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Szeged, 1913.
Munkáslakások.
Irta : Szántó József dr.
Nem vagyok törvényhatósági bizottsági tag — sohasem ambicionáltam ezen
tisztséget —- és igy indítvány, v a g y interpelláció helyett a nagy nyilvánosság útját
választom, h o g y a közönség figyelmét felhívjam a munkáslakások kérdésére. Nyitott 'kaput döngetek akkor, midőn elpanaszolom Szeged város borzalmas lakásviszonyait.
Minden bizonnyal más városban is
nagy a lakásnyomor. Az egészségtelen,
szellőzetlen, nedves lakásokban másutt is
nyomorultan összezsúfolva él az emberek
egy része, azonban nálunk az egészségtelen lakások még sokkal inkább dominálnak, mint egyéb nagyvárosban. A feltöltés következtében nemcsak pincelakásaink
nedvesek, hanem az egykoron rendes földszinti lakásokból is az ablak pereméig érő
feltöltésükkel nedves, dohos souterrain-ek
lettek. A munkásnép csudálatos nemtörődömséggel, fatalizmussal viseli ezen sorsát. Ha jobb lakás keresését ajánlom nekik, akkor vállvonogatva válaszolnak: „lehet is Szegeden száraz
lakást
kapni/"'
Legtöbbször védelmére kelnek lakásuknak,
hogy: „nem nedves ez kérem, csak egy kicsit salétromos",
v a g y : „nem vizes ez,
csak télen". S bizony le is mondok egy
ujabb kísérletről, hiszen ugy sem kap szár a z lakást, m é g — az ő viszonyaihoz mér-

Színész-napló.
— Perlekedés a szellemekkel.
Irta: Solymosi Elek.

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN
egész évre . K 28-— félévre . . K 14.—
negyedévre K T— egy hónapra K 2 40

—

Szokatlan dolog, hogy valaki pörbe
szálljon egy olyan becsületsértés miatt, a
melynek elkövetője már rég meghalt. S ha
én mégis birák elé idézem a könnyelmű sértegetőt, annak csak az a magyarázata,
hogy az életben lévő biróság, vagyis a közvélemény mindig rendelkezésre áll. Egy százados becsületsértéséről van szó, amelyről
csak mostanában vehettem tudomást s ugy
mondhatnám, hogy az első huszonnégy órán
belül már keresem az elégtételt!
Egy korszakalkotó közgazdasági iróval,
a Smith Ádám szellemével kell pörbe szállanom s egyik kommentátorát, Anglia müvelődés-történetének íróját, a világhírű Buckle
fi. Tamást kell számadásra vonnom az emlitett becsületsértés miatt.
Smith Ádám az ő alapvető közgazdasági „Vizsgálódásai"-ban megsértette a művészetet s különösen a szinmüvészetet és
Buckle Tamás ezt a sértés igen kevés jóhiszeműséggel magáévá tette s meg tódította is.
Hogy a szóban forgó sértést az érdekelt
művészek közül az idők folyamán senki sem
utasította vissza, annak többféle oka lehet s
legvalószínűbbnek látszik az, hogy amikor a
dolog aktuális lett volna, a kérdést a sér-

ten — igen nagy anyagi áldozatok árán
sem, ha pedig kitelepittetése iránt tennék
lépéseket, ugyan hova telepithetnők őket?
Talán egy még nedvesebb odúba?
A szegedi munkásbiztositó
pénztárnak 1912-ben 96 halottja volt, ezek közül
39 tuberkulózisban halt el. Ha ehhez hozzá vesszük azt, hogy néhány tuberkulózisra gyanús halál-ok is szerepel (pl. tüdőgyuladás, mellhártyalob, influenza), akkor b á t r a n állithatom, hogy nálunk a munkásoknak körülbelül fele tuberkulózis
következtében
pusztul el. És
csodálatos!
Mindennek dacára egy lépést sem halad
előre ezen nagyfontosságú ügy! (Ha csak
azt nem nevezzük haladásnak, hogy az uj
paloták építésénél is megengedik még a
pincelakásokat.) A munkások közönyös
megadással viselik sorsukat, a békés polg á r s á g nem érdeklődik, a tanács a törvényhatósággal együtt nem törődik a
munkáslakások kérdésével, amely dolog
megvalósítása pedig nemcsak
humánus,
hanem szociális kötelesség is. Ha a Balkán-háborúban elpusztul 100,000 ember,
azt hátborzongató szánalommal olvassák
mindenütt a nemzeti kaszinótól a kutyabagosi olvasó körig, de ha nálunk
Magyarországon évente meghal
70,000
ember tuberkulózisban, a fölött hideg közönnyel térünk napirendre.
Az állam m á r megkezdte az 1907.
év XLVI. t.-c. alapján a kis lakások terjesztését, de csak a mezei munkások részé-
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Kedd, április I
re s eddig állami segéllyel már körülbelül
7000 ház épült különböző törvényhatósági területen. Ezen munkásházakat a hatóság a munkásnak eladja és a munkás a ház
árát 2 0 — 5 0 éven át évenkint 6 0 — 1 0 0 koronával törleszti. Minő szerencsés viszonyok! Nálunk Szegeden a legnyomorultabb lakásnak (egy szoba, konyha) 1 6 0 —
200 korona között váltakozik az á r a . A
valamivel elfogadhatóbb egyszobás lakásért 240 koronát kérnek.
Ipari munkások részére egyelőre Budapest munkástelepein, a győri munkásházakon és néhány nagy vállalat telepein
kivül alig történtek jelentékenyebb lépések. Budapest telepein egy szoba, konyha, kamra bére 2 0 0 — 2 3 0 korona. Győrött az egyszobás lakás, konyhával, élésk a m r á v a l és kis kerttel együtt 260 korona.
Hogy nálunk ezen lakásokra föltétlen
szükség van, azt ezek után fejtegetnem fölösleges. Más kérdés az, vájjon lehet-e?
Én azt hiszem1, igen. Tudom, hogy a mai
szomorú pénzviszonyok mellett nehéz a
pénznek beszerzése, de meg vagyok róla
győződve, hogy az állam városunkat ezen
nagyfontosságú m u n k á j á b a n segítené alacsony kamatú tőkével. Hiszen ez nem is
holt befektetés volna, hanem a m á r előbb
emiitett humánus é s szociális cél mellett
egy oly vállalata volna a városnak, mely
hozna legalább annyi százalékot,
mint
a
mennyit a város terjedelmes
földbirtokai
hoznak. Mily nemzetgazdasági
előnnyel

tegetők tekintélye egyszerűen agyonnyom- íL Smith Ádám közgazdasági elméletei köta s mikor ez ügyet újra föl lehetett -volna zül az idő már többeket megőrölt s az irótámasztani, akkorára már nevetségessé vált imüvész szellemét meglehetős ködbe borította. Közös e sors a Buckle H. Tamáséval, kiés emiatt senki sem mert hozzányúlni.
Smith Ádám emiitett könyvében a mun- nek a fent emiitett leghíresebb munkája már
ka áralakulásainak eseteit magyarázva és szintén megkopott.
megérthetésére a kereslet és kínálat véletDe lássuk magát a sértést a Smith-féle
lenségeit tüntetve föl, tudományosan ímeg elméletben, a 145. és 156-ik lapon. Ezt irja
nem alapozható, szükség nélküli érdes ci- ott:
nizmussal vérig sérti az emberiség legna„Vannak oly nagyon szép és nagy tegyobb jóltevőit, az összes művészeket. Fo- hetségek, melyek birtoka bizonyos közcsogalmazásában csak a táncosokat, az opera- dálatot biztosit, melyek pénzért való gyakorénekeseket és a ballettáncosokat említi, de a lása azonban, akár jogosan, akár jogtalanul,
mondat végére még három betűt tesz, t. i. nyilvános önlealacsonyitásnak
tekintetik.
azt, hogy „stb.", ami nyilván azt jelenti, Azok jutalmazásának tehát, kik ezt pénzért
hogy a sértett művészekhez hozzágondolta űzik, nemcsak akkorának kell lenni, hogy az
az összes művészeket is. Abból is meg lehet ezen tehetség kiképzésére fordított idő, munlátni ezt a dolust, hogy a színészek sértésé- kát és költséget fedezze, hanem akkorának
nek megokolása a többi művészetek belső is, hogy pótolja azon lealáztatást, mellyel
és külső körülményeiben s a sértő által be- az ilyen tehetség iparszerü fizetése jár. A
állított konzekvenciákban teljesen fedik egy- színészek, operaénekesek és ballettáncosok
mást. Egyszóval Smith Ádám megalázónak, stb. rendkívüli nagy fizetése a következő két
szégyenletesnek és sértésre méltónak mond- alapelven nyugszik: a tehetség ritkaságán és
ja azt a művészetet, amelyik megfizetteti szépségén s ezen tehetség iparszerü üzésémagát, tehát a színészeten kivül a festésze- nek lenézésén. Az első pillanatra abszurtet, a szobrászatot s a zenét és nem veszi dumnak tetszik, hogy személyüket lenézzük
észre, hogy ez alapon ide kell sorozni az Ö s tehetségeiket mégis bőségesen megjutalirói mivoltát, tehát az ő közgazdasági köny- mazzuk, de ha már az egyiket tesszük, a
vét is. Mert az a kő, amit Smith Ádám sértő másikat is szükségképp kell tennünk. Ha a
szándékkal begyapjasodott szivéből kilövelt, közvélemény, vagy előítélet ezen foglalkoelsősorban őt magát koppintja fejbe, ameny- zások irányában megjavulna, akkor pénznyiben egész bizonyosra vehető, hogy ő a beli megjutalmazásuk csakhamar csökkenne.
könyvét nem ingyen irta.
Mindjárt több ember adná magát rájuk s a
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járna, (ha ez által derék munkásainknak és
családjaiknak egy részét megmenthetnők
a tuberkulózis gyilkos pusztításától! És a
mellett magunkhoz vonzanánk az
ipari
munkások javát, akik tiszta, egészséges
kis lakásukban, vagy kicsiny kertjükkel
bíbelődve szivesebben otthon töltenék szabad idejüket, mint a korcsmában.
Még egyet! A lapok teljes joggal telekürtölik az országot, hogy az építőiparosok százával kenyér nélkül vannak az
építkezés teljes pangása miatt, hogy óriási nyomor elé néznek. Véleményem szerint a törvényhatóság egyöntetű
jóakarattal, polgármesterünk energiájával éppen most, a mostani nehéz viszonyok
között kellene és lehetne
megoldani e kérdést és egy-két hó alatt annyira elő lehetne készíteni, hogy még a nyár elején belekezdvén, becsületes munkásainknak először tisztességes kenyeret, m a j d tisztes
hajlékot nyújthatnánk. Hogy h á n y lakást
építsünk föl egyelőre, az már részletkérdés volna.
Hiába! Ma a létért való küzdelemben
nemcsak az egyes embernek kell kivennie
a maga részét, hanem a városnak is. Ha
ipari téren lépést akarunk tartani a többi,
bennünket már is ifjúi erővel megelőző városokkal, akkor derék, becsületes munkásg á r d á r a van szükségünk. Ilyen g á r d a pedig nemcsak kérheti, hanem meg követelheti a tisztességes, hygienikus lakást.
A bolgár

király Pétervárra

utazik.

Szófiából jelentik: Bolgár udvari körökben
egész bizonyossággal beszélnek arról, hogy
Ferdinánd bolgár király legközelebb Pétervárra utazik Miklós cár meglátogatására és
hogy erre az előkészületeket már megtették.
A király oroszországi utja hir szerint különös pénzügyi kérdésekkel áll összefüggésben.

verseny csakhamar leszállítaná foglalkozásuk árát. Igaz, hogy az ilyen tehetségek nem
mindennapiak, de nem is oly ritkák, mint a
hogy hiszik. Sokan nagy mértékben rendelkeznek ezekkel, csakhogy szégyenlik pénzt
keresni velük s még többen elsajátíthatnák,
ha tisztességes foglalkozások lennének".
Buckle újra fogalmazza a fenti sértést s
ebben csak az opera ballettáncosait emliti föl,
noha nyilvánvaló, hogy mindazokat érti alatta, akikről Smith Ádám fentebb szólott. Anglia művelődéstörténetében Buckle igy sérteget:
„Dacára annak, hogy Smith Ádám a
munkabér mindenkori összegek távolabbi
okát föl sem fogta, mégis világosan látta,
hogy annak közelebbi oka nem az emberi
természet nemeslélküsége, hanem ellenkezőleg annak önzése és hogy ez tisztán a keresleten és kínálaton fordul meg, ahol aztán
mindegyik fél lehetőleg sokat törekszik a
másikból kiszorítani. Ugyanazon elvnek alkalmazása által még egy másik érdekes körülményt is megfejt, t. i. a társadalom legmegvetendőibb osztályának, például az operához tartozó táncosoknak nagy fizetését, a
kik jelentéktelen működésért jelentékeny fizetést kapnak. Megjegyzi, hogy a főokok
egyike, amiért őket oly jól fizetjük, az, hogy
gyűlöljük és megvetjük őket. Hogyha a nyilvános tánc tisztességes foglalkozás lenne,
akkor több embert nevelnének arra, amikor
aztán a nyilvános táncosok kínálata nagyobb
lenne és a verseny leszorítaná az árat. Igy
megvetőleg tekintünk reájuk s hogy ezt a
megvetést kiegyenlítsük, erős megvesztege-
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Gyöngetehetségiiek iskolája
Szegeden.
— A tanfelügyelő átirata a tanácshoz. —
(Saját tudósítónktól.) A magyar gyermektanulmányi társaság szegedi osztályának támadt az a humánus gondolata, hogy
Szegeden az abnormális,
gyöngetehetségii
gyermekek érdekében külön iskolát kellene
fölállítani. Ezeket a gyermekeket ugyonis hiába járatják a népiskolákba, gyönge tehetségük miatt analfabéták maradnak, nélkülözik
a legelemibb alapismereteket és később, ha
felnőnek, vagyon és szülői támogatás hiányában megsemmisülnek az életben. Ez a
szempont késztette a gyermektanulmányi
társaság szegedi osztályát arra, hogy akciót kezdjen az abnormális gyermekek megmentéséért s az első lépése az volt, hogy Jánossy Qyula szegedi tanfelügyelőhöz fordult,
tegyen lépéseket a kultuszminiszternél. A
tanfélügyelő készséggel állt az ügy szolgálatába, de természetesen a városnak is tenni
kell valamit a terv megvalósítása erdekében.
Éppen emiatt a tanfelügyelő ma terjedelmes
átiratot intézett a tanácshoz, értesiti, hogy
a miniszter nem zárkózik el a költségek fedezése elől, de a városnak is hoznia kell valami kevés áldozatot. Az érdekes átirattal a
tanács legközelebbi ülésen foglalkozik.
;A magyar gyermclkltaiiiuflimátiyi társaság
szegedi fiókiköxie — ikezidőídiik a tanfelügyelő
irása — azzal a kénessel f-ondiult toozziáím,
hogy tegyek célravezető lépéseket illetékes
helyen a:z iránt, hölgy Szegeden a nagyszámú
gyenge tehetségű tanköteles gyermekek számára kisegítő iskola létesitessék. Hy initézimlónynielk felállítását városiuinkíhan memesialk
a gyengieteketséglii gyermekek, hanem az 'elemi aiiápoktatás lenadmányességlónek fokozása
érdekében is mafgaim részéről is szülkslégiösnek
tartom. A beszerzett laldatolklból kiltlüniik, hojgy
városiunk területén ez idő szerint 90 tanköteles gyermek van olyan, aki gyengetehetségü
és a normális tehetségű gyermekektől elkülönített oktatásra szorul. Ha tclvább haigyjhk
ezein gyieingetiehetségiü igyermékeket a néipiiskcíáklban, ezzel csak azt érfülk él, hogy növeljük azoknak a számát, akik az előirt alapismeretek nélkül, mini analfabéták
kerülnek
ki az iskolából.
Nyert értesülés szerint a kultuszminiszter ur Szegeden hajlandó a gyengetehetségü
téssel kell őket arra csábitanunk, hogy eme
hivatást válasszák. Itt tehát azt látjuk, hogy
a dij, melyet az egyik osztály a másiktól kap,
ahelyett hogy a rokonszenv által megnagyobbittatnék, ellenkezőleg megvetés által
lesz nagyobb és hogy minél jobban megvetjük embertársaink Ízlését és életmódját, annál jobban fizetjük azokat."
A fent kimutatott két rendbeli sértés
ofyan világos, olyan meggondolatlan és kíméletlen, hogy ennek elégtételét csak élő embertől lehetne megkövetelni. Számomra tehát nem marad más, mint Smith és Buckle
szellemét biztosítani, hogy az ő eltévelyedésük felett a művészet javára már régen napirendre tért a világ.
Ha Smith és Buckle a megfizetett művészetet nyilvános lealacsonyitásnak mondja,, ez kétségtelen erkölcsi meggabalyodás
és amolyan pillanatnyi elmezavar.
Melyik az a szellemi vagy erkölcsi érték, amit ingyen lehetne kapni? Hát a misét,
a szent beszédet, a prédikációt s az urvacsoráját nem pénzért adják? A Krisztus koporsójának őrzési dija a walesi herceget talán
megalázhatná, de semmiképen sem alacsonyíthatja le a napidijára rászoruló római
katonát. Hiszen ha nem igy volna, a Smith
által megvetett színészekkel egy kalap alatt
meg kellene vetni egy csomó mágnást, mint
intendánst és diszkvalifikálni kellene a gavallér színigazgatóknak egész tömegeit, mert ha
a színészek, amint Smith mondja, nem tisztességesek, okkor a fejedelmek udvari színházainak intendánsaival sem lehetne kezet
fogni.

