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Szeged, 1913.
Bérbeadják a színházat.
Hosszú és kitartó küzdelem eredményeként leszögezhetjük végre a tényt, hogy a
szegedi színházban véget ért a kultúra terjeszkedésének ürügye alatt folytatott szabad
szórakozás. Szeged város tanácsa kimondta, hogy nem kívánja meghosszabbítani Almdssy Endre szinigazgató eddigi szerződését, mert a közhangulat ennek a meghosszabbításnak épen az ellenkezőjét kívánja. A város hatósága tehát meghajolt a törvényhatósági bizottságnak azon óhajtása előtt, hogy
a színház átengedéséért bizonyos bért kell
fizetni, aminek az elvi elismerésével a szegedi színház történetében uj korszak kezdődik.
Megelégedéssel vesszük tudomásul a határozatnak ezt a részét, mély a mi álláspontunkat fényesen igazolja. A
Délmagyarország mindig azt hangoztatta, hogy a sziiniház
jelenlegi vezetése nem •elégíti ki egy modern
nagyváros közönségének igényeit; a színház
sorsában tehát jelentős változásnak kell bekövetkeznie, mely a régi rendszer összes fogyatékosságait el fogja törölni. Íme, teljesen megbukott a konzervatív színházi politika, mely a régi jó időkből vett frázisgyüjteményével azt hangoztatta, hogy a sziniház
kulturmissziót teljesít s ennélfogva áldozni
kell rá közpénzekből! kifizetett súlyos ezreket. Ez az áldozatkészség nem volt egyéb,
mint ügyes üzletemberek által beadott !kuílturmasziag, a város pénzének a vállalkozó
zsebébe történt görögtüzes átvarázsolása.
Az uj színigazgatónak tehát számolnia
kell a helyzettel, ihogy itt nem csupán egy
szerződésileg biztosított, kényelmes tökegyűjtési tevékenységről! van szó, hanem fáradságos és értékes művészi munkáról, mely
csak akkor lesz jövedelmező, ha a közönség
pénzéért tényleg magas szinvonalon álló, igazán művészi já'tiéfkot és minden tekintetben
közsziíkségíetet kielégítő irodalmi és esztétikai értékeket tud nyújtani.
A városi tanács mai határozata azonban még csak fölmunka. A hatóságnak
ugyanis — ugy látszik — nincsen elég érzéke az. iránt, hogy az áldáspontjában kifejezett
nagy élvnek következetes keresztülvitelére
vállalkozzék. Ezért olyasféle határozatot hozott, hogy amennyiben Almássy
Endre, a jelenlegi szinigazgató hajlandó a város színházi kiadásainak felét megtéríteni, a további
igazgatással' ismét Almássy volna megbízandó. Ily egyszerű és Olcsó reform aligha segíthetne a beteg szegedi színházon. A bérbeadás jelentősége nem az igazgató által fizetendő 6500—7000 koronában rejlik. Hanem
fontos az, hogy a színházi szerződés egészen
uj alapokra fek tettessék és hogy az uj igazgató olyan kötelezettséggel állittassék szem- -
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be, melyek az igazgató
művészietlen
és súlytalan színházi politikáját
egy szer
smindenkorra lehetetlenné
teszik. Kötelezni kéli a szinigazgatót szerződés erejével, hogy irodalmi
képzettségű, elsőrendű rendezőt és minden
szerepkörre megfelelő szinvonalon álló művészeket szerződtessen, hogy modern díszleteket alkalmazzon s általában szinvonalon
tartsa színházát, melyet ne legyen szabad olcsó és kezdő színészek gyakorló iskolájává
sülyesztenie.
Épen ezért nem tartjuk helyesnek, ihogy
a hatóság mintegy fölajánlja Almássy
Endrének a színházat, melynek szép hagyományait az ő igazgatása alaposan megtépázta.
Almássy törekvő ember, — igy mondja a
tanács; de a szegedi színházba nem törekvő,
hanem kész ember kell!
Vagy legalább is
olyan ember, akinek van érzéke irodalmi,
művészi és esztétikai közszükségletek irányának fölismerése iránt s egyúttal isimeri is
azokat a módokat, melyek álltai a közönség
igényeit ki lehet elégiteni Mi nem látjuk a
szegedi színház legközelebbi sorsát föltétlenül Almássy
Endre személyéhez tapadónak.
Sőt épen azt találjuk, hogy vele szemben tulzottabb óvatosságra, teljesebb refakciákra
van szükség, mert Almássy Endre épen nem
az az ideális művészember, kinek színigazgatói képességei eSvitázbafatíanok lennének.
Az ügy jelenlegi stádiumálban tehát elsősorban az a kötelesség terheli a hatóságot,
hogy ha már az eddigi színigazgatóval szemben ilyen konciliáns magatartást tanúsított,
szerezze be az ő elhatározását minél előbb.
Akármilyen választ kap is a hatóság, kötelessége már a legközelebbi közgyűlésre olyan
formában bevinni a kérdést, hogy a törvényhatósági bizottság esetleg már a bérbeadás
föltételeit és az uj színházi szerződés pontozatait is megá'líapithassa. Komoly munkát
kérünk tehát és nem habozást és huza-vonát,
mert a z idő sürget s minden akció csak
akkor lesz eredményes, iha annak eldöntéséig
megfelelő idő áll rendelkezésre.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
Örömhír a tartalékosoknak. Szomorú
helyzetükben egy csöppnyi vigaszt jelenthet
a továbbszolgálok és a behivottak számára
a hadvezetőségnek a z az 'elhatározása, hogy
mostani
tényleges
szolgálatukat
három
fegyvergyakorlatnak
számítják
be, tehát többé
egyáltalában nem Ikéll bevonul niok a katonáékhoz. Itt emlitjiük meg azt is, hogy a hadügyminisztériumnak két hónappal ezelőtt kiadott rendelete érteimében hiátányos esetekben, most is adnak
rövidebb
szabadságokat
a bentartott és behívott legénységnek, habár
ez a szabadság tiz-tizenkét napnál nem is
igen lehet hosszabb. Az ezredparamcsnokságok igyekeznek módot adni arra, hogy minden tartalékosra rájöjjön a sor a szabadságban.
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Szerda, április 23.
Unatkozó mágnások.
Irta : Lengyel Zoltán dr.
A hadállások ugyanazok, a politikai
helyzet mégis állandóan
változik.
Béke
sincs. Harc sincs. Beszéd annál több. Beszéd kedv nélkül, gyűlés hallgatóság nélkül, hallgatóság lelkesedés nélkül, vezérek
nép nélkül, folytonos mozgolódás
eredmény nélkül.
,
A z ellenzék tehetetlen,
önmagával
meghasonlott, visszamenni nem akar, előre
menni nem tud. Beszélhetnek,
amennyit
akarnak, mert minden cselekvésre képtelenek.
Naponkint elhelyeznek azonban magasállásu és nagyszerű
újdonsült újságírók különféle prédikációkat. A közszabadságról, az uj alakulásról, a jövő feladatairól, a mult sérelmeinek orvoslásáról
és
minden egyébről. Gyöngyöző, verejtékes
homlokkal izzadják ki az Írásokat, elhelyezik nyomdafesték alá, tudtára
adják
eszméiket a világnak és várják a hatást.
A világ nem hederit rá. Se benn, se
künn, se lenn.
Ennek oka pedig nyilvánvaló. O l v sokat irtak és beszéltek m á r mindenféléről,
hogy a közönség p á r megjegyezni se képes. Ugy van, m i n t a sátoros vásárban, a
hol sok az áru, 'kevés a vevő. Mindenki a
maga portékáját kínálja nagy
lármával,
egymást ordítják tul, a lézengő közönségnek pedig a füle belefájdul, de azért senki
sem vesz.
t
A z önálló banktól az általános titkosig, az alkotmány
sérelmeitől a személyes hajszáig mindent hallottunk, minden
hangnemben hetenkint, óránkint váltakozva
és mégis ott vannak, ahol voltak. Kinek
volna kedve elindulni ilyen
hadjáratba.
Kinek és melyik cél érdekében?
Önmaguk nem tudják, mit akarnák.
Önmaguk között képtelenek a saját álláspontjukat kitisztázni. Se szét nem mennek,
se össze nem fognak. Bevallani ezt ugyan
nem akarják, de eltitkolni se képesek.
P á r t és politikai akció ilyenformán
nincs is. Csak egyéni ösztökélések, egyéni
mozgolódások.
Csak a kiáltások, írások,
utazások, beszédek. Látható, hogy a párttagok sehol nincsenek. A közemberek ép
oly kedvetlenek és értéktelenek, mint
a
közkatonák voltak a törököknél. A pasák
gazdagok, sok feleséget tartanak, nekünk
pedig se jó ruhánk, se j ó kosztunk, mondották, — hát vezérkedjenek a pasák. És
a pasák ép ugy nem tudtak csatát nyerni,
p i n t a katonák.
E z a harc elejétől fogva nem a két
tábor harca volt. Csak a vezér urak rendezték a saját céljaik, a saját szereplésük,
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a saját fölfogásuk szerint. A parlamenti
sztrájk pedig eltüntette a föld színéről a
kis embereket, nem számolt érdekeikkel,
teljesen tönkretette kerületeiket. A vezérek
nem szenvedtek se politikailag, se vagyonilag. A kis emberek nem birják az egyenlőtlen fegyverekkel való küzdést sokáig s
ha i g y megy tovább, a sztrájk
örökössé
válik rájuk nézve, tényleg sohase kerülnek
vissza a H á z b a .
. D e m é g annak idején a .pártvezérek a
csatatéren állottak, m a m á r ezek is háttérbe kerültek. Nem a vezérek szerepelnek,
csak egyes előkelő urak. A főmágnások.
E g y nagy főrangú csoport vezérei. Ezek
akarnak ú j r a alakulni.
Ezek panaszkodnak folyton. T á m a d n a k napról-napra. Politizálnak és csak politizálnak.
Ezzel pedig a m a g y a r közélet egy
n a g y baja kerül felszínre. Nem a demokráciáról van szó. E z csak m a s z l a g volt, mig
alkalmazhatónak látszott. Ellenkezőleg —
az arisztokráciáról, A főranguák helyzete beteg, betegebb, m i n t a szegény munkásoké.
A főranguak nagyrészének nincs se
szereplési terük, se kenyerük.
Komolyan
tessék érteni, nem tréfa.
Máshol, ahol királyság van, a főranguak első hivatása az udvari
szolgálat.
Annak fényét emelik, h a t a l m á t támogatják. E z nálunk nincs. A másik tér a diplomácia. Erre a m i embereinket alig alkalm a z z á k . E z m a nem szinekura, hanem roppant felelősségű, nagy tudást, világban való jártasságot igénylő nehéz hivatás. A miéin'k n a g y részének kiveszett az idők során
m é g az érzéke is eziránt. M a m á r erre se
valók. A z t á n j ö n n e a hadsereg. D e ki m e g y
közülük katonának.
S ha odamegy,
mi
lesz belőle? M e r t huszártiszt lehet ugyan,
akinek pénze v a n , azt el is költheti, de m i
lesz a z u t á n ? — m i r e viszi ezúton?
A z angol m á g n á s elsősorban közgazdaságot csinál. M a m á r a német is. Rengeteg v a g y o n u r a ; gond nélkül sokat dol-

A mostoha.
Irta: Lengyel Géza,
Nyáron ismerkedtek meg valamii fürdőhelyen. A leány egyedül járta a z erdőt, az
ebédnél ő tárgyalt a pincérrel, a számlákat ő
fizette, az anyja, fáradt, beteges öreg aszszony, Olyanformán tett-vett mellette, mint
egy kiérdemült társalgónő, akit vén naipjaira
kegyelemből megtűrnek a családban. Néhány
nappal a z ismerkedés után Fóti Imre már velük ebédelt és a fáik között együtt kószált a
leánnyal. Már haza készülitek mindnyájan, a
mikor megcsókolták egymást, hosszan, forrón. Ez volt az eljegyzés.
Télen Fóti külföldre utazott. Hosszú leveleket Irt a leánynak, türelmetlen leveleket.
Amikor tavasszal hazajött, kissé összezavarodtak a dolgai és ugy tervezték, hogy csak
télen tartják meg a z esküvőt. Margit megmondta az anyjának, hogy most már be kell
vásárolni mindenféle holmit és az asszony tulajdonképen ebből tudta meg a leánya terveit.
Nyáron nem utaztak el Margifék. A váras mellett, a zöldben vettek lakást. Imre
minden délutáni kijött.

gozik, ebben leli gyönyörűségét. A miéink
m é g a vagyont sem tudják megtartani. Tiztizenöt gazdag, takarékos főúr kivételével,
a többi visszafelé megy, lába alól kicsúszik még az ősi rög is. ,
M a r a d tehát a politika.
A politika,
mint u n a l o m ű z ő . A politika, mint a hatalom megszerzésének eszköze.
Itt a baj gyökere. Mindezt pedig nem
megrováskép irom, csak őszinte sajnálkozással. Züllik a társadalom, ezer nyilt sebe
tátong gyógyitatlanul.
Mindnyájunknak
össze kellene fogni, hogy orvosoljuk. És
ime azok, akiknek ész, ,tanultság, vagyon
nagy név azt a kötelességet irná elő, hogy
az alkotások élén vezérkedjenek, tehetetlenül vergődnek, unatkoznak s ennek folytán a legközönségesebb politikai marakodásban szerepelnek elől, amely pedig m é g
polgári szegény szülők gyermekeinek sem
elsőrangú foglalkozás.
Ezért undorodik az ország, nézi tétlenül a heccet. És v á r j a a jobb időket. De
mikor látják be az urak, hogy csak a munka, csak az alkotásokra való hivatottság
és a közgazdasági irányítás, ez az az egyenes ut, mely céljaikhoz vezet. A mostani
irány olyan hatással lesz csak, mint mikor a szegény földmives a jégverésnek segít a cséphadaróval. Mire megyünk uramisten ketten? A sors mostohasága, a gazdasági válság nem elég hatékony? H a m é g
soká csinálják ,a mostani politikát, m a j d
nem kéli soká kínlódnunk.
•

