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Szeaed, 1913.
A nemzetközi helyzet.
György görög király (meggyilkolásának megdöbbentő ténye mellett a Szkutariból érkező hirek keltettek érthető izgalmat a müveit Nyugaton. E hirek érthető
okokból kissé elkésetten látták napvilágot
s a Szkutarit ostromló seregeknek napokkal ezelőtt lefolytatott olyan
akciójáról
emlékeznek meg, mely kell, hogy foglalkoztassa a hatalmakat.
Március 9-ike körül rövid hirek jelezték, hogy Szkutari ostroma ismét nagyobb vehemenciával indul meg.
A csak most nyilvánosságra kerülő
részletekből azután megállapítható, hogy
voltakép nem a Szkutari városát gyürü
alakban körülvevő erősségek ellen irányult az ostromlók akciója, hanem a védtelen város ellen, melynek bombázásával
akartak, ugy látszik, nyomást gyakorolni
a lakosság révén a védőseregre. Komplikálja azonban a dolgot, hogy a bombázás
kiszámitottan a nemzetközi jog védelme
alá helyezett épületek ellen irányult. Igy
megsérült az osztrák-magyar konzulátus
épülete, az olasz apácakolostor, az osztrák-magyar árvaház, a franciskánus kolostor és számos külföldi alattvaló háza.
A keresztény lakosság kénytelen volt a
székesegyházba menékülni, hol azonban
ép oly kevéssé volt és van biztonságban.
Igaz ugyan, hogy egy korfui közlés sze-

Például ilyen az üzlet.
Irta: Karinthy Frigyes.
i.

Reggel apróhirdetés jelent meg a lapokban, ilyen tartalommal: „Ügyes könyvelő
kerestetik, azonnali belépésre. Kereskedelmi
iskolai bizonyítvány előnyben részesül. Cim
a kiadóhivatalban. 22453."
Nyolc óra tiz perckor a Külső Stációutca hat alól egy szőke fiatalember meginduu: ennek a fiatalembernek oldalra volt fésülve a haja. A Tisza Kálmán-téren jött keresztül, egyet gondolt és a Kenyérmező-utcába fordult és lejött a Rákóczi-utra.
Nyolc órakor a Síp-utca tizenkilenc alól
egy szőke fiatalember jött ki, akinek a hala
fölfelé volt fésülve; innen magyarázható,
hogy előbb indult, mert a fésülködéssel kevés baja volt. Az Erzsébet-köruton igy szólt
a fölfeléfésült fiatalember: „Lemegyek —
igy szólt — a Rákószi-utra, ott villamosra
ülök és bent vagyok a Belvárosban".
Igy ábrándozott az életről ez a fiatalember és lejött a Rákóczi-utra. A Munkácsykávéház előtt mindketten megálltak („Megállóhely") és várták a villamost. A felfeléfésült fiatalember megállt az oszlop mellett,
mert őt igy tanították az iskolában. Az oldalrafésült fiatalember ránézett és igy szólt
magában: „Némely ember ugy áll, mint egy
rendőr, akkor is, mikor semmi szükség rá,
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rint a szerb csapatok állítólag elfoglalták a
Szkutarit északkelet felől védő úgynevezett „kis Bardagnoí"-t. E komoly fegyvertény valósága nem ellensúlyozhatja
azonban azt a joggal különös elbirálás alá
kívánkozó eljárást, melyben az ostromlók
magát a védtelen keresztény lakosságot
részesítették. Azt a lakosságot, melynek a
félhold uralma alól való felszabadítását Írták a kereszt jelével zászlójukra — ennek
a hadjáratnak a megindulásakor. Annái
érthetetlenebb a dolog, miután oly területen folyó hadi operációkról van sző, melyéknek hovátartozandósága tekintetében
föl nem tehető, hogy a hatalmak eddigi
álláspontjukat megváltoztathatnák.
Egy másik, bennünket közelről érintő
incidensről már hivatalos távirat is szól,
San Giovanni di Meduában ugyanis egy
kereskedelmi hajónkat akadályozták meg
a kirakodásban. A hajó a mi lobogónk alatt
bonyolítja le a forgalmat Fiume és Medua
között, a Skodra nevet viseli s az UngaroKroata hajóstársaság tulajdona.
Hogy
montenegróiak avagy szerbek léptek-e fői
fenyegetőleg a hajó ellen s az eset közelebbi részletei még nincsenek tökéletesen földerítve, azonban kétségtelennek
látszik,
hogy ismét a nemzetközi jog sérelméről
van a szó.
Ami végül a hatalmak mediációs akcióját illeti, az még nem történt meg, de
— hir szerint — küszöbön áll. Állítólag a

londoni nagyköveti tanácskozás már kitűzött ülésének programján szerepel a hatalmak válaszának végleges megszövegezése.
Bécsi jelentés szerint őfelsége tegnap
hosszabb kihallgatáson fogadta Berchtold
gróf külügyminisztert. A miniszter jelentést tett a görög király meggyilkolásáról
és tárcájának folyóügyeiről. Diplomáciai
körökben ennek a kihallgatásnak nagy jelentőséget tulajdonítanak, mert ezen állapították meg Ausztria és
Magyarországnak Cettinjében való lépéseit és az azzal
összefüggő intézkedéseket. Berchtold gróf
délután tanácskozott Avarna herceg olasz
nagykövettel és hir szerint Olaszországnak és Ausztria és Magyarországnak Albániában esetleg leendő együttműködéséről értekezett vele. A kihallgatásról és az
utóbbi tanácskozásról hiteles jelentés nincsen.
Ausztria és Magyarország föltételei
a következők:
1. Szabad elvonulás Szkutariból a
nem harcolók részére.
2. Teljesen tisztázni kell Palic atya
katolikus pap meggyilkolását, akit a montenegróiak Gyakovánál megöltek.
3. Albániában az erőszakos térítéseket azonnal meg kell szüntetni.
4. Teljes elégtételt kell adni azokért
az erőszakosságokért,
amelyeket az Ungaro-Kroata Szkoára nevü hajójának le-

— továbbá némely ember mindig fontoskodik, még egy villamosmegálló előtt is", —
és az oldalrafésült kezdett járkálni a járdán.
A villamos jött, a villamason egy „Megtelt" tábla jelezte, hogy legföljebb még tizenöten szállhatnak csak fel. A fölfeléfésült
fiatalember szorgalmasan előrement. Az oldalrafésült is rátette egyik lábát a lépcsőre,
de a fölfeléfésült fiatalember gyöngén meglökte és rálépett a lábára: egyúttal gyorsan
fölszállt. Az oldalrafésült visszahúzta a lábát. „Pardon!" — igy szólt — és legyintett, mert közben a villamos nagyon megindult. Az oldalrafésült habozott egy percig,
de aztán nem szaladt, hanem megvárta a
következő villamost.
Félkilenckor az oldalrafésült fiatalember
megérkezett az Erdélyi Faipari Részvénytársaság igazgatósági irodájába és kereste
az igazgató urat. Az igazgató ur háttal ült a
tapétás ajtónak és mialatt az oldalrafésült
fitalember bemutatkozott és előadta a hirdetési dolgot, nem szűnt meg irni. Nagyon sajnálom, mondotta az igazgató ur háta, az állást öt perccel ezelőtt töltötték be. Az állás,
mondta az igazgató ur háta, semmi különösebb kvalifikációt nem igényel s igy az első
jelentkezővel betöltötte. Nagyon sajnálom,
mondta udvariasan az oldalrafésült (fiatalember, mire az igazgató ur háta szintén udvariasan és sajnálkozva mosolygott, mire az
oldalrafésült fiatalember némi habozás után
megjegyezte, hogy akkor hát ő ajánlja ma-

gát, ami pedig ezek után, mondhatnám,
tárgytalan volt. Ezek után az oldalrafésült
fiatalember háttal kifelé lement a lépcsőn,
gyalog járkált a Dunaparton, lehorgasztotta
a fejét és igen intenziven és erősen megkisérlette meggyőzni magát, hogy ha nagyon
odafigyel, a végén mégis csak sikerül egy
elvesztett bugyelláris! találni a kövezeten.
II.
Az oldalrafésült fiatalember további történetét az Élet, ez a fölöttébb tehetségtelen
(drámaíró, kire fentebb hivatkoztunk, olyan
hallatlan bárgyún és tehetségtelenül oldotta
meg, ami még nála is szokatlan: jóllehet boszankodva megszokhattuk már, hogy banális és lehetetlen témákat dolgoz föl, Zola és
más, elavult naturalista irók hatása alatt,
majmolva, de meg nem értve e kiváló szellemek morális tendenciáit. Az iró, aki differenciált és finom témákon nevelkedett, párulva recitálja ezt a silány féromüveket, a
mely szerint az oldalrafésült fiatalembernek
például gyomorrákot kapott az édesanyja
(gyomorrákot! micsoda gondolat! ilyet a
hetvenes években irtak) és neki, nem lévén
állása, el kellett menni a oimirodába (cimiroda! Ez meg egyenesen önképzőköri), onnan pedig elseje lévén, elment munkásnak
egy gépgyárba. Egyszer egy nagy gép előtt
állt, igy szól a történet és ábrándozva nézte
a nagy ,gépet, hogy milyen szépen működik. A nagy gép kárörvendve és vigyorogva
sandított a fiatalemberre és hangosan, tűnte-
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BÉLMAQYARORSZÁG 1913. m

génysége ellen San Giovanni di Meduában
a szerbek és a montenegróiak
elkövettek.
Ma Bécsben több reggeld lap jelen-

tette, hogy a flotta egyik osztálya

elindult

Albániába. A lapokat e r r e azonnal elkobozták. De ha a hir igaz, ugy negyvennyolc óra múlva ,a szerbek és a montenegróiak el fognak tűnni Meduából, Durazzóból és a többi albán kikötőből, — s a konfliktus igen hamar véget fog érni.

Népkonyha 800 személyre.
— Egy debreceni vendéglős ajánlata a
városhoz. —
(Saját tudósitónktól.) Egészen uj szerű
s főleg a proletár-tömegekre bazirozo-tt üzleti vállalkozást akar nyéibeütni egy debreceni vendéglős Szegeden. Goldstein Farkasnak hívják a merész fantáziájú debreceni
polgárt, aki elsősorban egy lómészárszéket
s ezzel kapcsolatosan nyolcszáz ember befo-

gadására

szolgáló

népkonyhát

létesítene

Szegeden, ha a tanács az engedélyt megadná. Ajánlatát, amelyet alább teljes szövegében közlünk, ma nyújtotta be Goldstein a
városhoz és igazán kíváncsiak lehetünk rá,
milyen lesz .a tanács döntése: kedvező vagy
kedvezőtlen. Mert bizonyos, hogy nagy fába vágja a fejszéjét Goldstein, amikor itt
nyolcszáz embernek lóhuls-ebédet akar kimérni harmincnégy fillérért, ámbár ez a tanács szempontjából egészen mellékes körülménynek tetszett. De nem az a Goldstein
szempontjából, aki bizonyára a leghatározottabban reméli, hogy akad Szegeden nyolcszáz olyan ember — még ha proletár is, —
akik hirtelen lemondanának a .marhahúsról,
mert ebből egyszer egy héten jut csak, ellenben a potom pénzért kapható lóhusból
akár mindennap. És bármennyire igaz lehet
is ez, de éppen nem túlzás az a hasonlat,
hogy ép ugy nem szokna itt hozzá senki az
eszkimók jóizü ebédjéhez: a faggyúhoz,

mint a lóhushoz. A gyomor ugyanis mifelénk kissé kényesen gondolkozik és azt
mondja, inkább eszem egyszer egy héten
marhahúst, mint mindennap lóhúst, amelyhez eleinte hozzá kellene undorodnom. Hiszen jó, nem mondjuk, hogy nem lesznek
Szegeden lóhus-evők, de generációik nőnek
majd föl, amig nyolcszáz ember fog ebédelni
Goldstein bácsi népkonyháján. Addigra pedig
Goldstein bácsi anyagilag csöndesen belepusztulhat a vállalkozásába. Olyan vállalkozó ember kellene, aki olyan népkonyhát
állítana föl a proletár-tömegek számára, ahol
34 fillérért vagy mondjuk 50 fillérért marhahús ebédet lehetne kapni.
Az ajánlat egyébként igy szól:
Tjeikimtetesl városi Tanács! (Ajliuiliijo'tt
azon kérelemmel járatok a Tekintetes Tanács elé, miszerint egy lómészárszák felállítását engedélyezni méltóztassék. Egyben «
kötelezem magam ezzel kapcsolatosan egy
népkonyhát felállítani 500, esetleg 800 sze- '
mély befogadására, ahol leves ihusbói álló
ebédet egynegyed kgram hus-adaggal 34 fillérért állana az erre szorultak rendelkezésére.
Kötelezem magam a mészárszék megnyitása napjától kezdődőleg 5 évig a húsnak kilóját .legmagasabban 72 fillérért adni iés amilyen arányban emelkedik a kereslet, oly
arányban szállíthatnám le annak az árát 60
—50 fillérig, a szalámit 1 koronáért, kolbászt
1 korona. 20 fillérért, a virsliit és szalfialádét
6 fillérért bocsájtanám piacra.
Minthogy fezen vállalat gépfelszerelése
nagyobb tőkét igényel, kénytelen vagyok a
tekintetes Tanácsot arra .kérni, bogy ezen
ló-Tms és kolbászára egyedárusitási jogát is
5 évre megadni méltóztassék. A nagyabb tőkebefektetés és nagy kiadásokkal járó üzemmel indokolva, kérem a tekintetes Tanácsot,
amennyiben tudomásom szerint feldolgozott
ló-husnak elárnsitására egy engedély már
adatott, azt bevonni szíveskedjék és h a ez
lehetetlen, aikkor ezen árut csupán egy helyiségben legyen joga 'árusítaná az engedélyesnek.

tőén zakatolt, mint olyan valaki, aki tudja ,a
kötelességét, melyet a gyárvezetőséggel
szemben vállalt, nem ábrándozik, nem tűnődik, hanem végzi a dolgát. Az oldalrafésült
fiatalember meghatottságot érzett, közelhajolt és meg akarta cirógatni a nagy zakatoló
gépet. De a gép önérzettel, hencegve és mérgesen vakkantott egyet és rálépett a lábára.

De a lábai nagyon reszketnek a delírium tremens következtében, elhatározta tehát, hogy
villamosra ül: a hat krajcárt megérte. Letért
hát a Rákóczi-utra, a Munkácsy-kávéház
előtt megállt, a tábla alatt és várta a villamost.