gyermekek részére állami iskolát
állítani,
olyformáin, hogy gondoskodik a szükséges
tanerőkről, megadja a felszerelést és fedez
minden kiadást, kivéve a helyiségeket, azok
fűtését, világítását és tisztogatását, melyeket
a városnak kell biztosítania.
Tudomásom
v,ain arról, hogy a szentgyörgyii népiskola
épületében négy felesleges tanterem van, a
mely üresen áll 'és használva nincsen. A város ennélfogva ia kisegítő iskola részére szükséges két tantermet biztioeiitlbalt.jia anélkül,
hogy az a legcsekélyebb megterheléssel is
járna. A fűtés, világítás és tisztogatás biztosítása pedig oly csekély megterbeltatléteit fog
okozna a városnak, hogy az szálrriibav,ehető áldozatniuk nem tekinthető.
Minidezekre való tekintettél, miután azt
látom, hölgy Szegedien a hisiqgitő iskola 'létesítése anyagi akadályokba nem ütközik, miután továbbá látom, hogy Szeged városnak
mint elismert nagy kultur-központnak erre
a szociális és kulturális hivatást teljesítő intézményre feltétlenül szüksége van, van szerencséim felkérni a ték. városi Tanácsolt,
hogy a létesítendő kisegítő iskola ügyét felkarolni, ia szükséges 2 tanterem átadását, továbbá a termeli fűtésének -és viilágitásániaik,
iiszltoigatíásániak vállalása iránt mielőbb határozni szíveskedjék. Amint a tiek. városi Tanácsinak fenti hozzájárulásra vonatkozó határozata kezeimhez kerül, azonnal indokolt
j-avasilatoit teszek a kultuszminiszter úrhoz
a kisegítő áilaimi iskola szervezése iránt s
azon leszek, hogy a kisegítő iskola. Szegeden
még a folyó év szeptember havában megnyíljék.
Serényi Béla gróf a tengermelléken.
Fiúméból táviratozzák: Serényi Béla gróf
föklmivelésügyi miniszter Kattaróból vasárnap délután Fiúméba érkezett, ahol Wickenbiirg gróf kormányzó fogadta. A miniszter
ima a kormányzó autóján Abbáziába ment,
ahonnan szombaton tér vissza Budapestre.
A szászkabányai választás. Ma választott képviselőt a szászkabányai kerület. Ketten küzdöttek a mandátumért: Orbán Pétéimunkapárti és Vidd Aurél nemzetiségi jelölt,
összesen 1190 szavazatot adtak le és abból
Orbán 652, Vlád 538 szavzatot kapott, igy
Ylád Aurél megbukott.

Nincs értelme annak, hogy vitába kapaszkodjam olyan nagy szellemekkel, mint
Smith és Buckle s a fenti vékony bölcselkedést csak a lelkismeretem megnyugtatása végett róttam össze, mert sohasem olvastam,
hogy valaki a művészek közül, tollal a kezében, megvédelmezte volna ezt az ügyet.
En persze ebhez gyönge tollforgató vagyok.
Pedig ebben >a nevezetes és fontos kérdésben
valakinek jól meg kellett volna mondani a
maga idejében az igazságot.
Jobban, mint nekem most.
Nem volt épen feltétlenül szükséges
megirnom e sorokat s ha mégis megtettem,
itt most csak két szempontra hivatkozom.
Az első és fő szempont — amint már emiitettem is — a sértés visszautasítása és illetőleg ezen a réven a lelkiismeretem megnyugtatása s a második szempont az az
óhajtás, hogy ez ügynek a felbolygatása által támadjon egy kis irodalma, mert a maga
idejében alig érthető okokból a világ ezt az
ügyet nem tárgyalta, tehát nem is tisztázhatta.
Azt mondhatná itt valaki, hogy Smith a
sértésből kizárta a festőket, szobrászokat és
az irókat. Mert kifejezetten nem emliti őket.
Ez tévedés. Méltóztassék a kérdést alaposan
megvizsgálni s számot vetni Smithnek a
sorok közé szándékosan elrejtett logikájával
és mindenki be fogja látni, hogy az iró mindenkit megsértett, aki a maga művészi tartalmának produkciójáért pénzt fogad el.
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A szegedi korház.
(Saját tudósítónktól.)
A Délmagyarország vasárnapi számában közöltük a közigazgatási bizottság éves jelentésének azt a
részét, amelyből kiderül, hogy a városnak uj
kórházra pénze nincs, ha tehát kórház kell
— amint hogy égetően kell, — ákkor az csak
az állam pénzéből épülhet. Teljes nyíltsággal
vallolt szint a közigazgatási bizottság, hogy
a város annyira szorult anyagi helyzetben
van, hogy a maga erejéből semmiesetre sem
létesíthet uj kórházat. A szegedi kórház botránynak ez a legújabb fejezete, amelynek a
végére egyszer már igazán pontot kellene
tenni. Hónapok óta nemcsak Szeged, de az
egész ország sajtóját foglalkoztatják a szegedi kórház-ügy botrányos dolgai s nem
elég, hogy a régi kórháznak megvannak a
maga mindennapi botrányai, amikről csömör nélkül már írni sem lehet, nem most az
uj kórház körül is olyan kérdések burjánoztak, hogy azo'k tisztázása a város hatóságának immár legéminensebb föladata.
Az egyik budapesti esti lap éppen vasárnapi cikkünk nyomán ismét foglalkozik a
szegedi kórház dolgaival. Vezetőhelyen irja
a következőket:
,A dúsgazdag Szeged városát, amely az
ország egyik első nagybirtokosa, ahol minden esztendőben egy uj rossz bronz-ember
nő ki az aszfaltozott homokból, esztendők
óta piszkálja sajtó és közvélemény a szégyenletes kórháza miatt. De hiába. A város
vezető végrehajtják valahogyan azt az igazán zseniális müveletet, hogy az óriás vagyon ellenére soha sincs pénzük.
. . . De nem a városi gazdálkodásról
akarunk beszélni. Másra fogunk kilukadni.
Az állam kijelenti most, hogy egy milliót ad
a szegedi közkórház fölépítéséhez, a város
adjon a maga alapjaiból két másik milliót,
legyen már vége a régi szégyennek. Ámde,
összeülvén Szeged bölcsei, rémülten ébredtek a súlyos helyzet tudatára. Nem hogy két
milliót, de egy krajcárt sem tudnak adni.
És nem hogy pénzük nincs, vagy nem találnak alapot, vagy hogy nincs honnan meríteni. Hanem egyszerűen nem tudnak rá a költségvetésben fedezetet beállítani. A pénznek
árnyéka sincs, kölcsönnek pedig távoli reménye sem int."
Ami a dusgazdagságunkat illeti, éppen
ennek nem találjuk a legkisebb nyomát sem
a közigazgatási bizottság éves jelentésében.
Nincs okunk kételkedni abban, hogy a közigazgatási bizottság jóhiszemű őszinteséggel
állítja, hogy a nagykórházra pénze nincs a
városnak s éppen, hogy a város pénzügyi
háztartásának egyensúlyát fentarthassa, sürgeti az állami kórházat. Az is kétségtelen,
hogy a közigazgatási bizottság igen súlyos,
sőt döntő érveket sorol föl amellett, hogy
a Délvidék tanzitó-forgalmának emporiumában: Szegeden épitsen az állam kórházat, főleg azért, mert ilyen az egész Délvidéken
nincs, pedig arra ép ugy rá szorult az országnak ez a része is, ép ugy igényt tarthat
arra, mint a többi. Az is tény, hogy a kormányzat általában keveset törődik a Délvidékkel, magára hagyja, elhanyagolja, mintha mostohagyermeke volna az országnak.
Pedig éppen Szeged a magyarság és az igazi
magyar kultura legerősebb vára, amelynek
a falait az idegenajku svábok, tótok, oláhok
magyar szóval az ajkukon hagyják el, ha az
életben szétrebbennek. Mindez megdönthetetlen sulyu argumentum, de már vasárnapi
cikkünkben is kiemeltük, hogy a közigazgatási bizottság szokásos éves jelentése nem
igen alkalmas ezeknek illetékes helyre való
eljuttatására. Valahogy közvetlenebbül kelle-
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ne a miniszterelnök elé tárni ezeket az indokokat, hogy meglegyen a foganatjuk.
Elvégre nagyon, de nagyon elérkezett
már a város aíhoz az időponthoz, hogy a kórház kérdését dűlőre vigye. Nem lehet ezt
megoldani ugy, hogy a régi szégyen-kórház betegeit egyik teremből a másikba hurcolják át, vagy hogy egyes osztályokat magánépületekbe telepíttet ki a város nagy
költséggel. Radikálisan és abszolút komolysággal kellene utána járnia a város hatóságának, hogy csakugyan ugy áll-e az uj kórház ügye, mint amilyen szomorúnak és re-

3
ménytelennek a közigazgatási bizottság éves
jelentése lefesti. Ha szint vallott nyíltan és
őszintén a közigazgatási bizottság, hogy
nincs pénzünk és csak ugy juthatunk kórházhoz, ha azt állam adja, valljon szint nyíltan és őszintén a tanács is, van-e pénz a kórház építésére vagy nincs, ha van, mennyi
van, ha pedig nincs, akkor a törvényhatóság
utján gondoskodjék
róla, hogy az államot
megnyerje a kórház ügyének. Itt a legfőbb
ideje már, hogy tisztaképet lásson a közvélemény, mi rejlik az uj kórház országossá
hírhedt huza-vonája mögött.
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Bombázzák Szkutarit!

csapatot, hogy a folyókat zárják el s igy
áradást idézzenek elő a városban. Ezt a
csapatot azonban a malisszorok
megtámadták s az utolsó emberig
fölkoncolták.
Konstantinápolyból
jelentik: Tegnap
ideérkezett jelentések szerint a csataldzsai
(Saját tudósítónktól.)
Angol és né- vonalon pénteken is egész napon át folyt
met jelentések egyértelmüleg szólnak ar- a harc, mely mind a két részről nemcsak
ról, hogy Montenegró ma délután
négy igen nagy veszteségekkel járt, de valóságjellegű
Törökországra
órakor megkezdte Szkutari
bombázását. gal katasztrofális
Vannak jelentések, melyek arról szólnak, nézve. A török hadseregnek, mely m á r
hogy Szerbia szintén csatlakozott a mon- egészen beleunt a harcba, a helyzete egétenegrói ostromhoz
és a szerb csapatok szen reménytelen. E g y reggeli lap, melyet
ma is részt vettek Szkutari bombázásá- nem koboztak el idejében, azt irja, hogy a
mikor a törökök Csataldzsánál visszavoban.
Montenegrónak és Szerbiának ez a nultak, a bolgárok több ezer főnyi török
bekerítettek.
Olyan hiradáföllépése igen komoly következményeket gyalogságot
sok
szerint,
melyeknek
a
szavahihetőségét
provokál. Tudvalevőleg a nagyhatalmak
világosan követelték, hogy Szkutari os- alig lehet kétségbevonni, a bolgárok már
troma szüneteljen. Tehát a mai ostrom- a tulajdonképeni várövnek a főerődeit robmal a nagyhatalmaknak — elsősorban a bantiák. Hire jár továbbá, hogy a bolgáis fenyegetik,
ugy,
monarchiának és Olaszországnak — ellen- rok már Hademkőjt
szegült a két balkáni állam. És Anglia is hogy a törökök kénytelenek voltak főhadiáthelyezni.
odanyilatkozott ma, hogy ha kell, aktivan szállásukat onnan Omarliba
is részt vesz abban a z akcióban, melynek Négy török hadosztály, azzal az indokocélja a nagyhatalmak döntésének érvényt lással, hogy semmi kilátás nincs többé a
sikerre, nem akar tovább harcolni.
Envcr
szerezni.
A monarchia hajóraja ma este nyolc bej, aki csütörtökön Derkosznál három felszerencsétlenül
órakor eljutott délre és már Antivári fö- tétlenül hü zászlóaljjal
harcolt,
a
vesztett
csata
után
maga köré
lött van. Olaszország flottája szintén elgyűjtve a tiszteket, revolverére mutatva
indult.
Figyelemre méltó Bulgáriának
az a igy szól:
— Ez az utolsó
reménységem!
magatartása, amely szerint
helyteleníti,
hogy Montenegró és Szerbia a nagyhaA mai napon még ezek a jelentések
talmaknak ellenszegülve, újra ostrom alá
fogta Szkutarit. Bulgária nem
hajlandó érkeztek:
ebben támogatni
az emiitett két balkáni
Flottademonstráció.
szövetségesét.
Bécs, március 31. Montenegró válasza
Bécsből a legilletékesebb
forrásból
még nem érkezett meg. Nincs kizárva, hogy
jelentik, hogy á nagyhatalmak
kényszeríez a válasz nem lesz kielégítő, amely esetben
teni fogják Montenegrót
Szkutari
bombáAusztria-Magyarország
és Anglia a hatalzásának abbanhagyásár a.
mak nevében flottatüntetést rendeznek AntiBécsből jelentik: Szkutari bombázávári előtt. A tüntetésnek nagyon komoly jelsa dolgában többféle jelentés érkezett a
mai nap folyamán a külügyminisztérium- lege lesz.
Bécs, március 31. Beavatott helyen megba. Az egyik reggel érkezett híradás szeerősítik
azokat a híreket, hogy a montenegrint Miklós király ma délután tényleg megrói
sereg
Szkutarit bombázza. Egész Európa
kezdte Szkutari bombázását. Egy másik
verzió szerint még reggel eldördültek az akaratával szembeszállva Nikita király máostromlott város alatt az ágyuk. Az osz- ra rendelte el az általános ostromot. Ennek
trák fővárosban most már bizonyosra ve- következtében a Montenegró ellen tervezett
szik, hogy a montenegróiak magatartását kényszereszközök alkalmazása már csak
Ausztria
nyomon fogják követni a kényszereszkö- órák kérdése. A büntető-akcióban
és
Magyarország,
Olaszország
és
Anglia
zök s hogy a flottademonstráció
már csak
vesz részt. Egy angol hajóraj közel van már
órák kérdése.
az
albán partokhoz.
A montenegrói táborból egyébként a

