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Lukács a helyzetről.
A politikai /szünetnek hamarosan vége szakad. Húsvétra inkább békés cikkek
jelenteik meg, viszont, hogy iaz ünnepek
elmultaik, ismét harci fringiát emlegetnek.
Az ellenzék szerinit a mai kormány léte
vagy nem léte itt a kérdés. Tudósítónk tehát beszélt a miniszterelnökkel és arra a
kérdésire, hogy befejezettnek tartja-e korszakalkotó .akcióját, igy felelt Lukács
László:
— Ott még távoliról sem tartunk. Hiszen különböző alkalmakkor tett nyilatkozataimból tudják, hogy még egy egész sovár megoldásra,

melyek a

választójogi reformmal szoros összefüggésben vannak. Ezeknél is nagyon sok
gondra és körültekinitésirie lesz szükség,
hogy a kockán lévő nagy érdekeket megvédjük.

A választókerületek

uj

beosztása

a legnehezebb problémák egyike és én remélem, hogy az ellenzék végül elérkezik
ahoz a belátáshoz, hogy ennek a kérdésnek a megoldásánál nem szabad távollétével tündökölnie, mert ha van olyan terület, melyen a magyarság szupremáciája
kockán van, hát ez a terület az. Itt szükség van arra, hogy minden igaz
magyar,
kinek a szive helyén van, összefogjon.
A

nemzeti munkapárt eddig is a leglelfciismeretesebben ügyelt arra, hogy müvébe
hiba nem csússzon be. Nyugodtan néz mindenfajta kritika elébe, mert a legnagyobb

Szivar-legenda.
Irta: Heltai Jenő.
1.

A régi regéik idejében, elmúlt századok
kéjkfő távolában, ködös Albionban élt egyszer egy király, nem tudom hányadik. Kicsoda? A történet iróik nem jegyezték fölt a
névét, igy tehát röviden Hányadik Kicsodának fogjuk hivni, annál is inkább, mert ezt
nekünk senki meg nem tilthatja. Hányadik
Kicsoda daliás levente volt, gesztenyeszin
haja göndör fürtökben omlott a vállára és
az orra alatt selymes bajusz pelyhedzett,
hogyne pelyhedzett volna, aimiikor Hányadik
Kicsodának még nem volt felesége. Ilyenformán nem hazudunk, amikor azt mondjuk,
hogy abban iaz időben Hányadik Kicsoda
uralkodott Albionban.
Hányadlik Kicsodának egyetlenegy nagy
szenvedélye volt: a szivar. Nem az a drága
jó havanna, amelynek olaj-dus levele illatosabb Eirász rózsáinál, hanem a közönséges,
egyszerű, olcsó, majd azt mondtam volna
trafikszivar. Ha nem volna felségsértés, azt
mondanám, hogy Hányadik Kicsoda egész
nap ugy füstölt, minit egy rossz vaskályha.
De ezt nem merem mondani.
2.

Most, Ihogy .a királlyal megismerkedtünk, nyugodtan áttérhetünk a wprthingtonl
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rigorózitássál vigyázott, hogy a törvény- nesén károjs politikai célokat követtek?
alíkotássíál szemben ne állhasson meg a Én mindenkor őszinte voltaim velük szempártoiskodás vádja. Nyugodt lelkiismeret- ben. Délibábokat soha ,sem kergettem, sőt
tel állithatjuk, hogy sem a szenvedély, sem mindenkit óvtam a fantomoktól1. Rekrimiaz ellenfél rövidlátása nem befolyásolt nálni most nem akarók. Mi mindent beszélmunkánkban. Amiért dolgoztunk, .az egyes tek rólam? Hogy Tiszával összevesztem,
egyedül az (a szigorúan átgondolt elv hogy frondot csináltam és más efféle rémvolt, hogy iá hazánalk használjunk s a par- históriákat. Én és fronde? Mikor a szabadlamentárizmust erősítsük. Nem szeretem a elvű párt megbukott és a koalíció hatalfrázisokat, sőt a szóvirágoktól ás tartóz- mának zenitjén állott, talán mindössze tikodom, mégis nyugodtan jelenthetem ki, zenketten voltunk, kik a Lloyd-klubban
hogy a megelégedés és megnyugvás érzé- összejötünk billiárdozni. Politikát nem csisével tölt el a tudat, hogy ez a nagy mü a náltunk és nyugodtan néztük, hogy kornemzeti munkapárt odaadó támogatásával mányozzák az országot. Csináltunk csak
egy szóval is akciót az urak ellen? Mi is
tető alá került.
talán?
— Teljesen hidegen hagy, ha az el- memorandumokat gyártottunk
Bécsbe
szaladgáltunk
talán,
bogy
hátsó
lenzéki urak most a sértő kifejezések egész
lépcsőkön
intrikákat
hozzunk?
Eszünkbe
regiszterét vonultatják föl, ha róliam véleményt mondanak. Ebbe nálunk minden- sem volt. De mikor már nagyon cifrán
kinek bele kell törődni, aki valamit el akar mentek a dolgok, engedtünk a felség megérni. Volt idő, mikor .egészen másképen hívásának és a király és az ország bizalbeszéltek rólam, amikor minden reményü- mára támaszkodva megkísértettük, hogy
rendet csináljunk. Ez emberi számitás
ket belém helyezték. Ez nem indiszkréció,
még iaz Erzsébet-téri verebek is csiripel- szerint sikerült. Ezen az uton tovább haték, hogy valósággal berontottak
zamba: lépjek már végre akcióba.

a háHisz

ladni, a nemzet igazi jogaiból semmit föl
nem adni, azokat intézményekkel
megerő-

mindenki tudja: én eszközöltem ki Justh
Gyulának áz audienciát, jamelyre ő oly
nagy .súlyt fektetett s melynek lefolyásáról
párthiveiiniek be is számolt, citálva őfelsége klasszikus mondását: „Kedves Jusith,
de azért jó barátok maradunk!"
— Én tehetek talán róla, hogy ezek
az urak elérhetetlen, sőt az országra egye-

síteni, ez a mi programunk, ebez hívek maradunk, amig birjuk a király és az ország
bizalmát. Minden egyéb közömbős ránk
nézve. Emlékszem az öreg Pulszky hasonlatára, a karavánról meg a kutyáról.
Ez a kép nagyon illik arra a vadászatra,
melyet most ellenem rendeznek.

dohánygyárra, amely abban az időben ködös AÍ'bion legnagyobb dohánygyára volt.
Worthington nevét a iföldrajz-tudósOk
éppen olyan kevéssé jegyezték fal, mint Hányadik Kicsodáét a történetírók. Ha mi mégis tudjuk ennek az egyszerű városkának a
nevét, ez a mi szerencsénk. Szerencsénknek ezzel még nincs vége, neki köszönhetjük, hogy a Mabel nevét is tudjuk. A worthiingtoni dohánygyárban vagy kétezer csinos leány foglalatoskodott, közöttük a szépek szépe, a Mabef nevű ej, haj, kökenyszemii szőke.
Mabel, mint jóizlésü nő, undorodott a
dioihámygyártlóll és attól' az ádáz munkától,
amellyel fiatal testét gyötörnie kellett. Ennélfogva állandóan azon törte fejét, hogyan
szabadulhatna onnan. Érezte, hogy neki a
finom uri élethez van tehetsége 'és föllázadt
a sors elleni, amely tehetségének az érvényesKésében megakadályozta. És kökényszemét
ej haj, néha vörösre sirta, miközben cifra
papir-pántlikákat ragasztott a barna szivarok domborodó hasára.

kára pedig tintával, angolul és érzéssel ráírta a következő verset:
„Ki e fürtöt visszahozza,
Ajkam csókkal sokszorozza."
Sok értelme ennek a versnek nem volt,
de nagyon jól' hangzott, különöslen angolul.
Aztán a fürtöt belegyártotta egy kövér szivarba. A szivart huszonnegyedmagával skatulyába tették, a skatulyát leszögezték és a
Mabel szivarja ebben a cifra fakoporsóban
távozott a gyárból, hogy odakint a városban
föltámadjon és fái támadás után hamuvá és
porrá "légyení . . .
Három hónappal lutóbb Hányadik Kicsoda angol király, ebéd után rágyújtott egy
vastag sziVarfa, amelynek a végét Jakab
mester, a hóhér, nagy szakér tetemmel és
éles pallossal1 már lenyisszantotta. De akárhogy rágyújtott, a tiszteletlen szivar nem
akart szelelni. A király megharagudott a
rebellis dohányrúdra és ugyancsak nevezett
Jakab mesterrel ősi angol! iszokás szerint kerékbe törette. Amikor a hóhér elvégezte a
munkáját, az összetört szivarból kihullott
egy szőke fürt, a fürtön pántlika, a pántlikán versike. Jakab mester a titokzatos letetet átnyújtotta a királynak, aki ámuló szemmel olvasta le a pántlikáról a csábító Ígéretet:

3.

Egy szép napon — ezt is csak ugy mondom, pedig ez a dohánygyári nap épen olyan
csúnya volit, mint a többi — mondom, illetve nem mondoim, egy szép napon a köfcényszeimü, ej haj, szőke Mabelnek kedves ötlete támadt. Szőke hajából levágott egy fürtöt, piros pántlikával megkötötte, a pántli-

Ezeket mondotta a miniszterelnök. És

„Ki e fürtöt visszahozza,
Ajkam csókkal sokszorozza".
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ez ma á helyzet. Ehez csak az ellenzék
harcát tessék hozzágondolni. Mikor harcukat megkezdették; megírtuk róluk, hogy
sohasem bíznak a magúik erejében, hanem
mindig csak ellenfélteik — gyöngeségében
reménykednek: Azóta próbát'tettek, ha
niem is a saját erejükkel, hát legalább a
nemzetközi szociáldemokraták segítségével; — ámde hiába. Hát most visszatérnek a régi módszerhez. Minden bizalmukat abba vetik, hogy hátha maga — a
munkapárt szerzi m)sg számukra a diadalt? Ha ők gyarlók, hátha a munkapárt
még gyarlóbb? Mert' azt már bevallják,
hogy ;a' munkapártot sóm felülről, sem
alulról megbuktatni nem tudják, — hát
újra megpróbálják: nem lehet-e belülről?
Tapasztalták saját káruikon, hogy ez hiábavaló reménykedés, — de ők semmit sem
tanülniak s mindent felejtenek. Hát megint
ámítják önmagukat, hogy most megteszi
nékik a munkapárt a nagy szolgálatot s
minden ok és cél nélkül, az elért óriási sikerek közepette csupán az ö kedvükért háborúságot kezd — önmagával! S ebből a
sovány reményből akarnak megélni és ezzel a szalmaszál vigasszal akarják pártjukat föntártáni!"— Legszomorúbb az' egészben, hogy ki tudja, hányadszor térnek
Vissza ehez az iíllizióhoz, amelybői annak
idején kiindultak s amelybe ugy kapaszkodnak bele újra meg újra, mint a mesebeli kigyó, amely mindig a saját farkát
harapja.
. Hadgyakorlat Csehországban. Prágából
jelentijk: A nyár folyamán Csehországban
nagy hadgyakorlat lesz, amelyen, a 8. és 9.
halditeist és .az 1., 2. és 14. íhiadibestnek részei
fognak részit venni, A fő vezényletét Ferenc
Ferdinánd királyt herceg fogja átvenni s
.melléje lesz ásatva Hötzendorfi Konrád vezérkari főnök.

Hányadlik Kicsoda pillanatig sem habozott.
— Lóra leventék! — (kiáltotta izgatottan. — Utániam a worthingtonii dohánygyárba !
Ezzel a leventék ellovagoltak.
4.
Amikor a gyár igazgatója, aki az udvarnál a sziyarnagyi méltóságot viselte, megpillantotta a királyt, majd hanyatt vágódott
á .tisztelettől. De amikor ia király az orra alá
bökte ,a pántlikás szőke fürtöt és elmondta,
hogy ezt egy szivarban találta, valóban hanyatt vágódott a rémülettől.
— Elcsapom, elcsapom, — zokogta megtörten. — Akáhki tette, elcsapom . . .
— Még nem, — mondta ia király. —
Hivd össze a leányokat. Hadd tudjuk meg,
kié ez a fürt?
Az igazgató, aki egyik 'kezével még
mindig a kényéit törölte, a másikkal személyesen húzta meg a gyülekezésre szólító harangot.' Egyszerre -betódult minid a kétezer
munkáslány, köztük a szépek szépe, az ej,
haj, kökényszemü, szőke Mabel.
— Valaki . . . valaki . . . — dadogta
a gyárigazgató szivarnagy.
— Csönd! — förmedt rá a király, mialatt a kétezer leány hódolatteljesen térdre
borult előtte. Mind a kétezernek dobogott a
szive, dé egyiké sem ugy, mint a kökényszemű, szőke, ej haj, Maíbelé.
— Csönd! — ismételte a király és igy
szólt a leányokhoz:
„Ki e fürtöt visszahozza,
Ajkam csókkal sokszorozza".
Ezzel meglebegtette felséges kezében a
versikét a hozzátartozó papirospántíikával s

