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Szeaed, 1913.
Szegedi dolgok.
A fővárosi sajtóban nap-nap mellett
borul egy-egy kis árnyék Szeged jóhirére.
Sőt néha nem is olyan kicsi ez az árnyék.
Vezércikk, napihir, közgazdasági
rovat
e
gy-egy botrányunkat szellőzteti. Ha tovább is igy haladunk, valóságos b o t r á n y várossá nőjjíik ki magunkat. Az ország
közönsége maid megszokja, hogy minduntalan valami botrányt olvasson rólunk.
Szinte attól tarthatni,
hogy valamelyik
élelmes fővárosi lap „Szegedi botránykrónika" címen u j és állandó rovatot nyit a mi
rovásunkra. Szinügyi bizottság,
közkórház, bankbukás, aztán megint bankbukás,
közkórház, szinügyi bizottság kerül szőnyegre, ha ugy tetszik: teritékre. Itt az
ideje, hogy elkiáltsuk m a g u n k a t : „Álljunk
meg egy s z ó r a ! " Ne legyen a mi jóhirünk
gazdátlan, bitang jószág s ne írjunk mindig epébe mártott tollal a szegedi dolgokról. Szolgálatot senkinek sem teszünk vele, ellenben eltékozoljuk ezzel minden erkölcsi tőkénket. Szeged
tagadhatatlanul
nagy rokonszenvnek örvend egész Délmagyarországon. De országszerte is. H o g y a
nagy árvízkatasztrófa után Szeged ismét
oly gyorsan talpra állhatott, részben ennek az országos rokonszenvnek köszönhető. Aki idegen Szegeden megfordul, igaz
elismeréssel adózik és őszinte
örömmel
szemléli palotás metropolisunkat.

Jön a megváltó!
Irta: Révész Béla.
Kicsiny harang csendült meg az ébredő hajnalban és a kemény téli levegőben
zengett, reszketve csilingelt a hangja. A faluban egymásután nyiltak a kapuajtók, ködmönös parasztok, nagykendőbe burkolódzó
asszonyok bújtak ki rajtuk és elindultak a
templom irányában. A havas, sápadt szürkület fakóra festette az embereket és azok, a
mint egymásután lépegettek, nem különböztek egymástól, a hónaljak alatt egyformán
ott szorongott a nagytestű imakönyv, lomha árnyék kúszott mindegyik nyomában, a
jeges utón.
A roráték ideje volt, karácsony előtt, a
mikor az emberek készülődnek Jézus megszületésére . . . itt is, a faluban, nyomorult
parasztok, áhítattal irtották a képzelt bűnöket tiszta szivükből és a hajnali miséken buzgón könyörögtek az ég kegyelmeért, ha netalán a megélhetés napjainak során lázadó
szó hagyta volna el ajkukat.
A sínylődő emberek, most a karácsonyi
ájtatosság idejében, töredelmesen érezték,
hogy sokat vétkeztek az elmúlt esztendőben.
Szintúgy, mint az előző években, mióta a
sorsuk megfordult és az isten kipróbálja
őket.
A földjüket, melyből kinőtt a szűkös kenyér. elkányázta a bérlő. Husz teljes évig
senki másnak nem zsendül a kalász, nemcsak

II, évfolyam 76, szám.
De ha minden házi szennyesünket kivisszük a Széchenyi-térre, nemcsak, hanem gyorsvonattal a fővárosba szállítjuk
közszemlére, akkor ez a rokonszenv vajmi
h a m a r lelappad. Hogy ez Szegedre nem
előnyös, nem kívánatos, magától értetődik. Szeged fejlődésének természetes menete az, hogy amint m a
iskolaügyekben
emporiuma az egész Délvidéknek,
ugy
közgazdasági téren is vezetőszerepre jusson. Eléggé fejlett vasúti hálózata, mely
az erdélyi és fiumei gyorsvonattal mondhatni napok múlva csak tökéletesbedik,
kedvező földrajzi fekvése, gazdag vidéke
ennek a vezetőszerepnek az elérését nemcsak lehetővé, de a minden erőnkkel való
a r r a törekvést mindnyájunknak kötelességévé teszi. Ne vessünk hát önmagunknak
gáncsot! Engedjünk ténykedéseinkben szerepet a Jo'kálpatriocizmusnak is. Ha mesterségesen, v a g y önző érdekből nem fojtjuk el ezt a lelki tényezőt, akkor az elég
erős a — megengedem — néha indokolt,
de vajmi g y a k r a n indokolatlan felháborodás, h o g y ne m o n d j a m müfelháborodás
nullifikálására, v a g y legalább mérséklésére.
A szinügyi bizottság tengeri kígyóvá
nőtt kérdését m a j d megoldja a tanács,
v a g y a közgyűlés, az építendő közkórház
momentán kedvezőtlenné alakult kérdése
is kedvező megoldásra kell, hogy jusson,
mert a mai közkórház
tarthatatlanságát
náluk, de az egész környéken. A tizcsapás
közül aztán közéjük vágott az utolsó, amikor
megcsinálták a vasutat és ilyformán a parasztok elestek a fuvarozástól is és rájuk borúit a zsellérség, a nyomorult sötétség felbője. Mindezért a parasztok ezen a környéken igen sokszor bűnbe estek és titkos jussukat a türelmetlen napokban sürüen használták, zúgolódtak, káromkodtak, mignem karácsony idejére, ilyenkor, észretértek.
A szenvedő emberekre ráderengett a Jézus arca. A szivek mélyén forradalom háborgott és megnőtt, szárnyas lett bennük a
hit, hogy jön a Megváltó. Az evangélium
legendái, mint eleven valóságok, ott rajzottak az emberek lelkében és a csöndes estéken, a szomorú szobákban, amikor a szent
könyveket forgatták, lejátszódtak előttük —
a képzelet gyöngéd segitségével — az istenes
idők, a megnémult Zakariás rejtelmes viselkedése, a Keresztélő János tüneményes küldetése, a Liliomos Asszonynak csodás esetei; meg rebbentek a szemük előtt a menybolt káprázatos.megnyilatkozásai és dus hálával. az alázatosság gerjedelmével telt be a
szivük: az ódon írások regélték, proféciálták,
hogy megszületik a Megváltó, a hatálmasokat levonja az ő székükből, az alázatosokat
'fölmagasztalja és betölti az éhezőket minden
jóval . , .
Közeledett karácsony napja, a Luca fordulóján az emberek szivében melegebben lüktet a reménység. Mikor egymásután jöttek
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minden számottevő és illetékes tényező elismeri, a bankbukások pedig igazán nem
szegedi botrányok, hanem országos, nemzeti csapások, amelyeket a világpiac sivár
helyzete zuditott ránk.
Midőn e sorokat irjuk, távol áll tőlünk egyéni érdekek szolgálata,
hanem
Szeged jóhirének a féltése, édes m i n d n y á junk közérdeke vezeti tollúnkat. Ez pedig
jogunk is, kötelességünk is. Ezzel tartozunk lapunk irányzatának, Szeged v á r o s á nak és az egész Délvidéknek, melynek rokonszenvét, becsületét, az érdeklődését
Szeged iránt mindenkor és
mindenkivei
szemben meg akarjuk őrizni. Sőt tőlünk
telhetőleg fokozni és gyarapítani.
Sokkal jobban ismerjük a szegedi közönséget, semhogy ne tudnók, h o g y ebben
Szegeden mindenki egyetért
és
együtt
érez mi velünk, mert az hozzátartozik a
szegedi ember t e r m é s z e t r a j z á h o z ,
hogy
sokkal, de sokkalta jobban szereti a városát, semmint a b o t r á n y h a j h á s z a t o t .
Távol áll tőlünk az, hogy azt mondjuk, hogy minden ugy van jól, ahogy van
és hogy itt nincsenek dolgok, amelyek orvoslásra szorulnának. B i z o n y á r a minden
gondolkodó szegedi embernek vannak kifogásolni valói a mi helyi ügyeinkben, de
intézzük el bajainkat magunk között, illetve intéződjenek el bajaink a maguk illetékes helyén s ne éppen a fővárosi lapok
hasábjain.
a gyerekek, a Megváltó csemetéi és be-bekiá'ltották a házakba:
— Szaporodjanak meg bőségben, csirkékben, libákban! — az asszonyok rá-rámondták:
— Ugy legyen . . . ugy legyen . . . hála érte Jézusnak . . .
Az esték mindinkább áhítatosabbakká
váltak. A betlehemesek már mindenfelé jártak. Megkocogtatták az ajtót és fölcsendültek a bejelentő versek:
— Bebocsáttatást kérünk, jöttünk a
Megváltót dicsérni, ha megengedtetik, szép
énekszóval, pásztorok örömévél, elő fog
adatni . . .
Benn a szobában a parasztok zsolozsmán feleltek:
— Halljuk Jézus születését, akit angyalok hirdetnek . . .
A betlehemesek bejöttek és ölben hozták a házikót. Aranyzsupp volt a fedele, ezüstösek a falai, benn pedig a házikóban, a fehér
jászolt bölcsősen ringatta a Liliomos Aszszony. Rubintos palástjukban, gyémántos
koronával a fejükön, állt a három király és
nézték a küszöbről a nyájas idillt. Mária ringat, József alázatosan hajlik a gyermek fölé,
bárányok friss szalmában pihennek és a
karcsú lábu szamár odadörgölődzik a jászolhoz. Az aranyzsupp tetején pedig ékeskedik az emberhivogató, nagy piros csillag.
A betlehemesek énekelni kezdtek:
— Betlehemnek pusztájában nagy öröm
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közfigyelem és kikapcsolja magát az aktuáli- tásból, aki a választójogról fog beszélni, a
(Saját tudósítónktól.) Milyen reménysé- miképen föllegekben járó politikus volna az
gekkel nézhet az ellenzék a politikai jöven- már ma is, aki a már életbelépett véderődő elé?
törvények ellen kezdene most agitációt. Ha
A parlamentben a csatát elveszítette. A egyszer a közvélemény bizonyos kérdések
mi volt, áz többé vissza 'nem tér. Az obstruk- felett napirendre tért, a politikus sem tehet
ciónak örök időkre befellegzett. Nem képzel- egyebet, minthogy ő is az ujabb problémák
hető a politikái helyzetnek olyan fantaszti- felé fordul. Ha nem teszi, ugy az akciója vérkus fordulata, melynek a megjavított ház- szegény marad és a vele szemben álló korszabály áldozatul eshetnék. Ha holnap a koa- mányra nézve egy ilyen akció minden egyéb,
lició 'kerülne kormányra, 6 legkevésbé vol- csak nem félelmetes.
na hajlandó lemondani az uj ügyrendről.
Politikai sikerrel az ellenzéket csak az
Legföljebb titokban örvendezne rajta, hogy kecsegtethetné, ha visszacsinálhatná azt, a
a nehéz harcokat az elődje vivta meg.
mi a többség küzdelmének tárgyi eredménye:
A választói jog körül sincs egyelőre az a véderőtörvényeket, a házszabályt és a váellenzéknek mit kereskednie. A választójogi lasztójogot. Ennek lehetőségében pedig a koatörvény még nincs végrehajtva. Meg kell líció maga sem hisz.
tehát várni, hogy a gyakorlatban milyennek
Mi marad hát számára? A boszu, a
bizonyul. Csak az élet fogja igazán megmu- gyűlölködés és a személyeskedés. Erre a
tatni az előnyeit is, a hibáit is. Az országnak terrénumra vetették most magukat a vert
a saját észrevevése alapján kell majd meg- hadak teljes energiájával. De hát ezt is vájgyőződni, melyik félnek van igaza? A mun- jon meddig csinálhatják? A parlamenti botkapártnak-e, mely azt hirdeti, hogy becsüle- rányokat a nagyabb fajsúlyú politikusaik
tes, liberális és demokratikus reformot kí- máris megunták. Nem kérnek azokból. A
nált, avagy az ellenzéknek-e, mely a meg- kormányelnök személyé ellen '.indított hajtett lépést kevesli és a reform értékét alábe- szában is, mintha már csak inkább Andrássy
csüli? Amig az ország a saját tapasztalatai Gyulának telnék gyönyörűsége. Az ország
szerint nem itélihet, addig az ellenzéknek hir- semmi esetre sem szekundál nekilk.
detett agitációja eredménnyel nem kecsegA kormány politikai helyzete szilárd.
tethet. Ha pedig a nemzet majd a gyakorlati Bizalmi szavazatot kapott épen a Désy-ügyészleletei alapján mondhat véleményt, akkor ben a képviselőháztól is, a főrendiháztól is.
meggyőződésünk szerint, a nagy pör vég- A törvényhozás másik faktora a kultuszmiképen el is dőlt a kormány és a többség ja- niszter lemondásának elintézése által elég
vára. Mindenesetre teljes igazsággal állítha- érthetően sejttette álláspontját, Igy hát a
tó, hogy a parlamenti reform
Magyarorszá- Lukács-kabinet egy kormányt szilárditó-bigon a közel jövendőnek
nem
problémája. zalommal kétségtelenül rendelkezik.
Nincs az az agitáció, mely ezt a kérdést a
A nemzeti munkapárt is teljesen egykövetkező esztendőikben Napirenden tartani séges. Ezt a pártot a közösen megvívott
képes volna. Uj problémák fognak előtérbe harc még jobban összeforrasztotta. Nagy
nyomulni, uj kérdések felé fog fordulni a próbát állott ki. Bebizonyította életképessé-

Az ellenzék reménységei.

hirdettetett, mert a barmok pajtájában, ökör,
szamár jászolában üdvözítőnk született
Az ének elcsendült, három pásztor lépett
most elő a betlehemesek sorából, fehér volt
a ködmönük és fehér volt a szöghajuk, mely
ráverődött a vállukra. Fölemelték a szántott
arcukat és csodálkozva, gajdolva igy szóltak:
— Igy nagy történetet még soha nem
értünk, hogy szózatot halljunk az égen. Azt
haloottuk, Ihogy Betlehembe siessünk, a világ
Megváltójának a köszöntésére.
A parasztok, férfiak, asszonyok, gyerekek fölkeltek az asztal mellől- és gomolyogva a jászol elé siettek.
— Hol van a Megváltó?
— Megszületett?
— Eljött é r t ü n k ? . . .
Letérdeltek a kis házikó előtt, elvették
a betlehemesektől, ölelgették, cirógatták, örömükben ujjongtak:
— Színarany az istálló is, ahol megszületett . . .
— Juj, a szerecsen király . . . az is eljött hozzá . . .
— Ni! A csillag, hogy repült a házikóra . . .
Magasra emelték a jászolt és most már
valamennyien, parasztok, betlehemesek dalolták:
— Uj csillag támadt az égen, kit 'megprófétáltak régen, kit szomjúhozó lelkek várnak . . .
Lassankint, ájtatosan elhangzott
az
ének . . . és az ajtón újra kocogtak. Három
öreg pásztor jött be a szobába. Fehér volt
a ködmönük, fehér a szöghajuk, mely ráverődött a vállukra. Körülnéztek és köszöntöttek:
— Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus!
— Mindörökké amen! Hová igyekeznek
kigyelmetek?
— Megyünk a harmadik határba.