A oldalrafésült fiatalember négy hónapig feküdt a kórházban, négy lábujját levágták és igy tovább. A továbbiakat szinte restellem elmondani, de szükségem van rá,
hogy a befejezést, melynek beállítása szempontjából a tanulságos történetre szükségem
volt, előkészítsem. Az oldalrafésült fiatalember most vámszedő lett a Lánc-hidon (ez
például egyenesen émelygős fordulat), nztán -még cifrább dolgok is jöttek, egészen
maguktól. Négy év múlva az oldalrafésült
fiatalembert elhagyta a felesége, ő az ivásra
adta magát. (Leglább itt szerettem volna
valami eredetibb gondolatot, mert ez már
szánalmasan ostoba; de igy jár az ember, ha
vén fejjel ráadja magát a naturalizmusra és
modell után dolgozik.) Nagyon öreg lett, nagyon elzüllött; egy éjjeli mulatóhelyen valami csúnya betegséget szedett föl, ami átterjedt az agyára és szellemileg munkaképtelenné tette: — végre egy emberbarát megszánta és helyet szerzett neki egy budai
menhelybe, ahol napi ihat krajcárért aludhatott. Ez egy csütörtöki napon történt, reggel
korán fölkelt, hogy átmenjen a menhelybe.

A fölfeléfésült fiatalember eleinte a
könyvelésnél dolgozott az Erdélyi Faipar
Részvénytársaság irodájában. Egy napon
sok dolga volt és hat óra után ís ott maradt,
mikor mindenki elment már. Ez alkalommal
az emeletről leszökött az igazgató tizennyolc
éves leánya, akit hisztériás rohamok s egy
Krausz nevü hivatalnokkal szemben tanúsított sajátos viselkedése következtében mintegy házi ellenőrzés alatt tartottak. A fölfeléfésült fiatalember éppen akkor oltotta el a
villanyt és az igazgató leánya, aki azt hitte,
hogy Krausz van odabent (tényleg, rendszerint az iszokott ilyenkor ott lenni, csak véletlenül volt most ott a fölfeléfésült fiatalember,
amilyen véletlenül az oldalrafésült is ott lehetett volna, ha ő foglalja el az állást) — és
hevesen átölelte a fölfeléfésült fiatálember
nyakát.
<
i
Az igazgató meggondolta magát, neki
olyan mindegy volt. Odaadta leányát a fölfeléfésült fiatalembernek és két év múlva bevette az üzembe. Sok dolga nem volt a fiatal társnak: Pesten maradt, néha elment a
tőzsdére. Három év múlva vett egy automo-

III.

CSILLARO

Kérésem ismétlése mellett vagyok a tekintetes Tanács alázatos szolgája,
Goldstein Farkas, Debrecen,
Simonffy-utca 32. sz.
A monopóliumot eleve ellenezzük. Nem
tudjuk, realizálható lesz-e ez az ajánlat, arra minden esetre jó, hogy a tanácsot egy teljesen elhanyagolt kötelességére emlékeztesse: a népjóléti intézményekkel való foglalkozásra. Amennyiben Goldstein ajánlatát a
város elfogadja — tekintettel kell lenni annak a leg szegényebb néposztálynak érdekeire, amelyet minden üzleti jellege mellett is
szolgálnia kell ennek az intézménynek.
•bcaeeiibbsbaba.se..m»..b.a...b..ab.abaaabaabaaglg|

Rendezik végre
az óvóiskolák ügyét.
— A város ujabb ajánlatot tesz az államnak. —
(Saját tudósitónktól.) Az avóiisikolák
áilisimositásániaik /kéüdlésie legutóbb — .a
mint ismertettük — azon rekedt meg, liogy
az állama az államosítás' fejében tulnagy
áldozatokat követelt a várostól. Töthb izben került ez a kérdés a tanács üllős-e elé
is, mig végül ugy határozott a tanács,
hogy az államosításért, egyszer és mindenikorra háromszázezer koronát ajánl föl az
áll amnak. Erről az (elhatározásáról néhány
hét előtt értesítette a közoktatásügyi minisztert, aki válaszában kijelentette, hogy
nem zárkózik el az államosítás elől, de a
háromszázezer koronán kívül elvárja azt
is, ihogy a város az ovóiskolák fentartási
költségelihiez óvómként egy meghatározott
összeggel járuljon hozzá.
Ennél a pontnál aztán, ugy látszott,
kátyúba ikerült ez az ügy is. Sokan ugy
vélekedtek a miniszter válaszáról, hogy az
nem jelent mást, mint tessék, államosítson a város a maga pénzén, holott éppen
azt akarja elérni a város, hogy legalább
ettől a nagy tehertől szabadítsa meg ,az állam, amely tsokíjzor iszükke^lü vojllt in,ár
bilt, de ez az automobil egy év múlva, csütörtökön reggel elromlott, épp, amikor a fölfeléfésült fiatalember betelefonált érte a garage-ba. A fiatalembernek sürgős dolga völt
és a közelben sehol kocsi. Boszankodva elhatározta, hogy villamoson megy és átment
a Rákóczi-ut másik oldalára. A Munkácsykávéház előtt megállt és idegesen pillantott
meg a tábla alatt egy idősebb embert, aki
mereven, vigyázva állt a rud mellett és várta
a villamost. A fölfeléfésült fiatalember sétálni kezdett a járda szélén.
IV.
Két perc múlva jött a villamos. Egy
„Megtelt" tábla jelezte, hogy legföljebb már
csak -huszonhármán szállhatnak föl. Az oldalrafésült öregember gyorsan fölkapaszkodott. A fölfeléfésült fiatalember abban a percben tette rá a lábát a felhágóra: de mikor a
szegény ember vergődését látta, visszalépett. Közben- a villamos megindult: a fölfelésült fiatalember lemaradt és várt a következő villamosra.
Az oldalr-afésült észrevette ezt a jelenetet és igy szólt magában: „Milyen finom,
szép gróf ur. Hiába, meg lehet érteni, hogy
ezek az arisztokraták az élet szebbik felét
kapták osztályrészül, őket illeti meg, mert
a vérükben van." ,
És könybelábadt a szeme.

legszebb és legmodernebb kivitelben,

Braun Viktornál

Szeged, Vár-utca 7. szám.
Telefon 77-11.

Telefon 77-11.

A legkedvezőbb fizetési feltételekI
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vele szemben. A torony alatt erre azon tanakodtak, hogy lehetne mégis nyélbe ütni
a dolgot ugy, hogy a város méltányolja
ugyan a miniszter kívánságát, de anyagi
erején tul nem igérr semmit. A tanácsnak
az a gondolata támadt, bogy összehívja a
népnevelési bizottságot ós ennek a vélleményót hallgatja meg és 'tlarjeszti föl a miniszterhez étiben a kényes és megoldásra
rég megérett, ügyben.
Ma délelőtt ült össze a népnevelési bizottság Gaál Endre dr. tanácsos elnöklésével. Az előadó hosszasan ismertette az ügyet,
elmondotta, hogy a város a szegedi jótékony
nöegyesülettel, továbbá Járossy Lajos királyi tanfelügyelővel folytatott tárgyalások
eredményeként ajánlott föl a miniszternek
300,000 koronát az óvóislkola építési költségeire azzal a feltétellel, hogy azt az összeget 30,000 koronás részletekben tiz év alatt
folyósítani fogj,a. Ennek az ajánlatnak a fentartásával javasolta Gaál Endre dr., hogy a
kultuszminiszter óhajához képest:
1. a város évi 12,000 koronával járuljon
hozzá ;az óvóiskolák fentartási költségei-
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hez; 2. ahol a városnak óvóiskolák céljaira
alkalmas telkei vannak, ott ezekből megfelelő nagyságú területet díjtalanul bocsásson
az állam rendelkezésére. Ezzel szemben kérje a város a minisztertől:
1. hogy vegye át az állam az összes
óvóiskolákat és építtessen egyelőre tizenkét
uj óvóiskolát;
2. majd a szükséghez képest fokozatosan több uj óvóiskolát;
3. az építési és fentartási költségeknek
a város által fölajánlott összegelken túllépő
részét az állam a maga terhére vállalja el.
Obláth Lipót bizottsági tag szólt hozzá
az előterjesztéshez. Túlságosan soknak találta ezeket az áldozatokat és azt mondotta,
hogy kisebb áron próbálja meg a város az
államositás kieszközkVét. Az előadó tanácsosnak ezzel szemben aggodalmai voltak az
iránt, hogy a kultuszminiszter nem követel-e
majd még több áldozatot. A kérdést Végül
mégis az előadó javaslata értelmében oldotta meg a bizottság és kimondotta, hogy a
határozatot a tanfelügyelő utján fölterjeszti a
miniszterhez.
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Elégtételt kérUnk!
Kiélesedett a Montenegróvá! való konfliktus.
(Saját tudósítónktól.)
Bécsi jelentés
szerint a Fremdenblatt ma esti száma hivatalosan közli, hogy a cettinjei ügyvivőnk utasítást kapott Bécsből, hogy
a
Szkutariban történt merényletek,
valamint a pontokba szedett visszaélések miatt
követeljen magyarázatot.
A Neue Freie Presse szintén szenzációs hirt közöl ma esti számában, amely
szerint tudtára adta a monarchia a szerb
kormánynak, hogy nem vagyunk hajlandók tovább tűrni a vérontásokat Szkutari
városában.
Pólóból pedig m a az ;a jelentés tesz
tanúságot a konfliktus kiélesedéséről,
a
mely elmondja, hogy hadihajóink ugy vannak fölszerelve, hogy ágyukat és katonákat azonnal partra
szállíthassanak.
Utasitás történt a monarchia részéről
a r r a nézve is, hogy Albánia
függetlenségét a monarchia védelmével hajtsák végre abban az esetben, ha Montenegró nem
ad elégtételt s ha az eddigi m a g a t a r t á s á t
meg nem változtatja.
Olaszország
megmozdulásáról szintén több jelentés érkezett. Ezek szerint a
legnagyobb figyelmet érdemel az, amely
szerint Gémiában nyolc kereskedelmi hajót béreltek az „albán flottatünteítésre".
Nyilvánvaló, hogy e hajók a csapat- és
élelmiszer-szállitásökat hivatott megkönynyiteni, ha a helyzet meg nem változása
folytán a r r a kerül a sor . . .
A monarchiának Montenegróval támadt konfliktusára vonatkozólag a
bécsi
külügyminisztériumban
ma a következő
fölvilágositásokat adták a
Délmagyarország munkatársának:
— A monarchia m a utasitotta cettinjei képviselőjét, h o g y a legnagyobb energiával lépjen föl a montenegrói udvarnál
s követeljen teljes elégtételt a monarchia
zászlójának s a népjogoknak Szkutariban
és San Giovanni di Meduában történt fagráns megsértéséért.
A nagyhatalmak még
nem adták át a Balkán-államok
kormányainak a mediációs jegyzékeket, ez a lépés azonban minden pillanatban v á r h a t ó .

A nemzetközi helyzet a legutóbbi huszonnégy órában mitsem változott.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
ELRETTENTŐ PÉLDAKÉPEN
Kattaró, március 20. Szkutariból érkezett jelentések vigasztalannak irják le az ottani helyzetet. Az élelmiszerek hiánya és a
városban pusztító tüzek a lakosságot bölekergetik a legnagyobb kétségbeesésbe. Az
egészségügyi intézkedések rendkívül hiányosak, ugy, hogy a betegségek
terjednek
és mindinkább járványok alakjában lépnek
föl. Dacára ennek, a lakosság fanatikusan
tovább is azt követeli, hogy a várost ne adják át a montenegróiaknak, akik ellen a gyűlölet egyre fokozódik. Esszád pasa három
embert, akik árulás gyanújába keveredtek,
elrettentő például nyilvánosan
fölakasztatott.
A MONARCHIA FÖLLÉPÉSE
Bécs, március 20. a
Fremdenblatt
mai száma szerint a cettinjei osztrák-magyar nagykövet utasításokat kapott, hogy
lépéseket tegyen a montenegrói
kormánynál a Dja'kovában és San Giovanni di Meduában történt események és Szkutari
bombázása miatt.
TANÁCSKOZNAK A NAGYKÖVETEK
London, március 20. A nagykövetek tegnap délután tanácskozásra ültek össze s ezen
elhatározták, hogy utasitják a nagyhatalmak
balkáni követeit a mediációs jegyzék átnyujtására. Ez a jegyzék tartalmazza a hatalmak
tanácsait a szövetségesek által fölállított feltételekre vonatkozólag. Ezeket a tanácsokat
minden hatalom magáévá tette. A nagyikövetek holnap ismét összeülnek.
MARAKODNAK!
Szaloniki, március 20. Istipből ideérkezett jelentések szerint ott hétfőn véres
összeütközések
támadtak a bolgárok
és a
szerbek között, miközben a
macedóniai
szervezet két főemberét, Suohovot és Lazarov polgármestert
meggyilkolták.
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gabria Miklós helyetteskapitány egy újságírónak a következőket mondta el:
— Nemsokára hajónknak San Giovanni
di Meduába való befutása után ki akartuk
rakni az árukat, miközben odajött a révkapitány a montenegrói katonaság parancsnokával együtt és fölszólította Blazsics kapitányt, hogy a kikötőben lévő négy görög gőzösön tartózkodó szerb csapatokat szállítsa
partra. Blazsics kijelentette, hogy a parancsot nem hajlandó teljesíteni, miután ő erre
a nemzetközi tengerhajózási jog értelmében
nem kötelezhető. A montenegrói katonai parancsnok ekkor lelövéssel fenyegette
meg
Blazsics kapitányt. Az erőszaknak engedelmeskednünk kellett. Blazsics kapitány ép az
egyik görög gőzöshöz ment, hogy átvegye
a katonaságot, amikor nagy távolságból észrevette, hogy a kiikötő felé teljes gőzzel egy
hadihajó közeledik. A nagy gyorsasággal haladó hadihajóban fölismerte a Hamidie-1, a
mely egyenesen a kikötőnek tartott és bombázni kezdte a kikötőben levő hajókat. Az
öböl közepén levő két görög hajó teljes erővel menekülni igyekezett és a part közelében mindkettő zátonyra jutott. A Skodra a
másik két görög hajóval együtt eljutott a
molóhoz, kikerülve a Hamidie lőtávolságából.
Mi nagyon féltünk a Hamidie bombázásától és a hajót elhagyva, futva egy erdőbe
menekültünk. Futás közben visszatekintve,
láttuk, hogy az egyik görög hajón felrobbant
a rengeteg muníció és levegőbe röpültek az
emberek. A hajók nemsokára tüzet fogtak,
égni kezdtek és a katonaság rémülten a tengerbe ugorva, menekülni igyekezett.
Nagyon
sokan a vizbe fúltak, sokan pedig a robbanó
bombáktól pusztultak el. A Hamidie látva,
hogy az egyik görög hajó támadásra készül,
hirtelen a nyílt tenger felé vette útját. Blazsics parancsnok ekkor mindannyiunkat a
legénységgel együtt visszarendelt a Skodrara és hozzá akartunk látni a hajó rakományának kirakásához. Eközben odajött hozzánk a meduaii révkapitány a montenegrói
parancsnokkal és Blazsics kapitányt velünk s
a Skodra összes tisztjeivel együtt letartóztatta, kijelentve, hogy nem eresztenek bennünket szabadon, mert osztrák kémeknek
tartanak, akik elárulják, hogy mit láttak San
Giovanni di Meduában. Helyettünk montenegróiakat rendeltek ki a hajóra és meghagyták nekiik, hogy vegyék át a hajó parancsnokságát. A révkapitány utasitotta a
géptiszteket, hogy engedelmeskedjenek a
montenegróiak
parancsainak,
mindegyik
mellé revolveres montenegrói katonát állítottak és megparancsolták a gépek elindítását. Közben a kikötői őrség ismét megadta
a vészjelet, hogy a Hamidie visszatér, mire
a montenegróiak ijedten megszöktek a Skodrá-ról. Ilyképen mi megszabadultunk az őrségtől és ekkor Blazsics kapitány azonnal
fölszedette a Skodra horgonyait, a kikötőből
kifutva, teljes gőzzel indultunk Dulcigno felé. Dulcignóban halálos fenyegetések mellett
reverzálist Írattak alá Blázsics kapitánnyal,
aki nem is tudja, hogy mi volt benne. Akármit aláirt volna, mert örült, hogy élve menekülhetett ebből a kalandból. Az afférról teljesen kimeritő és részletes jelentést készítettünk, amelyet a tengerészeti hatóság már
fölterjesztett a külügyminisztériumnak.
Ebben a kinos ügyben a diplomáciai lépések már útban vannak. A külügyminisztérium minden igyekezetével azon lesz, hogy
teljes elégtételt szerezzen a népjogok megsértéseért.