délmagyarország

A márciusi közgyűlés.
— Minden indítványt elfogadtak. —
(Saját tudósítónktól.) Ma délután négyórakor tartotta a város törvényhatósági bizottsága március havi közgyűlését, amely
várakozáson felül érdékes vollt. Ismét
a
szinház, illetőleg a szinügyi bizottság dolga
- keltett nagyobb vitát. De általában meglehetős élénk érdeklődést tanúsítottak a városatyák a tárgysorozat többi pontjai iránt is,
egyik-másiknál fölszólalók jelentkeztek, -ezúttal azonban valamennyi tanácsi javaslat
simán perdült keresztül a közgyűlés szankcionáló retortáján. -A közgyűlés lefolyásáról
— a szinügyi vitát -kivéve — az alábbi részletékben számolunk be:
Elnök Lázár György dr. polgármester.
A jegyzőkönyvet Rack Lipót dr. városi aljegyző vezette. A polgármester havi jelentésének fölolvasása után az interpellációk és
indítványok következnek. (A Wimmer Fülöp interpellációjával kapcsolatos szinügyi
vitáról lapunk m á s helyén, külön tudósításban számolunk be.)
Dobay Gyula d'r. interpellációt intézett
a polgármesterihez a városi tisztviselők fizetésrendezése ügyében. Azt kérdezte, miért
késik a fizetésrendezési javaslat, amikor más
városokban az uj városi törvény alapján
már hónapokkal előbb rendezték a tisztviselők fizetését, Szegeden pedig már hónapok óta tárgyal róla a szervező bizottság.
Miután- a z interpelláló bizottsági tag nem
vollt jelen, az elnök kérdést intéz a közgyűléshez, ki vállalja el az interpellációt.
Wimmer Fülöp: Én!
,.
(
Taschler Endre főjegyző kijelenti a tanács nevében, hegy a fizetésr-endezJsi javaslat tárgyalására kiküldött szűkebb bizottság már elkészült a munkájával -és a polgármestertől függ most inár, miikor -hiívja
össze a nagybizoftságot. Kijelenti a tanács
nevében, -hogy az áprilisi közgyűlés programján már szerepelni fog a tisztviselők fizetésrendezése.
i
Wimmer Fülöp tudomásul vészi a tanács válaszát.
Regdon Károly dr. a tüdőbaj terjedésének meggátlására azt inditványozta, hogy a
a pántlikához tartozó szőke fürttél egyetemben.
Erre éles sikoltás hallatszott és egy
leány, egy ej haj, kökényszemü szőke, elájult. Mabel
A lányok morajlotta'k, a leventék is rnorajlottak, maga a szivarnagy is morajlott.
Csak a király nem morajlott. Odalépett Mabélhez ás gyöngéden fölemelte a földről.
Mire Mabel sürgősen magához -fért és szendén pirult a király karján. Hányadik Kicsoda pedig, imint korának élső lovagja, elkezdte Mabel ajkát, a vers értelmiében, csókkal
sokszorozni . . .
5.
Két hónap muliva Hányadik Kicsoda oltárhoz vezette a kökényszemü, szőke, ej haj,
Mabelt, aki egyszerű dohánygyári munkáslányból ilyen módion Albion királynéja lett.
A worttóngtonii dohánygyárat azonban
az esküvő után mindörökre be kellett zárni.
A gyár szivarjai ez idő óta egyszerűen élvezhetetlenek voltak. Mindén- szivarhoz egy
szőke, vagy barna hajfürt volt mellékelve,
a Jessieé, a Kittyé, a Nellyé, végig mind a
kétezeré . . .
i
És a Mabel legendája él ma is az egész
világon, minden dohánygyárban. Azóta tömik tele a leányok a szivarokat selymekkel,
fátyoldarabókkal, haj tűkkel, fésűkkel, harisnya-kötőkkel és egyéb csecsebecsékkel. Mert
nem lehet tudni . . . hátha az., aki megtalálja, kíváncsi lesz a szerelmi jel küldőjére?
És hátha -négylovas hintón jön el érte, hogy
feleséigüli vegye, mint valamikor a régi regék idejében, századok kéklő távolában, ködös Albionban, Hányadik Kicsoda, a kökényszemü, ej haj, szőke Mabelt? . . .

1913. március 16.
tanács nevezzen ki egy szakbizottságot, a
mely időről-időre elrendeli a szükséges intézkedések megtételét. Inditványozza ezenkívül a gyermekjátszótér portalanítását, a
Kórház-utca rendezését és azt, hogy tiltsák
el a köplködlést a főutcákon. A tanács a szakbizottság alakítására vonatkozóan a közegészségügyi bizottság véleményét kéri majd
ki. A gyermekjátszótereket -már portalanították, a Kórház-utca rendezését pedig az idei
városrendezési program keretében még a tavasszal végrehajtják. A közgyűlés tanács
előterjesztését Regdon Károly dr. felszólalása után elfo-gadta.
Pick Jenő a szegedi paprika hírnevére
káros és olcsó spanyol-paprika beözönlése
ellen lépett inditvánm-yal a közgyűlés élé.
Már pgy izben, régebben, hasonló célzatú indítványt tett. Azt ajánlja ezúttal, hogy a
váro-s bérlőit kötelezzék, hogy földjeik bizonyos -részét paprikával ültessék be és igy
mozdítsák el: a termelést. Somogyi Szilveszter dr. -főkapitány, az ügy előadója, kijelentette, hogy az nehezen volínia megvalósítható.
Tudomására hozza azonban a közgyűlésnek,
hogy a Bodomi-réten, a város n-yolcholdas
konyhakertészeti teliepén, a paprikát nagyobb
mennyiségben termeszti. Ezenkívül értesiti a
közgyűlést -arról, hogy a földimivelési miniszter szakértőt küld, aki a paprikatermelés fejlesztésiére és -ezzel a paprika olcsóbbá
tételére szakszerű tanácsokkal fog szolgálni.
A közgyűlés a tanács előterjesztését tudomásul vette.
to
Franki Antal indiitváhyozta a közgyűlésnek, hogy Kovács Istvánról, a nemrég elhunyt népiskolai igazgatóról, érdemei elismeréséül utcát nevezzen el Pellsővároson.
Ajánlja, hogy a Szentgyörgy-téri iskola mellett lévő névtelen utcát nevezzék el Kovács
István utcának. A tanács az indítvány elfogadását javasolta. A közgyűlés ugy határozott.
Fajka János főszámvevő inditványt tett
a közgyűlésnek, ihogy a -felsővárosi Deszkás-temetőt az ott nyugvó Dugonics Andrásról Dugonics-temetőnek nevezzék el. A közgyűlés az inditványt elfogadta.
Az alsótanyai iparvállalat részére nagyobb területet adott a város részben ingyenes, részben igen csekély áron, oly föltétellel, -hogy ott konzervgyárat, gőzmalmot,
gabonaraktárat, födött istállókat és harminc munkásházat épitsen. Két év alatt kellett volna ezeket a iétesitményeket fölépíteni, de eddig csupán a gőzmalmot építették
föl. A tanács ezt helyszíni vizsgálattal is
megállapította. A szerződési feltételek szerint ezért kötbér fejében összesen 13.603 koronát kellene fizetnie a vállalatnak. Ujabban
azonban két évi halasztást kért. A tanács
a halasztás megadását 1915-ig javasolta. A
közgyűlés elfogadta a tanács javaslatát.
A vásárcsarnok -ügyében Bokor Pál helyettes polgármester tett előterjesztést. Közölte az újonnan megalakított biráló bizottság tagjainak névsorát és kijelentette, hogy
a vásárcsarnok tervpályázata most már hamarosan eldől.
,
;
Hoffer Jenő szólt hozzá a tárgyhoz és
egy óvóintézkedésre hivta föl a közgyűlés
figyelmét. Ez arra irányul, hogy a pályázók
csak olyan föltétellel hagyják a -bizottságnál
a terveket, ha az uj biráló bizottság döntésének alávetik magukat. Ha ,a város ezt nem
köti ki, a pályázók még kártérítést is követelhetnének.
A közgyűlés ezzel a -módosítással elfogadta a tanácsi javaslatot.
Az óvóiskolák államosítása ügyében Gaál
Endre dr. kulturtanácsos referált a közgyűlésnek. A tanács magáévá tette a népnevelési bizottság javaslatát,
amely
szerint
300,000 korona épitési költségen kivül ajánljon föl a város az államnak még évi tizenkétezer koronát az óvóiskolák íentartásához és adjon megfelelő nagyságú ingyen-telkeket. A közgyűlés hozzájárult ehez a javaslathoz.
,
A munkanélküliek segítése érdekében a
szegedi szociáldemokrata szakszervezettől
kérvény érkezett a városhoz. Somogyi Szilveszter dr. főkapitány kipuhatolta, hogy ősz-
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szesen háromszáznyofcvan 'munkanélküli van
Szegeden a különböző iparágakban. A tanács
ezek számára ezer korona segély kiutalását
hozta javaslatba s a közgyűlés igy határozott.
A zákánykerületi szülésznői állásra a
közgyűlés özvegy Tóth Sándornét választotta meg.
Még néhány apróbb ügy elintézése után
az elnök a közgyűlést berekesztette.

Az amerikai Ítéletidő.
Több ezer halott, több tízezer hajléktalan.
— A katasztrófa borzalmai. - Megakadt
a munka. — Sok millió dollár a kár.)
(Saját tudósitónktól.) Az a rettenetes
orkán, melynek első pusztításairól már hirt
adtunk, még mindig istenitéletet tart ÉszakAmerikában. Ezrekben lehet számolni a halottakat és tízezrekben a hajléktalanokat. A
tornádó városokat rombolt össze, tengerekké dagasztja a folyamokat. Mindenütt rettenetes fejetlenség és az orkán közvetett hatásai megnyilatkoznak a kevésbé sújtott helyeken is. A gyárakat ugyanis mindenütt bezárták, a munkásnyomor máris felér egy
ujabb katasztrófával.
A tornádó pusztításairól ma a következő
táviratok érkeztek:
Springfíeld, március 26.
A daytoni polgármester jelentése szerint a katasztrófa következtében körülbelül
ötezer ember veszítette életét. Harmincezer
ember hajléktalanná vált.
Newyork, március 26.
Ohióból és Indiánából pusztító áradáso• kat jelentenek. Attól tartanak, hogy igen sok
ember eletét veszítette. Daytonban, melynek
az utcáin a viz több méter magasságban áll,
már negyven holttestet szedtek össze.
Youngtown

(Ohió), március 26.

A gyárak bezárása következtében huszonötezer embernek nincs munkája.
Több
községben a viz elsodorta a vasúti hidakat.
Az ohiói Ddavareban kétszáz lakóházat elsodort az árviz.
Newyork, március 26.
A tornádó halottainak száma legalább
háromszáz. A sebesültek száma meghaladja
a hétszázat. Ezerkétszáz
épület rombadőlt.
Az anyagi kár csak Ohamában mintegy tizenkét millió dollár.
A romokon szivettépő jelenetek játszódtak le. Számos veszedelmesen sebesült személyazonosságát ínég nem lehetett megállapitaní. A kórházak zsúfolva vannak. Szövetségi csapatok és polgárőrség cirkálnak a
romokon és kutatnak halottak és sebesültek
után. Ez március 15-ike óta a hatodik orkán
volt.
Newyork, március 26.
Ohamának negyven
városrésze
részint
rombadőlt, részint lángban áll. A forgószél
mindenit elsöpört, amit útjában talált. A telefonközéppont, amelyben százhetvenöt telefonkezelőnő volt, részben összeomlott. Számos lány halt meg, vagy megsebesült. A
Szent-Kereszt kolostor teljesen megsemmisült. Egy zsúfolt mozgószinházat a vihar elsöpört. A romok százakat ütöttek agyon. A
gyermekkórház a benlévökkel együtt a vihar martaléka lett. A gyermekek nagyobb
része meghalt. A villamos müvek erősen
megsérülteik, ugy, hogy az egész város sötétben maradt. A tornádót felhőszakadáshoz
hasonló eső kisérte. Ohamába már csapatok
érkeztek, hogy a fosztogatásokat megakadályozza. A Misszurin átvezető vashid leszakadt. Az ohamai halottak .száma legalább
kétszáz. A forgószél más városokban is nagy
pusztításokat okozott. Az Atlanti Óceánon

is szörnyű vihar dühöngött.
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A Szegedi Munkások
Szövetkezete.
-

Agitáció kedvéért készült a felhívás. —

(Saját tudósitónktól.) A Délmagyarország mai számában leközölte azt az elkeseredett haragú föílhivást, amelyet a napokban
a Szegedi Munkások Szövetkezetének igazgatósága a szövetkezet tagjaihoz intézett.
Ez a fölhívás; igen kétségbeesetten panaszolta el, hogy a szövetkezet katasztrófához közeledik és a katasztrófa rövid időm belül föltétlenül be is következik, ha a tagok a közeli
jövőben sokkal nagyobb mértékben nem pártolják a szövetkezetet, mint ezt eddig tették.
A fölihivás továbbá logikus sorrendben fölsorolta azokat iaz eredményeket, amelyeket az
áru beszerzés és eladás terén már a szövetkezet elért és buzdította a tagjait, hogy ezen
eredményeket minél többször vegyék igénybe. Az egész fölhívás szóval azt a benyomást
keltette, hogy a Munkások Szövetkezete válságokkal küzd és közeli csőd előtt áll.
Tegnap azonban, mivel ünnep volt és a
szövetkezetet zárva tartották, pozitív formában nem állapíthattuk meg, hogy tulajdonképen mi igaz abból, ami a fölhívásban állt.
Bár semmiféle szövetkezet alakulását nem
helyeseljük, mivel a szövetkezetek legtöbbször a kereskedői érdekék ellen irányulnak,
mégis bizonyos érdeklődéssel fordultunk a
Munkás Szövetkezet ügye felé, mivel ennek
létéhez nagyobb reális közösség fűződik. Ma
éppen ezért a Délmagyarország
munkatársa elment a szövetkezet Mikszáth Kálmánutca 22. szám alatti helyiségébe, ahol Bari
Károly üzletvezető a szövetkezet ügyére vonatkozólag a következő fölvilágositással
szolgált:
— Korán reggel olvastam már ia Délmagyaroriszág mai cikkéit és nagyon csodáltaim,
hölgy a felhívást, amlalyet csak vasárnap bocsájtottunk ki, már ma teljes szövegében "közli lapjuk. A felhívásra vonatkozólag annyit
mondhatok, hogy koránibse fedi a tényleges
állapotot, mert ez a felhívás csak agitációnális jellegű. A szövetkezet nem ihogy katasztrófa előtt állna, hanem semmiféle anyagi bajokkal sem küzd, Én sem helyeslem a felhívásnak elkeseredett hangját; die változtatni
azon nem állt módomban, mert az igazgatóság fogalmazta. Ugy va.n a diölög ugyanis,
hagy a szövetkezetnek 500 taJgja van. Ezek
közül, mintegy 80—100 tag már régehlb idő
óta, ismeretlen okból, nem vásárol a szövetkezetnél. Ezeket a tagokat akartuk mi a felhívás segítségével visszatéríteni.
Küllőmben
mi akikor is agitálnánk, ha mind a tag itt vásárolni, sőt ha fél város is ide járna portékáért. A felhívást tehát nem kell szószerint
értelmezni, mert bővelkedik olyan túlzásokban, amely az agitációval járnak.
— A szövetkezet egyébként két és fél év
előtt alakult, ötszáz tagja, azaz részvénye
Van. Egy részvény husz koronába került. A
szövetkezet az árukat nem adja olcsóbban,
mint más kereskedés, hanem a vásárlott áruk
értékének megfelelő blokkot ad', ha ez az érték ötven koronát kitesz, akkor azért egy
szelvényt ad és a szelvényeik az év végén, a
tiszta haszonnak megfelelő osztalékban részesülnek. Eddig azonban nem volt még tiszta
haszon.
Ennyit mondott a szövetkezet vezetője.
Beszédét azonban sokszor megszakította,
mivel vásárlök étkeztek. És elég gyakran.
A szövetkezet ugyanis nemcsak tagoknak
árusit, hanem olyan szegényebb munkás embereknek is, akik részvényt venni nem bírtak, de tagjai a szakszervezetnek. Helyiségük egyébként nagyon tágas, tiszta, szép helyiség és tömve van áruval. Persze szövetkezeti áruval. Köztük szerepel ilyen árucikk is: „A természet virágai" verses kötet,
irta Pestatics István. Ára 60 fillér. Ez a Pestatios egy öreg cipészmester és öregségére
verseket adott ki, szövetkezeti alapon. Kint
hevernek a könyvek a pulton és vehet mindenki, aki csekély 60 fillérért gyönyörködni
akar a természet virágaiban. Még egy blokkot is kap ráadásul . . .
— A szövetkezet minapi fölhívásának', —

3
folytatta beszédét a vevők távozása után az
üzletvezető, — meglett az eredménye. Tegnap
délelőtt és a mai nap folyamán, már nyolctíz olyan vevő tért vissza, akiket már hónapok óta nem láttam. Hiába, a munkásokat
csak erős agitációval lehet összetartani. Még
egy-két ilyen fölhívás és jövőre talán osztalékot is fizetünk . . .

