fog arról, hogy
atyjának holttestét Athénbe szállítsák.

1913. március 16.
engem .elárult é.s elkövette azt a, jogtalanságot, hogy népemet szűk határok közé szorította, mig milliónyi testvéreit szolgaságba
hagyta, seregemnek élére fogok állni, hogy
az egész keletet lángba borítsam.
E szavak villámgyorsan eljutottak mindenüvé, ahol görögök laknak és miután száz
angol parlamenti férfin táviratilag szerencsét
kívánt a királynak, a .katasztrófát nem 1,ehetett többé elhárítani. A rettenetes csapások
ellenére sem hagyta el népének jövőjébe vetett mélységes bizalma. Mélyen áthatotta az
a meggyőződés, hogy népének, amelyet mindig demokratikusan kormányoztak ós sohasem autokratikusán, meg kellett járni a keserű tapasztalatok iskoláját. A csodálatos
változás, amelyen Görögország az utóbbi
éveikben átment és amelyet a nép maga vívott ki magának, megadja neki a sírban azt
a vigasztalást, hogy fiára nemcsak nagyobb
Görögországot, hanem az alkotmányra éret
több -és öntudatos népet hagyott,
A MERÉNYLET HIRE EURÓPÁBAN.
Páris, március 19. A görög király meggyilkolásának hirét a Havas-ügynökség erősítette meg. A hir diplomáciai körökben igen
mély benyomást keltett. A külügyi hivatalba
eddig .még nem érkezett meg a megerősítés
hire, a görög és a bolgár szövetségek ugyancsak rövid táviratokat kaptak. Hire járt annak, hogy egy bolgár komitácsi volt a tettes.
A bolgár követségen azonban élénken tiltakoznak ez ellen a híresztelés ellen.
Bécs, március 19. Tiz óra ötven perckor
a bácsi görög követségre .még nem érkezett
részletes jelentés. Attól tartanak, hogy a király meggyilkolása következtében
forrongás
fog kitörni. Azt hiszik, liogy csalkis bolgár lelhetett a király gyilkosa, mivel a király többi
nemzetiségi alattvalóival jó viszonyban volt.
Az itteni görög kolonia körében azt állítják, hogy György királynak az volt a szándéka, bogy októberben ötven éves kormány
zási jubileumának ünnepe után — melyekre
m á r eddig is nagyban folytaik az előkészületiek — kimond és a kormányzást átadja fiának, Konstantinnak. Ebben az értelemben fogták föl azt ,a beszédet is, amelyet György király néhány nappál ezelőtt Janina .elestének
alkalmából ©gy ünnepi ebédem mondott. A ki rály .ebben a beszédében azt mondotta, bogy
életének legszebb napja volt, amelyen az epiruszi görögök fölszabadítását megélte. Ekkor legidősebb fiának, aki ezt a dicsőséget kivívta, a generalisszimusz címet adta és unióst
nem marad egyéb bátra, mint hogy őt király
lyá is tegye.
Belgrád, március 19. Itt ma reggel terjedt el György királyi megöletésének hire
abban a határozott formában, hogy a gyilkos egy bolgár komitácsi. A jelentés hihetetlen szenzációt és megdöbbenést
okozott,
különösen a kormányhoz közel álló körökben.
Szófia, március 19. A görög király meggyilkolásáról szóló első hirek tegnap este érkeztek a palotába. Gesov miniszterelnök maga vitte el a királynak a szaloniki-i bolgár
parancsnok táviratát, amely azt jelentette,
hogy György görög király kevéssel hatodfél óra előtt meghalt. A bolgár parancsnok
azt jelentette továbbá, hogy a merénylők többen, de mindenesetre legalább ketten voltak.
Kettőt közülök letartóztattak. A gyilkosság
hire az egész városban rendkivül mély benyomást keltett. Kizártnak tartják, hogy a
merénylők bolgár emberek lettek volna, valószínűbb, hogy egy politikai fanatikus követte el c a gyilkosságot.

A TÖRTÉNELEM GYÖRGY KIRÁLYRÓL
Bécs, március 19. A N. W. TagblaH-h&n
egy görög ir viszaemlókezést a meggyilkolt
királyra .és vázolja, minő szenvedéseket kellett kiállnia. I f j ú korában, midőn energikusan ibele akart avatkozni a kormányügyekbe,
egész Athénben vihar támadt ellene. Deligorgisz néptribun és Parazosz az egész népet
föllazították ellene. Lombardosz képviselő
egy beszédében ezt mondotta:
— Mi görögök mindnyájan köztársaságiak vagyunk, ó király! Ha elfogadtuk a királyságot, ezt csak szükségből tettük. Jegyezd meg ezt magadnak, ó király!
A berlini kongresszus után Trikupisz Ki
A RÉSZVÉT.
a bűnös? cirn alatt cikket irt. Azt mondta,
Szófia, március 19. A .görög király meghogy egyediül a király a bűnös. Ezért a cikért elfogták. A király a fogházból maga elé gyilkolásáról érkezett hirek rendkivül mély
vezettette és uj kabinet alakításával
bízta benyomást tettek. Ferdinánd királyt a h.ir
meg. Visszaemlékeznek most arra, milyen mélyen megrendítette. Azonnal táviratot kültehetetlenül állott szemben a király 1897-ben dött Konstantin királynak, akineik a gaz mea bilincseitől megszabadult népszón,vedelem- rénylet fölött való mély fájdalmának ° V>t-r
mél. Szavakat adtak a szájába, .amelyeket ő kifejezést. Gesov miniszterelnök a bolgár korniom mondott és az izgatottság olyan fokra, mány és a bolgár nemzet nevében Venizeloszhágott, hogy nem merte ezeket megcáfolni. rak küldött táviratot, amelyben mély részvé.Akkor az a liir keletkezett róla, begy egy tét. fejezte ki.
nagy állású személyiségniek azt mouclotta volTVindsor, március 19. A Reuter ügyi ')'::
na: — Ha Európa példája után indulok, mely ség jelenti: A vindsor, i polgármester a ki rá-
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lyi kastélyba ment, bogy őfelségéik előtt tolmácsolja részvétét. A polgármester Alexandra királyiméhoz, a meggyilkolt király testvéréhez, valamint a görög követséghez részvéttáviratot intézett.
A görög király meggyilkolása alkalmából Lukács (László miniszterelnök a /következő
táviratot intézte a bécsi görög követhez:
A m a g y a r (királyi .kormány fölíhálhorodással vette annak a gaztettnek szomorú ós
lesújtó íhi.rót, amelynek az ön uralkodója, a
hellének királya, áldozatul esett. F o g a d j a
lExcel'lien'ciád ugy a magam, m i n t az egész
magyar királyi kormány legőszintébb részvétéit. Lukács László miniszterelnök.
»Siöa<SBHa«BHaHBaBBBBESBBaaHB»SB»»«BBBKSBEBS3 3SKB = aHe

„El vagyunk foglalva!"
— Rablók a trafikban. —

(Saját tudósitónktól.)
A budapesti Andrássy-ut 84. számú házban van a dohánytőzsdéje Wéber Dávidnak. A tőzsdét ma vakmerő rablók kifosztották. Az ügyetlenségük
azonban a merészségüket is felülmulta. Nem
telt belé egy félóra s az egyik rabló már a
főkapitányságon volt.
Wéber, mint mindennap, ma is egyedül
volt korán reggel a tőzsdében. Néhány perccel .hét óra után két munkás külsejű marcona férfi lépett a tőzsdébe. Az ajtót gondosan
kulcsosai becsukták maguk után, aztán fölszólították a boltost, hogy adja oda pénzét.
— Föl a kezekkel! — kiáltottak rá.
Wéber erre nem szólt semmit, hanem
látszólag szolgálatkészen kihúzta a pult fiókját. De nem pénzt keresett benne, hanem revolvert. Azonban a rablók észrevették a szándékot. Az egyik beugrott a pult mögé és lefogta Wéber kezét, a másik pedig az ajtónál
vigyázott. Az ajtónál ekkor megjelent egy
ur, aki vásárolni akart a trafikban. Az ajtó
be volt zárva, tehát zörgetett.

