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Szegeden át.

nek azt a központi

Végre egy dolog, ami nemcsak Szeged számára kellemes újdonság, hanem az
egész ország számára is, gazdaságilag,
társadalmilag mindenképen. A nagyvárad—szeged—fiumei

közvetlen

gyorsvo-

natra gondolunk, mint amely végre közvetlenül előttünk van.
Az osztrák-magyar államvasutak
magyar vonalainak államosítása és a zónarendszer behozatala, tehát több, mint
két évtized óta, ehez fogható jelentőségű
reform, amely Beöthy László nevéhez fűződik, még nem volt vasúti forgalmi politikánkban. Igaz ugyan, hogy ezzel az uj
vasúti vonallal a Baross-féle vasúti politikánk utolsó maradványai is megszűnnek,
de Baross emlékén nem esik csorba, ha
megállapítjuk, hogy ma, két évtized multával, a magyar kereskedelemnek s az
egész magyar gazdasági életünknek elsőrangú érdeke

volt,

hogy ez az uj

össze-

köttetés létrejöjjön. A Baross-féle vasúti
politika tudvalevőleg két nagy alapon
épült föl. Az egyik volt a zónarendszer, a
másik pedig Budapest,

mint forgalmi

köz-

pont. A zónarendszer tavaly julius elsején megszűnt, illetőleg a mai zónarendszer már csak névleg az, aminőnek annak
idején Baross Gábor kontemplálta.
A
nagyvárad—szeged—fiumei
gyorsvonat
pedig megszünteti

közvetlen
Budapest-

Nagy, hallgatag városban.
Irta : Színi Gyula.
A széles kőlapokon, amiket fehérre mosott a tenger meleg esője, visszhangos lépések konganak. Az én lépéseim. Ugy érzem
magam, mintha egyedül hagytak volna egy
halott városban. Már a harmadik utcát járom és teremtett lélekkel sem találkoztam.
Itt-ott egy-egy középkori „lakó torony"
meredezik némán, elhagyottan. Utcám egy
kis térre torkollik, hol egyetlen ember ül és
elmúlt időkön borong. Fehér márványból
való a sisakja, páncélja, amelyeken fekete
nyomokat hagyott az idő. Egy Medici fejedelem, akit „pen»seroso"-nak, tűnődőnek neveztek.
Ettől a kis piazzától, amelyet vén, bóbiskoló házak öveznek és ahol egy ódon
palota gótikus csipkéivel kacérkodik, alig
tudok elválni. Fogva tart, mint egy mese,
vagy álom, amely újra eszünkbe jut. Ebben
a nagy, hallgatag városban csak a tenger él,
amelynek zúgása messziről hallatszik és a
mely sósizü, langyos ködfátyolai: le-lebocsátja a márványvárosba.
De hirtelen megnyílik egy kis kapu:
végre embert látok. Szélesperemü kalapja
barna arca fölé borul, sáfránysárga bő gallérköpenyege által van vetve a vállán, piros
kendő a nyakán és égszínkék nadrágot visel.
Ez már a Dél pitoreszk szineivel. És ez is,

jellegét,

amelyet

eddig

elfoglalt. A zónarendszerrről ezúttal nem
akarunk beszélni, mert annak fentartása
bárminő üdvösnek látszott is, lehetetlenné
vált abban a pillanatban, melyben a magyar államvasutak jövedelme nem volt
elégséges a vasutakban fekvő tőke kamatainak, amortizációinak és az uj befektetések költségeinek fedezésére. A zónarendszerrel tehát szakítani kellett financiális
okokból, mert az államvasutak már a magyar államháztartás rendjét veszélyeztették s a bajokon csak uj zónabeosztással s
a személyszállítási tarifák fölemelésével
lehetett segíteni. Ezt sem ugy, hogy ezzel
a kérdés végleg rendezhető lett volna, de
legalább valamivel javított a helyzeten.
De Baross Gábor vasúti politikájának másik nagy alapelvéhez való ragaszkodás, ahoz tudniillik, hogy Magyarország egész személy- és teherforgalma, a
mennyiben csak lehetséges, Budapesten ke-
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be a perifériákat bekapcsolják a vasúti sínek, ez Baross halhatatlan érdeme. Ez a
vasúti politika két évtized alatt i többet
használt a fővárosnak, mint minden egyéb,
amit gazdasági tekintetben egy félszázad
óta Budapest érdekében tették. De a fejlődés rohamosabb volt, semhogy azzal az
államvasutak lépést tudtak volna tartani.
Meg .vagyunk győződve arról, hogy ha
azóta mindig Baross lett volna a kereskedelemügyi miniszter, azok a mizériák,
melyek az államvasutakat ma terhelik,
akkor is bekövetkeztek

volna.

Az embar-

ras de richesse a legfőbb baj, az, hogy a
forgalom ma nagyobb, mint a mekkorát
a rendelkezésre álló eszközökkel le lehetne bonyolitani s a fejlődés olyan rohamos, hogyha állandóan beruházásokat
eszközöltünk volna, még akkor is legfeljebb csak kisebb mértékben volnának a
bajok észlelhetők, de azért végleg nem
volnának orvosolva. Ami egykor korszaresztül bonyolittassék
le, az
államvasutak kos gazdasági politika volt, hogy Magyarteljesítőképességét
megbénította.
Ez volt ország egész személy- és áruforgalma Buma
az oka annak, hogy a budapesti pályaud- dapesten keresztül vegye az útját,
már nemcsak, hogy nem tartható fenn,
varok ma már elégtelenek, ez volt az oka
az árutorlódásoknak, a vaggonhiány nagy hanem az országra egyenesen káros, m e r t
megdrágította a fuvardijakat, lassúbbá
részénék s az államvasutak adminisztrátette a közlekedést, tehát az ellenkező célt
cióját hihetetlen mértékben megnehezítetszolgálta, mint ami a vasútnak igazi hivate. Mikor Baross a maga v'asuti politiká- tása. Már rég tudják ezt s az államvasutak
jának alapjait lerakta, az igazán grandió- tehermentesítésén már rég dolgoznak,
zus volt s hogy Budapest gazdaságilag igaz, hogy csekély eredménnyel. A legnama igazán központja az országnak,

amely-

mint valami múló jelenés, fantóm, tűnik el
az utca fordulóján. Újra egyedül vagyok.
Nagy, hallgatag városokban a jelen csak
révedezés: minden lövőrésből, minden csucsives ablakból, torony párkányáról a mult
sápadtan szines fantomjai leselkednek. Nappal is otthon vannak és belebámulnak az élö
utódok arcába. Minden arc betegesen finom:
a rablólovagi gazemberi vonások megszelídültek, csak a bolygótüzlü szem csillan fel
néha dekadens fénnyel. Gyermeket alig lehet
látni, csak künn a piszkos, szegényes városrészben. De azért csak élnek tovább az
élő emberek, Végzik megszökött munkájukat és alig veszik észre, hogy mind kevesebben vannak, a mült fantomjai lassankint
kiszorítják őket.
Itt mi vagyunk az urak, akik piroskötésii kalauzzal járunk a szellemek közt, akik
egy csodavárost varázsoltak ide a számunkra. Majdan az omladozó, porladozó város
romjain is mi fogunk mászkálni: piros kalauzzal a kezünkben.
Halkan permetezett az eső, mikor kijutottam arra a térségre, amelyet az idegenek először keresnek fel. Gyér fü verte fel
a tágas teret, amely jóformán kivül van a
városon, mint egy fantasztikus bagoly-tauya. Tündérszeszély építette bizonyára ezt
az élefántcsontszerü márványtornyot is ferdére, hogy Mab királynő kocsijai felhajthassanak a tetejére, hol ódon harangokkal játszik a tengeri szél.
Elárultam magam: ez Piza a ferde tor-

nyával és Galilei emlékével. Az ember önkénytelenül elmosolyodik, hogy rajtakapta
az embereket igazmondáson: Pizában a campanile csakugyan ferde. Ferdébb, mint amilyennek az iskolai könyvünkben volt lerajzolva. És hogy a torony olyan prototipikusan következik be, ebben van valami abból
a félszeg érzésből, mikor az ember egy nagyon hires férfiú előtt áll.
Mily jó, hogy egészen egyedül vagyok
és nem kell szégyelnem meghatottságomat,
amely lassankint úrrá lesz rajtam, amint a
lépcsőket járom, hol egykor Galilei lépkedett fel. Minden fordulóval a lélek is emelkedik. Alulról már nem hallatszik fel semmiféle hang: a láthatatlan szellemek társasága
van körülöttem, amely mult időkről susog.
Szédítő magasan vagyok és a falhoz lapulok, hogy valami gonosz szellem le ne taszítson. Lenn a mélységben Piza házai tolonganak, egy-egy csipkeszegélyes torony
szökik ki, vagy borús kupola domborodik ki
közülök. Az Arno, mint mozdulatlan sáv
csillan ki az élettelen háztömeg közül, amely
mint valami elátkozott város borong a scirooco párafátyo'lán keresztül.
És az ember kiterjeszti a karját az ikaruszi vágytól, hogy kövesse a fecskét, amely
a falba rakott fészkéből surran ki a meleg,
mámoros gőzbe és elszárnyalhat a haragoszöld messzi rétekig, amerről a tenger zug.
Mint tehetetlen atóm állok itt, pedig az imént
oly szabadnak éreztem magam, mint a madár: fenségesen egyedül egy nagy, hallga-
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délmaqyarország

gyobb bajunk, hogy még gazdasági gócpontokat is nem elsőrangú fővonalak, hanem a teljesítőképesség legalacsonyabb
fokán álló helyiérdekű

vasutak

kötik össze.

Ennek következménye volt az, hogy például Nagyvárad és Szeged között Budapesten keresztül rövidebb és kényelmesebb
volt az ut, mint volt a közvetlenül összekötő vasutakon s az egész keleti része és
egész Erdély csak Budapesten keresztül,
óriási kerülővel tudta a Dunántul déli részét és Fiumét megközelíteni.
Most megvalósították a nékünk különösen kedves jelszót: Szegeden át. Hogy
észrevegyék, hogy Budapest után van itt
még más város is, elsősorban a nemzeti,
magyar főváros: Szeged, Délmagyarország gócpontja. Mert ez az ország olyan
lett avval -a nagyszerű és aránytalan Pestjével, mint egy angolkóros gyermek, akinek csak a feje nagy és az egész teste
satnya.
Reméljük, hogy a kiadott jelszó állandó m a r a d : — Szegeden

át. Bizunk ab-

ban, hogy ennek a széleskörű megvalósításáért küzdeni is fogunk, mindnyájan,
nemcsak szegediek és délmagyarországiak, hanem mindenki, aki 'a magyarság
érdekeit szentnek és nagynak látja. Reméljük, hogy Szeged más téren is kap
ilyen méltányos kiváltságokat az államtól,
mert elkövetkezett az idő, amikor a kultura, az állam és a magyar nép életében
fogalom már, mit jelent számukra ez a
tartalom: Szegeden

át!

Az angol királyi pár látogatásai. Londonból táviratozzák: A Standard
jelentése
szerint az angol királyi pár előreláthatóan
május hónapban több látogatást tesz az idegen udvaroknál. A királyi pár Pdrisba, Berlinbe és Bécsbe is ellátogat. Ezek lesznek a
királyi pár első hivatalos külföldi utazásai a
koronázás óta.
tag városban, hová minden nélkül jöttem.
Még a podgyászom is, hol az ember nyers
szükségleteit őrzi, egy messze firenzei hotelben árválkodik. És hirtelen a hátam mögött
apokaliptikus
rejtelmességge'l
megkondul
egy harang, utána a másik, harmadik is.
Reszket, hullámzik a levegő és a hangok
árja szinte lesodor az ereszről.
A harangzugás ünnepre kelti a néma
térséget, amely alant terül el. Még a nap
bágyadt korongja is felmerül a gőzben, hogy
derengő sugarakat bocsásson a márványcsudákra. Ébredeznek a rejtőző szellemek.
Apró, kopogó lépéssel, a tizenharmadik század tarka ruháiban lepik el a dóm terét.
Körüljárják a székesegyház érckapuit, márványtábláit, drága ékességeit, amiket diadalmas gályák hoztak a szaraeénok országából. A Baltistero kupolája, apró oszlopai,
márvány cik-cakjai a • bágyadt napkorong
sugarainak játékában, a drágakövek minden
szinében villognak. Es ugy rémlik, mintha
a Campo -Santo felől, hol gotgothai -földbe
temették a páncélos lovagokat, gyönge moraj k e l n e . . .
- -i •-,) i ü l i ii
Kemény turista lépések hangzanak. Angolok jönnek fel, akiket a legelrejtetteb zugokban sem lehet elkerülni. Magukkal hoztág a harangozót is, egy derék pizai öreg
embert, aki gyermekkorától fogva két dolognak szentelte minden idejét: először, hogy
a harangokat áhítatosan, ihletesen húzza,
másodszor, hogy a világnak hét nyelvén
megtanulja azt a mondókát, amely a ferde
torony nevezetességeit magyarázza. Az ilyen
társaság elől jobb elmenekülni.
Újra a hallgatag, scirocco-mosta utcákon járok. Lézengenek, szál'longanak az emberek, akik között egyetlen sietőt sem lehet
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! Szegedi orvos sikerei
Szombathelyen.

el figyelmemet a „Vastvármegy-e" akkori ciikke, aimely halál gyárnak nevezte el a szombathelyi menhelyet. Magam is összleiáilliitott'aím statisztikai adataimat, amelyek sajnos,
— „Halálgyárbői életforrás. —
igazolták a súlyos kitételt. Kutaltitíalm az ok-ok
után
é-s jóformán -ez vezetett egy orv-osi ta(Saját tudósít ónktól.) A Dunántul legnagyobb lapja, a Vasvármegye érdekes cik- nulmányom megírására, amelyet a gyerket ir ezzel a cimmel: Halálgyárból életfor- mekszáUiítás v-esziédeflimeiről irtialm.
A szombathelyi menhely, nagy gyermekrás. A cikk egy ifjú orvos karrierjéről és tuhalandóságának
oka ugyan is épem a gyerdományáról szól, neve szerint Kardos Géza
mekszállitásban
keresendő.
A menlhlely jcfbdoktorról. Az alig huszonöt éves orvost a tébára
Bécsiből
és
Pozsonyból
kapja gyermelen nevezték ki a szombathelyi gyermekkeit.
Elhagyott,
beteg
gyermekeket,
akiket, a.
menhe'ly igazgatójává. Addig Szegeden élt
pozisony-szcimhathiely-i
vasúti
v-onalon
szállia szimpatikus, nagytudásu ember, az ujszet-auaik.
Egiészis-égeis
embernek
ás
kimos
egy
gedi gyermekmenhely orvosa volt. Szegedi
szombathely-pozsonyi
u-t
ezen
a
vicinálison
uri családok kedvelték a szerény orvos urat,
viszont amikor értesültek, hogy a vidék és bizony a beteg csecsemők nagy része vagy
egyik legnagyobb gyermekmenhelyének élé- holtan, vagy haldokolva érkezik hozzánk. Az
elmúlt év 205 halottja tényleg igaz számadat,
re állították, örültek a szép karriernek.
konstatálni
kell azonban, h-ogy ez volt a legA Vasvármegye cikke többek között igy
súlyosabb
esztendő,
amikor a menhely gyerir a volt szegedi orvosról:
mekeinek
42
százaléka
halt el. Mintegy ötEgy fiatal, -szimpatikus, u j ember fogad
száz
-merjhelyi
gyer-ek
közül
205-ö-t temettünk
bennünket a gyermekinenh-elyiben. Kardos
el.
Géza -dr., az uj memheílyii igazgató. Gs-ak rövid
— Isme-rom a baj okait és már Szegedről
i-dej-e ,van még Szcrrnhaitbelyen. A menhely i
azzal
az ambícióval jötteim, hogyha lobéit, vaigazgát-ókiat n-erm szoktuk látni a. társas-áglamit
segítek ezen az állapoton, ö-riülliöik, hogy
hain. Ez a fiatal u j igazgató pedig iminidienűtt
ott van. Szeretteit s szimpátia veszi körül min- önök is figyelemmel kisérik ezt- a kérdést,
den társaságiban. P-ödig a gyertmekivédeleim- nagy szolgálatot teszn-ek vele a gyerm-ekivéért .apostolkodik itt is, ott iis ós ez a téma ez- dekán ügyének, ba segítségemre lesznek a
idteig nem v-olt társaságbeli megbeszélés tár- gyermekhalandóság .megenyh'it-éséfbion. Már
gya. Ma szeretettel hallgatják lelkes beszédét tettem egyetmást és ha a közönség" segítséarról a szent és n-emes hivatásiról, aimely-niek gemre lesz, segíteni fogunk -a baij-om.
szolgálatába állította életét. A gyermekvéde— A szállátás nehézségeit már sikerült
lem kezd megint társadalmi téma lenni ál- megenyhíteni. A bécsi gyermekeiket ma már
tala.
a déli vasú t von alán hozzuk és m á r ennek i-s
Felmutatjuk neki statisztika adatainkat. mutatkozik némi eredmény-e. De ez még keSzorgos munkáját megszakitij-a, még egypár vés. Az adminisztrációs dolgók kevéssé érutasítást ad a m-einihelyi szelm-élyizettoek. Kü- deklik az újságot, d-e hozzátartozik az intézlönben is meglepi az emberit az a tíagy, se- kedésekhez, hogy megpróbálj u(k a beteg ibéosi
rény munka, amely a ,menhelyben f-olyii-k, fes- menhelyi gyermekeknek Bécsben gyermteiktenek, takarítanak, T-end-ezgeltniek. Ugy mond- kórházban való elhelyezését. Ha ott egy kis
ják, -szükség volt már egy kis rendcsinálás- erőre kapnak, gyógyulnak, sokkal kevesebb
ra. Aztán r-end-e-1 kezéisünkr-e áll. Ez az ember vcsz-élilyel lehet már őket a menhelybe hozni.
ismeri és szereti hivatását. Tiszta éles látá- Sziegfrieid Weiss gyermekkórházával tárgyasa, ugy látszik munkája első pillanatában ész- lásik vannak folyamatban és ha ez eredrevette a legnagyobb bajt, a szombathelyi ményre v-ezöt, sok gyereket tudunk megmenmenhelyben uralkodó nagy gyermekhalandó- teni az életnek és ez a mi legszentebb hivatáságot, amelynek m-eigenyhitésién íme épen sunk. A bécsi hatóságoknál -eljártunk, hölgy
dolgozik . . .
lehetőleg szoptató anyáklkai vagy (megbízható
— Már szegedi menhely-i orvoistlanlullmá- kísérőikkel küldjék a gyermekeket. Már azt
nyaiim során sokat fo-gMk-oztam a nrenhellyi is bevezettük, hogy a gyermekeket szakképgyermekhalandóság kérdésével. N-ean kerülte zett gyermekganidozónő kisérje. Gondoiskad-

látni. Még a boltosok is cs-öndesen, álmosan
gubbasztanak bolthajtásuk mélyén, ipedig a
szél -belefúj apró áruik közé: az alabástromból faragott apró ca-m-pani'lék, battisterók,
szobrocskák, puttók garmadájába. Minden
boltos egy-egy művész, egy-egy scultore,
aki önérzetesen várja az idegent.
Utamban egy ódon kapu állit -meg, a
mely felett ez az egyszerű felírás van: „Universitá". De ez a szó hétszáz esztendő kultúrájának emlékét kelti fel. Hét század bölcsességét tanították ebben az egyszerű épületben, amely a „La Sapienza" büszke nevét
viseli. A tágas, loggiás udvaron még most
is sétálnak a diákok, mint háromszáz évvel
ezelőtt, mikor Galilei volt a matematika
professzora, öszhaju, magas termetű pap
közeledik egy csoport ifjú felé. Sorban megcsókolják a kezét, aztán a száját, szinte
családias melegséggel. A csuhás pedellus
a hátán összekulcsolt kézzel jár fel s alá,
rnig oda nem ímegy a -kis rozsdás haranghoz,
melyet szertartásosan megráz. A harang
szavára egyszerre -üres lesz az udvar, amelybe hires tudósok mellszobrai néznek hallgatagon a loggiák alól.
Fáradt világ ez itt köröskörül. Az élet
vékony ere mint örökzöld repkény fonódik
az évszázados, hulladozó emlékmüvek közt.
Nincsenek homo novusok, feltörekvő néprétegek. Minden emberben van valami a régi
arisztokratából és van valami a művészetből
meg a degenerálódásból.
Oly szokatlan, oly váratlan ebben a
hallgatag városban, hogy egyszerre tarka
nyüzsgésbe jut az ember. Zsibongás, lárma,
pergő olasz beszéd, koosirobogás, alku, terefere hanghullámaival van tele a „Borgo". Ez
a zsibbadt városnak jóformán egyetlen ele-