Baek Bernát elmondja az
összeférhetetlenségi eseteket.
— A szinügyi-bizottság munkássága. —
(Saját tudósitónktól.) A szinügyi bizottság krónikája ma ujabb fejezettel bővült.
Baek Bernát is lemondott a szinügyi bizottsági tagságról, amit az tesz különösen érdekessé, hogy lemondó levelében felsorolja
azOkat az összeférhetetlenségi eseteket,
a
melyeket a szinügyi bizottság egyik ülésén,
már bejelentett. Badknak ezt a levelét egész
terjedelmében 'közöljük és csak az a hozzáfűzni valónk, hogy ez is ujabb érvvel szolgál ahhoz a kezdettől fogva hangoztatott álláspontunkhoz, hogy a tanács ne akarjon
sezm'behelyezfcedni a közvéleménnyel, hanem
működjön inkább közre abban, hogy minél
előbb olyan változáson menjen keresztül a
szervezeti szabályrendelet, amely a szinügyi
bizottság tagjainak a megválasztását a közgyűlés kezeibe teszi le.
A 7688—1913. számú végzéssel a tekintetes tanács arról értesít — kezdi levelét
Baclk 'Bernát, — engem újólag a szinügyi1
bizottság tagjává megválasztani szíves volt.
Amidőn ezen megtisztelő bizalomért hálás
köszönetet mondoik, sajnálatomra nem vagyok azon helyzetben, hogy ezen tisztséget elfogadjam és kénytelen vagyok azt a
tekintetes tanácsnak
ismét
rendelkezésére
bocsátani. Ezen elhatározásom indokait
a
következőkben bátorkodom kifejteni:
A szinügyi bizottság föladata a szinügyi'
szabályrendeletben szigorúan körül van irva és főleg a szinház művészi színvonalának
megítélésében és ellenőrzésében á l , még pedig egyrészt az előadásra kerülő szinmüvek
megválasztásának ellenőrzésére, másrészt az
előadásoknak kiállítására és ,a mise en scéne megítélésére van hivatva művészi 'szempontból,.
|
Azonban művészi kérdésekben
Ítéletet
mondani a legkényesebb dolgok közé tartozik, miután 'ezekben mérhetetlen szellemi
dimenziókról és az egyéni izlés meghatározhatatlan megnyilvánulásáról van szó, amely
utóbbi oly különböző alkotó elemek szüleménye és aszerint változik, minél mélyebben és behatóbban foglalkozik az ember a
tárgygyal. Minden ezirányban nyilvánuló nézet vagy vélemény megcáfolható, mert pozitív és megmásithatatilan helyességgel biró
szabályok e tekintetben föl nem állíthatók.
Ha tehát egy bizottság ily kényes, szubtilis
kérdésekben Ítélkezésre van hivatva, ezt
eredményesen csak akkor teheti, ha ezen bizottság összes tagjait azon szilárd elhatározás vezeti, hogy a fölmerülő művészi kérdéseket behatóan, teljes
tárgyilagpssággal
fogják elbírálni, úgyszólván mély szántást
akarnak végezni.
Sajnos, a bizottság három tagjánál részben a jóakarat, részben a tárgyilagosság hiányát kellett észlelnem ós ennek folytán az
ezen urakkal való sikeres együttműködést
részemről lehetetlennek tartom. 'Miután kísérleteim: ezen uraktól eljárásuk felől fölvilágosítást nyerni, nem sikerült, Gerle Imire
dr. bizottsági tag u r részéről azáltal lett meghiúsítva, hogy kétrendbeli e célra egybehívott gyűlésen vonakodott megjelenni, indíttatva érzem magam ezen ügyöket a tekintetes tanácsnak, mint megbízóinknak tudomására ihoznii ós kérni, hogy ez ügyekben hivatalból állást foglalni szíveskedjék.
Gerle dr. u r a januári közgyűlésen kije-

1913. március 26.

4
lenbetíie, hogy ő már ,éveik óta a szinügyi bizottság ülésein részit nem. vetít s azokon a jövőben sem fog megjelenni. Gerle dr. ur azonban nem .azért lett ezen bizottság tagjáívá
megválasztva, hogy pusztán .a bizottsági tagok névsorában díszelegjen, hanoin azért,
ment a tekintetes tanács reá 'bízta ezen megválasztással a város érdekeinek művészi
szempontból leendő megóvását. Hogy az ily
irányul megbízást valaki többé 'vagy keivósibbé komolyan veszi, ez lielkiisimienetheli kérdés, amennyiben az illetőnek egyáltalában
szándéka .az elvállalt kötelezettségeket teiljesitieuá. Ha azonban va-Md egyrészt :az ily meg
hizáfet elfogadja, másrészt pedig .nyilvánosan
kijelenti, boigy az elvállalt kötelezettsógeknék .eleget tenni nem szándékozik, ilyen eljárás egyáltalában nem korrekt és az állással inkompatibilis. Ily .estetekben az illetőnek
tagadhatatlan kötelessége mlögfhizóját erről
értesíteni, ®z utóbbinak ily módon alkálimat
nyújtani, hogy érdekeinek mlagóvását másra
ruházhassa. Gerle dr. urnák szabadságéban
áll, hogy a szinház művészi érdekeivel ne
törődjék, azonban erről a tanácsot tisztségéről való leköszönése mellett értesiteniie kell.
Miképpen ítélné meg .Gerle .dr. ur az esetet,
h!a egy kartársa valamely perben a f.él képviseletét elvállalná és anélkül, hogy a képviseletről lemondana, kijelentené, hogy az ügygyel nem törődik? Ugy látszik különben, miszerint Gerlie dr. ur egyáltalán nem bir érzékkel az iránt, mi kompatibilis az ilyen megbízatással s mi nem, mert különben a szünügyi bizottság eltörlését célzó indítványának
benyújtása előtt lemondott volna szinügyi
bizottsági tagságáról. N.em járja, egy tisztséget valamely bizottságban tovább viselni,
ha az illető kijelenti, hogy ezem bizattiságnlak nincs létjogosultsága és az céltalan. Ha
az ily eljárást szó nélkül hagyjuk, iákkor ne
csodálkozzunk, ha a Pesti Hírlap mároiíus
20-ikii számában ilykép aposztrofál bennünket: , A jó vidéken, aikcil annyi, dle annyi
fogalmat fordítanak ki a sarkaiból."

.AjmMőn a föntjelzett eseteket a tekintetes tanács elé terjesztem, kérem, hogy .azok
megvizsgálása után azon urakkal szemben,
akiknél vagy a jóakarat hiányzik, vagy alkik
nem binnaik kellő objektivitással a szinügyi
bizottsági tagság .ellátására és betöltésére,
a tekintetes tanács bizalmatlanságának
adjon kifejezést.
iBüasBBaEsaaa

A francia kormány helyzete. Párisból
jelentik: A kamara ülése után Barthou .miniszterelnök a kabinet tagjait tanácskozásra
hívta össze. A miniszterelnöknek sikerült a
három -radikális .minisztert, akik a pártfegydiem hatása alatt rögtön ki akarták válni,
arra birni, hoigy ezt az elhatározásukat holnaputánra halasszák el. A kamara holnapi
ülésén uj szavazás lesz a .kabinet összeállítására vonatkozó interpellációréll. Ha ez a
szavazás a kabinetre kedvezőtlen eredményű lesz, az egész kabinet azonnal lemond.
Lemond a lippai követ. Képviselői mandátumáról való lemondásával legközelebb
Niamessny Mihály, a lippai kerüleit követe
fogja meglepni a közvéleményt. A fiaitall
honatya, aki a választójogi javaslat bizottságban való tárgyalásakor demokratikus hajlandóságúinak mutatkozott, Temesiinegye főügyészi állására pályázik, amely Darabanth
János dr. halálával üresedett meg. Május első napjaiban lesz a megye közgylüósia, amelyen betöltésre kerül a főügyészi állás. Niamessny Mihály érdekében, aki képviselőnek
való megválasztása előtt alügyésze volt Temcsmegyéne'k, már megindult az agitáció.
Maiga a főispán, Joanovics Sándor dolgozik
a képviselő érdekében és igy a megválasztása biztos.

ISzmollény ur időköziben tisztségét ,a tekintetes Tanácsnak rendelkezésére bocsátotta s ezen eljárásával az egyedüli helyes utat
választotta, amely ügye tisztázásához vezet.
Nem kélpezheiíi egy bizottság hivatását, 'tagjainak összeférhetetlenségi .esetei" 'fölött Ítélkezni, hanem a megbizój,áinak, ez esetben a
tekintetes Tanácsnak föladata, hogy a tudomására jutott összeférhetetlenségi esetekkel
szemben állásit foglaljon. Én, részemről teljesen össezférbetet Lennek tartom, hogy egy
szinügyi bizottsági tag neve egy szinházi újságon alapitóként szerepeljen, különösen oly
szinházi újságon, amely a szinház területén
kizárólagossági joggal bir. Bárki
alapithat,
vagy szerkeszthet egy szinházi újságot, csak
egy szinügyi bizottsági tag nem, mert ezen
vállalkozása tárgyilagosságát
az
igazgató
ténykedésének művészi szempontból való elbírálásában
befolyásolhatja.
Wimmer igazgató ur, a tanács bizalmának letéteményese, a tanács ellen irányuló
bizalmatlanságot involváló iimditványt nyújtott be, amennyiben indítványa azt célozza,
hogy a tekintetes tanácstól a szinügyi bizottsági tagok megválasztásának jioga megvonassák. Ennek dacára tisztségéről nem
mondott le, ami épp annyira magán hordja
az inkompatibilitás
jellegét, mint Gerle dr.
esete. Ezenfelül Wiimmer igazgató u r hónapokon át éreztette az igazgatóval, hogy bizonyos szerepkör betöltése az ö egyéni ízlésének nem megfelelő s teljes befolyását — El
mint szinügyi bizottsági tag — fölhasználja
arra, hogy ez irányban változást erőszakoljon
ki. Pedig W.iimiuer igazgató ur a szinügyi bizottság 1909. március 21-i.ki ülésében iniaga
B
kijelentette:
§g
,vAzon véleményen vagyok, hogy olyan b
bizottsági tagnak, aki a színházzal összeköt- fű
tetésben áll és a befolyását érvény esliiteni
akarja, föl ákarjia használni, — le kell mon- ü
dania a mandátumáról."
B
Ezen fölállított tézis dacára Wimmer
nem mondott le. A tanács föladata tehát
megvizsgálni, hogy Wiimmer ur bir-c a történték után azon tárgyilagossággal, amelyet
a szinügyi bizottság tagjainál joggal megkívánhatunk.
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Nagy szenzáció!
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TIGRIS
Detetektiv dráma öt felvonásban.

Fölülmúlja az összes eddigi
detektív slágerokat.
Valamint a két órás uj műsor.
Előadások hétköznapokon 5., 7 és 9 órakor,
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 órá'g.
Helyárak: 1 K, 80, 60 és 30 fül.
Katona-, deák- és gyermekjegyek
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(A szegedi cselédpiacon.) Az olyan asszonyok szálmára, akiket egy okosan és gazdaságosan vezetett háztartás problémája is foglalkoztat, az asszonyi sors kállvániia,járásiában
a cselédpiae intézménye uj stációt teremtett
meg. Nem akarok most a cselédségnek a polgári társad®,lomban való gazdasági élhiély'ezkedóséi'.ől áItalábanosságbán beszélni, de akinek volt cselédekkel dolga, aligha Lehet más
véleményen, minthogy munkásságuk gazdasági értékét tekintve, jól mfeg vannak fizetve.
Egy 16 évies leány például 24 korona haivi
bért kér. Kap ezen kivül kosztot, kvártélyt.
Ez nemcsak, gazda iés .alkalmazott, de, még
testvérek között is megér 40 koronát. H a
ezekhez hozzászámítjuk mélg azokat .a károkat, amiket a legtöbb cseléd csinál, havi fizetésük átlagban míndlig eléri a 60—70 koronát.
És rnéig sem lelkeitfeseíliédietkapni. Ezt mi,
férfiak, különösen férjek és apák neui tuidjuk
megórteni. Tessék egyszer uirailm kilfáiradni
a cselédpiacra, m.a.jid megértik.
1. Ha a cseleVJpi-acon százan vannak, abból 68-an csillédet és csak 32-en keresnek helyet
2. A 32-|bő'J aki cseléd, szegődik el egész
n'apra, a többi 23 csak bejánönlalk. Azt tetszik
tudni, mit jelent az, ha. -valaki bejáró. Eddig
azt jelentette, hoigy reggeli 7—8 érától délután
4—.5, esetleg 6 órakor rendelkezésre állit. Most
azt jelenti, hogy reggel 7 órától délután 2-ig
szegődik el. Mert déliütán -pihen, az éjszaka
— tisztelet a kevés tiszteletre méltó kivételnek — másra kell néki.
3. A 9-ből, aki egész napra szegődik el,
4 nem megy zsidóihoz, (a másik öt .azt tartja,
hogy a zsidó hely a legjobb hely), 8 n.em
megy olyan helyre, ahol eigy gyereknél több
van, (azt mondják, liügy 33 százaléknyira ez
az egygyeirmckréndszcr oka), 7 ahol nagyszülők és 9 ahol unokák is vannak, az egyik
szobát -vikszolni, a másik súrolni nem akar
és az olyan sem csoda-bogár, akinél sine qua
non a földszint ós a jeges szekrény, 5-nél a
villany, 4-nél a gáz, a legtöbbnél mindakettő.
És' a oselédpiac képe majd olyan, mint
a bagózók népes gyülekezete a bérház előtt.
A városházával szemközt levő parkfükör vaskorlátján végig ülnek s csak a kisebblik része
jár-fcel a gazdaasszonyok között. Áz egyik
igy tárgyal, amikor megszólítja -egy u r i aszszony:
— Elszegődik?
— Ha jó helyet kapok.
— Mennyi bért kér?
— 28 koronát.
— Aztán mit tud azért a 28 koronáért?
— Főzni bizonyosan nem.
— Nem is kell tudni.
— Hány gyermeke van a naccságának?
— Egy. De nem hozzánk akaróim megfogadni.
— Hát hova?
— Az anyósofrnhoz.
— Akkor gyüjjön ő ide, majd vele beszélek. Látni akarom, kilh-ez szegődök el.
Ebben a pillanatban áll fel a partktükör
vaskorlát járói két cseléd1, akik edddig nagyúri gnamdozzával szemlélték a jövést-menést
ós alkudozást. Megszólal az egyik:
— Gyere Juli, nézzük meg, hátha találunk egy jóképű naccságát.