— Milyen járatban ilyenkor?
— Megyünk az igazságot meghallgatni . . .
— Az igazságot? . . . Aztán a harmadik határban találják meg azt? Kinél-minél?
Hogy gondolják?
— Egy szegény ember ajkáról csörgedezik, mint a tiszta patak és aki meghallja,
megérti, friss lesz tőle a lelke . . .
— Csodákat beszélnek, ott keresik az
igazságot, nem hóbortosok kigyelmetek?
— Nem, ami szót elejt, érdemes fölvenni, mint a kincset . . .
— Hiszen tudják, hogy az igazságot nekünk nem mutogatják, bujtatják, takarják, tudj' isten, hol bujdosik . . .
— Jöjjenek velünk és meglátják, hogy
nála van és irral keni be az ember szivét,
amikor beszél . . .
— Aztán miről szól, mi van a szavában, hogy ugy megindulnak rajta? . . .
— A szegény ember bajáról, amin ő segíteni. fog . . .
— És hiszik kigyelmetek, segithet emberfia? . . .
A parasztok, pásztorok és betlehemesek
leültek az asztal mellé, a cicomás házikót letették az asztalra a lámpa mellé és az arany,
ezüstös és gyémántos szinek mind ragyogtak rajta, amikor az öreg, társainál is öregebb pásztor igy szólt:
— Az Urnák vannak kiválasztottjai és
kifürkészhetetlenek az ő titkai . . .
— Hallgatják-e sokan, keresik a !bölcseségét?
— Kicsiny szobában prédikál, de elzeng
a szava messzire. Távoli vidékekről fölkerekednek az emberek és mennek, mennek az
igazság forrásához, amely megbuggyan, mihelyt körülveszik. És beszél a szegény emberek országáról, mely nemsokára itt a földön megnyílik. A szava olyan, mint az égő
iszegfü és megfestegeti a szebb jövendőt,

1913. április 5.
gét, amikor másfél évtized kétségbeejtő parlamenti nyomorúsága után leszámolt végre
az obstrukcióval. Magyarországon végre mutathatja magát a többség is,
A gyűlölködés és személyeskedés terére átvitt harcban sem virul az ellenzék részére babér. Nem képesék megtalálni azt a
pontot, melyből a kormányzást megakaszthatnák, amelyből a minisztérium politikai
vagy parlamenti akcióképességének gátját
vethetnék.
, r,.
Vergődnek incidensről, incidensre. Egyszer méltóságosak, másszor botrányt hajhásznak. Délelőtt hetvenkedően visszautasitók, délután lakást tévesztenek.
Közben pedig a politika halad azon a
mesgyén, melyen a kormány tervszerűen és
megfontolva irányit.
Igazán keserű kenyér most az ellenzéké!
Csatát vesztve, a közvélemény közömbössége mellett tengődik a nélkül, 'hogy tudná, miképen kerüljön ki a zsákutcából, amelybe belejutott.
Nincs más reménységük, mint az Andrássy Gyula legközelebbi cikke, melyben
kilátásba helyezte, hogy a jelenlegi politikai
rendszer megbuktatásának módját fogja kifejteni. Sokan annyira el vannak keseredve,
hogy már ettől a cikktől se várnak semmit.
Tisza István gróf állapota javul, Tisza
István gróf jobb szemén tudvalevőleg operációt végeztek. A házelnök állapota annyira
javul, liogy néhány nap múlva mint teljesen
egészséges elhagyhatj
szobát.
Minisztertanács. Budapestről jelentik: Ma
délután a kormány tagjai minisztertanácsra
gyűltek össze, melyen Lukács László elnöikölt. Folyó/ügyeket tárgyaltak egészen este 8
óráig.
hogy ugy piroslik, mint a küzködő hajnal....
— És melyik a jobb jövendő?
— Az evangéliumban meg van írva . . .
egy akol lesz a világ. Isten képére teremtett
emberek között különbséget nem tesznek,
kezünk munkáját megbecsülik, családunknak
örülhetünk és millió-millió ember fog rávigyázni arra, hogy a földet alólunk ki ne lopják . . .
— És mindezt, mindezt, egymaga az az
ember? . . .
— ö az apostol, aki eljött közénk a nagy
városból. Onnan magasról ellátnak mindenfelé. Elküldték az üzenettel . . . A paloták
árnyékában már nyüzsögnek az uj emberek, akik a szivükkel szövetkeztek. Egy kicsi, szegény ember — ugy mondják — giliszta, akit eltaposnak, de millió és millió
nyomorodott, egy akarattal, jóakarattal,
erős kar, mely megfordítja a világot . . .
Jöjjenek kigyelmetek, az igazság magukat
is várja, éjszakára odaérünk s mire elnémul
a világ, a prédikátor hallatja szavát és meglátják, miként a szent könyv mondja, ez fényes dél lesz és éjszakának nem mondhatjuk . . .
A pásztorok, parasztok és betlehemesek
fölkerekedtek és elindultak a harmadik határ irányában. Amerre mentek, az esti harangok csilingeltek, friss hangjuk meg-megkongatta a jeges menyboltot, zengett a levegő, a harangok muzsikáját vissza-visszaküldték az égből s méla, ringó melódiák úsztak az igazság-kereső emberek fölött. Egy
gyönyörű nagy csillag vezette őket, mely
nyájasan nézett rájuk, mintha az Isten szeme volna. És a nagy hidegben nem fáztak,
a lelkük sóvárgott, a nagy szeretet, mely betöltötte szivüket, terelte őket, küldte, biztatta a pásztorokat, parasztokat, hogy megkeressék az aposolt, aki a szegény emberek
megváltására megszületett és közéjük leszállt . . .
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A hajsza.
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désére, az ülés elején szavára kijelentette,
hogy nem szerződtette azt a bizonyos tagot,
tulajdonképen csak erre alapította ellenem
intézett támadását.
A nyilvánosság előtt történt többszöri
fölszólitásom dacára, ön ezt nemcsak jóvá
nem tette, hanem e helyett ellenem intézett
támadását 'tegnapi cikkében harmadik személyeknek reám és eljárásomra egyáltalában
nem tartozó olyan traccsszerü kijelentéseire
alapítja, hogy most már egyenesen ö n t is
fölszólítom, hogy mondja meg kereken, határozottan, hogy az -én eljárásomban mi ki-

fogásolni valót tud, vagy ha ilyennel nem
állhat elő, jelentse ki úriember létére, hogy
helytelenül, besugásoktól félrevezetve támadt meg engem a szinügyi bizottsági gyűléseken és hogy ennélfogva vissza kell vonnia tegnapi cikkének azt az állitását — „barátkozásána'k szálai belefonódtak a bizottság
tárgyalásaiba és a sziniház bérbeadásának
kérdésébe".
Elvárom öntől az egyikét vagy a másikat, de ismétlem, egyenesen, kereken, határozottan, férfimódra.
Wimmer Fülöp.

Ezúttal igazán hálás lehetek Gerle Imre
dr. urnák beható nyilatkozatáért, mert éreztem ugyan, hogy az ellenem tervszerűen inditott és folytatott hajszában, azon a pár ujságirón 'kivül, akiknek egyenes, nyil't föllépésem már régen nem tetszik, -még más titkos kezek is közreműködtek, de mindeddig
nem tudtam azokat kinyomozni, mig most
Gerle dr. ur oik'ke alapján e tekintetben két
tényt állapithatok -meg.
Gerle ur cikke szerint Gaál Endre tanácsos ur neki bizalmasan azt mondotta, hogy
Franciaország
ezideig nem
csatlakoaz „érdekelt tagok" egy bizalmas értekezleten megkértek engem, hogy mondjak le
zott és a párisi kormány ma olyan határoszinügyi bizottsági tagságomról, mert akkor
zatot hozott, amelyből kiviláglik, hogy
talán a fölkavart hullámok elsimulnak.
Franciaország még most se tudja, milyen
Mivel pedig ebből egy szó sem igaz,
utat kövessen. Különösen Anglia föllépése
másrészt ennek híresztelése föltétlenül rosszlepte meg Franciaországot,
valamint
akaratú, fölkérem Gaál Endre dr. tanácsos
Oroszországé
is. Az orosz politika hatáurat és Gerle Imre dr. urat, miszerint tiszrozottan simul a
hármas-szövetségéhez,
tázzák, hogy melyikük nem mondott igazat.
Hogy pedig ne lehessen -itt is kertelni, ismétilletve a monarchiáéhoz, amiben nagy rélem, — amit egy nyilatkozatomban már elsze van lzvolszkinak,
aki valószínűleg
römondtam, — hogy t. i. -ennek épen ellenkevidesen meg fogja buktatni
Szasszonov
zője történt, amennyiben a bizottság követkülügyminisztert.
kező tagjai: Gaál Endre, Back, Balassa, KoBelgrádból és Szófiából jelentik, hogy
vács, Csernovics, Becsey, Weiner urak és én
(Saját tudósítónktól.)
Montenegró ri- sem Szerbia, se Bulgária nem kiván Monösszejöttünk Ujj József dr. ur lakásán közös
eljárás megállapítása végett.
deg és érthetetlen makacskodása magával tenegró, illetve Szkutari miatt a nagyhaItt az összes jelenlevőik lemondása ha- vonta azt, hogy a nagyhatalmak,
első- talmakkal szembe kerülni, viszont — kütároztatott el és csak az én álláspontomat, — sorban a monarchia nyíltan föllépjenek el- lönösen Bulgária — nem óhajtja azt a
hogy addig, amig támadóm, Gerle ur nem lene. Rómából az a jelentés jött, hogy már
látszatot kelteni, hogy cserbenhagyta balmond le, én sem akarnék lemondani, — honagyszámú
idegen
hadihajó
Antivári
kökáni
szövetségesét. Ez az oka annak, minorálta és akceptálta az értekezlet.
zelében
tartózkodik.
Tegnap
tcbb
olasz
ért késik a demarsra a válasza.
Következik az a második érdekes tény,
.amelyet Gerle dr. ur -cikkéből tudtam meg, hadihajó is útnak indult és bizonyos, hogy
Cettinjéből
jelentik:
Negyvennyolc
t. i. Almássy direktor urnáik az a nyilatkoza- ez a flotta megbízást kapott arra, hogy a óra óta Szkutari előtt szakadatlanul
harta, mely szerint Ujj József dr. ur mondotta flottatüntetésben
részt
vegyen.
colnak. Az ostromlók ütegei a legnagyobb
neki: „ugyan szerződtesse már azt az illető
Bécsből jelentik illetékes helyről, hogy intenzivitással bombázzák a várost.
Az
tagot, hogy Wimmer végre be fogja a szászemben bi- ágyuk bömbölése messze elhallatszik. A
ját és ne okvetetlenkedjék". Ez a tény még a monarchia Montenegróval
határozott harc területét a montenegróiak mindenki
sokkal érdekesebb világítást nyer az által, zonyos katonai intézkedéseket
hogy Gaál tanácsos ur Ujj József dr. urnák cl a r r a az esetre, ha Montenegró a leg- elől szigorúan elzárták, ugy, hogy az ideezen eljárásáról tudott, — ezt igazolta, —• rövidebb időn belül nem engedne a hatalgen katonai attasék sem tanúi többé a hadugy, hogy az még nem is véletlenül minímak
kívánságának.
Holnap
Ausztria-Mamüveleteknek,
az orosz katonai attasét kiegy odadobva, hanem szándékosan, tervszegyarország
és Anglia cettinjei
megbízott- véve, aki ugy látszik, a harc területén is
rűen történt.
kormánynál szabadon mozoghat. Montenegrói részről
Ebez csak annyit, hogy fölkérem Ujj ja megjelenik a montenegrói
József dr. urat, mint úriembert, mondja meg, és fölszólítja, hogy záros határidőn belül kijelentik, hogy Szkutari már megérett a
hogy emlitettemée én őneki valaha azt a kí- hagyja abba Szkutari ostromát és vonul- végső általános rohamra, mely
folyamatvánságot, vagy óhajt, hogy az illető tagot jon el csapataival. Ha erre a fölszólitásra
ban
van.
A
szerb
csapatok
tekintélyes
erőide szerződtessék.
teljesen kielégítő válasz nem jön, a'kkor a vel résztvesznek az ostromban. A monteMivel erre Ujj József dr. ur kétségtelenül nemmel kell, hogy feleljen, az ő dolga hatalmak a már megállapított módon fog- negrói kormányhoz közelálló körökben azt
A állítják, hogy Belgrádban a minisztertamost már megmondani és kimagyarázni azt, nak eljárni Montenegróval szemben.
és monte- nács eddig nem hozott olyan határozatot,
hogy miért minősítette ő okvetetlenkedés- monarchia az osztrák-magyar
nek azt, hogy én a helyárak fölemelését el- negrói határon már is életbeléptette a ha- mely a szerb csapatok további részvételét
leneztem, még mielőtt Almássy az igazgatást tárzárt.
a szkutari-i harcokban megszünteti. Állítójóformán megkezdte és hogy én állandóan
Hivatalosan
jelentik,
hogy
a
monarlag
az erődöket egészen rommá lövöldözazon voltam, hogy csakis elsőrendű tagokat
tarthatatszerződtessenek ide, de még inikább azt, chia flottája parancsot kapott arra, hogy ték, ugy, hogy Szkutari tovább
hogyan tudta ő föltételezni rólam, hogy a montenegrói vizeken megjelenjen. A ha- lan.
mindez -azért történik, hogy azt az illető ta- jóraj már Antivári előtt van. A nagyhagot, aki egy elsőrendű társulatnál van és akihez igazgatója ragaszkodik, ide szerződtes- talmak által hozott követelésnek föltétleA mai napon még ezek a jelentések
nül eleget kell tennie
Montenegrónak, érkeztek:
sék.
flottademonstrációra
Azt ugyan láttam és éreztem, hogy Ujj ezért a nemzetközi
Megkezdődött a tüntetés.
a szükséges
intézkedédr. urnák ez az én állásfoglalásom nem tet- már megtörténtek
szik, de miért nem kerestem én külön indo- sek.
Paris, április 1. Az Echo de Paris-nak
kot annak, hogy ő az igazgatót állandóan és
jelentik Rómából, hogy Olaszország
részt
Olasz
és
angol
hadihajók
szintén
elmindenben pártolta?
Montenegrói
De most már t. Gerle ur, jön a kettőnk indultak és részt vesznek a demonstráció- fog venni a flottatüntetésben.
ban. Oroszország
bejelentette
csatlakozá- kői okból jelentik, hogy a montenegrói tendolga.
Ön azon a bizonyos bizottsági gyűlé- sát, de nem1 küld hajót, mivel messzire gerpart bombázása nem fog az országnak
sen nemcsak egy nő nevét dobta bele a vi- esik tőle Antivári. Németország
szintén kárt okozni. A flottatüntetés már ma megtába és a nyilvánosság elé, ami egyáltalá- csatlakozott s ugy volt, hogy az ő hajói is kezdődött és ha nem vezet elég gyors sikerban meg nem bocsátható, hanem azt könynyelmiien !és bizonyíték nélkül is tette. És elmaradnak hasonló okból, ma azonban a re, akkor nagyobb nyomaték okáért csapatokat fognak partraszállitani.
dacára annak, hogy Almássy, Back ur kér- fíreslau nevü hadihajó elindult.