Dárday lemondott a Reformklub elnökségéről. Az általános, egyenlő, titkos választói og első harcos tábora, a Reform->klub
FEGYVERES MERÉNYLET A SKODRA rövid idő alatt másodszor kell, hogy elnököt
ELLEN
cseréljen. Első vezérének, Bánffy Dezső báróFiume, március 20. Az Ungaro-Croata nak halála után Dárday Sándort, a közigazSkodra nevü gőzösét — amint azt már je- gatási biróság nyugalmazott alelnökét válentettük — Durazzó mellett a szerbek lefog- lasztotta meg elnökéül. Dárday, a kiváló jolalták és kényszeritették, hogy részükre ka- gász, a radikális eszmék lelkes katonájának
tonákat szállítson. A gőzös kalandjáról la mutatkozott s rövid működése alatt sok szim-
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pát iát szerzett. Most váratlanul
lemondott
Dárday a Klub elnökségéről. Politikai vaigy
egyéb elvi nézeteltérés pilanatig sem merült
fel Dárclay és a klub tisztikara között. Az
.elnököt kizárólag személyi okok bírták viszszavonulására. Egészségét orvosi tanácsra
gondoznia kell és Lovranába vonult. Még a
mult év végén kiöltözött ide. Levélben, amelyet a Reform-Klubhoz intézett, hangoztatja, hogy politikai meggyőződése nem változott és lélekben együtt érez az általános választójog és a progresszív gondolat híveivel.
Szende Pál dr., az Omke titkára, a Reform-klub egyik vezető t a g j a igy nyilatkozott Dárday Sándor 'lemondásáról:
— Dárday Sándor tegnap Blauner Mór
dr.-n,ak, a Kliub titkárának levelet, irt, amelyben bejelenti, hogy Lovranában házat vett,
ott fog tartózkodni állandóan a családjával
és ennélfogva lemond a Reform-Klub elnökségéről. Levelében biztosítja a Klubot, hogy
•ezentúl is szimpatizál küzdelmeivel, törekvéseivel iés csupán azért nem .mondott le
előbb, nehogy az a látszata legyen, mintha a
kormány Iválaisztóijogii javaslatának efl.fogajdásia előtt való távozásával egyúttal véleményt is nyilvánítana. A Reiform-Klub mindenesetre élénken fájlalja kitűnő elnökének
lemondását és módot keres, hogy elhatározásának megmásitására kérje.

színház, művészet.
Színházi műsor:
PÉNTEK: Nincs előadás.
SZOMBAT: A Góth-pár vandégfölíéptéval: Primarose kisasszony, vígjáték. Bérletszünet
VASÁRNAP délután.: A farkas, játék.
VASÁRNAP esite: Éva, operett. Bérletszünet
HÉTFŐ délután: A kedves
Augusztin,
operett.
HÉTFŐ este: A faun, vígjáték Bérlétszünet,
KEDD délután: Aranylakodalom, látványos színmű.
KEDD este: A cigányprímás,
operett.
Béirletszünet,

A szinügyi-bizottság.

16.

ja és maga mondotta el a bizottság legutóbbi
ülésén, összeférhetetlenségi esetét. Mi azt
hisszük, hogy Szmollény valóban nem lehet
a szinügyi bizottság tagja. Természetesen
minden szavát hisszük, amit mondott, de ugy
gondoljuk, hogy egy olyan színházi lapon,
amelynek a szinház egész épületében egyedárusága van, nem lehet egy szinügyi bizottsági tagnak a neve, mint alapitóé.
Csütörtökre ülésre hivta össze az elnök
a szinügyi bizottságot. Ismét nem lehetett
megtartani. Egyesek szerint, mert Gerle Imre dr., az egyik összeférhetetlen elutazott.
Hát nem komikus ez?
És ma két .bizottsági tag újból lemondott. Csernovics Agenor egy nagyon érzékeny, de okos levélben, Szmollény Nándor
pedig rövidke Írásban. Az indokolást — különös, de igy van — utána küldi.
A mai színházi rendszer haldoklásáról
szóló komikához tartozik, tehát leközöljük
a két lemondó levelét.
i.

(Saját tudósítónktól.) Mindaddig nem kívánunk újból részletesen foglalkozni a szinügyi bizottság dolgaival, amig sorsát valamilyen komoly fordulóhoz nem juttatják. A
lemondott és újból megválasztott tagok közül kettő ma újból lemondott és ez néhány
megjegyzést tesz aktuálissá. Back Bernát a
szinügyi bizottságnak egy olyan ülésén jelentette be, hogy Gerle Imre dr.-ral, Szmollény Nándorral és Wimmer Fülöppel szemben összeférhetetlenségi eseteket akar szóvá
tenni, amikor azok egyike sem volt jelen. És
mert Back Bernát nagyon helyesen ugy gondolta, hogy a legérdekeltebbek távollétében
azok összeférhetetlenségi eseteit tárgyalni
nem lehet, a bejelentésen tul nem ment, az
eseteket nem mondta el. E miatt hetek óta
várja a közvélemény az ujabb Ízelítőt a szinügyi bizottsági skandalmakból, ugy, hogy bizony jobb lett volna 'a bejelentéssel várni
addig, amig az eset is tárgyalható.
Szmollény Nándor bizottsági tag nem
várt addig, mig Back Bernát igéretét bevált-

A tekintetes városi Tanálesnák
Szeged.
'Mindenkor polgári kötelességetmmek tartottam szerény tehetségeim határain belül kivenni részemet a munkából mindenféle közügyben, ha arra polgártársaim, vaigy a tekintetes tanács bizalma: •' nekem alkalmát
adott.
Sohasem kerestem ezt. az alkalmat, ezt
A Reform-Klub igazgatósága legközelebb
a. bizalimat, d.e teljes öniérzettleil mondhatom,
foglalkozik, az elnökkérdéssel és valószínűleg
hio.try sohasem éltem vissza azzal, mert- müugy határoz, liogy küldöttséggel kéri föl
kődéseimiben soha önérdek, részrehajlás, önDárdiayt, maradjon tovább is a klub léién.
zés ne.m vezetett s elhatározásomban, állásHa Dárdiay nem változtatja meg szándékát,
foglalásomban mindenkor kizárólag a közcél
lebegett szemeim előtt.
áprilisban választ u j elnököt a klub közgyűAmikor betekkel ezelőtt a szímügyii bilése. Addig Bakonyi Samu, ifj. Erdély Sánzottsági
tagságról tagtársaim túlnyomó rédor és Kernstock Károly alelnökök vezetik
szével
együtt
leköszöntem, tettem azt azért,
a klubot. Elnök jelöltekként Vázsonyi
Vilmeri -egyesek következetes agitációjának simost és Kerstock Károlyt emlegetik.
került ia szegedi, sőt" a budlapesti lapok u t j á n
az országos közvélemény előtt is u.gy tüntetni föl a bizottság működését, mintha az
a. panamák és erkölcstelenségek fészke lett
b i i r i 1 i b h b i 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 1 d i i
volna.
m
g§
Amidőn a tekintetes tanács 7688—<1913.
Igazgató: Vass
fjándoi.
m számú végzésével a leköszönt tagokat a bizottságba, tiira megválasztotta, ezzel bizoTelefon 11—85.
nyára azt célozta, hogy elégtételt szolgáltasson
nekünk az egyéni érzésem szerint mél11i i i i i m i m i i i i i i m m i i i i i i m i i i
ii
tatlan meghurcoltatásunkért.
Hálás köszönettel fogadom ugyan a tekintetes tanács bizalmának ezen ujabb megnyilvánulását, de miután azt fcelll tapasztalSzombat,
vasárnap,
hétfőn
és
kedden.
nom, hogy ezen tényével a bizottság ellen
irányuló ilekicsitnylő gúnyolódások, (gyanúsítások á r j á t föltartóztatni nem sikerült: ne
méltóztassék rossz néven venni, ha önérzetem nem engedi olyan testületben megmaradni, amelyben való — ha még oly szerény
tehetséggel, de mindenkor föltétlen önzetyTsta
J\ielsen
és Waldenjár
psilander%
lenséggel kifejtiett s utóvégre is némi időt,
gondot, munkát mégis csak igénylő működé=
együttes fellépése.
————
sem nemhogy elismerést, — amire ugyan
igényt nem tartok — de legalább megbecsülést n.em arathat.
Társadalmi dráma háTisztelettel kérem tehát, a tekintetes tarom felvonásban.
nácsot, szíveskedjék tudomásul venni, hogy
a megtisztelő bizalmából; ujiból r á m r u h á z o t t
Irta: ffred Jörgsen,
szinügyi bizottsági tagságot el nem fogadhatom, illetőleg arról ismét lemondok.
Kiváló tisztelettel
Személyek:
Csernovics.Agenor.

Korzó-m ozi.

mozivilág legnagyobb szenzációja.

l Szivek harca.
füles Simon tökepénzes .
Ivette, a felesége
Jean Mayol, iró
Paul Riche, festő
Camilla táncosnő

. .

Waldemár Meller
Karon Lund
/. Pulsen

Waldemár
psilander
J9sta
Jfielyen
Színészek, színésznők, újságírók, ballettáncosnők, díszletezök, festők,
modellek, társaságbeli hölgyek, urak, stb. stb. Történik napjainkban
=
Koppenhágában.
= =

Valamint a két órás teljesen uj műsor.

II.
Nagyságos Polgármester Ur!
Tekintetes Tanács!
A tekintetes Tanács a f. é. február 27-iki
•ülésén a szinügyi bizottság tagjává ú j r a
megválasztott. Erről a megbízásról ismételten tisztelettel lemondok s kérem lemondásom tudomásulvételét.
Jelen lemondásom bővebb indokolását —
miután csak az este érkeztem haza — pótlólag fogom beterjeszteni a tekintetes Tanácshoz.
Szmollény Nándor,

18.
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* Ditrói lemondott. Harmadnapos tanácskozását tartotta ma a Szinészegyesület.
Szabolcsi Ignác felvetette a kérdést, hogy a
pápa által eltörölt ünnepeken játszanak-e a
színészek? A közgyűlés ugy határozott, hogy
az ünnepnapokat ép ugy megtartják, min eddig. Pápai János panaszkodott a mecénásokra, akik végrendeletükben megfeledkeznek a
színészekről. A közgyűlés körlevélben fogja
fölhívni a jegyzőket, hogy a végrendelkezők
figyelmét hívják föl az egyesületre. Almássy
Endre igazgató indítványozta, hogy a tanács szervezze meg a Király- és Magyar
Szinház nyugdíjintézetet az egyesület részére, ugy, hogy a két intézet egybeolvadjon. Továbbá ajánlotta, hogy szigorúan járjanak el azokkal a fővárosi színészekkel
szemben, kik magasabb fizetésüket eltitkolják. Most érzékeny jelenet következett. Ditrói Mór, az egyesület elnöke bejelentette állásáról való lemondását. Hosszú beszédben
indokolta elhatározását; utalt arra, hogy tizennyolc esztendőt töltött a színészek ügyének szolgálatában. Egyesek a korrupció érájának nevezték az ő elnöksége korszakát.
Nyugodtan áll a vádakkal szemben. Csendesen, nyugodtan, békésen akarok távozni, —
szólt Ditrói. A közgyűlést váratlanul érte a
bejelentés. A többség hangulata az, hogy a
lemondást elfogadják. Különben ugy döntöt-

kább száz nézőt keresett volna, aki a passziójátékon jelen légyen." — Szép. Pedig Pozsony jóbinü volt a szinházi előadásairól. És
most . . igaz, hogy passzió játékról volt szó.
Talán: azért lettek ilyen stílszerűek.
* Több slageros műsor. Szombaton remek szenzációs műsor lesz az Uránia-, Fassiés Apolló mozgókban. Az Uránia irodalmi
remekműveket mutat he. Itt kerül vászonra
Sudarmann Her|mann remeik drámája Az
álarcos táncosnő, báromfelvon,ásos társadalmi dráma. A másik sláger Az apai sziv, két
felvonásos. Érdekes történeti felvétel: a Birkózó bajnoknő. A Fass-han a híres Kialudt
fény cimü drámát mutatják be Henny Portennel a főszerepben. Itt a másik sláger: Úrnő és szolga. Az Apollóban óriási sláger kerül bemutatóra. A legjobb detektív drámát
mutatják be Fred Jörgsen 260.000 márkáéit
cimü munkáját. Kitűnő amerikai dráma itt
Az orvos, két felvonásban.
Legjobb szinházi cukorkák Lindenfeid Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.
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tek, hogy április 8-án tartják meg az elnökválasztó közgyűlést.