ven idegduca. Egy középkorian szük utca,
amelyet még jobban összenyomnak a loggiák. Minden ház előtt van egy, ugy -hogy
utca'hosszat csarnokok alatt jár az ember.
A scirocco, a bóra, vagy a nap heve elől idemenekül a pizai — évszázadok óta.
A Borgo már hozzáalkalmazkodott a
pizai élethez. Mindkét fején végesvégig boltok, osteriák, borbélymühelyek sorakoznak.
Az árkádok alatt mindent -meg lehet szerezni, anélkül, .hogy egy pillanatra is esőbe,
vagy napba jutna az ember. Ez Piza egyik
legrégibb része. Csaknem minden -ház -egyegy .műemlék, egy-egy középkori lakó torony, amelyet azonban eltákar az eléje épített loggia. Uj, íriss városokban minduntalan
ujabb ímeg ujabb empóriumok támadnak, itt
egy van századok -óta.
És ugy látszik, mintha saeculumok óta
itt alig változott volna valami. Az Arno partján az erős védőfalak, a „banohini" iszinte
végtelen bástyái időtlen idők óta dacolnak
a kevély folyammal és a ,,-La Spina" gótikus
csipkevára, mesebeli márványkalitkája, apró tornyaival, csucsiveivel már akkor is kacérkodott a viz tükrével, mikor a kolostorokban még pergamenre festették az iniciálékat és miniatűröket.
Kávéházak akkor azonban -nem voltak
a lungarnón, az Arno partján, mint most.
Leülök egy tükörablak mögé és tekintetem
messze szárnyal, hol az alkonyat bíborában
a paloták viola-szinü árnyai, a -hidak tömör,
mogorva ivei és a komor Tőrre del'la fame,
az „É'hség tornya" lassankint álomba borulnak . . .
,
; j- i., j -f
Most veszem -észre, hogy az olvasót
becsaltam egy utleirásba.
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tank, hogy miniden gyermek súlyának és eddigi táplálkozősának ós egészségi állapotának megfelelőien individuialiter kapja meg
útravaló táplálékát. Mindezek adíminisztrációnálils dolgok, amellyek csak azt mutatják,
bogy t.udiaitáihain vagyunk a veszedelemnek ós
ker-esisük orvoslását. Azt hiszem, jó nyomon
vagyunk. Az 1910-iík évi kimutiatiás sezrint a
Bécsből Szoimihathalyre anyával szállitdtt
gyermekek közül 25 százalék, az anya nélkülieknél 58 százalék Imit meg. A Pozsonyiból
anyáival száll itattak halálozási aránya 27.57
százallék, az anya nélkül szállítottáké 42.44
százalék.
— A közönségre azon a ponton apelllál-un|k, hogy a csecsemők természetes táplálkozását, a szoptatást forszírozzák.
I r j a meg,
1
Szerkesztő ur, liogy amelyik anya szereti a

gyermekét, az szoptassa. A gyermekhalandóság legnagyobb veszedelme a mesterséges
táplálás, amelyet a németek már termószetellienas táplálásnak neveznek. E-zien a ponton
keressük a menlhelyi gyermekeik megmentését. ás. Szoptató anyákra van szükségünk.
Azokat keresünk gyermekeink számlára. Megpróbálkozunk azZall, hogy az anya -maga szoptassa a gyermekét. Ahol ezt nem tudjuk elérni, ott szoptató anyák feilifog'adásávall oldjuk meg a 'kérdlést. Szivesen fizetünk szegén ysorsu anyáiknak, akik immár ellválalsztották a maguk gyermekét, lia a menhelyi
gyermekek szoptatására -válilialk-oziniaik. A men
hely helső berendezés éhen a gyermekeik higiénikus .kezelését m>egj,avitotitu.k és miniden törekvésünk oda irányuk liogy a szomhiathielyi
menhely megszűnjön hálái-gyár lenni.

Egg ház épült
esők 1913-bao Szegeden.
Statisztika

a

pangó

építkezésről.

(Saját tudósítónktól.) A Délmagyarország tegnapi számában cikket közöltünk arról, hogy az utóbbi időben mennyit csökkentek Szegeden a magánépitkezések. Senkise
épit, mert nincs pénz, a gazdasági életet tovább őrli a válság és nemcsak a magánépitkezés stagnál, de a tervbe vett városi építkezések foganatosítása ,is halasztást kel!,
hogy szenvedjen a rossz viszonyok miatt.
A város építészeti hivatala most statisztikát adott ki arról, hogy milyen volt a
forgalom ebben az évben az építő iparban.
Ez a statisztika szomorúan világit rá az építkezések teljes pangására és egyben önként
magyarázza a rettentő munkásnyomort is.
A kimutatás szerint 1913-ban egészen a mai
napig összesen kétszáznyolc
építési engedély iránt való kérelmet nyújtottak be a városhoz és ezek között egyetlen egy van csupán, amely házépítésre vonatkozik. De ez is
csak toldalék, Aigner Károly kért a várostól
engedélyt, hogy a Tisza Lajos-köruton lévő
házához egyemeletes épületszárnyat emelhessen. Kétszáznyolc kérvény közül ez az
egyedüli nagyobb beruházás, a többi egészen
apró, alig egy-kétszáz koronás befektetés:
mosókonyha, istálló, íásszin, raktár és imás
kisebb melléképület. Főleg a harmadik -kerületben, az első és második kerületben alig
találunk még ilyen bagatel'l-épitkezéseket is.
Szól ez a statisztika továbbá arról, bogy
általában egy-két év óta megdöbbentő mértékben csökkennek Szegeden ugy a magán-,
mint a középitkezések. -A mult évben -például összesen hat magas építkezés volt, mig
két-három év előtt tömegesen építettek 2—3
emeletes palotákat. Hogy némi képet nyújtsunk az építkezés teljes pangásáról, csak
azt emelj ük ki az építészeti hivatal statisztikájából, hogy 1910-ben husz-hszonöt
kétés háromemeletes ház épült Szegeden, ebben az esztendőben pedig csak -egyetlen egy.
Az épitész-eti hivatal egyik vezetője -ezekhez az információinkhoz még a következőket
volt szives fűzni:
— Ebben az esztendőben
nem is lesz
több magas építkezés annál az egynél. Vagy
ha lesz, hát az igazán fehér holló lesz.

— És a középitkezések? Hiszen tavaszra több középület építését tervezte a város
— mondotta munkatársunk.
— Egy nagyobb középitkezés van most,
mint ahogy a Délmagyarország megírta: a
javadalmi palota. Ezt elkezdték -építeni már
tavaly, lerakták a fundamentumát és most
folytatják az építését.
— Mennyi munkást foglalkoztat ennél
a város?
— Összesen húszat. Bizony kevés aihoz
képest, hogy mennyien vannak munkanélkül
csak az -épit-őipar-ban. De bát a város se építtethet, mert nincs pénze.
— A fogadalmi templomot májusban
már -építik s ez is jelent csak valamit?
— Ó, kérem — válaszolt a városi építész — szó sincs róla, hogy májusban kezdik építeni a fogadalmi templomot. Április
14-ikén irják majd csak ki a pályázatot, jó
időbe telik, amig a pályázatok kérdése eldől és a legjobb esetben csak augusztusban
foghatnak hozzá az alap ásásához.
— E szerint nyárutóig a javadalmi palotán kivül semmiféle középitkezés sem
-lesz?
— Nem bizony. Hiszen lehetne a városnak pénze, -épithetne is akár mindjárt, de
nem kap pénzt, csak 6 százalék és 90-es árfolyam mellett. Ez pedig horribilis kamat,
körülbelül 9 százalék és ilyen roppant nagy
megterhelést a mai viszonyok között semmiesetre sem vállalhat magára a város.
Ezeket mondott az építészeti hivatal
egyik vezetője. Éppen elég adat arra, hogy
teljes egészében előttiünk álljon a szegedi
építőipar válságos állapotának a képe. Mert
nemcsak a munkások vannak aggasztóan
nincstelen -helyzetben, -hanem az építőiparosok is rendkívül megsinylig a munkanélküliséget. Igy aztán igazán nem csoda, ha egzisztenciák roppannak össze és a -proletárnyomor is egyre fenyegetőbb arányokat ölt.
Ezért emiitettük meg tegnapi cikkünkben
azt, hogy ez a kérdés kell, hogy közélről érdekelje a várost és az arra hivatottak akár
egy ad hoc bizottság keretében, akár más
uton jöjjenek tisztába azzal, lehetne-e valamit cselekedni az építkezések
föllenditése
érdekében. Szép hangú indítvány, mint amiilyent ebben az ügyben benyújtottak a városhoz, elpuffan, mint a szappanbuborék. Radikálisabban, sok-sok csoport be'levonásával,
lelkiismerettel kellene kezelni ezt a kérdést,
igaz, hogy dolgozni, még pedig kitartással
dolgozni is kellene az érdekében, belátás is
kellene hozzá, hiszen sok száz egsziszt-enciá,ról -és kenyeret kérő tömegekről van szó.
Tenni kell valamit, mert az ilyen szociális
nyomorúságok keményen szokták ám megbőszülni magukat.

3

Több ezer robbanó-patrónt
foglalt le a rendőrség.
— Az elárusítókat pénzbirságra ítélték. —
(Saját tudósítónktól.)
A poszton álló
rendőr-őrszemek az utóiblhi időben, gyakran
j-elent-ették, li-ogy a szegedi mellékutcákban
ismer,étlen tet-tesek lö völdöznek. Mire azonban
a rienidőr odaért, ahonnan a lövés h átlátszott,
addigra nem talált már senkit ottan. Minthogy -néhány hét óta az ilyen esetek sokszor
megismétlődtök, a rendőrségen kezdtek az
üggyel komolyabban foglalkozni és két dletaktiviet biztalk m-eg azzal, Ihogy Mkiu'taisisá'k
a titokzatos lövöldözőiket,
A két -detektív csakhamar fél ás fedezte
a tetteseket. Rájött ugyanis, hogy gy-erekok
csinálják a büntetendő „közosendháihoriitást."
Még pedig nem rend-es fegyverrel, vagy pisztollyal, ami v-eszély es mulatság lenne, hanem
egy uj fajta játékszerre], az úgynevezett
„riasztó pisztolyai". A riiasztópisztoly, külső
alakjára nézve teljesen megegyezik a renldies
pisztollyal, szerkezetileg azonban különbözik
attól. A töltényében nincsen golyó, csaík valami durranó anyag ós nem is a csőbe kell
elhelyezni a töltényt, hanem külön egy erre
a óéira kószitett kis -rekeszbe. Dacára azonban, hogy ez a pisztoly csak játékszer, még
is kisütésekor olyan hatalmasan dörren,
hogy a járó-kelők, meg azok is, akiiik több száz
lépésnyire vannak, megirlémülnek tőle.
A de-tektiviek lefoglaltak néhány ilyen
riasztó-pisztolyt, töOítéhyékkleil együtt ós bevitték azokat a rendőrségre. A gyerekeiket
padig kivallatták, liogy liol szerezték he a
veszélyes játékszert. Több kis gyerek szülei
ellen meg is indították kihágásért az eljárást.
Nem maradt azonban ennyiben a dobog.
M-ág ezután is a lövöldözések folyton tartottak. Eközben a rendőrség átadta a lefoglalt
töltényeket Csonka Ferenc vláirosi vegyésznek, vegyi összetételük megvizsgálása végett. Osiouka lEeireinc miután a töltényeiket
magvizsgálta, jelentést tett a criend-őrségn-ek,
liogy a robbanó töltények anyagúnak egy
része
dinamit ós a töltények
nagyobb
mennyiségben, tehát az elárusítónál közveszélyesek. Csonka m-ég arra is figyelmeztette
a rendőrségeit, ho-gy két élvvel ezelőtt az Ara dii-utcában, azt az emlékezetes hatalmas robbanást, szintén ugyanilyen robbanó patronok okozták.
A vegyész jelentése u-tiáin a rendőrség
kettőzött eréllyel járt él. Először kutátita azokat a helyeket, ahol a veszélyes töltényeiket
árusítják. Sikerült is két szegedi kereskedőt
rajtakapni a tiltott áru eladásán. Az egyik
kereskedő: Veisz Ármin, a Szécbeuyi-térien
lélvő „Párisi Nagy Áruiház" tulajdonosa, a
másik pedig Binenfeld S. a Kelemen-utcában
lévő „Viersienyárulház" tu-lajidoniosa. Mivel
roibblainó anyagok árusítását miniszteri rendelet s-zabályozzla, mely szerint nagyobb
mennyiségiben r-oiblbianó-arayagoikat tartani ós
árusítani csak olyan kereskedőknek szabad,
akik eme küliön engedélyt kaptlák és a helyiséget, ahol az anyag él vara helyezve, felülvizsgáltatták, a -fent eimlli-tett kereskedőknek

a legújabb fnwaszi fópf ifiltonjrokj gyermekruhák, férfi- és női R a g l á n o k ? lányka kabátok.
H O L T Z E R és A B O N Y I
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188 d é l m a g y a r o r s z á g
padig eirre engedélyük neim volit, a rendőrség elkobzott
tőlük több ezer
robbanó
patront ós kihágásért megilnldafotitla eltenük
az eljárást.
Tagnap tartatta meg ez ügyben Szalag
József dr. kihágása biró a tárgyalást. A 'tárgyalás folyamán a kót kereskedő azzal védekezett, liogy nem volt tudomásuk arról, bogy
a játék patronok dinamitot is tartalmaznak.
Ez h védekezésük azonban nem ért sokat,
mert a kihágási biró enlnek ellenére mind a
két kereskedőt 50—50 korona pénzbirságra
itélte.
•bbbabcahbana»m£aabt>baahiibseasbaimbeabre*3a6i!3

A Vatikánban
szomorúak az emberek
( A p á p a súlyos beteg
uralkodásának

tízévi

—

X

Pius

története)

Róma, március 24.
(Alkalmi tudósitónktól.)
Hiába minden
titkolózás: a pápa súlyos beteg. Pedig hogy
készül a tiz éves évfordulóra: augusztus
10-ére. Mert akkor lesz tizedik évfordulója,
ihogy Sarto Józsefet, a volt velencei pátriárkát ünnepíesen felültették Szent Péter trónjára és megkoronázták pápává a hármas
koronával.
Tiz esztendő, ha nem is nagy szakasza
a világtörténelemnek, elég nagy idő a Vatikán trónváltozásainak a folyamán, mert a
pápák rendszerint és a természet szerint
rövid uralkodásnak, csak kevésnek adatott
meg közülök az, ami épen X. Pius két Iközvetetlen elődjének, XIII. Leónak és IX. Piusnak, akiknek az uralkodása három-három
évtizedet ölelt át. Tiz esztendő tehát elég
nagy idő a Vatikánban, de ez a legutóbbi
tiz esztendő, amely X. Pius trónralépésétől
te'lt el, igazán nagy időnek mondható, mert
'korszakos változást jelent a Vatikánnak és
vele együtt ,a katholikus egyháznak a történetében. A hanyatlásnak, a megelőző huszonhét esztendő bölcs és szinte a világi
uralmat visszaállítani látszó kormányzás
eredményei elvesztésének a korszaka ez a
tiz esztendő, ahogyan már ma is kétségtelenül és históriai higgadtsággal megállapítható.
Mondjuk, két olyan nagy pápa után,
mint IX. Pius és XIII. Leó volt, még a középszerű tehetség is hanyatlást jelentett volna az egyház kormányzatában és a tiz évvel ezélőtt levő bíbornoki karból talán csak
az egyetlen egy Rampolla bibornok lett volna képes folytatni, sőt esetleg még fejleszteni is a két nagy előd megkezdett munkáját, amely a Venti Settembre által teremtett
uj helyzet romjain alig harminc esztendő
alatt uj épületet, uj erősséget tudott építeni
a katholikus egyház számára. De Rampollát
elütötte jogos várakozásától Ausztria vétója, amely a kettős szövetségtől való félelmében m'ég a választás előtt lehetetlenné tette
XIII. Leó legerősebb munkatársát és politikájának letéteményesét. A vétó Rampollát, a
volt államtitkárt nemcsak a tiarától ütötte
el, hanem attól a lehetőségtől is, hogy az uj
pápa alatt is államtitkár lehessen.
A konklávénak pedig nem maradt hátra
más választás, mint hogy lehetősen szürke,
szintélen és kifejezetten nem politikus pápát
ültessen bele Szent Péter örökébe. Igy esett
a választás Sarto Józsefre, a esendeslelkü,
egyszerű gondolkozású velencei pátriárkára, aki Szent Márk pátriárkái székében is
mindig inkább egyszerű riesei plébánosnak
érezte magát, mint az egyház egyik bíboros
főméltóságának. A megválasztása, ameíy,
ismételjük, abban a jelben történt, hogy
„nem kell politikus pápa", e tekintetből tehát valóban szerencsésnek is mondható,
mert X. Pius egyszerű és jámbor léikétói
valóban távol áll minden politika.

De akik a pápaválasztáskor tisztán csak
a hármas-szövetség
érdekeit tekintették és
elzárták a kifejezetten franciabarát Rampolla elől nemcsak a tiara, hanem a további
államtitkárság útjait is, nem számoltak egy
körülménnyel. Azzal, hogy a pápavaiasztásnál megvan ugyan a vétójog, de abba
azután nincsen senkinek többé semmi beleszólása, hogy a pápa kit választ maga mellé
államtitkárjául. Igy történhetett meg azután, hogy X. Pius, aki a vatikáni rabság
megkezdésekor ugy érezhette magát, mint
az a csendes tavi bárkás padrone, aki egyszerre egy óriási, a világ óceánján hánykolódó hadihajó tetejére állítanak, hogy azt
kormányozza: teljes tapasztalatlanságában,
a maga ereje hiányának az érzésében és
emberismeretlenségében a spanyol bíborost,
Merry del Valt választotta maga mellé államtitkárnak. Mert benne érezte meg talán
leginkább azokat a tulajdonságokat, amelyek
belőle magábói hiányzanak, a fiatalságot, az
akaraterőt, az egyház világi ügyeiben való
kormányzásban a jártasságot, de amellett
a vallásos buzgóságot is, amely viszont mint
rokonvonás tette szimpatikussá előtte a spanyol kardinálist.
Ez egyszer, az államtitkárja megválasztásakor kellett magának X. Piüsnak dönteni
a Vatikán jövő politikájáról és mi sem természetesebb, mint hogy a tisztán papi nevelésű, világi dolgokhoz egyáltalán nem értő
Sarto Józsefnek az elhatározása a lehető
legszerencsétlenebb volt. Mert Merry dei
Vál kétségtelenül eszes és még kétségtelenefcbül energikus ember is. De nemcsak a
születésénél, helyesebben a származásánál,
hanem a nevelésénél és a családi tradícióinál fogva is elfogult, egyoldalú, fanatikus és
a világot csupán csak egy nézőpontból látó.
Ezzel a fanatikus spanyol emberrel, aki a
régi dominikánusoknak, némiképen talán
még Arbuez Péternek is a léikét érzi magában, a középkor vonult be ismét a Vatikánba, a mit sem értő, naivan plébános-lelkü
X. Pius oldala mellé.

Igazgató: Vas S á n d o r .
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Katona-, deák- és gyermekjegyek csak
az 5 és 7 órai előadásra adatnak ki.
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És egyszerre derékban tört ketté mindaz a nagy munka, azok az uj irányok és feladatok, amelyeket a két nagy pápa kezdett
meg és kezdett valóságra váltani. XIII. Leónak minden nagy gondolata egyszerre elkallódott, csupán históriai értékű emlékké vált,
Leónak és Rampollának bámulatosan ügyes
taktikája az egyház leghütlenebb 'leányával,
Franciaországgal szemben helyet adott annak az esetlenségig menő merevségnek, a
mely azután a végső szakításra vezetett. A
keresztény-szocjalizmusnak XIII. Leó agyában megszületett olaszosan finom diplomatagondolatát ma már valósággal szkizmának
bélyegzi a Merry del Val merev konzervativizmusa és a X. Pius jámbor egyszerűsége.
Az a nagy és igazán ragyogó stratégiával
megkezdett akció, amit Leó Angliában és
Amerikában kezdett a protestantizmusnak'a
konciliánsabbá tételére, sőt esetleg részben
való visszaíhóditására, nemcsak kettétörött,
hanem — Borromeus-eneiklikává torzült el,
tehát oktalanul kihívó harci kiáltássá a protestantizmus ellen. A modernizmust, amelyet
Leó pápa bölcs felismeréssel és kitűnő taktikával épen az egyház evolúciójának a szolgálatába akart szegődtetni, a fanatikus spanyol egyenesen ellenségül látja és a Vatikánnak vele szemben való uj állásfoglalásával esetleg egy uj reformációnak az útját
egyengeti.
Természetes, hogy ennek a részben
gyámoltalan, részben vakbuzgóságtól a világ valóságait meg nem látó egyiházkormányzatnak kudarcok
lehetnek csak az
eredményei.
íme, ez a most nagybeteg X. Pius pápa
tiz évi uralkodása történetének a rövid öszszefoglalása. Vereség, kudarc, mi több, eljelentéktelenedés a Kúria politikájának az
egész vonalán. És a legkevésbbé felelős értük a jó öreg riesei plébános, aki nem is tudja, hogy mi történik körülötte.
Támadás Izvolszki ellen. Párisból jelentik: Az Agence Fournier, amely gyakran
közöl kormánykörökből származó értesülést,
a Novoje Vremjá-nak azt a jelentését, hogy
Izvolszkit londoni orosz nagykövetté nevezik ki, a következő kommentárral kiséri:
Midőn Izvolszkit párisi nagykövetté kinevezték, azt hittük, hogy ennek az állásnak
ideiglenes betöltéséről van szó és hogy Izvolszkit londoni nagykövetté fogják kinevezni. Az oroszok ideiglenes intézkedése azonban épen addig tart, mint a franciák végleges intézkedése.^A Novoje Vremja két és fél
év múlva erősiti meg azt a jelentést, hogy
Benckendorf gróf azt kérte, hogy egészségi
állapotára való tekintettel fölmentsék állásától és helyét Izvolszkival töltsék be. Gratulálunk önmagunknak Párisból való
távozásához. A párisi orosz nagykövet valóban tűrhetetlen személyi politikát folytatott, amely
gyakran ellentétben volt miniszterelnökének,
Kokovcevnek politikájával. Az utóbbi időnek
sok' eseménye elmaradt volna, ha Izvolszki
meg nem kísérelte volna, hogy revánsot vegyen Aehrenthallal szemben a boszniai
és
hercegovinai kérdésben szenvedett
vereségeért. Londonban ő excellenciája kevésbé
lesz veszedelmes. Izvolszkit ép olyan szívesen fogják fogadni ott is, mint Párisban, de
dicsőségvágyó törekvései nagyobb ellentállással fognak találkozni. •
Benedek Sándor a kultuszminisztériumban. Ma foglalta el hivatalát a kultuszminisztérium uj államtitkára, Benedek Sándor. A minisztérium nagytermében
Jankovich Béla miniszter mutatta be a tisztviselői
karnak az uj államtitkárt. Benedek intézett
azután rövid beszédet az urakihoz.
— Hogy a birói állást fölcseréltem az
államtitkársággal, annak oka iaz, hogy a miniszter ur azt mondta nekem, hogy ez hazafiúi kötelesség. A kötelesség elől pedig nem
tértem ki soha. Bizom a miniszter ur elnéző
jóindulatában és az egész tisztviselői kar támogatásában.
Benedek államtitkár sorra ellátogatott a
minisztérium valamennyi ügyosztályába.