A törökbecsei mandátum. Törökbecséről
jelentik: A Bogdán
Zsivlkó dr. halálával megüresedett törökbecsei mandátum betöltésére
már megindult a. választókerületben a mozgalom. Kétségtelen, hogy tekintettel arra,
hogy a választók túlnyomó többsége a munkapárthoz tartozik, csakis
munkapárti
jelölt
jöhet számításba,
mert az ellenzék minden
siker reménye nélkül állithatna csak jelöltet.
A munkapárt vezetői szerdán
értekezletet
fognak tartani, amikor a jelölt személyére
nézve fognak megállapodni.

dotta Margit és tökéletes odaadással nézett
reá.
Az anya már mélyen aludt, mikor még
együtt ülitek a verandán iés egy hosszura nyúlt
halik estén szédült mámorban félejtettek el
minden nappali józanságot.
Két napon át hangtalanul zokogott Margit és a férfi szemeiből is megeredt néha a
könny.
— Rossz színben vagy — mondta az
asszony — mégis csak el kelllett vólina utazni valahová. Bámulva vette tudomásul később, hogy nyár végére meglesz az esküvő.
Csóválta a fejét és kifogásokat tett. Margit, a parancsoláshoz szokott Margit dobbantott a lábával, az anya félénken hallgatott el. A leány estefélé sirva fogadta Imrét.
— Az anyám, — zokogta — ha előtte
halnék meg, akkor sem venne észre semmit.
Nem ért engem. Nem is volt nékem anyám,
ez volt a szerencsétlenségem.
Azután közelebb húzódott.
— Én ugy nőttem föl1, mint a gomba. Az
anyám csak szeretett és féltett. Soha se bujtunk össze bizalmasan és én el nem mondanék neki semmit, ha meg kellene is halnom.
Nem volt anyám. Ha nekem kis leányom
lesz, annak én leszek a legjobb barátja. És
az ugy siet majd hozzám, dlíyan bizalommal,
mint én tehozzád. Majd melátod.

Nagyon szerették ezt a helyet. Nagy,
hűvös csönd és magányosság volt. Egyedül
*
álló villa, öreg fák, sok zöld, sok illat. Gyönyörű estéket töltötték együtt. Egyre közeAugusztusra meg volt az esküvő és a
lebb húzódott a lelkük és a testük. Egyre tü- . niagy szorongás éknullt. Két év, három év
relmetlenebb csókokait váltottak.
pergett le, még mlindig egyedül voltak, gye— Én már a feleséged vagyok — mon- I rek nélkül. Néha tréfálkoztak ezen és Mar-

Szőcs ezredes távozása.
(Saját tudósvtónktól.) B-öviiden hirt adtunk mai szátmaunlkiban arról a változásról, a
mely a szegedi I I . kerületi esendőrpara uesn okság vezetőségében beállott, A szokásos
májusi előléptetések során a király Szathmáry Józsefet, a V I I I . kerület parancsnokát
Debreceniből Szegedre helyezte át és a szegedi parancsnokot: Szőcs Mihály ezredest,
létszámlfeletti állományiba helyezte. Szőcs
Mihály .tehát eltávozik a szegedi parancsnokság éléről és egyelőre nem fog teljesíteni aktív szolgálatot.
Szőcs ezredes Szegeden és általában a
csendőrség szolgálatában Miválóan érdemes
munkásságot fejtett fcí. 1870-ibien, tehát 48
évvell ezelőtt lépett a csendőrség szolgálatába. Akkor nuég nagyon hiányos volt Magyarországon a csenldŐrségi szervezet és nem volt
a csendőrség az a tekintélyes, nagyszabású,
intézmény, mint manapság. Érdekes, hogy
Szőcs mint hadnagy, Szediagen kezdte meg
katonai karrierjét. (Először 1882-ben, került
Szegedre. És több mint két évig teljesitett a
I I . kerületi parancsnokságnál szolgálatot. A
fiatal csendőrtiszt már ekkor tanújelét adta
k i t ű n ő képességeinek és nagy képzettségéndk. Két év után, 1884-ben került el Szegedről. összejárta az ország több nagy városát
és különböző helyeken teljesített szolgálatot.
Kilenc évvel ezelőtt lépett élő alezredessé, a
mikor is a debreceni V I I I . csendőrkerüllet
parancsnoka lett. Elbban a minőségiben azonban nem sokáig maradt meg, mert lelkiismeretes és nagytudásiu tevékenységének elismerése gyanánt, a minisztériumba rendelték be
szolgálattételre. Előzőleg megkapta az első
kitüntetést, a „sügnum laiu)dás"-t, majd a király a minisztériumiban teljesített szolgálatai jutalmául a Ferenc József-rend lovagkeresztjét adományozta Szőcs (Mihálynak.
K é t esztendővel ezelőtt, 1906-ban a belügyminiszter előterjesztésére ő felsége a szegedi I I . kerületi csendőrparancsnokság parancsnokává nevezte ki Szőcs alezredest, akit
ez alkalommal ezredesnek léptettek elő. Szőcs

git elmondotta, hogy rettegett még az esküvő után is, tudatlan fővé! biztosra vette, hogy
a bűnök büntetése könyörtelenül bekövetkezik és az egész világ gúnyosan és megvetéssel néz majd reá.
Szerették egymást, boldogan és m a g á nyosan élteik tiz esztendeig.
Egy reggelen, öltözködés közben összeesett Fóti Imre és két perc alatt halott volt.
Margit három hónapig nem tudott elválni attól a gondolattól, hogy neki is meg
kell halnia. Ennek az időnek nagy részét
ágyban töltötte, betegen, ájuldozva. Nagynehezen fölépült. Egy évig külföldön utazott,
Kicsit bánatosan, de frisses, fiatalon, kívánatosan jött vissza.
A harmadik év vége felé Sós Gábor felesége lett.
Visszatért a fiatalsága. Rövid idő alatt
három szép gyerek volt. Két fiu, meg egy
kicsi, szőke leány. Csak a z zavarta eleinte,
mikor hazajött az intézetből — ahol a mostoha anyjára való tekintettel nevelték — az ifjabb Sós Gábor. Ez a Gábor hosszura nőtt,
erős kamasz. Akkora, mint az apja, kedves,,
ügyes, okos és erőszakos, akár az öregebb
Sós. A mostohával hamar megszerették egymást. Bizalmas, őszinte volt a fiu, mintha valami idősebb, kedves nénjévd beszélt volna,
összebújtak, elbeszélgettek. A fiu elmondta
pénzügyi 'bajait, amiket az apjának a világért
sem mert bevallani. Jogász karában neki
súgta meg első szerelmi történetét.
— Igazi anyja vagyok a mostoha fiamnak, — állapította meg büszkén az aszszony.
_ • •.

1913. április 25.
aki Szegeden a nyolcvanas években hadnagy
volt, mint parancsnok tért vissza kedvelt városába. .Fokozott energiával és ambícióval
vette át fontos hivatalát. A szegedi parancsnokság egyike -a z ország legnagyobb hatás körével ellátott esieudiarparanesinokságánalk.
Öt megyére terjed ki a fenhatósága:
Csongrád-, Csanád-, Torontál-, Teames- és KrassióSzörény-megyékre. Az icgész Diái vidék csen dőri szervezetének felügyelete'felhat hatáskörébe tartozik és az összes szárny- és c-sapatparancsniOkeáigok alá vannak rendelve.
Szűcs Mihály hét esztendei itt tartózkodása alatt mintaszerűen teljeslitette kötelességét. A nagy felelősséggel j á r ó parancsnoki
teendőket a iegnagyolLib megelégedésre végezte. Amikor I I . Rákóczy Ferenc fejedelem
hamvait hazaszállították, a kormány utasítására ő tartotta font a rendet
Orsorától
egész Félegyházáig. Mint parancsnok a I I I .
osztályú vaskoronarendet is megkapta.
A
szigorú, de méltányos katonaember nemcsak
hivatalos működési körében szerezte meg az
elismerésit és beiasölést, haniem Szegeid uritársadialmában Is jelentékeny szerepet vitt.
Most, hogy eltávozik a paramcanokság éléről,
sók szegedi tisztelőjének és barátjának rokonszenve kiséri. iSzőcs egyébként végleg
nem távozik el Szegedről, hanem egyelőre
megtartja itteni lakását és Szegeden, marad.
Az uj szegedi caeindőikerület parancsnoka Szathmáry József lesz,, aki jelenleg a
debreceni V I I I . (kerület parancsnoka. A szegedi kerület u j parancsnokát szintén széles
körben ösmerák Szegedien és nagy szimpátiával fogadják. Szathmáry sokáig vollt Szegeden és itt emelkedett p á l y á j á n az alezredesi
rangig. Innen helyezték el álig fél éve Debrecenbe, ahonnan most mint parancsnok tér
•vissza a kerület éls 'közönségének nagy
őrlőimére.
A városunkból távozó Rencze Bálint
csenidőralezredest ő felsége a budapesti
csendőrkierület parancsnokává neviezte ki,
kinek távozálsa báír veszteség városunk társadalmi életére, örülünk
kitüntetésének,
mely őt e fényes megbízatás folytán érte.
Az élet nagyon csöndesen, nagyon nyugodtan folyt. A fiuk felnőttek, már a szőke
kislány is zongorázni tanult, a fiatal Sós pedig benn dolgozott valamelyik
minisztériumban. Keveset járt haza. Egyszer sápadtan és izgatottan érkezett. Sokáig suttogott
a mostoha anyjával:
— Anyám — mondotta — Micit el fogom venni.
Miéi színésznő volt egy jobbfajta színházban. Egyszerű, bájos nőcske, aki a szi •
vét egy idő óta Gáborral osztotta meg.
— Baj van — folytatta Gábor — 'és én
tudom a kötelességemet. Az apámnál azonban te üsd nyélbe a dolgot.
— Bizd rám — erősködött az asszony.
Régi emlékei támadtak föl. Eltemetett,
halottnak vélt emlékek. Szinte őriült, hogy valaki más is engedett a forró vérének, ahogyan ő engedett és ő, az öregedő asszony fiatalos megértéssel állhat melléje.
— Rendben lesz mindfeni — ismételte.
Még az este beszélt az urával.
— Az a leány — magyarázta neki — soha senkit sem szeretett Gáboron kívül. Megérdemli, hogy a felesége legyen.
Az öregebbik Sós rettenetes haraggál tiltakozott. Csöndes házasságukban ez volt az
első vihar. Az asszony leverten, összetörve
zokogott, a férfi mélységes keserűséggel, kegyetlenül mondta:
— Szegény Gábort nyugodtan beletaszítanád a romlásba. Látszik, hogy nem vagy
anyja. Ez a szerencsétlensége. Egyedül nőtt
fel.
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Désy Zoltán
mandátuma körül.
— A bizonyítékok. —
(Saját
tudósítónktól.)
A választási kaszsza miatt tudvalevően Désy Zoltán Kossuthpárti képviselő intézte a leghevesebb támadásokat a kormány ellen. A nemzeti munkapárt e támadásokra azzal felelt, hogy sajtója utján megvádolta a Kossuth-pártot, hogy
számos mandátumhoz csak a kormány
segítségével
jutott hozzá. Tegnap tudvalevőleg a
Pester
Lloyd
esti lapja már közvetetleniil
Désy ellen fordult és azt irta róla, hogy ő
is csak a kormány
támogatásával
jutott be
a képviselőházba. Az emiitett újság ma közli
vádjának a bizonyítékait is, amelyeket arra
való tekintettel, ihogy a politikában bizonyára még sok szó lesz ezekről a dokumentumokról, mi is közlünk.
I.
Bernády György marosvásárhelyi polgármester 1910. május 19 én a következő jelentést küldte Héderváry gróf mínisztcrielnöknek:
Marosvásárhely város második kerületében 908 választó van összeírva, a'kiik közül
körülbelül 870-en fognak részt venni a választásban. Éhben a kerületben Petri Zsigmond Justlh-párti jelöltnek 190—200 választója van, Désy Zoltán Kosisuth-pár t i naik körülbelül 140—150, a nemzeti munkapárt je-,
ilöLtje pedig biztosan számithat 250—260. szavazatra, Az itt számításba vett szavazatokon,
kívül még hátralevő 270 szavazatiból 120 biztosan megszerezhető a nemzeti munkapárt részére, a többi 150 pedig minden párt számára kapható.
Abban az 'esetben, Iha a nemzeti munkap á r t ebben a kerületiben a harcot komolyan
fölveszi, Désy mindenesetre visszalépne és
ebben az esetben választóinak nagy része, 125
—130 szavazó a Justih-párthoz, a többi 20—
25 szavazó pedig a nemzeti munkapártihoz
csatlakoznék.
íHa Excellenciád ugy határozna, hogy a
nemzeti munkapárt ebiben a kerületben a harcot fölveszi, ugy tisztelettel kérem, méltóztassék intézkedni, Ihogy Várady Zsigmond
azonnal jöjjön idte, — én teljes erővel készségesen támogatni fogom. Abban az esetiben
azonban, h a Excellenciád másként határozna, mi természetesen a,z országos politikai nézőpontjait és különösen a helyi városi érdekeket tartva szem előtt, Désy Zoltánt támoyatnók, H a azonban egy nemzeti munkapárti
jelölt felléptetésére kerül a sor, ugy arra a
váratlan eshetőségre számítva, hogy a nemzeti munkapárt nem kap már az első választásnál abszolút többséget, — határozott ígéretet kérek arra nézve, hogy jelöltünk a pótválasztáson a küzdelemben kitart. Ebben az
esetben feltétlenül
kezeskedem a nemzeti
m un kap árt győzelméért.
II.
A második dokumentum:
Héderváry
gróf siírirozott távirata május 22-én iMarostordamegye főispánjához. A távirat igy szól.:
Főispán. Marosvásárhely. Várady kilátásairól távirati tájékoztatást kérek. Miniszterelnök,
III.
A harmadik dokumentum: Marostorda
vármegye főispánjának május 23-iki sifnirozot-t távirata Héderváry grófhoz. Ez a távirat igy szól:
Miniszterelnök Budapest. Várady kilátásai a kerület összes vezető embereinek véleménye szerint is teljesen jók. Főispán.
A választáson a kormány nem állított
jelöltet, hanem az összes katóságok
Désyt
támogatták, Igy Désy, akinek magának csak
150 szavazója volt, 200 szótöbbséggel győzött
a Justlh-párti jelölttel sz'emben, holott h a a
mlunkapárt egyszerűen tartózkodott volna a
szavazástól, a Justh-párt akkor is mintegy
50 szótöbbséggel győzött volna.