Szükségesnek
-tartottuk megörökíteni
ezeket a cselédpiae vaskos érdekességéi közül. Talán segíteni ig keltene az ilyetn hajókon.

Drinápoly a bolgároké!

ségekben fölgyújtották.
,Az arzenált
fölrobbantották.
A Jianiikbisla melletti apró
kaszárnyáikat, a kórházat s a várostói
északra fekvő laktanyákat fölégették.
A
tűzvész rémesen terjed. A lakosság őrült
izgalommal menekül. Karagacs
városrészben a pályaudvar közelében levő semleges zónát, ahova az idegenek menekültek, a z ostromlóik gondosain megkímélik.
Szófia és egész Bulgária ujjong.
A
Drinápolynál és Csataldzsánál folyó harcok lázias izgatottságban tartották a fővárost. A lapok egyik (különkiadást a másik
után dobták az utcákra, melyeken egész
éjszaka hatalmas tömegekben táborozott a
nép. Ma reggél érkezett meg Drinápoly elestének híre s leírhatatlan örömet
okozott.
Az egész város zászlódiszt öltött. Az utcákat zenekarok járják be. Az összes templomokban zúgtak a harangok és hálaadó
istentiszteleteket tartanak. A nép az utcákon táncol. Viharos tüntetések voltak a
királyi palota és a
hadügyminisztérium
épülete előtt.

A bolgárok véres harcok után elfoglalták
ma a várat. — Sükri pasa levegőbe rőpittette az arzenált és ő is ott lelte halálát.
— Inog Csataldzsa i s !
Szófiából jelentik hivatalosan: Öfhónapi szakadatlan ostrom után ma sikerült
az egyesült bolgár és szerb
csapatoknak
Drinápolyt elfoglalniok. Minden talpallattnyi földet hihetetlen véráldozatok
árán
kellett hatalmukba keritenliök. Sükri pasa
az utolsó pillanatig bámulatos hősiességgel védte a v á r a t s akkor sem a d t a meg
magát, amikor látta, h o g y minden reménye elveszett. A bolgárok t e g n a p éjjel általános rohamot rendeztek a város ellen,
egymásután hatalmukba kerítették annak
érődéit s hajnalban a
Sipka-gyalogezred
bevonult a városba. Az utcákon patakokban folyt a vér. Minden utcát rohammal
kellett elfoglalni. A törökök levegőbe röpítették a lőportornyokat
s azokkal
magukat is.
Berlini és londoni jelentések megerősítik, hogy Drinápoly a bolgároké. Ugyanezek a hírforrások iazt jelentik, hogy Sükri
pasa a föl robbantott arzenálban lelte halálát.
Az utolsó rohamról ezeket
jelentik
Szófiából: A tegnapi általános roham alkalmával a 8. tundsahadosztály a
déli
várszektornál elfoglalta az ellenség előretolt hadállásait, miközben husz ágyút és
nyolc golyószórót zsákmányolt és 800 törököt elfogott. Délután négy óra felé a
csapatok 300 lépésnyire közeledtek
az
erődökhöz és ilyen közelről folytatták a
támadásit. jMa niapfölikeltakor ia bolgárok
merész t á m a d á s után hatalmukba
kerítették az egész keleti frontot
és pedig az
Aivasbaba, Aidsoglu, Kestenlik, Kurucsesme, Cilzi, Tabia, Topioli é s Kafkasztabia
erődöket, valamint ezeknek összes ütegeit.
A bolgárok ezeken az erődökön berendezkedtek é s szilárd, pozíciót..foglaltak el. Az
ágyúzás következtében a város több helyen kigyuladt. A rohamot imaga Szadoff
tábornok vezényelte.

Drinápoly eleslte után látni .lehet, mi
vár a törökökre Csataldzsánál
is.
Már
Konstantinápolyból jelentik azt a hirt,
hogy a bolgároknak vasárnap Csataldzsánál megkezdett offenzívája ugyiátszik döntő ütközetté fejlődik ki.
San-Stefanóban
hétfőn egészen estig szakadatlan
ágyúzás
hallatszott.
Tegnap is az egész vonalon
dühöngött a harc. Hétfőn három hadosztály Enver bejnek a parancsnoksága alatt
San-Steíanóból Csataldzsába és Derkosba ment, ahova több gyalogsággal, tüzérséggel 'és lovassággal megrakott szállitóhajót is küldtek. A bolgárok .főtámadása
Kanikőj ellen irányul. A törökök
állásaikat szívósan védik. Tegnap ,a 10. és 12.
hadosztály is beavatkozott a harcba. A
bolgárok a centrumban hatvanezer
emberrel támadták meg a török hadállásokat,
de török forrás szerint visszaverték őket
és 800 halottat hagytak ,a csatatéren. A
bolgárok erre északnak fordultak. A csata
eddig eldöntetlen és előreláthatólag
ma
nem fog befejeződni. Tegnap Makrikőjből
nagy török tartaléksereg ment
Csataldzsába.

Ma h a j n a l r a a 23. számú • Sipka-gyalogezrednek sikerült behatolnia a városba.
A itörök katonák kétségbeesett módon védekeztek, minden utcasaroknál uj meg uj
vérfürdő kezdődött, a szörnyű utcai harc
azonban már nem segített. Sükri pasa és
oroszlánszívű katonái már nem
tudták
megmenteni Drinápolyt. Ekkor a török katonák hősies, megrendítő önfeláldozással
a halálba menekültek a m e g a d á s szégyene; elől: a lőporos tornyokba vetették
magukat és légberöpitették
a tornyokat,
magukkal együtt. Ez a hősies öngyilkosság
volt öt hónapi rettenetes ostrom után a
török sereg utolsó haditénye. ,
Szófiából jelentik: Megbízható
magántávirat jelenti, hogy a, bolgár
lovasság
ma reggel bevonult Drinppolyba.
A törökök az összes katonai r a k t á r a k a t , Kemer,
Assurek, Hadirlik, Kait és Karagkői hely-
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Belgrádból jelentik: A
szövetséges
balkáni államok között megegyezés jött
létre, hogy elfogadják a nagyhatalmak
békefeltételeit.
Itteni politikai körök
bizonyosra veszik, hogy a jövő héten meglesz
a békekötés. Szerbia és Bulgária között
azonban legkevésbé sem javult a viszony.
Cettinjéböl jelentik: Miután ia nagyhatalmak képviselői a montenegrói
kormánynál közös lépést tettek abból a célból, hogy Szkutari város nem harcoló lakosságának a város elhagyása megengedtessék, Daniló
trónörökös főparancsnok
követtel levelet küldött Esszad basának,
melyben közölte, h o g y a király a nem kornbattans lakosságnak szabad elvonulást enged 50 órán belül. Esszad basa levélben
( azt válaszolta, hogy köszönetet mond e
' nemes lelik üségért, de az ajánlatot nem fo-

gadhatja el, mert kormányától erre nincs
fölhatalmazva.
A nagyhatalmak demarsa nem késik
tovább. Követelni fogják, hogy a szerb és
montenegrói katonákat vonják vissza Albániából és hogy Szkutari ostromát
hagyják abba. Már minden nagyhatalom megbízottja aláirta e követeléseket, kivéve az
oroszt.

Mi a története a
szinügyi bizottság dolgainak?
— Wimmer Fülöp interpellációja. —
(Saját tudósítónktól.) A ma délután tartott március havi közgyűlésnek kétségtelenül a legérdekesebb része az a szinügyi vita
volt, amely Wimmer Fülöp ismeretes interpellációja körül támadt és körülbelül háromnegyedórán keresztül foglalkoztatta a közgyűlést. Az egész onnan indul .ki, hogy a tanács újból megválasztotta a szinügyi bizottság lemondott tagjait. Wimmer Fülöp
erre meginterpellálta a tanácsot, hogy miért
tette, ezt, amikor ő olyan értelmű indítványt
terjesztett a közgyűlés elé, hogy ezentúl ne
a tanács, hanem a közgyűlés válassza a
szinügyi bizottság tagjait s az indítvány a
közgyűlés hallgatólagos helyeslésével találkozott, sőt maga a tanács is pártolta.
Gaál Endre dr. volt az ügy előadója és
az interpellációra ,a tanács válaszaként azt
mondotta a közgyűlésnek, hogy a szinügyi
bizottságnak működni kell, mert ezt a szervezeti szabályrendelet irja elő. Ezért történt, liogy a lemondott bizottsági tagokat
uira megválasztották, ami nem jelenti azt,
hogy Wimmer indítványa nem mehetne keresztül a közgyűlésen. Előadó kéri a közgyűlést, hegy a tanács válaszát vegye tudomásul.
Wimmer Fülöp kijfelenti, liogy a tanács
válaszát nemi veszi tudomásul és kéri a közgyűlést, hogy indítványa érdekéiben, vagyis,
hogy a közgyűlés válassza majd a szinügyi
bizottság tagjait, mellé álljon. Mindenek .fölött az vezérli őt, hogy a szinügyi bizottság
mesterségesen megakasztott miuűkája míelőlbb lehetővé tétessék. Nem helyeselheti a
tanácsnak azt az eljárását, hogy a bizottság
lemondott tagjait ujlból megválasztotta. Nem
helyeselheti azért, mert annyi előrelátást elvárt és remélt a tanácstól, hogy ezzel az újból
való megválasztással a bizottság köbeiében
történt rendkívüli dolgokat helyre nem hozhatja- A szinügyi bizottság köriül keletkezett
bajok idején rögtön látta, hogy egy mélyebbre ható nemédiumra van szükség és ez nem
lelhet .más, iránt az, hegy ezentúl a közgyűlés
válassza a ibizot'hság tagjait. Az volt a likba
eddig, hegy a közgyűlés és a szinügyi bizottság között nem volt meg a kapocs. A közgyűlés niem értett egyet, a Sízfuiügyá bizottság előterjesztéséivel. Tisztelt közgyűlési — folytatta
Wimmer, — hogy én a szinügyi bizottság
teendőiről beszelek, ez szigorúan a közigazgatás ügye és se pikantériáikról, se egyéb hasonló dolgokról egyáltalán nincsen szó. A városnak van egy hatalmas szinlbáza, amely
körül pénzügyi, gazdasági ós művészeti kérdések forognak. A szimügyli bizottság épp
oly tanácsadó bizottsága a közgyűlésnek,
mint akármelyik másik, páLdául az iskolaszék ivagy műszaki bizottság. Ezeknek a bizottságoknak más feladataik nincs, minthogy
a hozzájuk tartozó kérdéseikben véleményt
j mondjanak, amely vélemény a tanács u t j á n
a közgyűlés elé kénül, dó a végszót mindig
1 a közgyűlés mondja kii.
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— Mik történtek a szinügyi bizottságban, erről is kívánok szólni, minthogy a sajtó
egyes orgánumaiban hamis sziniban tüntették
föl az egész bizottság működését. Kijelenti,
hogy a szinügyi bizottság a múltban fél,adatának teljesen és hűségesen eleget tett. A
legkomolyabban oldotta meg mindlen feladatát és rútuld mutatui az eredményre, amely
az egész város közönsége előtt áll, hogy színházunk vian olyan nívón, mint akármelyik
más vidéki ,szánkáz. Azt, hogy a szinügyi bizottságban ellentéteik merültek föl, nemcsak
tudja, de (helyesli is, mert nem is bizottság
az, amely csak nógatja a fejét. Volt egy párt
a bizottságiban, amely az igazgató mellé állott és volt egy, amely a város és a közönség
érdekeit helyezte előtérbe. lEzek az ellentétek
miegküzdöttek egymással s igy rendben, is
jött fa dolog. — Szóvá kivárom azonban
tenni, — hogy mik történtek a bizottságban
azon az oly nagy port fölvert gyűlésien, ami
bizony ia bizottságra, die az egész városra i,s
elég kellemetlen volt.
Kormányos Benő dr,.: A jó erkölcsükbe
ütköző cselekedetek.
Wimmer: Neon ütközött ott semmi a jó
erkölcsökbe, osalk az, ami előidézte a dolgokat.
Az történt, liogy Gaál Endre dr. tanácsos
a januári közgyűlésen szemrehányást tett
Gerle bizottsági tagnak az iránt, hogy nem
jár a bizottsági gyűléseikre s nem ott, hanem
a közgyűlésen adta elő kifogásait Gerle erre
kijelentette, hogy az ülésekre nem szívesen
látogatott el, mert azokon oda nem való
üigyekről, primadonnákról stb., beszéltek. A
mikor aztán a bizottság legközelebb megint
összeült, ón voltam az — mondotta, — aki
követeltem Gerle dr.-tól, hogy lezt a mondásált illetőleg adjon felvilágosítási Leszögezte ekkor, hogy egyetlen egyszer négy év előtt
fölmerült a bizottságban egy személyes érdekűnek tetsző dolog, amidőn Becsey Károly
dr. Tóvölgyi Margitról tett valami említésit,
de olyan módon, liogy az ia legcsekélyebb
gáncsot sem támaszthat ós fa legcsokélyébib
árnyat senkire nem vetheti. Ezen kivül a bizottságban soha ilyen személyes érdekű felszólalás nem történt.
Egy hang: Mert össaetartiolttak!
Wimmer: Ez nem álil, mert — mint mondottam — nem igen tartottak össze. Gerle
Imre dr. az én érdeklődéseim után kibúvóhoz
folyamodott ás felemlített egy olyan tényt,
amely áll, egy másikat, amely nem áll és e
kettőt összefüggésbe hozta azzal, bogy én
novemberben a szinház béribeadása mellett
voltam, ami mellett ma is vagyok, de januárban a közgyűlésen azt az álláspontot foglaltam el, hoigy nem ép a mostani annyira kedvezőtlen viszonyok, amelyet a szinház ép ugy
megórez, mint mindenki, alkalmasak e terv
kivitelére. Az tény, kogy a szegedi sziuigazgató egy vidéki színésznőnek kijelenteltlte,
hogy reflektálna rá, de adldig nem szerződtetheti le, amiig Wimmer őt bántja és támadja. Azután azzal a hirrel jött Gerle dr.,
hogy a:z igazgató ,az illető színésznőt leszerződtette. A színigazgató elleniben a szinügyi
bizottság ülésén szavára kijelentette,
hogy
nem szerződtette le. Köziben én a közgyűlésen amellett foglaltam állást, liogy a színházat, amely az idén általában rosszul ment,
ne adják béribe, illetőleg a nehéz pénzügyi
viszonyokra való tekintettel ne követeljenek
bért Alimássytól. Mindezekből aztán azt az
erőszakolt konklúziót, vonták le, högy ezen tények és nem tények között összefüggés van,
mig világos, hogy csak mesterségesen összetákolt koholmányról volt szó. Az a sok szenny
és rágalom, amit ezért én rám szórtak, mind
lepattan rólam, mert ha valaki, én bármikor
elmondhatom magamról, hogy a város ügyeit