— Mondd neki, hogy mindjárt, — mon-

dotta a pulton belül álló rabló, — most el va-

igeit többnyire iires teherkocsikban. Útközben napszámos-munkát vállalt, vagy egy-két
hatosért a pályamunkások nulláit javítgatta.
Bu/dap ÍT3 nyolc nappal ezelőtt jött Dombóvárról. Kőbányán tartózkodott és a. budai
hegyiek között ós a nagy hideg miatt a szaliinakaz.lak.hau aludt. Néhány nappal ezelőtt a
széntolvajok között ismerkedett meg állitóla,g Nagy Lajossal s csak annyit tudott róla, Ihogy újvidéki születésű kocsis. Nagyon
'összebarátkoztak, de az éjszakai hideg és az
éhség' miatt igen el voltak keseredve és azért
elhatározták, hogy nagy dolgot fognak csinálni éö ennek gyümölcséből Fiúmén át Amerikába szöknek.
Nagy dolog alatt — mondotta — betörést
értettünk. Nagy Lajos szemelte ki az Anidrássy-uti trafikot. Többször vásárolt ott dohányt
és látta, ihogy a zsidónak a pénzszeferényéhen
nagyon sok dohány van, A betörésről azonban le kellett mondaniok, mert igen kezdetleges .szerszámaik voltaik. Nagyon elszomorodtak ós Nagy Lajos egy napon azt imomla neki:
— Fogjunk nagy dologhoz.
— Mi az?
— Nekem van két revolverem — mondta Nagy Lajos — majd bemegyünk ehhez az
Ardrá-sy-uti zsidóhoz, aki korán reggel mindig •egyedül vau az üzletben, te ráifoged a
revolvert, én meg vigyázok az a j t ó n ós elvesszük a pénzét.
— Ebben meg is állapodtunk és m a reggel akartuk végrehajtani a merényletet. Az
egyik revolver nálam volt, a másik Nagy
Lajosnál. Mind a ketten elővettük a revolverünket és ugy hajtottuk végre a rablótámadást.
'Szlavik /ezután u g y a n ú g y adta élő az esti tét, amint már ismeretes.

Szépségápolás!!

gyunk foglalva.

A másik rabló csakugyan kikiáltott, hogy
most el vannak foglalva. Érre az idegen nyugodtan elment. A benn maradt rabiák pedig
a Wertheim-szekrény tartalmát követelték
W ébertől. A trafikos át is adott nekik háromszáz koronát. A rablók eltették a pénzt,
kirohantak a boltból és elszaladtak, az egyik
a Sziv-utca, a másik a Bajza-utca irányában.
Wéber utánuk eredt és rövid habozás után
a Bajza-utcában menekülő rablót kezdte üldözni, folytonosan kiáltozva:

ség!

— Rablók! Fogják meg! Rendőr! Segít-

Csakhamar már valóságos tömeg üldözte a rablót, aki befordult a Nagy Jánosutcába és egy épülő ház állványai közé rejtőzött. De a rendőr rövidesen megtalálta egy
meszes gödörben. Bevitték a főkapitányságra, ahol azt vallotta, hogy ő Gajdos Pál facér szabólegény.
A rendőrségen nagyon gyanús volt. hogy
Gajdos P á l rögtön önként megmondta a nevét. Gábor Béla rendőrkapitány ujjlenyomatot készíttetett róla és a bűnügyi nyilvántartótan hamarosan megállapították, hogy Gajdos hamis nevet mondott be, igazi neve Szlavik Pál. Békéscsabai születésű, 27 éves szaibóaegéd. Tizenhétszer volt büntetve,
legutóbb
1911-ben ítélték el és félévi börtönre Temesváron. Kikeresték Szlavik P á l fényképét és
•ez annyira hasonlított az állítólagos Gajdos
P á l r a , hogy maga is elmosolyodott, mikor
megmutatták neki.
A vallatás során elmondotta, hogy Balatonfüredem, az Erzsébet-szeretetházban tanulta a szabómesterséget. Apja, a n y j a m á r
meghaltak é.s ő maga ne,m a szaíbóimesterségből, íhianem lopásból élt. A temesvári börtöntói j a n u á r b a n szabadult ki és azóta a fiumei vonalon utazgatott, költség kímélése vé-

s t

w

hygienikus modern kozmetikai intézetében.
S z é p s é g h i b á k e l t á v o l í t á s a : szeplő, májfolt,
pattanás, bőraíka (mitteser) stb. Zsíros arcbőr
kezelése, s a legelhanyagoltabb arc rendbehozása. Villanyvibrációs és kézzel való arcmassage párisi mód szerint. Hajfestés. Bérletr e n d s z e r ű arcápolás. Dr. J a t a s s y József,
Magyarország legelső kozmetikai szakorvosának szépségápoló és szépséghibákat eltüntető
ártalmatlannak bizonyult szereinek elárusisitása, u. m.: bőrápoló, bőrgyógyitó, és hajgyógyító, szőrvesztő készletek. Arckrémek,
arcpor, szappanok, kézfinomító, hajfesték,
hajszesz stb.

FEKETESAS-UTCA
(Wagner-palota.)

20/a. szám

alatt.

Telelefon 12—50.

valódi
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DOBOZA,
^INÖSÉSE:
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Redőnyös a lnposirőnsztnloh
Iratszekrények. Káriyanyilvántartás.
e* Teljes intézeti berendezések. j»

Hirsch és Tdrsn, Budapest
Vidéki kerületi képviselők

H I R E K.

Szegedi

kalendárium,

IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézet jelentése
szerint: Változékony
idő várható, helyenkint
csapadékkal és lényegtelen hő változássá 1. Sürgöny p rog n ózis :
Változékony,
elvétve csapadék, hűvös. Déli hőmérséklet: — 7.6 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg látogatási idő dél utált, 1—3-ig tart,
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„A tolvaj", dráma a Góth-pár
föllépésével.
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután hat órától
kezdve „Don Quichotte." Színes
felvétel 3
részben. „Az élet árnyai." Dráma 2 felvonáshon,
VASS MOZI: Délután hat órától kezdve
„Mire megvénülünk,"
Egy színésznő drámája 3 felvonásban. „Alaptalan gyanú." Dráma
2 felvonásban.
APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól
este
fél 11-ig „A bün terhe alatt," Dráma 2 felvonásban. „Az élet küzdelmei," Amerikai
dráma,

Húsvét előtt.
(Saját tudósitónktól.)
Immár benne vagyunk a nagyhétben s folyik a készülődés az
ünnepekre, amelyek épen olyanok lesznek,
mint amilyenek mindig voltak. Talán még az
idő is simulni fog a megszokott kerethez,
hozva egy kis esőt, nagy szelet, valami keveset a langyosságból s esetleg napfényt. A
harangok szintén készülődnek Rómába, a
minthogy a kalmárok is megtettek minden
előkészületet arra, hogy a húsvéti tojások,
a különféle öntöző eszközök, a csokoládé- és
cukornyulacskák, meg a sonkák az ünneplők
rendelkezésére álljanak. A kirakatok általában ilyen dolgokkal vannak megrakva, amelyek között azonban mégis a sonkák játszák a legnagyobb szerepet, alkotván egyes
helyeken a kifüggesztett föliratok szerint —
kiállítást. Miután pedig benne vagyunk a
nagyhétben, hát a zarándokok is elindultak
Rómába, mitsem törődve azzal, hogy Fiume
és Ancona között, amelyen a hajóút vezet
keresztül, ugyancsak fütyül a bóra, alaposan
megtáncoltatva a vizi jármüveket.
A közelmúltban nagyon is rossz napokat élt és rossz karácsonyra emlékező kereskedővilág kissé vidámabban dörzsöli a kezét, mert a vásárlások minden irányban megindultak, ha nem ily olyan arányban, mint a
régi jó pénzes világban, amikor a részvények nagyobb osztalékot hoztak, amikor az
értékpapírok magasabb árfolyamon álltak s
amikor nem ütközött nehézségekbe a váltók
és a kötelezvények elhelyezése.
Ami a templomokat illeti, azokat is csinosítják már s a papok is készülnek a nehéz
napokra, amelyeknek a feltámadás adja legszebb részét. Általában az emberek most nagyon vallásosak, aminek jórészben az is oka,
hogy ilyen nehéz években az emberek kénytelenek kissé erősebben hinni, mint normális
időben.
Az, ami ezekben a napokban szerényen
meghúzza magát, tulajdonképen csakis a politika, amely elcsitul, ha mindjárt nem is a
maga teljességében. A mostani húsvétnak s

„l|p s s í4a t so o s-irősépe

Országszerte d í j m e n t e s b e m u t a t á s .