Csataldzsa végnapjai

minap négy szerb aeroplán repült Szkutari fölé, hogy a várost kikémlelje. A városból rálőttek a repülőgépekre,
egyet eltaláltak közülök, a pilóta megsebesült, a
gép pedig lezuhant a városba. A Szkutarit
körülvevő folyók partjain is heves harcok
voltak. A törökök ugyanis kiküldtek egy

Távozzék Nikita!
Konstantinápoly, március 31. Itt a Leghatározottabb alakban, azt a hírt terjesztik,
hogy Nikita király Danilo trónörökös javára
lemond, Montenegró trónjáról. Ez volna ezidő szerint a szkutarii kérdés egyetlen lehetséges megoldása. Nikita királyt ugyanis ugy

fO

DÉLMAGYARORSZÁG

1913. április 5.

montenegrói, mint szerb részről az a szemre- kező: 650 különböző kaliberű ágyú, 58 mithányás illeti, hogy személyes 'hiúságával raillense, 10 zászló, egy léghajó, jelentékeny
•idézte elő a mostani helyzetet, mert a szer- mennyiségű puska é.s muníció a gyalogság
bak segítségét Szkutari osteoméíniái a legutol- .és tüzérség részére, valamint nagyobb menynyiségü szálliitóikocsi és egyéb forgalmi eszsó percig visszautasította.
köz, amelyek a vár védelmére szükségesek
A békeföltételek.
voltak. (Bolgár Távirati Iroda.)
Konstantinápoly, március 31. Még nem BBaiflaaaaBaaBBBBaaBBaBBaBaasBaBBBBBBEiBBaBBBaBaaaaBB
kapni autentikus híreket a minisztertanácsnak a portával hivatalosan még nem közölt
uj bolgár békeföltételekre vonatkozólag már
meghozott döntéséről. A komitéhez közelálló
jól értesült helyen .azonban ugy tudják, hogy
a tegnapi minisztertanács elhatározta, hogy
Színházi műsor:
ha a Midi-Szarosz határvonalait és a hadiKEDD: Király Ernő vendégfölláptávol,
kárpótlás fizetését követelnék, mindkét föltételt elvetné. A nagykövetek ma délután Pal- Éva, operett, páros "/'»•
.SZERDA: Király Ernő vendógfölíéptélavicini őrgróf osztrák-magyar nagykövetvel,
Leányvásár, operett, páratlan 1I3.
nél, mint a diplomáciai kar doyenjénél taCSÜTÖRTÖK: Az elnölmc, bohózat pánácskozást tartottak annak a megállapításá2
ra, minő módon közöljék a békeföltételeket a ros /s.
PÉNTEK: Szalay Antal vendógfötléptéportával. Nem bizonyos azonban, vájjon a
vel
A
dolovai nábob leánya, vígjáték, páratkollektív lépés holnap megtörténik-e.
lan 3AVisszavonulás.
SZOMBAT:
Gasparone, operett, páBécs, március 31. A szerb követség köz- ros Vü,
VASÁRNAP t'. u.: Aranykakas, énekes
lése szerint Szerbia elhatározta, hogy csa- bohózat.
patait Szkutariból visszavonja.
Albániából
azonban nem lelhet a szerb csapatokat már
* Kiráíy Ernő. A maga szerepkörében
most hazahívni. Szerbiának ragaszkodni kell ina kétségtelenül előkelő pozíciója van. Kiahoz, hogy Durazzot megkapja, mert San rály Ernőnek és talán nem is érdemtelenül.
Giovanni di Medua politikai és gazdasági Sikereit csak akkor tudjuk megérteni, hu
okok miatt nem jöhet tekintetbe.
hozzá hasonlítjuk azokat a színészieket, akik

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET.

Kikapott a bolgár.
Konstantinápoly, .március 31. A hivatalos
harctéri jelentés szerint tegnap Bulair előtt
semmi sem történt. További jelentések szerint tegnap Büjük-Csetemedzsétől nyugatra
nagy harc volt, mely a bolgárok vereségével
végződött. A bolgárok körülbelül 1000 halottat hagytak a csatatéren. Csapataink nagymennyiségű puskát és hadianyagot zsákmányoltak.
Konstantinápoly, március 31. Hitelt érdemlő magánhirek szerint a harcok BüjükCsekmedzsétől nyugatra délután tovább
folytak. A törökök üldözik a bolgárokat.
Békülnek Cettinjében.
Cettinje, március 31. .Ma délután négy
órakor a nagyhatalmak képviselői kollektív
lépést tettek s közölték a montenegrói korituiuyny.nl a portának Ausztria-Magyarország intervenciójára Szkutari parancsnoka
részére küldött utasítását, liogy a város polgári lakosságának engedje mieg' .a kivonulást.
A nagyhatalmak képviselői .azt bivúnjálk,
hogy a Montenegróban működő külföldi katonai attaséknak engedtessék meg ezt a rendelkezést, mely a magas portától szármvazik s
wifi'rifoava van, ESszad basáival 'közölni. A
külügyminiszter kijelentette, hagy a nagylintatknalk kívánságát a minisztertanács elé
terjeszti és azután megadja a választ.
Cettinje, március 31. Vukotics Gavro voijvoda, volt külügyminiszter ós Bakics Ljulró,
a legfelsőbb bíróság tagja ma. Djakovába
utaztak, hogy mint a vegyes bizottság tagjai az Ausztria-Magyarország és Montenegró között létrejött megállapodás alapján folytassák a vizsgálatot Pallos ferencrendi páter
meggyilkolása ós az áttér Lések dolgában.
(Hivatalos.)

Igazgató: Vas
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Drinápoly ára.
Szó fut, március 31. A főhadiszállásról érkezeit első részletes jelentésiek szerint a bolgárok veszteség© a .március 24—26-üki harcokban, melyek Drinápoly be vételéhez vezettek, halottakban és sebesültekben körülbelül
11.000. A szerbek vesztesége körülbelül 1100
halott, illetve sebesült. Mintegy 60.000 török
Legjobb színházi cukorkák Lfndenközlegény és 838 tiszt, köztük 13 tábornok, , feíd Bertalan Első szegedi cukorkagyáráfogságba került. A hadi zsákmány a követ-ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.

Sándor.
Telefon 1 1 - 8 5 .

Kedden és szerdán
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expedíciója. I

az ország színpadain azokat a szerepeiket játszák, amelyeket ő szokott. Beszéde legtürtoető'bb, a megjelenése leginkább kélt illúziót
ós igy tovább minden vonalon a Legjobb közöttük. Ma este a Tatárjárás
előadásán a
színházat csak gyéren megtöltő közönség sokat és bőkezűen tapsolt a vendégnek és a
többi szereplőknek. Az előadás egyes szereplők lelkes buzgósága mellett, sok slendriánsiágot és színjátszói könnyelmlüségeit. ragyogtatott, mint mindig majdnem, amikor egyegy darab a harmadik előadást túlélte. Bedig
a jegyeket .a kilencedik előadásra is pénzért
veszik. A közönség egye® rétegei ismét 1apántiaitianságukkal tüntettek; belekialbáltak
.az előadásba. Az érnber ilyentkor szégyenkezik, hogy a szegedi színházban van és boszszamikcidilk, hogy az ilyen gyakran megismétlődő ikcmlszság ellen semmit se tes'znak.
* Magyar darabok jubileuma Bécsben.
A bécsi Józsefvárosi Színházban tegnapelőtt
este volt a, Liliom huszonötödik előadása. A
bécsi újságok nagyjelentőségűnek itéliík ezt
a jubileumot, mórt Molnár Ferenc iroiőallmi
értékekben és költői szépségekben leggazdagabb müvének színházi sikerét is jelenti. —
A Carl-szinll láziban kedden lesz Martos Ferenc és Rényi Aladár A kis gróf cirnü operettjének századik előadása. Az operett Bécsben Snsi címen ját szak.
* Psylander Szegeden. A mozilátogató
.közönségnek szenzációs újdonságban lesz része. Az Uránia színház bemutatja WaIdomár
Psylander legkitűnőbb alakítását, a legjobb
.drámában: Az udvari inlrikák-hmi. Diplomáciai történet ez, melyet mesteri tollal alkotott Ered Jörgsen. Három felvonáson keresztül a legizgalmasabb jelenetek váltakoznak.
Szerepel a nagy műsoron Duci bácsi is. A
EHSS-ban is szenzációs .a műsor. Egy bárom felvonásos színes drámát játszanak: Női
sziv a címe Zecca gyönyörű müvészdiarabjánaik. Az Omnia, Budapesten két hiétig játszotta ezt a pazar képet. Nagy sikere van Az
ellenállhatatlan borbélynak, melyben Dra.nen
.a hiries komikus szerepel. Az APOLLOBAN
amerikai .műsor van. Csupa amerikai sláger
drámák kerülnék vetítésre, A kedives, intim
színház nagyszerű szórakozást nyújt Alsóvárosi közönségének.

Telefon 1 1 - 8 5 .

I. és If. rész 6 felvonásban.
Gaumont gyár eredeti fölvétele.
Valamint a két órás uj műsor.
Előadások hétköznapokon 5., 7 é s 9 órakor.
Vasárnap d. u. 2 órától éjjel 11 órá'g.

Helyárak: 1 K, 80, 60 és 30 fill.
Katona-, deák- és gyermekjegyek csak
az 5 és 7 órai előadásra adatnak ki.

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

Szépségápolás!!
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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. Bérletrendszerű arcápolás. Dr. Jutassy József,
Magyarország legelső kozmetikai szakorvosának szépségápoló és szépséghibákat eltüntető
ártalmatlannak bizonyult szereinek elárusisitása, u. m.: bőrápoló, bőrgyógyitó, és hajgyógyitó, szörvesztő készletek. Arckrémek,
arcpor, szappanok, kézfinomító, hajfesték,
hajszesz stb.

F E K E T E S A S - U T C A 20/a. szám alatt.
(Wagner-palota.)

Telelefon t2—50.

1913. április 5.

Eladta az üzletét
180 koronáért.
— Csődület a Somogyi-utcában. —
(Saját tudósitónktól.) Ma délután hat
órakor olyan csődület gyűlt össze a Samogyiutcátoiii, hogy ímegaik-adt a forgalom egy
negyedórára. Vagy kétszáz ember állotta körül Kiss János bádogos üzletét. Az üzlót élőtt
egy kocsi állott felpakolva, íiürdőkádaikkal,
. öintöző-kannákkal és másféle hádiog-árukikial,
Az üzlet aátiajábau eigy magas, cingár ember kiabált rekedt hangon:
— Ne merje elvinni, mert jaj lesz magának. Ha elviszi kedivies szaktárs, akkor ne éljen tovább 24 óránál. Verje meg az isten magát is, meg a családját is. Részeg emberrel
köt üzletet; nemszógyeli magát?
A kiabálásra folyton több ós több ember
gyűlt össze, rendőr azonban sehol se volt látható. A kocsi mellett -egy alacsony, zömök
ember álldogált; néha-néha válaszolt a kiáltozó embernek, többnyire azonban csak a vállát vonogatta ás elutasító gesztusokat csinált. A dühös ember az ajtóiban cslak egyre
kiabált, mig végre kialakult kiabálásából nz
alábbi érdekes tényállás:
Kiss János szegedi 'háidogosjmesiter elindult ma reggel barátjával, Laures Nándor
bádogossal egy kis áldomást inni. Betértek
egyik tisaapairtá korcsmáiba és megitták egy
néhány pohár sört. Kissnek ízlett az ital és
azt indítványozta, igyanak bort. Előkerült
csakhamar egy litier bor is és mintáin ez elfogyott, hozatott, a. két jó barát, még egy litert,
A fizetési aktusnál kitűnt azonban, hogy kevés 'a pénzük. Ki.sk' otthagyta barátját zálogjai
korjeslmjálbá, ő maga pejdig elindult
pénzt szerezni. Szerencsétlenségére összetaLálkozott Tánzer Jakab szegedi bádogossal,
lalkinek részeg fejjel azt az ajánlatot tetté,
hogy eladja neki az egész üzletét 180 koronáért. Tarozer, aki isimerte Kiss- János üzletét, örömmel kapott -az ajánlaton. Azonnal
megkötötte Kissel az aidás-vételi szerződést
és ki is fizette rögtön a 180 koronát. Kiss
büszkén tért vissza a korcsmába és barátjá
val ujabb áldomást ivott. Délfelé azután el
vált a két ivó cimbora, Laures hazament
aludni egy kicsit, Kiss pedig tovább korcsimáaott.
Délután fállatkor Ta.nz.eir elment egy
kocsival — az üzletért. Féknutatifcá Kiss fele
ségének a szerződést és embereivel kiliordatta a kocsira az árukat. Hiába panaszkodott,
könyörgött, sírt a tehetetlen asszony, Tánzer ur hajthatatlan maradt. Kissná, mivel
nem tudta hol van az ura, elszaladt Lauresért. Laures addig kialudta már niálmorát és
kezdte megérteni, hogy egy kicsit, drága bort
ittak délelőtt, Ö is kérlelni bezidte Tanzert
hogy legyen, tekintettel arra, hogy barátja
részeg volt, amikor a nevetségesen csekély
árért -egész üzletét elkótyavetyélte. Tánzer
azonban jogaira hivatkozott és azt mondta
Lanresnek, hogy se-mimi köze nincs Kiss üz
létéhez és ne avatkozzék miás dolgába.
Lauriesnek sem kellett több. Kiáll az üz
let ajtajába és a fentebb már idézett cátálum
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mai, olyan stentori hangon kezdte meg a vitái, hogy egyszerre összecsődültek az eanr
berek.
Tanzer bár erre sem reagált, a hatás
azonban még is jelentkezett. A nagy zajra
megjelent, a liázlmestier és a komiédia ekkor
vette igazán a. kezdetét. A házmester ki'ahálii kezdett, hogy ő nem enged semmit ®e elinni, mert minden tárgy az üzletben le van
foglalva házbértartozás fejében, Ekkor azonban már késő volt. A kocsi lassan megindult,
Tánzer ur diadalmásán tekintett körül, Laures pedig sírva borult a házmester nyakába...
Még nincs vége a dolognak. Mikor már
mindem elcsendesedett, a tömeg szétoszlott,
akkor gyors lépteikkel megérkezett egy rendőr is. Teljes érdeklődéssel kérdezte, hogy:
gnl vót itt kérőm szépen."
iHBauaaBBaBaBaasBBrBBBBaaaaaaBBaiaaaaHaaaBBaBBaaaaaa

tak Szabó lakására és házkutatást tartottak.
A kertben elásva nagyértékii
drágaköveken
kiviil 38 kiló olvasztott aranyat találtak. Érdekes, hogy a betörő lakásában teljesen berendezett iroda volt és a nagyszámú, szortírozott lapokban a nagyobb ékszerüzletek hirdetései kék ceruzával voltak megjelölve. Az
irodán kivül egy műhely is volt Szabó házában, ahol a nagystílű gonosztevii maga készítette finom
betörőszerszámait.
A detektívek most Szabó bűntársait kutatják és azért hozták Szegedre, mert azzal
gyanúsították, hogy ő követte el a nyáron
Holtzer Dániel lakásán a betörést. Bizonyítani azonban tagadásával szemben nem lehetett, töhát Gyulafehérvárra vitték, ahol
szintén van valami bűnügye.