* Góthék vendégjátéka. Csütörtök este
Bernstein nagyhatású, izgalmas színmüvében A tolvajban játszottak a vendégművészek. Hatalmas rutinjuk és aiz az aprólékos
műgond, amely játékukra jéllegzetes, eleve
biztosították nekik azt a na,gy sikert, amelyben őket a közönség ezutta.1 is részeisitette.
A Bernstein drámáinak felületes, de izgalmas valóságait, idegíbaf ásra épített, fondíulóit,
hosszas -és kinos jeleneteit csak igy lehet elfogadóvá tenni, a színészi teknika eszközeivel
kiaknázni a kiaiknázhatákat. Gétbéknak A
tolvaj talán legkedvesebb szereplésük és
minden esetre imponáló az a színészi munka, amelyet kifejtenek benne. Magusaibbrendü színészi feladatról, egyénitésrők elmélyedésről itt nem igen lelhet szó. A zsúfolt nézőtér sokat és lelkesen tapsolta a vendégéket.
A szegedi szereplők közül feltétlen elismerést érdemel László Tivadar, alki iFernandot
játs-zotta, igen szépen, megfontoltan, öntudatosan. Ez a fiatal színész passzív elhelyezkedése dacára előttünk fejlődött emberré és
ma már meglep egy-egy szerepével. Játéka
stílusos, meleg és közvetlen volt, beszéde,
mozgása szinte kifogástalan.
* Hogyan passzióznak Pozsonyban ?
Egyik pozsonyi lap í r j a : „Passziójáték a
nagyhéten, ez ka kellő formában történik és
meg vannak liozzá a szükséges kellékek, igen
szép dolog és a lelki gyakorlatokba merült
embereknek gyönyörűsége. Egy kőszínháziba
bevinni Jézus életét, és kereszt,refeszitését,
mindiezt jókedvű, nagyrészt
operett-színészek
kel játszani, el — ez már egy kissé bátor dolog, talán nem is egészen helyénvaló, de egy
•esetben jogosultsága van: ha a művészi szépet hozza ki belőle a rendező ós szint, formát, stílust csinálva az egésznek, a különös
színpadi produkicióha magasztosságot önt."
Tegnap a Városi Színháziban próbálkoztak
meg evvel a nehéz feladattal, dle szomorú kudarccal. A közönség iránt való legtapintatlanabb késziiletlensóggel akartak bibliai képeket előadni és az eredmény az volt, hogy
nem áhítatos hangulatot váltattak
ki,,hanem
hangos kacagást. Ahol a Jézus maga a rendező és annyira készületlen a maga tömegével,
bogy ott a nyilt szinen kénytelen
dirigálni
őket és közben hangosan káromkodik,
ott
megszűnik minden komolyság. Kár, mert
különben szép feladat volt, de a mi színészeink, ngy látszik, egyáltalában nem ambicionálták azt. Egyébiránt az igazgatóiság,
amely száz néma szereplőt keresett hetlelken
át arra, bogy a szinpadon statisztáljon, in-

Megkezdődött
a rendőrség szezonja.
— Rablás, bicskázás és tolvajlás. —
(Saját tudósítónktól.) A tavasz nemcsak
a vadászoknak, a halászoknak, a poétáknak
és az épitkezéseknek a szezonja, hanem a
rendőrségnek is. Sőt. Nemcsak a rendőrségé is, hanem főleg a rendőrségé, őszikor már
gondoskodnak maguknak a tolvajok, a betörők és rablók biztos hajlékról, hogy nyugodtan bírjanak kitelélni. Lehetőleg ugy intézik
a dolgot, hogy bevonulnak két, három, négy
hónapra egy' m. kir. jófütött cellába, aztán
mikor kisüt ismét a nap és meleget ád az ég
alja is, akkor odahagyják usziiliumukat, a
bevonulásból kivonulnak és megkezdik tevékenységüket ismét. Ugy látszik a napokban
történhetett meg az első kivonulás, legalább
is erre enged következtetni az alábbi bő
rendőrségi krónika.
Vakmerő rablótámadás történt az éjjel
a Szeged közelében lévő szentmiihályteleki
tanyákon. Négy legény megtámadott és kifosztott egy tanyai gazdát, aki előzőleg barátságosan megvendégelte őket. Bénák Mátyás mórahalmi gazdálkodóval történt az
eset. Bénák szerdán este betért a szentmihályteileki vendéglőbe. Miután alaposan a
pohár fenekére nézett, az ugyanott borozgató legényeket ,asztalához hívta. Elmondta,
hogy Szegedre jött és sertéseket adott el. A
vásár jól sikerült és ennek örömére, áldomást fizet. A legényeknek kapóra jött az
ajánlat és éjfél utánig tartott az áldomásozás. Ekkor Bénák elbúcsúzott kedélyesen a
legényektől és hazafelé vette az útját a mórahalmi országúton. Tlig ment azonban öt
percig, négy rohanó álak utolérte; a földreteperték, összeverték és minden pénzét . elszedték. Bénák segitségért kiáltott, mire egy
vasúti őt, aki meghallotta a kiáltást, segítségére sietett és a menekülő alakok közé lőtt.
Három rabló erre futásnak eredt, de a .negyedik ugy megijedt a lövéstől, hogy mozdulni sem tudott és hagyta dl fogni magát.
Bevitték a kapitányságra, ahol kitűnt, hogy
Virág Ferencnek hivják. Virág megnevezte
három társát is: Jójárt Istvánt, Nyári Imrét
és Csamangó Istvánt. Mire azonban a legényeket elfogták, addigra a rablott pénzből
már csalk negyvennégy koronát találtak náluk. A többit még az éjjel elmulatták. A rendőrség áttette az ügyet az ügyészségihez.
A másik támadás, amelynél vérengzés is
volt, Röszke mellett történt. Tanács Beloss
György röszkei legényt, aki hazafelé tartott,
megtámadták Szécsi Antal és Csikós Pál nevű régi haragosai. Csikós egy hatalmas doronggal leütötte Tanácsot, Szécsi pedig megbicskázta. A tettesek elmenekültek. A rendőrség nyomozza őket. Tanácsot súlyos sérülésévél a szegedi korhatárba szállították.
Sokkál érdekesebb az előbbi sablon hírnél, az az eset, amely tegnap délután a Vá-
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sárhelyi-sugá>ruton történt. Csányi László a
Szt. István-téren posztoló rendőr észrevette,
hogy egy ember a vállán uj subát cipel, nagyon óvatosan lépked és kenüli a járó-kelőket. A rendőr utána sietett és igazolásra szólította. A gyanús idegen nem felelt semmit,
hanem futni kezdett, a rendőr pedig utána.

Hamarosan egész olympiai futóverseny fejlő-

dött ki a menekülő és az üldöz- között. Egész

Tápé határáig tartott a versenyfutás, amig

végre a rendőr utolérte a subás embert. A
rendőrségen zaután kitűnt, hogy
Horváth
Istvánnak hivják és a futásra alapos oka volt,
mert a subát lopta.

XII. Konstantin
az uj görög király.
(Saját tudósítónktól.) Athénből jelentik:
A merénylet ügyében megindult vizsgálat
megállapitotta, hogy a merénylő Sinus Sándornak nem voltak bűntársai. A gyilkos jó
családból való, die teljesen züllött ember, aki
az utóbbi időben könyöradományokból élt.
Valamikor orvostanhallgató volt, vizsgáit
azonban nem tette le, családja kitagadta és
már évek óta foglalkozás nélkül kóborol
Szaloniki utcáin. Nem is igen keresett munkát. Szoeiálista, sőt nihilista eszméket hirdetett. Azt állította, hogy rövidesen elkövetkezik egyi jobb kor, melyben teljes egyenlőség
fog uralkodni a földön, nem lesz se gazdag,
se szegény s a munkaidő mindössze két óra
lesz. Néhány nappal ezelőtt Athénban járt
Sinas, onnan Voloba utazott s tegnapelőtt érkezett meg Szalonikilbe. Kihallgatása alkalmával azt mondotta, hogy beteg, tudta, hogy

hamarosan meg kell halnia s drágán akarja
eladni életét. Egyébként minden kérdésre általános frázisokkal felel és időnkint ellentmondásba keveredik. Közelebbit tettének motívumáról eddig nem lehetett megállapítani
Állítólag két év előtt a királyi palotában kérvényt nyújtott be segélyért, akkor azontau
— ugy mondja — egy szárnysegéd ridegen
visszautasította. Zsebeiben önéletrajzot találtak és egy felszólítást az újságírókhoz,
liogy azt tegyék közzé. Azokat, akik ezt nem
teljesitik, megátkozza.
(XII.

Konstantin.)

Athén, március 20. A lapok a közvélemény nevében annak az óhajnak adnak kifejezést, bogy a király XII. Konstantin nevet vegye föl, mert a legutóbbi bizánci uralkodó XI. Konstantin császár volt. Arról, vájjon a királyt Athénben hivatalos fogadtatásban részesitsék-e, ő maga fog dönteni. Abban az esetben, lia a tervvel neon ellenkezik,
a kamarát holnap délután egy behívják, hogy
fogadják a király esküjét az alkotmányra. A
kormány azután beadná lemondását
Athén, március 20. Konstantin íkiirtály
tegnap délelőtt 10 órakor Janinálbél elutazott.
Konstantin király szállása előtt a helyőrség
tisztjei és óriási embertömeg jelentek meg.
A király György trónörökös és többi fia kíséretében jelent meg. Szívélyesen elbúcsúzott a
tisztikartól, azután fölszállt az automobilra.
Elindulásakor a tömeg ezt kiáltotta:
— Éljen Konstantin király!
trónörökös!

Éljen

György

Mária hercegnő, Krisztof orosz herceg,
valamint a szárnysegédek (külön automobilokon jöttek el. A király Janinából a következő táviratot intézte Venizelosz miniszterelnökhöz:
Szívből köszönetet, mondok minisztertanácsomnak: a nekem kifejezett részvétért. R
mélem, a minisztertanács hazánk dicsőségének é3 nagyságának öregbítésére nekem is

s
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meg fogja adni azt a támogatást, amelyben
szegény atyámat részesítette.
Janina város gyászba öltözött. A király
bevonulásakor kitűzött zászlókat gyászifátyollal vonták !be.

(Az első izaglmak.)
Szaloniki, március 20. A merénylet után
az egész városban konszignálták a katonaságot. Senkisem tudta bizonyosan, mi történt
és ki a merénylő. Minthogy azt hitték, bogy
török vagy bolgár részről követték el a me-

rényletet, nagy zűrzavar és izgatottság tá-

madt, de mindenütt azonnal ott termett a
rendőrség és katonaság és gondoskodott a
rend fentartásáról. A király holttestét éjjel
ünnepélyes kísérettel átvitték a palotába és
ott bebalzsamozták. A királyi yacht már elindult Khalkisba, hogy az uj királyt elhozza.
György király holttestének Görögországba való átszállítására és eltemetésére
még nem történtek végleges rendelkezések.

(Szalonikiben temetnek.)
Szaloniki, március 20. Az itteni görög lakosság azt kívánja, hogy György királyt itt,

a régi bizánci székesegyházban

helyezzék

örök nyugalomra. Még nem döntötték el, de
nem lehetetlen, hogy a lakosság óhaja teljesülni fog.
.......................a...........c..sh.....£t.iíi«9c

Kossy Andort
Szegedre szállították.
— Az ügyészségi fogházban ül a nagystílű szélhámos. —
(Saját tudósítónktól.) Két hét előtt megírta a Délmagyarország, hogy Kossy
Andort!, a nemzetközi széllkámosjt, aki Szegeiden is több csalást követett el, Királyhidán
váratlanul elfogták. Kossy
Budapestről
Bécsbe akart felrándulni kissé, bogy az osztrák fővárosban régi ismerősei között felha j szoljon néhány koronát és azután meglátogassa legújabb menyasszonyát, aki Bécsben
lakik. Többnyire ezt a kis utat útlevél nélkül
szokta megtenni, mert a határnál niem követelik mindég az útlevelet, de Kossy ez egyszer rajtavesztett. Királyhidán a határrendőrség igazolásra szólitotta fel, a borotvált
képű, kissé kopottas, .gyanús embert, Kossy
azonban nem tudta igazolni magát. Egy hatásos mesét talált ki rögtön, de találékonysága Is cserbenhagyta, mert a rendőrség távirati tudakozására azonnal kitűnt, hogy hazudott. Mire letartóztatták.
Királyhidán ugyanis Kossy pénzügyminiszter 1 számellenőrnek adta ki magát és azt
állította, hogy a pénzügyminiszter megbízásából megy külföldre,, iezen állítását csakhamar megcáfolta azonban a budapesti államrendőrség. Kossyt tehát Kirlályihidláról
visszaszállították Budapestre, ahol tegnapig
az ügyészségi fogházban várta .a főügyészség
intézkedését.
Kossyt ugyanis több
rendbeli váltóhataisitás, csalás és sikkasztás
bűntettéért körözték. Olyan szerencséje volt
azonban az országoshirü szélhámosnak, hogy
legtöbb áldozata nem tett ellene feljelentést,
akik pedig .a feljelentést megtették, azok
Kossy eltűnése után visszavonták feljelentésüket. Igy csak a szegedii sikkasztásért, folytatható ellene a bűnvádi eljárás. Ezen indokból a budapesti főügyészség elrendelte, hogy
Kossyt Szegedre
szállítsák.
Ma látta viszont Kossy Andor kedvenc
városát, Szegedet. Ez a viszontlátás azonban
nem nagy örömére szolgálhatott, mert
két
fegyveres börtönőr kisérte be a Szeged-állomásról, a Széchenyi-téren lévő ügyészség j
fogházába. A Simonidesz Ödön, a hazaáruló
volt főhadnagy volt árulója, szemlesütve h í - *

ládt végig az utcán, különösen pedig a Royal-kávéház előtt húzta nagyon a nyaka közé a fejét, ahol annyi szép éjszakát pezsgőzött át régebbi menyasszonyával,
Spányik
Lilivel. Eszébe juthattak azok a kedves
grand signeuri allűrök, amikor még neki
húzta a cigány ós neki virradt a reggel és
neki termett gyönyöröket az éjszaka. Azok
a szép mesék is eszébe juthattak, amelyeket
ő mesélt a majdani karrierjéről, amely nagy
fővárosi lapok szerkesztőségeibe szólítják.
Azután végignéz,hetetf ezen a karrieren: a
csillogó fegyverü börtönőrökön, a harmadik
emeleti kis cellán és az erős vasrácson.
Most a szegedi ügyészségi fogházban ül
és várja bűnügyének a főtárgyailását. Beidig
az ,a dolog, amely miatt most Szegedet viszont kellett látnia, igen jelentéktelen, az ő
zivataros múltjához képest. Madame Jluliette-től, a hírhedt szegedi kalaposa/bárónőtől
sikkasztott el tölbb száz korona értékű plőrözit. A menyasszonya Spányik Lili ugyanis
Madame Juliette Iskola-utcai volt üzletében
volt alkalmazva és ő hozta össze Kossyt Madame Juliettel. Kossy ezt az ösmeretségét
se hagyta kihasználatlanul. Azonnal ajánlkozott a kialapoenőnek, hogy ő puszta szívességből óriási haszon mellett, a bécsi „előkelő"
hölgy ismerősei között el fog adni plőrözöket. Madame Juliette hitt a szélhámosnak és
több száz korona értékű plőrözt adott át
neki, eladás végett. Persze Kossy, se a plőrözt, se a pénzt soha vissza nem adta. hanem
az értékes tollakat Bécsben elzálogosította.
Ezért folyik most ellene az eljárás. A
bünpör sokáig fog elhúzódni, mert a tanukat csak április 17-ére idézték a vizsgálóbiró elé. Kossy tehát egy-két hónapig a vizsgálati fogságban marad.