Pénz.Kcnys ^KmanyszekíényeK
Elsőrendű minőség.

Szolid á r a k .

lf.y Alkotmány-utoa 19. s z .
kerestetnek.
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rosi fiúiskola tiz tanítási termét, valamint a
.tornatermet is. Bemutatják az elemi iskolások minden kézimunkái, tehát az Írásbeli dolgozatok, .rajzok, női kézimunkák, agyag, papír, famunkáik, stb.
— A polgármester Tilinkónól. Lázár
György dr. polgármester ma délelőtt vizsgálatot tartott a Csillagbörtönben és belátogatott Tilinkó Pál, a horgosi bűnös cellájába is.
— Hogy vetemedhetett olyasmire, hogy
leütötte Csonka dr.-t? — kérdezte a polgármester.
— Nyolc családom van, nagyságos ur,
- A parlamenti őrség parancsnoka. — válaszolt Tilinkó — és az ügyvéd ur elBudapestről jelentik, hogy a parlamenti őr- árvereztette a kis házam és földönfutókká
ség parancsnokává Csabay Péter őrnagyot tett minket.
— De hiszen visszakapta volna a házát,
nevezi ki a király. Csabay kinevezése befejezett dolog. Tisza István gróf házelnök a — mondotta a polgármester.
— Ha tudtam vóna — bólogatta a fejét
napokban fogadta Csabay Pétert.
— Tiszát megoperálják. Nagyszalontáról Tilinkó —csakhogy ezt nem nyilvánította az
jelentik: Gróf Tisza István tegnap este Nagy- ügyvéd ur . . .
A látogatás ezzel véget ért.
váradon keresztül Budapestre, utazott, ahol
szemét operáltatja. A fővárosból Tisza hosz— Vásárhelyi lapélet. Hódmezővásárszabb tartózkodásra Németországba megy. helyen még az újságok körül is .remöezneK
— Szinész és újságíró. A Korzó-kávé- egy kis csöndéi,etet. A vásárhelyi magyarokház egyik asztalánál ült tegnap ebéd után nak két helyi lap van, a „Hódmezővásárhely"
Herczeg István újságíró, a Délmagyarország és a „Vásárhelyi Reggeli Újság". Ellentétes
politikai nézeted vallanak s igen nagyon gyűmunkatársa, aki lapja képviseletében részt- lölik egymást. S a Hódmezővásárhelyben .azvett azon a márciusi ünnepen, amely szomba- tán ima a következő hir jelent meg:
— Lopják a lapunkat. Előfizetőink n
ton délelőtt volt a Kossuth-szobor előtt. Herváros .minden részéből panaszkodlnak, hogy
czeg István —• mint mások is, akik a kegyenem kapnak lapot, dacára annak, hogy a
letes ünnepen megjelentek — megbotránkomi lapkihordöink pontosan viszik a házakzással látta azt az emlékező tehetség! gimhoz. Mivel a mult tapasztalataiból tudjuk,
nasztikát, amelyet Virányi Sándor, a szegedi
liogy lapjainkat a. Reggeli Ujságéik rikkancsai lopják el, ez ufón hozzuk tudomására
színháznak érdemtelenül elkényeztetett tagaz enyveskezü hazafiaknak, hogy a mai naja a Talpra magyar elszavalása (helyett renpon szerződtettünk egy jó marku magyart,
dezett. Herczeg az ünnepségről irt neferádáaki nyomatékosan fog leckét adni az ipsékjában ezt kötelességszerűen megemlítette
nek az enyém tied fogalmáról.
mem azért, mintha ő, vagy a szerkesztőség
,Na tessék. Már a rikkancsok is így öszazon a véleményen lett volna, hogy egy haza- szekülönböztek, már ők is ilyen ellentétes pofias emlékünnepről kritikailag kell megemlé- litikai nézetet vallanak. De hogy a lapot —
a. Hódmezővásárhelyt — miért lopkodják, azt
kezni, hanem azért, mert még egy színész szá- nem ,is sejtjük. És ihogy ,a szerződtetett, „jó
mára sem tartottuk megengedhetőnek, hogy marku magyar" mit fog odaát művelni? —
a kegyeletes ünnep méltóságát és komolysá- istenem, még elképzelni is bajos. No de majd
gát megsértse azzal, hogy folytan a súgóra megtudjuk a ,.Hódmezővásárhely"-bői, hacsak el nem lopják . . .
emlékeztessen. Szükségesnek ós kötelesse— A debreceni Bika-szálló újraépítése.
günkiben állónak tartottuk megírni, amit fonta rtunk, hogy Virányi Sándor, színész a Ismerete®, hogy a Debrecen városa tulajdoTalpra magyar-t nem tanulta meg és hogy nában lévő régi és hines Bika-szálló újraépíez elemi kötelessége annak, aki hazafias ün- tésére és ezzel kapcsolatos beruházások céljainepélyen való közreműködésre vállalkozik. ra, másfél év előtt részvénytársaság alakult
Virányi urnák nem tetszett a kritikánk és a egy millió korona alaptőkével. A részvénytárhelyett, hogy Petőfi versét hibátlanul megta- saság alapításában Debrecen városán kivül
nulta volna, tegnap a Korzó-kávéházban le- négy odavaló pénzintézet is részt vett. Ez
ült ahoz áz asztalhoz, amelynél már ott ült pedig a Hitelbank debreceni fiókja; az ÁltaHerczeg István és modortalan stílusban a lános Forgalmi Bank, a Debreceni (Első Tacikk írója után tudakozódott. Herczeg meg- karékpénztár ós a Debreceni Ipar- és Keresnevezte magát, mire Virányi botrányt csi- kedelmi Bank. Ugy látszik azonban, hogy az
nált, persze stílszerűen. Az asztalt verte, kia- egy millió koronás alaptőke nem elegendő a
bált, durVa szavakat használt. Mi ügyünk kitűzött .programm megvalósítására, mert
•elintézésében más utat választunk, mint Vi- mint értesülünk, a Belvárosi Takarékpénztár
rányi ,ur és ezek a sorok is csak azért jutnak 2,2000.000 korona kölcsönt szavazott meg Debnyomdafesték alá, mert Virányi ur vélt sé- recen városának, mely ezt a pénzt a Bikarelmének reparálásához (?) az itt élmondott szállóval kápcsolatas tervek kivitelére a k a r j a
módon indult. Virányi Sándor működését ér- felhasználni.
demén jóval fölül méltányolta a Délmagyar— Házassági egészségi bizonyítvány.
A jövendő generáció egészségét és a házastárarsiáy, aki mint színész nem szolgált rá
erre, most mint ember is méltatlannak bizo- sak testi épségét akarja védeni a német Monistu-szö vétség egy beadványa,, mely a biron y u l t Végül: Virányi Sándor ellen Pásztor
dalmi gyűléshez intéződött Ebiben megsürJózsef felelős szerkesztő és Herczeg István
geti a szövetség a házassági egészségi bizoújságíró megteszik a bűnvádi följelentést
nyítvány sokat vitatott, kérdésének rendezését. Ugy kontemplálják a dolgot, hogy a há— Gyermekek kiállítása. A szege
zasulandók egészségi bizonyítványt tartozelemi iskolák kézimunka kiállítását előkészí- nak csatolni egyéb irataikhoz. A bizonyíttő bizottsága tegnap Jáhossy Gyula tanfel- vány nem lehet hat hónapnál régibb keletű
ügyelő elnöklétével ülést tartott, melyen a s tanúsítania kell, hogy ,a feleik testileg és
kiállítás idejét június 22—23—á4-re határol- szellemileg is épek. Különösen abból a szemta. A tanfelügyelő megkeresi a községi isko- pontból kell megvizsgálni a házasulandókat,
vajon ninCs-e valami ragadós betegségük, ,a
' " v, \ hogy e miatt az évzáfó
vimdldto- mely az utódok egészségeit tó megtámadhatkat pár nappal hániárahtj feft&é bé áÜ iti&ff. ná. Á beadvány eímoficfjá, iHögy Mffietófstfág?