Tanulók külföldi
tanulmányi kirándulása.

(Saját tudósitónktól.) Az utazás, a világlátás erkölcsi és szellemi hasznáról cikkezni,
azt hiszem, teljességgel fölösleges dolog,
mert nevetséges olyan dolgot bizonytani, a
— 38 kiló aranyat talált nála a rendőrség. — mi bizonyításra nem szorul. Célom e sorokban a szülők figyelmét olyan intézményre
(Saját tudósitónktól.)
Akik szombaton fölhívni, mely bizonyára ismétet'en előttük.
este a Széchenyi-téri korzón sétáltak, nem Ez az intézmény egy nemzetközi bizottság,
mindennapi látványban gyönyörködték. Két amely különböző nemzetek tanulóinak együtdetektív egy megbilincselt embert kisért a tes kirándulásait szervezi és irányítja. Képplatánok alatt és utánuk egy polgári ruhás viselve van ebben a bizottságban: Magyarrendőr haladt, nagy aktacsomót cipelve. A ország, Ausztria, Németország Hollandia
különös menet nagy feltűnést keltett a kor- stb.
zón. A sétálók csapatosan tódultak a detekA mait nyáron 113 különböző nemzetitívek után és egészen a városháza kapujáig ségű tanulót vezetett a francia Svájcba és
kisérték őket. Senkinek sem sikerült azon- Franciaországba. Minthogy a nagyobb töban megtudni, hogy -mit követett el a megbi- megekben való vezetés nehézkes, de az
lincselt ember, akit ezrek szeme láttára ve- egyes résztvevőkre való hatása is problemazettek végig a városon.
tikus lett volna, tiz-tizenkét tanulóból álló
A rendőrségen is titkolták az ügyet. A csoportokat alakítottak egy-egy csoportveföldszinti egyes számú szobába vezették az zető tanárnak a felügyelete alatt. Minden
idegent és jó negyedóráig vallatták zárt aj- csoportnál volt azonkívül maitre-cemaradetók mögött, azután lekísérték a rendőrségi ként egy-egy fiatal francia nyelvtanár, aki
szuterénbe. Itt se hagyták azonban sokáig. hat hétig állandóan franciául társalgott a
Még szombat éjjel kikísérték a rókusí állo- tanulókkal. Főállomásaik Lansanne, Lyon és
másra és két fővárosi detektív
kíséretében Paris voltak, ahol muzeumokat, képtárakat,
a Nagyvárad felé induló személyvonatra ül- technikai és ipari telepeket látogattak meg.
tették.
Hat hét bőségesen elég idő volt ahoz,
Ma derült csak ki, hogy ki volt a titok- hogy a látottak ne moziszerű gyorsasággal
zatos idegen: egyike az ország leghirhedtebb repüljenek el előttük és belőlük, hanem igabetörőinek, valóságos betörőkirály. Régóta zán termékenyítő hatást gyakorolva rájuk,
körözte a budapesti államrendőrség és két ismeret- és látókörük bővülésére szolgáljafővárosi detektív, több mint egy hónap óta nak. Egv-egy ilyen kirándulás tehát gyakorjárt a nyomában, mig végre szombaton si- lati kiegészítője az iskolai és a házi neveléskerült a két detekti-vnek elfogni a keresett be- nek.
törőt Szabó István rovott multu csavargó
Az ilyen kirándulások természetszerűen
személyében.
csak nagyobb tanulóknak valók, mert hiszen
Szabó ez év január és februárjában egy ebez bizonyos előképzettség szükséges. Ezen
jól szervezett betörő-bandával összejárta az előképzettség nélkül nincs meg a kellő megegész országot és iminden nagyobb vidéki értés. Nékünk magyaronkak különösen sok
városban követett el betöréseket. Különös a tanulni valónk. A külföld reális és modern
előszeretettel az ékszer-üzletek iránt visel- közgazdasági intézményeinek, lüktető kerestetett. Az ékszer-üzletek padlózatát kifúrta kedelmi és ipari életének a szemlélete, meg
és cinkostársaival a pincéből hatolt be az üz- kell, hogy ragadja épen ebben a befogadásra
letbe. A betörések feltűnően hasonlatos mód- kiválóan képes korban az ifjúi kedélyt. Az
szerétől arra következtetett a rendőrség, ipar és kereskedelem fejlesztésének szükséhogy a betöréseket ugyanaz az ember kö- gességéről nem elég prédikálnunk, oda kell
vette el. Kádár Endre és Huszár Elemér de- vezetnünk és meg kell mutatnunk tanulóinktektívek a legutóbbi nagyenyedi betörés után nak azt a hatalmas fejlődést és gazdagságot,
Szabó Istvánra kezdtek gyanakodni. Nagy- amely az ipar és kereskedelem nyomán minenyeden azonban nem tudták Szabót felta- denütt fakad.
lálni.
A külföldön járás, igaz, hogy egyes exalA nyomozás szálai Makóra vezettek. tált lelkületiiekben esetleg a külföd-imádásra
Makón sikerült a detektiveknek megtudni vezet, de a józanul gondolkodókban el/hatáSzabó lakásának a cimét. Elmentek este .ab- rozásokat és terveket érlel meg. Már pedig
ba az utcába, ahol Szabó lakik és egy mély a társadalmi és nemzeti életnek előbbvivői,
árokba elrejtőztek. Szabó éjjel két órakor oszlopai a józanul gondolkodók. Csak ugy
ment ihaza. A detektívek előugrottak és hosz- mellékesen mutatok rá arra, hogy aminő haszas dulakodás után lefogták a veszedelmes tást Bessenyeire és testőrtársaira a külföldi
embert. Két töltött Browning-pisztolyt
talál- irodalmak tanlumányozása gyakorolt, ugyan
tak a zsebében. A detéktivek ezután belhatol- olyan buzditó, ösztönszerű hatást'kell, hogy

Betörőkirályt hoztak
Szegedre.

a legújabb t a v a s z i f é r f I 6 I I S n y o k , gyermekruhák, férfi- és női R a g l á f i o k f lányka kabátok.
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gyakoroljon a külföld fejlett ipari és kereskedelmi életének a szemlélete. Egy-egy hatalmas gyártelepnek, egy-egy nagy város
lendületes életének a látása mindenesetre
elhatározóbb befolyást fog gyakorolni ifjainkra, mint a legékesebb oktató, buzdító beszéd.
Ezt a néhány szót azért tartottam szükségesnek elmondani, mert az idei nyáron a
m á r emiitett nemzetközi bizottság Angliába,
Európa legnagyobbszabásu ipari és kereske
delmi államába tervez ilyen 5—6 hétre terjedő kirándulást. A részletek ismertetése
nem tartozhatik ilyen cikk keretébe, de miután az anyagiak mindenesetre latba esnek,
megemlítem, hogy a költségek mintegy 500
koronát fognak kitenni, továbbá, hogy a lap
szerkesztősége a további utmutatásra készséggel rendelkezésre áll.
S. F. J.

H I R E K.

Szegedi

0

NEMENYINE

FOG MÜ VESTER ME
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

EDISON mozi SZÍNHÁZ
.
•

•

•

•

•

Csekonics é s Feketes a s u t c a sarkán.
•

Igazgató: HELTAI JENŐ.
Kedden és szerdán
Nagy szenzáció 1

Itt először I

A kinematografia csodája

Balatfo
a majom ember.
Nagy sláger!

Dráma 3 felv.

Mária Lujza
Korrajz.

Téli sport
Svájcban.
Természetes fölvétel.

És a nagy

két órás műsor.

Az előadások kezdete 5 , 7 s 9 - k o r .

Az Edison-mozi az uricsaládok
találkozó heiye • Tiszta levegő
• Elegáns, kényelmes ülések
Jegyek megrendelhetők é s válthatók d. e.
9 - 12-ig, d. u. 3-tól a pénztárnál é s telefonon.
Telefon-szám 2 5 7 .

Hiidessen
Délmogyai

a
01 szagban

kalendárium.

ÁPRILIS
1, a
bolondos
nap, a vígságos nap. Ezen
a napon tudvalevőleg
min
den szabad majdnem, csak
tréfa legyen és kedves meglepetés, amit
{elkövetnek.
Minden
esztendőben
sok
tréfát elkövettek — nem tudjuk az idén igy
lesz-e vájjon. Azt hisszük, hogy az idei áp
rilis 1. szintén bolondos lesz, de nem vig. Leg
alább az emberek nehezen lesznek
olyanok,
mert hozzászoktunk már a robotos, a szomorú
és kellemetlen napokhoz és hónapokhoz, azoktól bizony egy napra se igen birunk elszakadni, még ilyen április elsején se tudunk.
Pedig milyen jó volna már egy kellemes bolondos nap a kellemetlen bolond évben!
IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézet jelenti: Egyelőre lényeges hőváltozás nem várható, később nyugaton höemelkedés és elvétve csapadék valószínű.
Sürgönyprognózis:
Később nyugaton enyhébb, elvétve csapadék.
Déli hőmérséklet 9.3 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHAZBAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„Éva", operett. Király Ernő
vendégszereplésével.
URANIA SZÍNHÁZ: Délután hat órától
kezdve „Udvari intrikák", dráma 3 felvonásban. Irta Ered Jörgsen.
VASS MOZI: Délután hat órától kezdve
Női sziv", dráma a modem életből három
részben.
APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól
este
fél 11-ig „A visszahódított
boldogság". Dráma 2 felvonásban.
KORZÓ-MOZI: Délután öt órától kezdve
Scott kapitány expedíciója". I. és II- rész
6 felvonásban.
EDISON-MOZGÓ:
Délután öt
órától
kezdve „Balaóo, a majom ember", dráma 3
felvonásban.