Mindebből a Pester Lloyd azt a végső következtetést vonja le, hogy „Désy Zoltán
mandátuma a kormánynak kegyelmi ajándéka,"
Désy Zoltán ebben az ügyében a következő nyilatkozatot tette:
— Hogy nem buktam meg, annak egyetlen magyar ázat a az, hogy ez a kerület tősgyökeres ellenzéki kerület volt, kerület a
melyben Nyiri Sándor minisztert Bedőházy
János ki buktatta és másfelől pedig, mert kor
mánypárti jelölt, dacára az ellenkező biztositásóknak, egyáltalán nem volt keresztülvihető, mert ismételten kijelentetem Bernády
akkori polgármesternek is — és nem hiszem,
hogy megcáfolna — miszerint abban ne reménykedj enék, hogy két függetlenségi között kormánypártit visznek keresztül, mert
vagyok olyan ellenzéki, hogyha máskép a
párt egységét megvédeni nem tudom, félre
állok és igy ibiztositoni azt. Ebben a kerületben még a munkapárt választási ezsközeivel
is az adott helyzetben munkapárti jelölt keresztülvihető nem volt. De különben, Erősdy
főispánnal s igy a kormánnyal, nemcsak magam s az ellenzék állottunk élet-haláliharcban, hasonló helyzetben
volt
Bernády
György, a város akkori polgármestere és a
város tekintélyes polgárainak
igen nagy
része. Tehát egységes ellenzékkel állott volna szemben a kettészakadt munkapárt.
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Lukács tárgyalásai.
— Gazdaságpolitikai ügyek. —

(Saját

tudósítónktól.)

Lukács László ma

délelőtt egy óra hosszat tárgyalt Bécsiben
Stürgkh
gróf osztrák miniszterellnckikdl. A
két államot érintő Myóügyekröl tárgyaltak,
— mondja a félhivatalos.
A llétszámiemellés hirót megcáfolta
a
kormány. Azt mond ja, hogy az ujoncjutalék
fölemelése nem aktuális, a z a z állítás pedig,
hogy a kormánytól erre nézve obligát követeltek, rosszakaratú koholmány.
Ma reggel érkezett Bécsbe Lers Vilmos
kereskedelmi államtitkár több
szakelőadóval. Délután kezdődtek meg ugyanis azok a
közös tárgyalások, amelyek
gazdaságpolitikai kérdésekre vonatkoznak. A balkáni államokkal kötendő kereskedelmi
szerződések
jönnek itt elsősorban figyelembe.

Lukács
Lászlónál ma délelőtt megjelent
Lers államtitkár és megbeszélte véle a magyar kormány álláspontját. Délben
Daruváry
kabinetirodai osztályfőnök kereste föl a miniszterelnököt, aki ezzel befejezte bécsi programját és -holnap la Senwrleriugre utazik.
Itt egy hétig marad.
Félhivatalosan a következőket jelentik:
Néhány lap különféle kombinációikat füz a
tegnapi közös miniszteri megbeszélésekhez.
Azt mondják e lapoík, hogy az
ujonclétszám
fölemeléséről
volt szó. Sőt a z egyik lap azt is
hozzáteszi, hogy a király a két kormánytól'
már most előre oöligót kíván, e tekintetben.
A legilletékesebb forrásból eredő információ szerint mind e hitek tévesek.
Az ujoncjutalék fölemelése nem aktuális, az az állítás pedig, mintha a kormányoktól erre vonatkozóan már most valamilyen obligót követelnének, rosszakaratú koholmány.
Bécsből
jelentik: Krobatin
tegnapi látogatása alkalmával szó volt a külpolitikai válság .miatt történt rendkívüli katonai intézkedések költségeiről. Egy gráci lap most azt
jelenti, hogy ezek a költségek 850 millió koronára rúgnak. Illetékes helyen megerősítik
azt 'a hirt, mely szerint a költségek 600 milliót tesznek s ezeknek egy részét most kell
fedezni, másik részét pediig több évre felosztva állítják be a költségvetésbe.
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A tanács nem hosszabbította
meg Almássy szerződését.
(Saját
tudósítónktól.)
A város tanácsa
ma délelőtt tárgyalta a szinházi szerződés
meghosszabbításának kérdését azzal a miniszteri leirattal kapcsolatiban, amely tegnap
érkezett ie s amelyben a miniszter a közgyűlésnek a színház bérbeadására vonatkozó határozatát megsemmisíti.
A tanácsülésen, melynek eseményeit lapunk vezető helyén méltatjuk, Lázár
György dr. polgármester elnökölt, élőadó Gaál Endre dr. kulturtanácsos volt és megjelentek még: Bokor
Pál polgármester-helyettes,
Taschler
Endre főjegyző, Balogh
Károly pénzügyi tanácsos, Tóth Mihály dr. adóügyi tanácsos, Koczor János 'katonaügyi tanácsos és
Turóczy
Mihály dr. tiszti főügyész.
(Gaál Almássy

mellett.)

Gaál Endre dr. a következőikben adta elő
referádáját:
— Tekintetles tanács! Az ü g y előzményeit méltóztatnak ismerni. Legutóbb az történt, hogy a miniszter feloldotta azt a közgyűlési határozatot, amlely szerint a színház
.nyilvános pályázat .utján béirbeadandó. Figyelmezteti a miniszter a várost, hogy (elsősorban a tanácsira ruházta rá azt a jogot,
hogy amennyiben a színigazgató működése
a közmegelégedésnek megfelel, a szerződést
meghosszabbíthatja. Utasítja egyben a miniszter a közgyűlést, hogy az ügylet a d j a ki
a tanácsnak határozathozatal céljából. Tekintetes tanács, a m i m á r most a színházi
szerződés meghosszaibhitását illeti, ezzel a
kérdéssel két Íziben foglalkozott a szinügyi
'bizottság. Először a miult óv november 21-én,
azután ez év január 25-én. N-ovemíberben a
szinügyi bizottság többsége a szerződlés meghosszabbitása mellett foglalt állást, januárban pedig egyhangúlag határozott albizottság
a meghosszabbítás mellett. A tanácsra van
hízva, hogy a szinügyi bizottság véleménye
alapján újból mlegköti-e a szerződést a szinigazgatóvial vagy sem. Arra kérem a tekintetes Tanácsot, •méltóztassék a szinügyi bizottság döntését elfogadni és Almássy Endre
szerződését három évre meghosszabbítani.
Balogh Kálróly szólt hozzá elsőnek a
tárgyhoz. A magam részéről — mondotta —
nem javasolom a szerződés meghosszabbítását. A szerződés megkötése óta olyan helyzet
állott elő, amelyet mérlegelni kell és mérlegelni kötelességünk. A város jelentékeny áldozatokat fektet bele a színházba ós a közgyűlésien az az álláspont kerekedett, fölül,
hogy nyilvános pályázaton való bérbeadással
legalább az áldozatok egy kis részének viszsza Ikell térülni. Fizessen a szinigazgató
a
szintházért tízezer koronát, inert az a véleménye, hogy a színház jó üzlet ós minél jobb
üzlet, annál inkább telhet ós mluszáj eleget
tennie hivatásának. Azt a j á n l j a végül, hogy
a nyilvános pályázaton jelentkezőik közül aztán 'akár a tanács, akár a város közönsége
válassza ki azt az igazgatót, aki a legelőnyösebb feltételeket garantálja.
Bokor Pál azt mondja, hogy a miniszteri
(leiratot a tanács hozandó határozat ától. függetlenül kell a közgyűlés elé vinni azzal,
hogy azt .vegye tudomásul. A tanács vegye
(figyelembe a közgyűlés határozatát és vagy
olyan döntést hozzon, hogy a szerződést nem
hosszalbhitja meg, vagy pedig írjon fel a miniszterhez és kérje, hogy az ügyet tegye ismét megfontolás tárgyává arra való tekintettel, hogy az ő döntése ellentérben áll a
közgyűlés akaratávad. Ez esetben a tanácsnak nem ds kell most .határoznia a kérdésben.
Taschler Endre: Halasztásba ne menjünk
bele.
Koezor János: Utasítva vagyunk határozni.
Taschler Endre azt mondja, hogy a miniszteri leirat a közgyűlés elé megy a maga
utján, de 'a tanácsnak most határoznia kell.
Balogh Károly: Mentől inkább elodázzuk a kérdést, annál rosszabb helyzetet teremtünk.

1913. április 23.

Taschler: A m i határozatunkat nem kell
előterjeszteni, csak akkor, ha az arra irányul, hogy a szerződést megíh oss zabbi t jiu k.
Egyébként a tanácsnak kötelessége határoznia a színház ügyekben mindaddig, amig
nincs kimondva, hogy ahoz nincs joga. Határozzunk tehát, megjhosszaibMtjiükie a szerződést, Vagy sem.
Ezekütán az elfcalanldozásók után a tanács tagjai ,ulgy határoztak, hogy — most
határoznak.
(Gaál: kontra

Balogh.)

Gaál Endre: Bátorkodom nyilatkozni arra nézve, amit Balogh tanácsos ur a változott helyzetre nézve mondott, vagyis, hogy
a változott viszonyok (folytán ,u.j szerződés
megállapítása vált szükségessé. A r r a érti ezt
a tanáicsos /ur, hogy az uj szerződés szerint az
igazgató is viseljen valamit a város terheiből. Hangsúlyozom, hogy a jelenlegi szerződés csupán 3 éves és amikor megcsinálta a
tanács, akként vitte be a közgyűlésbe, hogy
a fűtés és biztosítás költségeit nocsak a város viselje, hanem azoknak egy részét vállalja magára a színigazgató. A törvényihatósági
(bizottság azonban mellőzte akkor a tanács
javaslatának ezt részét, mondván, ne súlyosbítsuk az igazgató helyzetét, hogy annál jobban szervezett társulattal jöbleiseen.
Balogh Károly: Nem igy volt. A tan'áos
nem tett pozitív javaslatot és nem állapított
meg fix összeget.
Gaál: Én ugy emlékszem, de mindegy.
A helyzetet nem látom változattnak.
Másrészt pedig a novemberi szinügyi bizottsági
ülés alkalmával én beszéltem Almássyva] a
meghosszabbítás kérdéséről és ő az álláspontját abban fejtette ki, hogy az ő szerződése nem 3, hanem 6 évre szól s amennyiben 3
év után megfelel a közmegelégedésnek,
igényt tart rá, hogy a szerződését változatlanul meghosszabbítsák. Változtatásokba belemenni nem hajlandó.
Balogh Károly: É n azt mondom, ne hoszszabbitsuk meg a szerződést.
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Isteni színjátéka

ÍA POKOL
5 felvonásban, 53 képben.

Magyarországon először.
Az előadások pontosan 4., 6., 8.,
és 10 órakor kezdődnek.
Jegyek egész nap válthatók.

(Fizessen

Almássy!)

Taschler Endre: A magam részéről szeretném, ha Almássy maradna meg továbbra
is a színház vezetésében. Törekvő, munkás
igazgató, akinek tényleg voltak eredményei,
sikerei, azonban u g y gondolom, hogy nékünk
a közgyűlés hangulatának figyelembevételével lépést kell tennünk a bérbeadás felé. Méltányolom az okokat, amelyek a bérbeadás
mellett szólnak, de 'tény, hogy a mai viszonyok között nem .lehet mindjárt szuperlativ
fokokon kezdeni. Színesen
hozzájárulnék
ahoz, ha Almássyt pályázat mellőzésével hívná meg a város az esetben, ha Almássy hajlandó a fűtés, biztosítás kiadásait és egyéb
költségeket kisebb részben a saját
terhére
elvállalni. A z összeg megállapítása alíku tárg y a volna. H a Almássy ebbe nem -egyezik
bele, akkor természetesen nyilvános pályázatot írunk ki a színházra. De a meghosszabbítást semmiképpen sernl
javasolhatom,
mert engem az a hátsó gondolat vezet, hogy
igy több előnyhöz jut a város.
Lázár György dr. (Gaálboz!): Almássy
hajlandó vállalni a költségek e-gy részét?
Gaál: Nékem azt mondotta, hogy nincsen
abban a helyzetben,
Taschler: Pedig ez üzleti ügy!
Balogh: Akkor nem jön Almássy.
Lázár György idr. (iGaá'lhoz): A költségvetés szerint mennyi a város kiadása 'a szinházra?
Gaál: Körülbelül 24,000 korona van felvéve 'a költségvetésbe. (Ebiből azonban 1-1,000
k-orona megtérül a P-ester Lloyd-alaplbál. Teliét cirkia 13,000 'korona kiadásunk van a
fűtésre, biztosításira és egyéb dolgokra.
Lázár György dr.: Akokr Almássy fizessen 7000 koronát.
Taschler: Szeretném, ha fix összeget állapítanánk meg. De az összegre nézve a számvevőséget bízzuk meg jiavaslattétellel.
Koezor János: Arra is számítani kell,
mért megtörténhetik, hogy Almássy elfogadj a a föltételeket, a közgyűlés azonban nem.
Gaál: Csak akkor kötjük meg ia szerződést, ha a közgyűlés elfogadta.
(Legyen-e szinügyi

bizottság.)