A kiáliaás anyaga be fogja tölteni a (belvá- népessége azért nem szaporodik ínég intenziaz azt megelőző nagyhétnek egyik legörvendetesebb jelensége a békének minden irányban történő megnyilatkozása, amely lehetővé
tette, hogy a 'behívott és sok minden szenvedésen átment tartalékosok családjaik körében
térhették vissza, ahonnan karácsony előtt távoztak. De némi remény van arra is, hogy
a mostani húsvét a verekedő harcosfelék között is meghozza a békét s igy a nagy ünnepet nem fogja megrontani a fegyverek
pusztítása, amely sok ezer derék ember elmúlásával járt. Viszont ma Montenegró okvetetlenkedik, de talán ebből mégse lesz komoly konfliktus.
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vebben, inert sok beteg férfi és nő köt házasságot, miig hu behozzák a hizonyitiványkényiS'zert, bizonyára mindenki alaposan gyógyít-tatná magát, mielőtt házasságra lépne.
— A hét modern „világcsoda". Egy
amerikai technikai szaklap körkérdést, intézett Amerika legkiválóbb embereihez, hogy a
modern vívmányok köréből a Iliét régi „világcsodával" iliét ujat állítson szembe. Érdekes,
hogy a körkérdés eredményeképpen mind a
hét modern „világeosdát" a természettudomány és a technika területén találták meg,
míg a hét régi ,.,világcsoda" a művészet és
építőművészet területére esik. Az újkori világcsodák között a körkérdés eredményeképpen a rádium áll az első helyen, amely 1500
szavazatot kapott. A második helyen a dróttalon távíró áll 1250 szavazattal. Harmadik
világcsodának a röpülőgépet jelölték ki 1.100
szavazattal. Negyedik helyre a kormányozható Jéghajó került 1050 szavazattal. Ötödik
helyen áll a Röntgen X-sugár 950 szavazattal,
hatodik helyen a telefon, amelyet ma már
Ihiétköziiiápi dolognak tartunk, de a gondolkozó szellemek csodaniünek tartják. Hetedik
•helyen áll a szinképelemezés
(spekíralanalyztó), amely csak néhánnyal kapott kevesebb szavazatot, mint a telefon. Csaknem
ugyanannyi szavazatot kapott az antiszepszisz (sebfertőzés leküzdése.)
— A szabadkai rablógyilkosság. Annakidején h í r t adtunk arról a borzalmas rablógyilkos merényletről, amely március elsején történt Szabadka közelében, a Kukorikiállomás közelében. Egy ismeretlen ember halálosan összeszurkálta Aradszky Mihály sertés-nagykereskedőt és .kirabolta. Már akkor
niem volt sok remény ahhoz, hogy Aradszky
életben maradjon, mert ,a merénylő több életveszélyes szúrást ejtett áldozatán. iMa, mint
Szabadkáról jelentik, Aradszky meghalt, A
.gyilkos merénylet részleteit, melyek a tett elkövetése után ismeretlenek maradtak, már
kinyomozta a csendőrség. E hónap elsiejeii
Aradszky Mihály Kukorikiről Szabadkára
ment, hogy hizlalni való sertéseket vásároljon. ,A vásár nem sikerült, de Aradszky beült
mégis egy korcsmába és mulatni kezdett.
Egész nap a korcsmában volt, későn este részegen ment Iki az állomásra. Itt a vendéglőben ismét inni kezdett a vasúti portások társaságában s mulatozás közben elővette a
pénztárcáját és százasait' mutogatta. Lehet,
sőt valószínű, hogy már a szabadkai állomáson meglátta a gyilkos s határozta el, hogy
kirabolja Aradszkyt. Kukoriki állomáson éjfél után egy óra körül állott meg a vonat.
Hárman szállottak ki belőle: Aradszky Mihály, ismeretlen utitásra s még egy utas.
Aradszky Mihály azonnal az állomásépülettől
pár száz méterre lévő tanyája felé tartott. A
fiatal ember állandóan a nyomában, volt, de
ezt az ittas Aradszky nem vette észre. Mikor
az állomástól száz lépésnyire eltávolodtak,
Aradszky mellett termett kezében nyitott
bicskával a merénylő és a tántorgó ember
zsebéből ki akarta venni a pénztárcát. Mikor
Aradszky ellenkezett és támadóiag lépett fel,
a merénylő gyors egymásutánban többször
mellbe szúrta, majd hirtelen a zsebébe nyúlt
és 7 darab százast kirántva, elmenekült. A
mikor aléltságából magához tért Aradszky,
visszament az állomásra és jelentést tett a
rablásról. Azonnal értesítették a csendőrséget, amely széleskörű nyomozást indított meg
a tettes kézrekieritésére. Aradszkyt a rablótámadás után bevitték Bácstopolyána, ahol
Hadzsy Emil dr. orvos vette kezelés alá. A
napokban, mivel Aradszky állapotában nem
állott be javulás, sőt rosszabbodott, bevitték
Szabadkára, ahol hozzátartozói lakásán ápolták. Aradszky hétfőn éjjel, kapott sérüléseibe
belehalt. Halálos ágyán kihallgatták a csendőrök, akiknek elmondotta, hogyan támadták
meg, sőt támadójáról ihég ,frontos személyleifást is adott; Azért tudott pontos sBeffiélylei' fást" állni, ihörf a' fülkében volt elég ideje
megfigyelni útitársát, akiről akkor még csak
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nem is gondolta, hogy le fogja őt szúrni. A
nyomozást teljesítő Keserű István csendőr
járásőrmester kihallgatta a vonaton szolgálatot teljesítő kalauzt, aki csalk felületesen
nézte ugyan meg Aradszky útitársát, de körülbelül ugyanezt a személyleirást adta róla.
Hir szerint a csendőrség már nyomában van
a tettesnek, aki szabadkai lakos és most cslak
bizonyítékokat gyűjtenek ellen© Aradszky
Mihálynak a hulláját kiszállították a szabadkai szerb t emető (halottas házába, ahol íölben colták. A boncolás a halál okául szivgyengcséget _és belső elvérzést állapított meg. A
megölt emibert szerdán temették el.
— Rendőri krónika. A szobi csendőrség
távirati megkeresésre Horka Mihály törökkanizsai lakost, kőbányai munkást, aki Törökkanizsán, ez év március 16-án Goldfarb
Bernáttól több értékesebb holmit ellopott, azután feleségével együtt megszökött, a rendőrség a Szeged-állomáson letartóztatta. —
Az aradi törvényszék fogházából megszökött
Goldhammer Krausz József 22 éves, középmagas, hosszas arcú, barna ihaju, vastag ajkú, magyarul, horvátul, németül 'és olaszul
beszélő ügynök, aki lopásért egy évre volt
ítélve. Az aradi rendőrség átírt a szegedinek,
hogy ha Krausz Szegedre szökött, tartóztassák le. — [Rimaszombatról is intéztek átiratot
a szegedi rendőrséghez egy betörési ügyben.
Prnia Bertalan rimaszombati vendéglős lakásán betörtek. Az ismeretlen tetteseknek sikerült felfeszíteni a Wertheim-sezkrényt, a.
honnan a következő dolgokat vitték él: 2 darab 100 koronást, 7 darab 50 koronást, több
20 és 10 koronást. Három csomag 50 koronás
ezüst pénzt, 160 korona értékű 20 és- 10 fillérest, 30 korona értékű 2 fillérest. Két darab
arany nyakláncot, egy női aranyórát, egy tömör karperecet, öt idarab gyémántT és egy
arany melltiüt. Ezeken kivül még különféle
külföldi aranypénzeket. A tetteseket országosan körözik.