1913. március 30.
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NINCS PÉNZ
A KÓRHÁZÉPÍTÉSRE!
A KÖZIGAZGATÁSI BIZOTTSÁG
JELENTÉSE ÁLLAMI
KÓRHÁZAT SÜRGET.

ÉVI

A többi kérdés.

(Saját tudósitónktóí.) Tegnap terjesztette föl a kormányhoz Lázár György dr. polgármester a 'közigazgatási bizottság szokásos évi jelentését, amelynek legérdekesebb
s egyben legfontosabb passzusa az épitendő
nagykórházról szótl. A közigazgatási bizottság végre teljes nyíltsággal kijelenti, hogy
a városnak az uj kórházra pénze egyáltalán
nincs és az csak ugy épülhet föl, iha egyedül az állam viseli a költségeket és állami
jellegii lesz. Eddig azt hittük, hogy a nagykórház építése elhalasztódik csupán, mert
a belügyminiszter egy legutóbb kelt leiratában kijelentette, hogy az államsegélyt
most nem adhatja meg, de a város kérelmét
előjegyzésbe vette. /Most aztán kiderül a
közigazgatási bizottság évi jelentéséből, hogy
a kórház építési költségeinek a többi részét
sem tudja fedezni a város és teljesen az állam támogatására szorult. Érdekességénél
fogva itt adjuk a jelentésnek idevágó részét :
— „Az uj korszerű és terjedelmére
nézve is a szükségletnek megfelelő közkórház építésének kérdése a régi épület
rozzantsága és berendezésének
elavultsága miatt napról-napra jobban előtérbe lép.
A törvényhatóság jelentékeny
áldozatra
késznek mutatkozott, de a maga erejéből
ennek a minden tekintetben korszerű intézménynek felállítására nem képes. Az
1913. évi állami költségelőirányzatba négy
millió korona vétetett föl közkórház építésére, de miután a tervezett közkónház
épitési költségeire előirányzott négy millió korona épitési kölcsönre 5 és fél százalékos annuitás fejében három millió kölcsön után 165,000 korona évi annuitást irányoztak elő, ma a kölcsönt fölvenni alig
lehetséges és igy súlyosan érintené Szeged pénzügyi
háztartását a kórházépítés
egész terhe, ennélfogva azon tiszteletteljes
kérelmet terjeszti a belügyminiszter úrhoz a közigazgatási bizottság, miszerint
kegyeskedjék a bemutatott terveket elfogadni és városunkban az uj közkórházat
teljesen állami költségen fölépíteni. Indokolttá teszi az uj kórház állami költségen
való fölépítését elsősorban az, hogy az
ország egész alsó részén nincsen állami
közkórház,
holott arra minden országrésznek egyformán igénye van. A Délvidéknek Szeged a központja, amelyen
keresztül bonyolódik le ősidőktől fogva az
ország felsőbb részei és a Délvidék között
a forgalom. Nemkülönben a keleti és nyugati országrészek között, amely körülmény
Szegedet különösen alkalmassá teszi állami közkórház székhelyévé."
A közigazgatási bizottság tagadhatatlanul súlyos és döntő indokokat sorol föl az
állami kórház mellett. Hogy azonban lesz-e
ezeknek foganatjuk a miniszternél, igen nagy

A világhirü

kérdés, mert a közigazgatási bizottságok
éves jelentését mint egyszerű közigazgatási
aktát szokták tudomásul venni és simán napirendre térnek fölöttük. Ugy volna helyes,
ha az egész törvényhatósági bizottság állana sorompóba a kórház ügye mellett és akár
egy deputációban hangoztatná, hogy nincs
pénze a városnak közkórházra. Igy talán
több eredményt lőhetne elérni.
A jelentés többi részében a város különböző, több-kevésbé fontosabb kívánságait
jelöli meg a közigazgatási bizottság. Ezek a
kívánságok nagyobbrészt régiek és évrőlévre megismétlődnek a jelentésben. Igy például kéri a város az állami elmegyógyintézetek szaporítását, a külterületi csendőrséget,
a középitészeti tanács további tiz évre való
föntartását. A pénzügyminiszter •hatáskörében kéri a város az italmérési engedély viszszavonbatását, a borfogyasztási adó eltörlését, a községi kötvények adó- és illetékmentes kibocsáthatájsának engedélyezését. Kifejti a jelentésében a bizottság, hogy a pótadók és illetékek reformját helyesnek . és
célszerűnek tartja. A közoktatásügyi minisztertől kéri a város a pozsonyi jogakadémiának Szegedre való helyezését és egy állami
főgimnázium fölállítását; továbbá az óvóiskolák kérdésének rendezését, államositás utján s ennek keretében 15 uj állami óvóiskola fölállítását, a meglévő óvóiskolák államosítását és a belterületi iskolák állami kezelését. Az igazságügyminiszter
hatáskörében 'kívánatosnak tartja a város, hogy ne
osszák ketté a szegedi törvényszéket, mint
ahogy azt tervbe vették. A kereskedelmi miniszter hatáskörében kéri a város a vasúti
főműhely fölállítását, a zálogházak államosítását, a Nagyvárad—Szeged—Fiume közötti vonalon gyorsvonat közlekedés létesítését és a szegedi postaigazgatóság fölállítását. A földmivelési miniszter ügykörében a
kenderakadémia imielőbbi fölépítését kéri a
város. A honvédelmi miniszternél megsürgeti a tüzérkaszárnyát. Végül a-belügyminisztérium hatáskörében ismét kéri a város Szegedmegye megalakítását Szeged székhelylyel, továbbá a választókerületek uj beosztásánál Szegednek öt választókerületre való
fölosztását, az egyesülési és gyülekezési jognak a szabályozását. A bizottság hangsúlyozza a jelentésnek ennél a pontjánál, hogy
a sztrájkok ellen is intézkedni kellene. Azt
mondja itt, hogy a szociáldemokrata szakszervezetekben fővárosi bizalmi férfiak hajtogatása mozdítja elő a sztrájkokat. Kívánja
végül a város az államsegélynek rá nézve
előnyösebb fölosztását, illetőleg több államsegélyt, mint amennyit eddig kapott, legvégül pedig sürgeti a toloncügy rendezését.
A földmivelésügyi miniszter utja.
Fiúméból jelenti tudósítónk: Serényi BéLa
gróf földmivelésügyi miniszter, aki tegnap az
Ungaro-Kroata Valona nevű hajóján Kattaróba indult, vasárnap délután visszaérkezik
Fiúméba és innen Abbáziába megy át.
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Konstantinápoly előtt!
- [Londonban komolynak látják a helyzetet. (Saját tudósitónktóí.)
Londonból
jelentik, hogy nagy aggodalmat kelt angol
diplomáciai körökben, hogy
Montenegró
még mindig nem válaszolt a monarchiának, valamint az is, hogy
Oroszország
nem csatlakozott a nagyhatalmakhoz.
Nem tartják lehetetlennek, ha a monarchia hamarosan erőszakos
rendszabályokhoz nyúlna és a nagyhatalmak — Oroszország kivételével — természetesnek is
találnák a monarchia ilyen föllépését.
Londonban különben arról is tudnak,
hogy a monarchia és valószínűleg Olaszország is flottatüntetést rendeznek Antivári előtt, valószínűleg a jövő héten.
A Balkánról különben még mindig
nagy háborús eseményeket
várhatunk.
Szófiai jelentés szerint a bolgár sereg megkerülte a Derkosz tavat és
győzedelmesen
nyomul előre. Bulairnál nyugalom van. A
derkosi tó pár kilométernyire
van
csak
Konstantinápoly tói, vizéből táplálják a török főváros vízvezetékét.
Londonból jelentik, hogy a hatalmak
már számolnak azzal az
eshetőséggel,
hogy a bolgárok a csataldzsai vonalat
is
hatalmukba kerítik. Az európai hajókról ez
esetben csapatokat fognak Konstantinápolyban és Rodostóban
partraszállitani,
de ezeknek nem annyira az lesz a rendeltetése, hogy a bolgárok előnyomulását feltartóztassák, hanem csak az, hogy elejét
vegyék az esetleges zavargásoknak
és mészárlásoknak,
az idegen alattvalók és a
keresztények ellen.
Belgrádból jelentik: Hivatalosan jelentik, hogy a szerb csapatok m a kezdik
meg a visszatérést a meghódított területekről. A bolgár hadvezetőség ugyanis értesítette Stepanovics szerb tábornokot, a
második szerb hadsereg főparancsnokát,
hogy a háború befejezés előtt áll s a Bulgáriával együtt működő szerb
csapatok
ma elhagyhatják
a meghódított
területeket, amelyeken ezentúl a bolgár hadsereg
egymaga fogja ellátni a
közbiztonsági
szolgálatot.
,
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:
Felrobbantották Enver hadseregét.
London, március 29. A Daily Mail jelenti Konstantinápolyból: Hire jár, hogy Enver
bej csapatait a csataldzsai vonalon tőrbe
csalták és igen nagy veszteségeket
szenvedtek. A dolog ugy történt, hogy a bolgárok ütközet közben látszólag visszavonultak, hogy
Envert csapataiknak az üldözésére rábírják.
A török csapatok eközben egy a bolgárok
által teljesen aláaknázott területre jutottak.
Az aknák fölrobbantak és a török sereg nagy
része megsemmisült.
51.800 hadifogoly.
Szófia, március 29. Jó forrásból eredő jelentések szeriiKt Drinápolynál 51.800 ember,
köztük 54 német, 18 román és 17 belga került
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Legyen vége a vérontásnak.
hadifogságba. Az utóbbiak le®nagyobb része
aviatikus, A zsákmány 600 uj ágyú, 20 régi
London, március 29. A nagyhatalmak
gy őrsit.üzeüő ágyai, több mint 100.000 iManin- teljesen megegyeztek abban, hogy további
h cher-puska a hozzávaló töltényekkel együtt. vérontást nem fognak tűrni, Ha a CettinjéKit/üini', ,hogy az erőd uiég legalább két hó- ben tegnap tett lépés eredménytelen maradna,pra elegendő eleeégigiel veit ellátva.
na, akkor a nagyhatalmak egyesült flottája
Szófia, március 29. Urinápolybóil tegnap a montenegrói partokat ostromzár alá fogja
este az a jelentés érkezét/t iide, liogy a távirati venni. Szintúgy megegyeztek abban, hogy a
összeköttetést helyreállították.
Minthogy a többi balkáni államnak is meg kell szüntetVandar hídját mar kijavították, remélik,
hogy ncua iaz első rendes vonatot is elindít- ni a további vérontást. Oroszország fölszólitof'ta Bulgáriát, hogy katonai tevékenyséhatják Drináipolyba.
Belgrád, március 29. A Drinápoly köriül gét a csataldzsai vonalon innen levő területlefejti!) legutóbbi) bareejkhau a 13. gyalog- re szoritsa.
ezred Juit-Tepálar mellett, döntő jelentőségű
A hatalmak a portához.
győzelmet avatott. Az említett ezred 3. és 4.
Konstantinápoly, március 29. Diplomázászlóalj ámalk a<z volt a parancsa, hogy az ciai forrásból jelentik, hegy ,a hatalmak
52. gyalog ezred de 1 együtt március' 24—25-iike együttes jegyzékét a legközelebbi napokban
között rchiaímimal bevegye a törökök emMteitft fogják a portának átnyújtani. A Driinápoly
eleséséhez fűzött hékieremény korai s a helypozícióját. A törökök a támadókat gyilkos zet most olyan, hogy inkább ,az ellenkezőt
tüzeléssel fogadták, mélynek kiöivietkezltében lehel következtetni.
a bolgár czreduiek vissza kellett vonulnia.
London, március 29. A Reuter-ügynökA szerb zászlóaljaknak határozott parancsuk ség jelenti: A nagyköveti rsunió tegnap két
volt, hogy haidóűlásiaikiat föltétlenül megtart- óra hosszat tartott. Szó volt Albánia, déli
sák, amit nagy kitartással végre .is hajtottak. határairól, de döntés nincs. A röunió hétfőin
Végiül sikerült a két zászlóaljnak előnyomul- tartja leg,közelebilb ülését.
Komoly fordulatok.
nia ás aikét hadállást bravúros rohammal beKonstantinápoly, március 20. Az orosz
venni. A szerbek vesztesége balottüklbiain és
aebesuJtokbein jelentékeny. (A szerb sajtó- nagykövet utasitására az innen elindult Kagul orosz hadihajó visszatér Konstantináiroda.)
polyba. A német Loreley hadihajó is viszSzkutarií bombázzák?!
szaérkezett. A nagyhatalmak megtették a
Belgrád, március 29. A Politika jelenti, szükséges intézkedéseket, hogy veszedelem
hogy Szkutari bombázását Nikit a király pa- esetében Perába és Qalatába tengerészkatorancsára újból megkezdték. Az erődöt min- nákat szállítsanak partra. A helyzet nagyon
den oldalról a legnagyobb hevességgel lövöl- bizonytalan és komoly fordulatok nincsenek
dözik.
kizárva.
Nem válaszolnak !
London, március 29. A Times értesülése
szerint a montenegrói kormány nem tartja
szükségesnek
a válaszadást
Ausztria-MaCseksnics és Feketegyarországnak azon közlésére, illetve kérésas utca sarkán.
•
sére, hogy Szkutarit addig ne bombázzák,
mig a polgári lakosság elvonul. Esszad pasa — mint ismeretes — különben sem enga>ubissaah9flabi»aak»*baiiaiíaaabbsíiiiaiababaeiabsubh
gedte meg az idegenek kivonulását.
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Igazgató: HELTAI JENŐ

Ürítsék ki Albániát 1
Bécs, március 29. Szerb forrásból elterjedt ma az a hir, (hogy a Szkutari alatt állomásozó montenegrói és szerb csapatok
tegnap újból megkezdték Szkutari bombázását. A illírre vonatkozólag, valamint a külügyi
helyzetben beállott egyéb változások dolgában, a külügyminisztérium ma a következő
fö'lvilágositásokat adta:
— Szkutari bombázásának a hire egyáltalában nem felel meg a valóságnak. A hirt
a belgrádi Politika cimü lap terjesztette el,
azonban alkalmunk volt róla meggyőződni,
hogy ha'mis és hogy Szkutari körül szünetelnek a hadioperációk, Giessl báró, ia monarchia cettinjei követe, ma délelőtt táviratiban
jelentette, hclgy a hatalmak követeinek démarsa ma délelőtt megtörtént és a montenegrói kormány tudomásul vette Európának
azt a kivánságát, hegy Szkiutari körül szűnjék meg az ostrom és hogy a szövetséges balkán államok nyomban ürítsék ki Alibálniiát
Belgrádból eddig neim érkezeit jelentés arról, hogy a dléimars ott is megtörtént volnia.
A mai la poklai bejárta az a Swr, hogy Izvolszki párisii orosz követét vissza,hívták. Ez
a híre sem igaz ebiben a formában. Izvotezki
távozik ugyan Párisiből, die csak akkor, ha
a külpolitikában a rend ismét helyreállott.
Amikor ugyanis Louis szentpétervári francia
követet visszarendelték Parisba, megállapodás jött létre a két kormány között arra
nézve, hogy egyidejűleg Izvolszki is távozik
a francia fővárosiból. A mostani zavaros
belyzetilre,n azonban Oroszország nem akiarja, liogy ezen a fontos pozíción változások
történjenek s igy Izvolszki távozása csak a
rend helyreállitása után lesz aktuális.

Ma v a s á r n a p két nagy sláger.

A végzet

Társadalmi dráma

3 felvonásban.

A HERCEG =
KALANDJAI

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZÉT.
Szinházi műsor:
z,at.

VASÁE/NAP délután: Lumpácius,

bohó-

VASAKNAP este: A cigány prímás, operett.
HÉTFŐ: Király Ernő venrégfö [léptével,
Tatárjárás, operett, páratlan s/».
KED.D,: Király Ernő vendégfölléptével,
Éra, operett, páros •/«.
•SZERDA: Király Ernő venidégifölíléptével, Leányvásár, operett, páratlan '/a.
CSÜTÖRTÖK: Az elnökné, bohózat páros 2/a.
PÉNTEK: A dolovai nábob leánya, vág-,
játék, páratlan %.
SZOMBAT:
Gasparone, operett, páros t/a.
VASÁRNAP d. u,: Aranykakas, énekes
bohózat.
VASÁRNAP eisií©: Gasparone, operett,
páratlan */*•
* A megvádolt igazgató. A szegedi
szinház igazgatója a következő sorok közlését kérte:
Igen tisztelt Szerkesztőség!
Röstelkedve
veszem a tollat a kezembe, mert a szegedi
szinház és az a körül folyó dolgok már igazán az unalomig molesztálják nemcsak Szeged, de az egész ország olvasó közönségét.
A Friss Hirek mai száma azonban vezércikkben és „ugy halljuk" alapján nem áltál olyasmivel alaptalanul megvádolni,
amit mégis
önérzetem tilt megcáfolatlanül hagyni. Senkitől, sem uricisaládtól, sem bérlőtől, sem
törvényhatósági bizottsági tagtól semmiféle
bizalmi nyilatkozatot nem kértem és semmiféle ivet sehol sem körözök. Ha egyáltalán
van ilyen akció, az tudtomon kivül történik.
Mindenféle ellenkező híresztelés, vagy „ugy
halljuk" rosszakaratú
rágalom.
Teljes tisztelettel:
Almássy Endre.
* Király Ernő vendégjátéka. A szinházi
iroda jeleníti: Király Ernő, aiki hétfőin kezdi meg a szegedi színházban három estiére
terjedő vendégszereplését, jelenleg egyike az
ország legkiválóbb énekes bonvivánjaiinak.
Énekben, játékban egyaránt értékes sikerek
kisérik művészi pályáján, sok dairalb sorsa,
diadala pedig egybenőtt az ő alakításával.
HozEiáink három legjobb szerepével köszönt
be ezúttal. A Tatárjárás
Lőrentey főhadnagya voltaképpen régi kreációja Királynak, -boe-iá lilik az egyéniségéhez, de most
csak vidéki vendégszereplései során mutatkozhat be benne. Annak idején, kolozsvári
színész koráiban ő juttatta nagy diadalra. Az
Éva Oktáv ja és a Leányvásár Tomija szintén Király névvel indult a siikenek útjára.

Az Edison-mozi az oricsaládok
találkozó helye • Tiszta levegő
• Elegáns, kényelmes ülések

* Gasparone. Millöcker örökbecsű, szép
zenéjü operettjét Gasparonet, a héten eleveníti föl a szinház. A darialb elsőrendű szereposztásban, u j betanulásban kerül szinre. A
főbb szerepeket Nagy Aranka, Déry Rózsi,
Mikllóssy Margóit, Kálliay Margit, Holtai, Líadiszlay (címszerep), Solymossy, Torma játszák.
* A végzet. Valósággal forradalmat keltett a fővárosban ez a dráma, mely minden
színpadot megelőzve, az
Edison-mozgóban
látható. Szenzációt kelt még A herceg kalandjai, amerikai fölvétel és a nagy két órás
műsor. Az Edison-mozgó az elit társaságok
találkozó helye. A kezdet nehézségeivel járó
csekély hibákat teljesen orvosolta Heltai Jenő igazgató és ügy a n. é. közönség az Edison-mozgóban kellemes szórakozást talál.
Legjobb szinházi cukorkák Lindenfeld Bertalan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.