A világhírű

mindig önzetlenül szolgáltam, ezekben sóba
semmi más nem vezetett, mint pusztán a
közérdék. Az ellenkezőjét ennek soha senki
be nem bizonyithatj a. És ott állok most, bogy
kémem kiell a t. közgyűlést, hogy ha esetleg
nem veszi tudomásul a tanácsnak az inteirpelláuiómra adott válaszát, mondja ki, högy
mindannyiam kívánjuk, hogy a szinügyi bizottság továbbra is fennálljon, de a tagjait a
közgyűlés válassza meg. A t. közgyűlésnek
lesz annyi körűitek intése ugy-e ibár, hogy a
bizottság tagjainak sorában olyanokat választ be, akik hozzáértők, világlátattak és
ón a közgyűlésnek ettől a fényétől remélem,
hogy a jövőben a szinügyi bizottság már ugy
működhet, hogy a szükséges tielj,es összhang
közötte és a közgyűlés között meglesz. Kéri,
nle vegye a tanács lezen álláspontját, mint kinevezési jogának kiesinylósét, ő a múltban
is, a, jövőben is, minidig nagy megtiszteltetést lát abban, ha a tanács őt a közügyekben
Való közreműködésre szólítja, ennek mindig
örömest eleget fog tenni, indítványának azon
bar a már előadott, egész más indító oka van.
Ma olyan állapotba/n vaigyuníkj, bogy vian
is, meg nincs is bizottság. Ismét kéri, hogy
a tanács válaszát ne vegyék tudomásul, csak
azért, bogy a szinügyi bizottságra vonatkozó
indítványát megtehesse.
Gaál Endre dr. előadó reflektál Wimmer
beszédére. Kijelenti, bogy a szinügyi bizottság működését nem érheti vád. Wimmer indítványát illetőleg megjegyzi, hogy aközött,
vájjon a tanács, vagy a 'közgyűlés választjla-e
meg Baek Bernátot, vagy Ujj Józsefeit, ninles
különbség.
— De igenis van! — zúgják minden oldalról.
Kormányos Benő dr.: Pammnmtát
nem
választunk!
Gaál Endre dr. hosszabban polemizál ezután Wimmerrel ás azt mondja, ha ,a közgyűlés bénbeadja majd a színházát, az egész szervezet :eo ápso megváltozik, tehát a szinügyi
bizottság is, mert a szervezési szabályrendeletet át kell (alakítani. A tanács niem cselekedett helytelenül, amikor olyan előkelő urakat, mint a szinügyi /bizottság tagjlai, leköszönésük után ú j r a megválasztotta és ezzel
a legfényesebb elégtételt szolgáltatott nekik.
(Nagy zaj).
Mauser Rezső Sándor: De hiszen megint
csak lemondanak.
Wimmer Fülöp: Az előádó ur ném következetes, amikor azt mondja, bogy azért
választották meg ú j r a a szinügyi bizottságot,
mert az kell.
Gaál dr.: Nem mondtam, bogy kell, cslak
azt, bogy a szabályrendelet irjia elő.
Wimmer: Csak azt, hogy kell, de meni
azt, liogy mindjárt kell. Terminust nem állapit meg a szabályrendelet. Az ón indítványom azt célozza, hogy minél előbb tárgyaljuk de ezt az ügyet és hogy az uj szinügyi
bizottság miniéi korábban kezldhesse meg működéséi Kéri, hogy a tanács válaszát ne vegyék tudomásul.
Gaál Endre dr.: Miután Wimmer Fülöp
indítványa úgyis a szervezési bizottság előtt
•van, semmi szükség nincs arra, hogy . . •
(nagy zaj.)
Kovács János: Ne beszéljünk annyit erről !
Gaál dr.: Kérem a tanács válaszának tudomásul vételét.
Elnök: Miután az interpelláló ur a tanács válaiszát nem 'vette tudomásul, a közgyűlés szavazás utján dönt.
A szavazás megtörténte után jelenti az
elnök, bogy a közgyűlés többsége a tanács
válaszát tudomásul vette.
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Kormányos Benő dr.: Mi lesz a szinügyi
bizottsággal?
Jászai Géza: B,e,választják Kormányos
Benőit.
Ez volt a mai szinügyi vita epilógusa.
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IDŐJÁRÁS:
A meteorolóCsütörtök
giai intézet jelentése
szerint: Hűvös idő
várható,
szórványosan főleg északon
éjjeli fagygyal és elvétve
csapadékkal.
Sürgönyprognózis: Elvétve
csapadék,
északon éjjeli fagy. Déli hőmérséklet: 8.4 C
fok volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHAZRAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„Az elnökné", bohózat.
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután hat órától
kezdve ,ySaloma". Történelmi dráma 3 felvonásban.
VASS MOZI: Délután hat órától kezdve
„A bűnös". Dráma 3 felvonásban.
ÁROLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól
este
fél 11-ig „Bohó ifjúság". Vígjáték 3 felvonásban.
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Bátliy Imre tragédiája.
— Az öreg ur egy hegyszakadékba zuhant. —
(Saját tudósítónktól.) Bizonyára sokan
vannak még Szegeden, aikiik ©miliéfcezntek Báthy Imre nyugalmazott járiáslbiiróra. Töfbb
miinit négy évtizedig v-oílt szegedi lakos ás jelentékeny szerepet vitt a város társadalmi
életében is. Mint honívlétífőhadnagy végig
küzdötte a 48-as szabadságharcot és az ötvenes évek elején letelepedett Szegeiden. Itt előkelő rokoni összeköttetésieket szerzett, Pillich
Kálmán dr. ügyvéd unokahugát vetJte el feleségül Ezelőtt, mintegy 8—10 évvel végleg
elköltözött Szegedről szülőföldjére Felsőbányáira. AjZ öreg ur azonlban ékkor se/m sziaíkitotta meg azt az lösszeiköt tetőst, amely Szegedihez fűzte. Állandóan érdeklődött a város
ügyei iránt, és gyakran látogatott el Szegedre.
Most azután szegedi /rokonai halála hirérőt értesültek. Leánya -dr. Gócs JóZsefné
küldte az értesítést Pillicli Kálmánnak ós
megrázóan irta le azt a katasztrófát-, amely
a t y j á t érte. A nyolcvanhat éves Bátíhy Imre
erős szervezetű ember volt éis még a legutóbbi időben is egyediül sétált Félsiőbiánya
környékén lévő hatalmlas. hegyiek között.
Legutóbb március 16-án indult el szokott hegyi sétájára ós többé elő se került. Még ugyan
ennek a napnak déli óráiban látták a gallyakat szedő fiuk az öreg honvéd daliás alakját,
de többié lakására vissza neim tért.
Március 18-án már leánya ós rokonai
bányászokkal, rendőrséggel és csendőrsóggel
magas dij kitűzése ímelliétt kerestették és nyomoztatták, de nem akadtak rá. Az ottani
hegység még magas Íróval van fedve és igy
majdnem lehetetlen, hogy megtudhassák
merre mehetett. Találtak ugyan ©gy szakadékos hegy oldalon emberi lábnyomokat ós valószínű, hogy a szerencsétlen öreg ur ott zuhant le. Ott ugyanis rémséges mélységiben
egy beomlott tárna van és oda még a bányászok sem tudtak lehatolni, a hó, a jég ós a
fojtó levegő miatt.
Báthy Imre után most tovább kutatnak
más helyeken, de kétségbeesett családja m á r
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teljesen lemondott arról a reményről, hogy
valaha feltalálják. Valószínűleg egy rniély
szakadékban lelte sírját.
— Benedek : az uj államtitkár. Jankovich Béla közoktatásügyi miniszter -megtalálta a -maga államtitkárját, akinek neve
mindemesetre meglepetés lesz a politikai világ számára. Az u j fcultuszállamtitkár, mint
félhivatalosan jelentik, Benedek Sándor lesz.
A kinevezést már holnap közli a hivatalos
lap. Benedek Sándor eddig nem szerepelt a
magyar politikában. A közigazgatási bíróság tagja, Ó-Buda közéletében már rég jelentékeny szerepet játsziik, a (főváros törvényhatóságii bizottságában is benne ül és
mindennek tetejébe: református.
— Magyar név. Berger Mór dr. szegedi
orvos folyamodott a belügyminiszterhez,
hogy engedj© meg nevének Bodnár-ra való
magyarosítását. A miniszter a kérelmet nem
teljesiti, mert szerinte ia Bodnár inév nem
magyar. Ehelyett azt ajánlja (az orvosnak,
hogy a nevét Rognár-za változtassa.
— Áthelyezések. Niga János mérnököt,
a szegedi üzlet/vezetőség pályalfonifcartási osztályából Budapestre, az iigazgátólság építési
osztályába; Csernek Ernő hivatalnokot Hódmezővásárhelyről Szegedre; Máthé János ellenőrt a szegedi központi leszámoló hivatalból Budapestre, az igazgatósáig pénzügyi osztályába helyezte á t az államvaisnltak igazgatósága.
— Elfogtak egy osztrák ezredest.
A párisi Agence Havas jelenti Pétervárról:
Braun osztrák-magyar vezérkari ezredest a
grodinoi vár közelében letartóztatták. Az ezredest kémkedéssel
vádolják.
— A szegedi vivó-egyesüiet mesterének, Armentano
Ede rendezésében április
5 én a Tiszaiszálló nagytermében vivóakadémia lesz, melyen — mint értesülünk —
Mmione Vinzenso, Vénezia Eirnesto, Pisanelli
Hugó, Armentano Ede ás még több mester
fog vívni, azonkívül az egyesületi tagok ós a
diákok fognak assauzni. — Jegyieket Armentano vívótermében (Korona-utca) és a
Tisza-szálló irodájában lehet váltani. A viivóakadémia jótákonyeélu lesz.
— Eljegyzés. Balassa Péter királyi törvén yiszéki orvos fia, Balassa József polgármesteri kiadó eljegyezte Tary Béla leányát,
Tary Etelka okleveles tanítónőit.
— Balázs Béla vallása. A budai római
katolikus plébániától érdekes órbeisiitéS jött
Szegődre. Bemer Herbert Béla budapesti polgári iskolai tanár, Írói néven Balázs Béla.,
aki legutóbb feminista előadást tartott Szegeden, a napokban a római katolikus vallásra
tért át.
— Puskin leánya meghalt. Cannesből
jelenítik: Puskin Sándor leánya, Miklós naszszani herceg özvegye, Mahreniberg Natália
grófnő ma itt hetvenhét éves korában meghalt. Legidősebb /leánya Mehremherg Zsófia
grófnő, morgantikus felesége Milbajlovics
Mihály orosz nagyhercegnek, akiit ennék következtében óvókig kitiltottak -a ©ári udvarból. Egyik fia, Sándor gróf évekkel ezelőtt
azzall lett hires, hogy Luxemburg trónját követelte, de azután megelégedett pénzbeli kárpótlással.
— Sok az orvosnövendék Bécsben.
Bécsből jelentik: Az osztrák orvosok egyesülete nyilvánosan óvni fogja az ifjúságot az
orvosi pályáitól, utálva arra, hogy a bécsi
egyetemeken már szinte elrettentő az orvosi
fakultásra való tolongás. 1903-ban az osztrák
egyetemeken az orvostanhallgatók száma 2500
volt, 1907-iben 4000, 1910-ben 5300 és 1912-ben
6440. Az orvostanhallgatók száma tehát tiz
év alatt százötven percenttel szaporodott.
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— Hampel József hálála. A magyar tudományos világnak halottja van, dr. Hampel József egyetemi tanár, a Nemzeti Muzeum régészeti osztályának igazgatója. A
főváros tanácsa Hampel József holtteste részére díszsírhelyet ajánlott föl. A tanács elhatározta egyúttal, hogy Hampel Józsefről
domborművű emléket készíttet, amelyet az
aquincumi régészeti múzeumban helyeznek el.
— Baj van a civisek városában. A
gazdasági válság ós az általános pénzhiány
mindenütt a legkéltségbeejtőbh állapotokat
teremtette. Sorra, buknak a kereskedőik, az
ipar pang, sokan inkább a háborút kívánják
már, csak szűnne meg ez a siralmas helyzet.
Azt hihetné az ember, hogy csak az el adósodott városokiban rohannak a cégek a fizetésképtelenségbe, de ahol bankó van bőviben, a
ciivislelk hires városában, Debrecenben, ez a
gazdasági ciklon nem okozott valami nagy
pusztítást. Oriásii csalódás! Debrecenben a
mult év folyamán tízezer darab váltót óvatoltak meg a közjegyzők, kilencezer darabbal
többet, minit az előző években. A szomorú aktusról Lestyán Adorján dr. udvari tanácsos,
debreceni királyi közjegyző, ezt mondta tudósítónknak:
— Debreceniben ma a legszomorúbb gazdaságii válság pusztít. Ne higyjie senkii, hogy
a tízezer váltó-óvásnak örülünk mi közjegyzők. Sokkal szívesebben teljesítenék a közjegyzők más munkát, mint óvaitcllást. Tízezer
váltó-óvás száma legjobban mutatja, még a
feltétlenül rendezett viszonyok között élő
iparosit és kereskedőt is magreiniditíertitel a
nagy pénztelenség.
A tízezer váltóóvásiból (hetvenhatezer korona folyt be a két debreceni közjegyzőhöz
és átlag 25—40 óvást kellett felvenniük naponta, mert a váltóra, közjegyzői nyelven
szólva: fedezet nem érkezett.
— Műkedvelői előadások. Körösi Sándor ós társai, egyetemi és műegyetemi hallgatók arra kérik a városi tanácsot, hogy vasárnap délutánonkint engedjte át nekik a
Szentgyörgy-téri elemi iskola tornatermét. A
diákok föliolva,sásokait, műkedvelői előadásokat 'és hangversenyeket tartanának a helyiségben.
— Karambol 5 halottal, 4 sebesülttel.
Berlinből jelentik: A mu'lt éjjel két órakor
a sziléziai hidom rettenetes összeütközés történt a ihatvanhetes számú közúti kocsi és egy
bérautomobil, között. Eddigi , megállapítás
szerint öt ember meghalt, kettő
súlyosan,
kettő könnyen megsebesült. A felelősség a
soffőrt 'terheli, aki őrült jgyorsasággal vezette az automobilt a nagy /forgalmú hi'don.
— Két akasztófa. A legfelső bíróság ma
két halálos ítéletet hagyott jóvá s igy nemsokára kettős akasztás lesz Nagyváradon. A
bűntény, ami miatt a|z igazi3iáigszolgáP.!tatáls
ezt a legsúlyosabb büntetést szabta ki, tipikus vidéki bórgyilkosság. 1911. szeptemberben a biharmegyei Tisztás községben agyonlőve találták meg a falu legyük jómódú gazdáját, Dávid Mihályt. A fegyvert a gyilkosok ottfelejtették a helyszínén s bűnjel nyomán a tettest még aznap letartóztatták. Miklós Elórea napszámos volt a gyilkos, aki bevallotta., bogy Dávid Mihály fia, Dávid Tódor, százhatvan koronáért bérelt© fal a gyilkosságra. A gyilkos fiu anyja, bogy gyermekét megments©, magára vállalta a nagy bűnit,
de csakhamar kiderült!, hqgy nem vaillótt
igazat. A tanuk bár sorba bizonyitották,
hogy a meggyilkolt ember gyermekeit és feleségót állandóan kínozta s nagyon brutális
ember volt, a nagyváradi esküdtbíróság
mind a két vádlottat kötéláltali halálra Ítélte. A Kúria ezt az Ítéletet ma helybenhagyta
® nyomban kegyelmi tanácpsá alakult ált,
amelynek határozata azonban hivatalos titok.
— Megcsonkított mozifilm. Egy hastánc vad, lüktető, erotikus gyönyörűségeit
hömpöilygette végig a vásznon egy 'komáromi
mozgósziüház. A hastáncot Sarah Dejdli, a
világhírű táncosnő lejtette s a filmek révén
végiggyönyörködött benne Európa egész sereg városa. Végre eljutott a film Komáromba
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is. Egyikét este bemutatta a mozgó a hastáncot, amelyeit a publikum nagy érdeklődéssel
nézett. A pikáns látványosságról aztán tudiomásit vett a rendőrség, mely — mint Komáromból táviratozzák — elrendelte, hogy a
fulim egy részét a moziitulajidionos vágja ki. A
képcsonltintás megtörtént s azóta a képnek
csak a kevésbé erotikus részét láthatja a
publikum.
— Gyilkolt a csendőr. Zágrábból jelentik: Éveken át a legjobb barátságiban élt
egymással Gracenu és Solomwn, akik a horvátországi Vélilka községben szolgáltak a
csendőrség kötelékében. Üinnep haruiadhiapján egy kis italra tértek |be a erkvenai korcsmáiba.. Adídiig ittak, mig szóviálitásha kieiveriadtek. Gracan annyira feldühödött, hogy feflkaipta Mannlicherjét 'ós agyonlőtte a társát.
Almikor látta, mit csinált, kijózanodott és önmaga állon fordítottá a fegyvert ós súlyosan
inegsehiesátette magáit. Solomun azonnal meghalt, Graean a halállal vívódik.
— Az elbocsátott fütö boszuja. Fantasztikus módon állott buszát Pármában
a
htelyá érdiéktii vasút egyik fűtője a társaságon,
amely egy mulasztási miatt elboasáttotta szcilgá/liafálból. A fűtőházban bét gépet hieifütöitlt,
azután egyiket a másik után teljes gőz, allatt
elbocsátotta,. Az első gép az első fordlülónál
kisiklott, a többi hat .gazdátlan gép rászaladt
ós valamennyi pozdorjává tört. A társaság
k'ára rengeteg nagy. A boszuálló fűtőt csak
Valóságos csata után tiudták a csaudőrök ártalmatlanná tenni.
— Locsolkodás után. Ivanics Lajos
miskolci gazdálkodó házánál húsvét héttőjén egy sereg legény jelent meg, hogy meglocsolja gazd'uram leányát. A legények itt
összeszólalkoztak és már-már verekedésre
került a sor, mikor egyikük, Csapó Kálmán,
békitőleg közbelépett. A fiatalok haragj,a erre Csapó ellen fordult, aki hazamenekült és
magára zárta szobája ajtaját. A többi legény utánavetette magát, feltörték az ajtót
és rávetették imaukat Csapóra, aki éles késsel védekezett. Csapó szorongatott helyzetében verekedés közben; Imre Józsefet és Kerékgyártó Józsefet agyonszúrta. •
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Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít 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
•) E rovat alatt közlöttekért netm vállal
felelőséget a szerkesztőség.