KÖZIGAZGATÁS
— Börtön-vizsgálat. Lázát György dr. j
polgármester ma délelőtt a Csillagbörtönben
és a törvényszék fogházában vizsgálatot tar- :
tott és mindent rendben talált.
(—) Bizottsági tagok kinevezése. A j
közigazgatási bizottság gyámügyi felebbvi- '
teli küldöttségébe az 1913. év tartamára rendes tagokul Kószó István dr. és Rósa Izsó
dr., póttagul Szarvady Lajos törvényhatósági bizottsági tagokat, mig a börtönvizsgáló
küldöttségbe ugyanezen időtartamra Becsey
Károly dr., Kószó István dr., Kruspér Pál és
Perjéssy László közigazgatási bizottsági tagokat nevezte ki Lázár György dr. polgármester.
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Szegődéin a késő őszidőben, a város ikülönböző helyein nap-nap után történtek
tyúklopások, ami arra a következtetésre jutatta a rendőrséget, liogy az ismeretlen tettesek, üzletiszerüleg űzik a lopásokat A rendőrség mindent elkövetett, hogy a tolvajokat
előkerítse, azonban minden intézkedés 'dacára a lopások tovább folytak.
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(Saját tudósitónktóí.) Nagyszerű fogást
csinált ma Bapkó és Posztós szegedi detektívek. Egy díszes társaságot tartóztattak le,
amelynek tagjai valóságos szövetkezeti alapon űzték a tyúklopás nemes mesterségét.
A szövetkezetnek ugy látszik a mai nehéz
viszonyok adtak létjogot, amelyben megszülemlik és munkálkodik nagyon sok rabló-szövetkezet, természetes azonban, hogy az alapszabályokat és a cégjelzést nem a szó szoros értelmében értelmezve. Ez a szövetkezet
azonban, amelynek alapító tagjai és főrészvényesei Magyari István, Bata András, Kovács Istvánné és Magyari Istvánné voltak,
ugy látszik nagyon szigorúan vették az alapszabályokat és nagyon hamar hurokra kerültek.
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Ma aztán érdekes fordulat történt az
ügyben. Bapkó és Posztós detektivek egy más
ügyben nyomoztak Alsóvároson. Az utóbbi
i-doben több kabátlopás és bicikli tolvaj lás
történt A detektívek már régebben gyanakodtak Magyari István munkanélküli napszámosra és elmentek Rezső-utca 5. szám
alatti lakására, ahol házkutatást tartottak.
Magyarinál időzött épen ekkor Bata András nevű barátja, akiről a rendőrség tudta,
Ihogy büntetett, előéletű. Mivel- a lakásban
több gyanús tárgyat találtak, mindakét embert bevitték a rendőrségire, kihallgatás végett,
A vallatás folyamán érdekes /dolgok tudót t,ak ki. A keresztkérdésekre bevalotta Magyari, hogy a napokban amikor megszorult
pénzdolgában, egyiik szomszédjától tyúkot lopott. lErre Batárnak is megeredt a nyelve,
mert Magyari azt vallotta, hogy a lopást barátja segítségével követte el. Bata erre azt
válaszolta, hogy ősszel nem segített Magyarinak, mégis munka helyett tyúklopásból élt.
A két jó barát erre ugy összekapott egymással, 'hogy csakhamar kiderült, hogy rövid idő alatt a város különböző helyein 53
tyúklopást követtek el. A sok tyúkot, rmint a
rendőrség azonnal sejtette, nem a s a j á t fogyasztási céljaikra lopkodták össze, hanem
a piacra küldték eladni. E célra nagyszerű
Szolgálatukra volt Magyari István anyja, ki
egyébként is kofaasszony és Kovács Istvánná, Rákóczi-ut 59. szám alatt lakó asszony,
aki tisztességes haszon ellenében, szintén hajlandó volt vállalni az orgazdaságot. Igy azután hamarosan kitűnt a rendőrségen, hogy
a négy jeles cégtárs valóságos szövetkezeti
alapon űzték a tyúklopást, Magyari és Bata
szerezték az anyagot, Magyariné és Kovács né
pedig 'perfektuálták az üzletet. A rendőrség
a két asszonyi is előállította és hosszas vallatás után ezek is bevallották tettüket, mire.
mind a négyüket letartóztatták.
Vallatás köztien még más bűntett .is napvilágra került Ez év február elején a csirkepiacon egy szegedi uriasszonynak a kezéből
ismeretlen tettes kikapta a rkliküljét. A ridikülhen 350 korona készpénz volt Az ember,
aki a rablást fényes nappal elkövette, a
nagy tömegben elmenekült, Magyari bevallotta ma, bogy ezt a rablást ő követte el és a
pénzt szövetkezeti alapon elmulatták. A
rendőrség egy rablás és 53 betöréses lopás
bűntettéért megindította elleniük a bűnvádi
eljárást.

Hiidessen a
Délmagyaioi szagban

délmagyarország

SPORT.
o A vidék labdarugó sportjának támogatása. Életrevaló határozatot hozott a Magyar
Labdarugók Szövetségének tanácsülése. Kimondotta, hogy feltétlenül helyesli nagy vidéki metropolisoknak azt a törekvését, hogy
a húsvéti ünnepek után a Budapesten járt
angol csapatokkal saját otthonukban mérkőzzenek és arra az esetre, ha az angol mérkőzés kiadásai deficittel terhelnék a vidéki
klubok háztartását, anyagi erejéhez mérten

gondoskodni fog a deficit pótlásáról. Az an-

iker Torna és Vivó Egylet, tehát két fővárosi
csapat játszik egymás ellen az SzTK lóverseny téri pályáján. Ez a mérkőzés a II. osztály veretlen baijnokjellölt csapatát hozza öszsze az első -osztályú NSC-vel. Kedden a III.
ker. Torna és Vivó Egylet játszik az SzTK
megerősitett csapatával.
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Közhivatalnok-e a községi irnok ?