Jegyek megrendelhetők és válthatók d. e.
9 ~ 12-ig, d. u. 3-tól a pénztárnál és telefonon.
Telefon-szám 257.

H i i d e s s e n

Amerikai életkép két felvonásban.
Amerikai szenzációs felvételek!

A Z UJ AUTO.

A mozista ikreket kap.
Humoros.

OaufiMJDd

Híradó.

Heti aktualitások.
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Szigethy Vilmosnak.
Niern tartom szükségesnek Márki Imire
•és Polgár Péter dr. uraknalk, Önnel oly iaagyan körülményesen közölt jelentlését 'lielyreiigazitiani, noha azt sóik telkiintetflben 'tehetném, ment hisz ezek az uraik engem „fel netm
kerestie-k", hlain-em tegnaip esite a káivéliiá.zhan
az asztalomtól szólitiattiak eíl éis az egész cisak
néhány percig tartó beszélgetés sem egésaen
ugy folyt, le, mint az a (Szegen] Ós Vidékében
meg van irv,a.
iA dologihoz esak -az tartozik és ez tény,
hegy .amikor az urak igazolták, ihoigy Ön irta
azt a bizonyos éiikkat a Pestii Hírlapban, a
mielyet azután az ,a két helybeli lap — (amelly
engem éviek óta tárnáid, a Legn'agyolhlb rosszhiisziemüséggel — mint a fővárosi sajtó termékét reprodukálta, éin igenis kijeíentétteim,
liogy a cilkk i.rój,álnak ón seiipmiféiie elégtétel leil nem tartozom, azt tehát kerelkem megtagialdom.
;Eiiin,ek a (felfogásnak (helyességét bizonyiitianíilió, mam szükséges, liogy „annyi, de annyi
fogalmat fordiitslaüak ki ,a sarkából1", hanem
ép allienkezőlúg kész nevetség volna, Szegeden, de D'unapenibelén is, ha az, aki a Pesjti
HMialp cikkét „komisz onHtámaidásmalk" jelieiz'te, elégtételt adnia annak, aki e cikkben
valótlanul és általam ellanttoondás nélkül
mielgieáifolva azt irta, hogy „kijolentéseket
lettem, .amiket uri emiber a legutolsó nőről
sem szokott hangoztatni", akinek ,e cilkklhen
elleneim felhozott összes állításiad koholtaik
ós aki merészelt azon csodálkozni, liogy vielem Szegeden most is mindenki ugy fog kezet, mint az ő és hozzá méltó újságíró társailnaik tervszerű támadásai előtt.
Nekem t. Szigethy ur, amikor megimomdták, hogy o cikk Öntől ered, eszembe se jiutott Öntől .elégtételt kérni, mert az ón (becsület,emieit sem Ön, siem az Ön társai nem érinthetik. Minél képtelenebb módon támadnak
dühükben, hogy nem férkőzhetnek hozzám,
annál tisztábban áll az egész város és az
egész világ elő'tlt ,a rossz szándék.
De ugyanakik,ar i. Szigethy ur én nem
reparálhatom az ön eljárása által kissé csorbát szenvedett becsületét és meg kell, hogy
maradják a mellett, hogy az a cikik :a Pesti
Hírlapban ,komisz orvtámadás" volt, lannál
komiszabb, miivel én Önnek arra solhat okot
nem adtlam, annál csúnyább, mivel összetákolt valótlanságokkal operált és annál rosBzhiszemübh, mivel egy budapesti lapba, mint
;a fővártei siajjtó vé|lemlány|éit b|elcseimpéslztle,.
Hogy csak „beoscimpészite" azt már annak a
fővárosi lapnak szerkesztője is megmondta
Önnek.
örüljön tehát t. Szigethy ur, hegy abban
a jó vildéki városban, amelyben Önnek állást és 'kenyereit adtaik, nem kerekedik fel az
emberekben az a gondolat, liogy mennyire
hálátlan és megrovandó az az eljárás, hogy
magálnhosszuhói -egy ember ellen törtetve,
Ön és társai városunkat az elgész ország előtt
hazudozva, alaptalanul gun.y tárgyává tették éls ne firtassa tovább ezt az ügyét, aimiély
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most már mindinkább azokat állítja pellengére, akilk azt insceniroziták 'és a mai napig
folytatják.
WIMMER

FÜLÖP.

Nem ölték meg
Nikita királyt!
— Csak tüntettek a palotája előtt. —
(Saját

tudósítónktól.)

Az európai saj-

tót mára bejárta az a szenzációs hir, a
mely arról szólt, hogy Nikitát, Montenegró királyát meggyilkolták. Ezt a szenzációt a következő két távirat adta világgá:
i.

A Berliner

Tageblatt

ma reg-

geli számában regisztrálja azt a Párisban és Rómában elterjedt hirt,
hogy Nikita királyt

— Semmiféle híradásom nincs errői
az ügyről, nem tudok róla. Azonban teljesen kizártnak

tartom,

hogy ez megtör-

ténhetett volna s azt hiszem, hogy az
egész ügy nem egyéb, teljesen alaptalan
koholmánynál. Ha Nikita királyt megölték volna, arról mindenesetre kellene,
hogy tudomásom legyen.
Cettinjéből jelentik a késő éjszakai
órákban, hogy a montenegrói hivatalos jelentés megcáfolja az elterjedt királygyilkossági rémhíreket és kijelentik, hogy Nikita ellen merényletet se követték el, a
királynak

semmi baja

nincs.

meggyilkolták.

II.
A Le Journal tegnap este táv- *
iratot kapott Rómából, mely azt
mondja, hogy Nikita király

meghalt.

A lap azonnal táviratozott a Balkánon levő levelezőinek, akiktől azonban még nem kapott választ. A hir
tehát még nincs megerősítve.
A hir érthető feltűnést keltett, annál
inkább, mert hisz tudvalevőleg a napokban történt királygyilkosság,
amikor
György görög királyt egy görög koldus
revolverből lelőtte.
,
Nikita király meggyilkolásának hire
késő délutánig tartott. Már kezdték kiszínezni, hogy Szkutari ostroma miatt kellett
meghalnia az öreg királynak, hogy (kétszínű politikáját félreértették és igy tovább. Délután négy órakor aztán Berlinbe megérkezett a határozott cáfolat.
Az uj jelentést is a Berliner

Tageblatt

kapta és késő este ki is adta. E szerint nem
igaz az a tegnapi hir, hogy Nikita királyt
megölték. A királynak

Bécsből telefonálja még tudósítónk:
Nikita király meggyilkolása ügyében kérdést intéztünk Jovanovics szerb követhez,
aki az osztrák udvarnál képviseli Montenegró érdekeit. Jovanovics követ a következőket mondta:

semmi baja, egész-

ségnek örvend s ellene merénylet se történt. Csupán tüntettek tegnap a palotája
előtt, amely alkalommal ellentüntetés és
kisebb zavargás is lefoly. Minden jel arra
vall, 'hogy ekkor keletkezett a rémhir.
Bécsből jelentik: A külügyminisztériumban szintén nem tudnak semmit a
szenzációs párisi és berlini híradásról. A
külügyminisztérium egyik magasállásu
tisztviselője a következő fölvilágosítást
adta:
— Nikita király meggyilkolásáról
a
külügyminisztériumba
nem érkezett
semmiféle hivatalos jelentés. Tudomásunk van

róla, hogy Párisban és Berlinben elterjedt a hir, érdeklődtünk is iránta, azonban
megerősítő híradásokat sehonnan sem kaptunk. Teljesen kizártnak tartom, hogy a
hir igaz legyen, különben föltétlenül lenne már róla értesülésünk.

H f R E K„

Szegedi kalendárium.
IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet jelentése szerint: Az időjárásban
lényeges változás nem várkató. — Sürgöny prognózis:
Változás nem várható- Déli hőmérséklet: 16.4 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
csak délelőtt 11-ig
van hivatal.
A MAGÁNTISZTVISELŐK
EGYESÜLETE vasárnap délelőtt 11 órakor tartja,
közgyűlését.
A ZSIDÓ ÁRVA EGYESÜLET
vasárnap délelőtt fél tiz órakor a hitközség tanácstermében közgyűlést tart,
A MUNKÁSOK ROKKANT- ÉS NYUGDÍJ EGYESÜLET ÉN EK szegedi fiókja vasárnap délelőtt 10 órakor tartja évi rendes
közgyűlését az Európa-szálló külön
termében.
A SZEGEDI
GYORSÍRÓ-EGYESÜLET
vasárnap délelőtt kezdi meg a Tisza Lajosköruti polgári lányiskola emeleti helyiségéhen ingyenes gyorsirási
tanfolyamát.
A KÖZKÖRHÁZBAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ: Délután 4 órakor
„Lumpácius Vagabundus,, bohózat. Este „A
cigányprimás",
operett.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 2 órától
kezdve. „A feleség joga", szinmü 2 felvonásban.
VASS MOZI: Délután két órától kezdve
„Vadélet". Szerelmi dráma 3 felvonásban.
APOLLÓ-MOZGÓ: Délután kettőtől este
fél 11-ig „Az okmány hamisító". Dráma a
modern életből 2 részben.
KORZÓ-MOZI: Délután 2 órától kezdve
„A trón zsámolyánál". Dráma 5 felvonásban.
EDISON-MOZI: Délután 2 órától kezdve
„A végzet". Dráma 3 felvonásban.
Vasárnap

legszebb és legmodernebb kivitelben,

Braun Vikferií ál

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

Telefon 77-11.

A legkedvezőbb fizetési feltétetek!
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Kovács Gyula lemond
a mandátumáról.
(Saját tudósít ónktól.) Kovács Gyula ma
lemondott a mandátumáról. Ez az elhatározása nem uj keletű. Kovács már régen tisztában volt önmagával és csak pőrének legfelsőbb fokon való eldőlését vá.rta. A hosszú
vizsgálati fogság alatt érlelődött meg Kovács
Gyulában a gondolat, hogy leteszi mandátumát és visszavonul a politikai élettől, mely
annyi csalódást és keserűséget okozott neki. Áz esküdtszék ugyan fölmentette minden
vád és következményei alól, ő mégis viszszaadja a gyomai kerületnek megbízólevelét.
Most, hogy tisztán áll és mentes minden súlyos vádtól, önmaga biráskodik a legszemélyesebb ügyében és komoly elhatározása bizonyára sokak tiszteletét fogja kivivn'i. Van
valami imponáló ennek a férfiúnak egyéniségében. A politika tüzes hangulatában elveszítette önuralmát és most egy elhatározott. férfias mozdulattal fizet érte. Lemondása már befejezett dolog, ma 'hozta ezt tudomására a szövetkezett ellenzéki pártok
függetlenségi elnökeinek: Kossuth Ferencnek, Justh Gyulának és Egry Bélának. Ma• ga is beismeri, hogy amit tett, az a parlamentáris fölfogással homlokegyenest
ellenkezik, a konzekvenciát tehát levonta. Gáncs
őt nem érheti, csak dicséret és elismerés.
Kovács Gyula ma délelőtt a következő
levélben adta tudtára lemondását
Kossuth
Ferencnek:
Kegyelmes Uraim!
A közelmúlt sajnálatos politikai eseményei. melyek a szenvedélyeket a végletekig
felcsigázták, annyi kétségbeesést és elkeseredést váltattak ki belőlem is, bogy a parlamentáris felfogással ktímtofcegysneslt ©lilén kező cselekedetet követtem el.
Igaiz ugyan, hogy az esküdtszék felmentett, azonban ugy érzem, hogy ebben a.z ügyben magamnak kell a legszigorúbb mértéket
alkalmaznom s a minimum, amivel a megsértett parlamenti rendnek tartozom, az,
bogy mandátumomról lemondjak. Elhatározásomban csak (megerősít, hegy a jelenlegi
abszolutisztikus uralom a képviselőik működését lehetetlenné ós iillluzóriussá teszi, s hogy
a jelenlegi hazaáruló többséggel minden
együttműködést a jövőben is kizártnak és
lehetetlennek tartok.
A lemondás körülményeit iválaszitóiimmai is meg akarom még beszélni, azonban
már most arra kérlek, kegyelmes uraim,
szíveskedjél elhatározásomat a szövetkezett
ellenzéki pártokkal közölni, mert ámbár biztosra veszem, bogy a gyomai kerület (érdemes polgársága meg fogja találni a helyes
utat ós a jelölt niegválásztásánál a maii nehéz (viszonyok között kétszeres gonddal fog
ügyelni arra, hogy függetlenségi érzelmeit
dokumentálja, nem kétlem, hogy ezen elhatározásánál a szövetkezett ellenzék támogatás ált is igénybe fogja venni.
Amennyiben azáltal, bogy a szenvedély
és kétségbeesés által i'ly messze ragadtattam,
az ellenzéki pártoknak hátrányt vagy nehézségeket okoztam, szíves elnézést.elköt kérem, egyrutlta.1 biztosítlak benneteket, bogy
mint a hazának egyszerű polgára, az ellenzék küzdelmeiből mindenkor ki fogom részemet venmá. Kérlek, hagy tolmácsold a
szövetkezett ellenzéki pártoknál hazafias üdvözletemet és vágyók
.Budapestien, 1913. március hó 27-én kiváló tűsertéjMIteí, készséges híved
Iíováes
Gyula.
Ugyancsak levélben közölte Kovács lemondási szándékát Justh Gyulával és Egry
Bélával, mint a függetlenségi párt és a pártonkívüli függetlenségiek csoportjának elnökéivel. A gyomai kerület polgáraival pedig
közölte, hogy nemsokára leutazik a kerületbe és beszámoló beszéd keretében okolja
meg lemondását és vesz bucsut a kerülettől.
>
— Készen a parlamenti őrség laktanyája. A parlamenti őrség már legközelebb
hivatalba lép. Három hónapja dolgoznak a
képviselőház gyönyörű palotájában, hogy a