SZÍNHÁZ, ÍÜVÉSZÉT.
Szinházi műsor:
CSÜTÖRTÖK: Az elnökné, bohózat.
PÉNTEK: Az elnökné, bohózat.
SZOMBAT: Az elnökné, bohózat.
VASÁRNAP délután: Lumpácius, bahózat.
VASÁRNAP este: A cigányprímás,
rett.

ape-

* Szimfonikus hangverseny. Fichtner
Sándornak, ennek a páratlan és magával ragad óan agilis kar mesternek annyit köszönhet már a szegedi zen ékedvelő közönség,
hogy annak jellemzésére szó tárból se lelhetne a jelzőket összehordani. Egész szezonokat betölt az ő műsora, klasszikus és modern zeneszerzők munkáit adja, változatos
miisorral és olyan előadással, ami még Budapesten is ritkaság. Milyen lelkes kis gárda
szolgálja a művészetet! A homvédzenekar
olyan emberfeletti munkát végez, hogy bámuló elismeréssel adózunk néki. Csak a rajongás és az igazi művészet szelleme képes
ennyire. Szerdán, amikor legújabb szimfonikus hangversenyét rendezte Fichtner zenekara, zsúfolásig megtelt ismét az Otthon fehérterme. Sajnálatos, (hogy úgynevezett illetékes körök mindig elmaradnak az ilyen
zeneestről, őket nem érdekli a muzsika, legföljebb az operett, esetleg zene nélkül . . .
Meg is látszik a zenepártolásunkon, — ki
tudja, mikor kapunk zenepalotát s mikor rendezik a szegedi zenészek jogos és emberséges kívánságait. Megvalljuk, a szimfonikus és m á s hangversenyt ennek a kérdésnek vitatása vezeti be, persze az előcsarnokban tárgyalják egyes urak és magyarul
mondanak valamit, valami kívánságot az
úgynevezett illetékes köröknek, akiknek nem
köll a muzsika. Most szerdán különben Goldmárk Károlynak egyik csudálatos, változatos és fantasztikus Szimfóniája vezette be a
mü'sort, imajd Simkó Elemérné énekelt a Bűvös vadász-ból és a Cigánybáró-,ból. Siimkóné kedves ismerőse már a szegedi közönségnek, igen képzett és kitűnő előadó énekesnő, a hangja mindvégig tiszta, sok szívvel, az indulatok kiihozásával énekel. A magas hangjai különösen szépek és erősek, közép és alsó hangjai gyöngék, talán mert nem
elég helyesen képezték. Ha hozzávesszük,
hogy rendkívül kellemes jelenség az énekesnő, természetesnek találhatjuk, hogy minden
szereplése — ,a mai is — teljes siker jegyében történik. Fichtner karmester vezetésével
Wagner Sieigfríed halálát adta elő a teljes
zenekar, visszaadva a mü teljes fönségét, lebüvölő erejét és drámaiságát.
Sz. J.

* Edison mozgószinház. A Gyilkos
moiziiszikecs -olyan sikert aratott Szegeden,
hogy ©gy -csapásra nagyszerűvé tette iaz Edison mozilt. A közönség másról sem beszél,
mint a Gyilkos kiváló előadásáról é|s a szenzációt keltő siker arra indította az igazgatóságot, hogy még eigy napig ma, csütörtökön
i;tt tartsa a budapesti Apolló szinlbáz kiváló
együttesét, hogy mindenki megnézhess© Ugy
a művészi előadás, mint a mozgóképek bámulatba ejtik a közönséget. Eddig naponta ö't
előadás volt, holott a müvésztáirsasag csak
három előadásra kötelezett, de a közönség a
szó teljes értelmében tódult az Ediison mozgóba, ugy, hogy 2 előadással naponta megkeillett tódani iaz előadások sorozatait. Ajánljuk mindenkinek, hogy n-e mulassza el a kiváló művészi műsort és a szlkees előadást,
melyben a szereplőik Horváth Kálmán, K.
Kovács Andor, Ihász Gizi, Vörös Ili ós Gabányi Jenő kiválót produkálnák. — Előadások: 5, 7 és 9 órakor kezdődnek.
* Wilde Oszkár, Asta Nielsen és Henry
Krausz. Az Uránia, Vass és Apolló-mozgók
igazgatósága most olyan műsorról gondoskodott, mely nivó tekintetében igazán vetekszik a világvárosi .mozgók műsorával. Az
Urániában Wildie Oszkár fcignagyolbibszierübb
aUkotáiaáit: Salome-t adják. Mlnidienütt hatalmas sikere volt e filmnek. Wiílde Oszkár
nagyszerű müvélszielte, a szinészi játék gyönyörű szépsége és a film-technika miniden
bűvészete érvénylesül ezein a filmen. Érdékes
fölvétel A vér keringése. A Vass-biam elsőrangú (bűnügyi drámáit: A bűnöst vetítik. Ez
a háremíelivonáisois izgalmas 'detektív drálmia,
a sck mindent kitaláló fantázia legnágycbbszerübb szüleménye. A főszerepét Henry
Krausz játsza, akinek A nyomorultakban ós
Zigomárban való alakításait annyit csudálta
a közönség. Az Apollóban Asta Nielsen jáltsz'k A bohó ifjúság cimü vígjátékban. Nadrágszerepet irt számára Urlbán Gád. A piompás előadás igazán élvezetet nyújt a közönségnek.

KÖZI8AZ6ATA8
A polgármester jelentése.