NEMENYINE
F O G M Ü VESTER ME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készit mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban, Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522

Jáger Mari kiszabadult.
— Meghibbant az elméje. —
(Saját tudósitónktóí.) A inárianosztrai
fegyházból ma szabadult ki Jáger Mari, a vásárhelyi boszorka, kiről egykor rémes 'krónikákat énekeltek országszerte. Jámbor hűséggel mesélték el vala a nótáik azokat a borzalmakat, miket ez az elvetemült asszony Hódmezővásárhelyen véghez vitt. Egész sereg
férfi számára keverte a halálthozó mérget,
mitsem sejtő férjeknek adatta be az italt,
hogy gonosz asszonyok szabadulhassanak
az uruktól s
könnyűszerrel juthassanak
pénzhez. Ugy történt ez akkoriban, hogy temetkezési vállalatoknál biztosították magukat a vásárhelyi emberek, hogy holtuk után
a feleség és a gyerekek némi vagyonkához
jussanak. A feleségek azonban lelkiismeretlen gonoszsággal siettették a férjek halálát s
ebben keresték Mari néni segítségét. Másfél
évig követte el borzalmas méregkeveréseit,
sok embert tett el láb alól, mig végre a törvény megneszelte a dolgot. Akkoriban az
egész ország fokozódó izgalmaik közepette
várta a hódmezővásárhelyi nagy tárgyalás
napját. Szenzáció volt a nyomozás minden
fázisa, a régholt emberek exhumálása, az aszszonyok vallomása, a szegedi tárgyalások és
izgalmai, az Ítélet, Jáger Mari elvetemültsége, minden, minden. Megilletődve énekeltek
róla az egész országban.
Életfogytiglanra Ítélték el Jáger Marit,
ma. .aztán letelt az a terminus, ami ezeket a
háláiig tartó büntetéseket megszokta rövidíteni. A nagy bűnöst szabadságolták. Ma
hagyta el a márianosztrai fegyházat. Kora
reggel mondott bucsut a komor épületnek,
két fegyházőr kísérte a vasútállomásig s
onnan haza, Hódmezővásárhelyre. Rendes
körülményék között csak egy őrt adnak a
szabaldulo fegyencek mellé, de Jáger Mari
.erősen elhízott a fogság ideje alatt, nehézkessé vált, aztán meg az elmebeli állapota,
sem a legrendesebb már, esze meghibbant,
ezért vált szükségessé, hogy két felügyelőt
rendeljenek mellé. Hódmezővásárhelyig kisérték, itt átadták a hatóságnak, őt is, meg
azt a kis pénzecskét, amit Jáger Mari a
börtönben munkájával szerzett. Vásárhelyen
már várták őt, nemcsak a hatóság, hanem
a. népek is, kik még emlékeznek az ő hírhedt Mari nénijükre.
A Délmagyarország munkatársa beszélgetett ma Rikl Gyula miniszteri tanácsossal,
az igazságügyminisztérium börtönügyi osztályának a vezetőjóval, ki a következőket
mondotta:
— J á g e r Mari, aki ma reggel hagyta, el
Márianosztrát, már egy izben kiszabadult,
de nem javult meg, h á t vissza kellett internálnunk őt a fegyházba. Most már nem veszedelmes, mert az elméje meghibbant.
A
börtönben folyton foglalkoztatták, kerti dologra. és kézimtunkiák végzésiére használták
fel. A kézimunkái primitív hímzések. Ugy
látszik, aiki mérget oly ügyesen bevert, egyéb
munkákhoz alig ért. Egy kis pénzt is szerzett a munkáiból, nem sokat, alig száz egynehány koronát.

ZReicfj Sftertuska
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Szaőadi ZKávoly
jegyesek.

Ócsa.
iMinden külön értesítés

Szeged.
Ijelyett.
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mekkel földíszített arcoddal, egész emberségeddel régi, jó tanárom: Zv-ér Endre.

HIREK.

*

Szegedi

*

kalendárium.

IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézet jelentése
szerint: Változékony,
enyhe
idő várható, sok
helyütt
csapadékkal. Sürgöny prognózis: Változékony,
enyhe,
sok helyütt csapadék, Déli
hőmérséklet: 13.6 C fok volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg látogatási idő déhitán 1—3-ig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ: Nincs előadás.
URANIA-SZINHÁZ:
Nincs előadás.
VASS-MOZI: Nincs előadás.
APOLLÓ MOZGÓ: Szünet,
KORZÓ MOZI: Nincs előadás.

Nagypéntek.

#

A születésemtől kezdve katolikus vagyok,
tizeuötéves koromig a katolikus intennel is
szívesen barátkoztam, a -piarista gimnázium
kápolnájában mutatván be gyakori áldozatainkat az Urnák. A liturgia -mégsiem indított meg, a ministrálások csak korai fölkelést jelentettek, s -a gyerekség imiaigánosiságánnk e-lifelejthetetlen érzését éreztem, amíg téli hajnalokon egyedül jártam a megszokott
és népesnek szokott utcákon. Olykor örömet
is jelentett, amikor — óli édes gyer-ekker —
amikor először ministrálhattam jio-bbfelől.
De a liturgia mindig hideg maradt, a cer-emóniás pap nem tudott közeljönni solhasem.
Csak néha-, amikor -a szertartás formái emberi tartalommal tieitek meg, amikor — „dicsőség a mennyben Istennek" — örvendezibsttem
hangos lélekkel, vagy — „a Keresztfához megyek" — elsírhattam a magam -emberi fájdalmát is, akkor -éreztem valami együvét-artozást a nekem mindig hideg, mindig hallgató, mindig f-öl nem érhető magasságban
álló vallásommal. A hallgató harang, ;a Golgota, a meggyalázott oltár, a legemberibb
érzések legbeszédesebb szimbólumai a vallásos érzésnek a hitetlenség kérgén is átmelegítő legőszintébb forrásai.
A nagypénteki igazságok mindig igazságok maradnak. Ha. két latort kell keresztre
feszíteni, keresztre feszítik az igazságot is.

Nagypén tekéin, stációik jár ám idején gyerekkorom emlékeinek ködös erdejétől fcibókol
egy kemény, bölcseségtől keserű arc, aztán
lassan megvilágosodik az egész ember: szikár, fekete reverendás alakja tanáromnak.
Kicsi, bfíálmn és nagy.szándékú gy erek lelkemben-ficánkoltak már a közeledő vakációnak napsütéses Ígéretei, kemény, lébirhatatDelta. í
lan rabságnak, az élet keserűségének éreztem mindent, ami még az iskolához kötött;
— Tisza szemoperációja sikerült. Tisza
kint ezüstösen fénylett a tavaszi naip, egyIstván
gróf tegnap Nagyszalontáról Budaegy Pestről hazajött .nemrág öreg diák kezépestre
érkezett,
hogy műtétet hajtasson végben a sétapálca a szabadság, a szabad, felelőtlen élet szimbólumaként tette s-óvárgóvá a re a szemén. A képviselőház elnökének öt év
vágyakozásomat, s engem nagypéntek nap- előtt szürke hályogja volt a balszemén, ameján vagy másfélszáz magammal iskolapadok lyet Grósz Emil dr. egyetemi tanár távolíközé kényszeritett a szegedi piaristák gyám- tott el. Azóta Tisza másik szemén is szürke
kodó szeretete hallgatni Krisztus1 ununk kín- hályog képződött, amely -most annyira megszenvedésének ós halálának szomorúságait. érett, hogy operálókés alá lehetett bocsátaKárolyi Gáspár kemény szavai nem tudták ni. Ma délután két órakor operálta meg Grósz
.megvívni közönyömet, fáradt megadással tanár a beteg, alig látó szemet. A műtét jól
adtam meg magam sorsomnak. De egyszerre sikerült. Tiszának most hosszabb ideig elsöelhalkult a mondat, megremegett a kimon- tétített szobában kell tartózkodnia. Valószídott szó s az én föltekintő, már figyelő két nűleg két héten belül újra teljesen -egészsészemem látja, amíg a könnyeitől láthatja, gesen -hagyhatja el a szobát.
Grósz Emil dr. a következőképen nyihogy a Krisztusi nagy tragédiára való emlélatkozott
az operációról:
kezés elérzékenyiti és szavát elvevően gyerekmódra síróvá teszi az én kemény, bölcs
— Ma délután két órakor operáltam
prédikáló tanáromat. Megriadtam. A tragé- meg Tisza István grófot. A jobb szemén fejdiának addig n'em is sejtett levegője áradt lődött szürk-ehályog, melyen a műtétet végel bennem. Micsoda világokat rendítő esemé- re kellett hajtani. Néhány percig tartott az
nyek történhettek majd tizenkilencszáz év- egész *s az operáció (fájdalom nélkül járt.
vel azelőtt, hogy íme egy -ember sirni tud, ha A műtét a legteljesebb mértékben sikerült.
csak ráemlékezik és micosda nem sejtetten A családtagok a szomszédos szobában várérzékeny colhaiere-r az emberi sziv, hogy igy ták az eredményt. Tudvalevőleg Tisza grófmeg t u d j a indítani -a rég elmúlt évszázadok nak balszemén is fejlődött ilyen szürkehátengeréhői fölemelkedő gondolat. Mindenki lyog, melyet én távolitottam el s ma Tisza
tragikus hős lehet, akit megindít imásnnk a kitűnően lát erre a szemére. Két hét múlva
tragédiája- Egty Golgotára val-óí, Keresztet ,— remélni lehet — a jobb szeme is -kitűnő
cipelő szeretet volt benned is, akitől bár ré- látóképességü lesz.
,
gen örökre elbúcsúztunk, mégis, h a -gyerek— A nagyhét az egyházakban. A
ségem emlékeinek stációját járom, minidig
nagyheti és -húsvéti istentiszteletek sorrend L
előttem v-agy keserű fejeddel, könnyes szeje a belvárosi Szent Demeter-templomban a

következő: Nagypénteken délelőtt 10 órakor
passió, utána csonka mise, Jézus sírba tétele
és szentbeszéd. Délután 3 órakor gyász vecscrnye és Jeremiás siralmai. -Est-e 6 órakor
szentségbetétel. — Nagyszombaton reggel 7
órakor szentségkitétel, 9 órakor tüz-, Húsvéti
gyertya- ós vizszentelés. Tíz órakor ünnepélyes szentmise. Esit-e 6 órakor föl támadási
körmenet. — Hutvétvasárvap, a -föltámadás
ünnepén délelőtt 10 órakor ünnepélyes szentmise, prédikáció. Délután 3 órakor veicsernye. — Húsvéthétfőn és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén ugyancsak délelőtt ünnepélyes szentmise, délután 3 ór akor vecse.rny-e. — A többi katolikus templomban a nagy
heti isten tiszt,eleitek rendje ugyanez.
,A protestáns egyházak szokott ájtatossággal ünneplik Nagypéntek napját s a húsvéti ünnepeket. Az ágostai evangélikus templomi) an Thomay József lelkész, a református templomban Bereczk Sándor lelkész az
ünnepi szónok.
— Válságos a pápa állapota. Torinoból
jelentik: A Vita rossz híreket közöl a pápáról. Azt irja, hogy a Vatikánból kiszivárgott
legutolsó hirek szerint a szent atya állapota
felette aggasztó, ugy, hogy a Vatikán köreiben már kezdenek lemondani arról a reményről, hogy a pápa teljesen felgyógyul.
— Az újságok húsvétja. A budapesti
napilapok a húsvéti ünnepekre való tekintettel megegyeztek abban, liogy az esti lapok
kedden -délután, a reggeli lapok szerdáin jelennek meg. A Délmagyarország szintén akkor jelenik meg, mint a fővárosi reggélii lapok.
A verseci püspök lemondása. Mint
Újvidékről jelentik: Zmejanovics Gábor verseci szerb püspök beadta lemondását és
nyugdíjazását kérte. Zmejanovics püspök
már régebben foglalkozott a lemondás gondolatával. Bugdanovics
Lucián patriárka
azoban akkor lemondását n-em fogadta el.
Zmejanovics püspök most megújította lemondását azzal, hogy ragaszkodik elhatározásához, melyet a patriárka most már előre láthatóan el fogad. Zmejanovics nevét an-nak
idején sokat emlegették, mikor a néhai
Brankovics patriárka -ellen a támadások élén
állott.
— Fürdőkedvezmény a tisztviselőknek
A belügyminiszter értesítette a város hatóságát, hogy a tis-ztviselők a kincstári fürdőkben 25 százalék kedvezményben részesülnek.
— Maróczy Géza sakkmester esete.
A szegedi származású sakkmesterről, Maróczy Gézáról éve-k óta hallgatnak már a
lapok. Nem is tudja a közönség, hol él és
sakkozik-e még Maróczy? Most aztán egy érdekes eset hősévé vált Maróczy -Géza. Hivatása Szolnokra szólította s teendői -elvégzése
után a kávéházba ment, ahol kérdezősködött
sakkpartner után. Ép ott volt az elismeri
legjobb sakkozó fia, -aki, mikor hallotta, hogy
partnert keresnek, azonnal telefonált az apjáért. Pár perc múlva az asztalnál ültek Maróczy mint Budai szerepelt, tudniillik igy
mutatkozott he, azon az alapon, hogy Budán
lakik. De a többiek mind tudták, hogy kicsoda.
A szolnoki ur hires arról, hogy flegmatikusai! játszik s igy játszott most is. Már