ULTIMATU

Megkezdődött
aflotíademonstráció!

a legújabb tavaszi férfiöltönyök, gyermekruhák, férfi- és női Raglánok, lányka kabátok.

HOLTZER és ABONYI
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Cégűnkre figyelni!

fO DÉLMAGYARORSZÁG
London, április 1. Edvárd VII. angol csatahajó Korfuba érkezett, a Dartmauth cirkálóba jő szintén ma érkezett oda. Tizenhat görög szállítóhajó szerb csapatokkal útban van
San Oiovanni di Medua felé.
Időt akarnak nyerni.
Cetlinje, április 1. A iflottaidemonstráició
ili-ire itt semmi különösebb benyomást sam
tett. A montenegrói kormány még most sem
hiszi, hogy a hatalmak Szkutari miatt egyöntetűen fognak eljárni. A montenegrói kormány válasza a hatalmak 'd-étmarsára, melyet
Szkutari bombázásának abbanhagyását követel tók, állítólag még nincs készen. Illetékes
helyen ezt azzal indokolják, hogy a szövetségesek erre vonatkozó eszmecseréjüket még
nem fejezték be. Tényleg ugy áll a dolog,
hogy időt akarnak nyerni, abban a reményben, hogy Időköziben Szkntariit bevehetik és
ezzel Európát befejezett tény elé állithatják.
Válaszúton a franciák.
Pár is, április 1. A lapok legnagyobb része kisebb-nagyobb fölháborodással ir az ellen, hogy Anglia részt vesz a flottatüntetésben. A Maiin azt mondja, hogy Angliának ez
a lépése megzavarja a hatalmak
egyetértéséi, A francia kormány nehéz helyzetben
van. mert ha tovább igy fejlődnek a dolgok,
választania kell majd két szövetségese között.
Róma, április 1. A Popolo Romano értesülése szerint Franciaország azt fogja indítványozni
a
nagyköveti
konferencián, hogy a flottatüntetést szerény keretben
vigyék keresztül, tehát csak két hatalom:
Ausztria-Magyarország és Anglia vegyen
részt benne.
Teljes erővel.
Belgrád, április 1. A Mali Journal
jelenti Cettinjéből: Az egyesült ostromló
csapatok Szkutarinak a bombázását teljes
erővel újra megkezdték. A montenegróiak
már a harc elején nagy sikereket arattak.
A török ütegeket elhallgattatták. Itt minden árúban várják azt a hirt, hogy a város kapitulál,
Belgrád, április 1. A Politika kétségbevonja, hogy a szerb kormány már elhatározta volna, hogy csapatait Szkutari alól
visszavonja. A lap kijelenti, hogy a kormány
keze eddig minden irányban- teljesen szabad.
Itt a jegyzék!
Konstantinápoly, április 1. Tegnap adták
át a nagyhatalmak követei a hivatalos jegyzéket a portának. Ma publikáiták a jegyzéket, melynek szövege a következő:
Alulírott nagykövetek tudomására hozzák az ottoimán császári kormánynak, hogy.
a hatalmak, kiknek' közvetítését Törökország
elfogadta, megegyeznek abban, hogy a hadviselő államoknak a következőkéi ajánlják a
békepremiliinárék alapjául:
1. Az ottornán birodalom európai határa
az Enosz és Midia közöM húzandó egyenes
vonalat fogja követni. E vonaltól nyugatra
fekv ő összes területeiket Törökország a szövetségesekmek "engedi át Albánia kivételével,
melynek határai és alkotmányos rendszere a
hatalmak által lesz megállapítandó.
2. Az Éget szigetek kérdésének rendezése
a hatalmak döntésének van fentartva.
3. Törökország Krétát illetőleg teljes étrdekeletlenségét jelenti iki.
4. A hatalmak nincsenek abban a helyzetben, hogy a hadikárpótlásra
vonatkozó
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követelést támogathatnák. 'Lehetővé teszik
azonban a hadviselőknek, hogy részt vegyenek a Párásban összeülő nemzetközi Ibizottsá
gon, mely mag fogja állapítani a szövetséges
államok igazságos részesedését a. nekik jutó
u j területekre aső ott mán államadósságban
és pénzügyi terhekben.
iE békepreliminárék alapul vételével az
(ellenségeskedések befej ezendők.

9>

Igazgató: Vas Sándor.
Telefon 1 1 - 8 5 .

Késő este a portán minisztertanács ült
össze, hogy a jegyzékről és az arra adandó
válaszról tanácskozzék.
Konstantinápoly, április 1. A kollektív
jegyzék átnyújtása után a külügyminiszter
az angol és azután az orosz nagykövetet fogadta. Valamennyi nagykövet ezután a nagyvezérhez ment, akivel tanácskoztak. A jegyzék átnyújtása a tőzsdén kedvező hatást tett.
A török konzolok emelkedtek. A kormány
szigorú intézkedéseket tett annak megakadályozására, hogy a rendet és a nyugalmat
hamis hirek terjesztésével megzavarják. Egy
ujságirót, aki az ikdam-ban közzétette azt a
hirt, hogy a nagyvezér a kincstári hivatal
igazgatóját magához hivatta és neki utasításokat adott, Angorába száműzték. Hir szerint a porta kedvező impressziót szerzett a
hatalmak jegyzékéből és nagyjában elfogadja azokat a béketárgyalások
alapjául.

Szerdán és csütörtökön
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Detektiv dráma 5 felvonásban.

Beöthy Pál a kerületek beosztásáról.
Beöthy Pál, a képviselőház alelnöke nyilatkozott ma a választókerületek uj beosztásáról. Arra a kérdésre, hogy mi lesz a május
5-én összeülő parlament penzuma? — igy
felelt:
— Azt hiszem, bekerül a törvényjavaslat a választókerületek beosztásáról, amelyet
sürgősen el is kell intéznie a Háznak. Ez a
törvényjavaslat az én értesülésem szerint
inkább csak generális természetű lesz. Meg
fogja állapítani a választói kerületek számát városok és vármegyék szerint, de tényleges beosztás munkáját és a részletek kidoldolgozását a kormányra bizza. Igy volt ez a
műit választási törvényekben is.

Szerdán utoljára

Scott

kapitány

Leleplezett államférfiak. Rómából jelentik: A római igazságügyi palota építésénél
nagyszabású visszaéléseknek jöttek a nyomára, amelyeknek földeritésére parlamenti'
bizottságot küldtek ki. Ez a bizottság most
fejezte be munkáját, de már megelőzően letartóztatták az építési vállalkozót és a vasúti
minisztérium. egyik osztálytanácsosát. A bizottsági vizsgálat eredményeként ujabb büntető eljárást inditottak több állami tisztviselő
ellen, akik a kincstár kárára jogtalan hasznot biztosítottak a vállalkozónak. Többek között azzal vádolják Pozzi Domeniko másod-államtitkárt, hogy minden elfogadható
ok nélkül kilencszázezer Urát utalt ki a vállalkozónak. Pozzi volt egyike a Nasi-féle
panamák leghevesebb üldözőinek, mignem a
saját panamái is napfényre kerültek. Vádolják 'továbbá Brunialti képviselőt, aki kierőszakolta, hogy elnöke legyen egy bizottságnak, amely aztán három és fél millió Ura
kártérítést szavazott
meg a vállalkozónak.
"Brunialti előbb teljesen szegény ember volt,
de az igazságügyi palota építése óta már ő
is építtetett Rómában egy pompázatos kis
villát. Gyanúsítják továbbá a , pénzügyi bizottság elnökét és még számos képviselőt,
akik a vállalkozónak segítettek abban, hogy
az államot megkárosítsa.

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

Telefon 1 1 - 8 5 .

expedíciója 3 felvonásban.

Mindkét sláger minden
előadásban be lesz mutatva.

Az előadások szerdán és
csütörtökön

már délután 3 órakor
kezdődnek és

éjjel 12-ig folytonosan
tartatnak.

É

Helyárak, mint rendesen.
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Bonyodalmak az
uj kórház tervei körül.
— Ellentétek a miniszter és
Korb Flóris müépitő között. —
(Saját tudósitónktól.)
Egy háromkötetes
regénynek nincsen annyi fejezete, mint a
mennyi nap-nap után kezdődik az uj kórház sokasodó aktacsomójában. Tegnap a
pénzkérdés lohasztott le minden reménykedést, amit naiv emberek a kórház mielőbb
való fölépítéséhez fűztek, ma pedig a kórház kész tervei körül támadnak olyan nehéz
bonyodalmak, hogy azok ismét jói dőre viszszavetik majd a kórház amúgy is zavaros
és végső tisztázásra szoruló ügyét.
A Délmagyarország
annak idején közölte azt a belügyminiszteri leiratot, amelyben
a miniszter bírálatot mondott a kórház terveiről és elősorolta azokat a változtatásokat, amelyeket a terveken szükségeseknek
tart. A belügyminiszter kifogásai legközelebbről érintették Korb Flóris műépítész', a
kórház-tervek készítőjét, aki a város tanácsahoz ma érkezett írásában részletesen reflektál a miniszter 'kívánalmaira. Kiválóan érdekes ez az irás, mert Korb Flóns szembehelyezkedik
a miniszterrel éi azt
mondja,
hogy annyival kevésbé járulhat hozzá a válnrziatásaihoz,
mert az eredeti
megoldást
sokkal jobbnak tartja, Végűi azt ajánlja a tanácsnak, hogy a belügyminisztert fölterjesztéssel kell rávenni arra, hogy álljon el a változtatásoktól
és járuljon
hozzá az eredeti
tervekhez. Hogy a tana a és a közgyűlés milyen álláspontra fog helyezkedni, az még
kérdés, annyi azonban bizonyos, hogy a tervek körül támadt ellentétek elsimítása kemény dió lesz.
Tekintetes Városi Tanács, — 'kezdődik
Korb Kláris levele — van. szerencsém igazolna, hoigy a nagyméltóságú m. ikir. belügymi1 Hisztériám rendeletének másolatát, melyben
a városi kórház építkezése a felsorolt kikötéseik mellett engedélyeztetik lés az lépitési
terveket átvettem; a tekintetes Tanács erre
vonatkozó átiratában foglaltakra a következőkben bátorkodom megfelelni.
Módosítások,

utmutatások,

A belügyi leiratnak :az építkezés műszaki részére vonatkozó megjegyzései két csoportba oszthatók: olyanokra, melyek módosítási kívánságok és olyanokra,, amelyek csak
útmutatást (kívánnak szolgálni az esetben, ha
a meggondolandó alapeszméhez az építtetÖ
jónak tátija hozzájárulni.
Az előibibi csoporthoz tartoznak: 1. a felvételi épület középrészének alaprajzi kisebbítése; 2. a belgyógyászati osztály középépületében tervezett ambulatóriuim területén e|k
csökkentése; 3. az elmebeteg-osztály földszinti betegmegfigyelő helyiségeinek megváltoztatandó beosztása; 4. a hullaház ibeszentelő helyiségeinek területi csökkentése és 5.
egynéhány apróbb célszerűségi javaslat, némely helyiség helyzetének .felcseréléséről
vagy pótlásáról.
A másódiik csoportba tartozik: 1. iniáiitványozása annak, hogy a belgyógyászati
és a sebészeti betegpavillonok alaprajzi elrendezése áttervezi essék azon reményben,
hogy ezáltal a nagy kórtermek előtti folyosó
mellőzhető és a kórtermek és ,a nappali közötti folyosó magvilágitása előnyösebbé válik; 2. megfontolás t á r g y á v á teendő, v á j j o n
az előirányzott alacsony nyomású gőzfűtés
helyett nem volna-e célszerűbb u. in. kényszermozgásai melegvízfűtést berendezni; 3.
v á j jon a szükségelt villamos erő nem-e volna
házilag termelendő; 4. jaivasoltatik a fiertőzőIbetegek pavilIonjaiból ibiifdlyó csatorna-vizek
oheimiai utón való fertőtlenítése; 5. megjegyeztetik, ihogy a hézagmentes padlók helyett
linóleum fektetése előnyösebibnak mutatkozik
és 6. a belgyógyászati ós a sebészeti osztálynak egy-egy külön (épületben tervezett elhelyezése helyett olcsóbbnak és megengedhetőnek t a r t j a a íkét külön rendeltetésű osztály
egymásfölé helyezését egy épületben.