Balogh K á r o l y : A z u j szerződésnél azonban még valamit figyelembe kell venni: a
szinügyi bizottságot, Lesz, Vagy nem lesz, ennek ki kell diomborodinia a szerződésben is.
Gaál: Ez más dolog, ezt nem alkarom
bolygatni!
Balogh: Pedig ezt nem nyelheted le.
Gaál: Nagyon jó volt az a tizenkét ember, akiket a színház érdekében előlehetett
rángatni.
Balogh: H a tudtad rángatni . . .
Gaál: A legnagyobb -elismeréssel vagyok
irányukban, igazán hasznos munkát teljesítettek ön-zetlenül.
Arról került szó ezután, Ihogy mennyi idő
re szóljon az szerződés. Balogh Károly és
Koezor Jánost azt mondották, hogy három
éves. Gaál Endre fölszisszent:
— Ez ébszuirdum volna. Nem hiszi senki, hogy 3 évre becsületes direktort
kapna
a színház.
Bokor P á l : U-gyan, ugyan. A változás
csak annyi, hogy -a direktor fizet.
Gaál: Olvassátok csak el Debrecen színházi szerződését! Ott ugyan megsarcolják a
várost.
Balogh: Olvasd el csak a pécsi színházi
szerződést. Tizenkétezer
koronát
fizetnek
azért a kis színházért! M i is annyit -kérünk,
amennyit a körülmények megengednek.
Gaál: De a kultum . . .
Taschler: Attól nem k e l félni, hogy a
színház n-em teljesíthet kulturális hivatást,
vagy ezt a jellegét elvesziiti.
Balogh: Mentől jobb üzlet a színház, annál jobbat tud produkálni.
Gaál: Nahát én meg az ellenkező nézeten vagyok!
(Szaxxtznaik.)
Lázár György dr. elnök egyenként felh í v t a a, tanács tagjait: k i van a mogíhoszszábbitás mellett, k i ellene. Gaál Endre dr.

1913. április 25.
Javaslata mellett rajta kiviül még Koczor
János szavazott, a tanács tehát kimondotta,
hogy a színházi szerződést nem hosszabbítja
meg.
Szavazás után jött a terembe Tóth Mihály fdr. tanácsos, aki dldőköáben eltávozott.
Miegkéndiezték, hogy szavaz.
— A megűxosszalbbitás mellett — válaszolt
Tóth tanácsos.
Ezzel együtt tehát hármam Gaál E n d r e
javaslata ratelfett; ÖianfJBitlbeQf, négyen •pestig
ellene. Ez után az eredmény után torom lába
foglalták a tanács határozatát a következőkben:
Kimondja Szeged város tanácsa,
1. hogy a színházi szerződést nem hosz-

A szerb bojkottmozgalom
hivatalos aktái Szegeden.
(Saját
tudósítónktól.)
Vasárnapi számában jelentette a Délmagyarország,
ihogy a
szegedi Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos értesítést fog kapni a szerb ibojkottmozgalomról, amely az osztrák és magyar áruk
ellen irányul. A bojkottmozgalom
hivatalos

aktái ma megérkeztek
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a szegedi

iparkamará-

hoz. Belgrádiban keltek, a szerb Kereskedelmi Kamara, Iparkamara és Kézműves Kamara bocsátották ki, amelyek
Szerbia.,:;::
külön-külön intézményt alkotnak. A bojkottmozgalom eddig csak fenyegetés, még nem
indult meg. Perjéssy
László, a szegedi Kereskedelmi és Iparkamara titkára munkatársunk előtt odanyilatkozott, ihogy fenyegetésnél nem is lesz több és minden jel arra
vall, hogy a szerbek egyáltalán nem hajtják
végre a mozgalomról szóló nagyhangú határozatot. Épen ezért a magyar
kamarák
szükségtelennek is tartják, hogy országos értekezlet keretében foglalkozzanak ezzel a
kérdéssel, így tehát a hirdetett országos kamarai értekezlet el is marad.
Lehet, Ihogy a
pünkösdkor összeülő kamarai titkári értekezleten és kereskedelmi kongresszuson teszik
szóvá a szerb mozgalmat, de ez sem valószínű. A szegedi kamaránialk — mint általában
a magyar kamaráknak — az iá fölfogása,
hogy a bojkott határozat politikai
okokból
készült és politikai pressziót akar gyakorolni a monarchiára. Módunkban van a bojkotthatározat aktáit, amelyek eredetileg nlémet
nyelven szólnak a szegedi kamaráihoz, teljes
szövegükben leközölni. Az egyik, a határozatot -kisérő levél, amely a kamara elnökéhez
van címezve, így hangzik:

Elnök Ur!
Mellékelve van szerencsénk egy határozatot küldeni,
amelyet a kereskedelmünk,
iparunk részéről megjelent képviselők az osztrák-magyar áruk ellen bojkott ügyében hoztak. Azt hisszük elnök ur, hogy nem szükséges részletesebben kifejteni azokat az okokat, melyek bennünket ezen. lépések megtétellére késztettek. Szerbiának már kezdettől
fogva alkalma volt
Ausztra-Magyaroirszág
eljárása miatt, amely nemzeti létünket
és
gazdasági fejlődésünket fenyegette, panaszt
emelni. Ausztria-Magyarországnak a visölr
kedése azonban a Balkán-háború kezdete óta,
amely háborút azért indítottuk, hogy
a
Balkánt a török iga alól fölszabadítsuk, az

szabbitja meg, illetőleg a meghosszabbítását
nem javasolja a közgyűlésnek;
2. a színházat pályázat mellőzésével Almássynak ajánlja föl ujabb három esztendőre, de csak abban az esetben, ha Almássy
a színház költségeinek egy részét saját budget-jéből hajlandó fedezni. Az összeg meghatározásával a tanács a számvevőséget bízza
meg;
3. ha Almássy ezt a kikötést nem fogadja el, a színházra nyilvános pályázatot hirdetnek.
Kimondották még, Ihogy a tanácsnak ezt
a határozatát bemutatják a közgyűlésnek,
inert az u j szerződési föltételek megállapítása már >a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

egész szerb népet legnagyobb mértékben fölizgatta, ugyancsak vérig lázította a szerb kereskedőket és kézműveseket, mert a monarchia viselkedése egyenesen Szerbia legfontosabb életérdekei és a szerb kereskedelem ellen irányult. Szerbia ezen háború által testvéreit akarta fölszabadítani és egy a tengerhez vezető ut által nemzeti és gazdasági önállóságát akarta biztosi tanli. Nevezetesen,
az

osztrák-magyar agrárius áramlat figyelembevételével uj utakat és uj piacot akart teremteni. Midőn azonban ezen uj utakat sok vérontással megszereztük, Ausztria-Magyarország minden befolyását latba vetette, csakhogy ezt megakadályozza és e célból egy
autonóm Albániát teremtett.
Példátlan áldozatok árán egyezett bele
Szerbia abba, hogy határain félvad törzsekből államot alkossanak, amely állandóan veszélyezteti Szerbiának nyugodt' fejlődését.
Most pedig Ausztriiia-Magyarország még jobban bővíteni akarja, amennyiben a határokat oly területekre is kiterjeszti, amelyeken
jelenleg is szerbek laknak és ezáltal a szerb
elemet ezen .területeken a z larnauták általi teljes megsemmisülésbe dobja. Azonkrvü'l Ausztria-Magyarország
Szlkutari. elvétele által
testvéreinket, a montenegrólakat is meg akiarja fojtani, amennyiben azokat Karsztjukra
szorítja. Ausztria-Magyarországnak ezen viselkedése az oka annak, hogy a háborús állapot, bár az ellenségeskedéseik befejeződtek,
folytonosan húzódik és ezáltal az általános
gazdasági pangás mindlhosszabb ideiig tart.
A szomszéd népek ilyen ellenséges ténykedésekkel szemben ia szerb Ikereseti ágaik sem
maradhatnak veszteg, amiért is elhatározták,
hogy az önállóságukért folytatott harcban
iaz egyetlen rendelkezésűikre álló eszközt, a
bojkottot fogják fölhasználni.
A kereskedők, iparosok és kézművesek,
akik hazájuk megmentésére ezt a küzdelmet
fölvették, sajnálják, hogy ezáltal azok a szoros kereskedelmi kapcsok, amelyek AusztriaiMagyarország és Szerbia között évszázadok
óta fennállanak, megsemmisülnek, de a z a
remény vigasztalja őket, hogy végre is Ausztria-Magyarország be fogja látni, hogy a kis
.Szerbiának ezen elnyomása
Ausztria-Magyarországra is káros és hogy
nemsokára
hasznos fordulat állhat be, ha nem kívánják
tőlünk, hogy az ausztria-magyarországi ipar
piacát más államok piaca váltsa föl.
A kereskedelem, ipar és kézművesek
képviselői szükségesnek tartják tehát, hogy
a bojkott megkezdése előtt Önhöz, elnök ur,
és testületéhez azon irányban appelláljanak,
miszerint saját hatáskörükben, azon iparkodjanak, hogy ez a káros politika megszűnjék, nehogy kényszerülve legyünk oly eszközökhöz folyamodni, amelyek ránk .nézve
éppenséggeli nem kellemesek, amelyek azonban gazdasági függetlenségünk és nemzetünk létének megvédése szempontjából elengedhetetlenek.

BtttonffcárlóH

Fogadja elnök ur kiváló tiszteletünk biztosítását,

A Kereskedelmi Kamara.
A Kézműves

Az
Kamara.

Iparkamara.

Maga a bojkotthatározat pedig a következő:
HATÁROZAT,
amely a kereskedelmi, ipar és kézmüveskamarák 1913. évi március hó 28-án tartott gyűlésében elfogadtatott.
Tekintettel Ausztria-Magyarországnak a
szövetséges államokkal, különösen Szerbia és
Montenegróval szemben elfoglalt magatartására, a kereskedelmi-, ipar- és kézmüveskamaránaik képviselői azt látják, hogy Ausztria-Magyarországnak ezen viselkedése által
a szövetkezett Balkán-államok, elsősorban
pedig Szerbia és Montenegró politikai
és
gazdasági érdekei fenyegetve vannak és amidőn e fölötti hazafias .föliháborodásuknak adnak kifejezést, kijelentik, hogy minden áldozatra készek, aimit hazájuk jogos követelményeinek védélrrére tőlük kíván.
.Elhatároztuk

tehát:

1. hogy a velük összeköttetésben álló
kereskedelmi és ipari köröket az illetékes kereskedelmi és iparkamarák ultján értesítik,
hogy üzleti összekötetéseiket
a
monarchiával

rögtön fölbontják, ha a szövetséges Balkánállamokkal, különösen Szerbia,
Montenegróval szemben táplált ellenséges
politikájával
föl nem hagy,
2. hogy ha ez az előterjesztés eredménytelen maradna, a bojkottot
Ausztria-Magyar-

ország áruival szemben rögtön
megkezdik,
3. hogy a többi államok
kereskedelmi,
ipari és kézműves köreiben lépéseket tesznek aziránt, hogy ezek is csatlakozzanak
a
bojkotthoz,
4. hogy a kereskedelem, ipar és kézművesek képviselőiből végrehajtóbiz'ottságot alakítanak, melynek föladata lesz, hogy a belés külföldi kereskedelmi és ipari testületeikkel érintkezésbe .lépvén, a bojkottnak részletes tervét elkészítse és annak keresztülvitelét szorgalmazza.
Megkérdeztük Perjéssy László kamarai
titkárt, micsoda következményei lesznek a
bojkotthatározaitniak, milyen .magatartást tanúsít vele szemben a szegedi kamara és általában a magyar kamarák. Perjéssy
László érdeklődésünkre a következő fölvilágosítást adta:
A szerb bojkottmozgialommál nem egy
országos kamarai értekezlet fog foglalkozni,
hanem minden valószínűség szerint a pünkösdkor tartandó kamarai titkári értekezlet
és az ugyanekkor tartandó országos kereskedelmi kongresszus. Véleményem szerint azonban addigra a szerb bojlkotitmozgalorn már
tárgytalanná
is lesz. Minden jel arra mutat,

hogy meg se indul, mert nem is közgazdasági
szükségből ered, hanem politikai
tendenciája
van és ilyen irányban akar pressziót gyakorolni.
Magát Szerbiát közgazdasági érdekei arra utalják, hogy a jóviszonyt Ausztria
és Magyarországgal fentaritsa. Hiszen kereskedelmének legnagyobb része Ausztria és
Magyarország nagykereskedőinek hitelét élvezi és a moratórium megszűnése után ismét
ezeknek a jóindulatára kell, hogy támaszkodjék. A két állam közgazdasági szempontból annyira egymásra van utalva, hogy az a
nagyhangon meginditani akart bojkott olyan
eredménnyel fog járni, mint amikor a csehek
a magyar lisztet bojkottálták. Ebbőil se lett

sok pénzt takaríthatnak meg, ha szükségletüket első k é z b ő l
szerzik be. Erre alkalmat nyújt a most alakult

„Cgyesiill p a s z t a l o s o k

Jntsrraktára,"

(Szeged, Tisza Lajos-körut 19., Kertész-féle péküzlettel szemben)

ahol kizárólag helybeli, elsőrendű asztalosmesterek ké
szitményei, mindenféle kivitelben, ré2ZÍ8tfÍZ8':ésr8 i s kaphatók.
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semmi. Az eszéki kamara, amely a határozatot hamarabb kapta meg, mint mii, javaslatot is itett m á r a bojkott ügyében, még pedig
azt, hogy országos
kamarai
értekezlet
tar-

tassék,

amelynek

az összehívására

a buda-

pesti kamarát
kérte föl. Weismayer, az eszéki kamara elnöke, erről ért esitette a többi

kamarákat is. A szegedi kamara tegnap

kapta

meg Weismayer levelét, amelyben arra szólít föl bennünket, hogy véleményünket
közöljük a budapesti
kamarával.
Bizonyos, hogy
az ügy tárgytalanná válik, mert eddig még
semmi sem törtónt a budapesti kamara részéről az országos értekezlet irányában. Azt
hiszem, — mint már mondottam, — hogy
ebben a kérdésben országos értekezlet aligha
fog összehivatni. Ha azonban mégis összehivatnék, akkor ennek az értekezletnek
a
határozatában valamennyi magyar kamarának a véleménye bennfoglalitatilk. Természetes tehát, hogy a szegedi kamarának külön
magatartást nem igényel ebben a kérdésben,
hanem egyöntetűen fog eljárni. Egyébként
hétfőn kamarai teljes ülés lesz, amelyen a
bojkottról szóló határozatot azzal a javaslattal! terjesztem be, hogy a többi kamarákkal egyöntető eljárást kövessünk.