g u j a b b t a v a s z i férfiöltönyök, gyermek
ruhák, férfi- és női Raglánok, lányka kabátok.
a le
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elég bonyolódott volt a játszma, mikor a
mester ellenfele igy szól:
— Ugy látom, feladhatná ,a partiét.
— Parancsol? öt lépés után mattot adok.
És tényleg, az ötödik lépésre matt. Általános csodálkozás. Ujabb partié. Maróezy
felállítja a bábukat:
— Hét lépésre matt, — mondja.
Ekkor m á r csoportosulás volt az aszta?
körül, az utcáról is egész sokadálom nézte a
játszmáit. A hetedik lépésre valóban — matt.
Mindenki összenéz és nevet. Még egy játék.
Meg sem kezdték, Maróezy bejelenti:
— Hat lépésre matt.
Mindenki feszült figyelemmel nézi a játékot, a hatodik lépésre matt, Maróezy fel áll és bemutatkozik:
— Maróezy Géza.
óriási nevetés, a szolnoki ellenfél odafordul a többiekhez és méltatlankodva
mondja:
:— H á t miért nem mondtátok? Akkor
máskép játszottam volna . . .
— Ha a katonák gyakorlatoznak a Tiszán.
A kereskedelmi minisztertől m a leirat érkezett a városihoz, amelyben miheztartás végett értesíti a közönséget, liogy m á j u s 26-tól
szeptember 15-ig utászkatonák gyakorlatoznak a Tiszán. A leirat szerint ,a íMdverési
gyakorlatok íogainaltoisfifiálsa vlégetit \ (szükséges,, liogy a gyakorlatok n a p j á n délelőtt 6
óra, 30 perctől 11 óráig és1 délután 2 órától 5
óráig a közlekedés a Tisza, .ezen szakaszán
szüneteljen. A közlekedés tilalmát a gyakorlóhely lelett mintegy 2.000 lépésnyi távolságban kitűzött piroszásziló fogja jelezni. A
mikor ez a piros zászló nincs kitűzve, a hajók és t u t a j o k akadálytalanul járhatnak. A
gyakorlatok által a menetrendszerű személyszállító gőzösök közlekedése (fennakad á s t nem fog szenvedni, továbbá a piros
zászlóval jelzett tilalma időben a hidverési
helyhez érkező egyéb vizi jármüvek és tutajok is a lehetőség szerint átereszteltnek, mire nézve ia szükséges utasításokat a jármüvek ós t u t a j o k vezetőinek a gyakorló hely
felett az utászzászlóalj által felállítandó folyamőrség parancsnoka fogja megadni, akiihez is a jármüvek vezetői e végből fordulhatnak.
— Egy nagy újság műhelyéből. A
„Newyork Times" cimiü amerikai világlap e
hónap elején ismét költözködött, nyolcadszor, amióta a lap másítani gazdáié és másodszor nyolc éven belül. A költözködés oka térhiány. 1904-ben egy 2000 négyszögméternél
nagyobb helyiségből 4300 méter nagyságú
helyiségbe költöztek. A mostani u j helyiség
területe 13.400 négyszögméter. Amiig 1904ben a költözködés előtt csak 54 ezer 16 oldalas lapot tudtak nyomni óránként, ,a költözködés után a teljesítőképesség 144 ezerre
emelkedett. Most, legújabban 480 ezer 16 oldalas lapot t u d n a k nyomni óránként, IEZ azt
jelenti, liogy a gép másodpercenkint 133 darab 16 oldalas lapot lök k i magából, vagy
20 mázsa nyomtatott papirost percenkónt. H a
az öt niagy gép .egyszerre működik jteljies
gyorsasággal, a k k o r egy 20 kilométer li-osszu
ós két ú j s á g szélességű papírszalagot nyomtat tele mind a két oldalról percenként; ez
óránkónt 1200 kilométerre rug. A „Times"
33 óra alatt olyan hosszai papírszalagot tudna telenyomni két oldalról, amellyel az egész
földgömböt át lehetnie fogni. A lap, amely
nyolc év előtt 119 ezer példányban jejjlent
meg, most 240 ezerben jelenik meg naponta.
— Megőrült a kapitány ! Bécsből je1 intik: Darlev Ilia neyü bolgár tüzérklapitány tegnap este itt megőrült. Darlev, aiki
harmincnyolc éves, nős ember, ütegével öt
hónapon át az ostromló sereggel Drinápoly
előtt állt. M ár ott ideges tulizgatottság tünetei mutatkoztak r a j t a , amelyek a n n y i r a fokozódtak, hogy a parancsnokság kénytelen volt
őt szabadságolná. A kapitány Szófiába utazott és amikor állapota ott sem javult, felesége és sógora Bécsibe vitte. I t t tegnap este
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a Rathihauskellerben vacsoráztak, ahol Darlevet olyan nyugtalanság fogta el, hogy
kényt,elének voltaik ía helyiséget elhagyni.
Mialatt visszamentek ,a. szállodába, a kapit á n y olyan izgatott lett ós olyan jeleneteket
csinált az utcán, hogy a rendőrségre
került.
A rendőrségen megállapították, hogy elméje nincs rendben .és ía, steinhofi téboly, dáha
szállították.

1913. m á r c i u s 16.
kok körében az ítélet hirére, miután rájöttek, iliogy egyik társuk: Terebesi Sándor volt
az áruló, ő leplezte le a szerelmeseket Nyomban gyűlést tartottak s ultimátumot
küldtek
a tanári karnak, liogy mindaddig nem lépik
á t az intézőt küszöbét, amig el nem t á v o l i t
ják az áruló Terebesit. Az igazgatóság drákói felhív,ást bocsátott ki az ifjakhoz. Felszólította őket, hogy csütörtök déli tizenegy
é r á i g jelentkezzenek az intézetben, különben
mint foglalfcozásnóliküli egyéneket mindnyáj u k a t eltoloncolja
a rendőrség. Huszonhét
diák vállalt szolidaritást Neda. Demeterrel.
Az intézet igazgatóságának erélyes intézkedése a diákok harci kedvét alaposan lehűtötte. A sztrájk meg fog törni. ,A diákok délelőtt
tizenegy órakor megjelentek az intézet igazgatójánál ós egyezkedni
kezdtek. Ugy lát-_
szik hamarosan beadják a derekukat, mert
Nedla Demeter, a szerelmi affér hőse, ma
reggel elutazott ,a városból.

— Diáksztrájk a nagyváradi tanítóképzőben. Regényes háttere van annak a
tegnap támadt diákháboruságnak, mely a
nagyváradi .görög katolikus tanítóképző intézet belső 'békéjét feldúlta. Az intézet második ós harmadik évfolyamú növendékei
sztrájkba léptek és teljes szolidaritást
vállaltak azzal a társukkal, aki consilium abemulit kapott egy romantikusnak és u g y látszik ártatlannak indult szerelmi regény
miatt. A szerelmi történet hőse: Neda Demeter, a tanítóképző harmadéves növendéke, a
ki a váriad! korzón, .esetleg lent a Sohlaaiéh— Furfangos katonaköteles. Szabadtéren, ahol most rügyeket bontogat .a potmpás káról jelentik: Szegedincsek
Szevér, jómódú
tavaszi verőfény, meglátta és egy pillanat tóelebia-pusztai legénynek tegnap kellett volmüve volt, hogy megszeressen egy váradi na a sorozó-bizottság elé állania. A legény,
kereskedő fiatal és fess leányát, A dologból aki hatalmas termetű, nagy erejű ember, biznem lett volna baj, ,a diák és .a lleláíny nyu- tosra vette, hogy beválik s 100 koronáért fölgodtan sélt állhattak ka r t-k anba fonva, a vá- bérelt egy sánta szolgát, hogy ő álljon heradi külvárosok csendes zsalugáterei között, lyette a bizottság'elé. Ez m e g l s történt és a
ha. a, diáik egyik társa, ©gy Terebesi Sándor sánta embert természetesen alkalmatlannak
nevű fiatalember, névtelen levélben ki norn minősítették. A legény .azonban nem gondolt
találja az egész ügyet — a, leány atyjának. arra, ami ezután következett. A fö'lpémzelt
A váradi kalmár leánya mindent bevallott szolga ugyanis sorra járta a korcsmákat és
otthon, még azt is, liogy kész kitérni a zsidó a pénzből nagyokat mulatott. Borközi állavallásból, csakhogy Nedáé lehessen. De az potban elfecsegte a titkot, amelyet besúgtak
apa nem a k a r t házasságot s erre bizonyára a csendőrségnek. Most megindult az eljárás
volt is oka. Megjelent az intézet igazgatójá- mindkettőjük ellen.
nál, Buteánu Jánosnál és lerántotta a leplet
— A makói botrányrendőrség. Makóról
a forró fürtről, bepanaszolta a. diákat, hogy
szerelmi viszonyt akart .kezdeni a leányával jelentik: Galambos
Ignác dr.
polgárs példás, büntetést kért, különben zajos bot- •mesfer rendeleteit bocsátott ki a makiéi
r á n y t fog csapni. A tanári kar rögtön Ítél- rendőrséghez, melyben meghagyja a rendőrkezett s ugy határozott, liogy szépszerével
eltávolítja az intézetből Neda Demetert; ségnek, hogy a város közönségével szemben
azonban juniushan m a j d minrt magántanulót tanúsított, d u r v a viselkedésével h a g y j o n fel,
levizsgáztatja. Nagy izgalom t á m a d t a diá- mert a hivatalosam tudomására hozott ,ese-

Húsvétkor

az URANIA, APOLLÓ és
V A S S színházakban
elsőrendű slagerek
kerülnek előadásra
Asta Nielsen,
Dán szinészek,
Pali, Maxi,
Móric, Bandika,
Henny Portén,
Mauríce Costello
játszanak a filmeken
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bek szerint, amelyeknek valódiságáról is
meggyőződött, ártatlan polgárokat igaztalanul meghurcoltak, a felekkel szemben pedig kvalifikálbatlatlan durvasággal tárgyalnak. A polgármester ezen rendeletét, amely
élesen bír álja a rendőrség működését, a makói lapok úgyszólván minden kommentár nélkül leközölték. A rendőrség jelenlegi vezetője erre azzal felelt, hogy beszüntette a sajtókönyv vezetését s az újságíróknak megtiltotta, hogy hírszerzés céljából a rendőrközegeket felkeressék. A rendőrség eljárása élénk
visszatetszést és felháborodást keltett, mert
az eljárásban a sajtószabadság megsértését
látják.
— Gyógyszer és a magyar ipar. Érdekes ügyben mondott véleményt nemrégiben
az Országos Közegészségügyi Tanács. Egy
vegyészeti részvénytársaság,
tekintettel a
közszállitási szabályzat és a bazai ipar fejlesztéséről szóló törvény intézskeldésaine, a
mely szerint az állaim, a törvényhatóságok,
községek s az általuk fentartott intézetek
ipari szükségleteit a magyar szent korona or
szágainak ipara révén szerzendők be, folyamodást nyújtott be. Ebben a (folyamodásban
a gyár azt kérte, szólítsák fel a gyógyintézetek, kórházak és gyermekmenedékek főorvosait, bogy ezentúl a gyógyszerszállítási
szerződések megkötésiénél kötelezzék a szerződéses szállítót, a mellékelt jegyzékben felsorolt és Magyarországon csakis a szóban lévő •gyárban készített gyártmányok szállítására. A közegészségügyi tanács, mint a Közegészségügy közli, a részvénytársaság kivánságát telj©sitlhetettemnek tartotta. Először is
azért, mert a szállító gyógyszerészeiket és
.gyógyszernagykereskedőket. ennék a gyárnak az árszabásával megkötnek, ami esetleg
anyagi kizsákmányolásokra
vezetne. Másodszor azért, mert a gyógyszeres anyagok nem
tekinthetők egyszerű iparcikkeknek, amit az
is bizonyát, Ihogy külön hivatalos gyógyszerkönyv állapítja meg készítési módjukat és
egyéb feltételeket. A gyógyszerszáRitók az
orvosságot készithejtik maguk is és öesz'erezthetik ott, ahol megbízhatóbbnak tartják.
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pás 20 kötetét. A kiadóhivatal (Budapest, VI.
Eötvös-utca 36.) készséggel küíld levölezőlapi megkeresésre mutatványszámokat.

KÖZIGAZGATÁS
( - ) Köztisztviselők pénzintézetekben.
Az utóbbi időkben bizonyos esetekkel .kapcsolatban többször fölmerült Szegeden az a
kérdés, hogy városi tisztviselők helyet foglalhatnak-e pénzintézetek vezetőségében. Hivatkozás történt a törvényre, a szervezeti
szabályrendeletekre, egyesek pedig azt vitatták. hogy efölött csalk a közgyűlésnek van
joga bírálatot mondani és határozatot hozni.
Most — mint jelentik —- Komárom városban
merültek föl hasonló inkompatibilitási esetek. Komárom város egyik korábbi közgyűlése eltiltotta a városi tisztviselőket attól,
hogy pénzintézeteknél igazgatósági és felügyelő-bizottsági tisztségeket töltsenek be.
A Komáromi Első Takarékpénztár erre nemrégen kérelmet terjesztett a közgyűléshez,
hogy a határozatot helyezze hatályon kívül,
A legutóbb megtartott közgyűlésnek a tanács
javaslatára a kérelmet nem teljesítette s a

hozott tiltó határozatot továbbra is fentartotta.

( ~ ) Háztulajdonosok a tanácshoz. Több
szegedi háztulajdonos azzal a "kérelemmel folyamodott a tanácsihoz, hogy az őkiet terhelő
járdák öl tségeket ne egyszerre, hanem részlett kben fizethessék ki. A tanács indokolt
esetekben teljesíti a kérelmet.
(—) Az ujszegedi népkert rendezése
A tanács ma délelőtt tartott ülésében foglalkozott ;az ujszegedi. népkert rendezésómejk
kérdésével. Fölhívta a mérnökséget, hogy a
műnk ál atokról szóló terveket és köl tségvetést
tizenöt nap alatt sürgősen készítse el és mutassa be a tanácsnak.
(—) Jóváhagyott számadások. Fajka
János főszámvevő jelentette a tanács
mai
ülésén, bogy az adószedői számadások átvizsgálását befejezte. Az adószedői és pénztári számadások között eltérés nincs. A tanáé® .a számadásokat jóváhagyta.