Ez utóbbi csoportban felsorolt megjegyzések meggondolására él f o g érkezni az idő
akikor, amidőn a részletes kiviteli tervek végleg megáll api tamdók lesznek, ugyanez áll az
első csoportban leirt alaprajzi módosításokra,
az elmebeteg pavillon földszinti alaprajzának átalakítása kivitelezés előtt rajzban bemutatandó lesz.
A miniszter bírálata ellen.
Ez utóbbira legyen szabad lehetőleg röviden néhány megjegyzést tennem:
Nem tudok a magam jószántából a belügyminiszteri
bírálatban leirt
változtatásokhoz hozzájárulni, mert ezekben egyrészt speciális orvosi szakvélemény
a döntő,
másrészt mert eddigi tapasztalatom
alapján az
eredeti alaprajzi megoldást sokkal
jobbnak
tartom. Ebben a fölvett betegek megfigyelésére a földszinti bejárat mellett jobbra-balra
két-két négyágyas szoba terveztetett. Kettő
a férfiak, kettő a nők épületszárnyában. —
A bírálat ezek egyesítését kívánja, ugy, hogy
frissen fölvett betegek fektetésére mindkét
szárnyban egy-egy nyolcágyas kórterem létesülne.
Én azt tapasztaltam és eddig mindegyik
eimeosztályt ugy építettem meg, hogy az
ujönnan fölvett elmebetegek megfigyelésére
két helyiség szükséges, mert különben megtörténhetik az az embertelenség, hogy egy
olyan beteget, akinelk elmeállapotával még
nincs tisztában az orvos, tehát nem is tudhatja rnég, hogy vájjon nem józan elrnéjii-e, ugyanazon kórterembe fektetik, amelyben undorító bajban levő beteg, vagy esetleg egy a büntetőtörvényszék elől menekülni akaró szimuláns vádlott helyeztetett el.
A női osztályon is tekintettel kell lenni
arra, hogy esetleg egy gyermekágyi elmezavarban szenvedő beteget is kell betegségének rövid idejére elhelyezni.
Szomszédságában ennék a fölvételi megfigyelő osztálynak, iaz összes nyugodt betegek számára két-két szobát, 3 férfi és 3 nő
elhelyezfoetésére terveztem. — Hogy ez a
közkórháznak
szabályzatával
ellenkezik,
az
sajnálni való, mert ezek híján nem lehel jó az
elm ebeteg-osztály.
Felterjesztés!
Feltétlenül SBükséges 'gondoskodni urnái,
bár a legszerényebb keretiben, hogy randkivüli eseteikben és a beteg társadalma állására való tekintettel, hacsak rövid időre is, az
elkülönítés lehetséges legyen; ugyancsak kívánatos a közvetlenül teljés 'gyógyulás előtt
álló (elmebeteg elkülönítése izgató környezetétől.
A nyugtalan, betegek paivilloujaiban szintén terveztem két-két elkülönített 'összesen
3—3 ággyal, mert ezelk hiján a dühöngök celláinak számát kellett volna szaporítanom; az
előző berendezést sokkal humánuaaiMmak és
a k o r r a l haladónak találom.
Végül még e r r e vonatkozólag tisztelettel jelenteim, hogy az ©Imeosztály alaprajzi
megoldása Marovcsik Ernő egyetemi
tanár
alapos kritikája
mellett terveztetett,
valamint u g y tudom, hogy ezt a csekély eltérést
a szabályzattól az országos közegészségi tanácsban senkisem kifogásolta.
Szerény véleményem szerint a szóban
forgó tervnek
megváltoztatása
ellen és az
eredeti beosztás
megtarthat ása,
érdekében
megfelelő felterjesztéssel kellen élni a belügyminisztériumhoz;
ennek elhatározása előtt
azonban szükséges volna városi kórház orvosi testületének és a tiszti főorvosinak ia
meghallgatása.
Korb Flóris s. k,, építész.
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Dr» üöífeohe§*€§ Pál ügyvéd
irodáját április 1-től kezdve
Básíya-ufca 9. sz. a?á helyezte át.

Eltűnt Nizzában
egy budapesti banktitkár.
— Dr. Havas Ernő tragédiája. —
(Saját tudósitónktól.)
A francia Riviérának szomorú magyar eseménye van: Havas
Ernő dr. fővárosi ügyvéd, a Magyar Agrárés Járadékbank cégvezető-titkára, aki szüleivél Nizzában töltötte a húsvéti ünnepeket,
nyom nélkül eltűnt. Havas Ernő dr. huszonhétéves, igen talentumos, nagyrahivatott
bankember, fia Havas Emil udvari tanácsosnak, a Leszámítoló Bank igazgatójának. Havas Ernőnek semmi oka sem lehetett, hogy
öngyii'kos szándékot forgasson elméjében;
teljesen rendezett viszonyok közt élt, lelkileg
és anyagilag egészen kiegyensúlyozott, korrekt férfi, aki egy biztos karriér kényelmes,
kikövezett utján haladt. Szüleihez forró gyermeki szeretettel ragaszkodott, már csak őket
sem akarhatta elkeseriteni, gyászba borítani. Minden körülmény és látszat tehát amellett szól, hogy bűnténynek
esett
áldozatul.
A bűntényt ma még áthatolhatatlan homály
födi; a nizzai és a budapesti rendőrségek dolga lesz világosságot teremteni.
Budapesten óriási feltűnést keit Havas
Ernőnek titokzatosan tragikus sorsa. Különösen pénzügyi körökben és az előkelőbb társaságokban (fogadták mély részvéttél a
nyugtalanító hirt. Egyelőre csalk arról lehet
beszélni, h o g y Havas Ernő eltűnt. Szüleivel
a mult hét péntekjén kellett volna hazautaznia Budapestre, hálókocsi-jegyük meg volt
váltva és az elutazásra kitűzött napon Havas Ernő nem volt sehol. Azóta nem adott
életjelt magáról. A nyomozás teljes erővel
megindult.
Havas E r n ő dr. és szülei Nizzában a Ciniiez villanegyedben laktaik március 15-ike
óta. A Hotel Rivie Palaceban volt két szobájuk. S ű r ű n jártaik s z í n h á z b a ,
;han,gverj;enyekre, de később, a rossz időjárás miatt, elhatározták, bogy március vége felé hazautaznak. Március 26-án, szerdán, e b é d ' u t á n Havas Ernő kikészítette a frakköltönyét, azzal,
hogy este társaságba megy. Később szürke
ruháiban távozott s azt mondta, szüleinek,
hogy hálókocsi-jegyet f o g vermi Budapest
felé. .Azután nem látták többé a fiatalembert,
Nizzai imagyarok 'alfckor látták utoljára,
amikor végigment a nagy sétányom és a rvillanegyedfelé tartott. Szürke r u h a volt rajta.
Este kezdtek nyugtalankodni a szülei. Fölkutatták az egész parkot, a kaszinókat, a hoteleket, a mulatókat, de nyomára sem akadtak. E r r e a rendőrséghez fordultak segítségért. Havas E m i l és felesége az egész éjszak á t ébren töltötte, de reggelig semmi hirt
sem kaptak, A nizzai rendőrség ekkor m á r
alaposan gyanakodott, hogy Havas doktor
bűnténynek esketett áldozatul. Azt sem tartják kizártnak, hogy valamelyik kokott a hálójába csalta, meggyilkolta vagy meggyilkoltatta ós kifosztotta.
A Riviéra környékén meglehetős nagy
számmal vannak ilyen női gonosztevők, akik
gazdag ékszerekre lesnek. Bár az sem lehetetlen, hogy séta közben támadtak r á és mint á n elvették a nála talált ezer frank készpénzt, eltették láb alól. Eddig azonban egyetlen pozitiv nyom sincs a rendőrség kezében.
A f r a n c i a és olasz napilapokat nyomban értesítette a ren dőrség, bogy a gyilkosok íö.llh aj szólásában, illetőleg a tényállás megállapitásában mindenki segítségére legyen. Nizzában és a környékbeli falvakban kiplakatirozták az esetet. Havas E m i l nagy jutalmat tűzött Iki fia kézrekeritőjének, vagy a nyomravezetőinek, m a j d Párisba utazott s i t t több
detektívet fogadott fel, akik m á r Nizza környékén vannak. Budapestről Ba.rta Arnold,
a Leszámitolóbank igazgatója, az eltűnt fiatalember nagybátyja, H a v a s Ernőnek minden
itthon talált arcképét elküldte Nizzába. Madaras sy-Beck Marcell iháró, a Leszámitolóbank vezérigazgatója, Mentonéban értesült a
megrendítő esetről és azonnal Nizzába uta
zott. Barta Arnold igazgató szintén elutazott
Nizzába, hogy a szerencsétlen szülőiket támogassa. Ott van Tószegi Ferenc u d v a r i taná. csos is, alki a Havas-család közeli rokona.

mm
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Budapesten a tőzsdepalota mellett, a Zoltán-utca 18. számú Lázban van Havas Emil
udvari tan,ácsos, a Leszámítoló Bank igazgatójának fényűző módon berendezett nyolcszobás lakása. Az urilakiás most üres, csak
,a cselédség van odahaza, amely nem győz
felvilágosításokat adná a nagyszámú érdeklődőknek. Tegnap óta búcsújárás van a Havasházban, az ismerősök mag a jóbarátók egymás kezébe adjálk a kilincset, szól a teleifon
és mindenfelől riadtan (kérdezik: hol van dr.
Havas Ernő?
Egész délelőtt kocsik és autók álltak meg
a Zoltán-utca 18. számú ház előtt. Az érdeklődők folyton kérdezősködnek, de bizonyosat
nem tud senki, még a rokonok se.
Dr. Havas Ernő csendes, visszavonult
életet élő emiber volt, társaságba nem igen
járt, szerelmes volt. Egy kis táncosnő, Hansi
Tagi Duval babonázta meg a fiatal banktisztviselőt. A nyáron a pesti Jardis de Parisban
ismerkedett meg Havas ,a táncosnővel ós
olthatatlan szerelemre gyuladt iránta. Később Bécsben vendégszerepelt a táncosnő, a
kit Havas sűrűn meglátogatott. (Néhány héttel ezelőtt még szorosabbra fűződött a barátság Hansi Tagi Duval Budapestre jött, ahol
a Palais de Danesbam játszott.estéről-estére.
Havas Ernő állandóan nála volt. Ugyanakkor, mikor Havas Nizzába /utazott, a lány
is elutazott Lemberghe, ahol időközben egy
•varieténél kapott szerződést. Azt beszélik,
hogy Havas még Nizzából is fel-fel ,utazott
Lembergbe és meglátogatta a leányt. Ép
ezért kezdettől fogva az volt a gyanú, hogy
Havas a leánynál rejtőzik, illetve, hogy vele
tűnt el. Barta Arnold elnök-igazgató táviratilag Budapestre hivta a leányt és i t t kihallgatta, de a lány kereken tagadta, hogy Havast látta volna.
A budapesti rendőrségnek semmiféle hivatalos tudomása sincs Havas eltűnéséről.
Sem az eltűntek osztályán, sem a bűnügyin
nem törtónt semmiféle megkeresés, még az
eltűntek miatt kiadott rendes körözvényt
sem adták ki.

Legjobb minőségű
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Kizárólag kapható:
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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET.
Színházi műsor:
SZERDA: Király Ernő vendégfölléptével, Leányvásár, operett, páratlan 1/a.
CSÜTÖRTÖK: Az elnölmé, bohózat páros s/aPÉNTEK: Szalay Antal venídégfölléptévéi A dolovai nábob leánya, vígjáték, páratlan 3/3.
SZOMBAT:
Gasparone, operett, páros 1/í.
VASÁRNAP d. u.: Aranykakas, énekes
bohózat.
VASÁRNAP efsto: Gasparone, operett,
páratlan 2/'®-

1913. április 2.
* »A tigris" reprize. Engedve az általános óhajnak, a „Korzó"Hinozi ú j r a műsorra
vette a „Tigris" aimü 5 felvonásos detekt.ivdrámát, (Szerda és csütörtökre. Ehöz fogható
sláger moziba még soha nem volt, 'egész ostrom alá vették a „Korzó" mozit, tekintve,
hogy a közönségnek csak egy kis része kapott helyet az első két napon, szerda és csütörtökön azzal az ujitásisal van műsoron,
(hogy mind két napon, az előadások imér (délután 3 órakor kezdőidnek és éjjel 12 óráig
folytonosan tartanák. Kéretik a közönség,
hogy már >a délutáni előadásokra menjen,
mert az esti (előadásokra a jegyek már előre
el lesznek adva. A közönségnek az a része,
akik csak az esti előadásokra jöhetnek el,
ajánlatos, h a jegyeiket már naipapl (megváltják, vagy telefonion 11—85. megrendelik. Zsqlye és I. hely számozva van.

* Szenzációk műsora. Zola a moziban
Az URÁNIA-, VASS- és APOLLO mozikban
szerdán olyan szenzációs premiér lesz, melyre még eddig nem volt példa Szegeden. Az
Urániában azt 'a három felvonásos drámát
mutatják be, melyet Párisiban százszor adtak
egymásután. Szabadság vagy halál a elme
a fenomenális darabnak, melyet. Sudermann
Hermánn irt és amelyben a (főszerepet Wanida
Treutnann és Oigó Larsen játszák. Még egy
nagy sláger kerül bemutatóra: Jefta leánya
két felvonásban. Jelenet a szentírásból. Pierre Lotti irta. Remek színes fölvétel. Nagyszej rű humoros kép: Pali szórakozott. A VassIbam Zola Emil hírneves drámáját: Egy aszszony rabja cimüt vetítik. Elsőrangú .a másik sláger is: A virágzás korában, dráma két
fiölvonáisban. Az Apollóban Tövises utakon
a címe a slágernek. Csehov kitűnő drámája.
* Harmatit Zseni Pozsonyba szerződött. A szerepeket a pétervári udvari szinház műA szegedi színház (drámai szendéje: Earmath vészei játszálk. Duci bácsi is szerepel a műZseni Pozsonyba szerződött, Polgár Károly soron.
Legjobb színházi cukorkák Lindentársulatához.
feld Bertalan Első szegedi cukorkagyárá* A dolovai nábob leánya. |Herceg Fe- ban, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók..
renc pompás vígjátékában, A dolovai nábob
leányá-ban mutatkozik be .pénteken a szegedi
közönségnek egy talentumos ifj-u színész, Szalay Antal. Szalay föllépte voiltaképen kedves
Csekonics és Feketefigyelem. A város stipendiumával végzi ta•
u t c a gap^n.
nulmányait s most meg akarja mutatni a közönségnek, hogy nem érdemtelen a bizalomra, A tél folyamán Szalaynak már jelentős
sikere is volt Palágyi társulatánál. A farkas
Szerdán
ügyvédjelöltjét játszotta nagy tetszés melNagy szenzáció !
Itt először 1
lett Miskolcon.
* Éva — Király Ernővel. Király Ernő
vendégjátéka iránt ma 'este nagy érdeklődés
mutatkozott. A rutinos színésznek talán legjobb szerepe az Éva Okiávja, amelyet sok
lendülettel, hangulatosan és kecsesen játszik.
Kevés olyan tulajdonsága van ennek a törekvő szinósznek, \amely a színpadi sikert
előre biztosítja, sem a hangja, sem a beszéde
nem rokonszenves és mégis koronként ro agával ragadja a közönséget, A második felvonást igen szépen játszotta és ügyesen énekelte végig, a felvonás végén sokat és hcszszasan tapsolták. Mellette a régi jó formában
Déri Rózsi, Solymossy Sándor és Antal Erzsi
részesedtek a tapsokban,

EDISON MOZISZINHAZ
Igazgató: HELTAI JENŐ.