Szkutari

előtt a helyzet nagyon

Montenegró

tudósitónktól.)

a monarchia

is el-

eredményéül csapatokat

szállítanak

partra,

még pedig a legrövidebb időn belül..

OISON M 0 Z I SZÍNHÁZ

Csekonícs és Feketes a s utca sarkán.
•
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Szerdán és csütörtökön

BŰBE,

vagy

a rendeletére az összes határokat el-

zárták.
Külön meghatalmazás nélkül senkinek
sem szabad a határon átmenni. Hír szerint a
határt azért zárták el, hogy :ki ne vihessék
azt a hírt, hogy Szkutari
közvetlenül
az átadás előtt áll. Még a diplomáciai forgalmat
közvetítő automobiloknak is eltiltották, hogy
a határon átmenjenek. A radikális néplap
táviratát itt nagy kételyekkel fogadják. A
hirt annál kevésbé tartják valöszinünek, mert
ellentmond a eettinjei követ bizalmas jelentésének, mely szerint biztosítva van, hogy
Montenegró a haltalmak álltai fölajánlott pénzügyi rendezést elfogadja és Szfcutarinafc a z
ostromát megszünteti.
Belgrádból
jelentik: Elhasszanból
ideérkezett jelentések szerint a szerb csapatok visszahivásámak Albániából az a követközménye, hogy ott zavargások
törtek
ki.
Tiirianiban a bégek nem akarják elismerni a z
Esszad
basa által beiktatott hatóságokat. A
Dievölsfolyó jobb partján levő mohamedán
falvaik erős harcban
állanak a ball parti albán
falvakkal.
Konstantinápolyból
jelentik: A török--bolgár ellenségeskedések pihentetésére vonatkozó megegyezést, melyet .tegnap este föl lehetett volna mondani, nem mondták
föl egyik
részről
sem. Hir szerint a fegyvernyugvást
meghosszabbítottak két hétre. A fegyverek
pihentetésére vonatkozó megállapodás Írásbeli utón is létrejött és azt Bnlairban Izzed
pasa főparancsnok és Mahmud
pasia tengerészeti miniszter aláirtak.
Cettinjéből
jelentik hivatalosan: A montenegrói kormány m a reggel átnyújtotta
válaszát
a nagyhatalmaik mediáeiós
javaslatára.
M a délelőtt a bécsi külügyminisztériumban a következő információt adták a balkáni
helyzetről:

HÍREK.
Szegedi
Szerda

kalendárium.
IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézet jelentése szerint: Túlnyomóan
száraz
és éjjel igen hűvös idő várható. — S ürgöny pro gnózis:
Hűvös, elvétve csapadék.

Déli hőmérséklet: 12,2 CA VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10-1-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KöZKÓRHAZBAN:
A beteg látogatási idő délután 1-3-ig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este 8
ómkor
cí VHOSz javéra Könnyei Béta vcndégfölléptével 25 százalékos hely áremeléssel Cigánybáró, operett.
URÁNJA SZÍNHÁZ:
Délután
5 órától
kezdve „Az utolsó armry". Dráma 3 felvonásban.
VASS MOZI: Délután hat órától kezdve
„Az álarcos próféta." Dráma 3 felvonásban.
KORZÓ-MOZI:
Délután öt órától kezdve
a „Pokol". 5 felvonásban.
EDISON-MOZGÓ:
Délután öt
órától
kezdve „Treff Bűébe, vagy Enyém a halott."

Rablógyilkos merénylet Röszkén
— A rendőrség megakadályozta a vérengzést. —

2000 méter szenzációs sláger.

A római Message-

rónak egy eettinjei távirata, melyet a montenegrói fővárosból titkos gyorsfutár vitt Kattaróba, azt mondja, hogy tegnap Nikita ki-

rálynak

határát

zárta, minden
oldalról.
Nikita és országa viselkedése ismét nagyon kiélezte a helyzetet,
annyira, hogy diplomáciai körölk bizonyosra
veszik, miszerint a nemzetközi tanácskozás

A monarchia elzárta
Montenegró határát
(Saját

komoly,

már a végsőkig kiélesedett. A város teljesen
köriül van zárva. A szerbek mikor elvonultak, nem vitték magúikkal nehéz ostromágyúikat. Ezek az ágyuk veszélyeztetik leginkább a várat. Élelmet bevinni. Szkutariba
teljesen lehetetlen. Pedig odabenn már aligalig van valami élelem. Komolyan (kéli tehát venni azt az eshetőséget, hogy kiéheztetik a várat. Ha a fegyver nem győz Szikutarin, az éhség előtt kapitulálni fog.

üsssmüiaBEKüaeissaxBaiiüesHHGi!

- Kiéheztetik Szkutarit. —
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Pénteken, szombaton,
és hétfőn

vasárnap

A Budapesti Apollóban 400-szor
előadott nagysikerű szkecs kerül
szinre

Szövegét
SZOMAHÁZY ISTVÁN,
zenéjét SZIRMAI ALBERT irta.

Számozott ülőhelyek.
Jegyek

már

ní-

ma válthatók az

E D I S O N - M O Z G Ó pénztáránál.

épség
hygienikus modern kozmetikai intézetében.
Szépséghibák eltávoliíása: szeplő, májfolpattanás, böraíka (mitteser) stb. Zsírosarcbőrt,
kezelése, s a legelhanyagoltabb arc rendbehozása. Villanyvibrációs és kézzel való arcmassage párisi mód szerint. Hajfestés. Bérletrendszerü arcápolás. Dr. Jutassy József,
Magyarország legelső kozmetikai szakorvosának szépségápoló és szépséghibákat eltüntető
ártalmatlannak bizonyult szereinek elárusisitása, u. m.: bőrápoló, bőrgyógyitó, és hajgyógyitó, szőrvesztő készletek. Arckrémek,
arcpor, szappanok, kézfinomító, hajfesték,
hajszesz stb.

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

Telélefon 12-50

(Saját
tudósitónktól.)
Tegnap délután
majdnem rablógyilkosság történt
Röszkén.
Két elvetemült, garázda tanyai legény elment
egy röszkei korcsmába és fölhasználva
a
gazda távollétiét, :ki akarták rabolni a korcsma mellett levő fűszeres boltot. A rablást
azonban nem sikerült végrehajtaniok, mert a
korcsmáros fiia a rablóknak ellene szegült és
mikor el akarták tenni láb alól, oly hangosan
sikoltozott, hogy a 'közielí rendőrliafctanyában meghallották. Több rendőr azonnal segítségére sietett a veszedelmes helyzetben
lévő fiúnak és sikerült a rablókat is ikézrekeriteni.
Sziics Ádám .röszkei korcsmáros tegnap
délben bejött Szegedre vásárolni. A vendéglőt távollétiében, feleségére és 16 éves Béla
nevű fia vezette. Délután két óra tájban betért a korcsmába négy alsótanyai legény:
Szabó Menyhért, Kalmár
Ferenc, Kalmár
Antal és Makra Ferenc. A legényeik letelepedtek
a korcsmában és bort rendeltek. Egy ideig
nyugodtan Iszogattak mind a négyen, semmi
különös, rossz szándék nem látszott rajtuk;
később azonban sugdosódni kezditek és ha
valaki az, asztaluk közelébe ért, egyszerre
elhallgattak. Szűcs' Bélának gyanús lett la
legények viselkedése és figyelni kezdett.
Nem sokára észrevette, hogy iámig Maikra és Kalmár Antal: szorgalmasan hajtogatják föl a bort, addig a imásilk kiét legény, Kalmár Ferenc és Szabó hozzá sem nyúlnak a
pohárhoz, hanem folytonosan annak az ajtónak az irányába néznek, amely a korcsma
mellett levő fűszeres boltihoz vezet és amely
szintén Szücsék tuta j donált képezi! Később
azután a két' legény egyszerre, fölkelt az asztaltól és beosont a fűszeres boltba. Itt egy
pór perc alatt fölnyitották
a kasszát
és a
benne levő húsz korona értékű készpénzt
magukhoz vették.
Szűcs Béla, aki a korcsmából figyelte a
legények minden, lépését és mivel látta, hogy
a legények a boltajtón ki nem menekülhetnek, mivel az zárvia volt, a korcsma ajtóhoz
lépett és segitségért kiáltozott. Ebben a pillanatban fölugrott a korcsmában maradit niá'sik két legény, beVóriSZoíták a vézna termetű fiút az ivó szóbáfaa, rárohantak és szé-

kekkel, meg sörös palackokkal

ütni

kezdték.

A fiu azonban annál jobban kiabált, majd
végső erejét megfeszitvé, rémes sikoltást hal-
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látott. A kis Szűcs szerencséiére, a kiáltást
meghallották a szomszédos rendőrlaiktanyábain, ahonnan -azonnal több rendőr rohant át
a korcsmába. A rendőrök kiszabadították a
félig agyonvert gyer-eket a rabló 'legények
kezei közül, .a rablókat pedig elfogták.
M a délelőtt hozták be a négy .megláncolt
tanyai legényt a szegedi -rendőrs-égre. Mind
a négy legényt letartóztatták
és átkísérték az
ügyészség fogházába. A legények élten rablásért és súlyos testisér-tlés bűntettéért indult
meg az eljárás. Szűcs Béilá-t su'lyo-s sérüléseivel beszállították a szegedi közkórházba.

— Május 1-én nyílik meg a tavaszi tárlat.
A szegedi kollektív kiállítást április 27-én
akarták megnyitni, ezt a tervet azonban módosítják, amennyiben május 1-én fogják megnyitni; a .kultúrpalota termeiben'. Az elhalasztás a kiállitók érdekében történt. Tudvalevőleg szegedi művészek vesznek részt a kollektív kiállításon, amelyre különös ambícióval készülnek. Egyik-másik .művészünk tizenöt-húsz dariab munkával vesz részt, kiforrott, válogatott müvek sorakoznak és azt
hisszük, evvel a kiállítással elérik a szegedi
festők, hogy mint kolónia, olyan hírnevet vívnak ki, amilyen a 'szolnoki vagy a nagybányai. Ezért, az általán-os üékiikészülődésért
halasztották el pár nappal a -megnyitást és
elsősorban a külföldön, élő szegediekre voltak
tekintettel. Igy Joachim
Ferenc, kinek -Parisban szenzációs sikere van három kiállított
festményével és akinek müvei csak e 'hónap
végén érkezhetnék, továbbá
Csáky
József
szintén Parisban élő szobrászunk is részt kivan venni, valószínűleg a Berlinben, élő
Bánszky
Sándor szobrász is megjelenik, a
kinek vasenergiája -és a páratlan szorgalma
szédületes sikereket hozott s benne látják a
monumentális müvek leghivatottabb, ifjú m-esterét. Ha moist szülővárosában kiállít, ugy
egymaga egész kollektív ikiállifást ad a szobrokban. és plakettekben. Minden- jel szerint
Pick Lajos szobrász is küild müvet. Egy bizonyos, az, hogy a május elsején megnyíló
kiállítás ennek az évnek legnagyobb, .kiemelkedő művészeti eseménye lesz.