parlamenti őröknek lakóhelyet adhassanak.
A Duna felé eső résznek a földszintjére kerül a parlamenti őröknek a laktanyája, oda,
ahol azelőtt a képviselőház telefonközpontja volt. A Háznak ebből a részéből külön lépcső vezet föl arra a folyosóra, ahol a házelnök és az alelnökök szobái vannak és az ut
a baloldali folyosóra vezet. Igy a parlamenti
őrök mindig az ellenzék
szomszédságában
lesznek. Nyolc óriási terem szolgál a földszinten a parlamenti őrök laktanyájául. Három terem hálószobának van berendezve az
ötvennégy őrnek, a többi terem pedig étkező
és nappali tartózkodási hely lesz. A szobák
katonai egyszerűséggel vannak berendezve.
Az őrök nappali szobájában újságok, képeslapok és könyvek lesznek az asztalon, hogy
hasznosan tölthessék el az idejüket. A tisztek nem fognak a képviselőházban lakni és
részükre csak kis szolgálati szobákat rendeztek be. Ágy egyáltalán nincs számukra a
laktanyában. A parlamenti őröknek a laktanyája már teljesen készen áll. Most súrolják a padlót, azután beköltözködnek majd a
legények.
— Értekezlet a vasúti dijkedvezésről.
A kereskedelemügyi kormány áprilisban értekezletet hiv össze, amelyen a vasúti dijkedvezés egész rendszere tárgyalás alá ikerül. Az értekezlet összehívását sürgőssé" teszt a kereskedelmi miniszter programja, a
mély a dijkedvezéssel iizött tömérdek viszszaélést ki akarja irtani. Több ilyen kedvezés az év folyamán lejár, esetleg megújítás
előtt tisztázni kell, micsoda közérdek okolja
meg létjogosultságát. Meg kell vitatni az
élelmiszer kivitelét elősegítő dijkedvezést, a
melyet a Magyar Élelemszállitó Részvénytársaság, ideiglenesen, egy esztendőre kapott meg újra. Augusztus végén jár le a cukorrépa és cukor dijkedvezése, mielőbb tisztázni kell a hozzá fűződő nagy ipari, mezőgazdasági, vasutforgalmi érdekeket, mert
eddig ezeket számba alig vették. Rendesen
éppen csak azt hallgatták meg, aki kérte a
kedvezést s aki nem igen óhajtotta, hogy
mást is meghallgassanak. Nagy vita várható a fővárosi vásárcsarnok kedvezése körül,
mert egyre jobban tért hódit az a fölfogás,
hogy ezt nem a fogyasztóközönség élvezi,
hanem egyeseket gazdagít. S általában nagyfontosságú elvi kérdések tisztázódnak a készülő értekezleten, amely elé az egész gazdasági közvélemény nagy várakozással tekint.
,
•
— Glattfelder dr. szegedi bérmautja.
Magirtuk, hagy GMltfelder Gyula dr. Csanádi püspök május 14-én tiz napra szóló tartózkodásra Szegedre érkezik, hoigy itt bérmiáláisi szertartásokat végezzen. A püspök
(szegiadi bénmafuitj árnak a programja a következő:
Május 14-én délután 3 órakor megérkezés
Szegedre; 15rón a szegedi belvárosi templomban reggeli 8 órakor szentmise, prédikáció
ós a középiskolái tanuló ifjúság bérmálása;
16-án reggeli 8 óraikor a .szeged-alsóvárosi
templomban szentmise, prédikáció, bérmálás;
17-én 8 órakor ia szegedi-róknsivárosi templomiban szentmise, szentbeszéd és bérmálás;
18-án fél 8 óraikor indulás kocsin a;z uj röszkei templomihoz, templombeszentellós, prédikáció, bérmálás; 19-én 7 óraikor indulás kocsin Szeged-Alsóközpontra, szentmise, prédikáció, bérmálás; 20-án 7 órakor indulás 'kocsin Szeged-Felisöiközpontra, szentmise, prédikáció, bérmálás; 21-ón reggeli 7 órakor indulás kocsin Kistelekre, szentmise, prédikáció, bérmálás; 22-én Űrnapja, Szeged-beitvárockan; 23-án 8 óraikor a Felsővárosi templomiban szentmise, bérmállás, prédikáció;
24 én a szegedi-belvárosi templomiban 8 órakor szentimisie, prédikáció, bérmálás.
— Hétfői lap Szegeden. Hétfőn reggel
„Szegedi Hétfői Újság" cimmel, uj társadalmi és sport hetilap indul meg. A hétfői újság a kora délelőtti órákban jelenik ímeg és
közölni fogja a vasárnapi eseményeiket és a
sport eredményeket is. Felelős szerkesztője
Herczeg István hírlapíró lesz. Ez a hétfői lap
igazán hézagpótló, mert igy hétfőn délelőtt
is lesz friss újság Szegeden.
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— Kedves a rektor . . . A nagyvá ra
tanfelügyelőségnél panaszt emeltek az okányi iskola rektora ellen, hogy nem helyesen
kezeli az V. és VI. leányosztályt. Nem a tanítás ellen volt kifogásuk a panaszkodóknák,
hanem, hogy az V. és VI. osztályban már
serdülő leányok járnak és ezekkel szemben
volt túlságosan kedves a rektor. Vasadi Lajos tanfelügyelő személyesen
szállt ki
Okányha, hogy a panasz valódiságáról meggyőződjék. A panaszosok kihallgatása után
megállapította, hogy a följelentés nem volt
alapnélküli és ezért utasította az okányi református iskolaszéket, hogy az igazgatótanitót helyezze át az I. és II. osztályba. Az
iskolaszék ma tartott ülésében az elnöklő
Elek Sándor lelkész indítványára, miután
alaposan megvizsgálta az ügyet, ugy határozott, hogy a tanfel ügyélőnék a kérését teljesíti és a rektor a jövő évtől kezdve már
nem fog tanítani az ötödik és hatodik osztályban.
— Disztorna az állami főgimnáziumban.
Tegnap tartotta a városi főgimnázium ifjúsága a disztorna főpróbáját. Az itt látottak
alapján mondhatjuk, hogy valóban olyan
sporiürimiepéllyt rendez Buiday tornatanár tani tiványaival, amilyenre Szegeden mlég meim
veit példa.. Ötven diák .gyönyörű dresszben
való felvonulása már 'egymagában véve is
szép látványosság. De amit a diákok a különféle sziereken produkálnak, az egyszerűen
üiihetetlen. A versenyternázás páratlanul álló
harcot fog előidézni a VII. osztályú ifjak
között. Legalább öten olyan egyforma tökéletességgel, precizitással végzik munkájukat,
hogy a győztest sejteni sem lelhet. Az fogja
a versenyt megnyerni, aki pillanatnyilag
szerencsésebb lejsz testtartásban, kivitelben
vagy elvonulásban. Külön szenzációja lesz
a diszitonnámalk a IV. b. osztály faibofgyakorlaitá zieneütlemre. A Mis nebulók ritka egyöntetűséggel sziemet-lelket gyönyörködtetően
oldják meg feladatukat. Most, hogy láttuk a
főpróbát, megértjük azon óriási érdeklődést, ímeiy a disztornát (kíséri. Külön felhívjuk a közönség figyelmét, hogy az ünnepélyt
a;z arra legalkalmasabb állami gimnázium.
•tornatermében rendezik. Belépődíjak: ülőhelyiek 1 korona, állólhelyek 40 fillér. A SzAK
fcioitiballmleocs'ei ép olyan időre érmek véget,
hogy a sportkedvelők még kényelmesen odaórihessQnek a disztornária.
— Az öngyilkos herceg temetése.
Rómából
jelentik: Windischgratz
herceg
holttestét tegnap este a Palazzo di Veneziá-ba vitték és fekete posztóval bevont teremben ravatalozták föl. A herceg temetése
ma délután négy órakor volt.
— Újságírók a Fehér Házban. Woodrow Wilson, aiz Egyesülit-Állaimak elnöke,
már megszokta u j környezetét ós az álláséival
járó hivatalos és nem hivatalos funkciókat.
A beiktatás napjától mostanáig legnagyobb
részt olyan látogatói valtak a Eahér Háznak, akik vagy maguknak, vagy más ok maik
akartak valami jól jövedelmező állást kijárni. Tegnap délben másfajta vendégek jelentek meg Wilson előtt, akik nem kérnek semmit, nem várnak semmit, de .akiket hivatásuk vitt a Fehér Háziba: az újságírók. Wilson Íróasztalánál ült, amikor bejelentették a
laptudósitókat. Mire körülnézett, vagy százötven újságíró tolongott a dolgozószobájában. Az u j ,elnök tudta, ha minden újságÍróval külön-külön folytat beszélgetésit, kát
hétig se ér a végére, felkelt tehát karosszékéiből és egy rendkívül közvetlen, die annál
hatásosabb beszédet intézett hozzájuk:
— Rólam — mondta —azt a hirt terjesztették, hogy előítélettel visélltetam a saj.tó
munkásai iránt. Ennek épen az ellenkezője
igaz, aminek bizonyításául kijelentem, hogy
a Fehér Ház a j t a j a mindig tárva-nyitiva lesz
az újságírók előtt és bárkinek, bármilyen
kérdésben a legszívesebben áilildk rendelkezésére. Hangsúlyoznom kell még, hogy az újságírók iránit nagy hálával viseltetem, mert
a választási kampány alatt érdememen felül
rokonszenvesen foglalkoztak velem.
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A beszéd utáin YVilsan az ujságirók marad.- '
egyikével szívélyesein kezet fogott és ú j r a
lelukiikire kötötte, liogy jöjjenek hozzá bármáikor, örömmel áll majd rendelkezésükre.
— A tartalékos katona sorsa. Fiúméból
jelentik: Karácsonykor a sok ezer tartalékos között behivót kapott Pólába bizonytalan időre Della Pietro Hektor, huszonkilenc
éves Danubiuszgyári munkás is. A behívás
a legrosszabb időben érte, mert feleségét és
két gyermekét teljesen pénz nélkül kellett
itt hagynia. A családapának néhány heti távolléte után a szerencsétlen asszony nagy
nyomorba került. A hitelezők lefoglalták bútorát, a háziúr pedig fölmondotta a lakást.
Hiába könyörgött kétségbeesett helyzetére
váló hivatkozással, nem használt semmi. Az
asszony megírta rémes helyzetét férjének, a
ki Pólában néhány napi szabadságot kért följebbvalöjától. A kérelmet azonban
visszautasították, mire Della Pietro, aki különben
is lobbanékony természetű, annyira elkeseredett, liogy rárohant a tisztre és összeviszsza verte. A többi katona lefogta a diihöngőt. A hadbíróság az enyhítő körülmények
figyelembevételével öt évi súlyos börtönre
ítélte. A szerencsétlen asszony most értesült erről a fiumei törvényszéken, amely közölte vele, hogy férjének büntetését a katonai fölebbviteli bíróság is helybenhagyta.
— Az el nem számolt tétel. Nagyváradról jelentik: Nagy feltűnést keltett tegnap
délután, hogy a nagyváradi rendőrség megidézte Zoltán Jenőt, a nagyváradi polgári takarékpénztár egyik főtisztviselőjét. Zoltán
ellen a takarékpénztár tett följelentést, hogy
egy ötezer koronás tétellel, amelyet Singer
József budapesti fakereskedő cég fizetett volna az ő kezéhez, nem számolt el, Zoltán kihallgatásánál energikusan tiltakozott a vád
ellen. A takarékpénztár telefonon fordult a
Singer-céghez és azt a választ kapta, hogy a
cégnek az összegről nyugtája van. A rejtélyes ügyben még folyik a vizsgálat. A városban nagy feltűnést kelt az eset, mert a takarékpénztár nagy tekintélyű intézet és mert
a megvádolt tisztviselőt is nagyon sokan ismerik.
— A lélek titkos erős. Párisból jelentik
A nemzetközi kísérteti lélektani kongresszus
tegnap kezdte meg tanácskozásait
fíeirac
dijoni egyetemi tanár elnakléstéwel. A kongresszus tanulmányainak főtárgya: a lélek
titokzatos erőinek tanulmányozása. E titokzatos erők között még mindig szerepel a magnetizmus, melyről semmi biztosat n,ejm tudunk és a szuggesztibilitás, mélyítek már az
orvosi tudományban is nagy hasznát veszik.
A miaguietizuius köréiből Durville dr. tartotta a legérdekesebb előadást, Durville magnetikus irton, csupán kiéizrá,tétellel múmiává
tudj>a változtatni az elhalt testrészökiet. Be is
mutatott egy levágott >eimheri kezét, melyet
egy öngyilkos ember holttestéről metszett le
Socquet dr. ez év január 9-én. Ettől a naptól
fogva január 30-tig a Morgue fagyasztókamrájában vodit ez a kéz. Január 3(bán vette
kezelés alá az elhalt testrészt Durville dir,
Nem kevesebb, mint 55 „sóamiee"oit tartott
vele, azaz bizonyos időközökben rátette egy
pár percre a miaga kéziét a levágott kézre.
Durville dr. „magnetikus erejie" következtében a levágott kéz még ma, két hónap elteltével sem kezd. rothad ni, ellenben egy kissé
összeaszott: az elpárolgás .következtében 161
grammal könnyebb l'ett. Ugyancsak Durville
dr. bemutatott egy készüléket is, melyet
„szuglgészt oimet er"-n.eik nevezett el. Ez nem
egyéb, mint egy rugós súlyzó, melynek je
zőtáblája is van, a jelzőtáblán mutató,lappal,
anniak föltruntetésiére, ihogy mekkora nyomást
gyakorolt a kísérletező a súlyzóra. Az izomerő mérésére már régóta készítenek ily készüléküket. Durville a kísérletező egyénnel
összieszorittatja ezt a súlyzót s azután szuggerálja neki az izomerő osüikikeuiésót, ugy,
hogy málsodizbien már nem bir ja a kisérletező
összeszorítani a súlyzót. Néha azonban nem
sikerül a kisértet, A tegnapi előadáson a Matin tudósítójának a..kezébe a/dltia Durville a
súlyzót, mely az újságíró elég erős markában az első kísértetnél 35 kiló miunlklaimennyiséget jelzett.
/Néhány percnyi pihenő utján Durviilte
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délmaqyarorszáq
dr. azt szuggerálta az újságírónak, bogy az
ereje lényegesen megfogyatkozott.
— Akarom — szólt szigorúan — liogy
a karjának most ne legyen ereje. Ugy-e érzi,
hogy már nehezedik a karja és gyengül az
ujja?
Az újságíró megint megnyomta a szuggfciSiztómétert, mely Durville dr. nagy csodálkozására 39 kiló munkameiinyiséget jelzett, — azlaz még többet, mint a szuggerálás
előtt. Durville azonban nem jött zavarba:
kijelentette, hogy az újságírónak lelki egyensúlya teljes, az idegei tökéletesen egészségesek, — ezért nem sikerült a mutatvány.
Nőkkel kisiérletezetlt ezután Durville és a
kísérleted ezután már sikerültek is. Tehát azt
a régi tapasztalatot igazolta a tegnapi nap
is, liogy minél gyöngébb idegzetű az ember,
aunáil jobban ki van téve a szuggerálás inak,
mig a teljesen egészséges idegzetű emberre
nincs hatása a „titokzatos teKkeirőknek."
— Bánáti bölcső a román trónörökös
fiának. Érdekes ajándékot kapott a román
trónörökös a Bánátban levő Prigor községből. Rotaria Tivadar asztalosmester szép fafaragásos bölcsőt készített a román trónörökös újszülött fia, Mircea herceg számára.
A bölcső fölszerelését Rotaria felesége készítette bánáti hímzésekből. Maga a bölcső szintén bánáti speciálitás, amennyiben ugy van
készítve, hogy a mezőn dolgozó asszonyok
a hátukon hordhassák. Az érdekes ajándékot
a román trónörökös udvarmestere meleghangú levélben köszönte meg.
— Az embergyilkoló Amerika. Az u
amerikai el/nlöknek, Wilsonmak a beszéde — amelyben hivatalos helyről először mulatták meg a világnak nyíltan, hogy az amerikai viszonyok milyen egészségtelenek —
mindenütt nagy hatást keltett. Amerikában
általában szívesen hallgatnak az ilyen dolgokról és az olyan könyvieket, .a'mielyiek le
akarnak leplezni dolgokat, mint példáiul
Sinclair „Mocsár"-ja, minden eszközzel, elsősorban persze a dollárok segítségével akarják elnyomni. Szerencsére sokszor hasztalanul. Igy járt dr. E. Wardell Stiles, aki az
Egyesült Államok egészségügyi hivatalából
jelentést küldött a köztársaság szenátusának
és ez a jelentés is nagyobb .nyilvánosságot
látott s- néhány amerikai lap is megemlékezett róla. Volt idő, mondjla Stiles, amikor
Amerika a föld egyik leggazdagabb országa
volt: ásványban, vizben, erdőben és egyáltalán minden természeti kiincdben bővelkedett.
A rablógazdálkodás, amely az őrültek házát
juttatja az ember eszébe, megsemmisített
majdnem mindent. Ha azt a keveset, ami
megmaradt, nem őrizné és nem védené törvény, az egész nemzeti kincsnek rövid időn
belül vége lett volna. Az amerikai magykapitalisták azonban nemcsak a természeti kincsekkel folytatnak barbár rablógazdálkodást,
hanem az „emberanyaggál" — az ember az
ő szemükben csak anyag — is hasonlóképen
bánnak. Stiles megdönthetetlen statisztikájával bizonyítja, hogy Amerikában minden évben másfél millió ember esik áldozatul „miindlen szükségesség nélkül". Kinek? A trösztök,
a nagytőkések, a gyárak pénzérdekének. Ez
a másifél millió ember az életét veszítette el,
ós talán még szerencsésnek mondható azzal a
három millió emberrel szemben, akik évenkint „csak" mint munkaképtelenek
távoznak
el a nagy harctérről, amelyet ott az ipari
életnek neveznek. Betegség, rossz táplálkozás és főként a hallatlan sok baleset közel
hárem millió embert választ ki 'évente. Velük
és a másik másfél millió emberrel együtt az
állam és a köz évente 600 millió font sterlinget veszít el. (Egy font sterling = 24 korona.)
Nemcsak öngyilkos, hanem embergyilkos
fajnak Lehet nevezni aiz amerikait. Ezenfölül

nagy azoknak az embereknek a száma, akiket a tömegbetegség pusztát el. Csak a tüdővész révén szenved az állam évente ezer millió dollár anyagi kárt. A tiifiuszesietek aránya
Amerikában háromszor akkora, mlint Angliában. Ebben a betegségiben az elmúlt évben többen haltak meg, mint az .egész amerikai polgárháborúiban. Hogy a vasúti balesetek milyen áldozatokat követelnek, arról
fogalmat alkothatunk magunknak, ha tudjuk, hogy 1912. első felében 10 ezer halottat
és 70 ezer súlyos sebesültet számoltak. Ezek
mind hivatalos számok!
— Tanácsok fiatal nők részére. Az a
keresztes hadjárat, amely Amerikában
a
nagy mértékben űzött leánykereskedés ellen
megindult, megdöbbentő leleplezéseket tett
arról a lelketlen ravaszságról, amellyel a lélekkufárok áldozataikat tőrbe csalják. Newyorkban most plakátokkal borították el
a
hirdető helyeket és ezek a plakátok jó tanácsokkal látják el a tapasztalatlan leányokat.
E tanácsokból adunk itt néhány jellemző apróságot: Fiatal nők egy percre se álljanak
meg, hogy olyan nőnek legyenek segítségére, aki az utcán ájultan roskadt lábuk elé.
Leányok soha se fogadjanak el vasárnapi
előadásokra vagy bibliai fölolvasásokra való meghívást, akkor sem, ha annak átadója
szerzetesi vagy apáca-köntöst visel. Soha se
kisérjenek el ismeretlen személyt, ha esetleg betegápolónak van is öltözve. Ha ismeretien ember hirül hozza nékik, hogy valamelyik hozzátartozójuk hirtelen rosszul lett,
ezt ne higyjék el, mert a leánykereskedőknek ez a leggyakoribb fortélya. Csokoládét
vagy bármi élelmiszert idegentől ne fogadjanak el és ne szagoljanak meg virágot, a
melyet idegen kéz nyújt feléjük. Ha illatszert vagy édességet akarnak venni, ne vásároljanak olyan utcai kereskedőtől, akit éppen lakásuk ajtaja előtt találnak.

— Berzonozza cipőit és sétái akkor két-

szeresen kellemesek lesznek önnek, ügyeljen
azonban arra, hogy a valódi Berson gummisarkot kiapija.
— Üzelmek a gazdák rovására. Gazdáink nem képzelhetik, hogy a tavalyi esős
ősz következtében mily nagy tömegben hoznak az idién forgalomba .részint jóhiszemüteg,
/részint tudva csekélyebb értékű, sőt egészen
értéktelen magféléket. Minél alacsonyabb
árakén kínálják, annál biztosabb, liogy 'például a répaimlag, melyből a hírhedt, biaenczi
hibás, selejtes áru több ezer zsákkal van a
vidéken elhelyezve, a legtöbb esetiben dohos
és áltailáibon igen rosszul csírázik, sőt az
észaiknémetarszági .között is van ilyen elég
az idén. Ami pedig a lóherét illeti, köztudomású, hogy a mult napokban érkezett Eiiumén át Magyarországba mintegy 20 waggon
olasz rostaaíja, melynek az a hivatása, hogy
honi lóhere közé kevert essék. Nem is szólva
a lucernáról, melyre .nézve aiz „Erdélyi Gazda" szaklap március 16-iká szalmáiban, is megírta, liogy a teljesen értéktelen turkesztáni
lucerna nagy tömegben került Réseiből magyar vidéki kereskedőkhöz. Jó lesz tehát nagyon vigyázni, maradjunk meg a régi megbizható cégeknél és ne ül'jön föl se kereskedő, se gazda az említett igen alacsony ajánlatoknak, melyeknek célja neim egyéb, mint
a haszn&vehiete'titen poűtékán aikárimlülyjen
áron túladni. Ha gazdáink nem elég óvatosak, akkor naigy bajok lesznek és osodákat
fognak ez évben tapasztalni.
— A telefon

szerencseszámai.

Nem-

csak Kisnagynak, Törökországénak vannak
szerencseszámai. Van a telefonnak is. Megtörtént, hogy egy fiatalember, erősen tagolva
a számokat, a központtól kérte, hogy kössék össze 6—10—13—17-val. „Ilyen telefon-

kiváló bór- és
f lithiumos
gyógyforrás
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukoroeiegségnél, vőrhenynél, emésztési 6s
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyúvíz.
9 Kapható ásványrlzkereskedósekben és
gyógyszertárakba!!.
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szám nincs!" — hangzott a válasz. A fiatalember még kezében tartotta a kagylót és
ilme, nemsokára jelentkezett Moskovitz cipőgyárának szegedi képviselete. A telefonoskisasszony megértette, hogy a 6 gyermekcipő, a 10 és 13 egy elegáns női cipőnek, a
17 pedig a legfinomabb sevrócipőnek jelenti
az árát a kitűnő keresett cipőüzletiben.
— Hangverseny. A Szeged-városi zene
iskola április 6-án, vasárnap délután 4 óra
kor a Tisza-szálló dísztermében, magyar ze
ueszerzők müveiből rendezi második iskolai
hangversenyét. Ez lesz a műsor: 1. Vol|kmann: Symphónia (B). 4. tétel. Az intézeti
zenekar. 2. Doppler: Fantázia Beethoven tbé
ma fölött. Euvolán előadja Lengyel László.
3. Ghován: Magyar est. I. tétéi. Zongorán
előadja: Rieix'ter Sarolta. 4. Huber: Magyar
Ábrátnd. Hegedűn előadja: Viidotvits Endre.
5. Popper: Ajánlás. Románc. Gordonkán előadja: Répás Bélla. 6. a) Gróf Záoby: „Tavaszi
dal." 4 szőlamu női kar. ib) Liszt: Av-e Maria.
V-egyes kar. 7. a) Szcrémi: Capriccio. Hegedűn előadja: Tirczka Lóránt, b) Fiebtner:
Largo. Hegedűn előadja: Somlyódy Árpád.
8. a) Toldy: „Haitié", műdal. Énekli: Moldiár Mária, b) Volfcma/rm: „Tavasai dal".
Énekli: Hubert Etelka, c) Szabados: Birnbilla keringője a „Bolond" c. operából. Énekli: Knlau-er Adrienne. 9. a) Szendy: I. Rhapso
dia. Zongorán előadja: Engliscib Ilona, b)
Dolrnányi: Capriccio (li). Zongorán előaldja:
Bihari Teréz. 10. KŐnig: Szonáta hegedűre
és zongorára. IV. tétel. Hegedű: Deutscih
Sándor, zongora: Szivy Ilona. 11. Goldmark:
Sakunitala nyitány zongorára 4 kézre. Előadják: Kőrösy Rózsi és Simon Livia. Helyárak: Páholy 4 korona, számozott ülőhely
(első 5 sorban) 1 korona, számozott ülőhely a
6-ik siortól kezdve 50 fillér, diákjegy 20 fillér. Jegy ek a városi zeneiskolában kaphatók.
— Scott kapitány a moziban. Még ma
is a megdöbbenés erejével hat Scott kapitány, a Déli-sark hősének sorshragédiája
Angliának ez a halhatatlan emlékül fia volt
az első emiber, aki expedíciójával keresztülhatolt a beláthatatlan jégmezőkön és a Délisarkon kitűzte Aljhion diadalmas nemzetének
a lobogóját. És amikor a világtörténelmi esemény után már visszatérőben volt a felfedező altról, kíséretével együtt elpusztult a
jégmezőkön. A lesújtó hírre feljajdult az
egész világ részvéte, a civilizáció egyik legnagyobb héroszát gyászolta Scott kapitány
elpusztulásában. Megközelíthetetlen energiával, páratlan hősiességgel áttörte a civilizáció a jégmezők minden borzalmas akadályát,
hogy az emberiség számára fötfiedezhessiein
egy edldig még ismeretien földrészft. És győzött az ember. A természet titokzatosan bujkáló ereje azonban megboszulta magát a le
győzőjén és béléfojtotta a jégmezőik id-erm-esztő lagyosságába. Scott kapitány szenzációs utjának legérdekesebb részleteit fény
képeken örökítette meg s ezeket most mutatták be a világ összes nagyobb mozgófény
kép-szinházaiiban. Budapestien néhány nap
előtit a Soott-filmek 'körül valóságos háború
ság ifolyt a mozik között, mert az ekszped'ició
útjáról a fényképfölvételek'et két részletben
küldték Európába s akörül támadt a vita,
hoigy melyik szinház a d j a elő a legutolsó fölvételeket. Kiderült, hogy egyedül az „Oimmia"
vetíti vászonra Scotték végzetes viszontagságait, amelyeket az ekszpadició tagjai elpusztulásuk előtt átéltek, mig a többi moziban a fölvételek első részletét mutatták be.
Vass Sándor, a Ko r zó-inozgók épszinház ötletes igazgatója is megszerezte a szegedi közönség számára a Scott-filmeket, még pedig
mind a két részletet. Hétfőn, kedden és szerdán lesz a tragikus véget ért délstarki ekszpedició bemutatása. a Korzó-moziban s ezekre
jegyiek már is válthatók,
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egymástól elütő szirtek jellemzik, tehát az Ízléstelenség, ami még a kalapokat sem kerüli ki.