A kinematografia csodája

* Gasparone. A színházi iroda jelenti: A
klasszikus szépségekkel telt régi operett, a
melynek dallambősége akkora, hogy három
újban együttesen sincs annyi, állandó próbákkal foglalkoztatja ai énekes személyzetet.
Nagy Aranka és Ladiszlay (gyönyörű énekszámai, Déri Rózsi és Torma Zsiga együttesei mind remekei a darabnak. Heltai játsza a
podesztát, Solymossy a fiát. A zenei részek
betanításán átesve most. már naponta együttes próbák folynak a Gáspároméból.

Balatfo
Dráma 3 felv.

Nagy sláger!

* A kassai szinház ügye. A kassai szinház bérletének ügye a város törvényhatósági bizottságának tegnapi közgyűlésén nyert
végleges elintézést. A szinház bérletét az
1914—16-ilki évadra 47 szavazattal Faragó
ödön kapta meg. Barta István eddigi helyettes igazgató a mai közgyűlésen 43 szavazatot kapott,
* jótékonycélu zeneestély. A „Csongrádmegyei tannerumteuim" és az „Urinők Otth o n a ' javára maga® színvonalon álló hangversenyt rendeznek április 12-én este félkilenc órai kezdettel a Tisza-szálló nagytermében. A m. kir. honivét1 zenékaron kivül Szászné, Kain Vilma,, Erdélyi Rózsi és Nagy Erzsike, valamint Klazsik
Lehel ((Szabadka),
Radó Anna és Teleky Sándor szerepelnek.
Radó Anna énekművésznő szép ikoloratur
énekhamgjával nagy áriát és Teleky Sándorral iduettot ad elő. Belépőjegyeket Neimecskay István igazgatónál, Szent. István társulat és Kovács Henrik könyvekereskedésében
3, 2 és 1 koronáért- lehet váltani. Páholyjegy
8 korona,
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L u j z a

a majom ember.
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 helye • Tiszta levegő
• Elegáns, kényelmes ülések
Jegyek megrendelhetők é s válthatók d. e.
9 - 1 2 - i g , d. u. 3-tól a pénztárnál é s telefonon.
Telefon-szám 2 5 7 .
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Rendezni kell Szegeden
kollektív kiállítást.
(Saját tudósítónktól.) Szegeiden neim lesz
az idén képkiállítás. Meglepetés ez. Szegeiden,
ahol régóta van képzőművészeti egyesület, a
hol van kultúrpalota, tehát helyiség is; ahol
a város évente segélyt ad és az állaim ás, szükséges:, ihogy képkiálLitás legyen. És ennék ellenére melm lesz iképkiálliitás Szegeden. Nem
lehet Ilyen Ihar hallatára érvül elfogadni azt,
aimit felhoz (a mai vezetőség: hogy az idén az
állam nem adja meg a szokásos évi segélyt.
Az eddigi kiállítások, az államsegélyes kiállításokat értve, nem hozták még a szegedi,
művészeknek ugyseim azt az erkölcsi és anyagi síikért, almit megérdemelnének, Pesti mfiivésaelk is álliitottak ki ezeken a kiállításokon
és ma,gyón sokszor ők aratták az anyagi sikert, illetéktelenül, illetve azért, mert pesti
illetőségűek.
Megvallva az igazat, imii neon n a g y o n
óhajtjuk, hogy az utólhbi időben szokásos
pesti selejtes ímhnkálkiat lehozzák Szegedre.
Mert a legjobbak: Ferenczy, Irányi, GrünuKthl, Rippl—Rónai, Fényes, Vaszary Ján os,
Mednyánszky báró, vagy legyiáltalán elimiaraidtak, vagy egyik-másik csak .gyönge stúdiummal szerepelt. Ehelyett jöttek a (gyöngék, a sablonosaik, akiknek a müveit Szegedem egyszerűen azért vásárolták, mert „pesti
mülvészék." Ilyen körülményék Ikiözött sokkial
jdblban szerettük volna, sőt követeljük, hogy
szegedi művészek munkáiból rendezzenek kollektív kiállítást. Vainmiaik hozzá elegen: Károlyi Lajos, Joachim Pereme, Papp Gálkor, Hódi Géza, Nyilasy Sándor, Vigné, Chevaüer
Antónia festőik, Vig Pereme, (és lalkiik merni
elmeik jelenleg Szegeden, Bánszky
Sándor,
Csáky József, Pick Lajos szobrászok.
Sziegeld (város igazán fölhálhoritó felleinjszeinwél ibámik ia szegedi piktorokkal. Tudomásunk ivan arról, hogy ebben az évben egyet
len-egy szegedi művész sem adott el munkát. Ha most amiéig tekintetbe vesszük1 azt,
Ibogy az egész városban és ia környéken műtermiekről serax gondoskodnak, amit
pedig
nálunk kisebb és elmaradottabb magyar városok már megtettek, akkor iném kelí csodálkozni azon, hogy Szeged város ebben, a játékban ugy Iflast, mintha direkt megakarná
szöktetni Szegedből az összes művészeket.
Ez az antiipátáa vagy nemtörődömség, a
,mi művészeti kérdésekben állandó tünet Szegeiden, okozta jó részben azt, hogy a szegedi
és alföldi művészek külön egyesületet aliapiitainaik s a j á t védidjjlmükire; merít' < belátták},
hogy iaz úgynevezett társadalmi képzőművészeti egyesületiek sem (egészséges szellepmjet
neum. terjesztenek, sem pedig a .művészele az
ilyen, egyesületek égisze alatt semmiféle eredményt el nem érhetnek.
De amíg az iuj egyesület működhetik, addig is meg kell csinálni a szegedi kollektív
kiállítást, mert szégyen volna Szegeid városára, ha kiderülne, hogy egy esztendőben még
egy, legalább helyi [művészetekből alakult
kiáll,Ltást sem tud megnyitni.
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Szegedi kalendárium.
AZ IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet
jelentése
&&
H
szerint: Enyhébb idő váry ^
m
ható, nyugaton elvétve eső^ ^
•
vei. — Sürgöny prognózis:
Enyhébb, nyugaton elvétve csapadék. Déli hőmérséklet: 13.9 C fok volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„Leányvásár", operett. Király Ernő vendégszereplésével.
URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután hat órától
kezdve „Szabadság vagy halál" 3 felvonásos
artista dráma.
VASS MOZI: Délután hat órától kezdve
„Egy asszony rabja", 3 felvonásos
dráma,
irta Zola Emil,
APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este
fél 11-ig „Tövises utakon
drámai színmű 2
felvonásban.
KORZÓ-MOZI: Délután öt órától kezdve
„Scott kapitány expedíciója". 1. és II. rész
6 felvonásban.
EDISON-MOZGÓ:
Délután öt órától
kezdve „Balaóo, a majom ember", dráma 3
felvonásban.

Rablók garázdálkodása Szegeden.
(Saját tudósítónktól.) Két vakmerő rablás történt az éjjel Szegeden. Az együket a
„Kék imiaciska" vendéglőben követte el két
szegedi iparos, a másik rablásnak ezildeig
még ismeretlen a tettese. A iBriistol-szállónak
•egyik szobájába hatolt be az illető 'és a szobaasszony jelenlétében tíz koronát, rabolt el az
éjjeli szekrényről.
A „Kők macská"-ban történt rablás részleteit itt következnek. Az Iskola- és az Oroszlán-utca sarkán lévő Kék macska vendéglőbe
ma hajnali három óra tájban két fiataleímber
tért bie. A vendégek egy-egy pohár sört kértek és annak elfogyasztása után távoztak.
Bajóki János főpincér .előtt nagyon gyanús
volt a. két fiatalember viselkedése. Miikor a
sörrel visszatért .az ivóba, észrevette ugyanis,
hoigy a két fiatalember a szobában lévő szekrénynél motoszkált, mikor azoban a főpincér
lépteit meghallották, gyorsan /visszaugrottak
a helyükre. Távozásuk után Bajóki azonnal
.megviszgálta a szekrényt s meglepődve konstatálta, hogy azt iá két idegen feltörte és
egy doboz hölgy cigarettát, Hz korona értékű
aprópénzt, tizenöt szivart és egy pár sárga
bőrkeztyüt rabolt el belőle. A főpincér rögtön a két fiatalember után szaladt 'és sikerült
neki utolérni őkiet a saroknál. Valami ürügygyei visszacsalta mindaket-tőt a vendéglőbe,
ahol az egyiknek a zsébében megpillantotta
a sárga keztyüt. Midőn ezt a rabló észrevette,
kiugrott az ajtón és elkezdett szaladni. Bajóki utolérte s heves dulakodás támadt közöttük. Ekkorra már egy rendőr is előkerült, aki
bevitte a rablót a rendőrségre. Később a társát is elfogták Felsővároson. A rendőrségen
kiderült, hogy a tettlesek: Komlósi Sándor és
Komlósi Ferenc, szegedi illetőségű iparosok.
Beismerték a tettüket. A rendőrség rablás