Liptai Imre karriérje.
(Saját tudósítónktól.)
Vasárnap, akik
kézibe vették a Pesti Naplót, meprucsaik azlt látták, hogy milyem kitűnő, modem újság, különösein mostanában, — hanem feltűnhetett
egy kis bár is, amely örömmel jelenti ,az országnak, íhogy a P. N. u j fellelő® szerkesztőt
kapctlt: Liptai Imrét.
Nékünk, szegedieknek, különösen kedves
meglepetés ez a hir. Hagy lis ne, hiszen l i p t a i Imre Szegedről (röppent M az ország fővárosába, s a legieilőlkielőbb lapokban laz ország szino ellé. És l i p t a i minidig a legnagyobb
érdeklőldéssiel és szeretettel szólalt miéig Szegeid város érdekéibein, sőt .az Írásaiban is sokszor visszaadott valaimft nemeset abból, amir e minit igaz magyarok olyan ibüiszikék vagyunk néha.
Amióta a fővárosiban él Liptai, dnkáíbb
mint iró szerzett neveti Bámulatos munkásságot fejtett ki. Egyszerre bárom napilapba
és majd minideigyiik szépirodalmi és művészet i folyóiratba ás dolgozott. Mint humorista
a legelsők között ragyog. Mint kritikus nagy
népszerűséget, szerzett. S mint aktuális dolgokkal foglalkozó cikkivó szintén figyelmet
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keltett. És ez a Vasenergtiiájjiu, csupa szivennber időt tudott szakítaná a r r a is, hogy nagy
munkákat ikiareisizltüil vigyen: színdarabot irt.
A „Roslsz pénz nem vész el" a:z egész országban hónapokig műsoron volt, Gábor Andorral együtt pedig tmlegárta a. „Sarkantyú" cám ü drámáit, mely az idei sziinisizezom egyik
legbecsületesebb és legnagyobb drálmakiislárleite, a második íölvonálsa hatalma® ós megrázó. Szóval az iró kezdte nagycin elhomályosítani az njságirót Liptai Imrénél.
Pedig Liptai ujsági rónak is egyiike a
legelsőiknek.
Modern
szemmel,
józanul
és bizonyos szimpátiával l á t meg mindent.
S kiválósága megérteti, (hölgy váratlanul éa
fiatalon: harminchat éves karában fellelősszerkesztője lett az ország egylilk legelső és
szinte legszebb (multu újságjának, a
Pesti
Napló-inak.
— Lovagias Ügyek. A Szeged és Vidékében tegnap este megjelent nyilatkozatokkal szemben, a magam részéről ezúton is ismétlem, hogy Temesváry Lajos és Török Bála dr. uraknak amikor vasárnap este felkerestek, kijelentettem, miszerint a „Szigethy
Vilmosnak" feliratú nyilatkozatomban meggyőződéseim szerint Márki és Polgár
dr.
u r a k r a vonatkozó legcsekélyebb sértés sincsen és hegy elfogulatlan ember abban, őket
illető legkisebb mérvű sérelmet találná bizon y á r a nem fog, de hogy mindazonáltal szivesen kijelentem, liogy eszem ágában sem
volt nevezett urakat megsérteni. Hozzátettem tényleg, hogy ezzel meg keik hogy elégedjenek, mivel nem engedhetek miniden ok
nélkül ily módon lovagias ügyeket reám erőszakolni és igazán nem tudom hova magyarázni az,t," hogy ilyen az ügyet feltétlenül
megfelelő móidon befejező nyilatkozattal a
segéd urak megbizólík nem elégedtek meg.
TVimmer Fülöp.
— FierpontfMorgan meghalt. Párisból
jelentik, hogy ott ma meghalt Pierpont Morgan, az egyik legismertebb amerikai milliárdos, aki jótékonyságával és különösen műkincseivel nagy nevet szerzett. Morgan hónapok óta bolyongott betegen a világon, különösen a déli vidéken. Állapota az utóbbi
hetekben mindjobban gyöngült; ma meghalt.
— A Lipótvárosi Kaszinó közgyűlése.
Vasárnap délután tartotta meg évi rendes
közgyüléejét 'a Lipótvárosi Kaszinó
Ruszt
József alelnök udvari tanácsos elnöklésével.
Az elnök megnyitója után bejelentette, hogy
Palk Miksa, Ránffy Dezső .és Ballai Lajos
örökébe, az elnöki tisztre Heltai Ferenc főpolgármestert ó h a j t j a megnyerni a kaszinó.
Dr. Éried Vilmos titkár e bejelentés után
bemutatta a kaszinó múlt évi jelentését, a
melyet a .közgyűlés tudomásul vett, a dr.
Fábri Samu pénztáros által előterjesztett zárszámadással ós. költségvetési előirányzattal
együtt. Ezután Keszthelyi Ernő ismertette a
módosított, u j alapszabályokat, melyeket a
közgyűlés dr. Bedő Mór, dr. Frank Salaimon
felszólalásai és Márkus Miksa igazgatósági
tag felvilágositó szavai után egynbangulag
elfogadott. Végül a választásokat ejtették
meg, melynek eredménye a következő: Elnök: dr. Heltai Ferenc. Alelnökök: Ruszt József és Márkus Miksa. Igazgatók: Bláthy Ottó Titus, dr. Dárdiay Sándor, dr. Durvái Fülöp, dr. Guittmamn Emil, dr. Kramer Tivadar, Léderer Sándor, dr. Liehtenberg Kornél, dr. Mezei Mór, dr. Pollák Illés, Sanbó
Leó. Titkár: dr. Fried Vilmos. Háznagy: dr.
Hofi'mann Lajos. Gazdáik: Vécsey A r t ú r és
Balta Henriik. Pénztáros: Fábrá Samu. Ellenőr: dr. Kemény Miklós. Ügyész: dr. Sebesvén József. Könyvtáros: dr. Messinger Lipót. Ezenkivül választottak harmincnégy választmányi tagot. A választás előtt, a szava-
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zó-ibizottsiáig kijelölése során, lovagias affér
támaclt, Keszthelyi Ernő Ruszt Józsefet sértő szóval illette, miiért a sértett
Márkus
Miksát és dr. fíedő Mórt bízta meg, hogy
elégtételt kérjenek s a kaszinói incidenst elsimítsák.
— Nagy Dezső halála. A magyar jogászviiláignak és a közélet nek, a politikának
is nagy vesztestégére hirtelen meghalt szombat éjszaka dr. Nagy Dezső ügyvéd, a Józsefváros egykori kép,viselője, a Jiistih-párt volt
alelnöke, ötvenhétéves korában ért véget éritékes élete, még utolsó estéjén is buzgón végezte hasznos tevékenységét, elnökölt az
ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet igazgatósági ülésén, a megszokott időben vacsorált,
lefeküdt. Rákóczii-ut 17-ik szám alatt lévő lakásán, de egy órakor rosszul lett, felriadt.
Az orvosi segitség nem használt, szivszélhüidiés, érte. Halála általános nagy részvétéét
keltett. Jogászi, politikai és társaidalmi működésén kiviül, a református egyház is nagy
hasznát IáJtitia kiváló képességeinek, a budapesti református egyházközség preshitere,
a dunamelléki .egyházikerület tanácsbirája és
ügyésze, az egyetemes konvent tagja és
ügyésze volt. Jogászi érdeimeiért a budapesti
ügyvédi kamara elnökéül több izben jelölték s a legutóbbi választás alkalmával csaknem győzött vele a pártja. Az ügyvédi kamara azzal becsüli meg halálában, hogy a
kamara székházából temetik holnap, kedden
délután három órakor. Éppen néhány nap
múlva, április hó harmadikán érdiékes főtárgyalás lett volna. Ö vállalta el ugyanis a
híres tint'atiartó-per fővádlottjának, Zakariás
Jánosnak a védelmét. Halálát özvegye, Norgauer Adél, hároui fia és két leánya gyászolja.
— Közgyűlés. A szegedi Magántisztviselők Egyesülete vasárnap délelőtt 11 órakor
tartotta, a .tagok élénk részvétele mellett XT.
évi rendes közgyűlésiét. Wimmer Fülöp elnök
megnyitja a közgyűlést, üdvözli a megjelentekét és a határozatképesség megállapitiása
után felkéri Politzer Saimu titkárt az érvi jelentés felolvasására. A gondosan elkészített
jelentés kimerítően, tömör vonásokban sorolja fel az év 'eseményeit. Rámutat a magántisztviselői mozgalmakra, aimely az iellmult.
évben különösen nagy bulláimiabat vert.
Egyies osoportokinak szélsőségekre irányuló
törekvésével szemben sikerült az Egyesületnek azt az utat megjelölni, amelyen haladva, a magántisztviselőik összeségónelk érdekei
és jogos kívánságai kielégítést nyerhetnék.
— Szociális intézményeik, — a díjtalan állásközvetítés és a segélyre szoruló maigánbisztvisielők ellátása — kielégítőiéin működtek és
éppen a rossz közgazdasági viszonyok folytán
gyakrabban állott elő a támogatás szükségessége. Az Egyesület nagy suilyt helyez
könyvtárának fokozatos fejlesztésére. A költségelőiiráinyzatban ezen a elmen évről-évre
nagyobb tétel szerepel, ugy, hogy m a már
1000 kötet áll a tagok rendelkezésére. A tagsági mozgalom is kielégítő volt az eil/minlt évben. A szegedi magántisztviselők egy nagy
csoportját — a biztosítása tisztviselőket sikerült az Egyesület köteleikéibe vonini. Sajnálatosain állapítja meg a jelentés, hogy a magántisztviselők számra nézve még mindig
nagy tömege távol t a r t j a magát az Egyesületitől, nem érzik át annak a szüksógességót,
hogy az érdekeiket támogató 'és adott eseteikben megvédő Egyesület kötelékébe bielépjiernek. Elősegítendő a kisebb javiadtalimazásu
magántisztviselők belépését, a közgyűlés1 elfogadta azt az indítványt, hogy az 1800 koronán alul dotált tisztviselők tagisági dijait
2 koronáról, 1 koronára szállítja le, ezzel útját egyengessék annak, liogy a
financiális