(Saját tudósítónktól.) Érdekes ügyet tárgyalt ma délelőtt a szegedi törvényszék harmadik büntető tanácsa. Széli Béla, kunágotai községi irnok volt a vádlott, akit hivatali
sikkasztás bűntettével vádolt meg a szegedi
ügyészség, mert a mult év junius hónapjában
Széli a kezelésére bizott járlati pénzekből
21 korona 12 fillért elsikkasztott. Az esetnek
az adott különös érdekességet, hogy Széli
nem tagadta a sikkasztást, hanem azzal védekezett, hogy ő nem mint közhivatalnok,
hanem mint privát ember követte el a sikkasztást és igy bűncselekménye, csak magánvádra üldözhető.
A tárgyalás délelőtt 9 órakor kezdődött.
A vádlott kihallgatása után a tanúvallomáo A SzAK húsvéti mérkőzései. (Vasár- sok következtek. Ezekből az a tényállás denap Tatabánya, kedden a BEAC.) A SzAK rült ki, hogy Széli Béla, aki a kunágotai közpályáján annyira előrehaladtak a munkála- ségnél, mint irnok volt alkalmazva, a jártok, hogy húsvét vasárnapján lebonyolítható latpénzeket állandóan kezelte. 1912. junius
18-án Battonyára a járásbírósághoz tanúnak
már az első, a bemutató mérkőzés. Erre az volt beidézve és mig oda volt, Szarka Samu
alkalomra szerencsésebb választást valóban Községi jegyző megvizsgálta a járlatpénznem csinálhatott a SzAK. Hazai pályán első tárt és 21 korona 12 fillér hiánylatot talált.
szereplése mindjárt a legjobb vidéki csapat- Mikor Széli Béla hazaérkezett, azonnal kértal hozza össze. Temesvárott és mult vasár- dőre vonla, aki azt mondta, hogy neki útiköltségre kelleti a pénz és Csomó Lajos köznap Szabadkán elért fenomenális eredménye ségi bírótól kért rá engedélyt, hogy a járlatfolytán ég a vágytól a közönség, hogy ked- pénzbol vehesse ki. A jegyző erre nézve felvilágosítást kért Csomótól, aki azt válaszolvenc csapatát immár tout Szeged láthassa
Látni fogja -pelig olyan játékban, mely a mult ta, hogy Széli neki nem szólt semmit és nem
évben is a szegcdi sportélet legkiemelkedőbb is tudott a hiány létezéséről. Ezek után
Szarka a sikkasztásról értesítette felebbvalóit
mozzanata vele. Tataibánya,, a SzAK kedves és az ügyészség pedig hivatali sikkasztásért
vendége, mit sem vesztett tavalyi formájá- megindította Széli ellen az eljárást.
ból. Ez idén is biztosan megnyeri kerületéA tények Tisztázásával Széli azt hozta
nek bajnokságát és valószínű, bogy Magyar- fel védelmére, hogy ő nem közhivatalnok. A
ország vidéki bajnokságát megint magához községnél mint irnok, a jegyző felkérésére
ragadja. Mivel a SzAK is tarost van formájá- működött. Kormányos Benő dr., a vádlott
védője pedig azt fejtegette, hogy Szél! csak
nak tetőpontján, egészen bizonyos, hogy sze- ruagánvád utján ítélhető el, Szarka jegyző
gedi pályán még nem látott szép, fair ós élve- pedig nem tett ellene bűnvádi feljelentést. A
zetes játéknak leszünk szemtanúi. Hétfőn pi- bíróság erre nézve mégegyszer kihallgatta
hen a csapat. Helyette a második csapat ját- a községi jegyzőt, aki azt valoltta, hogy
szik, előreláthatólag a Kinizsi II-vcl. Kedden Szélit tényleg ő alkalmazta és megbüntetését nem kívánja.
vendégül látja a SzAK ,a legjobb egyetemi
A bíróság hosszas tanácskozás után
csapatot, a BEAC-ot, A vendégcsapat jelen- meghozta a felmentő ítéletet, azzal az indoleg nagyszerű kondícióban van. öszi pozíció- kolással, hogy a községi irnok nem közján a tavaszi mérkőzésekkel alaposan javí- hivatalnok.
tott. Különös érdekességet kölcsönöz a meccs§ Ha a kutya harap, a gazda bánja.
nek Minaravits szereplőse, ki még nem is oly
A mult óv sezptemberében Mecsér József,
régen a SzAK-nak kitűnő centere volt ós
nyugalmazott börtön igazgató a Makkos-ernagy népszerűségnek örvendett.
dőben volt sétálni. Hazafelé jövet, alig hagyta -el a körtöltést, amikor neki ugrott, egy
o A szegedi vivó-egyesület kiváló tag- haragos, sárga, komondor-kutya ós meghajáról Urbanek István főhadnagyról a pan- rapta a lábát. Az öreg ur, több napig feküdt
csovai dél-magyarországi kardvivó bajnok- sérülésével és feljelentést tett a kutya gazdásággal kapcsolatban a „Délvidéki lapok" a ja Nyári András, felsővárosi lakos ellen. Az
következőn ir: Urbanek országos nevű vivó, ügyet ma tárgyalta a szegedi törvényszék
ki nagy tudásával, elegáns fellépésével, gyors büntetőtanácsa. És) mivel a törvény rendelkeés művészi akcióival, ugy a szakértők, mint zése szerint a gazda köteles a vámsorompón
a nagyközönség általános elismerését és belül, az egész város területén, a kutyáját
szimpátiáját vivta ki magának. Mint Ill-ik megláncolva tartani, a vádlott pedig ezt ela pancsovai tisztikar diját nyerte. E helyütt mulasztotta, a bíróság 8 napi fogházra átélte
megemlítjük, hogy április 5-én este a Tisza- Nyári Andrást, Az ítélet végrehajtását
szállóban nemzetközi vivóakadémia lesz, Ar- azonban felfüggesztették.
mentano Ede mester rendezésében, melyre a
jegyeket a mesternél lehet venni. (Koronautca 1. sz. 1. em.) Az akadémia jótékonycélu
lesz.
o A Szegedi Testgyakorlók Köre húsvétja. Az SzTK húsvéti programja megváltozott, amennyiben húsvét vasárnap nem a 33
Football Club, hanem a Törekvés első csapaegy évre . . . 24.— kor.
ta jön Szegedre. A Törekvés egyike a legréfélévre
. . . 12.— „
gibb első osztályú csapatoknak. Az ez évi
bajnokságban egy pár szép győzelmet aranegyedévre . .
6.— „
tott, Hétfőn a Nemzeti Sport Club és a III.
egy hónapra
2.— »
golokkal mérkőző vidéki csapatok bizonyára nagy örömmel fogadják az MLSz spontán elhatározását, amely a vidéki labdarúgás
érdekeinek figyelemreméltó fölkarolását jelenti. Az angol meccsek megbecsülhetetlen
szolgálatára lesznek annak a lelkes propagandának, amellyel a vidékiek a labdarugó
sportot népszerüsiteni igyekeznek. A deficit
bekövetkezése
korántsem bizonyos, az
MLSz azonban erre az eshetőségre is számítva, a maga erkölcsi súlyával és anyagi
támogatásának kilátásba helyezésével is lehetővé akarta tenni, hogy a vidék sportszerető közönsége is gyönyörködhessen az angolok gyönyörű játéktudásában.
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KÖZ6AZDASA6.
x 3000 mozdony, 10000 cséplőgép.
Ennyi gépet gyártott fennállása óta a Máv.
gépgyára, amely mint ismeretes, ,független a
íMáiv.-'tól ó.s a pénzügyminisztérium fennhatósága alá tartozik. A. gyárat 1873-ban vette
me-g a kormány egy belga konzorciumtól.
Akkor nyolcszáz munkás dolgozott benne,
ina azonban már ötezer ember. Mozdonyok
-és cséplőgépek ára fejében körülbelül 300
milliót, vettek be eddig. Most készítették -el
a gyárban a 3000-ik mozdonyt ós. a lO.OOfiik
cséplőgépet. Nem volt jubileum, csaík egy kis
belsői, intim családi ünnep, mélyet talán éppen ezért kísér meleg szimpátiáival az ország
i dolgozó közvéleménye.
x Állami segély fásítások költségeinek
; fedezésére. A földmivelésügyi miniszter az
évről-évre szokásos méd-on azokat az anyagilag szorultabb helyzetben levő földbirtcikoisoikat, akik közgazdasági érdiekből kopár, fntólicinckois és vízmosásos területeken az 1912.
év folyamán sikeresen fás itattak, állami
pénzsegélyben rósz esi tett-e. Összesen .1157 bartókos részére .mintegy 5366 lkat. hold. kiterjedésű kopárterületen teljesített fásitásolk után
189.972 korona pénzsegélyt utalványozott ki a
ifökhnivelósügyi miniszter.
A budapesti gabonatőzsde.
A íkatáridőpiac a tegnapi záróárfolyamok
körül indult meg. Később azonban a vidék
több helyéről havazást jelentették ós mivel
nálunk is büvösébbre fordult az idő, a konir-amin visszavásárolta biancó-poziciéját. A
forgalo-m megélénkült, a bnza és a meliékterméuyiek á r a is tetemesen javult.
Buza áprilisra 11.28—11.29, májusra 11.55
—11.5-5, októberre 12.02—12.03. Rozs áprilisra
9.48—9.49, októberre 9.47—9.48. Tengeri májusra. 7.47—7.48, juliusra 7.73—7.74. Zab áprilisra 9.30—9.31, októberre 8.42—8.43.
A készáruvásáron 5 fillérrel drágább áron
elkelt 14.000 métermázsa buza.
A budapesti értéktőzsde.
A páratlan üzlettelenség közepette, mély
ta börzie játékosainak kiapadhatatlan panaszának a forrása, fontos eseményekről érkezett jelentós. A görög királyt orvul meggyilkolták, a francia kormány, mely csak az
imént alakult, a francia szenátusban egy lényegtelen dolog miatt megbukott. A börzén
azonban sajnálkozáson kivül úgyszólván egy
fillérrel sem honorálták a szenzációs újságot.
A beszspekulámsok megkisérlették ugyan az
áru ivó leszorítását, ami egy pillanatig Siem
sikerült, mert eladó nem volt és a bécsi piac
is igen higgadt magatartást tanúsított. Utóbb
a javulás tünetei is mutatkoztak, de a forgalom egy pillanatig sem élénkült meg.
Kötötték: Magyar bitel 823.50—824.50.
Jelzálogbank 438.50. Leszámitolóbanlk 508—
509 -Hazai bank 278. Magyar bank 548.75—
549.50. Közúti vasút 649.25—650.50. Általános
kőszén 1050.50—1053.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák bitel 632. Magyar -hitel
824. Angiébank 338.50. Bankverein 516.75.
Unióbank 600.75. Landesbank 518.50. Osztrák
és magyar államvasút 703.50. Osztrák és magyar államvasút 703.50. Déli vasút 112.75. Elbavölgyi vasút 320.50. Rimamurányi 719. Alpesi 1060. Török sorsjegy 227.50. Márka készpénzért 118.28. Skoda 833.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.