(Saját tudósitónktóí.) Lázár György d;r.
polgármester szerdán délután a következő jelentést terjesztette a közgyűlés elé:
A közegészségügyi viszonyokat e hónapban kevésbé voltak kedvezőek, mert ugy a betegségek mint a halálozások számálban emelkedés állott be. A heveny, ragályos betegségek csiak szórványosam uralkodtak, egyes betegségek azonban az elmúlt hónaphoz képest
növekvő arányban mutatkoztak. A fiélsőcsengeiléi iskolát a tanulóik között előfordult ibárányihimiő, a halastói .iskolát az alsóit,anyán a
járványos fűltőmirigylob miatt, majid végül
a kórház utcai óvóiskolát a kisgyermekek
* Az elnökné. A szinházi iroda jelenti : között előfordult vörheny inog betegedések
A páratlan humora kitűnő bohózat — Az miatt óvóintézkedési okdkbÓl 10—10 napra
elnökné készen várja a csütörtöki bemutatót;. záratni kellett. A nem ragályos természetű
A darab tele van inulaltiságos helyzettel és megbetegedések közül a légző szervek bántál hálásnál hálásabb szereppel. Heltai Jenő ját- mai mutatkoznak leginkább s ezök okozták a
sza az elnöknőt, mindlen szlava derű és ka- legtöbb halált.
cagás. Virányi Sándor ugyanezt éri eil a miA népességi mozgalolm eredménye a köniszter elegáns figurájában. Miklóssy Mar- vetkező volt: Élve született az anyakönyvi
git legjobb alakításai közé sorozhatja az ex- hivatalok jelentésle szerint 157 fiu, 14-9 leány,
szakáosnőt és Szohner Olga íjaméit bebizonyít- összesen 306; hálva született 5 fiu, 2 lány, üszhatja, liogy kevesen mondják a szövegeit any- sze&en 7; meghalt a hJalot,tibámi jelentések
nyi finomiságagl ós Ikedivességegl, mimlt ő. Har- szerint 118 leány, a népességi szaporulat 70,.
math Zsenii angol szöveggel mondja az egész az elhaltak között, volt, 84 egy évnél fiatalabb,.
szerepét, Gyöngyösi Teréz pittoreiszk szoba- 1—5 év közötti 24, 5—20 óv közötti 17, 20—30
láiny, Kállay Margit hatásosan játiszik ögy év közötti 16, 30—40 év közötti 11, 40—60 év
kis kokottot. Szathmáry megérteti velünk a közötti 38, 60—80 év közötti 42, 80 éven tüll 14.
foajtónállót, aiki haragszik a miniiszíterre,
Az öt éven alól elhaltak az összes elhalmert az nem délvidéki ember; Baráti, Ugvá- taknak 35%-át tesziik ki. A halálesetek száma
ri és Pogány, az első felvonás Ikotmiiikus triá- a figyelemre méltóbb halálok szerint a követszát adják egészséges humorra'. Mihó ©gy kezőleg oszlik meg. Roncsoló torok lob 2, gyertolmáosrendőrt játszik kitűnően. Szóval a mekeik hasmenése 5, gumókor 38, gyer kalegvidámabb, legkellemesebb szinházi estére szály 3; veleszületett .gyengeség 29, aggkor 15,
van kilátás.
gutaütés 11, tüdő ós miellhártya gyulladás
Legjobb szinházi cukorkák Linden- 61, gyomor és hélhurat 14, vázibetogség 15,
baleset 4, egyéb betegség 25.
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyáráAz I. tanácsi ügyosztályhoz érkezett 592
ügydarab, ebből elintézték 501 danából, a II.
-utca 8. szám alatt kaphatók.
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tan. ügyosztályhoz érkezett 311 ügydarab, higadtságuka-t. Különösen -a védelem gyenebből elintéztek 311 darabot, ia III. tan. ügy- ge. A kapus nagy ambícióval védett, de egy
osztályihoz érkezett 1026 ügydiarab, etbből el- kicsit bizonytalan. Tüdőim van a SzAK-nak
intéztek 988 dairabot, -a IV. tan. ügyosztályihoz több 'kapuvédje is ós mindannyi jé erőt képérkezett 558 ügydairab, dbiből -elintéz beik 551 visel. A hátvédeknek sclkkal magycblb enorM magyar tudom
ügy darabot, az V. tan. ügyosztáiyboz érkezett giával kell a támla,dó csatárokra menni, a csa1950 ügydiaraib, ebből elintéztek 1878 darabot-, tároknak pedig több önzetlenséget
ajánlok,
554a®
a VI. tan. ügyosztályihoz érkezett 435 ügy da- Áltálában a csapatban kevés a súlyos emrab, éhből 'elintéztek 418 dairaibot, a polgár- ber, különösen a bechek keliliene, hogy sulyosmesteri hivatalihoz érkezett 738 ügydarab, sok legyeinek.
' ebiből elintéztek 732 darabot. A kapitányi hi— A jobb összekötő univerzális tehetsévatalinál -mint önál'ló rendőrhatóságnál 'ikta- gét, ha -a lábdaosztáist megtanultja, igen értétást nyert 3402 darab, melyből elintéztetett keset fog produkálna. A center ügyes játéWiide Oszkár drámája. — ® 3386 ügydarab, mint bűnügyi hatósághoz ér- kos, lövései élesek és helyezettek. A szélsők
kezett 386 ügydarab, melyből 386 darab lett sokat- -driblliznek, ha errő'l leszoknak, a támaVilágszenzáció.
elintézve.
dás gyorsabb és biiz,t;ois,abb lliesz. A eemt'erhalif,
A pénztáraik forgalmía a mult híóbain a kö- méltó a pástján és fáraldíliatatlfannl végzi nevetkező vcílt: különböző adióneineklben befolyt héz dolgát.
— Hogy mért csak eldöntetlen ered283597 kotrona 28 fillléf. A házipénztárnál bevétel volt 1865045 korona 33 fillér, kiadás ményt tudtunk -elérni? Hát a ké't na-pcs bura
, 1774385 korona 24 fillér, egyenleg 90660 koro- kifárasztotta a csapatunkat ék ia csatárjaink
na 09 fillér. Az áirvait'árnál: bevétel- volt és kálijaink ezért niqm tudtak kiéllő erélljHt a
Történelmi dráma 3 felv.
350748 korona 94 fillér, kiadás 310992 korona támadásba vinni. Azonban keresni fogjuk az
11 fillér, egyenleg 39756 korona 83 fillér; köt- alkallima't, hogy a közel jövőben friss kondíIrta Wilde Oszkár.
vónybeivétél 1605490 karóba 99 fillér, kötvény- cióiban jöjjünk Szegedre -és az itt talált kedkiadás 18705 korona 66 fillér, egyenleg 1586785 ves, lelkes közönségnek a máinál szelbb játékot mutassunk.
korona 33 fillér.
— A jelenlegi mérkőzések állapján a
A j avaidalmi pénztárnál (bevétel volt
141135 korona 61 fillér, kiiadás 22145 korona. SzAK jobb a Bácskánál, amit az eredtaények is bizonyítanak, Csák szorgalmas, lelki30 fillér, egyenleg 118990 karolna, 31 fillér.
®J E l ő a d á s o k d. u. 6, este fél 8 és 9 órakor.
ismeretes
tréning és összjátékra törekvés, az-A
közbiztonsági
állapotot
illetőleg
jelenV a s á r n a p d. u. 2 órától éjjel 11 óráig.
tem, hogy a kapitányi hivtatall mint bü'nügyi tán -nem maradhat elli az eredlmóny.
— A BEAC igen hálás a szegeidii közönhatáságnál februárban tulnyomólalg kisebb
lopás és jogtalan elsajátítás miatt 148, köny- ségnek a jóindulatai fogadtatásért, melyben
nyü és súlyos teistíséí-tés miatt 39, sikkasztás .részesített bennünket. RendkiVül csodálkozmiatt 31, csalás miatt 19, közesend elleni ki- tam a hölgyek nagy látogatottságán, ia köm o z g ó f é n y k é p
hágás1 miatt 4, biecsfiletsérltéls miatt 3, va- zönség pártatlanságán, mely'lye! előmozdítotgyonnomgálás, gyújtogatás;, olkiirlatthamiisíitás, ta, begy a játék leifcllyésia minidvégig ifair
szerencsejáték, -erősziakos nemi közösülés, volt. Azt hiszem, ha az u j pálya elkészül,
magzatelhajtás, magánlaksértés miatt 2—2 ugyanolyan szoraikozé helye lesz a közönségesetben, rágalmazás, kierités, életveszélyes nek, mint Budapesten.
fenyegetés miatt 1—1 leisetlben merült fel ipanfasz.
o Diszíorna. A városi főgimnázinm öt,
IAZ elmúlt lió folyamán a város belterüle- hat és hetedik 'osztályából 'kiválogatott csatén 1 laktanya tüz, 1 víztorony tűz, 1 raktár pat szépnek ígérkező disztorinát fog vasártüz, 1 paprika szárító tüz, 1 koinyba tüz, 1 nap délután bemutatni. Az ünnepély az alszinegés, 4 szoba és 4 kémény tüz volt.
kalmasabb állami gimnázium tornatermében délutáni 6 órakor veszi kezdetét. Buday
Gyula tornatanár hosszas és buzgó agilitássál kiképezte a főgimnázium reprezentatív
tornászcsapatát, meilynék zeneszámra bemutatandó gyakorlatai szenzációt fognak kelteDráma 3 felvonásban, irta S
ni. Annyi bizonyos, ihogy a tornaterem befoPaul Margueritte.— A sze- L?J
gadó képessége kicsinynek fog bizonyulni,
Budapesti
kritika
repeket a Theatre Franciaise 0
öly nagy 'érdeklődés nyilvánul az ilynemű
tagjai játszák.
®
a S z A K csapatáról. vállalkozás iránt, aminőt szegedi intézet eddig még nem produkált. A vezető tornatanár
(Saját tudósitónktól.) A keddi BE/AC— különösen ambicionálta diákjainak kiképzéSzAK fo'otballméirkőizés után felkeir'es'teim az sét, hogy dokumentálja, mit lehet egy intéegyetemisták vezetőjét. Földes Jánost, ezt a zetben, elérni, ha a munkának komclyan neki
®J E l ő a d á s o k d. u.6, estefél 8 és 9 ó r a k o r .
kiváló vezető férfiút ia magyar sportéletnek, látnak.
0 V a s á r n a p d. u. 2 órától éjjel 11 óráig.
bcigy kikérjem véleményét a SzAK csa,patáo A SzAK pünkösdi mérkőzései. A
ról. Szívesen állt rendélkeizlósíeimrie. Célotm ezzel az vcílt, hogy egy nagy szakértelemmel „Sport" cimü bellyi liaip legutóbbi számában
biró, eilfogulatl antu'l ítélő tekintélytől haljuk azt hozta, hogy a SzAK és a Temesvári AC
biráil-atáit annak a csapatnak, mely Szegeiden még mindig tárgyain,ak a püslkiösdkar rendea football sport hivatott reprezen tálója. Meg- zendő nemzetközi footbaifllmeccseik miatt. A
| mozgófénykép
kérdeztem tőle, mi a Véleménye csapatunk- lxir tévedésen alapszik, mert a két nevezett
ról általában, milyen játékerőt képvisel vi- egylet már régen megállapodott abban, hegy
déki viszonylatban; mi a kardinális hibái, .püskösd vasárnap a SzAK, másnap pedig a
fejlődósképes-e, mik a-zok a méretek, melye- TAC látja a bécsi Simmeringer első osztályú
kel a hiibák kiköszörül'hletők? Kinek a játéka csapatot vendégül. Az sem képezte egy pera
tetszett a SzAK csapat álban legjobban1? M-i az cig sem vita tárgyát, hogy a vendégek ihol
oka, hogy csak -eidöntetlein eredményit tud- játszanak először és a lap bizony vehetett
ták elérni és végül össziebasonlitvia a „Bács- volna magának annyi fáradságot, hogy komAsta Nielsen
kával" a papirforma szerint jcltíb SzAK-nak petens hellyen érdeklődött volna az ügy állása
iránt, mielőtt a nem miniden tendeniciíózitást
miben áll ía fölénye?
nélkülöző hírt világgá biocsátdttia.
— A haladás meglepett, mióta neim láttam a csapatot. Momidhat'oím, a vidék kevés s ! 2 ! s b e e e í a s b s i s a k s a s 5 a a £ 3 s ® s e h ® c 8
9
csapata érti a, football szellemét ugy át, mint a
a SzAK. Igazán szép játékot csakis egy megfelelő technikájú csapattal lelhet produkálni.
Azt látom a mai játékból, iliiogy a csapat sok
gondot fordit a játék szépségednek 'kidoimlboVigjáték 3 felvonásban, irta
rlítására és szeretettel íogMkozák vele. Azt
Orbán Gad.
hiszem, ha egy megfelelő trénert kapna a 9
A főszerepet Asta Nieisen
csapat, — mert ez hiányzik és nagyon éiszrie- a
játsza.— Asta Nielsen nadvelhető, — a legjobb vidéki csapattál egyen- •a
rágszerepben Asta Nielsen.
rangú lehetne és a jobb fővárosi csapatokkal
szemben is meg állana a helyét,
A tréninghiány észrevehető; több együtt,- •
•
játszó kél lené, bizonyos rendszer szeriint, bogy
az ellenfél támadása ne lepje mleg. Nagyobb
energiájú támadásnál a játékosok elvesztik 52 3 1 0 3 0 1 2 i i s s i s i
m
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TÖRVÉNYKEZÉS.
„Jönnek az oroszok és
Szegedig zavarnak titeket.'*
(Saját tudósítónktól.) Már irég drnulí
a magyar-szerb konfliktus, a kis íbállkiánii álIám már régien esziélhlez kapott, a közelgő háború veszedelme is olült már régem és a szegedi bümrtietőtiörvétniyszék még minidig izgatást pőröket tárgyai. Többé-kevésbé nevetségesem komolytalan izgatást pörölhet, amelyeiknek egzalitálit hősei! a kiélesedett nemzetközi helyzet izgalmait hiasználllták föl! arra, hogy a magyarságra ijtt-oitt gyűlölködő
kijelentéseket tegyenek. Mikor azonban elült a
vihar és felükből elszállít a borgőze, akkor
az izgató urak egyszerre nagyon megszelidüllítelk és tagadnak mindent, amit csak. valaha mondtak és tettek. Egyébként már kifogyóban van a fajtájuk. Az ügyészségi fogházban már alig ül egy-két nemzetiségi izgató, vagy királysértő. Eddig mlár 25 izgatási pört tárgyalt le a szegedi
törvényszék
és még tiz pör tárgyalása van hátra.
Ma délelőtt a harmadik büntető tanács
Stefanov Diujsján molkrinli sízerb gazdálkodó
izgatási pőrét tárgyalta. Stefanov azzal volt
vádolva, hogy Mokrinbam 1912. november
24-én Vire János korcsmájában izgatott és
a magyar királyt sértegette. Azt mondotta
szerbül lagy társaságban, hogy „maid jönnek az oroszok és Szegledig zavarnak benneteket magyarok és niémetelk, a íhiires Ferenc Jóskátokkal együtt". Sőt aztán még
külön a király személyiét is, reprodukálhatatlan kifejezésekkel illette.
A korcsmában voltak feljelentésére a
csendőrség letartóztatta Stefanov Dusánt;
a szegedi törvényszék vádtanácsa ugyan
szabadlábra 'helyezte, de aiz ügyészség megindította elfene . izgatásért és királlysértés
Vétségeért az eljárást.
A imái tárgyaláson aztán nagyon megszeppent Stefanov Dusán, Tagadta a terhére
rótt bűncselekményt és égre-földre esküdözött, hogy ő a királyt nem /sértette és izgatni esze-ágában isem vollt. ö csak annyit mondott az emlékezetes alkalommal, bogy azt
olvasta az újságban, hogy az oroszok délen betörnek aiz országba és egészen Szegedig fognak nyomulná.
Stefanov kihallgatása után a tanuk vallomása következett. Vire János korcsmáros
az;t vallotta, hogy ő nem hallotta, hogy a
királyt sértegette voilnia Stefanov. A másik
tanú pedig: fíarbek János, aki az emlitett
napon egész délután a korcsmában volt, azt
mondotta, hogy Stefanov nem szóit semmit.
Igy a bíróság, a bizonyítékok hiányában fölmentette a Vádlottat.
§ Tiz üveg sörért. Roziár József husz
éves kleresfceidő&egiéd és Szánkó IStván hentestanonc állót ma. vádlottként a szegedi törvényszék előtt. A két jómadár ez év január
22-én furfangos módon osalt ki fáz üveg sört
Nagy Károly vendéglőstől. Szairkó özvegy
Szücsné szolgálatában, állott az időiben, aki
szemben lakott Nagy KáröJyllyial. Szarkó,
Roziár segítségé vet iSzücisné nevére egy levelet hamisított, amelyen Szücsné 15 üveg sört
kér hitelbe Nagyitól! A vendéglős eblbeu semmi gyanúsat sem látott, de mivel! csak 10
üveg söre volt odahaza, ennyit adotít át (Szarkának. Ez barátjával együtt a sört elfogyasztotta, azután elvonulták Dékány András (hentes üzletébe és ott betörtek. (Mielőtt azoniban
sikerült volna tevékenységük szimhélyóről
megugrani, a rendőrség tetten érte őket. Ma
a törvényszék miindaket,tőjüket másfél
évi
börtönre ítélte.
§ Megvádolt gőzmalomvezető. A nagylaki gőzmalomban, amely özvegy Gera Fereucné tulajdona, borzalmas szereneséitlenrség történt, ia mult év 'február Íróm. Gyorgyics Péter napszámos föli akart szállni az

etmefetirle, ai malom Ift-klélsZüflléikión, .amely
•galbohászsákok fölvonásiára való. A lift kezdéséhez azonban nem értett lés amikor már
a miagasbah volt, a feje a kósizülék széle és
egy gerenda közé .szorult, .amely ugy öisz
szeiápitotfa, hogy a szerencséién ember
azonnal meghalt. Ezért .a katasztrófáért a
szegedi ügyészség Gera Ferenc gőzmlalbmvezeiőt 'és Abuleszku Játaos rnolnársogódot
vonta felelősségre, megvádolva mind a kettőt, ;gonídatl'an>ágból okozott emberöllélssleií,
A törvényszék azonban a maii tárgyalásán
nlem találta a két vádlottat bűnösnek és fölmentette őket a vád és (következményei alól.