A világhírű

szempontok miatt kívül álló tisztviselőiket is y netet mondott a dr. GoMsdhmidt György-felo
megnyerjék. Az indítvány megtétele és an- 1000 koronás ujabb alapítványért, ,melyet az
nak elfogadása helyes szociális érzékre vall elnök régebbi 6000 koronás alapítvány álhoz
s bizony ltja, hogy az Egyesület vezetősége csatoltatik. Az egyesület zárszámaidiáisaiit és
uitjiát-mádlját ejti annak, hogy helyes felfo- vagyonmérlegét ia közgyűlés tudomásul vetgással, a megengedhető határokon belül, fel- te és örümtaiel kcinstatálta, hogy a tiszta vaadatainak, vállalt kötelezettségeinek megfe- gyon az 1912. élvben körülbelül tizenegyezer
lelhessen. A jelentés megemlékezik m|ég az koronával gyara podiott. A közgyűlést, Gaál
elmúlt éviben tartott felolvasó és vita esité- Endre idr. .kulturszenátormalk, Szeged város
lyékről, amelyeket ugy a tagok, minit meg- kiikülldlöttjónák szaval zártáik he, ki naigy dihívott Vendégek nagyszámban látogattak. Az csérettel emlékezett meg a goinidos és lelik Lisévi jelentés tudomá&vétele után Klein Já- í neír etes vezetésért.
nos pénztáros terjeszti elő az elmullt év pénz— Vivóakadétnia Szegeden. Április 5-én
tári forgalmát, mérlegeit ós költségelőirányestie
8 óraikor a Tisza-szál ló nagytermiében
zatot, amiket a felügyelő bizottság jelentése
Armentano
vivómester remldiezéisélhein vivóuitán a közgyűlés elfogad és a felimentvényt
lakadlétmia
lesz,
melyre a.z .előkészületek nagyugy a tisztikard, mint az ügyvezető és felban
folynak.
Az
akadémián való részvételre
ügyelő bizottság részére megadja. Az ügyvemár
több
olasz
mester
és magyar laanaitőír vívó
zető és felügyelő bizottság mandátuma, lejelentkezett,
mint
már
múlt számaiukban
járván, Engel Sándor dr. inditványára egyhangúlag megválaszt,attak: Aczél Géza, Aczél miegirtuk. A mai nap folyamain H a d f y ZolSamu, Bokor Adolf, Bierger Sándor, Brüller tán főhiadinaigy, Befestik Gyula főlhaidlnalgy,
Gyula, Déry Ernő, Diiaimand Rezső, Ernszit Gyulányi István zászlós jelentkeztek az akaSándor, Fienyő Mátyiás, Goittl'ltíb Jakab, Ber- démián való részvételre. Főérdekessége lesz
ezeg János, Kcós Elemér, Lendvai Sándor, az akadémiának Havas Böske aradi, Plálimlay
iMáreir Ármiin, Merkler Hajós, N<efi Erpő, Lucy bécsi mdányok vívása, akik a. tegnap
Picik Jenő, Reiter Izsó, Spitzer Sándor, tartott aradi vivóafcadiémián is rószbvieittefc és
Söhwei'ger Sándor, Schweiger Miksa, Somló .nagyon tszép sikert értek el. A szegedi urlleáAlaidár, Weil Ödön, Weil Zsigmoinid, Varga in-yok közül pedig Szűcs Piroslka, Armentano
Izsó. Ügyvezető és felügyelő bizottsági ta- mester tanítványa fog fellépni. Az akadémia
goikul Ei'gner Henrik, Vialiihoria István ós jóíékonytcélu. Jegyeket Armentano mesternél (Korona-utca 1.) és a Tisza-szálló iirddáVarga Mihály.
jálbian lehet váltani.
— Eljegyzés. Herczeg István, az ismert
— Halálozás. Szakács Andort, Az Est
sportiró, a Délmagyarország
sporttuidósitókiváló
munkatársát és fivérét Szakács Józsiét'
ja, az Első Magyar Általános Biztosító tisztidr.
szegedi
ügyvédet súlyos csapás érte,
viselője eljegyezte Franyó András csanóidmeghalt
a
nővérük,
Szakács Rózia. A viruló
palotai naigybirtokos leányát, Ilonkáit.
sízép asszony, aki lánykoráibán a szegedi uni— Detektív a kártyaszobában. A sze- társiaságnak kedvelt t a g j a volt, a. tél folyagedi rendőrséghez több névtelen följelentés mán súlyos műtéten esett keresztiül. Amikor
érkezett az utóbbi időben. A följelentéséket ©bőre kapott, Monteklarlóbia utazott, ahol álasszonyok irták és fájdalmas hangon pana- lapota mind válságosabbra fordult. Onnain
szolták el a rendőrségnek, hogy férjüket, né- -Vszállitotiák Saniremóba, ahol johhHétre szanmelyik a fiát, a Royal-káváházban
nap-nap iferült. Holttestét nem hozták haza, vasárután hazárdjátékban valószínűleg hamiskár- i ; p tieimiették Samreimóhan. — Kulinyi
Igtyások kifosztják. A rendőrség, bár már rég- náané, Lovass Julianna életének 74-ilk, pélóta tudomása volt arról, hogy a Royal kár- dás, boldog házasságának 54-iik évében, ez óv
tyaszobában tiltott hazárdjáték folyik, még március 30-án hosszas szenvedés után megsem birt eljárni a tulajdonos és a játékosok halt. A megboldogult földi porai április 1-én
ellen, ímert mihelyt egy rendőrségi ember délután 3 órakor fognak a reifoirmátius egyház
betette a lábát a kávéházba, a kaszirnö ezt szert'»rtásaii szerint .a Párisi-körűt 3. saátm
azonnal egy titkos csengővel jelezte. Mikor alól eltemettetni. Az elhunytat kiterjedt roa csengő a kártyaszobában megszólalt, a já- konság gyászolja.
tékosok azonnal abbahagyták a tiltott játé— A járdaköltségek és afháztulajdokot és alsózni, vagy máriásozni kezdtek. Mire a rendőrség embere a kártyaszobába ju- nosok. A járdaköltségek kirovásánál hibás
tott, addigra ott már hazárdjátéknak hire- számadás folytán igen sok háztulajdonos
hamva (se volt. Szombaton éjjel azonban többet fizetett, mint amennyit kellett volna.
másképen történt. Bapkó detektív két uj pol- A tanács most fölhivja ezeket a háztulajdogári ruhás rendőrrel, akiket még a kávéház- nosokat, hogy a ,nekik visszajáró összegeket
ban nem ismertek, elment a Royal-ba. A vegyék föl a város házipénztáránál. A tanács
két rendőrt, akik ki voltak maszkírozva, elő- ma tartott ülésében több háztulajdonosnak
re küldte, ő pedig az udvar felül közelitette abbeli kérelmét tárgyalta, hogy a város enmeg a kártyabarlangot. A két rendőr észre- gedje el a járdaköltségeket. A tanács mind a
vétlenül jutott el a kártyaszobáig, amelynek kérelmeket elutasította.
közelében volt egy udvarra nyiló ajtó. Az
Francia szociálisták tüntetése. Liliéből
ajtót fölnyitották és azon bement Bapkó is. jelentik: Tegnap este a szociálisták a három
Egyenesen a kártyaszobának tartottak. Ép- éves katonai szolgálat ellen tartott gyűlése
pen folyt a hazárdjáték. Az egyik rendőr le- után a büntetők és a rendőrség között véres
foglalta a törvény nevében a bankot, amely- összeütközés volt. A tüntetőik egy fáklyásaié-"
ben 65 korona volt. Az öt játékos nevét, akik netre induló katonai csapatot szidalmakkal
ruletteztek, följegyezte a detektív. Megindult fogadtak és azt kiáltották:
ellenük az eljárás. Dávid Pál tulajdonost pe— Neim a k a r j u k a hároméves szolgálatot!
dig a pénzügyigazgatóságnál jelentették föl.
A rendőrséget, midőn a tüntetőiket szét
akarták
szórni, kőzáporral fogadták. A rend— A zsidó árvaegyesület közgyűlése.
A szeged i zsidó árvaegyiesület Vasárnap dél- őrség kivont karddal rontott a tömegre. Az
számosan
megsebesültek.
előtt tartotta rendes évi közgyűlését dr. összecsapásnál
Több
mint
Ötven
tüntetőt
letartóztattak.
Goklsckmidt György elinöMletéveil. Az elnök
ímeieighauigu beszédben. üdvözölte az egyesü— Gyújtogató kataszteri hivatalnok.
let tagjait, kik az elimiult éviben részint taig- Szabadkáról jelentik: Néhány nappal ezelőtt
sáigi dijaik lefizetésével, .másrészt lallapátvá- a topolyai csendőrség letartóztatta Bencsik
nyu'lkkal és egyéb adományaikkal segiitetitlélk Mátyás községi kataszteri nyilvántartót, aki
az egyesületet. Bástyái Holtzer Emil köazö- egy éjjel föl akarta gyújtani Császár Péter
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tombolt a csapat 1:0 arányban megszerzett
győzelmén, nem is sejtve, .hogy a csapatok
a nagy tribün alatt, az öltözők folyosóján,
teljes erőből tovább folytatja a
küzdelmet. Kész az iijszegedi piac,
A brutális jelentekben bővelkedő mérkőzésde nincs forgalom.
ből ugyanis parázs verekedés keletkezett a
két csapat játékosai között. Belevegyült a
(Saját tudósítónktól.)
Az ujszegedi polharcba a M. A. K. néhány hive is s ia szűk
gárság
régi
kívánsága
valósult
meg, amikor
folyosóban valósággal élet-halál harc fejlőmárcius közepe táján Újszegeden piac nyilt
dött ki a játékosok között.
A botrány abból keletifcezsett, hogy a meg. Addig-addig sürgették a városnál a
meccs után a pályáról levonuló csapatok ösz- piac ügyét, amig végre a .főkapitány megszeszólalkoztak.
Rácz, az atléták jdblbszétlső adta a z engedélyt az árusoknak, ö s s z e is
éielmiszerecsatára, sértő megjegyzést tett Szendrőre, a jött egynéhány kofa és más
árus,
de
a
piac,
mindjárt
az
első
napokban
is,
BTC hát,védőjére, mire ez ráütött a nyakára.
csak
nem
akart
föllendülni.
És
éppen
az
ujBeérve a földalatti folyosón a tribün alá,
lláez szembe köpte Szendrőt, a k i erre irtó- szegediek közömbössége miatt, akik elkerülzatos erővel arcul ütötte támadóját. Ez vo.lt a ték a piacot s inkább átjöttek Szegedre, hogy
jel az általános verekedésre. A MAC játéko- itt vásárolják be házi szükségleteiket. Igasai fenyegető állást foglaltaik el s a BTC-bó! zán érdekes jelenség ez, hiszen az újszegeGinzery kapu védő sietett Sziendrő segítségé- diek akarták a piacot s most kiderül, hogy
re. Az atléták csoportjából kiugrott Krem- éppen ők nem pártolják. Pedig kár, mert ez
pels Viktor a MAC center csatárjának a is egy lépést jelentett volna Újszeged fejlőbátyja. Ginzery attól való félelmében, hagy désében és valamennyire hozzájárult volna
a termetes fiatalember menten ráront Szen- ahhoz, hogy ebben a gyönyörű jövőjii vádrőre, öklével az arcába csapott. Erre Kreim- rosrészben valamelyes üzleti forgalom bonpelis rávetette magát Ginzeryre s olyan ütést takozzék ki. Mert ahol nagy piac van, ott
mért rá, liogy menten lerogyott. Belevegyült boltok is teremnek lassanként, házak épülm verekedésbe Rántson, a MAC angol trénere nek, városiasság 'kezdődik és szükségképen
is, jobbra-balra osztogatva a. hamisítatlan eleget kell tenni a városiasság fokozatosan
angol boxokat. A következő .meccsre készülő jelentkező kellékeinek is.
Mindenesetre sajnálatos tehát, hogy az
FTC és 33-as játékosok ijedten vonultaik viiszujszegedi
piac nem vált be. Legalább eddig
sza öltözőjükbe, a h a r c azonban vezetőségeik
közbelépésére eslakbaimar véget ért. A rossz nagyon kevéssé. Somogyi Szilveszter dr.
munkatársunknak,
nyelvek szerint a pót.mérkőzés is a MAC naigy főkapitány mondta ezt
aki
érdeklődött
nála
a
z
ujszegedi
piac forarányú győzelmeivel végződött, ment a Krem•pelest ént ütésért ötszörösen fizettek meg. A galma felől.
— Véres lakoma. Apáca községben —
— Bizony — mondotta <a főkapitány — neverekedés kire gyorsan elterjedt a tribünömint Szarvasról jelem,tik — nagy veöfdégBég kön és ,mindenfelé általános megbotránko- hezem indult ott a forgatom. Miinidient megtetvolt Gulácsy Péter jómódú birtokosnál. Mu- zást keltett.
tem pedig az ujszegedi piac fejlesztése, .érdelatozás köziben Gulácsy browning-revolverét
kéiben, ami megtelhető volt. Amikor kezdődött
— A majom-ember az Edison-moziban, a piac, kidcíholtaitta.m, azonkívül birldatimémutogatta Olasz Sándor nevű barátjának. A
fogy ver véletlenül elsült, a golyó Gulácsy A szenzációs slágerfkiépeit Balaóot Szegeden ínyek u t j á n biivta föl rá a város ia lakosság
mozgó- , figyelmét, de mindez niem használt. Nem volt
fiatal feleségéniek szivébe fúródott s a sze- e g y e d ü l előadási jogot az Edison
izinház szerezte meg, ma és hoűlnlap látható. árusító.
rencsétlen. asszonyt alzounal megölte. A
csendőrség vizsgálatot indított a katasztrófa A Dalaidon Mvül Mária Lujza korrajz, Téli
— És mi enn-ek az oka ő főkapitány ur
sport. Svájcban és a két órás műsor. Az elő- szerint? — kérdezte munkatársunk.
dolgában.
adások kezdete 5, 7 és 9 órakor.
— Az kénem, hogy egyrészt az ujszege— Batthyány Lajos gróf pöre. Esztendi
dk,
még h a ott is van 'a piiac, szívesebben
dők óta húzódó bonyodalmas per érkezik holjönnek
he a városiba bevásárolni -a szokott
nap ,a legifőbb ítélkező fórum, a K ú r i a elé.
helyükön, másrészt pedig koveisen vannak az
Batthyány
Lajos gróf hamis tamuzási pere,
árusítók is ahoz, lioigy Ujszeigedirie is teljem
melyet Milkovich József dr. budapesti ügybelőlük.
Idegeneknek pedig, akik nieim itt fizevéd, Bőjén Romulusz dr. földbirtokos és
tik
.adójukat,
nelm szabad a város területéin
Hiehisch Ernő főmérnök ellen indított. A
élelmiszereket
árulni.
bonyodalmas per Batthyány
Béla grófnak
földbirtokra,
továbbá
köztiszt—•
A
hatóság
nem tehet viaüaimit, aoni fölegy százharmincezer koronás tartozásából kiviselőknek
és
katonatiszteknek
lenditemé
az
ujszegedi
piacot? — kérdeztük.
folyólag kielptkiezeti. Milkovich József d,r.
— Erőltetni nem lehet a. dolgcit — válaelőnyös törlesztéses kölcsönt és
követelte a hatalmas summát a grófon, egy
szolt a főkapitány, — íamnak természetes utón
bérleti perből kifolyólag. A törvényszék mag
részvényekre, sorsjegyekre elő•kell fejlődni. És bármennyire népes m á r Újis itólte az összeget az ügyvédnek, inert a
nyös kölcsönt nyújt
o-o
szeged ahoz, liogy ott külön piaci forgalom
tárgyaláson a felperes Milkcividh. is, két bafejlődjék és általában élénkebb, vánosüasiaibb
r á t j a is, Bőjén Rcmiulusz dr. és Hiefeisoh főélieit csirái h a j t s a n a k ki, mégis a leghelyesebb
mérnök azt vallották, hogy a gróf elismerte
bevárni
az időt, amiig ez szinte önmagától
ezt a tartozást s ő is, az lapja, Batthyány Géf g u d o l f - t é c 5. szám.
alakul ki lassanként. Hiszen bent a városban
za gróf is, megígérték Milkovich dr.-n.atk a
is vannak piacok, ahol alig van élet, igy péltartozás kifizetését. Batthyány Lajos gróf, a
d
á u l a Szent György-téren és a Hunyadi-ttépervesztes B a t t h y á n y Béla gróf fivére az ítér,an. Az előbbi helyen aliig két lárusiitió ütötte
let u t á n ki is fizette az összeget, Bojónt és
A törökkanizsai járás
főszolgabírójától.
föl a sátorfáját. Az ujszegedi piac u g y fejlőHi,ekiiseht azonban hamis tainrazás, Milko- 1611/1913. szám.
dik m a j d lassanként, hogy jön egy kofa, aki
violiot pedig hamis tanuzásra való rábírás
miatt feljelent ette. A rendőrség csaknem két Tárgy: a kühakházai közs. szülésznői állás azelőtt például bent a városban árult, letelepbetöltése.
szik éis ha sikerül neki eladni az eladni valóesztendeig nyomozott ebben az ügyben. Renját, ú j r a odamegy. Ekkor m á r a nyakában
geteg tanút hallgattak ki. Mire az üigy a törvan a konkurreneia is egy másik kofa szemévényszék élé került, a vádlottak egyike,
lyében, aztán jön a harmadik és az is letelepHiekiseh főmérnök meghalt. A másik kettőt
Kübekháza községben megüresedett köza törvényszék felmentette. Az Ítéletet a táb- ségi szülésznői állásra ezennel pályázatot szik. Igy fejlődik miniden, piac s csak igy, terla. helybenhagyta. Batthyány grófék megfe- hirdetek, mely évi 240 (Kettőszáznégyven) mészetes uton fejlődhet az ujszegedi piac is.
lehheztók a törvény ós tábla igazmondását s korona fizetéssel és a szabályrendeüetileg
holnap a K ú r i a fogja felülbírálni a két Íté- megállapított esetenkénti díjazás mint jöve(—) Pénzzavarban van a közkórház
letet s utolsó fokon dönt a hosszan húzódó delemmel jár.
A szegedi városi közkórház nap-nap után
ügyben.
Felhívom mindazokat, klik ezen állást el- ziláltab pénzügyi helyzetbe jut. Folytonosan
— Tüz a tisza-pályaudvaron. Ma dél- nyerni óhajtják, hogy 1. képességüket iga- apróbb kölcsönökért fordul a városhoz, hogy
után 2 órakor a Tisza-pályaudvaron egy fá- zoló okmánnyal, 2. erkölcsi ós illetőségi, eset- a legszükségesebb számlákat kifizethesse. A
val megrakott wngigon ismeretlen okból ki- leg 3. eddigi működésüket igazoló bizonyít
kórházi vezetőség azzal indokolja a pénztegyulladt. A kivonult tűzoltóik eloltották a vánnyal felszerelt pályázati kérvényüket.
len helyzetet, hogy a kórház pénztárának
/.
évi
április
hó
12-ig
hivatalomnál
n
y
ú
j
t
tüzet.
sák be.
nincsen állandó forgótőkéje. A tanács a ba— Botrányos verekedés a labdarúgás
Elkésetten vagy, fenti felszerelés nélkül jok orvoslása céljából jncfst összehívta a
után. A budapesti Üllői-uti sporttelepen vasár- érkező kérvényeket hivatalból fogom visszakórházi bizottságot, .amely a legközelebbi nanap délután 7—8000 főnyi közönség izgató- utasítani.
pokban ülésezik ebben a z ügyben.
dott a csapatok játékán. Negyedöt óra tájban
Törökkainizsán, 1913. március hó 25.
ért véget a Magyar Atlétikai Klub és Bu(—) Fizetni! Nyolcszázezer koronával jáDr. Mihájlovics.
dapesti Torna Klub bajnoki mérkőzése. Az
r u l t hozzá Szegted város a felső ipariskola
atléták tábora még javában lelkesedett és
építéséhez. A költségek idáig ötsBáatizeuhétfőszolgabíró.

nyugalmazott
topolyai szolgabíró házát.
A
gyújtogató kísérlet előtt Bencsik
Mátyás
részt vett a topolyai munkapárt szerda esti
értekezletén, amely mulatozással fejeződött
be és éjfél után erősen italos állapotban
együtt indult hazafelé. Nemsokára a többiek
is elindultak a vendéglőből s már a vendéglő
ajtajában észrevették, hogy az utca másik
oldalán egy ember égő gyújtószálakat dobál Császár Péter főszolgabíró náddal fedett házára. Rákiáltottak, mire az ismeretlen alak .futva menekült és egy mellékutcában eltűnt. A Gőzmalom-utcához érve a
társaság, ismét észrevette, hogy most már
Balogh Balázs borbélymester háza előtt áll
az előbb látott ember és égő gyújtószálakat
egy nádszálba tűzve bedugdossa azt a ház
fedele alá. Odafutottak és ekkor megdöbbenve ismerték föl ia menekülő emberben Bencsik Mátyás községi kataszteri
hivatalnokot, aki vagyonos topolyai gazdának a fia,
érettségizett és a papi pályára készült, de
gyönge testalkata miatt nem folytathatta tanulmányait és igy községi irnok lett Topolyán, ihol mindenki szerette és a hivatalában is kifogástalanul végezte teendőit. Bencsiket csütörtökön tartóztatták le és beszállították a szabadkai ügyészség fogházába. A
vizsgálóbíró előtt azt vallotta, hogy az esetre
nagyon (homályosan emlékszik és ellenállhatatlan kényszer hatása alatt állott, amikor
gyújtogatni akart. Sem Császár szolgabíró,
sem pedig Balogh Balázs ellen a haragra
nincs oka. Bencsik védője kérte a fiatalember elmebeli állapotának megvizsgálását,
mert valószínű, hogy
pirománikus.

Jelzálogkölcsönt

Szegedi Altalános Bank

Pályázati hirdetmény.

1913. április 5.
ezer koronára, emelkedtek s ezt az összegeit a
kereskedelmi miniszter, aki ;az iskolát építtette, már kiutalványozta. Mcet a miniszter
fic'kivjá a várost, hogy ezt az összeget téritse vissza ós fizeisse he az állami adóhivatalnál. A tanács a fölhívásnak eleget tesz.
•üsasaKSBia

SPORT.
A városi főgimnázium disztornája.