— Egy híres professzor előadása
Szegeden. A felekezetnélküli
erkölcstanitás
Franciaországiján.
Erről a témáról fog németnyelvű előadást tartani Broda -Rudolf
-clr., -a párisi „É-oole l'ilbre" világhírű profeszszora a szegedi társadalomtudományi
társaságiban e hó 27-én. A tárgy maga is méltán
fölkeltheti nálunk a legmelegebb érdeklődést, amely kétségkívüli meg is -fog nyilvánulni az előadás -nagy Játoga-tottságáJban, de
'az előadó személye i® mlegórldemli mindnyájunk rokonszenvét és elismerését. Még fiatal
emlber, 12 év előtt proim-oveáltáik Bécsben,
maj'd Newyorkhan és Párásban folytatta tanulmányait. Év-ekien át az ázsiai országokban tartózkodott, Chioa, J a p á n , Siam, Tibetben összehasonlító valláspsycihologiai tanulmányokkal foglallka-zivu, m-ajld beutazta Kanadát, Ausztráliát, Ujaeelandot, hogy az-ottani soci-áljs berendezkedéssel megismerkedjen. -Gazdag tapasztalatainak feldolgozása
német és francia, nyelven jelent meg a könyv
piacom S csakhamar meghívást nyert a páris-i szabadegyetem so-ciologiai tanszékére.
Hat év előtt e-gy nemzetközi folyóiratot alapított (Les dócuments dh progres) mely csakhamar német és angol nyelven is megjelent,
s uyafa/baií orosz és ma-gyair nyelvű kiadással is'.gazdagodott, miajd m-e-galapította a
haladás tapasztalatainak nemzetközi kicserélésével foglalkozó intézetet. Ez az intézet tár-
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sadalmi és kulturális problémákkal foglal- ] tani. A munkaadók egyesületének tegnap délkőzik s időről-időre jeles előadókat küld Eu- | után lefolyt -gyűlésén -megállapodás jött létre,
rópa miniden nagyohh városába. Broda ma- hogy -a munkáscsoportok -ma reggel a kiköga is élénk részt vesz ezen előadások tartásá- tőben megkezdik a munkát. Ma reggel meg
is .indult a munka, de a -rév-hivatal jelentése
ban, elősegítve -ezzel -is a nemzetköziség nagy
szerint -nem valamennyi munkás állott munesetményeit. Szegeid város knl t,u iikö^önségé- kába. Egyelőre nem lehet m-egélllapit-ani, hogy
n-ek módjában lesz megismerkedni az emberi- eze-k távol vannak-e vagy nem akarnak dolség, a haladás egy értékes és kiváló úttörő- gozni?
jével,, egy ideális agitátorral, a .Marxok, a
— A Jellassch gyalogezred szenzációja.
Pőre-lek s-oráiból valóval. Az előadás pontos A -Fiúméban állomásozó 79. J-el-l-asidh gyalogezrednek ikin-os, kémkedési botránya
ván.
idejét és helyét pár nap mlnlva lesz módunkKrajnovits
Dusán,
-horvát
joghallgató,
ki
szaban közölni.
kaszvezető rangban szolgált, régóta folytat
— A temesvári Lloyd kegyelete. A kémszol gála to-t Oroszország részére s a leszege-d-i Eisenstadter-cégnék Temesvárott is génységet
is állandóan
lázította,
hogy hávan virágzó üzlete. lEn-nek főnöke volt Eisenború esetén ne en-gedelniieskedjenek a pastadter S. Ignác, -akinek emlékezetét m-ost ün- rancsnak. Krajnovits min-t póttartalékos kezdnepelte a temesvári Lloyd-tá-rsulat. lEiiseo- te m-eg a katonai szolgálatot, -de a -mostani
stadter Ignác, akli a társulatnak alöpítója állapotok miatt visszatartották. Katonai, irovolt, emberbaráti -szivénél, jótékony alapit- dába ker-ült s itt a legbizalmasabb
titkokról
ványainál fogva a temesivá-riak bálás emlő- is értesülést
szerzett.
Valószínű, hogy bűnik eiz-etében. él.
társai,is voltak, a vizsgálat fogja megállapi— Bogdán Zsivkó halála. Tiszahegyesi tan-i, kikkel cimborált Krajnovits. Nem leheBogdán Zsivkó dr. országgyűlési képviselő tetlen, hogy a Budapesten elfogott Bravurávasárnap hajnaliban hosszú, kinos szenvedés- val volt összekötetésben. A kémkedő szaután 60 éves koráiban meghalt. Bogdán Zsiv- kaszvezető április ih-ó kilencedikén tün-t el a
fiumei -hetvenkilencedik gyalogezred kaszárkó érdemekben gazdag pályatfutá-sát Nagykikindón mint ügyvéd kezdte. Rövidesen meg- nyájából. Nyomban megindították a vizsgálanyerte -a váro-s lakosságának .szier-etejtét és tot, azonban minden eredmény nélkül. A nabecsülését. A szer-beiknek kultúráját segítette pokban azután Krajnovits Dusán -maga adott
elő, a magyar lakosságot pedig azzal nyerte életjelt önmagáról. Zürichből levelezőlapot
Mihály
meg magának, hogy szerlb testvéreit -a ma- küldött a barátainak és Kosumovich
gyarosítás felé ösztönözte. Nagykifcindu pol- századosnak és azt irta néki, .hogy odakint
gár,mésterén-ek választotta. Tizenöt évig ma- nagyon jól érzi -magát, a vizsgálatra pedig,
amelyet ellene megindítottak, fütyül. A leveradt e -díszes állásban s ez .alatt a Délvidék
lek
megérkezése -után ujabb nagyarányú nyokulturájánalk és .gazdásági érdekéinek előmozdításában elévülhetetlen érdemeket szer- mozás indult meg -és -ekkor megállapitották,
zett. magának. Töröiklbecsén me-g-alapitott-a -a hogy Krajnovits Dusán ,a túlnyomó részben
közgazdasági bankot. Nagy része volt
az horvát legénységű Jellasioh-ezredben nagyAra-d—-Na-gykiikindiai Vasút Részvénytársa- szerb propagandát fejtett iki és katonai titkot
ság alapításában, valamint a Délvidéki Föld- árult el Oroszországnak.
bérleti és Parcellázó Ba-nk létrehozásaiban is.
-Szülővárosa, Tiszafa-egyes község elöljárósága
diszpölgárának választotta, majd .a törüikhecsiei kerület képviselőjének választotta meg.
Igazgatósági tagja volt -a Torontáli Tiszai
Árment-esitő Társaságnak, vezérigazgatója a
közgazdasági banknak, igazgatója, -a nagyikikin-di gőzmalomnak, az Országos Pénzintézeteik Szövetségének és -a Központi Jelzáloghitelbanknak. Tisza István és Lukács László
különösen kitüntették barátságukkal. Az elh u n y t hozzátartozóihoz az ország miind-en résziéből, de különösen a -Délvidékről valóságos
-özöne érkezett a részvétiratdkn-ak. Kifejezték
részvétüket t-oblbek közlött: Khuen-Héderváry Károly grólf, aki a Nemzeti Miunkapárt
nevében a következő táviratot küldötte az
•elhunyt családjához:

— Mibe került a balkáni

„Mély f-ájd-alommal értesültünk
hü
-párttagunknak, dr. Bogdán Zsivkónak haláláról. Fogadja ez alkalomból a gyászoló
csalárd ugy a ma-gaun, mii-nt pártunk őszinte részvéténeik nyilvánítását. Gróf Khuen\Héderváry Károly pártelnök."
Részvétt-áviratot küldtek továbbá: Balogh Jenő igazságügy-miniszter, Tisza István,
Dellimanics La-jos főispán, Teleszky Kristóf
képviselő,, -báró Hauser Károly, Rónai Jenő,
Dungyerszky Bogdán és Gedeon képviselők,
báró Bessenyei -Fer-e-n-c altábornagy, báró
Csávossy Ignác, Péchy Zsigmond képviselő,
Strasser íSán-dor, a Concordia vezérigazgatója, Jankó Ágoston udvari tanácsos és mások. Az elhunytai tegnap este Ihiét órakor a
nyugati pályaudvarról Nagyik-ikdnidára száll
litottáik, .ahol ma a gö-rög-kelleti szerb templomban helyezték ravatalra. Temetése (kedden délután két órakor ment végbe a templomból s a nagyklkinidia-i családi Sírboltban
helyezték örök nyugalomra.

— A fiumei

sztrájk

vége.

Fiuméből

jelentik, hogy a Ganz-féle Danubius hajógyár
munkásai m-a reggel valamennyien- munkába
álltak. Az igazgatóság azonban- azt az intézkedést tette, hogy -a biztosítéki össz-eg fejében visszatartani szokott egy heti fizetést
nem vonja le -egyszerre, hanem a heti öt
munkanapból csak négyet fizet ki. A -munkásság ebben a kérdésben gyűlést fog tar-

háboruj?

Anglia tekintélyes szaklapja, az Economist,
legutóbbi számában érdekes számitások-at
tesz közzé arról, hogy mily áldozatokba került a Balkánon lefolyt háború. A cikkíró
abból indul iki, hogy a ha-d-viselő országoknak minden egyes fegyverbe -szólított ember
naponkint átlag 12 koronájába került, A háborúskodás eddig huszonöt hét-e-n át tartott,
beleszámítva ebbe az időbe a fegyverszünetet, amely idő alatt -a -hadműveletek szünet-elitek, de ez a szünetelés -a költségeket- alig
a-pasztotta valamelyest, tekintettel még arra
is, hogy példá-ull Görögország nem vett -részt
a fegyverszünetiben. H a min,dezt tekintetbe
vesszük, a következő képet nyerjük: Bulgáriának (300.000 emlber) hadi-költsége mintegy
600 millió korona. Szerbiáé (200.000 emlber)
íme-güti a 400 millió koronát,
Görögország
(150.000 ember) körülbelül 300 millió koronát
áldozott, Montenegró pedig (40.000 ember)
közel 80 millió koronát, végül Törökország
(400.000 emlber) 800 millió koronát adott ki,
összesen tehát 1,090.000 ember hadi készültsége körülbelül . 21S0 millió korona kiadást okozott. A hadviselő felek vesztesége katonákban
összesen 110.000 halott és ugyanannyi sebesült. A z „Economist" szerint, -h-a a had-ba vonult emberek átlagos évi keresetiét -600 koronáira tesszük, ugy -a veszendőbe ment produktív mlunka, illetve kereset körülbelül G60 millió koronára rag, amely összeg -hozzászámítandó a fent kitüntetett 2180 millióhoz. Azok
a veszteségek, amelyek lovaikban és egyéb vonójószágekban érték a háborúskodó -államokat, szintén rengetek nagyok; igy egymagáiban .Bulgária 200.000 d-a-rub állatot veszített a liáboru folyamán. H-a a veszteségeket
pontosan akarjuk kiszámitan-i, meg -kell még
állapitani -azokat a jelentékeny károkat is, a
melyek a pusztítás nyomán k-eletk-eztek, valamint az e-gész balkáni ga-adiasági életiben megnyilvánult, -pangást, de az euirópaszerte jelentkezett feszültség ok-ozta veszteségeket is.

— Ki a városból! Pétervárról jön a hir,
hogy Rigából kétszáz zsidó családot kiutasií
I
)
'

tottak.
Száz család kétihónap, a többi pedig
hat hónap alatt köteles a várost elhagyni.
Köztük több olyan család van, mely -már évtizedek óba lakik Rigában.
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— Exhumálták az óbestert.
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A főváros

tudvalevőleg diszsirhelyet ajánlott föl Simányi óbester famíliájának és iigy Simonyi
óbestert, a Napoleon elten viselt háborúk tüneményes, vitézlő katonáját, viszik a vadászi-i kastély sírboltjából és Budapesten temetik el. M a ment végbe a z óbester és fia,
báró Simonyi Lajos volt közlekedésügyi miniszter holttestének exhumálása. Az óbester
koporsójában elzárt drága relikviákról a környéken számos legenda .keringett, de a kíváncsi >né.p csalódottan távozott, mert csak
csontrészeket találtak a koporsóban. Az exhumálásnál jelen volt a hatóság
részérői
Csukay
Jenő kisjenői főszolgabíró, dr. Patkós Gábor tiszti, járásorvos. Az exhumál lakat Amschlinger
Ferenc simonyifalvi római
katolikus plébános szentelte be. Ott volt még
báró Simonyi Lajos örököse, Pretsner
Karolina és ennek testvéribátyja, Balázs
Sándor
nyugalmazott színész, akik a tetemeket átvették és nyomban Budapestre szállították.

s z í n h á z

drámákat mutatnak ibe szerdán az Uránia és
Vms
mozgósziniházakban. Az
Urániában
Psylcmder bemutató lesz. Vetítésre kerül a
legrujabb Psylander film, melynek már a címe is elárulja, hogy izgalmas drámáról van
szó. Az utolsó arany elsőrangúi háromfelvonásos dráma. A Nordisk film kompagnie műalkotása. Technikai kivitele egyszerűen csodás
ennek a képnek. Még egy sláger kerül itt bemutatóra: A sebész, két felvonásos ,amerikai
cowlboy dráma.. A műsort számos kitűnő vígjáték egészíti ki. A VASS-ikwn. fenomenális
három felvonásos mozidráímát mutatnak be.
Az álarcos próféta a címe a darabnak. Izgalmasabbnál 'izgalmasabb jelenetek váltakoznak. Meglepő fordulatokban bővelkedik ez
a film. Nagyszerű kép itt a Csodahaj amerikai életkép. Itt is megemlítjtük, lioigy nemsokára Szeged is gyönyörködhet a híres Basser
mamn filmben: Az egy test, két lélekben. Másfél óráig tart ennek a filmkolossausnak a lejátszása. Jegyök előre vállba tóik a,z U r á n i a
pénztáránál.

— Fölrobbant egy malom.

Szabadkáról

jelentik: Garán .föllobbant a Garai Gőzmalom és Téglagyár ,r.-t. malma. A munkások
ép végeztek az ebéddel és az egyik munkást
elküldték meginditani :a gépet. Amikor ez a
munkás visszatért társaihoz, iszonyú robajt
hallottak, melyet több más robbanás követett.
Megállapították, hogy a robbanást egy szikra okozta, mely a z olajtartályba esett. A gépek teljesen tönkrementek s a gépház falai
összeomlottak. A malom hetekig lesz üzemen
kívül. A kár körülbelül 50.000 korona. Emberéletben nem esett kár.