— Divathóbortok. —
Régi igazság, hogy nem minidig ízléses,
ami divatos s ez az állítás különösen most
bizonyul valónak, mikor a divat egyik szélsőségből a másikba esik és a legkülönösebb
Vivóakadémia Szegeden.
furcsaságokat termeli. Erre nézve jellemző
(Saját
tudósítónktól.)
Vávóakádémiát
példa, hogy a mult évben a nők még óriási rendez április 5-én ,a Tisza-szálló nagytermékalapokat hordtak, az idén elleniben szinte ben Armentano Ede, a szegedi V-ivóegy-esükémikusán kicsit s a változás úgyszólván lét kitűnő és országosan ismert mestere.
A vivósport hazánkban, die főleg a főminidon átmenet nélkül történi
városban az oly-mpiádon kivívott óriási eredA divatfurcsaságok rendszerint Parisból mények óta a nagy közönséget annyira megindulnak ki, ahol most eszelték ki a legújabb íród itót t-a, hogy ma már a vivósporltnak is
szenzációt a divatcsinálóik: a lehetetlenül meg van a maga hatalmas és főleg intellimagas cipősarkat. Az üzletek kirakataiban gens publikuma, minit a footbalnak. A legutóbbi időben a fővárosi vlvóakaidiémű á,kja t
már láthatók :is a modern cipők nyolc, sőt és
vivóverseny döntőiket az u j műegyetem
még több centiméternyi sarkakkal. Ki nem óriási aulájában rendezik, melyet zsúfolásig
látta, el sem tudja képzelni, hogyan lehat megtölt -a közönség; az ellső sorokban főleg
ilyen lábbelikben járni, amelyek magasabb- bölgyközönsióg díszeleg. Egy-egy esett toucishra emelik ugyan az alakot, die annál bizony- ná'l ép ugy összecsattannak a kis kezek, minit
goollövésnél a footbalnál. Meg ás érdemli a
talanabbá teszik a járást. lEgy előnyük azon- vivósport ezt a hatalmas érdeklődést, mert
ban mégis van, amire eddig senki sem gon- I ép a vívás az a sport, mely ismertté tett-e a
dolt: u j világításba helyezték a zsebkérdést. magyar nevet ország-világ előtt az olympiáEgy hires párisi színésznő arra veteme- dcin.
Armentano akadémiája pótofní a k a r j a
dett, bogy az excentrikus sarkakat épen
olyan, sőt még exoemtrikusabb zsebbé ala- az évenikint megrendezett országos vívóversenyt s határozottan kell -ez városiunk sporkítsa át. Fémk-erefből csináltatott sarkakat a tot kedvelő közönségének. Armentlano mester
cipőire, amelyeknek belsejie üreges. Sima összegyűjti akadémiájára cdiasz kollégáinak
belső oldalukon -egy kis tolóajtót helyezte- sziiné-javát: az Aradi Vivó Club kiváló malErnesto
tett el és ezekben a sarokzsebekben, illetőleg teréit, Maione Vinzenso-t; Venezia
mestiert,
a
Szabadkai
Vivóegyielét
elegáns
zlsebsark okban vagy hogyh ivjákoklban tartja
mesterét, Pisanelli mestert, k i a Budapesti
a cigarettatárcáját, púderjét, ajkkenőcsét, Mü-egyeteimi Atlétikai és Éoothal Clubban
egy kis tükröt, hajitüt, körömtfényezőt, no segédkezik Santelli mester,niek, itt lesz a panmeg egy kevés aprópénzt! Mindemesletre kis- csovai vivóegyílet kitűnő mestere, továbbá
sé nehezen lehet megközelíteni ezt a zsebet: néhány magyar mester is fog vivni. És véha bele akar nyúlni, le kell ülnie. Ez a fő- gül assauzni fog Armentano mester, kit körülbelül 15 éve ismer a város intelligenciáoka annak, hogy nem sok hi-ve és követője ja, mint kiváló vívót és oktatót. Schenker
akad majd a különösködő művésznő még kü- főhadnagy az olympiai világverseny negyelönösebb találmányának.
dik helyezettje, Benedek Géza, a monarchia
iA művirágok viselése, ami a mult évben legjobb főiskolai vívója, aki az idén két budapesti és -egy bécsi versenyből" került ki
fölötte divatos volt, ujabban ismét kddvelt- győztesként és so-ba nem látott fölénnyel ós
Sógnek örvend s minid nagyobb tért bódlit. sok más kiváló vivó, aki neki köszönheti tolRuhán, kalapon, mindenen hordják. Legked- dását és eredményét.
Résztiviesizniak az akadémián a mester jeveltebb a rózsa, meg a szegfű, amit tülllből
lenleg
legjobb és legszorgalmasabb tamiitvlávagy selyemből készitenek. Nioha már benhe
nyai:
Urbanek
Isitván főhadnagy, akii már
vagyunk a tavaszban s az idő — reméljük —
a fővárosi vívóversenyeken igen szép eredmind melegebbre válik, ugy, hogy nemsoká- ményeket -ért eh nagy tudása és páratlan
ra a felöltő is le fog kerülmi az emberekről szorgalma révén, Kolozs Lajos- önkéntes,
György,
— talán ezt is illik remélni, — a párisi nők Grün Imre joghallgató, Lövész
még mindig viselik a muffot, az úgynevezett Nagy Sándor és Grausz Sándor tisztviselők,
sZépitő-miufföt, amit a divatnak hódoló, ele- a mester ujabb tanitványai, akik élénken foizonyitják a mester munkájának eredményes
gáns francia nő jelenleg nélkülözhetetlennek voltál Vivni fog az akadémián még Vajda
tart. A párisi színésznők valóságos fényűzést Andor műegyetemi hallgató, ki éviekig volt
visznek véghe a miuffokkal s minden egyias diák koráibán a mester tanítványa-.
Résztvesz aiz akadémián, amennyiben
öltözékükhöz külön csináltatnak egyet. A
keztyüre is nagy gondot fordítanák. Az idei hivatása a fővárosiba nem szólítja Dénes
elegáns keztyüket kecskebőrből készítik, vi- Károly, a MAFC vivócsaipaJtának kapitánya,
Magyarország 1911—1912. évi főiskolái kordlágos, legtöbbnyire halványszürke szinlbetti. vivó bajnoka, Armentano mester rági tanítEzek természetesen rendkivül érzékenyek, ványa.
azonkívül meglehetős drágák.
Az akadémia jótékonyoétu, melyre 'a jegyeket a Tisza-szálló irodájában ós ArmentaAz idei divatot általában véve a rikító, no vívótermében (Korona-utca 1. sz.) lehet
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váltani. Helyáriak: Pálboly 15 korona, elsőrendű ülőhely 4 korona, másodrendű ülőhely 3 korona, állóhely 2 korona, diákhely 1
korona.

o Rövid sporthírek. Svájci csapat ajánlkozott a SzAll-nak a pünkösdi ünnepekre,
de a SzAK nem fogadhatja, mert már lekötötte a jónetvü bécsi Simmeránger Sport
Klubot,
'SzTK-naik elmaradt a bajnoki mérkőzése Zömkor elten, ment. utóbibi lemondta a
meccset, Ennek folytain az iSziTK a mai vasárnapon kényszerű pihenőt tart.
SzAK-nalk 'is bajnoki mérkőzést kelMt
volna tartania az Újvidéki AC ellen, utóbbi
azonban nemcsak ezen, hanem összes hátrialévő bajnoki játékait lemondotta. Igy jutott
mindkét szegedi Mub játék niélkü'l két bajnoki
pontihoz.
Kerületünkben érdekes mérkőzés színhelye tesz Temesváron a Kiínizsiek pályája, a
kik ,a most jó formáiban lévő Aradi TE-eí játszanak bajnoki meccset Az erősnek ígérkező
mérkőzést Demény (SzAK) vezeti.
Langfelder Ede bárónak vasárnapi szegedi bíráskodása alkalmából nyélbe ütik a
hir ójelölteik vizsgájuk haitáiríidejét. Atoáint
értesülünk, igen sokan készülnek a biróvizsg.a lletételerére.
o A SzAK választmányi ülése. Péntek
este tartotta a SzAK rendes havi választmányi ülését bástyái Holtzer Tivadar elnökle tévék Elnök melegen üdvözli ia majdnem
teljes számban megjelent tagokat és felkéri
az osztályvezetőket jelentéseik előterjesztésére. Buday Gyula, a labdarugó osztály vezetője előadja, hogy az első csapat immár négy
erős mérkőzést játszott, melyből nyert kettőt,
vesztett egyet és el döntetlenül végződött egy
meccs. Mivel a csapat mind a négy mérkőzésben rendkivül erős ellenféllel találkozott,
a SzAK mostani formájára az élért eredmények jó fényt vetnek. Az atlétikai osztály
vezetője, Kéry Józisief, sajnálkozásának 'ad
kifejezést, hogy az épülő pálya miatt az atléták nem foghattak még munkába ós kéri a
vezetőségeit, hogy minden igyekezettel tegye
lehetővé az atlétikai berendezkedéseik gyors
elkészüléséit. A főtitkár válaszában biztosítja a választmányt, hogy a kérdés ticlljies bordér ej ét átérzik ós manclen lehetőt el fognak
követni, hogy a tribünépitkezóssel kapcsolatosan az atléták is megtalálják megfelelő otthonukat, A választmány örölmlmel tudomásul veszi a választ, minek utámla következik
a pénztári jelentés. Ivánkovils
főpénztáros
jelentéséből lelkesedéssel hallják a jleleulévők, hogy a labdarúgó-mérkőzéseket impozáns közönség látogatja, úgyszintén azt, hogy
a tagok száma rendkívülii mértékben nő, aminek legjobb bizonysága a tagdíjbevételeknek
majdnem háromszorosára való felszökése. A
legközelebbi t á r g y Kardos főtitkár előterjesztése. Mindenekelőtt — nagy örömet keltve, — jeleníti, bogy Framk Aintíal gyógyszerész teljesen felszerelt mentőszekrónyt adomá
nyozott a klubnak. A választmány jegyzőkönyvi köszönetet szavaz érte, úgyszintén Jó
nos cimfestőnek, aki a klub iránti szeretetből
felajánlotta, hogy díjmentesen elkészíti az
u j pályán szükséges összes cimtáblákat. Jelenti végül a főtitkár, hogy a következő tiaigMvételi kérelmek érkeztek hozzá, ímetyekuek
a választmány a főtitkár javaslata alapján
egyhangúlag hellyt ad. Félvették rendles tagn!ak: Bórczy Manci, Bőhm Flóra, Fixner Mátyásáé, Fonyó Piri és Szabó Imrémé úrhölgyeket; Balázs Sándor, Balogh József, Daiud'a. Autail, Devos Albert-, Fiscber Richárd,
Hauser Gyula; Keresztes Nia.gy Antall, Konrád Alajos, Krausz Ármin, Lacher József,
Leblanc János, Miklós Károlly, Mólniár
László, Löwy János, Rácz Andor, Rónai Sándor, Paczolgy Jenő, Pápay Dezső, Schwarz
Sándor, Szőrnek Manó, Stettler Mihály, id.
Winkleír Mihály és Zöliuka Ignác uraikét.
Utolsó itiárgyla az ülésnek az inditványi(jk
voltak. Ács dr. indítványára elhatározta a
választmány, hogy a tribünépitési bizottságot megbízza a szükséges zászlók beszerzésével. Ezzel az ülés lelkes hangulatban véget
ért.
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o Postatakarék - SzAK. Ma, vasárnap
egyetlen érdie-kes mérkőzés tesz Szegeden és ez
a SzAK-nak a fővárosi vendégcsapattal vívandó barátságos meccse. Egészen bizonyos,
hogy izgalmas, fair játókibain fog gyönyörködni az a nagyszámú közönség, mély a jóra
fordult időiben az ujisizegfedi pálya, minden zugát meg fogja tölteni. A inai vendéggel két
ízben találkozott a SzAK és mindannyiszor
egy nívójú, élvezetes játék fejlődött ki, anélküli, hogy döntést hozott volna. Ma azonban
mindem erővel azon lesz a SziAK, hogy győzedelmeskedjék riválisa feleit, Ezért nem
mégy elbizakodottan a küzdellelmjbe, annál
bevéslbbé, mert beigazolni kivámjla, hogy formája hétről-lhétre javul és jogos aspiránsa a
délvidéki bajnokságnak. A meccset pontosan
fél négykor kezdik és vezetni fogja Laingfelld'er szövetségi biró, a biróvizsgáló-bizottság
egyik legkiiválólbb tagja.. Az első csapatok
mérkőzését megelőzőleg játszik a SzAK I.
B. tizemegyj'e a Fölső Ipariskola teamjével.
Utóbbi az ifjúsági bajnokság ©lső helyezettje és oly játékerővel bir, hogy ellenfelének
legalább is méltó társa lesz. Ezért ezen mérkőzést is élénk érdeklődés kiilsiéri ós melm fogunk csodálkozni, ha már ezen játék megtekintésére megtelik a pálya közönséggel. Kezdés 2 órakor. Mim'dkét mérkőzés egy jeggyel
tekinthető meg. Belépő-dijak a rendesek.
o Dopingolt orosz korcsolyaversenyzők.
Helzingforszhain a napokban, volt a korcsolyázás világbajnoki címéért lefolyt verseny.
A knisztiániaii korcsolyaklüb hivatalos képviselője Helzingforszhól való hazautaztálhán
Stockholmbain is töltött néhány napot s ez
alkaloímmal egy svéd újságíró előtt érdekes
nyilatkozatot tett arról a szinte mesébe illő
eredményről, amelyet az orosz Ippolitov elért, aki például tízezer méternyi távolságán
mindössze tizenhét és fel perc alatt siklott
Végig. Ez pedig csak ugy volt lehetséges,
hogy az orosz bajnok mérget vett be, hógy
ezzel energiáját a kivárit időtartamra természetellenes határig fokozza. Ippolitov ugyanis közvetlenül a sztárt előtt Msaneuinyiségü
sztrilpímt vett be s ezzel a serkentő szerrel
állatókig nemcsak ő, hanem két honfitársa,
Szedov és Sztrukinov is élt. A méreg az energiát emberfölötti fokra korbácsolja, de a
sztrikninhasználat okozza egyúttal azt is,
liogy az orosz versenyzők néhány évig a bajnoki versenyekén nagy föltűnést keltenek s
áztáin egyszerre eltűnnek a feledés homályában. Rövid távolságra a sztrikininlh'asiználat
nem jár különösebb eredménnyel, öt- vagy
tízezer méter távolságra azonban azt az embert, aki a mérget bevette, ábba a helyzetibe
hozza, hogy minden fizikai erejét kifejthesse.
Annak bizonyságául, mily természetellenes
hatása vain a. miéregnlek, fölemlitette a korosolyakluib képviselője az újságíró előtt,
hogy Ippolitovnak, miikor közvetettemül a tízezer méteres verseny után megvizsgálták, az
érverése 148 volt, mig Mathiesen norvég bajnoké csak 108.

NYILT-TÉR*)
Fog-Krém *

Jelzálogkölcsönt,
földbirtokra, továbbá köztisztviselőknek és katonatiszteknek
előnyös törlesztéses kölcsönt és
részvényekre, sorsjegyekre előnyös kölcsönt nyújt
o-o

Szegedi Altalános Bank
R u d o l f - t é r

5.

szám.

TÖRVÉNYKEZÉS.
Kossy Andort
szabadon bocsátották.
(Saját tudósítónktól.) A mult héten megírta a Délmagyarország, hogy Kossy
Andort, Simonidesz Ödön, a hazaráuló főhadnagy árulóját, a pestvidéki gyűjtőfogházból
a szegedi ügyészség fogházába szállították.
Madame Juliette, a szegedi álbárónő tett ellene bűnvádi följelentést 'sikkasztásért. Madame Juliette allitólag több száz korona értékű plőrözt adott át Kossynak eladás végett és Kossy a plörőzök árával nem szá- •
molt el. Ezt mondotta a följelentés. A följelentés vétele után azonnal megindult Kossy
ellen a bűnvádi eljárás. A budapesti törvényszék vizsgálóbírója beidézte Kossyt, a
ki azonban az idézést nem kapta kézhez és
a kitűzött határidőre a vizsgálóbíró előtt neim
jelent meg. Erre letartóztatták.
Több mint tiz napig volt Kossy a szegedi ügyészség fogházában is, ügyével a
vádtanács ima foglalkozott. Márton József
dr. elnöklete alatt délelőtt 9 órakor kezdődött a vádtanácsi tárgyalás. A vádat Harsányt Elemér dr. királyi ügyész képviselte,
Kossynak védője nem volt. Az elnök kérdésére Kossy azzal védekezett, hogy nem érzi
bűnösnek magát. Két évvel ezelőtt kapta Madame Juliette-től az emiitett plörőzöket eladásra. ö mindössze csak száz korona áru
tollat adott el, a többit pedig visszaadta megbízójának. A száz koronával már régebben
elszámolt Madame Julietté-vel.
Ezután beterjesztette a bizonyítékokat,
amelyekből kitűnt, hogy Madame Juliette-t
tényleg nem károsította meg és az ellene
emelt vád alaptalan. A vádtanács ezután rövid tanácskozásra vonult vissza és néhány
perc múlva meghozta a határozatát. Az eljárást megszüntette s Kossy Andornak azonnal váló szabadon bocsátását rendelte el.
§ Az orsovai Káté. Mehádiáról Orsovára
akart utazni harmadéve Naszluhácz Ödön orsovai ügyvéd. Az idegles ember akkor érkezett az állomásra, amikor a volnait már inidülófélben volt s igy nem kapott jegyet. Az
ügyvéd emiatt óriási lármát csapott s az állomásfőnököt és kalauzt a kővetkező nteim
épen hízelgő kifejezésekkel illette:
— Maguk közönséges gazíamibeirek, pimasz
lacibetyárok!
P á r nap múlva, november huszonnegyedikén Naszluhácz ödön az orsovai nagy vendéglőben Dupont Péter kereskedő asztalához
télepedett, ahol többen ültek. Az ügyvéd egy

12

1913. március 30.

délmagyarország

Druponitot érdeklő csődriigyről kezdett beszélni, de ez leintette.
— Ügyvéd ur, ne beszéljünk itt pörös
ügyekről.
— Mit, maga meri nekem'azt mondani,
hogy ne beszéljek! Hallja, ón magát öt élvre
lecsukatom, amiért hamis esiküt tett. Maga
csaló, tolvaj!
Dnpont a válogatott kifejezések elől fut-,
va menekült, de az ügyvéd továfb'b folytatta
a szitkozódást.
— Seemayer Károly dr. crsoviai ügyvéd
közönséges csaló, szélhámos. Fölszedi kliensei
pénzét és nem tesz semmit.
Ezek után Bozsinka Faibiusz onsovai telekkönyvivezető előtt öntötte ki a mérgét, aki
csdtitami próbálta.
— Fogja be a száját tétlenségi mutogató
goreímlbász! Principálisa, Erdélyi Lajos járásbiiró hitvány, aljas, csaló gazember! Nálla
minden pörö-met elviesziitieim. De fölfogom pofozni, ahol csak érem. Kár, hogy eddig nem
tetteim, mert ily ember nem való a birói székbe. Följelentem az igazságügynhinisztérnéd,
hogy megtanítsák repülni.
Bozslnika elképedve jegyezte meg:
— Kérem, me tessék illyleneklett mondani.
Nem tűrhetem, hogy távollevőt rágalmazzon.
— Maga is olyan osialó gazember, miint a
birájia. Maguk mindnyájan elleniem dolgoznak. Az egész telekkönyvi hivatal csaló szövetkezet.
A megsértett ós megrágalmazott emberek panaszára a karánsebesi törvényszék
Nasiziiuhácz öidönt huszonegy napi fogházra,
átváltoztatható kétszáz korona pénzbüntetésre ítélte s ezt a büntetést a temesvári királyi tábla is jóváhagyta. A Kúria első büntető
tanácsa, Vavrik Béla elnöfclióséviel Deák Péter biró előadása után a vádlott semimiségi
panaszát elutasította.
§ Fölmentett apagyilkosok. Nagyváradról jelentik: Kurucsó István bihardiószegi
gazdálkodó részeges emiber volt és ittas állapotban nagyon rosszul bánt feleségével és
családjával. Az elmúlt télen két felnőtt legény fia, a husz éves Gábor és a huszonkét
éves Gyula ép akkor ment haza, amidőn Kurucsó István az anyjukat ütötte-verte. A két
fiu erre neki esett Kurucsónak, aki bicskát
rántott fiaira. A legények azonban legyűrték és megfojtották. Két napig tárgyalta az
esküdtbíróság ezt az ügyet és ima délelőtt
hozott verdikt alapján a két apagyilkost fölmentették.
§ A letagadott ítélet. Nagyváradról jelentik: A nagyváradi tábla fegyelmi tanácsa
Szentkereszthy
báró táblaelnök elnöklésével
tegnap Ítélkezett a Schabatka Mihály szarvasi járásbiró ellen indított fegyelmi ügyben.
A járásbiró a mult év novemberében egy
asszonyt lopásért egy napi fogházra itélt,
azonban kiderült, hogy az asszony hasonló
cselekményért már többször volt büntetve és
igy az Ítélkezés joga a törvényszék hatáskörébe tartozott. Amikor a gyulai ügyészség
az ítélet beterjesztését kérte, a jrás'biró az
ítéletet letagadta és az arra vonatkozó jegyzőkönyvi részt se terjesztette föl az ügyészségre, amiért fegyelmi eljárást inditottak ellene. Schabatka Mihály járásbiró idegbajával védekezett a tárgyaláson. A fegyelmi tanács a járásbirót 100 korona pénzbirságra
itélte. Az ítélet ellen Schabatka fölebbezést
jelentett be.

FOG MÜ VESTE RME
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

Szépségápolás!!
P\ÜL3rst

H o s s i

hygienikus modern kozmetikai intézetében.
Szépséghibák eltávolítása: szeplő, májfolpattanás, bőratka (mitteser) stb. Zsírosarcbőrt,
kezelése, s a legelhanyagoltabb arc rendbehozása. Villanyvibrációs és kézzel való arcmassage párisi mód szerint. Hajfestés. Bérlet-

rendszerű arcápolás. Dr. Jutassy József,

Magyarország legelső kozmetikai szakorvosának szépségápoló és szépséghibákat eltüntető
ártalmatlannak bizonyult szereinek elárusi-

sitása, u. m.: bőrápoló, bőrgyógyitó, és haj-

gyógyitó, szőrvesztő készletek. Arckrémek,
arcpor, szappanok, kézfinomító, hajfesték,
hajszesz stb.