TÖRVÉNYKEZÉS.
A nagy pör a táblán.
(Saját tudósítónktól.) A budapesti királyi táblán ima hirdetést akasztottak ki, amely
egész egyszerűséggel tudatja mindenkivel, a
kit illet, hogy Lukács Lászlónak Désy Zoltán ellen indított rágalmazási pőrében tanácsülés elé viszik a ihires pör aktáit. Szól
pedig a tábla közlése igy:
Balonyi Imre táblai birói által ápriiis
harmadikára nyilvános tárgyalásra előkészített ügyek jegyzéke:
1291—1913. B. Hivatalból üldözendő
nyilvános rágalmazás vétségével vádolt Désy Zoltán elleni bünügy.
Április harmadikán lesz .tehát a tábla tanácsülése, amelyen eldől, megengedik-e Désy
Zoltánnak, hogy bizonyíthassa az állítólagos
választási panamapénzeket. Nagyon érdekes
ez, a három grófok irásos nyilatkozata és
gróf Andrássy Gyulának a zempléni megyegyűlésen mondott vádoló beszéde után. A
tanácsülésen Ráth Zsigmond táblai tanácselnök fog elnökölni és a referens Balonyi Imre
táblabíró lesz. Hogy ki lesz a tanács harmadik tagja, a szavazó biró, azt most még
nem lehet tudni, ö t biró jöhet itt számításba
és pedig: Zubovich Román, Polyák Gábor,
Bakonyi Kálmán, Szirák Barna és Sárkány
Lajos. Az elnök diszkrécionális joga, hogv
közülök kit jelöl a tanácsba. Tudósítónk beszélt a királyi ítélőtábla egy imagasrangu
funkcionáriusával, aki ezt mondta:
— A csütörtöki ülésen csak végzést hozhat a tanács és nem Ítéletet. A felek közül
bármelyik megjelenhet az ülésen, de közülök
senkinek nincs fölszölalási joga. Az ülés
nyilvános, csak a határozathozatal lesz titkos. Az ülésen három kérdés döntendő el:
1. Mikorra tűzessék ki az ügy főtárgyalásra?
2. Elrendeltessék-e a bizonyitás kiegészítése?
,
; -7 - |
3. A felek megidéztessenek-e a főtárgyalásra vagy csak értesíttessenek.
Igen ritka eset, hogy a tábla a törvényszéki ítélet után bizonyítást rendel. A bizonyítást elrendelheti a tábla a tanácsülésen,
tehát már csütörtökön,-vagy a főtárgyaláson,
amely valószínűleg májusban lesz. A tábla,
ha hiányt lát a vizsgálat körül, az iratokat
visszaküldi a vizsgálóbírónak, ha az ítélet
körül van szabálytalanság, visszaküldi az
iratokat a törvényszéknek, de egyszerűen
lefolytathatja a 'bizonyítási eljárást a tábla
előtt is. Miután Désy Zoltánt a törvényszék
elitélfe, a törvény szerint a tábla előtt őt nem
kell föltétlenül meghallgatni. Désy Zoltánt
meghallgatása nélkül fölmentheti a tábla,
helybenhagyhatja a büntetését, vagy fölemelheti.
A csütörtöki tanácsülés a II. számú büntető tanács termében lesz. A hallgatóság részére itt hiúid össze tizenö-thusz
hely
van. Vázsonyi ez idő szerint Olaszországban
van. Irodája táviratilag értesítette a fontos
tárgyalásról, valószínű, hogy hazajön és
megjelenik az ülésen. Désy Zoltán most Erdélyben van, de őt is értesítették, hogy ügyében csütörtökön lesz a döntés.
§ Fölmentett apagyilkosok. Ma kezdődött meg az uj esküdtszéki ciklus. Az esküdtbíróság egy apagyilkossági bünpört tárgyait.
Kurucso Gábor és Mihály bihardiószegi lakosok mult év december 2-án megfojtottak
uz apjukat. Az esküdtszék ma fölmentette
őket, mert a tárgyaláson kitűnt, hogy a fiuk
anyjukat védelmezték. Kurucso brutális ember volt és folyton azzal fenyegette a feleségét, hogy leszúrja. December 2-án neki is
ment a konyhakéssel feleségének, mire gyerekei leifegyverezték és a dulakodás közben
megfojtották.
.
^
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(Saját tudósítónktól.) A kegyesrendiek
vezetése alatt álló városi főgimnázium Vasárnap délután rendezte az állami főgimnázium tornatermében első ilyenmü tarnaünneipáiyót, mely fényes sikerrel folyt le. Ht órára
színültig megtelt előkelő közönséggel a esarnoik. Feltűnő sok volt a hölgy. A notabilitások között láttuk Gaál Endre dr. kulturtanáicsncikot, iSebuMiheisz tábornokot, Szele Róbert főigazgatót, Sziinger Karnál igazgatóvá!,
.a tanári kar számos tagját, bástyái Holtzer
Tivadart, a SzAK elnökét, Lövész Antal,t a
Torna-egyesület elnökét, stb.
A bemutatott tornaanylagiot példás rendiben, fokozatosan omralkadő hatást keltve, mutatta be a derék ifjúság. Az egész ünnepélyt
Budai) Gyula tornatanár agyimlagia rendezte,
ő tanította 'be ;a rendkívül magy fáradsággal járó é3 kiváló képességeit igazoló szép
Dráma 3 f , irta Fred Jörgsen
tcrna,számokat. A közönség és tanítványai
valósággal ünnepelték a derék tanári, kinek
A főszerepet játsza
érdeme annál nagyobb, miivel eddig a városi
főgimnáziumban a torna tanítására ívlajlmi
kevés gondot fordítottak és ő mégis rövid
pár hónapja tartó működése dacára ily gyöE l ő a d á s o k d. u. 6, e s t e tél 8 é s 9 ó r a k o r ,
nyörű eredmény elérésére képes volt. Gsiak
V a s á r n a p d. u. 2 órától éjjé! 11 ó r á i g .
•látni kellett volna a kidüllesatett mellű, izmoktól duzzadó gimnazistáikat, minő iaglakunmal, kiérezihető rajongással végeaték miun
bájukat. És eíbben lesz a tanár nr legnagydbb
érdeme, 'liogy oly egészséges, szép generációt
nevel, amilyent a disztomán mindenki gyönyörűséggel szemlélt.
Felvonulással kezdődött az ünnepély. Az
ízléses dresszben magjelent ifjak festői felvonulása -adta az első impulzust .a hatás fokról-fokra valló növelésében. Szabadgyiakorlatok következtek, melyeket a féísőbíb osztályú
növendékek a legnagyobb preioiziitássial, sehol
egy hibáit nem okozva, nemékül végezték.
Nagy taps honorálta munkájukat. Alig cisillapiadictt a tetszésnyilvánítás, már is négyféle szeren dolgoztak a fiuk. Gyuriin, lovon,
korláton és nyújtón. Legjobban tetszetitek a.
gyűrűhintán mutatott gyakorlatok, melyekből a gyönyörű testtartással poridukált izgalmas sülték sok tapsra ragadták a bálás köDráma a modern életből
zönséget. A következő szám a versmytornáhárom részben.
zái volt. Győztesek lettek: az ötödik osztályból 1. Radjványi Sándor, 2. Fehlberg Vilmos,
3. Kopp Antal. A IV. osztályból: 1. Reász
Miklós, 2. Kovalik László, 3. Lábán József.
A VII. osztályból: 1. Őr-halmi Károly, 2.
Mülller Sánldor, 3. Hegyi Márton, IV. Blau
Marcell. Most jövünk az est féinypcaitjáboz.
A IV. b. osztály tanulói faíhot gyakorlatot
E i ö a d á s o k d. u . 6 , e s t e f é l 8 é s 9 ó r a k o r .
0
.mutattak
hé, a honvédzenekár által játszott
V a s á r n a p d. u. 2 órától éjjel 11 ó r á i g . f ® j
„Honvéd" induló zeneütennedre. Veziető tanár
[51í¥Si¥Pvjj0 nélkül, teljesen >a zene-ütemekre hagyottan,
végezték a csöppninyi fiuk a nagyszerű gya0
korlatokat. Már a felvonulás zajos sikert aratott, die amint az első, majd a második számmal készen voltak, valóságos lextázisjbia törtek
ki a nézőik. Pedig csak ezután jött a java.
Még hárem gyakorlatot, tehát összesen ötöt
tanultak be és végeztek oly kifogástalan 'biztonsággal, remek testtartással, hogy a szakértők is bámulattal adóztak nemcsak a diákoknak, banelm elsősorban a mesiterükndk is.
Ilyen hatás alatt, a legszebb emlékekkel távozott el mindenki a disztorna helyéről.
Talán feltűnőnek vélik majd sokan, boigy
ily részletesen foglalkoztunk az ünnepéllyel.
Akik látták, nam csodálkoznak majd rajta,
mert ilyen ünnepély több nyomdafestéket is
elbír. Azonban még Valamit. Önként felvetőd.ik a kérdés, miért kellett a tornát az állami gimnáziumban
rendezni? Megfelelünk.
Az ország egyik legelső
főgimnáziumában,
melyet Szeged város tart fenn, nincsen megfelelő tornacsarnok. Kénytelen volt igy a.
társintézietibe menni. Reméljük, hogy a tornaünnepélyén jelenvolt kulturszenátor teljes
mértékben átlátja most a helyzet tartahatatlamságát és eléri majd, hogy a város eme
mie&sae liires intézete rövid időn belül modern tornacsárnokhoz jut. Hisz érdemes, mert
hiszen láttuk a díszt ormán, mire képes a valóidii testnevielés.
W. Ö.
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o Postatakarék—SzAK 1 : 1 . Noha az
időjárás nelm kedvezett a lábdiarugó-mérkőzósnek, a SzAK pályáján mégis óriási, előkelő közönség gyűlt össze. Nagy szél dühöngött, melynek leginkább köszön,heti a SzAK,
hogy esak eldöntetlen eredményt ért el. A
Postai akairék ellen hagyományos balszerencse üldözi a SzAK-ot. Immár harmadszor eldöntetlenül végződik találkozásuk ós ami, a
legérdekesebb, mindannyiszor imögistmófclődöt.t a vasárnapi eredmény. A játék szép ós
nívós volt. A vendégeik hírüknél sokkal erősebb ellenfélnek bizonyultak. Határozottan
nagy foirimát játszottak ki. Védelmük elsőrangú, a csatársorban pedig jó qualitásu játékosok szerepelnek, de mert nincsenek régen
együtt, az összjáték hiányzik. Legkiválóbb
emberük Frank középfedezet, Rauoh halfiedezet, Vajdo hátvéd, Holtai kapus ós Kónya
középsőcsiatár. A SzAK-íban is a védelem játéka jobb volt a csatársorénál. A fedezetson'
Szűcs esapatkapitáninyal az ólén rendkívül
sokat dolgozott. A csatárok között legjubb
Blum volt, mellette ;a baloldal megfelelt
volna, azonban Bluim kivételével az egész támad ós orra áll az, 'hogy ncim segítik egymást
és késnek a labdák passzolásával. Nagy hibája volt a csatároknak a labdára való lastsu
rámenős is. Több agil izmussal valoszinüleg más lett volna az eredimóny. Igaz, hogy a
nagy széliben irreálisnak kell tekintenünk a
mérkőzés kimenet elét ós behatóbb kritikával
addig várunk, amig minden tekintetben reális mérkőzést látunk. Figyelembe kel'l vennünk ugyanis, hogy a sorsolás a vendégeknek
nagyon kedvezett, mert a SzAK szél ellen
küzdötte végig az első félidőt, ami a. játékosokat alaposan kifárasztotta. Részletes leírása
a játéknak a következő: Lanigtelder biró sdpjekésére ágy állanak fel a csapatok. Postatakarék: Holtai, —Kelemen II., Vajda II-,
— Raiitíh, Frank, Cser ven ka, — Kelemen II.,
Kalmár, Kónya, Urabal, Váraidy.
SzAK:
Popper, — Rudolf, Weisz, — Jopi, Sziies, Szalai, — Hapla, Hevesi, Bluim, Fürst, Horvát.
Post,atalvarék választ kaput ós a szól elleni
oldalt a SzAK ikapjia. A SzAK kezd, gyönyör ű összjátékkal felnyomul. Az első 6—7. percet- a SzAK uralja. 8. p. Horvát a baloldal
remeik összjátékálból gólhelyzetbe jut, Rauch
elgáncsolja. Az ezért megítélt tizenegyest
Hevesi rúgja, de a kapus kivédi. Ez a sikertelenség látszólag lehangolja a SzAK-ot,
mert össajátszást ezután keveset látunk. A
szélvihar által támogatva, Postatakarék fölénybe kerül, de csatárai minden helyzetből
'kapura lőnek, amnéllkül, hqgy komolyan veszélyeztetnének. A 12—13. pereiben Rudolf
egymásután ment kritikus helyzetet. Egész
a 30. percig vagy a középen folyik a játék,
vagy pedig a kapu fölé és mellé lövöldöznék
ia vendégek. Változást Blnm remek szökése
hoz, de Vajda lekapcsolja. Szabadrúgás következik a SzAK terhére, melyet Weisz hárit el. Ezután ismét Bluim vezet szép támadást, amely ímegakaidván, szabadrúgáshoz
jut a Postatakarék a 35. peréhen, melyből az
első gól esik, anélkül, hogy a 30 méterről
jövő labdáit Popper igyekezett is volima elfogni. a 36. perében Horvát támadása kecsegtet
góllal, de kellő időben mentenek a vendégek
és rajiból frontba- kerülnek, a SzAK-kapura
való veszélyesség nélkül. A félidő hátralévő
perceit a SzAK lefoglalja, miközben Ha.pa
kétszer egymásután gyönyörű támadást vezet, de önzése folytán a kapu közeiéhe sikeresen mentenék a. pestiek. Helycsere után
megváltozik a játék képe. A széltől is támogatva, a SzAK óriási fölénybe jut. Már az
első percben Fürst szépen lő a kapura, de a
szél a kapu fölé viszi a labdát. Postatakarék
viszonozná próbálja a .támadást, de eredménytelenül. Az ezt követő 8. percen át a SzAK
bombázza a vendégek kapuját, de azt nagy
szerencse mentesíti a góltól. Bellai rendre
fogja, Fürst, Blum lövéseit. Állandó ostrom
közben Szűcs szabadrúgását Blum nagyszerűen továbbítja, de a kapus hihetetlenül véd.
A 15. percben Hapa épen, hogy fölé lő, a 16.
percben (már Blusm szép fejese foglalkoztatja
Heltait, 20 p. Két korner a SzAK javára
eredmény nélkül. 21. p. Ismét Blum fejese
ad dolgot A vendégek kapusának. Végre a 22.
percben Hapa oly szép labdát tol Hevesihez
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két méterre a kaputól, hogy utóbbinak lövését nem védhette Holtai ós meg van a kiegyenlités. Az elért eredmény lehetőleg még
nagyobb túlsúlyhoz segíti a SzAK-ot. Egymásután lő Fürst a kapusnak, majd a kapulécnek. A 30. és 31. percekben kornert is r u g a
SzAK, de miniden hiába, a labda ép a hálót
kerüli. Néhány percig ellanyhul a játék, miközben a Postatakarék is szóhoz jut, de az
utolsó 5 perc megint csak a SzAK-é és mivel
a történelemnek ismétlődnie kelll, eldöntetlenül végződik a játék. Langfelder pártatlanul
ós kitűnően bíráskodott,
o SzAK II,-Ipariskola 2 : 0. SzAK széllel hátban kezd, amit kibasznál és helycseréig Báek és Szolesányi révén két gólt rug,
mely eredményt második félidőben az ipariskola, — noha a. szél most támogatja, — nem
képes enyhíteni. Jó biró volt Boros (SzAK.)
•aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaav

KÖZGAZDASÁG.
x Az áprilisi felmondások. A budapesti
gabonatőzsdén ma ismét tekintélyes fölmondások történtek. Április hó 3-ára való átvételre fölmondatott 151,000 métermázsa buza,
122,000 métermázsa zab és 47,000 mm. rozs.
A buza leszámolási árfolyama 21.80 koronában, a zabé 9 koronában, a rozsé 18.30 koronában állapíttatott meg. A gabonatőzsdén
élénken pertraktálják a tőzsdetanácsosnak
mai kelettel kiadott hirdetményét, amely a
fölmondás helyére vonatkozólag részletes
rendelkezéseket állapit meg. E szerint a tanács figyelmezteti a tőzsdét, hogy az áruelszámolási rendben foglalt ama rendelkezésnek, mely szerint a felmondó levélben meg
kell jelölni a helyet, ahol a felmondott áru
fekszik, csak a következő esetekben tesznek
eleget. Ha az áru közraktárban fekszik, meg
kell jelölni a közraktári számot; ha más raktárban vagy hajóban: fekszik az áru, ugy a
rakiárt vagy a hajót kell pontosan megjelölni, ha a fölmondott árumennyiség több helyen fekszik, hozzávetőleg meg kell jelölni
azokat az árumennyiségeket, amelyek az
egyes helyeken feküsznek. Ezzel a hirdetménnyel tdhát a tőzsdetanács az uj szokványok egy fontos rendelkezésének interpellációját nyújtja, melyet a tőzsdére nézve
irányadóknak deklarál. A tőzsde egy része helyteleníti ezt, mert abban a véleményben van, hogy az érdekeltek dolga a szokványok rendelkezéseit magyarázni és ha a
tőzsdetanács azt akarta, hogy a föknondás
helyének megjelölése ekként történjék, ugy
módjában állott ezt annak idején a szokványokba igy fölvenni.
x A Szegedi Bankegyesület közgyülér
Vasárnap déllslőtlt tartotta a Szegődi Ban*:egyeeiilet részvénytársaság rendes évi közgyűlését a részvényesek élénk érdeklődésévé]. A közgyűlés egyhainigiu határozatltal megállapította a lefolyt üzleti év mérlegét, jóváIhiagytla a zárészámuldásókat s elfogadta az
igazgatóságnak azt a javaslatéit, hoigy az
,1.200,000 korona alaptőke a 300 koronás névértékű részvények 50 százalékos leibélyegzése
utján 600,000 koronára szállíttassák lie, ia fönmaraldé 600,000 koronából pedig egy külön
tartalékalap létesíttessék, amelyből az esetleg
előállható veszteségek
födöztetnek.
Ugyancsak elhatározta a közgyűlés, hogy a
kiszállított alaptőkét 450,000 korona összértékű uj részvény kibocsátása utján 1.050,000
koronára emeli föl s örömmel vette tudomásul az igazgatóság abbeli jdlienitósét, hiogy 'az
u j részvények fiksz átvételé már biztosítva
van, amennyiben a régi részvényeseket alapszabály szerint megillető elővételi jogon záros határiidőiben át neim veendő részvények
elhelyezésére nézve befejezett megáiilapoldásokat létesített. A közgyűlés ezután az igazgatóságinak és a. fölügyelő-bizottságinak a fölmeutvényt megadta. Az üresedésben lélvő két
igazgatósági tagsági
állásra a közgyűlés
Tedeschi Viktor gyárost, az Aradi Első Taklanékpénztár igazgatósági t a g j á t ós Vékes
Bertalan kereskedelmi és iparkamarai jegyzőt, az intézet éveken át volt fölügyelő bizottsági tágját választotta meg; a fölügyelő bi-

izoitt&ág tagjaiul
pedig megválasztották
Beck I. Jenőt, a Milfcó Vilmos és Fiai cég
vezetőjét, Doránszky Károly városi mérnököt, Gerle Imre dr. ügyvédet, Kovács L
Kálmánt, a Budapest-Lipótvárosi Takarékpénztár igazgatóját és Szirmay Károlyt, az
Airaldi Első Takarékpénztár főkönyvelőjét. A
közgyűlés határozata szerint atz n j kibocsátású részvényekre az elővételi jog csak á(prilis 5-ig gyakorolható, a fönmanadió résizvlények pedig csupán április 7-ig jegyezhetők
s a részvényeknek 152 korona 64 fillérben
ímegálilapitott ára a jegyzéskor egy összegben fizetendő be.
A budapesti gabonatőzsde.
Á határidőpiiacon ma már kisleíbb volt a
föiLmonidás, amennyiben mindössze 151.000
iinim. búzát, 47.000 mm. rozsot és 122.000 mm.
zabot jelentettek be a szállításra. Az irány is
nyugodtabb volt, sőt a forgalom is meglehetősen jelentéiktelen, mert az áprilisi ángázsmiánnál most már nagyobhára csak azok állanak egymással szemben, akik vagy átvesznek, vlagy szállitanak. A zab mindazáltal szilárd volt, az őszi határidők iránya a fculisz
tranzakció szerint változott, de csak lényegtelenül. A vidék tudniillik ma alig érdeklődött az üzlet iránt, mert az előző napokon
már magyoibb ángázsmánt kötött. Az árfolyamok a következők:
Buzla áprilisra. 10.98—10.99,
májusra
11.28—11.29, októberre 11.77—11.78. Rozs áprilisra 9.21—9.22, októberre 9.33—9.34. Tengeri májusra 7.67—7.68, júliusra, 7.91—9.92.
Zab áprilisra 918—9.19, októberre 8.43—8.44.
A készárayásáron változatlan iránynál 25—
30.Ö0Ö mm. volt a mai buzjaforgiáicun.
A budapesti éttéktőzsde.
A spekulánsok ma igen nehezen tájékozhatták magukat, mert a külpolitikai bonyodalmak a helyett, hogy megoldást nyernének, egyre jobban kiélesednek. Mindazáltal
az üzlet alapiránya tartott volt, merít a 'börzén a békerelményihez ragaszkodnak. Kezdetben az árnivó nagyfokú üzletteilienség miatt,
lemorzsolódott, később a bécsi piac eladásiai
következtében a határidőre kötött értékek 2
—3 koronával olcsóbbodtak. Rossz hatást
tett, hogy a vasárnapi bóosi napilapokban
a vaiskonjunkturia hanyatlását megjósolták
és félhivatalosan bejelentették, hogy a ri'miamiiráeyi részvény az idén a tavalyi osztaléknál nagyobbat nem fizethet. A zárlat nyugodt, csöndes volt. A kiészárupiac üzlettelen,
a salgótarjáni részvényt a múlt hetinél néhány koronával olcsóbban kínálták. A járadékpiacon egyetlen kötés nem volt.
Kötöttek: Magyar hitel 833.25—834.75.
Jelzálogbank 439. Leszámítolóbank 511.50—
512. Magyar bank 554—555. Déli vasút 116.50
—116.75. Közuiti vasút 653—650.50. Rimamurán y,i vasimü 721—722.50. Salgótarjáni 748.
Vasúti forg. 433-T34. Újlaki tégl. 249—250.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 637.75. Magyar
Ibitel 834. Angló bank 340.75. Bankverein 521.
Unió bank 593.50. Lander bank 522. Rimaimurányi vasmű 720.50. Alpesi 1069. Török
sorsjegy 230.50. Márka készpénzért 118.12.
Dohány 324. Lombárd 116.50. Osztrák és Magyar államvasút 709.50. Skoda 840. Prágai
vasmű 34.61.
Az irányzat a montenegrói hírekre rezervált.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
K iadótulajdonos : Várnay L.
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Folyószám 257.
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S z e g e d , 1 9 1 3 . április 1 - é n
Király Ernő a Királyszinház művészének vendégfeli.

ÉVA.

mtőtolDK,
Legjobb minőségű

HALHÓLYAG

színház
tllHt<»tiM>»M

Városi

11

valódi aranytollal:

Hygientkus óvszer különlegességek!

Operett 3 Jelvonásban. írták: Willner és Bodan«ky.
Zenéiét szerzette: Lehár Ferenc. Fordította: Oábor A.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMELYEK:
Flaubert Oktáv gyárulajdonos
Király
Ernő m. _v.
I\ii
aiy
Millefleur Dagobert
Solymossy Sándor
Paquerette Peűta-Désiné
Déry Rózsi
Ladiszlay József
Larousse Bernát, művezető
Antal Erzsi
Éva
Koháry Pál
Mathieu, inas Flaubert házában
Mihó László
Voisin főkönyvelő
Heltai Jenő
Prunelles, könyvelő
R. Nagy Gyula
Jack, öreg szolga Dagobertnél
Lebeda
Freddy
Virágháty Lajos
Teddy
Ács Mihály
Meorge
Varga Viktor
Gusztáv
Körmendy
Elly
------ Ilona
Történik az I és II. felvonás Flaubert üveggyárában,
Brüsszel mellett, a III. felvonás pedig az öreg Mdieflor
kastélyában: a Bois de Boulogr.e-ban, Parisban.

Valódi francia és amerikai gyártmány eredeti csomagolásban,
án
Orvosilag ajánlva.
Feltétlen megbízhatói

Perkeo

Újdonság!

»Fatime"
Ára tcként 4 - 8K
.Semiramis"
10-12 K
Legfinomabb, legvékonyabb és legmegbízhatóbb, az
Összes eddigi gyártmányokat felülmúlják. Törv. védve. Kizárólag csak cégemnél kaphatók.

UJ!

„AUTÓ VAGINAL SPRAY"

n

s
/S

UJ !

Ay
o

a legmodernebb és legkényelmesebb
női óvó különlegesség.
Ára 15 korona.
Szétküldés titoktartás mellett.
Az összes betegápolási cikkek nagy
választékban.
Kérje ingyen és bérmentve 3000-nél több ábrával ellátott legújabb képes árjegyzékemet.
IC f i

F'TS

I

n L . 1 . 1 . 8 1 Ja

orvos-sebészeti

műszer-

é s gummiáruk gyára,

Budapest, IV., Koronaherceg-utca 1 7 . Pr.
Alapíttatott 1878.
Telefon 13—76.
| f E hirdetésre hivatkozók lOkoronánfelüli vá-1 f
B
• sáriásnál 20% engedményben részesülnek. • •

Omega
Kaweco

5 kor.

10
12*50,,

Penkala I.

20 „

Penkala II.

24 „

Kizárólag kapható:

faraktározásra is alkalmas, kiadó.
B ő v e b b e t a Back-malomban.

Várnay L.

N a g y o b b udvartelep,

könyv- és papirkereskedésében

SZEGEDEN.

Pártos Alfréd
butortelepe,

S z e g e d , Vár-u- 2.

Leszállított árak!
Telefon

223.

N

A

Y

R O N A

E S

köztisztasági gépek és eszközök gyára

BUDAPEST, V. KER. ALKOTMÁNY-UTCA 4. SZÁM.
Telefon 63—28. szám. Utcaseprőgépek. Locsolókocsik. Aszfaltmosógépek,
.
Aszfaltmosógummilapok. Hóekék. Szeméttargoncák,
162
Jjf^
Szemétgyüjtőszekrények. Hulladékkocsik és szeVtyp
meteskocsik. Úthengerek. Pöcegödörtisztitók. Szivattyúk. Kátrányozógépek. Kátránymelegitő üstök,
Állandó mintakiállitás. • • •
Legmodernebb kivitelben.
•• •

Szab.

Q p a e p e l

cséplőgép

LEMEZTÖÜEfC-ROSTA.

Jfioskooits cipőárúháza, Szeged]
Kárász-utca

Egyedül gyártja a feltaláló:

GRAEPEL HUGÓ

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

#

14.

n

Telefon

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, han e m HŰT* hazai elsőrendű " Ü Ü amerikai
é s francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 10—13—17—22 korona árban.
567
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Redőnyös és lapos Íróasztalok

Iratszekrények, Káriyanyiivánfartás.
Teljes intézeti berendezések, jt

tlírsch ós Társa, Budapest

Jiina"

1

a jelenkor legtökéletesebb

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

PénZsKönyu ^oRsnúnyszeKrÉnyek
Elsőrendű minősig.

Szolid árak.

¥., Alkotmány-utca
¥s«iéki kefü3elS k é p v i s e l ő k k e h e i t s í n e k .

19.

sz.

APRÓHIRDETÉSEK,
Izzad v a l a m e l y testr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
G y e n g e nők, g y e r mekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-féle „C h i n avasbortól". Ára 2*40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
205

Csipke-

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

LUCZA JÓZSEF

kelmefestő és vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 694.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpaloia.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HOHMEZŐVÁSÁRHELY, Szegedi-u. 8.
G y o m o r b a j o s o k dicsérik a Leinzinger-féle
gyomorcsepp jó hatását.
Üvegje 80 fillérért kapható
Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged,

.szor
Kevesebb

különös figyelmébe!
Ha Fortiinnal permetez

a munka,
szor a
Kevesebb,
amur,habén

és

.... FŐBBIK

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

FORHIN
Gyümölcskertészek

-nak nincs üledéke, vizbe dobva azonnal'oldódik
biztosan pusztítja a perenoszp^rát;

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 l«t, a gyümölcsrovarok elleni védekezésre rovar- nyvet minden kártékony rovarlekötésére, rovarfotó övet az összes
kártékony rovarok elfogására, Laurinát a rovarok ellen nyári védekezésre. Lau 11
Karbolineumot a rovarok elleni téli védekezésre. Lairil oltov'RSzt az oltványok
nemesítésére, Ichneumint a zsenge virágok permetezésére, Nico'in Quassiakivonatot
faiskolák permetezésére, Topomort mezei egerek pusztiíására. Pampilt rovarok és
darazsak elfogására. Tessék mindezen cikkekről kimeritő lebást és hasznalati
utasítást kérni, melyet inqyen és bérmentve küld az összes érdeklődőknek a

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

HOFFMANN JÁNOS SZEGED.

jCIpOKREM
^

^

Minősege Kitűnő
Lgphi.UiszlLfe
W

láf>y,esLti n

eyártlaHERCZEG ésGEIGE.R
c&á$Z-és klr. udvari szállító B u d a p e s t .
KAPATÓ MINDENÜTT. _

Hirdetmény.
F. hó 30-án megtartott VSÍ. évi rendes közgyűlésünk társaságunknak 600,000.koronára leszállított alaptőkéjét 3 0 0 0 drb 1 5 0 . - korona névértékű uj részvény
kibocsájtásával 1 . 0 5 0 , 0 0 0 . - koronára emelte f e l .

Az uj részvényekre a régi részvényeseket az alapszabályok 3. §-a szerint elővételi
jog illetvén meg, annak gyakorlására azzal hívjuk fel őket, hogy minden négy (4) régi
részvény birtoka három (3) uj részvény jegyzésére jogosít, töredék részvények azonban nem bocsájtatnak ki. Az uj részvények kihocsájfási ára 152 korona, melyen
felül még 6 4 fillér bélyegilleték jár.

Az elővételi jog gyakorlásának s az ennek alapján járó uj részvények jegyzésének zárhatárideje 1913. évi április hó 5-ik napjának d. e. 12 órája; a régi részvények
az elővételi jog gyakorlásának feljegyzése végett intézetünk helyiségében a pénztári
órák alatt bemutatandók; a jegyzett részvényekért járó darabonkinti 152 K 64 fillér,
a jegyzés alkalmával egy összegben befizetendő.

Az elővételi jogon át nem vett részvények jegyzésének zárhatárideje 1913. évi

április hó 7. napjának d. e. 12 órája; a jegyzéssel egyidejűleg a részvényekért
járó darabonkénti 152 K 6 4 f. egy összegben lefizetendő.
Az uj részvények 1913. év január 1-éfől kezdve adnak jogot az osztalék-

hoz s a jegyzés időpontjától kezdve a részvényesi jogosultságnak gyakorlásához.
Szeged, 1913. március hó 31.
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