— Enyém a halott. 2000 méteres szen-
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(—) Vizmizériák
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Dráma 3 felvonásban.

zációs sláger az Edison mozgóban m a és holnap kerül bemutatóra. Rendes helyáraik.
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Újszegeden. Az új-

szegedi polgárság százíötventagni küldöttségét fogadta nemrég Lázár György dlr. polgármester. A küldöttség fölemllitette az ujszegedlek sérelmeit és különösen a viizmizériák miatt panaszkodtak. Olyan utcai kifolyók létesítését kívánták, mint amilyenek a
külvárosokban vannak. A polgármester megnyugtatta a küldöttséget, hogy gondoskodik
mlajd az újszeged! polgárság sérelmeinek orvoslásáról. M á r adidág jutott az ujsziegediek
kívánsága, hogy kedden megkezdték az artézi fcut fúrását. A közgyűlés húszezer koronát szavazott meg erre a célra. És most, a
munka megkezdése napján kiderült, hogy u j
artézi fcut neon használható iflöl utcai kifolyók
létesítésére, csak locsolásra. A keddi rendkív ü l i tanácsülésen nagy meglepetéssel tárgyalták az esetet. A dolgon m á r nem igen lehet segíteni. Az eredetileg kívánt artézi kut
Bokor P á l helyettes-polgármester véleménye szerint nem busz, hanem mintegy kétszázezer koronába kerülne.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET.
Színházi műsor:
S Z E R D A : A VHOSz javára Körmei Béla vendégtől lépté vei 25 százalékos helyáliemeléssel Cigánybáró, operett. Bérletszünet.
CSÜTÖRTÖK: Környei Bélával a Kornevillei harangok, operett. Bérletszünet. 25 szá zalékos helyáremeléssel.
P É N T E K : Környei Bélával
Bohémélet,
opera. Bérletszünet. 25 százalékos helyáremeléssel.
S Z O M B A T : Aranyeső, operett, páros 8/s.
V A S Á R N A P délután: Limonádé ezredes,
operett.
V A S Á R N A P este: Aranyeső, operett, páratlan i jí.

* A szinligyi-bizottság reformja. A ma
délelőtt tartott tanácsülés végén, amikor a
színházi szerződés dolgát már letárgyalták,
újra szóbakerült a szín ügy i bizottság. Taschler Endre tette szóvá. Afölött vitatkoztak,
hogyan kellene megreformálni ezt az intézményt. Bár nem tartozott a tárgy az ülés
keretébe, de azért jtöbban szívesen szóltak
hozzá, TascMer Endre azt ismételgette, hogy
sokak szerint mag kell szüntetni a szinügyi
bizottságot, egy indítvány szerint pedig ne
szüntessék meg, hanem válassza, a közgyűlés.
Már most: melyik volna a jobb, ez okozott
fejtörést. Lázár György dr. szerint válaszsza a közgyűlés. Különben ez a kérdés a
szervező bizottság előtt feksziilk, amely éppen
permanenciában van.
Balogh Károly: Én ugy gondolnám a
legjobbnak, hogy a szinügyi bizottság ne legyen állandó.
Lázár György dr.: E z rossz, mert éppen
az állandóságában fekszik a garancia. Abban,
hogy állandóan figyelemmel kíséri, ami a
színház körül fölmerül.
Balogh: De helyes volna, he a bizottság
nemcsak a közgyűlés tagjaiból alakulna, hanem más, a művészethez értő férfiakból is.
Lázár György dr.: E z lehetséges. Egyébként a tanács he akarja várni a szervező bizcjtltsáig javaslafá|tj a isízilnügyij Iblizotisáigijál.
Ezt a javaslatot aztán a színházi szerződés
ügyével együtt terjeszti m a j d a közgyűlés
elé.

* Zerkovitz a

szegedi Aranyesőről.

Zerkovitz Béla, az Aranyeső szerzője tudvalevőleg megjelent a szegedi bemutatón, szerzőtársával: Bélái Izonral együtt. Zerkovitz
kedden a következő levelet intézte Almássy
Endre szinigazgatóhoz: „iMiután egy alaposat pihentünk a szegedi kirándulás után, első kötelességemnek tartom, Ihogy fölkeresselek soraimmal. Ne tekinstd kérlek szokásos
frázisnak, vagy üres hizelgésnelk ama már
szóvail is kifejtett nézetemet, hogy a szegedi
Aranyeső egészében kitűnő produkció volt,
sőt némely részében jobb volt a budapestielőadásnál is. Tudva azt, hogy ilyen bemluta-

F O G A K
szájpadlás
nélkül.

Az általam készi-4
tett rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat
teljesen pótolják. Készítek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve.
Bármilyen javítást 4 óra alatt készítek.

BARTA

ÁGOSTON

fogtechnikus,

Kígyó-utca 1. sz. SZEGED.

1913. április 24.
tóhoz az erős kézen M v ű l igen lényeges a jóizlés és áldozatkészség, (fogadd ismételten leghálásabb köszönetemet szerény portékámnak
sikeres propagálásáért. Társulatodat ós Téged szívből köszönt Zerkovitz Béla.

* Az aradi színház és a románok. Az
aradi színtársulat tegnap este Rákosi Viktor
ismert román,ellenes tendenciájú színmüvét,
az „Elnémult horangok"-ai liozta szinone. Valahányszor ezt a darabot előadták, minldianyny-iszor jóidéig távoltartottia magát .a román
közönség a szinház látogatásától. Most aztán
valóságos bojkottot indítanak a színház ellem
a románság körében. Elhatározták, hogy nem
fogják látogatni az aradi színházat, amely
oilyan 'darabokat ad elő, amelyben annyira
pellengére állítják a román törekvéseket és
szerintük, valótlan színiben tüntetik fel a román. nép jellemét. A románok •akciója a vidékre is k i fog terjedni. Nemcsak az aradi
„Románul''-ban, mely mai számában vezetőbe
lyen kel ki a szinház bllen — hanem miniden
más román lapban és folyóiratban agitálni
fognak az aradi szinház ellen. E n n y i a nyilatkozat, de valószínű, hogy az intélligenseibb
román közönségben sokkal nagyobb a szinház, a művészet iránt való szeretet semlhogy
hosszablb ideiig nélkülözni t u d n á

* Krausz doktor a vérpadon. Kinemaszkecs, mely a budapesti Apolló-színház tavaly több mint 400-szor adott nagy sikerrel e
hó 25-én kerül bemutatóra az Edison mozgóban. A főszerepeket Marossy Adél,
Keleti,
Huszár Károly, Kertész Mihály, Szabolcs játszák. Jegyek előreváltihatók már ma az Edison pénztárában. A helyek számozva vannak.

* Egy test, két lélek. Ez a cime a világ
legizgalmasabb mozidrámájának. Egész Budapest nem beszél másról, mint erről a szenzációs műalkotásról. Bmsermarm játsza benne a főszerepet, tökéletes művészettel. Másf él
óráig tart az előadás, minden pillanatban uj
izgalmakat Ihoz. A mozitieobmdikánaik ez a
legkiválóbb műalkotása, ilyen M m még nem
került sóba ivetitésrie. Az Uránia igazgatósága óriási anyagi áldozatok árán kizárólagos
előadási joggal megszerezte ezt a filmkoloszszust és hétfőn már be is mutatja. Jegyieket
előre lehet váltani az Uránia pénztáránál.

Legjobb színházi cukorkák Lindenfeld Bertatan Első szegedi cukorkagyárában, Kárász-utca 8. szám alatt kaphatók.

Az „ A R A N Y E S Ő " hangjegye!
Várnay L. könyvkereskedésében
kaphatók.

r

NEMENYINE
FOGMÜVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készit mindenféle
fog m u n k á k a t kaucsukban és
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve.«Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522

TÖRVÉNYKEZÉS.
Három gyerek a vádlottak padján,
(Saját tudósítónktól.) Szokatlan látvány
tárult az ©lé, aki ma délelőtt benyitott a szegedi törvényszék második biiiitietanácsának
tárgyalási termébe. Három fiatal gyerék ü l t
a vádlottak paciján, akiket betöréssel és lopással vádolt az ügyészség. A három szegedi
suhanc, egy tolvajszövetkezetet szervezett és
különböző 'betöréseket követett el a belvárosban. A banda feje Maczelka József 15 éves
(gyerek volt, aki 1911. őszén mjegalakitotta a
szövetkezetet; rendes működő tagok voltaik:
Gácsér László, Németh Lajos, Luncz József
és Nagy Ferenc szegedi inasok. Akikoriban
Szegeden egymásután törtek be füszerkereskiedésekbe, pincékbe ós éléskamrákba. Feltűnő volt, hogy a betörőik mindenütt az élelmiszereket, főleg azonban az italokat dézsmálták meg. A detekt iveik, a rendőrök hónapokig nyomoztak a tettesek után, de nem tudtak r á j u k akadíni, oly ügyesen végezték munkájúikat.
Azonban egy véletlen az egész (bandát
rendőr kézre adta. Deák Ferenc közrendőr
1911. november 30-án, éjszakai cirkálása alkalmával a Honvéd-téren egy régi, rozoga,
lakatlan épületbe nyitott be, ahol öt eszméíétlen állapotban lévő gyerekre talált. A
rendőr első pillanatban bűntényre gondolt és
azonnal értesítette az ügyeletes rendőrtisztviselőt, aki egy írendőrorvos kíséretében kiment a helyszínére. Ott azután az orvos megállapitotta, hogy a gyerekek valami erős
szesztől lerészegedtek. Az öt fiút elszállították a. közkórházba, ahol másnap eszméletre
tértek.
A rendőri -nyomozás megállapította, hogy
a gyerekek édes likőrtől rúgtak be. Az is kitűnt hamarosan, hogyan jutottak a likőrhöz.
November 23-án este betörtek Singer Dávid
szeszkereskedő Mikszáth Kálmán-utca 7. sz.
alatt lévő lakásába, ahonnan három nagy láda likőrt loptak el. A likőrt elszállították tolvajtanyájukra, a Honvéd-téri lakatlan házba
és ott elfogyasztották. Mikor a kórházban
jobban lettek, beismerték a betörést, mire a
bűnvádi eljárás betöréses lopásért
megindult ellenük.
A két évig tartó vizsgálat során az öt
tolvaj közül ketten: Németh Lajos és Nagy
Ferenc megszöktek Szegedről. Gácsér Lászlót .pedig más betörések miatt javitónevelésre ítélték és a kassai javítóintézetibe szállították. A mai tárgyalásra azonban hazahozták Kassáról és Luncz József, még Maczelka
József társaságában felelősségre vonták a
novemberi betörésért.
A tárgyalás folyamán a vádak beigazolást nyertek és a bíróság Maczelka Józsefet
és Gácsér Lászlót javitónevetésre, Luncz Józsefet pedig dorgálásra ítélte.

§ Ujabb pör a falu jegyzője
Köszönetnyilvánítás.
Összes rokonaink, jóbarátaink és ismerőseinknek, kik felejthetetlen drága
halottunk:

özv. Pacher

11

DÉLMAGYARORSZ'ÁG

Rudolfné

szül. Endrényi Kunigunda
végtisztességén megjelentek, s részvétükkel nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, hálás köszönetünket nyilvánítjuk.
Szeged, 1913. ápril 22.
A gyászoló-család.

körül.

Mikor Eötvös József báró megírta „A falu
jegyzője" cimü regényét, valószínűleg nem
Harsányi
Gyula fajta jegyzőkre
gondolt.
Mióta azonban Harsányi, a mtezőkovácsházai volt jegyző, különböző ügyei révén a lapokban szerpelni kezdett, hamarosan olyan
hírhedtté vált, hogy csak egyszerűen ,va falu"
jegyzője lett. Mindenki tudja, ihogy ő a „jegyző" és Mezőkovácsháza a falu. Azon pörben,
amelyet m a tárgyalt a szegedi törvényszék,
ismét ő volt a főhős, ezúttal nem a passzív,
hanem az aktív hős. Róth Salamon volt ismét az ellenfele, aki már huszonöt
sajtópörben felelt azokért
a vádakért,
amelyeket a í

jegyző ellen emelt. Legújabban -azt irta Harsányi Gyulárób hogy -mikor jegyző volt a
községi betonjárda ügyében panamázott. A
jegyző följelentésére ma tárgyalta ezt az
ügyet a szegedi törvényszék harmadik tanácsa. ítéletet m a sem hirdettek, mert a tárgyalást elhalasztották ,május 10-ére, bizonyítékok kiegészítése címén.

§ Az álvasutas üzelmei.

Varga Mihály

18 éves, volt teamesvári vasúti fékező nagyon
sdk szélhámosságot, lopást és csalást követett
el Szegeden. A rendőrségnek azonban a
•múlt hónapban sikerült elfogni és letartóztatni. Leginkább a szegedi pályaudvarokon
garázdálkodott és különösen a vasúti altisztek holmiját lopdosta. Ma tiz lopás vétsége
miatt nyolc havi börtönre ítélték.

SPORT.
Válogatott klubcsapat.
(Fővárosi tudósítónktól.) Tegnap este állította össze a válogató-bizottság — ez a káptalanja a footballnak — a csapatot, amely
képviselni fogja vasárnap Bécsiben, az osztrák válogatottakkal szemben, a magyar színeket. íme a csapat:
Zsák
Rumbold
Biró
Weisz,
Tóth,

Bródi
Pataki

Payer
Blum
Sehlosser, Borbás.