Városi

f

nyugtával látandók el s az árlejtés napjának
délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató hivatalba (Városház földszint) nyújtandók be.
Az ajánlatok mindegyik csoportbeli munkára külön-külön zárt borítékba teendőik.
Az óvadékok Szeged város letétpénztáránál ibelyezendők el s az árlejtést megelőző
nap déli 12 órájáig fogadtatnak el.
Azon pályázók, kik ajánlatuk benyújtásakor Szeged szab. kir. város hatóságával
üzleti összeköttetésben még nem állottak, illetőleg .előtte ismeretlenek, tartoznak szállító
képességüket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartóznak.
A versenytárgyalási hirdetmény, vállalati feltételek, tervek, ajánlati minta fenti
ügyosztályiban a hivatalos órák alatt bétekintihetők s a vállalati feltételek és ajánlati
minták minden csoportra külön-külön rendelkezésre állanak.
Ajánlattevők ajánlataikkal' a végleges
döntésig kötelezettségbeii maradnak.
Végül a hatóság fen tartja azon jogot,
ihogy a beérkezett ajánlatok között az ajánlott
árakra tekintet nélkül szabadon választhasson. Szeged szab. kir. város tanácsának 1913.
március hó 17-én t. ü.

színház

Folyószám 242.
Szeged, 1913. március 20-án
Góthné Kertész Ella és Gót Sándor vendégfelléptével
t o l v a j .
Szinmii 3 felvonásban. Irta Bernstein Henri. Forditotta
Góth SánAror.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Voysin Richárd
Góth Sándor m. v.
Lagardes Raymond
Csiky László
Zambault
Pogány Béla
Lagardes Fernande
László Tivadar
Voysin Marié Lotiisc
G. Kertész Ella m.v.
Lagardes Izabella
Harmath Zseni
V

VW

WV

WV ' ~VW
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Magyar királyi államvasutak üzletvezetőség Szeged.
9803—1913.

Hirdetmény.
A Szeged és Szeged-rókusi pályaudvarokra érkező darabáruknak házhoz,
illetve üzlethelyiségbe, vagy viszont a
feladni szándékolt darabáruknak a felek
kívánatára az emiitett pályaudvarokra
való szállítást, nemkülönben az átmeneti,
továbbá a magyar királyi államvasutak,
illetve a felek megbízásából a Szeged
helyben rendeltetésű vámárúknak a vámhivatalban való vámkezelését az üzletszabályzat 78. §-a alapján egyezményileg öt évre

Feri mór é s

Fia'

szegedi szállító cégre bíztuk.
Azok a szállító felek kik a részükre érkező darabárúknak házhoz való szállítását nem kívánják fent
nevezett vállalkozó céggel eszközöltetni, felkéretnek,
hogy erre vonatkozó tiltakozó nyilatkozatukat Írásban szíveskedjenek Szeged és Szeged-rokusi állomások főnökségeinek benyújtani, mert ily nyilatkozat
hiányában az érkezett darabáruk házhoz szállítását
I nevezett vállalkozó cég tartozik eszközölni.
Vállalkozó cég a fentnevezett pályaudvarokról
Szeged város területén lakó felek lakásának vagy
üzlethelyiségének a fél által kijelölt részébe, vagy
onnan az emiitett pályaudvarok egyikéhez továbbá a
vámhivatalhoz és onnan vissza, vagy elvámolás
után a felek lakására vagy üzlethelyiségébe szállított
; árukért a következő dijakat számithatja menetenként:
a) 50 kilogramm, vagy azon aluii sulyu szál| litmányok után 30 fillért,
b) 50 kilogrammon felüli minden megkezdett
I további 50 kilogrammért 15 fillért,
c) Árústatisztikai nyilatkozatok kiállításáért nyif latkozatonként 4 fillért.
d) vámkezelés céljából elszállított árúk után a
| fenti egységtételeken kivül minden megkezdett 100
| klg. után 16 fillér kövezetvámot és azonkívül az
1910. évi január hó 1-töl érvényes vasúti árudijszaj bás I. rész B szakasz 1. XIV.,, fejezet A, B és D
pontjai, ennek esetleges érvényen kivül helyezése
esetén az azt pótló díjszabási határozmányokban
| megállapított illetékeket.
A beszedett fuvarozási illetékeket a szállító
nyugtázni köteles.
Szeged, 1913. március hó.

Az (izletvezefőség.
— Utánnyomás nem dijaztatik. —
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Dr. LÁZÁR GYÖRGY
polgárin estei.

Francia szabású fnzolj,
női diifatKiilöntciicssiitciS
legnagyobb választékban

Pollák Testvéreknél,
Széchenyi-tér.
Csekonics-utca
Telefonszám 855
Telefonszám 854.
Szentes, Kossuth-utca.

12724—913. tan. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Az 1913. évi városrendezési munkák és
pedig:
I- csoport aspbaltozási munkák,
II. csoport Ikiskő burkolási munkáik,
III. csoport csatorna munkák és csatorna
műtárgyak építésének illetve szál.Litás|ának
vállalati mton leendő biztositásia iránt
f . évi április hó 16-án délelőtt 10 órakor
az I. tanácsi ügyosztályban (Városháza bérház I. em.) tanácsi jóváhagyás fentartása
mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog
tartatni, illetve az ajánlatok ugyanazon bolyén és időiben nyilvánosan felbontatni fognak.
A szabályszerűen íkiállitott s pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett s közvetlenül vagy posta utján beadott ajánlatok
a következő feliratú borítékban: „ A j á n l a t a
12724—913. sz. versenytárgyalási
hirdetményiben kiirt I. íjsoport, II., illetve III. csoportban foglalt munkálatokra" az I. csoportra vonatkozólag (23000) huszonháromezer
korona, a II. csoportra vonatkozólag (2000)
kettőezer borona s a III. csoportra vonatkozólag (500) ötszáz korona óvadékképes értéknek tanácsi letétbe helyezését igazoló letéti

R O N A
köztisztasági gépek és eszközök gyára

BUDAPEST, V. K E R .