— Felgyújtott tanya. Makóról jelentik :
Mezőkovácsházáin Ránk Bálint gazda tanyáját ismeretlen tettes tegnap éjszaka felgyújtotta. Bent ahid't a gazdia a felségével és két
gyermekével. Mindnyájan csak akkor ébredtek fel, amikor a kis építmény már közel volt
az összeomláshoz és minden kijáratot égő zsarátnok torlaszolt el. Ránk gazda ekkor feleségét és. két gyermekét az ablakon kidobta,
majd maga is utánuk ugrott. A guzlda és családja csak kisebb égési sebeket és zuzási sebeket szenvedett, Holmijuk azonban odaégett.
— A zsaroló. Stangerson tanár leánya
ellen ismeretlen tettes egy épen olyan vakmerő, mint rejtélyes gyilkos merényletet követett el. Az áldozatnak keze ügyében, szerencsére revolver volt, mellyel támadóját
megsebesítette s ímeniekülésre kényszeritette. A bűnügyben a rendőrség széleskörű nyomozást indított meg. E körül forog a „A zsaroló" cimü szenzációsan érdekes detektív regény, .mely Kürthy Emilné, a „Háztartás"
cimü népszerű lapjának március 1-én megjelent számában, indult meg. A „Háztartás"
azonban elsősorban ,a gazdasszonyok háztartási igényeit iparkodik kielégíteni, ezért
hát a szerkesztő különösen a „Konyha", „Lakás", „Mosás és pecséttisztitás", „Kertészet", „Hasznos tudnivalók", „Falusi major"
(Tejgazdaság, Szárnyasaink, Lovaink, Juhászat stb.) rovatokra fordit nagy gondot. E
mellett azonban a „Divat", „Kézimunka",
„Egészség és szépség" stb. rovatokról sem
feledkezik meg. A „Háztartás" havonkint 3szor jelenik meg gazdagon illusztrált diszes
füzetekben. Ára egynegyed évre 3 kor. Ha
most fél évre 6 koronával előfizet a „Háztartásra" ingyen és bérmentve kapja meg a
„Háztartás Könyvtára" most megjelent pom-
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SPORT.
o Húsvéti sport a SzAK pályáján.
Alig várt még a szegeldi közönség sporteseményt nagyobb érdeklődéssel, mint a SzAKnalk idei első bemutait.k.o.zását hazai pályán.
Eddig kénytelen votlt a SzAK sporttelepének rendezése folytán vidéken játszani, most
azonban olyan állapotban va;n már a pálya,
Ihogy húsvétkor megrendezheti itthon a szenzációsnak ígérkező meccseket. Vasárnapi .ellenfele a Tatabányai SE lesz, melynek csapata tudvalevőleg megnyerte tavaly a vidékiek bajnokságát és Ma.gyaranszág dlön.tö
mérkőzésében az FTC-től elkeseredett küzdelem után csalk 4:3 arányban kapott ki.
Most is azon az utón van a csapat, bogy tavalyi fenomenális szereplésiét megismételje.
Nekünk, szegedieknek egyébként nem szükséges különösen bemutatnunk Tatabányát,
mert élénik emlékezetünkben él még azon
szép, fair .és a végletekig izgalmas mérkőzés,
mely kétségtelenül az 1912. év legkimagaslóbb sporteseménye volt Szegeidnek. .Ebhez
járni azon lázas kíváncsiság, mely a SzAK
formájáról szeretne immár szemtől-szembe
meggyőződést szerezni és ioné mindjárt érthetővé válik, bogy miért olyan türelmetlen
a várakozás és hogy miért oly rendkívüli az
érdieklődés, mely a husvétvasárnapi SzAK
mecicsíet kiséri. Kedden a iBEAC teljes első
csapata lesz a. SzAK ellenfele. A vendégek
értesülvén a SzAK-nak elért kitűnő eredményeiről, annyira készülnek eme meccsükre,
Ihogy már hétfőn este Szegedre érkeznek,
hogy teljesen kipihenve vegyék fel a küzdelmet. a kemél y ellenifélnek ígérkező SzAK ellen. Hétfőn a SzAK I. B. csapata fog játszani, előreláthatólag .a Kinizsi I. B. csapatával.
•as8BaBaBaaHaaHiMaBBBHBBMB«Haa»gaBa»aM»«a

TÖRVÉNYKEZÉS.
Ha egy kis leányt pofon ütnek.
- Tizenöt napi fogház, vagy 150 korona. —
(Saját itudósítónktól.)
Érdekes ügyben
Ítélkezett ma a szegedi törvényszék első tanácsa. Egy szegedi jómódú iparosnak, két fiatal leánya volt a vádlott, még pedig feönnyütestisértés vétségével vádolva. Megpofoztak
egy Ihat esztendős kis leányt, aki a házukban
lakó honvédfőhadnagynaik volt a gyermeke.
A főhadnagy kisleánya nevében feljelentést
tett a civakodó leányok ellen. ,A törvényszék
az egyik leányt bűnösnek találta és .15 napi
fogházra, átváltoztatható 150 korona pénzbüntetésre ítélte.
Ez év február 8-ikán történt, hogy Jakobos Ernő honvédfőbadnagy Olga nevű leányát, aki Nógrádi József Kossuth Lajossugáru ti házában lakik, -a házigazda két. leánya, a 18 éves Mariska és a 15 éves Juliska,
megpofozták. Miikor a főhadnagynak ez tudomására jutott, a két leány ellen könnyű
testisértés vétségéért feljelentést tett, a szegedi büntető járásbíróságon. A vád szerint
a. lkét leány arcul ütötte a kis Olgát, aki ennek következtében az orvosi látlelet szerint,
nyolc napon belül gyógyuló Sérülést szenvedett. A tettlegességet, — ugyancsak a vád
szerint, — azért követte el a két leány, miért
Jakobos Olga a ház udvarán ezzel a kifejezéssel illette a Nógrádi leányokat:
— Mit hencegtek annyira, paraszt-kisasszonyok!
Az ügy Taischler József dr., a .fiatalkorúak felett ítélkező járásbiró elé került, miért
a két vádlottat fiatalkorúnak nyilvánították
a beszerzett születési bizonyítványok alapján. A járáshirósági tárgyaláson a vádlottak
tagadták, hogy a kis leányt megpofozták
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volna és a j áráéba ró bizonyítékok hijján a
két vádlottat felmentette.
A felmentésbe azonban neon nyugodott
bele a főm agán vádló, |han,em (félebbeaet-t a
törvényszékhez, amely ma tárgyalta a fellebbezést Pákai Elek táblabíró elnöklésével. A
mai tárgyaláson kitűnt, hogy Nógrádi Mariska a tett elkövetésekor már elmúlt 18 éves
és igy nem a büntető novella értelmében vonandó felelősségre. A vádlottak ugyan eziutb11 is tagadták a tett elkövetését, a biróság
azonban a tanuk ós orvosszakértők vallomása alapján, megállapította a vétséget.
A törvényszék az első vádlottat^ Nógrádi
Marislkát bűnösnek monldotta ki könnyű tiastisértés vétségében, amiért 15 napi fogházra,
átváltoztatható 150 korona pénzbirságra ítélte. Nóigrádi Juliska felmentését jóváhagyták.
§ Csőd a Mayer-vaskereskedés elien.
A szegedi királyi törvényszék a Mayer Ferdinánd és fia vaskereskedés r.-t. ellen a csődöt elrendelte. Csődtömeggondnoknak Grassely Károly dr. ügyvédet nevezte ki.
§ A nagybecskereki cukorgyár pőre,
A temesvári Lloyd-társulat választott bírósága egy nagyfontosságú pört tárgyalt tegnap. A pört Szalay Géza dr. dettai nagybirtokos inditotta a nagybecskereki Délmagyarországi Cukoripar r.-t. ellen cukorrépa
átvétele és 29.676 korona és járulékai iránt.
Szalay ugyanis cukorrépát termelt a nagybcesíkereki cukorgyár részére, melynek átvételét a gyár megtagadta, egyrészt azért,
mert a szállított répa fagyott és romlott volt,
másrészt pedig azért, mért a termelő nem
szállította be a cukorrépát a gyártási idény
befejeztéig. Szakértők meghallgatása után a
felperest elutasította keresetével a Lloydbiróság. Az elutasító Ítélettel egyidejűleg kimondotta, hogy csak a cukorgyár minőségi
kifogásainak adott helyet, nem terjeszkedett
azonban ki a kampány befejezésének kérdésére, mely a cukorgyárra és termelőkre nézve egyaránt igeit nagy fontossággal bir. Figyelembe véve azt a körülményt, hogy a
szállítási határidő kikötésének hiánya a biróság a szemle-, választott bírósági és perköltségeket kölcsönösen megszüntette. E pör
lefolyása széleskörű érdeklődésre számithat,
mert a cukorgyárak és a répatermelők között
napirenden vannak a répaátvétel körül támadt összeütközések.
>
§ Kalmár Jóska négy hónapja — hét
hónap. Kalmár Jóska, a hires szegedi jassz-fiu
ügye foglalkoztatta ma is a bíróságot Kalmár Jóskát, aki most Avtovácon katona,
vagy mint ő dioselkszilk el vele: lovas-tengerész, a szegedi törvényszék a mult év tavaszán Irat hónapi börtönre ítélte, hatóság elleni erőszak bűntettéért. Kalmár
Pusztai
István rendőrt szurkálta össze puszta kedvtelésből. Ugyan ekkor Kalmár a n y j á t : Kalmár Erzsébet virágárusnőt ós a nővérét Kalanár Ilonát 15—15 napi fogházra ítélték. A
tábla leszállította Kalmár büntetését négy
hónapi fogházra, anyjának ós nővérének büntetését helybenhagyta. A főügyész semmíségi panasza folytán a kúria elé került azonban az ügy, amely Kalmár Jóska büntetését
felemelte hét hónapi börtönre Ma hirdette
ki az Ítéletet a szegedi törvényszók második
büntető tanácsa a kúria Ítéletét. Az Ítélet kihirdetésénél csak Kalmár anyja jelent meg,
aki a hét hónapot, négy hónapnak értette, de
mikor később megtudta a valót, nagyon
bosszankodott, hogy a fiának négy hónap helyett hót hónapot kell ülnie.

DÉLMAGYARORSZÁG
összevesztek, a fiu fojtogatni kezdte az apját,
imir-e ez az istállóba rohant, vasvillát ragadott és azzal többször fejbe szúrta a fiát, aki
másnap .belehalt, sérüléseibe. Az ügyészség
halált okozott súlyos testi sértés miatt vonta
felelősségre az apát, akit azonban a törvényszók a tanuk meghallgatása után fölmentett,
inert a jogos önvédelem esetét látta.
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ás termény-készlet 541.864 (738.467) K-val, a
szövőáru- és anyag 120.017 K-val van felvéve, a váltótárca 20.260 (22.395) K, a kintlevőség 353.697 (346.600) K.
x Országos vásár. A kereskedelemügyi
miniszter megengedte, hogy Újvidék városban március 22., 23. és 24-éne eső országos
kiriaiko- és állatvásár ez évben, kivételesen
április 5., 6. és 7-én tartass-élk meg.
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x Nagy inzolvencia Szegeden. Az Ujszegedi Gőz fűrész és Hengermalom R.-T.,
mely 1910-ben alakult át Vigh Sándor Gőzfürész és Malomvállalatából részvénytársasággá 500.000 korona passzívával
fizetésképtelenné vált. A vállalat beszüntette üzemét.
x Szerb szövetkezeti bank rt. (Újvidék)
cég alatt uj pénzintézet alakult
Újvidéken
1.200,000 K alaptőkével (6000 darab 200 K
n. é. részvény). Az igazgatóság tagjai Popadics Péter (vezérigazgató), Jerkovics János,
Derra János, Baics Lázár dr., Beturov Miklós, Csávics T. Silárd, Márics Milos, Letity
György, Jovánovics Emil Vulkin, Manojlovics László dr., Georgievics Emil és Jokvics
Simon.
x A Zsombolyai Pannónia gőzmalom rt,
1912. évi bruttó jövedelme 300.000 K alaptőke mellett 108.121 (1911-ben 120.111) K,
amiből fizetésekre és munkabérekre 30.257
(29.649) K-t, kamatokra 9692 (20.844) K-t,
leírásokra 15.067 (0) K-t, egyéb kiadásokra
26.791 (69.618) K-t fordítottak, ugy, hogy a
tiszta nyereség 26.314 K, mig tavaly a mérleg nyereség és veszteség nélkül zárult. A
malom váltótartozása 93.000 (210.555) K,
egyéb adóssága 47.437 (45.931) K, a buzaés őrleménykészlet 94.044 (97.230) K, a kintlevőség 108.568 (98.708) K.
x Tehénbikavásár Temesvárott. A Temesvármegyei Gazdasági Egyesület a Délvidéki Földmivelők Gazdasági Egyesületével
és a magyar kir. gazdasági felügyelőséggel
karöltve f. hóban a Temesvár szab. kir. város józsefnapi országos vásár keretében IX.
tenyészbikavásárát rendezte. A tenyészbikavásár minden várakozáson felül sikerült,
ugy anyagra, mint felhajtásra nézve, ugy,
hogy a vármegye szarvasmarhatenyésztésének igen szép fellendülése mellett tanúskodott, ami első sorban a helybeli gazdasági
felügyelőség céltudatos és következetes munkáját dicséri. A vásárra összesen 151 darab
bika lett fölhajtva, melyek közül a gazdasági felügyelőség 56 darabot 700 korona'átlagos árban vásárolt és a községeket 20 százalékos árhozzájárulási kedvezményben részesítette.
x A Zsombolyai hengergőzmalom r.-t.
1912. évi tiszta nyeresége 67.258 K, szembeni
az 1911. évi 58.121 K-val. A 800.000 K alaptőkével biró vállalat tartalékalapja 173.130 K
(1911-ben 170.585 K) értékcsökkenési alapja.
521.369 (508.168) K, tartozása 6834 (10.606) K.
A mérlegben az ingatlanok 182.809 (182.809)
K-val, a gépek és kazánok 157.509 (157.509)
K-val, a inalom berendezés 172.203 (139.041)
K-val van felvéve, a liszt- és t e r m é n y készleteik leltári értéke 474.056 (634.641) K, a
kintlevőség bankoknál 134.211 (19.372) K, folyószámla-követelések 304.859 (318.696) K. A
vállalat részvényenként 25 K = 5% osztalékot fizet, mint tavaly.