A budapesti értéktőzsde.

Az üzlet iránya, iamiely az ünnepek ailatt
•igen szilárd volt, a mái előtőzsdén is elejétől
végig a legvérmesebb reményieket is kielégítette. A külpolitikai helyzet megenyihüliéise és
a remény, hogy talán eziuttal sikerüli a balkáni békét megkötni, a besapárti .spekulánsokat sürgős fedezésre kényszeritette. Hozzájárult, hogy Varsóból az orosz rezerviteták elbocsátását közölték, a berlini pénzpiacról és
a newyorki értéktőzsdéről pedig igen kedvező jelentés érkezett. Megnyitáskor viharosan
élénk volt az üzlet forgalma, föltűnt azonban, hogy a pénzintézeteink ezúttal is 'alig
vettek részt az üzletből, nagyobbána a kis
spekulánsokat fedezték beszJángázsmánijukat.
A határidőn kötött értékek nagyolbbrésze a
x A betétek felmondása. A vidéki inté- tegnapi magánforgalomban jegyzett árakhoz
zeteknek a mult évben sok bajt okozott a viszonyítva, 3—4 koronás' ár javulással dicsebetétek tömeges elvonása. Az intézetek > a
betétek visszafizetésénél túlnyomó részt még kedhettek, végül azionban csöndesebb medera fölmondásíi idő betartását sem követelték, be terelődött az üzlet és az árnyereség kis
mert ez a közönségben: sok helyütt bizalmat- hányada ú j r a elveszett, mlert Cetinijéiből jelanságot keltett volna. A betétek fölmondá- lentették, hogy Esszad basa a polgári lakoissa idejének egyöntetű szabályozása, vala- ság kivonulását nem engedte meg. Á zárlat
mint a fölmondási idő betartása érdekében
nyugodt, tartott volt A kíószárutpracon a sala Magyarországi pénzintézetek országos
gótarjáni
10 koronáival emelkedett, a téglaszövetsége akciót indított meg a kebelébe
tartozó vidéki körzetek között. Azonban' az részvényéket azonban ma is kínálták és a
intézetek nem voltak' hajlandók a maguk múltkorinál is olcsóbban bocsátották áraiba.
rendelkezési szabadságát közös megállapo- A magyar koronajáraidék 10—20 fillérrel jadásoknak alávetni, ugy, hogy a Szövetség vult.
akciója meghiusult.
i
Kötöttek: Magyar bltelrészvény 829—
x Szilárdság az értéktőzsdén. A mon- 827.50. Osztrák hitelrésztviény 632—632.50. Jeltenegrói konfliktus elsimulásának hírére az zálioabankriászvény 436. Magyar bank 551.50
irányzat már a tegnapi kávéházi magánlfor- —554. TJjlakii tégla 254. 4 százalékos koron alj ágatomban szilárddá lett és ez a barátságos radéik 82,25—82.50. Közúti vasút 653—656. Rifelfogás ma is tartotta m a g á i Az árfolya- roaimurányi 721.50—723. Drasdbenféle téola
995. Komerzébank 3600. Salgótarjáni 750—754.
mok a húsvét előtti zárlathoz képest 7—8 koA bécsi börze.
ronával j avultaik, bár az üzleti forgatom nem
volt nagy. Déliben Drinápoly él estén ok Mre
Kötöttek: Osztrák hitel 632. Magyar (hia spekulációba megakadt, miért a néhány ko- tel 828.50. Angló-bank 339. Bank verein 517.50.
roinányi emelkedést a kulissz nyeremény- Unió-bank 597.50. Landiarlbank 518.50. Rimarealizáeióra használta fel. Az alapirányzat murányi vasmű 721. Alpesi 1063.50. Török
sorSjegy 230. Márka készpénzért 118.27. Doüzletesend mellett mindvégig barátságos ma- hány 324. Lombárd 113. Osztrák és magyar
radt.
államvasút 703.75. Déli vasút 249.50. Skoda
841.50.
Prágai vasmű 34.63.
x Lanyha! Az időjárás jórafordulása, az
áprilisi terminus közeledte és a külpolitikai
Az irányzat a politikai helyzet barátsáviszonyok javulása a gabonatőzsdét cl la ny- gosabb felfogása következtében nagyon sziíritől tu. A Magyar Hitelrés zvény árjaiVulsása lárd. Vasút és Skoda meglehetősen emelkeujabban egyenesen barométerévé vált a gabo- dett.
natőzsdének és eöiez képest ma a hausse realizációi nyomán a hangulat egészen allanyFelelős szerkesztő : Pásztor József.
hult. Kivételt egyedül a zab képezte, mlelly
Kiadótulajdonos : Várnay L.
egy spekuláns cég vásárlására behány fillérrel! emelkedett.

KÖZ8AZDASA6.

A budapesti gabonatőzsde.
A batóridőpiacon viharosan élénk volt a
forgatom a mai üztettnagnyiitásnál, mert a
háromnapos szünet után rendkívül sok megbízás érkezett a vidékről is. Az irány természetesien nagyon lányban indult, miart az áprilisi terminus közeledése folytán újból töméntelen áprilisi kötést bonyioilitottak le, a
mi aizután az októberiek áralakulására sem
maradt hatás nélkül. A készáru olcsóbb jegyzése, a külső politikai helyzetről való opti- j
misztikusabb viselkedés szintén hozzájátrUilt
ahhoz, hogy (ha átmenetileg javultak is kissé az árak) később ismét lányiba lett az üzlet.
Az árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 11.06—11.07, októberre
11.86—11.87. Rozs áprilisra 9.30—9.31, októberre 9.32—9.33. Tengeri májusra 7.46—7.47,
juliiusra 7.73—7.74. Zab áprilisra 9.22—9!23,
októberre 8.36—8.37.
A készáruvásáron 10 fillérrel lanyhább
iránynál mintegy 40—50.000 métermázsa volt
a mai buzaforgalom.

Hiidessen a
Délmagyaioi szagban

Délmagyarország
előfizetési ára Szegeden:
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egy hónapra

24.— kor.
12.-

„

6.—

„

2.—

h

Vidéken:
egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egy hónapra

28.— kor.
14.- „
7.- *
2.40 „

1913. március 27.
Városi

delmaöyáiorszxö
szinház

Folyószám 251.

Szeged, 1913. március 27-én

AZ ELNÖKNÉ.
Bohózat 3 felvonásban. Irta Henneuquin és Veber. Fordította Karinthy Frigyes.
Rendező: ALMÁSSY ENDRE.
SZEMELYEK:
Gaudet, igazságtigymin.
Virányi Sándor
Fricointe, törvényszéki elnök
Heltai Jenő
La Moulanie
B. Baróti József
Marius
Szatmáry Árpád
Poche
Mihó László
Gobette
Szohner Olga

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

Csipke-

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

LUCZA JÓZSEF

Szab. G p a e p e I cséplőgép
LEMEZTÖREtS-ROSTA.

11

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

Legjobb hajfestő az
országosai elismert Leinzinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegrí.
Széchenyi-tér
502
Izzad valamely testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
G y e n g e nők, gyermekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". Ára 2-40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
205
Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féle „C h i n a h a js z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
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Gyékények
rendkívül jutányosán eladók.
Kárász-utca 9.

Egyedül gyártja a feltaláló:

GRAEPEL HUGÓ

GUMMI

betéti társaság,
BUDAPEST, V., Váci-ut 40—46. sz.
Árjegyzék és m i n t a k í v á n a t r a
bérmentve.

ingyen

ÉS H A L H Ó L Y A G
ÚJDONSÁGOK.

k

és

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

Uidonsáa!

»Fat«me"
Ára tcként 4 - 8 K
„ Sceo m
10-12 K
m ii irtaa rmr i s "
Legfinomabb, legvékonyabb és legmegbízhatóbb, az
Összes eddigi gyártmányokat felülmúlják. Törv. védve. Kizárólag csak cégemnél kaphatók.
"

UJ! „AUTÓ VAGINAL S P R A Y "

UJ!

a legmodernebb és legkényelmesebb
női óvó különlegesség.
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
választékban.
K é r j e ingyen é s b é r m e n t v e 3000-nél t ö b b á b r á val ellátott l e g ú j a b b k é p e s á r j e g y z é k e m e t .
I
orvos-sebészeti műszerj .
£ s gummiáruk gyára,
Budapest, IV., Koronaherceg-utca 17. Pr.
Alapíttatott 1878.
Telefon 13—76.
| | E h i r d e t é s r e hivatkozók 10 koronánfelüli v á - 1 |
• • sáriásnál 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 . " "
K F I F T I
vml.l.i_ i i
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köztisztasági gépek és eszközök gyára
Francia szabása fnzőH,
női diVatlsiilSnlcgessőgeK
legnagyobb választékban

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

BUDAPEST, V. KER.

ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.

Telefon 63—28. szám.. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
162
Szemétgytijtőszekrények. Hulladékkocsik és szemeteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szivattyuk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Állandó mintakiállitá&, • • •
Legmodernebb kivitelben.

CW<<TOTO<TO<WTO<WTO<W<<<TO KWWWWWWTO
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-szőr

Kavssebb

B e t e g á p o l á s !

agcmsí,

Ha Forhínna! permetez

f l f t t e s 7, o r
1 1 1 h'2y33'ebb,
JáM.% a r a í i í k a ö é r !

Rézkénporral poroz és
BagoSlal öli aszőlőmoiyt:

FORHIN
FORHIN

mert a

Az összes gyógykezelési eszközök, u.m. sérv kötők, haskötők, gummigöcsér-harisnyák, egyenestartók, testegyenészeti gépek, műlábak, mükarok, kötszerek, teljes gyermekágyas felszerelések,
masszáló- és villanygépek a legmegbízhatóbb minőségben csakis

/fZ-SIü'í"
"Kevesebb
** a munka,

különös figyelmébe!

a sokszorta megjavított bordói keverék és számtalan köszönö- és elismerö-levél tanúsága szerint
m i n d e n ü t t a legn agyobb megelégedéssel h a s z n á l j á k . A

-nak nincs üledéke, vizbe dobva azonnal'oldódik és

FISCHER

PÉTER

ÉS

TSA

R.-T. c é g n é l

A l a p í t t a t o t t Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 6 . szám s z e r e z h e t ő k be.

::

1856

:: M o s t megjelent legújabb képes árjegyzéket kívánatra bérmentve

T e l e f o n 958 •

t i t o k t a r t á s mellett a z o n n a l k ü l d j ü k .

603 •
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biztosan p u s z t í t j a a p e r e n o s z p s r á t ;

egy kész anyag, föalkatrésze rézgálic, tapadóképessége
oly nagy, hogy bármely harmatnál permetezhet vele;
használata óriási munka- és pénzmegtakarítást jelent,
mert az anyag teljesen kész!
használjanak saját érdekükben
Californial lét, a gyümölcsrovarok elleni védekezésre rovarényvet minden kártékony rovarlekötésére, rovarfogó övet az összes
kártékony rovarok elfogására, Laurinát a rovarok ellen nyári védekezésre. Lauril
Karbolineumot a rovarok elleni téli védekezésre. Lauril oltoviaszt az oltványok
nemesitésére, Ichneumint a zsenge virágok permetezésére, Nicotin Quassiakivonatot
faiskolák permetezésére, Topomort mezei egerek pusztítására. Pampilt rovarok és
darazsak elfogására. Tessék mindezen cikkekről kimerítő teirást és használati
utasitást kérni, melyet Inqyen és bérmentve küld az összes érdeklődőknek a

Gyümölcskertészek

F O R H I N szőlőpermetezési anyagraktár
r u n n i n BUDAPEST, ¥1., Váci-ut 93*.,
valamint képviselője:

HOFFMANN JÁNOS SZEGED.
i b b b h b b a @ b b b b b b b

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal.
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Várnay £.,

Telefon 81.
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Teljesen újonnan átalakított üzletemet a nagyérdemű dízonség sziVes figyelmébe ajánlom.
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KünyVKBttfszct

a modern technika minden ViVmányaiVal felszerelten ízléses mnndád
, ( ( Mnindenféle
W I .
diszmnndád,
dönyVdotésed gyors és pontos elvégzésére
modernül hrendezVe.

WMft

Közigazgatási ÍS ügyvédi nyomtatványod állandó nagy radtára.
Knggyanta MlyegzíH csinos diállitásban gyorsan és pontosan dészűlned saját műhelyemben.
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rautáron (s diilon rendelésre is szépen és gyorsan dészűlned.
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