ALKOTMÁNY-UTCA

4. S Z Á M .

Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
162
j j ^
Szemétgyiijtőszekrények. Hulladékkocsik és szemeteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szivattyúk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Állandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben.

bsbsbsbbbssím®®®®
Magyar

kir. államvasutak

igazgatósága.

64908/ÁV. 1913. sz.

„Vasúti alkalmazottak családtagjai, valamint
vasúti nyugdíjasok és ezek családtagjai
részére uj arcképes igazolványok kiadása"
A m jkir. államvasutak igazgatóságától
vett ujabb közlés szerint, a vasúti alkalmazottak nejei és gyernnekei, továbbá a vasúti
nyugidijasok és ezek nejei és gyermekei részére az előző években 'kiadott vörös szinü
összes réigi arcképes igazolványok — tehát
azok is, amelyek az 1913. évre érvényesítve
vannak — 1913. március bó 31.-ével érvényüket veszítik. A régi igazolványok helyébe az 1913. évre érvénnyel kiadandó u j igazolványok kiállítása megkezdődött és igy
azok most már az eddigi eljárás szerint (kérelmezhetők.
Azok a nyugdíjas áilamvasuti alkalmazottak, kíik 25 évnél rövidebb ideig szolgáltak,
azt hogy díjazással egybekötött állást nem
viselnek, továbbá mindazok a nyugdíjas államvasuti alkalmazottak, kik nejük ós 18
éves vagy ennél idősebb gyermekeik részére
kérik az igazolvány kiállítását, azt bogy nejükkel együltt élnek, illetve, hogy gyermekeik szülői ellátás alatt vannak ós még kereset nélküliek, a lakhelyükre illetékes közigazgatási hatósággal igazoltatni tartoznak.
Az említett koriban levő .gyermekekre
nézve, a fenti körülményt a m. (kir. államvasúti alkalmazottaik nyugdíjas özvegyeinek
is igazoltatni kell.
A nyugdijasoknak saját maguk és családtagjaik részére az igazolvány kiállítását
attól a hivataltól kell kérni, ahol a nyugdíj
folyósittatik.
Az igazolvány kiállításához u j arcképet
kell beküldeni ós kezelési illeték főjében in.
kir. postai értékjegyben igazol ványonikínt
1 koronát kell leróni.
A magyar vosutakra kiadott aaok a kék
szinü igazolványok, melyek az 1913, évre érvényesítve vannak, továbbra is érvényesek
maradnak.
Budiaipe&t, 1913. március hó 6-án.
Az általános igazgatási főpeztály:

Wéber,
igazgatóhelyettes.
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Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.

GUMMI

ÉS

HALHÓLYAG
ÚJDONSÁGOK

APRÓHIRDETÉSEK.
Fájós fogára vegyen
mielőbb a hires Leinzinger-féia f o g c s e p p b ő l .
üvegje 50 fillérért kapható
Leinzinger
Gyuia
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér 5.
520

LUCZA JÓZSEF

kelmefestő és vegytisztáénál

Hygienikus óvszer különlegességek!
Valódi francia és amerikai gyártmány eredeti
csomagolásban.
Orvosilag a j á n l v a .
Feltétlen m e g b í z h a t ó !

Újdonság! ..Fatime"
Ara tcként 4 - 8K
.Semiramis"
10-12 K
Legfinomabb, legvékonyabb é s legmegbízhatóbb, az
összes eddigi gyártmányokat felülmúlják. Törv. védve. Kizárólag csak cégemnél kaphatók.

„AUTÓ VAGINAL S P R A Y "

UJ!

a legmodernebb és legkényelmesebb
nói óvó különlegesség.
Ára 15 k o r o n a .
S z é t k ü l d é s t i t o k t a r t á s mellett.
Az összes betegápolási cikkek nagy
választékban.
K é r j e ingyen é s b é r m e n t v e 3000-nél t ö b b á b r á val ellátott l e g ú j a b b k é p e s á r j e g y z é k e m e t .
orvos-sebészeti műszerés g u m m i á r u k g y á r a ,

KELETI J.

Budapest,

IV., Koronaherceg-utca 17. Pr.

Alapíttatott 1878.
Telefon 13—76.
| | E h i r d e t é s r e hivatkozók 10 k o r o n á n felüli vá- 1 1
• • s á r i á s n á l 20°/o e n g e d m é n y b e n r é s z e s ü l n e k . r ~

A „ C I G Á N Y P R Í M Á S " hangjegyei
kapható V á r n a y
L. könyvkereskedésében.
-szőr - i

C s i p k e es szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

UJ!

1913 március 20.

decmagyarorszáo

Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓHMEZŐVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8.
Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle 4ra 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeg ad.
Széchenyi-tér
502
Izzad valamely testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle -Hajrestorerf
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

Kevesebb
a gond,
-szor
Kevesebb
a munka,
-szor
j
hevesebb,
a munkabér!

különös figyelmébe!

Ha Fortiinnal permetez

Rézkénporral poroz és
Bagollal öli aszölőmolyt:
mert a

FORHIN

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

FORHIN
Gyümölcskertészek

-nak nincs üledéke, vizbe dobva azonnal oldódik és
biztosan p u s z t í t j a a p e r e n o s z p o r á t ;

egy kész anyag, főalkatrésze rézgálic, tapadóképessége
oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele;
használata óriási munka- és pénzmegtakarítást jelent,
mert az anyag teljesen kész!
használjanak saját érdekükben
Oaliforniai lét, a gyümölcsrovarok elleni védekezésre rovarenyvet minden kártékony rovarlekötésére, rovarfoflö övet az összes
kártékony rovarok elfogására, Laurinát a rovarok ellen nyári védekezésre. Lauril
Karbolineumot a rovarok elleni téli védekezésre. Lauril oltoviaszt az oltványok
nemesítésére, Ichneumint a zsenge virágok permetezésére, Niootin Quassiakivonatot
faiskolák permetezésére, Topomort mezei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és
darazsak elfogására. Tessék mindezen cikkekről kimerítő leirást és használati
utasítást kérni, melyet inqyen és bérmentve küld az összes érdeklődőknek a

F
r

Él Pl H

^

I ÉÜÍ

' "

sz

őlőpepmetezési

anyagraktár j

B U D A P E S T , VI., V á c i - u t 9 3 * . , [
valamint képviselője:

HOFFMANN JÁNOS SZEGED.
l.ftlIMM
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Várnay £., Szenei

0

Telefon 81.

Teljesen njonnan átalakított üzletemet a nagyérdemű közönség sziVes figyelmébe ajánlom.
f f Í t t y V I ( C f C 5 l ( C ( l f $ 'elszerette a magyar es külföldi irodalom termékeivel.
ÍMW0bb
1 $ p s p í f f t c f t t ü f l , < raktáron.
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W s » Vaniiali állandőan
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a modern technika minden ViVmányaiVal felszerelten iztéses munkák
K ö n y v n y o m d a kivitelére Vállalkozik.
V f i f t u O t f H f d t a t t M W ' nindenfeic köuyVkötesek gyors es pontos elvégzésére
W 0 l j c r l l f i | vtrendezve.
Közigazgatást ( $ ggyVdii nyomtatványon állandó nagy raKtára.
Httjfgyanta bélyegzőit csinos kiállításban gyorsan es pontosan készülnek saját műhelyemben.
Üzleti KSttyVcK
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««•»»«&•• van«aH raKtáron (s

Külön rendelésre is szépen es gyorsan készülnek.
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NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, SZEGEDEN KÁRÁSZ-UTCA 9.