A Szeged-állomási mellett lévő Bristolszálladában még merészebb rablás történt. Az
éjszaka .egy és két. óra között, az egyik szobaasszony elsőemeleti szobájába betoppant egy
•erős termetű, nyírott ibajuszu, szőke ember.
Rátámadt a. szobaasszonyra és pénzt követelt. A szobaasszony rémületében az éjjeli
szekrényén levő tíz koronára mutatott, több
pón.z nem volt nála. A rabló imiagához vette
ezt és megfenyegetve az asszonyt; eltávozott.
A szobaasszony a rabló távozása után segítségért kiabált, miire a portás előjött és mintán értesült a rablóról, üldözőbe vette a gonosztevőt. A rabló .azonban az állomásába menekült és felugrott egy induló vonatra, A
rendőrség csak félóra imuliva. értesült a történtekről és e'kkor .már nem lehetett a tettest
elfogni. Kiadták azonban ellene az országos
körözést.
— Veronál f . Csak annyi történt, hogy
a veronál is megkapta a maga keresztjét. Ez
a jel orvosságok birodalmában tiszteletet
parancsol a viselője iránt és pedig félelemmel vegyes tiszteletet. A veronál a mai naptó! kezdve, amiikor a hivatalos lap erre nézve bő alapossággal kioktat bennünket, nem
iehet többé az az ártalmatlan barátunk, aki
szabadon bejárhat hozzánk, hogy ha kel!
édes álomba áltasson el bennünket. Sok súlyos, végzetes esetben szerte a világon kiderült róla, hogy altató és mérgező adaga között nem túlságosan nagy a különbség, amiből véietlen halálesetek történték, de igen
szívesen fordultak a veronálhoz az öngyilkosok is. Nők és öreg emberek, gyöngébb
szervezetüknél fogva különösen ki vannak
téve annak, hogy a rosszul adagolt veszedelmes szer tragikus következményeket idézzen elő náluk. Mindez okoknál fogva, a belügyminisztérium rendeletben adta tudtára az
öslszes hatóságoknak, hogy a veronait
(diaethy! malonyl ureum) ugy kell kezelni
ezentúl, mint a hivatalos keresztes orvosságokat, a patikákban ugy a veronált, valamint
minden összeköttetését csakis orvosi rendeletre lehet kiadni. És minderről az összes orvosok és gyógyszertárak szigorúan értesitendők. A veronál ilyen módon megkezdte az
ő szebbik és hasznosabb korszakát.
— Mikor nyílik meg a debreceni
egyetem ? Debrecenből jelentik: A tegnap délután megtartott tanácskozás, melyen Jankó vi eh Béla kultuszminiszteren .kiviül a főispán, a református egyház és ia váras képviselői is .resztvettek, különösen a körül forgott,
hogy a tbeológiai, a jogi- és a bölcsészeti fakultás ebben az évben megnyitható volna-e?
Megállapították, hoigy ez a kérdés csak
abban az .esetben volna megoldható, h a a fedezetlen személyi kiadásokra nézve, amelyek
160.000 koronánál töblbet tesznek ki, .megtud-e
egyezni a kultuszminisztérium a pénzügyminiszterrel. Ezért n.em (nyilatkozott határozottsággal tegnap a kultuszminiszter, aki kijelentette, hogy végeleges válaszát
május
15-ig fogja tudatni a református
egyházkerülettel és Debrecen városával. A miniszter különben az egyetem ügyéhen élődje által elfoglalt álláspontot magáévá tette. Ez vonatkozik
különösein arra, hogy az orvosi fakultás céljaira szolgáló építmények .a nagyerdőn létesüljenek és hogy az aula .is kihelyeztessék.
Kívánja továbbá a (miniszter, hogy a város
építtesse meg a nagyerdőhöz vivő külön utat.
Az orvosi fakultás megnyitásának időpontjáról egyáltalán nem .történt döntés, ide
meghiztáik Kenézy Gyula dr. orvosprofeszszort, hogy rövid idő alatt terjesszen a miniszter elé memorandumot arra .nézve, hogy
mikor volna legcélszerűbb a fakultás megnyitásai
Az értekezleten a kultuszminiszter kérdést intézett az iránt, hogy a város mikor
fizeti be a fölajánlott öt millió koronát, mire Kovách József polgármester kijelentette,
hogy az összeg rendelkezésre áll és a korH
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helyt az orvosi fakultás épületeinek munkálatai ffioegkczdődnék. A pozsonyi és debreceni
egyetem között való junktknról, melynek lényege tudvalevően az, hogy a volt miniszter
álláspontja szerint a pozsonyi egyetem .előbb
nyílnék meg, a kultuszminiszter mem nyilatkozott.
— Anglia trónörököst vár. Londonból
jelentik: A diplomáciai körök egy idő óta
rózsás, kicsi titkot suttognak, beszélnek, kellő
tisztelettel és komolysággal s valószínűleg
teljes jólértesültséggel: A 'diplomaták szerint
a királyi pár az idén lemond tervezett külföld i utazásáról. A lemondás azonban éppen
nem szomorú, hanem a legörvendetesebb motívum miatt történik. Az angol királyi pár
ugyanis családi eseménynek néz elébe, trónörökös fog születni, igazi trónörökös. Ha —
fin lesz. Ebben a kérdésben még Schenk professzornak sem lenne teljes jólértesültsége.
marad tehát egyelőre az örvendetes várakozás, .a királyi család és az angol nép boldog
reménykedése.
— Az egyenesadók kivetése. A pénzügyminiszter most teszi Iközzé 3900. számú
körrendeletét az egyenesadók 1913. évre leendő kivetése tárgyában. Ebben a miniszter
hivatkozással arra, hogy a törvényhozás az
uj adótörvények életbeléptetését fölfüggesztette, hatályon kivül helyezi e törvények végrehajtása tárgyában kiadott utasításait és elrendeli a tőkekamat- és járadékadónak, a
.keresetadónak, a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójának, az
általános jövedelmi pótadóna'k az országos
betegápolási pótadónak és a hadmentességi
díjnak 1913. évre leendő kivetését a régi adótörvények alapján.
— Isaye nem halt meg. Tegnap aggódó
•reménykedéssel irtuk, hogy cáfolatát várjuk
a világhírű hegedűművész, Isaye, halálhírének. Mára az az örvendetes cáfolat meg is
érkezett, A rettentő szélvihar utón érte
u g y a n Isayet ós fiát Oxford és Milwahkel között, de mem ejtette áldozatául egyikükét
sem. Körülöttünk százszámra pusztultak az
emberek, Isayenek azonban csak drága hegedűje veszett oda. Még 'tegnap egy kábeltávirat jelentette Newyorkból s egy .másik
távirat Brüsszelből a művész Budapesten lakó leányához és mind a kettő megnyugtatta. Ezt a megnyugvást ,a művész minden tisztelője osztja.
— Nincs zavar Morganéknál. Newyorkból jelentik: Pierpont Morgan, a multimilliomos, akinek a vagyonát egyelőre föl se tudják becsümi, akkora, nem ugy halt meg, mint
akármely közönséges halandó. A halál demokráciája nem vált be nála. Az amerikai
pénzemberek első érzése nem a gyász volt,
hanem az az aggódó kérdés: nem lesz-e
pénzügyi zavar, ha az I. P. Morgan and Co.
cég főnöke meghal? A multimilliomos mindössze mint cégfőnök érdekelte őket és ikondoleálás helyett rögtön tájékozódni akartak a
helyzet felől. S a cég sietett megnyugtatni
a ravatal körül aggódókat, ihogy nincs baj.
Évekkel ezelőtt megtette már a cég a kellő
intézkedéseket,
hogy a főnök elhunyta esetére pénzügyi zavarok ne történjenek Morgan nagyszámú vállalatainál. Egész fejedelmien fest a dolog, a pénzkirály halálára
évekkel ezelőtt elkészültek, nehogy a dolláróriás felhőkarcolókat döntsön föl, mikor elmegy a milliói közül.
— A Stefánia-sétány számlája. A tél
erősen megvi&ellte a ,Stefánia-sétány /egyes*
részeit, annyira, hogy sók helyen u j parkírozás vált szükségessió, egyes helyeken pedig
fásitani kellett. A tanács néhány h é t előtt a
unérnökség tervei alapján utasította a városi főkertészt, a munlkálatok foganatosítására. A fő,kert ész ma értesítette a tanácsot,
hogy a nmink'álatokkal elkészültek s agyben
benyújtotta a saáimlát, amely szerint a sétány rendi lehozása 472 koronáiba került.

— Gyanús fölszámolás. Szabadkáról jelentik: Viharos jelenetek játszódtak le a Szabadkai Gazdák és Iparosok Hitelintézete
r.-t.
tegnapi fölszámoló közgyűlésén. A 200,000
korona alaptőkéjű husz éves
pénzintézet
most közzétett
első fölszámoló mérlege
227,000 korona veszteséget tüntet föl, ami a
részvényesek, de különösen az igazgatásági
tagok között megdöbbenést okozott. A közgyűlésen olyan kifakadások hangzottak el,
mintha a fölszámoló-bizottság a mérleg öszszeállitásánál célzatosan helytelenül járt volna el. A fölszámoló-bizottság nevében Singer
Simon dr. és Zsulyevics Antal doktor tiltakoztak a vádak ellen és rámutattak arra,
hogy a most leirt tételek között szerepelnek
olyan összegek, amelyek már 1911-től behajthatatlanok
voltak,
mégis
vagyonként
szerepeltek, osztalékot és igazgatósági jutalékot fizettek ki utánuk. A részvényesek nevében Licht József dr. egész hosszú tanulmányt olvasott föl, amelyben azzal vádolta
a fölszámolókat, hogy az intézet rendbehozására vállalkoztak és határozott
megbízás
nélkül végezték a fölszámolást.
Mindezek
után a részvényesek nevében Czigler Gyula
és társai azt indítványozták, hogy április
20-án uj közgyűlést hívjanak össze, amelyen
megválasztják a mérleget fölülvizsgáló szakértőket, akiknek véleménye alapján fognak*
azután a fölment vény megadásáról
határozni. Az indítványhoz a fölszámolók is
készséggel hozzájárultak és a közgyűlés
ilyen értelemben határozott.
—- Bot a német iskolákban. A német
birödialimi törvényszék bírói döntést hozott,
wiely szerint a tanítónak joga van tanitványával szemben testi fenyítéket, alkalmazni.
Ez prózai nyelven .azt jelenti, hogy a tanító
ur, ha jól esik néki végigjhegiedülini 'tanítványán — megteheti. Régi idők szele csapkod k i
.éhből a. ibiréi döntésiből, azonban ,a német tanítók n agy része kijelentette, hogy nem fog
élni, törvényes jogá val, sőt még ia ,gondolatát
is elutasítja annak, mintha testi fenyítékkel
akarná megrendszabályozná a jövő generációt. Ezzel 'a felifogással szemben egy vidéki
német- tanító valiamelyik lapban azt fejtegeti, ihogy ennél bölcsebb ítéletet még nem hozott a német törvényszék. A német tanítóik
pálcája — m o n d j a a tiszteletreméltó pedagóg u s — szorgalmasan suhogott a nagy francia
háború előtt való időkben. Az a generáció,
amely bot alatt nőtt föl, sokkal fegyelmezettebb, kötelességtudólbb volt, m i n t ia maii, .amelyet simogatással nevelnek. Kétséges, hogy
tezek képeseik volnának akkora (erőkifejtésre, mint apáik. A maii gyerek engedetlen, elbizakodott, követelődző, a:ki az idősebbel
szemben n g y viselkedik, hogy az egyenesen
tűrhetetlen. És a derék .mester szerint ezt a
vásott gyereket egyetlen ütéssel kezes báránnyá változtatja a — ibot, mely immáron
szabadon suhoghat a német pedagógusok kezében.
— A munkaadó munkások. A fiumei
kikötőbe érkező és induló hajók berakodó és
kirakodó munkálatait úgynevezett
munkáscsapatok végzik. Mintegy nyilc-tiz ilyen
munkáscsapat van a kikötőben, amelyeknek
a hajóstársaságoklkal és egyes szállítócégekkel Írásbeli szerződésük van. Valahányszor munka akad, ezek a munkáscsapatok
esetről-esetre szükséges mennyiségű kisegitő munkást alkalmaznak. Ezek a kisegitő
munkások mozgalmat inditottak az utóbbi
napokban, hogy ők is mint munkaadók
vehessenek részt ezekben a
munkáscsapatokban. A munkáscsapatok azonban nem hajlandók a kisegitő munkásokat társtulajdonosokként elismerni. Ezért heves harcok folynak a munkáscsapatok és a kisegitő munkások között. A munkáscsapatok végül tegnap
elhatározták, hogy ma reggeltől kezdve megszüntetik a munkát. Ma reggel a kikötőben
megállott a munka és az áruberakás és az
árukirakás a hajókon szünetelt. ,Valószínű
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azonban, hogy hamarosan helyre áll a béke
a munkások között.
— Diszkrét szolgálatok. A budapesi
rendőrség m a délben letartóztatta. Szabó Béte pénzügynököt, akiinek, a Rázsa-m/tca. 45.
számú háziban volt ,az irodája. A lapokban
felajánlotta diszkrét szolgálatát azoknak a
kiskorúaknak, akik örökségre vártaik. 'Magánpénzt ajánlott a tömegesen jelentkező embereknek, tíz-busz korona információs dijakat szedett, de pénzt nem adott. Aki pedig
kapott néhány garast, azt rávette, hogy gazd a g hozzá tartozójának nevét hamisítsa rá a
váltóra. Szabó Béla két ízben ült. Csalásért
és sikkasztásért volt a börtön lakója. Mostötven feljelentés van ellene a rendőrségen.
Ezek között van két előkelő állami tisztviselő
is, akiknek fiaik megszöktek otthonról. Azt
mondották, hogy Jokohamába utaznak, u j
életet kezdeni. Szabóval voltak összeköttetésben, ő vette rá az urigyermekeket a váltóhamisításra. Az Edison-szállóból akartak elindulni a nagy útra, amikor a detektívek lefogták őket. Ezek rántották le azután a leplet a csaló pénz ügynök üzelmeiről.
— Agyonszúrt királysértő. Néhány hónappal ezelőtt történt, 'hogy a csendőrség királysértés miatt letartóztatta. Vaszily Torna
újvidéki bocskoros mestert. Vaszily Torna,
mint most Újvidékről jelentik, a imáinap szökést kísérelt m-e,g, de a fegyőrök észrevették.
Izgalmas üldözés következett most, amelynek az lett a vége, hogy a menkülőt szuronynyal átdöfték. Szörnyet halt.
— Jó pénzért — hamisat! Két körmönfont csaló, Plausin Antal és Szilágyi László
öt szigetszent,miklósi gazdát csapott be azzal,
hogy jó pénzért háromszor annyi értékű hamis pénzt adnak. Igy tízezer koronát szedtek el a gazdáktól. Amikor m á r ezek sürgették a hamis bankókat, Plausin ezt Ifiélelte:
— Pénz nincs, mert a pénzgyártó pesti
nagyságos u r a t a rendőrség letartóztatta.
A csendőrség a csalókat letartóztatta s a
náluk talált ötezer koronát lefoglalta. A bíróság ma elitélte Plausint másfél évi és Szilágyit nyolc havi börtönre. A lefoglalt ötezer
koronát azonban a vádlottaknak visszaadta.
— Elütötte a postakocsi. Balla József
szegedi postakocsis tegnap este hét óraikor elütötte kocsijával a főposta előtt Haskn Ferenc kovácssegódet, aki részegen ment az utcán hazafelé. A kocsis ellen vigyázatlan hajtásért megindult az eljárás. Haskut beszállították a közkórházba, állapota nem súlyos.

pneumatikus orvosi pelot
tával a legtökéletesebbek!
U 9 «bjUflbhSlgyekésurak
IluoltUilm részére minden
altesti betegség és lógó
has ellen.

GUMMI

görcsér harisnyák.

Műlábakat és mükezskeil
amputáltak részére.

Testegyenesitö^le?" 1
Mü- és támasztó fűzőket.
Eggenestartókatferdénnőttek részére, valamint
b e t e g á p o l á s h o z tartozó
söszes cikkeket készit a technika legmodernebb elvei
szerint a legjutányosabb gyári árak mellett.
ICFI F T I
I cs. és kir. szab. sérvkötők és
S 1 K . L . L . I I J i testeggenesitőgépekjgyára
BUDAPEST, IV., K o r o n a h e r c e g - u t c a 1 7 . víd
Legújabb háromezernél több ábrával ellátót
képes árjegyzék Inggen és b é r m e n t v e |
Alapítva 1878.
Telefon 18-76.
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(—) Építik a röszkei-ulat. Hétfőn reggel
kezdték meg a röszkei ut építését. Nagy apparátussal indult meg az épitkezés és ha az
időjárás nem okoz majd különösebb zavarokat, minden valószínűség szerint az őszön
már átadhatják az utat a forgalomnak. Az
ut épitése 300,000 korona költségbe kerül.
(—) Megbírságolt
háztulajdonosok.
Tölbb kisebb külvárosi utcáiban, ahol máslfélnoéteres járda épitése kötelező, egyik-másik
háztulajdonos újonnan élpitctt háza előtt nem
csináltak 'gyalogjárdát. A tanács három ilyen
háztulajdonost megbüntetett 100—100 koronára.
( - ) Uj miiutak felsőtanyán. Lázár
György dr. polgármester tervbe vette, hogy
a kettősh atár-szatym az-'bálástyai utat, mely
a felsőtanyákat délről északra átszeli s a külső határ egyik legjelentékenyebb s legforgalmasabb útja, 12—14 kilométer hosszban még
az idén kiépítteti ugy, hogy a kettős-határtól Szatyuiazig vagyis a féket eföldeken maicadám rendszerű burkolt utat, Szatymaztól
kezdve Balástyáig pedig szikes utat épít,
mellette megfelelő szélességű nyári úttal. —
Az ut fciép késéinek ikölltséigejil, melyek! 50—
55.000 koronára rúgnak, az útalapnak éveken
át megtakarított s takiaiéktárilag gyümölcsözőié g kezelt tőkéiből nyernek fedezetet, A
polgármester vasárnap délután kint járt a
felsőtanyán s az előkelőbb gazdákkal megbeszélte ezt a tervét, akik nagy örömmel fogadták is megígérték, hogy a tanyavilág részéről való hozzájárulás ügyében legközelebb
értekezletet tartanak. A polgármester a mérnöki hivatalt a tervek gyors elkészítésére uta
sitotta, hogy az ügy lehetőleg már az áprilisi
közgyűlésen tárgyalható legyen. Ez az útvonal különös jelentőséget nyer azáltal, hogy az
útból jobbra- ós balra kiépítendő mellékútakkal a dorozsmai tanyavilág, valamint a szegedi (határ nyugati része Szatymaz, .Vilmaszállás és Felsőtanya állomásokkal könnyű
összeköttetést nyer. Az idén kiépül még Alsótanyán a Gsorvai-ut (45 kilométer), a Csorva-kÖzponti-ut (9 kilométer), a Központ-átofcfházi-ut (4 kilométer), a kan csali iskolától a
központig vezető ut (3 kilomótler), Felsőtanyán: a központHbalástyai-rat (4 kilométer), a
szatyimaz-sándorfalvi-ut (5 Ikilométer) és a
kiettőshatár-halástyai-ut (12 kilométer), vagyis összesen 52 kilométer külterületi ut, ami
a tanya,világnak a várossal való forgalma
szempontjából nagy haladást jelent.
•T