FEKETESAS-UTCA
(Wagner-palota.)

20/a. szám alatt.
Telelefon 12—50.
ö
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Nagyobb udvartelep, faraktározásra is alkalmas, kiadó.
Bővebbet a Back-malomban.
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Gyékények
rendkivül jutányosán eladók.
Kárász-utca 9.
758—1913. végrh. szácm.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében közhírré teszi, bogy a budapesti kir. törvényszéknek
1912. évi 154952. számú végzése következtéiben
Dr. Eisner Manó ügyvéd által képiviselt
Salamon Jakab és társa javára 1360 K s jár.
erejéig 1912. évi december hó 7-én foganatosított kielégítési végrehajtás utjáin felülifoglalt és 12000 kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m. gőzicséplőgépek nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi 4154/1. számú végzése folytán
1360 kor. tőkekövetelés, ennek 1912. évi szeptember hó 5. napjától járó 5 % kamatai, egyharmad % váltód íj ós eddig összesen 180 K
60 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig -Szegeden Sárkány-utca 6. sz.
alatt leen/dő megtartására
1913. ÉVI MÁBCWS 31-IK
NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI 10 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kibüzetifk és ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett
ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108.
§-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron
almi is el fognak adatni.
Apiennyiiheri az elárverezendő Ingóságokat mások is le- ós felülfaglaltatlták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120.
értelmében
ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Szegedien, 1913. március 6.
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Tartóssága, ruganyossága, eleganciája
utolérhetetlen!
11

(—) Uj megállóhely. Vigli Sándor és
társai, csöngőiéi lakosok kérték a kereskedelemügyi minisztertől, hogy a budapest—
szegedi vasútvonal 286. sz. őrházánál föltételes megállóhelyet engedélyezzen. A miniszter teljesiti a kérelmet. Az érdekeltség kívánságára s annak költségén váróhelyiséget
is engedélyeznek.
( ) Bácsbodrog törvényhatóságából.
Zomborból jelentik: Bács-Bodrog vármegye
törvényhatósága most tartotta Szemző István főispán elnöklésével az első évnegyedes
közgyűlését. A közgyűlés foglalkozott Szeged város átiratával, hogy a gyorsvonatokon a III. osztályú kocsikat szaporítsák, Kolozs vármegye átiratával, amely a törvényhatósági gazdasági munkásközvetitők tiszteletdijáról szól és Zemplén vármegye átiratával, amely a vármegyei tisztviselők családtagjainak arcképes igazolvánnyal való ellátását tartalmazza és ugy határozott, hogy
mind a három átiratot hasonló szellemű fölirattal pártolja. Több alispáni előterjesztés és
községi határozat elintézése után a gyűlés
véget ért.

kir. bírósági végrehajtó

modern portállal

K á r á s z - u t c a 9.
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NEMENYINE

A „DÉLMAGYARORSZÁG" TELEFONSZÁMAI
NAPPALI SZERKESZTŐSÉG
305
ÉJJELI SZERKESZTŐSÉG
10—83.
KIADÓHIVATAL
305.
KIADÓTULAJDONOS
81.
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Vasárnap
Nordisk sláger.

Dán szinészek. [ j a

Szinmű 2 felvonásban.
A főszerepet

E l ő a d á s o k d. u. 6, e s t e fél 8 é s 9 ó r a k o r .
V a s á r n a p d . u . 2 ó r á t ó l é j j e l 11 ó r á i g .
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Vasárnap
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Dráma 3 felvonásban, irta
Guiseppe Verga.
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¥ } E l ő a d á s o k d. u.6, estefél 8 és 9 ó r a k o r .
¥ ] V a s á r n a p d. u. 2 órától éjjel 11 óráig.
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Vasárnap

Az

okmány hamisítók.
Dráma a modern életből 2
részben, irta H. Bernstein.

®a®a®aaaa®BBaa®a®

KÖZ6AZDASA6.
— A partfürdő részvénytársaság közgyűlése. A szegedi partfürdő r.-t. igazgatósága
az április 6-án tartandó közgyűlésen az üzlet eredményéről a következőket foigjjia előterjeszteni: Mérleg 1912. évi december 31-én.
Vagyon: Pénztári készlett 38.93. PéRiziintézetiekinél 289.56. Vizii építmények: (ibialbinibajó,
állomás-hajók, biidaik, kiszálló tutaj és pontonok) 18530. Vízi jármüvek (igőzcsónnk és
csónakok 4286. Parti építményiek (parti kabinok, ruhatár-szekrények, pairttii pénztáraik,
vendéglő, lépcisők sltib., vízvezeték tusok) 4073.
Felszerelések (fürdőruháik, játék- és torn a szerek) 1480. Alapítási költségek 1909. Hátralékos résizivényeseik 2820, összesen 33425.39
Teher: Részvénytőke 30.000. Hitelezők 2241.39.
Átmeneti tételek 775. Haszon 409, öt-szeson
33,425.39. Szeged, 1912. december hó 31-én.
Agóicsy Imre s. k., pénztáros, Sebők Ferenc
s. k., könyvelő. A könyivékkiel egybehangzó.
Az igazgsitóság: tM-a.l,mia Gyula s. k. e'lniök,
dr. Hollós Józisieif s. k. alelnök, dr. (Boros József s. k., dr. Erdélyi Jenő '& k., Vékelsi Imre
s. k., Picik Jenő s. k., Hoíczar Dániel s. k.
Megvizsgáltuk, a ifő- és segédkönyvekkel
megegyezőnek és lneíyies'nek találtuk. A felügyelő bizottság: dr. Ziiffier Alfréd s. k. elnök,
bástyái Holezer Aladár s. k., Ottavay István
s, k.. Arany Károly s. k., Balogh Tamás s. k.
Üzleteredmény-számla: Vesztesség: Alapítási
költség 477.49, üzemköltség 1807.55, alkalmazottiak fizetése 5407.23, ihidváimttérit'mlény
809.88, illetményeik 628.55, hiztcisitáisi 330.84,
leírások 4127.67, haszon 409, összesén 13,998.21.
Nyereség: Fürdésii dóJjia'k 11,323.80. Rulhaidijak
1668,76. Hídvám térdt,menyek 809,88. Osónakdiijak 63,01. Kamatok és járulékok 132,76 öszszesen 13,998.21. Agócsy Imre s. k. pénztárnok,
Sebők Eerenc s. k. könyvelő. Szeged, 1912. december 31-ón. A könyviekkel egybehangzó.
Az Igazgatóság: Maliná Gyüla k k. elhök,
Dr. Hollós József s. k., Dr. Boross József s.
k., Dr. Erdélyi Jenő s. k., Vékeis Imre s. k.,
Pick Jenő s. k., Holczeir Dániel is. k., — Megvizsgáltuk a fő- és segédkönyvekkel; megegyezőnek ós helyiesnek találtuk. A feliügyelő
bizottság Dr. Ziffar Alfréd s. k. elmük. Bástyái Holezer Aladár s. k., Ottovay István s.
k., Arany Károly s. k., Balogh Tamás s. k.
x A hivatalos vetésjelentések. A földmivelésügyi minisztérium legközelebbi vetéisjeilen'tése április 12-én jelenik mjeg. Ez a jelentés a gazdásági munkáttatokról, aiz őszi vetések teleléséről és a tavaszi vetések k>ezeléL
séről fog beszámolót, adni. Az összesi vetések
állásáról szóló első jiefentés május 3-áu jelenik meg.
x Országos vásárok. A következő országos vásárok tartatnak: Delta (Terhes m.)
március 30. — Gyertyátmos (Torontáli m.)
•március 30. — Hajdúböszörmény (Hajdú
m.) március 31. — Liippa (Termes m.) március 28—30. — Trnrkteve (Jáisznaigykunszoluoik
m.) március 30—31. — Vaíjldiahunyad (Huny ad m.) április 2—5. — Varjas (Tetones m.)
március 30. — Világos (Arad m.) március
29—30. — Vörösmart (Baranya m.) március
31. — Zám (Hunyad m.) április 2. — Zsombolya (Torontál m.) március 30. — Kétiegylráza (Békés m.) április 7. — Marosilllye (Hunyadmegye) április 7. — Meaőberény (Békés
m.) április 4—6. — iMoravicza (Temes m.) április 6. — Nádudvar (Esztergom m.) április 7.
— Obecse (B.-Boidrog m.) április 6. — Szentjobb (Bihar m.) április 7. — Újvidék (B.-Bodrog m.) április 5—7. — Vadász (Arad m.) április 9. —Vaskóik (Bihar m.) április 4. —
Ziehyifalva (Torontál m.) április 6.
A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon ma volt az áprilisi
száMitiáeok bejelentésiére kitűzött határidő
első napja. Iflyenformán persze hagy türelmetlenséggel várták az áru leszámítol ó-ir ódának ifél tizenegy órakor kifüggesztett hirdetését, mely bizonyos mértékben meglepetést
keltett. A búzából tudmüHlik 229.000, a rozsibói
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APRÓHIRDETÉSEK. C s i p f e © Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fülérért 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 a vasbortól". Ara 2-40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
205

Szab.

és szövetfüggönvök különös gonddal vegyileg tisztit tatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

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

O r s s p e l

cséplőgép

LESIrlEZTÖREiS-ROSTA.

Egyedül gyártja a feltaláló:

GRAEPEL HUGÓ
betéti társaság,
BUDAPEST, V., Váci-ut 40—46. sz.
Árjegyzék és minta kívánatra ingyen és
bérmentve.

ff;

•V

felw/»

Francia szabásn fizol;,
női dSVatKiüSnlegess€geH
legnagyobb választékban

Pollák Testvéreknél,
Csekonics-ufca
Széchenyi-tér.
T e l e f o n n á m 854.
Telefonszám 855.
Szentes, K o s s u t h - u t c a .
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Hd bérpalota, a gözf&rdWel szénben.
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alkalmi vételek!
FMrosMI KiKcrilt finom aruJ(!
Ruha bársonyok
K 2#—
120 széles gyapjú szövetek
„—'90
120 széles zsolnai szövetek
„ 1 '20
120 széles tiszta gyapjúszövetek „ 1.50
140 széles angol kosztümszövetek „ 2.50
150 széles Dublé kosztümszövetek,, 2.70
140 széles kék angol seviot
„ 3.—
140 széles selyemszálu lüszterek „ 2.70
140 széles fekete angol szövetek „ 3'—
Cosmanosi flanel és barchetek félárban
Goldberg és Cosmanosi kretonok K—.50
„
„
Delinek „—.50
Angol zefirek férfi ingre
„—.70
Nagy damaszk szalvéták
„—.56
Egész finom bluz selymek
„ 1.90
Hímzések Batisztra20 és 30 fillér
Valódi clöpl-csipkék 10 fill.-től 50 fillérig

Szőnyegek félárban.

43.500, a zabból pedig 194.00 mm.-t mondtak
föl, tehát sokkal j elentókenyelbh mennyiséget,
mint. amilyenre számítottak. -Az irány azonban. nyugodtabb farag!ómnál inkáblb tartott
volt, sőt egyik-másik cikk á r a javult is, mert
sokan fedező-vásárlásra, illetőleg a nyereség
biztositására használták föl ,az olcsóbb jegyzéseket. Az árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 11.01—-11.02, májusra 11.27
—11.28, októberre 11.78—11.79. Rozs áprilisra 9.20—9.21, októberre 9.30—9.31. Tengeri
májusra 7.66—7.67, juliusra 7.92—7.93. Zab
áprilisra 8.98—8.99, októiharrie 8.37—8.38.
A készáruvásáron néhány fillérrel szilárdabb iránynál 20.000 mm. buza ke'lt el.
A budapesti értéktőzsde.
,A tegnapi magánforgaloimlban tapasztalt
boszmozgaloimnak a mai előtőzsdión annál inkább volt folytatása, merjt időköziben közölték, ihogy Montenegró fölhagyott Szkutari
ostromával. Oroszország pedig hozzájárult a
nagyhalaknak részéről ellblatározott hókaákcióíhoiz. Megnyitáskor viharosan élénk és igen
szilárd volt az üzlet iránya. A batáriidőre kötött papírok a tegnapi hivatalos zárlatihoz
képest 4—5 koronával drágábban indultaik.
A bécsi piac magatartása is igen barátságos
volit, mindazáltal jelen,tették, hogy az ottani
piac forgalma is az üzlet további folyamán
megcsappant. Nálunk sem tartott a nagy üzlet sokáig, mert -a pénzintézeteink ma sem
vcllták vásárló-megibizásokkal ellátva. Mértékadó halyen. az üzleittelenségét a pénzpiac
nahózsógiairv.el hozták összeköttetésbe, amely
ugy an a magényhüliésre- reményt ad, de még
mindig feszültségével ós drágaságával az
igazi föllendülésnek útjában áll. A fcészárupiac üzlettelen volt, a vasúti forgalmi részvény kissé emelkedett, A jáyadékpiae tartott
volt.
Kötöttek: Magyar hitel 833.75—836. Osztrák hitel 637.50—639. Jelzálogbank 439—o
Leszámitioíóbiank 510—51.2.50. Hazai bank
283. Magyar bank 555.25—557.50. 4 százalékos
korcinajáradék 82.40—84.50. Osztrák Magyar
államvasút 707—709. Közúti vasút 653—654.50
Riimamurányi vasmű 723.75—725. Beoésini
847—851. Magyar vaisultd iforg. 432—433. Magyar villamossági 473—475. Salgótarjáni 752
—754.

1913. március 16.
536/1913. .és 3401/1912. végrli. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. 'évi
LX. t.-c. 102. § -a értelmiéiben ezennel közhírré
teszii, hogy a szegedi kir. törvényszéknek
1912. évi 26935. számú végzése következtében
dr. Bairtha Dezső ügyvéd által képviselt
Győri első takarékpénztár javára 258 kordba
s jár. erejéig 1913. évi január hó 25-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1918 kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m. egy jégszekrény és különféle
liáai bútorok, zongora nyilvános árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1913. évi V. 371/1. számú végrése. folytán 158 kor. hátralékos tőkekövetelés, részletezett kamatai és eddig összesen 93 korona
36 fill.-ben bíróilag már megállapított költségek erejéig Szegeden Takaréktár-utca 2. sz.
leendő megtartására
1913. ÉVI ÁPRILIS HÓ 8-IK
NAPJÁNAK
DÉLELŐTTI 10 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kiitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107.
ós 108. §§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- -és felülfoglialtatták és azokra
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés
az 1881. évi LX. t-c. 102.
értelmében ezek
javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1913. március 11.
Sebesztha,
kir. bir. végrehajtó.
832—1913. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-a térteimében ezennel közhirré
teszi, hogy a budapesti VI. kerületi kir. járásbíróságnak 1912. évi iSp. : XIV. 754/2. sz.
végzésié következtében Dr. Barta Dezső ügyvéd által képviselt Cifka József javára 295
kor. 76 fill. s jár. erej'éig 1912. julius hó Irén
foganatositott kieLégitésd végrehajtás utján
lefoglalt és 923 kor.-ra becsült következő ingóságok, u. m. különféle házi bútorok, Jó,
kocsi stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 2080/3. számú Végzése folytán 295 kor. 76 fill tőkekövetelés, ennék 1911.
évi január hó 1. napjától járó 5 % kamatai,
% váltód,ij és eddig összesen 82 kor. 60 fillérben bíróilag már megállapított költségek
erejéig, Szegeden Dugonics-utca 33. sz. alatt
leendő megtartására

Női finom sifon ingek hímzéssel K 2.—
Clott alsószoknyák finomak
„ 2-—
„
„
Bordonin
„ 1.80
Sifon alsószoknyák hímzéssel
„ 2.40
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 638.50. Magyar
Tiszta selyem női harisnyák
„ 1.50
Meleg gyapjú női harisnyák
„—.90 hitel 835. Angló bank 340.25. Bankverem
„ fekete női harisnyák
„—.50 520.50. Unió kapk 590. Lánlderbanik 522.50.
Osztrák és m'agyar álllamvasult 709.25. Déli
Leányka Patent harisnyák olcsóért
vasút 215. Elbavölgyi vasút. 324.50. RimamuFérfi selyem flor-soknik
„—.50 rányi 723.50. Alpesi 1071. Török sorsjegy
„ fekete azsuros fildeko
„—.80 230.25. Márka készpénzért 118.17. Skoda
Női finom divatos keztyük negyedárban 842.50.
Az irányzat nagyon szilárd ós élénk.
Finom gyermek-keztyük ;
„
Pongyolák finomak mosó
K 4.—
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Pongyolák nagyon jók' flanel és
1913. ÉVI ÁPRILIS HÓ 2-IK
NAPJÁNAK
Kiadótulajdonos : Várnay L.
pargetből
„ 5.—
DÉLUTÁNI 5 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
Flanel és Parget blúzok finomak „ 2.2C
lti'tüzetik és ahhoz a venni szándékozók
A törökkanizsai járás
főszolgabirájától.
Szövet blúzok szépek
„ 2.70
oly" megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
Selyem bársony blúzok
„ 5,— 1611/1913. szám.
érintett ingóságok az 188L évi LX. t.-c. 107.
Flanel leányka-ruhák
„ 1.— Tárgy: a kübekházai közs. szülésznői állás és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a
betöltése.
Tiszta gyapjú flanel szoknyák
„ 2.60
becsáron alul is el fognák adatni.
„ nadrágok
„ 2.02
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat
Pályázati hirdetmény.
Tiszta gyapjú vállkendők
„ 3.—
mások is le- és f elülfoglaltatták ós azokra kiKfilbekháza községben megüresedett köz- lelógitiésd jogot nyertek volna, ezen árverés az
Dimalája sálkendők
„ 6.20
Batiszt női himzett nadrágok
„ 2.70 ségi szülésznői állásra ezennel pályázatot 1881. évi LX. t-e. 120.
értelmében ezek
hirdetek, mely évi 240 (Kettőszáznégyven) javára i,s elrendeltetik.
Szinházi sálak félárban.
korona fizetéssel és a szabályrenidetetHeg
Kelt Szegeden, 1913. március 13.
1 vég selyem szálú vászon
K 13.50 megállapított esetenkénti díjazás mint jöve1 vég lenvászon
„ 14.50 delemmel jár.
Farkas,
1 vég len lepedővászon
„ 21.—
Felhívom mindazokat, kik ezen állást elkir. birósági végrehajtó.
Gyapjú lélekmelegítő
„ 1.20 nyerni óhajtják, liogy 1. képességüket igazoló okmánnyal, 2. erkölcsi ós illietősiégi, esetValánsé csipkék negyedárban.
leg 3. eddigi működésűket igazoló ibizouyitAngol női aljak
„ 5.— vánnyal felszerelt pályázati kérvényüket
Mosó reform női kötény
„ 1.60 /. évi április hó 12-ig hivatalomnál nyújtClott Reform női kötény
„ 2.50 sák be.
Lüszter női reform női kötény „ 3.20
Elkésetten vagy fenti felszerelés nélkül
És még nagyon sok cikk eddig nem lé- érkező kórvényeket hivataliból fogom visszaegy évre . . . 24.— kor.
ut'asitani.
tezett olcsó árban!
félévre
. . . 12.— „
Törökkanizsán, 1913. március hó 25.
Tessék meglátogatni!
negyedévre . .
6.— „

Délmagyarország

előfizetési ára Szegeden:

Ritka alkalom! Szabott árak!

Dr. Mihájlovics.
főszolgabíró.

egy hónapra

2.—

n
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1913. március 30.

ESTE:

szinház

A CIGÁNYPRÍMÁS

Operett 3 felvonásban.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Rácz Pali
Heltai Jenő
Oláh Gyula
Laci, a fia
Déry Rózsi
leá
ai
Szabó Viliké
Klári,)
"y
Antal Erzsi
Juliska, a huga
Miklósi Margit]
Irinoy grófné
Solymossy Sándor
Gaston, a fió
Mihó László
VII. Heribert király
Virágháty Lajos
Musztari, udvarmester
Szatmáry Árpád
Cadeau

•<>aga«a»»»ii»H

Folyószám 253.

Szeged, 1913. március 30-én
DÉLUTÁN:
Lumpácíus V a g a b u n d o s és a
három jómadár.
Énfekes bohózat3 felv. 5 képben. Irta: Nestrov. Magyarosították: Telepi, és Pályi. Zenéjét szerzett: Müller Adolf.
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köztisztasági gépek és eszközök gyára

BUDAPEST,

V. KER.

ALKOTMÁNY-UTCA

A

4. SZÁM.

Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolökocsik. Aszfaítmosógépek,
Aszfalímosőgummiíapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
Szemétgyüjtőszekrények. Hulíadékkocsik és sze162
meíeskocsik. Úthengerek. Pöcegötíörtisztitók Szivattyúk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Állandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben.
•• •

OyártjaH E R C Z E G é s G E I G E R ;|
csász.ésKIK udvari azállltó Budapest: f

őíioskovits cipóárúháza, Szeged
Kárász-utca 14.

H

V

Telefon 10-59\

Auer-fény világítási- és
jókarbantartási vállalat.