x A Lugosi szeszégető, finomító és
gőzmalom részvénytársaság 1912. évi mérlege 24.968 K tiszta nyereséggel zárult, szemben a tavalyi 48.092 K-val. A 400.000 K alaptőkével biró vállalatnak négy malma (Lúgoson turbinamalom, Gavosddán hengermalom,
§ Az apa jogos védelme. Szabadkáról Gavosidíán vámmalom és Hódoson vá-mmajelentik: Simonom Zsiván magyar-kanizsai lo-nt), Lúgoson szeszíinomitógyára és szövőlakos állandóan rossz viszonyban volt re- déje van. A vállalat forgalomban levő váltógényfiával, Demeterrel, kit megöléssel fenye- tartozása 827.493 (977.567) K, egyéb tartozágetett. Január 9-én éjjel az apa és üa lisimét j sa 172.548 (227,779) K. A mérlegben a tiszt-

A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon a forgalom teljésen
megcsappant, az árváltozás igen csekély volt.
Az ünnepek közeledése előtt ugyanis ia piac
nem akar .semmiféle tranziakicióba bocsátkozni és mive-l a vidék aimugyis tartózkodik az
üzletitől, ma. csak elvétve fordultak elő kötések. Az irányzat tartott maradt.
Buza áprilisra l-l,.28—11.29, májusra. 11-56
—11.57, októberre 12.
12.01. Rozs áprilisra
9.45—9.46, októberre 9.47—9.48. Tengeri májusra 7.45—7.46, julnusra 7.70—7.71. Zab áprilisra 9.28—9.29, októberre 8.44—8.45.
A készáruvásáron tartott áron kelt el
12.000 mm. buza.
A budapesti értéktőzsde.
A tegnapi .fölíbuzdulás után ima kellemetlen meglepetés' érte a spekulánsokat, a menynyi ben a Montenegró elien indított demonstráció ismét realizálásra buzdított. Megnyitáskor aránylag jól tartott volt az árnivó,
mert a béosii piac magatartása nyugodt volt,
az árveszteség a határiiiáőpiaiccm alig volt
több 1—2 koronánál. .Zárlat félé azonban a
bécsi arbitrázs az 'egész vonalon áruba bocsátotta -a papírokat, mert a berlini taksáció
kedvezőbb és a kulisz ,a holnapi szünet miatt
iliebonyolitott, A nemzetközi, úgyszintén a
helyi piac forgalmasabb értéked: a közúti, a
-magyar bank, a rimiamu-rányi részvény 3—4
koronával hanyatlottak és gyöngén zárultak.
A késizárupiaieon kötés alig volt, eladni csak
,árengedménnyel lehetett. A járadékpi-ac i-gen
gyönge vp.lt, a ma-gyar koron ajáriadók egynegyed százalékkal olcsóbbodott. A zárlat
nyomott.
Kötöttek: Magyar hitelrászvény 822.75—
824.50. Osztrák hitel 629—630.50. Jelzálogbank
433. Magyar bank 547.50—550. 4 százalékos
korona járadék 82.25. Közúti vasút- 649.50—
651. Rimamurányi 716—719:50.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 628.2-5. Magyar
hitel 821. Angló bank 337.75. Bankve-rein 516.
Un ió-baaik 597. Láuderhank 517. Rimamurány-i vasmű 716. Alpesi 1052. Török sorsjegy
226.50. Márka készpénzért 118.27. Lomb á r i
112. Osztrák és magyar államvasút 698.25.
Déli vasiut 248.25. Skoda 828.50. Prágai vasmű 3420.
Irányzat a politikai hirek miatt lehangolt. Alpesi és Skoda 12 koronával alac •>nyabb.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.
dbs

bebizor.yii oth
legjobb higiénikusj

GUMMI-

. különlegesség' ^
Teljes j ó t á l l á s .
Mindenütt kapható.!

i Árjegyzék ingyen^
LOLlAgummigyaVábój/
WienlT/
PraterIstrss5s57

6UMMIT több mini 2000T
jjrvos minta legmegbiz |
hatóbbat ajánlja.
A kirakatokban ki(függesztett OLLArecj
7lamtáblácskákazelá-/
fcrusitó helyeketjehik
[Ára 4.6és8K.^
ItuczatjáérK

Ara tucatonként 4, 6, 8 és 10 korona. — Követelje azonban, hog
szállítója önnek csakis OLLA-t adjon és ne engedjen magának csc
kélyebb értékű s i ' * i y utánzatot mint „ép oly jót" feldicsérni. - Az
elárusitó helyet: k mutatását és árjegyzéket ingyen küld az OLLAgtt iiislgyár Wien, ll|306, Praterstra3se 57.

SZEGEDEN KAPHATÓ: Vajda Imre és Társa, Varró
Béla, Sandberg Henrik, Barcsay Károly, Frankó Andor
Franki Antal, Gyuritza Lipót, Leinzinger Gyula, Kenecz
Dezső.
A kirakatokban kifüggesztett O L L A
a

reklámtáblácskák

z O L L A elárusitó helyeket jelzik.
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Apróhirdetések.

Csipke-

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

LUCZA JÓZSEF

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

kelmefestő é3 vegytisztitónál

J^f. bfrpatota, a gizfirtfM szemben.
=

yíllandó

=

alkalmi vételek!
FWárojbíI HiKcriilt finom áruH!
Ruha bársonyok
K 2'—
120 széles gyapjú szövetek
„—-90
120 széles zsolnai szövetek
„ L20
120 széles tiszta gyapjúszövetek „ 1.50
140 széles angol kosztümszövetek „ 2.50
150 széles Dublé kosztümszövetek,, 2.70
140 széles kék angol seviot
„ 3.—
140 széles selyemszálu lüszterek „ 2.70
140 széles fekete angol szövetek „ 3 ' —
Cosmanosi flanel és barchetek félárban
Goldberg és Cosmanosi kretonok K — . 5 0
„
„
Delinek
„—.50
Angol zefirek férfi ingre
„—.70
Nagy damaszk szalvéták
„—.56
Egész finom bluz selymek
„ 1.90
Himzések Batisztra 2 0 és 3 0 fillér
Valódi clöpl-csipkék 10 fill.-től 5 0 fillérig

Szőnyegek félárban.
Női finom sifon ingek himzéssel K 2 . —
Clott alsószoknyák finomak
„ 2'—
„
„
Bordonin
„ 1.80
Sifon alsószoknyák himzéssel
„ 2.40
Tiszta selyem női harisnyák
„ 1.50
Meleg gyapjú női harisnyák
„—.90
„
fekete női harisnyák
„—.50
Leányka Patent harisnyák olcsóért
Férfi selyem flor-soknik
„— .50
„ fekete azsuros fildeko
„—.80
Női finom divatos keztyük negyedárban
Finom gyermek-keztyük
„
Pongyolák finomak mosó
K 4.—
Pongyolák nagyon jók flanel és
pargetből
„ 5.—
Flanel és Parget blúzok finomak „ 2.20
Szövet blúzok szépek
„ 2.70
Selyem bársony blúzok
„ 5,—
Flanel leányka-ruhák
„ 1.—
Tiszta gyapjú flanel szoknyák
„ 2.60
„
„
„
nadrágok
„ 2.02
Tiszta gyapjú váll kendők
„ 3.—
Himalája sálkendők
„ 6.20
Batiszt női himzett nadrágok
„ 2.70
Szinházi sálak félárban.
1 vég selyem szálú vászon
K 13.50
1 vég lenvászon
„ 14.50
1 vég len lepedővászon
„ 21.—
Gyapjú lélekmelegítő
„
1.20
Valánsé csipkék negyedárban.
Angol női aljak
„ 5.—
Mosó reform női kötény
„ 1.60
Clott Reform női kötény
„ 2.50
Lüszter női reform női kötény „ 3 . 2 0
És még nagyon sok cikk eddig nem létezett olcsó á r b a n !

Tessék

meglátogatni!

Ritka alkalom! Szabott árak!

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.

Magyar

Ágybavízelés!
Azonnali megszüntetése!
A kor és nemi adatok közlése
ellenében felvilágosítást ingyen
nyújt:
Plaller Georg
(Bajorország)
Nürnberg

kir. államvasutak

m

igazgatósága.

64908/ÁV. 1913. sz.

„Vasufi alkalmazottak családtagjai, valamint
vasúti nyugdijasok és ezek családtagjai
részérő uj arcképes igazolványok kiadása"
A m Air. államvasutak igazgatóságától
vett ujabb közliós szerint, a vasúti alkalmazottak nejei és gyermekei, továbbá a vasúti
nyugdijasok ós ezek nejei ós gyermekei részére az előző években kiadott vörös színű
összes régi arcképes igazolványok — tehát
azok is, amelyek az 1913. évre érvényesítve
vannak — 1913. március hó 31.-óvel érvénői diVatljSlSaleiessfgets
nyüket veszítik. A régi igazolványok helyélegnagyobb választékban
be az 1913. évre érvénnyel kiadandó n j igazolványok kiállítása megkezdődött ós igy
Pollák Testvéreknél,
azok most már az eddigi eljárás szerint kéSzéchenyi-tér.
j
Csekonics-utca
relmezhetők.
•Telefon szám 854.
Telefonszám 855
Szentes,
Kossuth-utca
Azok a nyugdíjas államvasuti alkalmazottak, kik 25 évnél rövidebb ideig szolgáltak,,
azt bogy díjazással egybekötött állást nem
ÉS H A L H Ó L Y A G
viselnek, továbbá mindazok a nyugdíjas ál- G U M / V H
ÚJDONSÁGOK.
lamvasuti alkalmazottaik, -kik nejük és 18
éves vagy ennél idősebb gyermekeik részére
kérik az igazolvány'* ki ál I i tását, az t bogy nejükkel együtt 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. állam- Hygienikus óvszer különlegességek!
Valódi francia és amerikai gyártvasúti alkalmazottak nyugdíjas özvegyeinek
mány eredeti
csomagolásban.
is igazoltatni kell.
Orvosilag a j á n l v a .
Feltétlen m e g b i z h a t ó !
A nyugdijasoknak saját maguk és csa- Újdonság! »Fatime"
Ára teként 4 - 8 K
„Semiramis"
10-12 K
ládtagjaik részére az igazolvány kiállítását
attól a hivataltól kell kérni, ahol a nyugdíj Legfinomabb, legvékonyabb és legmegbízhatóbb, az
Összes eddigi gyártmányokat felülmúlják. Törv. védfolyósittatik.
ve. Kizárólag csak cégemnél kaphatók.
Az igazolvány kiállításához u j arcképet UJ! „ A U T Ó V A G I N A L S P R A Y " UJ!
kell beküldeni és kezelési illeték fejében m.
a legmodernebb és legkényelmesebb
kir. posltai érték jegyiben igazolványon/kint
női óvó különlegesség.
1 koronát kell leróni.
Ára 15 k o r o n a .
Szétküldés t i t o k t a r t á s mellett.
Az összes betegápolási cikkek nagy
A magyar vasutakra kiadott azok a kék
színű igazolványok, melyek az 1913. évre ér- Kérje Ingyen és b választékban.
é r m e n t v e 3000-nél t ö b b á b r á vényesitve vannak, továbbra is érvényesek
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 .
maradnak.
C T I
I
orvos-sebészeti míiszerI1L.LL. I I J.
g U m m i á r u k gyára,
Budapest, 1913. március hó 6-án.

Franca
i iszabásu [fz
íőH>

Budapest,

Az általános igazgatási főosztály:

IV., Koronaherceg-utca 17. Pr.

Alapíttatott 1878.
Telefon 13—76.
| | E hirdetésre hivatkozóklOkoronánfelüli v á - 1 1
• • s á r l 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 "

Wéber,
igazgatóhelyettes

NAY

ES

ROMA

köztisztasági gépek és eszközök gyára
BUDAPEST, V. KER.

ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.

Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
162
Szemétgyiijtőszekrények. Hulladékkocsik és szemeteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók Szivattyúk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Állandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben.
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<26?
<35?
#
<36?
<35?

JELm

SZEGED, Káráiz-u. 9. — Telefon 81.

<35?
<36>
<35?
<36>
<35?

a A j á n ljteljesen ú j o n n a n átalakított üzletét a nagyérdemű közönség szives figyelmébe.

<35?

-ön.

<35?
<35?

a m a g y a r é s külföldi irodalom termékei nagy választékban raktáron tartatnak, a raktáron
lévőket a legrövidebb idő alatt beszerzi.

<35?

esetleg

nem

Divatlapok és folyóiratok

<26?

a leggyorsabban eredeti árakon

<35?
#

megrendeltetnek.

Zeneműkoroskodésében
minden ú j d o n s á g raktáron van.

<26?

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

<35?
<36?
<35?

írógép kellékek

<26?
<35?

úgymint irógép szallag, szénpapir, irógéppapir, g é p o l a j stb.-ből a legjobb minőséget
S C H A R O L O G R A F é s M I I M 1 E O G R A F sokszorosító gépek raktára.

tartja

raktáron.

<55?

<26?

ilönjrvnyomclájmbajti,

<55?
<36?
<35?
<36?
<35?

mely villanyerőre é s a technika l e g ú j a b b vivmányai szerint felszerelt gépekkel van berendezve

<26?

n e m ű nyomtatványok, ú g y m i n t :

<55?
<36?

minden-

Részvények
Körlevelek
Levélpapir és borítékok Alapszabályok

<26?
<35?
<36?
<55?

Számlák
Árjegyzékek
Memorandum
Utalványok
<26?

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

előállítása s z é p Ízléses kivitelben kifogástalan pontos szállítással vállaltatnak el.

<35?

<26?
<35?

Könyvkötészete

<26?

<35?l

<26?

díszmunkák é s minden egyébb könyvkötések gyors é s pontos elvégzésére modernül berendezve.

<35?

<26?

Közigazgatási és ügyvédi

<55?

<26?
<55?

nyomtatványok állandó nagy raktára.

Ruggy a ntaliélyegzők
csinos kiállításban gyorsan é s pontosan készülnek saját műhelyében.

<3gk
<35?
<36?
<3e?

Üzleti

d ú s választékban v a n n a k raktáron é s külön rendelésre is szépen é s gyorsan készülnek.

26?<26?<26?<26?<26?<26?<26?<26?<26?<26?<26? < 2 6 ? < 2 6 h 2 6 t i 2 6 t < 2 6 t <26? < 2 6 t 5 2 6 u 2 6 ? < 2 6 t < 2 6 t < 2 6 t < 2 6 t < 2 6 t < 2 6 í j 2 6 ? < 2 6 t i 2 6 t < 2 6 t < 2 6 t j 2 í í ?
<55i<55v<55v w w
w
w
w
w
w<35? w
w
w
<35?<35?<35?<35?<35? <35?
.
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