TÖRVÉNYKEZÉS.
§ Zugbankárok bünpöre. A budapesti
német főkonzul megbízásából, negyedfél évvel ezelőtt Káldor Gyula dr. ügyvéd följelentette Neumann Miksát, a Neumann Miksa és
társa banikíbizományii lcég| főnökét!, továbbá
Lóránt Félixet, valamint a cég ügynökét és
alkalmazottait: Basch Lajost,
Herzfelder
Ignácot, Grosz Jakabot és Kálmán Antalt,
.mert ravasz fondorlattal űzött börzejátékkal
huszonöt német birodalmi alattvalót körülbelül másfél millió korona erejéig megkárositottak. A törvényszák vádtanácsa annak
idején 'megszüntette az eljárást, dei a királyi
tábla valamennyit vád alá helyezte. Lóránt
Félix kikerülte a földiigazságszolgáltatás
kezét, mert a vizsgálat során öngyilkos lett.
A budapesti büntető törvényszék Neumann
Miksát huszonháirouiren<d)beli csalás büntette
miatt ötödfél esztendei feygházra, 1540 korona pénzbüntetésre és tíz évi hivatalvesztésre,
Basch Lajost a jeles szerkesztőt másfél évi
börtönre, 880 korona pénzbüntetésre és öt
esztendei hivatalvesztésre ítélte, Kálmán Antalt, Grosz Jakabot, Herzfelder Ignácot ellenbem fölmentette s a panaszosokat kárigényükkel polgári peruira utasította.
Az
ügyész kérte a törvényszéket, hogy a vádlottakat, hélyezzle vizsgálati fogságba, de a
bíróság azzal tagadta meig a kérelmet, hogy
a zugbaníkárok a bírói idézésre minidig megjelenték és hogy szökésüktől ennélfogva nem
lehet tartani. A törvényszéknek ezt a jóhisze-
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mű fölfogását Neumann Miksa arra használta föl, hogy Amerikába szökött s igy a budapesti királyi tábla első tanácsa, mely Horváth Béla elnöklésével, Agarasztó Péter (biró
előadásában ma fogott a nagyszabású ibiünpör tárgyalásához, az elsőrendű, vádlottat
nélkülözni volt kénytelen. A tárgyalás eltart
két-három napig.

S P O R T .

Készül az uj stadion.
(Saját tudósítónktól.) Athén, St.-Louis,
London és 'Stockholm után tudvalevőleg Berlinben rendezik a legközelebbi olympiai játékokat, még pedig 1916-ban. A német alaposság és lelkiismeretesség legjobb bizonyítékát
képezi az a körülmény, hegy az u j ünnepély
legfontosabb része, a stadion, már ebben az
évben elkészül és ünnepélyes megnyitását
j'unins. 8-ára tervezik.
A megnyitás (napja összeesik a német
császár uralkodásának huszonötéves jubileumával.
Még nemrég kétséges volt a német stadion sorsa, mert a legnagyobb nehézség: az
anyagi erők hiánya akadályozta az építkezést, Az a körülmény azonban, hogy az 1916.
évi olympiai játékra Berlini kapta a megbízatást, egy csapással megváltoztatta a helyzetet. Berlin városa és más hatóságok azonnal hozzájárultak az építési alaphoz és most,
gróf Sientorpff folytatja a pénzgyüj tós nagy
munkáját, melyben tetemesen támogatja a
német trónörökös hatalmas pártfogása.
Azok a konzervatív urak, akik idegenkedtek attól a gondolattól, hogy a nemes .lósport céljaira szolgáló terület egy része a
demokratikus sport céljaira engedtessék át,
még azolk is udvarképesnek fogják elismerni
a stadionban tartandó küzdelmeket, ha meghallják, hogy egy Prinz Friedrich Kari is
startol a közönséges futóversenyben.
De még sok teret fog meghódítani a VI.
olympi,ászig és utána az olymipiász utóhatásaként. Hatalmas arányokban folyik az óriási
munka, amelyet előreláthatóan május második felében fejeznek h.e. Olyan műnek Ígérkezik a grunewalidi stadion, .amely méltó,
büszke színhelye lesz a titáni küzd elmeknek
és magasan kiemelkedő határköve lesz a német sport fejlődésének.
A stadion terveit Mar eh Ottó titkos tanácsos készítette ós ő vezeti az építkezést is.
Az ő agyában született meg az a szerencsés
eszme, hogy a gruuewaldi lóversenytórnek
használaton kívül levő belső része legyen a
stadion színhelye. Hogy a kilátás ne zárassák el, hatalmas völgyet ástak és abba építik
bele a stadiont. A bejárás egy 20 méter széles alagúton át történik, amely a futópálya
alatt vezet keresztül a különböző öltöző-, posta-, távírda-, rendőrségi stb. helyiségek között a tribünökhöz. A tribünökön összesen
17.570 ülőhely, 9430 állóhely lesz. Ezenkívül
3000 helyet biztos,itanak az úszóversenyt látogató közöség részére, összesen tehát 30.000
nézőnek lesz helye a stadionban.
A pályák méretei is hatalmasak. A külső pálya, amely 9 méter széles, kerékpárversenyek rendezésére szolgál; hossza 6662/a m.
Ezen belül van a futópálya, amelynek hoszsza 600 m., szélessége 7 és fél méter. A császár páholya előtt levő része 9 méterrel ki
van szélesítve. Ott fogják megtartani a 100
méteres és a rövidebb futásokat. A futópályát nagy gonddal építik, a fordulók nagyon
laposak és szintén lejtősek. Az összes futóversenyek célja a császári páholy közepétől
jobbra, 50 méternyi távolságban lesz. A futópályán belül lesz a football-tér, amelynek
hossza 110 m., szélessége 70 méter. Ezenkívül
külön terület van a gerely-, diszkosz-, sulystlb. 'dóbásokra és ugrószámokra fenntartva.
Ugyancsak a stadionban van az úszómedence is, de a kerókpárpályán kívül, a császárpáhollyal szeimlben fekvő oldalon. A medence hossza 110 m., a víz színe alatt azonban
104 m., mert mind a két végén 2 méterrel
hosszabb, hogy a fordulásnál ne lehessen az
úszónak lábbal ellöknie magát. A medence
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szélessége 22 m., .szélessége 1.80 m., kivéve az
ugrótorony alatt, ahol 4.20 im. lesz a víz mélysége.
A vizet a charlotteuburigi viz vezetékből
vezetik a medencéibe, ahonnan .egy grunevvaldi tóba csapolják le.
Az összes berendezéséknél praktikusan
felhasználták az eddigi oiympiai játéFokon
szerzett tapasztalatokat. Nagy gondot 'fordítottak az öltözőkre, pihenőtermekre stb.-re is.
Művészi iszemponthól is sokat ígér az u j
stadion. (Gróf Sientorpff, a nemzetközi oiympiai Ibizottfsiág némietj képvisieliőjjeí, különös
gondot fordít a stadion művészi felékesitésére, Schmarje, Schneider, Kolbe, Fuchs, Hcűin,
Krauss, Gaul és Twailkm szohormüvei nagy
mértékben emelni '.fogják m épület művészi
hatását.
o Höltzer Tivadar az MLSz igazgatóságában. A SzAK kiváló elnökét, bástyái
Holtzer Tivadart, beválasztotta a, Magyar
Labdarugó Szövetség igazgatótanácsába.
o Símmeringer Sport-Klub. Óriási diadalt aratott a számipatilkus bécsi .csapat a.z
ottani WAC Ifelett. Utóbbinak erős kilátásai
voltak az osztrák bajnokság elnyerésére, de
ettől elütötte most .az .a bécsi csapat, mely
pünkösd vasárnapján Szegeden, a SzAK ellen játszik. Igy rendkívüli sportesemény tanúi leszünk pünkösdkor 'és (valóban örülünk,
hogy az első nemzetközi mérkőzés szereplője
Szegeden oly kiiváló osztrák csapat lesz.

NEMENYINE
FOG MŰVESTERME

Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készit mindenféle
f o g m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve. - Bármilyen
javitás hat óra alatt elkészül. 522
802—1913. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott hirósági végrehajtó az 1881. évi
LX. t.-c. 102. §-.a érteiméhen ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. 'törvényszéknek
1912. évi 25466. számon végzése következtében
Dr. Magyar István ügyvéd által képviselt
Szegedi Hitelbank részvény társaság javiára
253 korona 50 fillér s jár. .erejéig 1912. évi
november hó 2-án foganatosított kielégítési
végrehajtás u t j á n felülfoglalt és 1250 korona 25 fillérre becsült következő ingóságok,
11. u l : irodai berendezés és bútorok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi iki-r. járásbíróság 1912. évi V. 3654/4. isizálmu végzése folytán 253 korona 50 fillér tőkekövetelés,, ennek
1912. évi szeptember hó 18-ik .napjától járó
6% kamatai, 1I»% válitóldáj és ediddg összesen 67 korona 70 tfillérban bíróilag már megállapított költségek erejéig, Szegeden, Délibáb-utca 12., Londonii-körut 9. és folyt, Tisza
Lajos-körűt 48. sz. alatt leendő megtartására
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A gazdasági viszonyok
helyes világításban.
(Saját tudósitónktól.)
Ullmann Adolf
főrendiházi tag, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatója és a Rötsehilid-csoport
magyarországi exponense cikket irt a Pressében, amely határozottan meg fogja nyugtatni azokat, akik — és ilyenek nagyon sokan vaunak — aggódnak az ország gazdasági viszonyai miatt. Ullmann Magyarország közgazdasági viszonyait nem l á t j a kétsátghleej tőknek, a .gazdasági .válság, h a pillanatnyilag meg iis viselhette az országot, nem
ingatta meg az ő optimizmusát s szerinte a
•magyar ipar, mezőgazdaság és kereskedelem
nagy jövőre van hivatva s .ezek alkalmasak
arra, hogy a válság pusztításait
hamarosan
helyreüssék. Az örökös fegyverkezésben
látja Ullmann az egyetlen aggasztó momentumot. Gazdasági viszonyaink ilyetén flestése
a Ihaiute finain.ee egyik vezető .embere részéről
nemi tévesztheti el hatását és ha a vezető pénzintézeteik .ezt a felfogást a magukévá téve,
igazán segítségére sietnek az, iparnak, mezőgazdaságnak és ker eskad elemnek, akkor .csakugyan lehlet még remény arra, hogy az addigi éknél nagyobb rázkódtat ások már neim várinak gazdaságiunkra. És amikor .ezt figyelmükbe ajánljuk, egyúttal .arra is kérjük őket,
olvassák el és szívleljék meg a világ egyik
legnagyobb bankjának, a „Credit Lyonmaiis"nak idei igazgatósági jelentéséből a következő passzust:
„Megelégedéssel jelentjük, hogy a válságos viszonyok dacára soha se kerültünk
abba a .helyzetbe, hogy azt a hitelt, amelyet a kereskedelem és ipar részére normális időkben koncedáltwnk, korlátoznunk kel
lett volna. Sőt ellefnikiezőleg, u j feleknek is
nyújtottunk könnyű hitelt."
A miig pézintézeteink nem helyezkednek ugyanerre az álláspontra, addig bizony
minden .optimizmusunk dacára sem remélhetjük a csődök ós fizetésképtelenségek csökkenését. Ép luj.ahb számában állapitja a kitűnően szerkesztett Pénzvilág, hogy Magyarországon .a fizetésképtelenségek iaz 19,13. óv
első negyedében tizenöt millió korona paszszivával jártak. Egy statisztika, -amely Magyarország és Ausztria fizetésképtelenségeit
együttesen, állítja össze, igy mutatja .a kereskedelem helyzetét,:

Január
Február
Március

. . . . .

1913
passziva
szám milliókban
82
22.6
57 A 19.6
35
8.6

Összesen . . 174

50.8

1912
passzíva
szám milliókban
15
6.4
19
4.7
13
4.7
47

15.4

Az, hogy a Ifolyó évben tónaprólHhónapra
csŐlkken az inzólvenciák szalma, :nem jelenti
a viszonyok javulását, anert szálmolnunk kell
azzal a ténnyel, hogy lakik gyöngék voltak,
már mind elhullottak és akik megálltiák helyüket a piacon,, erős, gazdag cégek lehettek
csak. Igy is, ha a statisztikát szigorúan veszsziük, megdöbbentő az :a tény, hogy miig az
előző év első negyedében az imzolveineiák 15.4
.millió korona passzívát. leredrnénye-ztek, addig a folyó év első negyedében az esetek száma 174, a passzívák összege 50.8 millió korona volt, ebből Magyarországra csak 25% esik.
És még mindig a textiilszakima vezet az inzólvenciák terén, az 50.8 millióból 20 millió
passzíva ennek az .egyetlen szakmának jutott. Szomorú számok ezek, vagyonok pusztulásáról ós exisztemciék romlásáról beszélnek. Pedig ezek a tények, tmig az Ullmann
reményteljes nyilatkozatai — fájdalom
egyelőre csak jóslatok.