Szeged, Kossuth Lajos-sugárut t. szám.

N e m állítólagos amerikai, s e m Bécsi, han e m H i g T hazai elsőrendű " ^ f ^ amerikai
é s f r a n c i a f o r m a , férfi-, uri- é s g y e r m e k c i p ő k l e g s z e b b é s l e g f ő b b kivifelben. S z a b o t t
egységes 1 0 — 1 3 — 1 7 — 2 2
korona árban.

C s i l l á r o k , gázfőzők és
mindennemű gázfelszere:: lési cikkek raktára ::

567

-SIÓT
Kövesebb
a gond ,
'-szor
LL
Kevesebb
a munka,
•-szói* *>
Kevesebb,
a munkabér!

különös figyelmébe!

LUCZA JÓZSEF

A mai kor igényeinek megfelelően van berendezve a modern technika gépeivel. Az általam készitett m. kir. szabadalmazott tisztószereimmel felülmúlhatatlanul vegyileg tisztitok: uri-, női- és gyermekruhákat, bútorszövetet, függönyöket
stb.
Különlegesség
structollak minta utáni festése,
vegyileg tisztítása és göndöritése. Minta után festek selymet, csipkét, szövetet. K e r e s k e dőknek és n ő i - s z a l o n o k n a k árengedmény. Bőrkabátok sötét
színekre tartósan és felelősséggel festetnek. Gyászesetben szövet
és selyem ruhák, valamint férfi-öltönyök soronkivül, egészben
festetnek feketére. Jó munkámért elismerő levelek az ország
minden részéből.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve vagyok
tisztelettel L U C Z A J Ó Z S E F .
ü 9 se3 r h e s k h ss® sse 59

Ha Foriinnal permetez
Rézkénporial potoz és
Bagotlal öli aszölőmolyt:
mert a

FORBIS

FORHIN

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

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

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

Gyümölcskerteszek
F £ 1 Hl ü l i ü l
i- W B i n i n

azőlőpecmetezési
anyagraktár
B U D A P E S T , Wl., U á c i - u t 9 3 v . ,
valamint képviselője:

HOFFMANN JÁNOS SZEGED.

Redőnyös 6s lapos íróasztalok

Jitaa"a£srir6íép8

Iratszekrények. Kártya nyilvántartás.
Teljes intézeti berendezések.
*

Országszerte d í j m e n t e s bemutatás.

ISlrscta és Társa, Budapest

Telefon 488.

Telefon 488.

A „ C I G Á N Y P R Í M Á S " hangjegyei
kapható V á r n a y
L. k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n .

vegytisztitő, kelmefestő é s ágytolltisztitó ipartelepe,
S Z E G E D , Laudon-utca 9. Telefon 9 9 4 .
Fióküzlet: Gizella-tér 3. Telefon 1055. — Z E N T A , Főtér.
Fióküzlet: H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y , Szegedi-u. 8. szám.

§y\x X a .

Pénz,könyv *okmínyszekrények
Elsőrendű minőség.

Szolid árak,

tf., Alkotmány-utca 19. »*.

V i d é k i k e r ü l e t i k é p v i s e l ő k kes»eststnek.
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C l s f m s y a r dltoldnos M i r s s í t ö .ttrsasft,
Űtvf"'""?dik évi ztrszámla 1915 január t-től december 31-ig.
Kii korona HU
korona
I. T ű z b i z t o s í t á s .
I. TfllUltOilMs
Az 1911. évről áthozott készpenz-dij-

KIADÁSOK.

Ki
~ károk és költségek .
. 11 •
levonva viszontbiztosított károk és
P
5.360^846-39
költségek
Függőben maradt károk tartaléka
Szerzési költségek a viszontbiztosított rész ntáni
bevétel levonásával
Jövedelmi adó és bélyegilletékek .
Postabérek
.
.
.
A tűzbiztosítás! üzletet terhelő igazgatási költségek
Behajtbatlan követelések leírása .
A következő évek kószpénz-dijtartaléka a viszont' Mositott rész levonása után és minden meg— elés nélkül .
II. Ssállltmáiiyblstoiltás.
. —iiott károk és költségek
.
. 336,095-18
levonva viszontbiztosított károk és
költségek
263..165-41
Függőben maradt károk tartaléka
Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított rész utáni bevétel levonásával .
A következő évek készpénz-díjtartaléka a viszontbiztosított rész levonasa után és minden meg->. rhelés nélkül
tó
III. l é g b l z t o i l t á l .
kiűzetett károk és költségek .
. 4.730,360-54
levonva viszontbiztosított károk és
költségek
. . .
. 2.949,348-85
Függőben maradt károk tartaléka
Szerzési ée igazgatási költségek a viszontbiztosított
rész utáni bevétel levonásával
BélyegiUetékek
Behajthatlan követelések leírása
.
.
.
.
A f. évben lejárt többéves jégbizt.esedékes tartaléka
A következ.o évek készpénz-díjtartaléka
IV. I t e t ö r é a b l z t o s U A s .
Kiűzetett károk és költségek
. 63,637'80
levonva viszontbiztosított károk és
költségek
.
.
.
.
. 29,785-84
Függőben maradt károk tartaléka
Szerzési és igazgatási költségek a viszontbiztosított
rész otáni bevétel levonásával
.
.
.
.
A következő évek készpénzdijtartaléka a viszontbiztosított rész levonása után és minden megterhelés nélkül

tarlalék a viszoníb'ztositott re?z levonása után ós minden megterhelés
nélkül .
.
.
.
.
.
.
.
Tűzbiztosítások után bevett dijak és
illetekek
.
. •
.
. 24 011,411-56
levonva: törlesztett di jak 3.373.060-26

6.146,199
711 868
1.135.897
877,964
146,477
1.841,256
27,791

„

. 8.521.801-63

12.116,540

62 920

81,719
22,230

1,781,011
26.419
352 620
62,676
7.732
91,797
667,649

2.939,806

i

V. E g y é b
677.401 81
8.620,700
29.958,774

Visszaváltott kötvényekért
Halálesetek ntán kifizetett kárösszeg
Letárt kiházasitási tőkékért
Kiházasitási biztosításoknál haláleset következtében díjvisszatérítés
Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka . . . .
Évjáradékokért
Bélyegekért
Irodai bér, postadijak, nyomtatványok, uti. és
egyéb költségek
Tiszti fizetések
Adóért
Orvosi dijakért
Szerzési és dijbehajtási költségek
Behajtbatlan tartozások leirása
Kisorsolt biztositások tartaléka
Díjtartalék ez év vegén
1912. évi nyereség

korona

fill

Sze vény-, takarékpénztári, váltó- és
egyéb kamatok, valamint árfolyamnyereség idegen pénznemek után
,
Tái-sasagi házait tiszta jövedelme
.

31-lg.

,
.

64,618 1]
1.178,296 18
580,856 60
505,388 11
1.650,420
338,726
58,'j34!
204,886
1.910,151]
27,5871
4,000]
161.928,800)
1.792,6321

93
06
81
88
99
51
—
68
45

219.757
9,038

ii.

1.764.189
123,016

é l

e t b

korona
A mult évről áthozott díjtartalék
•
Befolyt dijak: ez évben kiállított kötvények
után
az előbbi években kiáilitott kötvények után
a biztos tott tőke emelésére fordított nyeremények
Illetékek
Levonva: törölt kötvények ée dijnyugták
2.067,691 K 30 f.
viszontbiztosítási dijak 1.064,718 „ 35 „
Kamatjövedelem
Mult évi függőben volt károk és díjvisszatérítések
tartaléka
Mult évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka

j&tékpapirok és pénzintézeteknél elhelyezett tőkék
külör
—
• .
ilön kimutatás
szerint
Túlélési csoportok értékpapírjai:
86.800 kor. n. é. m. kir. 4%-oskorenajáradék á 84 korona 40 fillérrel
68,236
6.500 kor. n. é. M. földhitelintézeti
4Vo-os korona záloglevél 88 kor. —.
kamatok
j-kőlcsőnök
„ _
'éay-kölesönök
.. „ .
A központ tartozása folyószámlán
...........
Vezér- és fíügynökségek és mások tartozásai

fill

<o

139.008,344
k 60 f.
78,955
1.142,412
478,100
10.718.765
L961.541
4.8P1.581
167.200,839

fill.

648,795

1.887,2051.
29.968,774 8S

VAGYON.

korona

** A mathematikai mérlegben szereplő külön alappal, valamint az
idei hozzájárulással 4.081,287 K 09 f-re emelkedik.

ü z l e t .

záloglevél

24.669,097;
7.167,551

726,388
400,399

1.126,788
184.137,012 74

Díjtartalék
167.356,610 kor. 15 fill.
levonva a viszontbizt. díjtartalékot
5.427,300 knr. 47 fill.
Biztossági alap
T^ÜT
lűházasitási-tőkék nyereménye
Függőben levő károk és díjvisszatérítések tartaléka
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka.. ..
"Túlélési csoportok számlája
Előre fizetett dijak
Fel nem vett nyeremények 1911. évről
Kisorsolt biztosítások tartaléka
Viszontbiztosító intézetek és mások követelései
1912. évi nyereség

TEHER.
korona

2.000,000 kor. Osztrák-magy. bank 4 % - o s záloglevél.. ..

161.928,309
1.172,376
822,203
756,082
422,213
74,0-29
36,925)
18!
4,000]
200,819

34
72
—
46

7.792,642 15

„

88--

1.725,000 kor. Kisbirtokosok orsz. földhitelintézete 40/e-os
záloglevél
„ 86-14.948,600 kor. Kisbirtokosok orsz. földhitelintézete 4Vs°/o-os
záloglevél
„ 96-3.970,000 kor. Kisbirtokosok orsz. földhitelintézete 6°/o-os
záloglevél
,, 100*—
10.229,600 kor. Pestihazai első tak. pénzt 4°/e-OB záloglevél „ 86-—
9.415,000
„
„
„
,
„
„ 4V«°/o-os
„
„ 98-16
10.766,400 kor. Pesti rongy, keresked. bank 4«/(hos záloglevél „ 87-—
2.990,060 „
„
„
„
„ 41/90/0-os
„
„ 97-900,000
„
„
„
„
,, 4Vt7°-os
községi
kötvény
96-—
'5.014,900 kor. Magyar jelz. hitelbank 4°/o-os záloglevél
86-—
100,000

fill.

„

„

„

,,

4%-os

8.000,000
5.922,56831
2.000,000

13.324,190 10

828,987 78
838,292
8,025
3.214,349

1.019,223j77
1.991,641 21
3.620,700 8
48.767,878 52

„

írtban ,,

8.187,000 „
. 4Y«7O-OS
985,000
„
„
„
- • „ 4 Vs'/o-os községi kötvény
7.340.500 kor. Magyar országos központi takarékpénztár
4°/o-os záloglevél
2.973,000 kor. Magyar országos központi takarékpénztár
4Vt°/o-os záloglevél
4.553,400 kor. Egyesült Budapest-fővárosi takarékpénztár
4 %-os záloglevél
3.504,000 kor. Egyesült Budapest-fővárosi takarékpénztár
4'/,°/o-os záloglevél
3.912,000 kor. Magy. leszám.- és pémvb. 4*/o-os záloglevél
1.000,000 ,.
„
„
„
„
4V,%-oe
„

84-—

„

9S-—
97

„

87-—

„

97-—

,

83'—

„
,,
„

97.—
69-60
97*50

Átvitel.,

meghatározott
^ Í S M Ü Y ' Í S r * tózponti könyvezóa főnőké. A2 IGAZGATÖSAG : Balaban Adolf, Hajós József,' Báró Harkányi Frig'yee, U s s f c i.' 9 mend, Ormody Vilmos, Serre!.. Tódor, Igazgató,
megbatározott elvei szennt készfilteknek ós ások egyoa t é t e l e i t * <8- és segédkönyvekkel teljesen megegyezőknek találtuk. Budapest, 1018 március hó 4-én. - "FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: Be'zevuzy Albe.t, 2urchard-B
'

korona

fill
Áthozat

33.946,123 kor. 42 f.
139.008.844 kor. 20 f.

a) É r t é k p a p í r o k :
11.839,000 kor. Magyar főldbitelinldzeti sy»o/o-os záloglevél á 77-—
17.754,860 „
,,
„
4%-os
,,
„ 88-—
13.895,800 ,,
„
„
talajjavitási 4%-os

124,165
594,494
27..91,506

8.000,000 -

Értékpapírok és pénzintézeteknél elhelyezett tőkék:
korona

Az elemi ágazatok mérlege szerint
Az életbiztosítási ágazat mérlege szerint

üzlet.

TEHER.

Részvónyalaptőke: teljesen befizetett 3000
részvény á 2000 korona és teljesen befizetett 2000
fél részvény A 10 X) korona
Nyereménytartalék
Külön tartalék*
i
Jégbiztositási külön tartalék
Készpénz.Jijtartalék a viszontbiztosított rész levonásával és minden megterhelés nélkül:
а) tüzb'ztositási díjtartalék. . . . 12.116,640-77
100,000 —
б) szállítmány biztosítási di itartalék
667,649-33
v c) jégbiztositási díjtartalék . . . .
440,000-—
d) betörésbiztositási díjtartalék...
F ü g g ő károk t a r t a l é k a :
a) tűzbizt. függő károk tartaléka
711,868-95
zOrmódi Ormody Amélie alapítványa* é r t é k e i :
b) szállítmánybiztosítási függő ká50,600 kor. Kisbirtokosok orszárok tartaléka
81,719-38
gos földhilelintézeti 4 1 / 2 %-os
c) jégbizt. függő károk tartaléka
26,419-64
záloglevél
á 96-—
48,576-—
d) betörésbiztositási függő károk
48,955 50
Átmeneti kamatok
379-50
8,979-81
tartaléka
Különféle hitelezők
Első m a g y a r általános biztositó társaság nTüzElőbbi évekről eddig fel nem vett osztalékok
oltók segélyalapjai! értékei, letétben a m.
Tisztviselők és szolgák nyugdijalapja **
68,378
kir. állampénztárban
Különféle alapok
426,927
а) Első magyar általánoB biztositó
Átmeneti kamatok
500,000-—
társaság „félszázados a l a p "
1.027,228
Leszámítolt váltók
б) Első m. általános bizt. társaság
3.583,969
Társasági házak . .
200,000-—
>Lévay-alap«
c) Első magyar általános bizt. tárKülönféle adósok:
100,000—
saság „Ezredéves alapitv."
o) Pénzkészlet és maradványok a képviselősé100,000—
d)*Ormody Vilmos-alap
geknél
2.842,332
50,846-50
ej Ormódi Ormody Amélie alapitv.
b) Maradványok idegen biztositó intézeteknél 1.608,110
/) Első magvar általános bizt. t á r 68,378.27
saság „Tűzoltók segélyalapja"
1.529,068
Jégbiztositási osztály folyószámlán
Életbiztosítási osztály folyó-számlán . . .
1912. évi nyereség
48.767,878 52 * Az idei hozzájárulásokkal 6.664,589 K 85811.-re emelkedik.

fill

2.745,455
24.327,391

3.182,409

j é g- é s b e 15 r é s-b i z t o s i \ á s i

Mérlagazámla 1912. daoember 31-én.

i z i o s i t á s i

151.183,576

Mérlegszámla 1912 december 31-én.
korona

szállitmány-,

BEVÉTELEK.

184.137,012 74

VAGYON.

2.443,768

420,000

,

, fill

3.1.71,572 78
5.626,615 60
6.094.716 15
766,082 60
422,213 58

1.898,550
9.308

hevételeik.

Ötvenedik évi zárszémla 1912 januAr t-től d e c e m b e r
korona

277,866 24

535,909 73

IV, Betörésbiztositás.
Az 1911. évről áthozott készpénz díjtartalék a viszontbiztosított rész levonása atár, és minden megterhelés
nélkül
Betorésbiztositások -.-tán bevett készpénzdijak és illetékek
.
. 494,704-63
levonva: törlesztett ujjak
63.805 42
„ viszontbiztosít, dijak 211.141-71 274,947-13
Az 1911. évben tüggönen maradt károk tartaléka

33,851
8,979

440,000

96,651
81,204

I. T Q z > ,

476,877
központi pénzkészifit
Értékpapírok ét pénzintézeteknél elhelyezett
33,946.123 42
tőkék: külön kimutatás szerint
Tisztviselőkés szolgák nyugdijalapjának értékei:
2.390,000 kor. Kisbirtokosok országos földhitelintézete 5°/,-os
záloglevél
á 100-—
2.390,000'—
45 drb. Pesti hazai első takarékpénztári részvény á 17,000'—
765,000 —
Átmeneti kamatok
55,916-66 3.210,916 66

100,000

III. JégblztositAs.
Az 1911. évről áthozott készpénz-dijtartalék
Jégbiztosítások után oevett készpénzdijak és illetékek .
. 4.789.482-85
levonva: törlesztett dijak 511.473.22
„ -viszontbizt. dijak 2 379,459 38 2.890.032-60
Az 1911. évben függőben maraut Kaná^anaTéka

1,879

m

12.116,540 | 771
509,848j 7öl 24.701,148

11 894.870-70

II. SstMUtniíluyblztosU&v.
Az 1911. évről áthozott készpénz díjtartalék a viszontbiztosított rész levonása után ós minden megterhelés
nélkül
Szállitmánybiztositások után bevett
dijak és illetékek .
.
.
.
616.825-56
levonva törlesztett dijak 18,098.73
viszontbizt. dijak 501.074-89
Az 1911. évben függő"™!" maradt' sarok tartaléka

22.503,986

100.000

BEVÉTELEK.
korona
r1i

11.984,764

Az 1911. évben függőben maradt Káruk tartaléka

1012. évi nyereség

KIADÁSOK.

viszontDizíosi-

tási dijak

•*»

SU

M»a.So5,6«
02-—| 1.840,000
960,400
96-689,216
96-80
97'—[
507,460
89-90
404,660
84'46
266,728

á
990,000
Magy. agrár- és járad. 4 ' / i % - o s záloglevél ...
712,000 kor.' Temesvári első takarékp. 4V,%-oszálog!ev. „
586,000 kor. Belvárosi takarékpénzt. 4>/i %-os záloglevél „
9.116,030
460,000 „ Aradi polgári takarékpénzt. 5%-os
„
„
15.628,784
304,000 kor. Magyar kir. 4%-os koronajáradék
„
250
000
„
Budapesti
tak.
és
orsz.
zál.
kölcsön
r.-t.
12.228,304
243,126
97.25||
4Vi°/«-os záloglevél
91226,590
249,000 ,, Pozsony városi 4 %-os kötvény
„
1.483,500
II5,250
97'5011
110,000 „ Országos közp. hitelszöv. 4>/,V«-os kötvény ,,
98
—
ö
. 17.000
150.000 „ Horvát országos bank 4'/,VQ-OS záloglevél „
14.350,656
96 50
,
,500
100,000 „ Horvát első takarékp. 4 ' / , % - o s záloglevél „
7.780,000 kor. Trieszt-parenzoi h. é. vasút 4%-os el3.970,000
. 2,220
•9'90„
sőbbségi kötvény
„
8,797,456
86-70 2.619,181
3.066,200 „ Osztrák 4*/ 0 -os koronajárakék..
„
2.000,099
9.240.822
2.000,000 „
„
állami 4"86'/o-es folyószámlakölcsőn
86*50 1.264,250
9.366,768
1.450,000 kor. „Rndoifsbahn" államadóeság 4%-os kötv. „
2.000,800
1.000,000 „ Oberosterr.
Landes-Comm.
Creditanst.
975,000
97-60
4Vi*/f-os záloglevél
„
853,290
85-60
864,000
998,000 kor. Wiener Verkehrs-Aniagen-Anlei 4*/.-oek5tv. „
886,100
87-75
4.312,814
440,000 kor. Egyesit, államadósság 4 ' / , , %-os ezüstjáradék „
1.168,174
84,000
1,251,000 Lire Olasz járadék
2.804,780
12,749 drb Magyar-Francia bizt. r.-társasági részvény „ 220 —
7.859,620
048,180
2,493 „ Hazai ált. bizt. rész. társ. elsőbbségi részv. „ 260'—
956,460
694,790
531 drb „Seeuritas" viszontbizt. társasági réazvény „ 1,120-—
217.500
800 „ Bécsi élet- ás járadék bizt. intáseti részvény „ 725 —
117,600
6.386,236
50 „ Bécsi biztositi-tirsasági részvény
„ 470-—
37.460
0
„
Osztrák-magyar
bank
réazvény
1,873-—
2.883,810
Besztercebánya— brezovai és plski—vajéahonyadi
732,863
vasúti kötvény
32,800
4.006,902! —
Különféle értékpapírok .. —
•
b) P é n z i n t é z e t e i m e t e l h e l y e z e t t t ó t é t :
8.398.880 —
6.606,822 kor. 42 l
3.501,240 — Folyósyámlára és takarékbetétként
Fedezet mellett
17.28Ó.648 kor. 17 fi
976,000j
:122.306,66lj 50

lén ti társsámlákat 4S méri,

Ösoaoeon.
megvizsgálva,-., azt knt » törvózjbon I
i öéza. Baro U.cóti;U Zsigmond.

^72.954,467 44j
•tepsnbátyokbao
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