1913. ÉVI ÁPRILIS HÓ 2-IK NAPJÁN
DÉLUTÁNI
3 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kit űzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak még, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-c. 107.
és 108.
értelmében készpénzfizetés mellett, a légtöbbet Ígérőnek, szükség esetén
beosáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- ós felülifoglaltatitiáik és azokra
x Az ágyúgyár. Mint a pénzügyminiszkielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés ternek Győr városához intézett leiratából kiaz 1881. évi LX. t-c. 102.
értelmében ezek tűnik, megtörtént végre a döntés a magyar
javára is elrendeltetik.
ágyúgyár dolgában. Nem épül Lukács László
Kelt Szegeden, 1913. évi március hó 9,
eredeti tervei szerint Diósgyőrön, nem maSebesztha,
gánvállalkozásra, mint a gyárosok óhajtják,
kir. bir. végrehajtó, nem bízzák. Ugy látszik, az állami és magán-

vállalkozás együtiesen
állítja föl a magyar
ágyugyárat, olyanformán, hogy a vezetőszerep az államé marad. Wieklers hajóépítő és
ágyúgyár ajánlotta föl a magyar kormánynak a gyáraiapitásnak ezt a formáját, de
ugy látszik, mégis ihkább a Skoda—Krupp
gyárakkal csinálják meg. Az angol gyár fölajánlotta ugyan a maga ágyu-típusát, volt is
jelentékeny pártja az angol cégnek, végül
azonban mégis a Skoda—Krupp szövetkezés győzött. Ezzel a gyár alapítással régi
vágya teljesül a magyar közvéleménynek.
x Kenyérkartel ? Az Osztrák-Magyar Kenyérgyár Részvénytársaság április 12-ikére
rendkívüli közgyűlést hiv .egybe, melynek
napirendjén két pont vonja magára a figyelmet. A hatodik pont szerint határozni fognak különböző üzleteik megszerzése dolgában;
a hetedik pont szerint,
kariéiszerződések
megkötése ügyébein hoznak határozatot, Ugy
látszik, hoigy a kenyérgyárak kartelalakitásra törekszenek, a verseny kiküszöbölése az
árak fölemelése céljából. iA fogyasztó hiába
örült, hogy a pékek uralmát megtörik a
kenyérgyárak: alig kerítették ezek kézre a
fogyasztás száimhaveheitő részét, máris szövetkezést keresnék a fogyasztó ellen. A kenyér azonban nem olyan szükségleté a töm otgeknek, hoigy önkényes .árpolitikát akármilyen egyesülésnek meg lehet engedni. Minden karteltörekvés sikerülihlet Magyarországon, de a kenyér drágulására irányulónak
kudarccal kell végződnie.
A budapesti gabonatőzsde.
Á határidőpiacon .a mai harmadik fölmon'dásd napon 147.000 métermázsa búzát,
29.000 métermázsa rozsot és 149.000 métermázsa zabot jelentettek he szállításra. A fölmondás csökkenése, a szilárdabb amerikai
jegyzés, valamint- a Milsőpoilitiikai helyzet
kedvezőtlenebb megítélése azonban vajmi
kevés hatással volt az áralakulásra. A vidék
tartózkodása folytán ugyanis ú j r a minimális
volt a forgalom, minélfogva a kedvező időjárásra és a készáru lanyhább irányára való
tekintettel, ismét kontremin műveletekkel kisérletezett a helyi spekuláció.
Büza áprilisra 10.86—10.87,
májusra
11.14—11.15, októberre 11.68—69. Rozs (áprilisra 9.22—9.23, októberre 9.30—9.31. Tengeri
májusira 7.62—7.63, júliusra 7.88—7.89. Zab
áprilisra 9.14—9.15, októberre 8.45—8.46. A
fcószáruvásáren 5—10 fillérrel olcsóbb áron
15.000 mm. volt a mai buzaforgalom.
A budapesti értéktőzsde.
A mai elő tőzsde forgalma stagnált, mert
spekulánsok ia flottademonstráció hatását
bevárni óhajtják. Kezdetiben a beszkldfck meg
kísértette az árnivót teszoritani, ami csak
kis részben sikerült, utóbb az árnivó javlult
és az árveszteség megtérült. A zárlat bécsi
vásárlás nyomán javult. A készárupiac üzlettelen, egy-két kőszénpapir keresett-. A járaidókpiac kissé javult.
Kötöttek: Magyar hitel' 832,25—834.50.
Osztrák hitel 636—636.50. LeszámitoMbank
520. Magyar bank 554—554.75. Déli vasút
217.50. Közluti vasút 652—60.2. Rimamuráhyi
719.50—721.50. Általános kőszén 1072. Salgótarjáni 747—745.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 637. Magyar hitel 806. Angló bank 340.75. Bankverein 520.50
Unió bank 593.50. Lánderhank 520,50. Osztrák
Magyar államvasút 708.25. Déli vasút 117.25.
Elbavölgyi vasút 319. Rimamurányi vasmű
719. Alpesi 1077. Török sorsjegy 229.50. Márka készpénzért 118.12. Skoda 836.50.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.
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1913. április 2.
színház

Városi
Folyószám 258.

Pályázati hirdetmény.

S z e g e d , 1 9 1 3 . április 2-án
Király Ernő a Királyszinház művészének vendégfell.

LEÁNYVÁSÁR.
Operatt 3 felvonásban. Írták: Bródy Miksa és Martos
Ferenc. Zenéjét szerzette: Jakobi Viktor.
Rendező: FERENCZY FRiGYES.

SZEMÉLYEK:
Harrison Jack
Harrisonné
Lucy, leányuk
Gróf Rottenberg
Fritz, fia
Migles Tom
Korcsmáros
Hajóskapitány
Lelkész
Bessz, Lucy szobaleánya
Sam, szerecsen pincér
Mister Dugoo
Mister Crockweis

&>)

leát, ai

DÉLMAÜYA1R0RSZÁÖ
A törökkanizmi járás főszolgabírójától.
1611/1913. szám.
Tárgy: a kübekházai közs. szülésznői állás
1
betöltése.

Szatmáry Árpád
Miklóssy Margit
Antal Erzsi
Heltai Jenő
Solymossy Sándor
Király Ernő m. v.
Pogány Béla
Lebeda
Pápay J.
Déry Rózsi
Virágháty Lajos
Biró Tivadar
Pásztóhy Ferenc
Egyed Lenke

y

Erdélyi Sándor
Udvarmester
Szabó Károly
1-ső farmer
Leszkai Dezső
2-ik
Pécsi Lajos
Egy legény
Virághátyné
Egy anya
R, Nagy Gyula
Egy lakáj
Farmerek, cowboyok, farmer-nők, matrózok, fűtők,
lakájok, vendégek. Történik: az 1. felvonás Beggardaleban, San-Franciskó mellett, a leányvásár tanyáján; a
II. felvonás a „Lucy" nevű yacht fédélzetén; a 111. felvonás Harrison san-franciskói palotájában. — Idő: ma.

Kiibekibáza községben megüresedett községi szülésznői állásra ezennel pályázatot
hirdetek, mely évi 240 (Kettőszáznégyvén)
korona fizetéssel és a szabállyrenlddletilög
megállapított esetenkénti díjazás mint jövedelemmel jár.
Felhívom mindazokat, kük ezen állásit elnyerni óhajtják, hogy 1. képességüket igazoló okmánnyal, 2. erkölcsi és illetőségi, esetleg 3. eddigi miiködésüket igazoló bizony,itvánnyal felszerelt pályázati kérvényüket
f . évi április hó 12-ig hivatalomnál nyújtsák be.
Elkésetten vagy fenti felszerelés nélkül
érkező kérvényeket hivataliból fogom visszautasítaná.
Törökkainizsáu, 1913. március hó 25.
Dr. Mihájlovics.
főszolgabíró.

<ín
pártos Alfréd
Szeged, Vár-utca 2.
Butortelepe feloszlik.
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Nagy készletben levő elsőrendükivitelben készült
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Kulinyinál
Szeged,

Kiss-ufcza,

Kiss

kárpitos üllo-butorok, dísztárgyak,
::

függönyök

:;

leszállított áron
Telefon 223.

Szab.

legnagyobb választékban

Pollák Testvéreknél,

Széchenyi-tér.
Csekonics-utca
Telefonszám 855.
Telefonszám 854.
S z e n t e s , Kossuth-utca.

Versenynagyáruház
5(d. b é r p a l o t a , a g ü z f B r d i V c l ; » « b n .

=

/fllandő

=

alkalmi vételek!
Fővárosból KiKerSltfínom árttK!
K 2'—
Ruha bársonyok
120 széles gyapjú szövetek
„ -- • 9 0
120 széles zsolnai szövetek
„ 1-20
120 széles tiszta gyapjúszövetek „ 1.50
140 széles angol kosztümszövetek „ 2.50
150 széles Dublé kosztümszövetek,, 2.70
140 széles kék angol seviot
„ 3.—
140 széles selyemszálu lüszterek „ 2.70
140 széles fekete angol szövetek „ 3 —
Cosmanosi flanel és barchetek félárban
Goldberg és Cosmanosi kretonok K—.50
„
„
Delinek
„—.50
Angol zefirek férfi ingre
„—.70
Nagy damaszk szalvéták
„—.56
Egész finom bluz selymek
„ 1.90
Hímzések Batisztra20 és 30 fillér
Valódi clöpl-csipkék 10 fill.-től 50 fillérig

Szőnyegek félárban.

D.-ház.

Francia szabású ffiziH,
nőt d i t t t t l l l a l c g u s d c t

11

Gr a e p eI

i
cséplőgép

LERflEZTÖREK-ROSTA.
Egyedül gyártja a feltaláló:

G R A E P E L HUGÓ

betéti társaság,
BUDAPEST, V., Váci-ut 4 0 - 4 6 . sz.
Árjegyzék és minta kívánatra ingyen és
bérme
lentve.

SÉF

Női finom sifon ingek hímzéssel K 2.—
Clott alsószoknyák finomak
„ 2*—
„
„
Bordonin
„ 1.80
Sifon alsószoknyák hímzéssel
„ 2.40
Tiszta selyem női harisnyák
„ 1.50
Meleg gyapjú női harisnyák
„— .90
„
fekete női harisnyák
„—.50
Leányka Patent harisnyák olcsóért
Férfi selyem flor-soknik
„—.50
„ fekete azsuros fildeko
„—.80
Női finom divatos keztyük negyedárban
Finom gyermek-keztytik
„
Pongyolák finomak mosó
K 4.—
Pongyolák nagyon jók flanel és
pargetből
w 5.—
Flanel és Parget blúzok finomak „ 2.20
Szövet blúzok szépek
„ 2.70
Selyem bársony blúzok
„ 5,—
Flanel leányka-ruhák
w 1.—
Tiszta gyapjú flanel szoknyák
„ 2.60
„
nadrágok
„ 2.02*
Tiszta gyapjú vállkendők
„ 3.—
Himalája sálkendők
„ 6.20
Batiszt női*himzett nadrágok
„ 2.70
Színházi sálak félárban.
1 vég selyem szálú* vászon
K 13.50
1 vég lenvászon
~
„ 14.50
1 vég len lepedővászon
„ 21.—
Gyapjú lélekmelegítő
„ 1.20
Valánsé csipkék negyedárban.
Angol női aljak
„ 5.—
Mosó reform női kötény
„ 1.60
Clott Reform női kötény
„ 2.50
Lüszter női reform női kötény „ 3.20
És még nagyon sok cikk eddig nem létezett olcsó árban!

Tessék meglátogat* i !

Ritka alkalom! Szabottárak!

DÉLMAGYARORSZÁG

^

1913 április 2.

APRÓHIRDETÉSEK.
Izzad v a l a m e l y testHajhullás, hajkorpa
F á j ó s f o g á r a vegyen
r é s z e ? Ugy használja a
C
s
i
p
k
e
gyorsan elmúlik a Leinmielőbb
a hires Leinzindr. Leinzinger-féle kipróbált szert. Üvegje 60 fillérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
Gyenge nők, gyermekek és betegség után
mindenki erőre kap a
Leinzinger-léle „C h i n avasbortól". Ara 2-40 fillér
a
Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
205

N

A

ét szövetfüggönyök kfllör»ö» gonddal vegyileg tisztíttatnak olcsó arak mellett és rövid idő alatl

LUCZA JÓZSEF
kelmefestő és vegytisztitónái

Laudon-utca 9„ Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
háziban. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. &

zinger-féle „ C h i n a h a j s z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250
Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

ger-féla f o g c s e p p b ő l .
üvegje 50 fillérért kapható Leinzinger Gyuja
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér 5.
520

Legjobb hajfestő az
országosan elismert Leinzinger-féle \ra 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegid.
Széchenyi-tér
502
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köztisztasági gépek és eszközök gyára

hiszen mm,
denkí tudja
már, hogy a

A

CIPŐKRÉM
M i n ő s é g e Kitűnő
Ru^ii tisztit
<fényesítj °

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

GésGEIGER.

szállító B u d a p e s t .

MINDENÜTT.

S»3BSSS33«SBSSISRí9H<S«»®f38»»»Sa*

Hirdetéseket felvesz a
kiadóhivatal Kárász-utca 9.
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Teljesen újonnan átalakított üzletemet a nagyérdemű közönig szWes figyelmébe ajánlom
felszerelve a magyar ás W\M\ irodalom tinrityHtl

SrőszereKfep aptracmtigK S í

m m u

VSaiAitaiiAMiil m a modern tecbniija minden ViVmányaiVal felszerelten Ízléses munkák

Aonyvityowfla m m n tt,,a,HoziH.

ff Xfftftflf X i l c f &\ ^i^mnnkák, mindenféle kdnyVkötásek gyors ás pontos elvégzésére
A U W J l t y P l g j A U modernül berendezve.
Közigazgatási H üjyVMi nyomtatványok állandd nagy raktára.
Kttigyanta bílycgzíK csinos HidltWfcban gyorsan ás pontosan kászdlnek saját műhelyemben.
Üzleti kÖtiyVcfi

M mim™

vanná* raktáron ts

ptön rendelésre is szápen ás gyorsan kászilnek*

NYOMATOTT VARNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. SZEGEDEN KÁRÁSZ-UTCA