Tehát kilenc FTC egy 33-as és egy M T K
játékos alkotja a válogatott csapatot, Maleczky Román, a válogató-bizottság tagja, az elm ú l t héten cikket irt, amelyben arra kéri a
sporttudósitókat, hogy ne -bántsák 'kritikájukkal a válogatott csapat játékosait, mert
az nagyon erősen érezteti hatását a mérkőzés előtt, alatt és után. Megfogadjuk Maleczky tanácsát és nem bántjuk — nincs is okiunk
rá — azokat a játékosokat, akik nem tudásuk, hanem protekció révén jutottak be a mos
tani válogatott csapatba. A
football-káptalan.ról azonban v a n néhány szavunk. H a már
a káptalané mindén hatalom, legalább is illő
volna, hogy minden egyház erőviszonyai szerint küldje k i a kanonokokat/Más kérdés az,
ha meg lenne ez az erőviszonyok szerinti képviselet, vájjon megváltozna az irány is? A
mai politika szerint sem az FTC, sem az
MTK nem ad garanciát
arra, hogy üzleti
mellékkörülmények
nélkül szolgálják, a sportot és csakis a sportot. Ma, akié a hatalom,
azé a konc. És a FTC is, a M T K is arra néz,
hogy a meccsek mennél busásabb hasznot
hozzanak. Nem rajtuk mlulik, hogy a haszon
elmarad. Elismerjük az FTC nagy képességeit és értékeljük is azt. Azonban nem szabad az elmuilt eseményeket figyelmen kívül
hagyni. Az FTC az idén semmi különösebb
eredményt nem ért el, mint hogy gyenge és
jnferioris magyar, osztrák és félangol csapatokat könnyen legyőzött. A ibécsi Rapidtói itthon, Budapesten vereséget szenvedett. Lám,
az 'osztrák válogató-bizottság a
Rapidtói
csak három játékost tett be a csapatba, pedig a Rapid ma Bécsnek a legjobb csapata
és veretlenül vezet az osztrák bajnokságban.
Egy magyar klubcsapat fog szembeszállni az
osztrák válogatottakkal. A z M T K fogcsikorgatva nézi az eseményeket, de nem telhet semmit, iMi azonban ne adjuk busulásnak a fejünket. H a az M T K kanonokjai lennének túlsúlyban a bizottságban, ki tudja: nem-e kilenc Testigyakoirló öltene magára a cimeres
-inget? Most egy iidéig csattogni fognak a
karakdk, tart a harc — a legközelebbi üzleti
mérkőzésig. Akkor majd megbékülnek.
iA válogatott csapat tartalékjai Révész,
Bodnár és Sebestyén. H a tehát, a kapus megsérült, ugy-e három játékos közül fog valamelyik a csapatba beállani. H a netán Borbás megbotlik a pályáraléptekor, ugy Sebestyén nem jobb, hanem hátvéd balszélső lesz.
H a a centerfedezet nem bírja a második félidő tempóját, ugy Révész hátvéd fogja pótolni. Bodnár meg egyenesen játszani fog, mert
Tóthnak erős bokarándulása van . . .

DBCMAGYÁRORSZÁG
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KÖZGAZDASAG.
Vihar a tőzsdén.
(Saját
tudósít ónktól.)
A pénzpiac tartósan javul és az utolsó két napon párisi, belga
és svájci pénzajánlatok telkin-í'élyes tömegekben érkeztek Budapestre, ugy, hogy az ultimó simának és könnyű lefolyásúnak ígérkezik. A lombard és reportüziet súlyos feltételein a könnyebb pénz megjelenése oly nagy
mértékű megkönnyebbülést helyez (kilátásba,
hogy a tőzsidespekuláció elérkezettnek látja
az időt nagvobbmérviü ujabb tevékenységre.
De a bankok klientélája is megint nagyobb
mérvben kezd a tőzsde .iránt érdeklődni, a
fi ők ok ajánlásának és biztatásának első következményeként. Mindez a sztimuláló mozzanat m á r néhány nap óta élénk üzletet hozott a budapesti éritékipaenak, m a pedig a
legjobb időkre émléfcezitető viharos forgalom
szinterévé avatta a -tőzsdénket.
A kuiissiz a z ügynökök és a banlkképviselők vállvetve iparkodtak vételi -megbízásaikat hamarosan lebonyolítani, mintha mindenki attól tartana, hogy lemarad az olcsó árfolyamokról. Az -üzlet terjedelme oly nagy
volt, mint -az októberi derűt óta sohasem és
már az előtőzsdén, több -mint harminc értékben voltaik kötések, ugy, ihogy az árfolyamjelzőtábla isimét kicsinynek bizonyult.
A mai üzlet pezsgő és egészséges voltát jellemzi, hogy félórán belül 6—8 koronás
áringadozások voltaik fel- -és lefelé, ami mindig a hivatásos spekuláción kiviül álló közönség erős beavatkozásának a jel-e. Az árfolyamok 5—10 koronával -és m é g többel emelkedtek és néhány érték, mint a -Magyar Általános Hitelbank, Salgó, Általános kőszén a
tőzsdei derutot megelőző legmagasabb árfolyamaikat megközelítette, ugy, hogy az árfolyamlapon alig van már n y o m a a háború
nagy pusztulásának.
Hiába inti -tehát is-mét mérsékletre Pranger a tőzsdét. A spekuláció optimizmusát
ma semmiféle intelemmel és jóslással nem
lehet eloszlatni.
,
i

x A záróra. A kereskedelemügyi miniszter a napcklban készítette el az üzletek zárórájáról szóló törvényjavaslatot, amely 26-án
kerül iipairtanáos elé és ügy a legközelebb meg
nyíló parlament már -máju-s első napjaiban
foglalkozhat-ik vele. A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesültjei elhatározta,
hogy kérni 'fogja az éjjeli pihenő időnek szakadatlanul 11 órában való megálla-pfitáisát, a
törvényes zárórának a vidékre való kiterjesztését, valamint az irodíaii munkaidő -szabályozását. Az egyesület elhatározta, hogy különösen ta füszerkeresfcedő alkalmazottak munkaiidejének lényeges megjavitá-sa iránt fog
küzdeni.
x A győri á g y ú g y á r . Jelentettük már
hogy a győri ágyúgyár létesítésére alaki-'
tandó konzorciumban — a korábbi hireszte1 estikkel ellentétben — nem -fognak résztvenni sem a Hitelbank,
sem a Deutsch
Ignác és
fia cég, sem Weisz Manfréd. Ezt az információnkat most már hivatalos helyről is megerősítik. A Skoda-cég
lesz az egyetlen magánvállalat, mely ebben az üzletben részesedik. -Ez ia cég viszont -a Krupp-féle
gyárral
osztozik az alaptőkéből ráeső kvótában. Az
ágyúgyár alaptőkéje 13 mi'llió korona lesz,

melyből hét milliót

a magyar

állam

fog je-

gyezni.
A pénzügyminiszter legközelebb kihallgatáson jelenik meg a király előtt és ekkor fogja előzetes szankció alá terjeszteni az
ágyúgyár föláliitásáról rendelkező törvényt.
Ha a parlamentben még a nyári szünet előtt
sikerül az ügyet elintéztetni, ugy az ágyúgyár épitését még az ősszel megkezdik.

talos kommjüniiké várható tartalmáról
nagyon különböző ta vélekedés, ide azért az árváltozás egész (délelőtt nagyon lényegtelen
volt, mert a vidéknek (a mostani pénzviszonyokkal is megokolt, abszolút tartózkodása
folytán) a (helyi spékaiilá-ciő is csak teknikai
-műveletekkel szerepel a piacon. Déltájban a
kedvező időnél ás inkább javuló az irány.
Fölmondás blúzából 12.000, zabból 3500 mm.
Az árfolyamok a következők:
Buza -10.95—10.96, -októberre 11.67—11.68.
Rozs októberre 9.63—9.-64. Tengtem májusra
7.89—7.90, juliusra -8.08—8.09. Zab októberre
8.57—8.58.

A budapesti éttéktőzsde.
A ibékeföltételeket -a szövetséges -álla-mok
elfogadták, ami a maii előtőzsdén óriási -hoszm-ozgalom okozója volt. E g y nagytbizományos
tetemes vásárlása és a kontremin Hödözése
nyomán -az árn-ivó n,agy mértékben emelkedett, Átmenetileg a bécsi piac realizálása
folytán némi -gyöngülés volt tapasztalható; a
zárlat ismét szilárd és élénk. A batár,idŐpiaeon a magyar hitel 3—4 koronával, a helyi
piacon a magyar bank, a kiözut-i 5—6 koronával ja-vult, aimiíből utóbb ismét .elveszett egy
része. A készárupiacon is n-a-gy üzlet volt, a
Salgó, -a Pihőbus, az Adrii-a,, a Komerzlbaink
a tegnapinál jóval drágább áron cserélt gazdát.
Kötöttek: -Magyar [hitel -829—888.25. Osztrák hitel 631—633.50. Jelzálogbank 439.50—
443. Leszámitolóbiank 522—524. Agrárbank
510.50—511.50. Hazai bánik 284—285. Magyar
bank 571—575.50. Ganz-féle 3655—3688. (Szeszgyár 513—519.50 G u m m i 574. Magyar villamos 501—504. Dbőbus 211—214.50. A d t a i 564
—565. Szanatóriumi sorsjegy 9.60. Osztrák és
-Magyar államvasút 729—734. Déli vasút 132
—433. Városi vasút 369—370. Közúti vasút
656—664.50. Rimamu-rányi 731.50—735. Komierz-bark 3670—3700. Osztrák légszesz 1350.
Atlantika 353.50—354.50. Parcellázó bank 380
—383. Cementgyár 234—(236. Ész-alkmaigyiarországá kőszén 392.50—397. Általános kőszén
1103—1104. Salgótarjáni 779—788. Újlaki 263
—1273.

A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 631.50. Magyar
hlitel 826.50, An-gló bank 340. Bankverein 519.
Unió bank 599. Landerbanlk 521. Osztrák magyar államvasút 726.75. Dé>li vasút 13i2.75. E-lbavölgyi v. 342.50., Rimamlwrányi 724. Alpesi
1028.50. Török s-ors-jegy 243.50. Márka készpénzért 117.70. Skoda 852.

Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.

1054—1913. végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi
L X . t.-c. 102. §~a értelmében ezennel közhírr é teszi, hogy a nagyváradi kir. törvényszék
1912. évi 47810. számú végzése következtében dr. Rottenberg Pál ügyvéd áltál képviselt Steiner, Síeim és Társ'a cég javáría 265 K
s jár. erejéig 1912. december hó 16-án foganatosított biztosítási végrehajtás utján felülfog,latit és 7275 koronára becsült következő
'ingóságok, u. m.: különféle építési anyagok,
kályhák stb. nyilvános árverésen
eladatnak.
Mely árverésnek -a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 4243—3. számú végzése
folytán 265 korona tőkékövetelés, ennek
1912. évi december hó 5. napjától járó 6 százallékos kamatai és -eddig összesen 94 korona 26 fillérben bíróilag már
megállapított
költségek erejéig végrehajtást szenvedőnek
Mérey-utcai telepein leendő eszközlésére.

1913. évi április

hó 24-ik napjának
délelőtti
11 órája
c

A budapesti gabonatőzsde.
határidőül kitüzetik és ahhoz venni szándéA iha táridőpiacon ma megint cs-alk a kn- kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy
lisz apró-cseprő -műveletei nyomán változott
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c.
az irány, mert a vidék, — tekintettel a dél107. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a
u t á n megjelenő -repitd-klivriili Ivet ésjelentésre legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén a becs— várakozási álláspontot foglalt el. A hiva- áron alól is elfognak adatni.

1913. április 28.
Elsőbbséget igénylők ennek, -az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhívatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfog-laltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen ár-

verés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908:
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében
ezek
javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1913. évi március hó 31,
napján.

Farkas,
kir. bírósági végrehajtó,
1079—1913. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.
évi L X . t.-c. 102. §-a értelmében közhírré teszi, hogy
a,
szegedi
királyi
járásbirós,ágnak 1912. évi Sp. I V . 465. számú végzése (következtében Dr. Fa ra-gó József ügyvéd általi képviselt U-n-g-ár Benő javára 59 korona 97 fillér s jár. -erejéig 1912. évii május
hó 18-án foganatosított kielégítési végrehajtás u t j á n felüli oglalt és 600 koronára becsült
következő ingóságok, u. m.: házi bu-torok
nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árvterásinek a szegedi kir. jáiráslbiróság 1912-ik évi V. 1578/4. számú végzése
folytán 59 korona 97 fillér tőkékÖVietielés, ennek 1912. évi március hó 19-ifi napjától járó
5% kamatai és eddig össz-ese-n 46 korona 16
fillérben bíróilag már megáltapitott költségek erejéig, Szegeden, Bajza-utca 2. szám a.
leendő megtartására
1913. ÉVI ÁPRILIS
HÓ 24-1K NAPJÁN
DÉLUTÁNI
2 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók ol.V
megjegyzéssel hivatnák meg, hogy az érintett
ingóságok az 1881. évi L X . t.-c. 107. és 108.
értelmében készpénz-fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron
alul is el fognák adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is l-e- ós felülfoglaltatták: és azokra kielégítési jogot nyertek v-olina, ezen árverés az 1881. évi L X . t.-c. 120.
értelmében
ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Szegedien, 1913. évi március 29.

Sebesztha,
kir. bírósági végrehajtó
1055—1913. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
L X . t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a nagyváradi kir. törvényszék
1912. évi 44174. számú végzése következtében
Dr. Rottenber-g Pá-1 ügyvéd- által képviselt
Steáner, Stein és Társa cég javára 265 korona s jár. erejéig 1912. évi november hó
25-én foganatositott biztosítási -végrehajtás
u t j á n lefoglalt és 2300 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: különféle kályhák
nyilvános árverésien eladatnak.
Miely árverésnek -a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 3952/3. sz-áimu végzése folytán 265 korona tőkekövetelés, ennek 1912. évi
november hó 5-ik napjától járó 6% kamatai
és eddig összesen 92 korona 30 fillérben bíróilag m á r megállapított költségeik erejéig Mérey-utca 21. szám alatt leendő eszközlésére
1913. ÉVI ÁPRILIS
HÓ 24-1K NAPJÁN
DÉLELŐTTI
11 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi L X . t.-c. 107.
ós 108. §§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén
becsáron alul is el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árvetés
megkezdéséig v-aló érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- ós fielülfoglalták és azoikra
kielégités-i jogot nyertek volna, jelen árverés
az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908: XLI. (41.)
t.-c\kk 20. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Szegeden, 1913. é v i márcilus 31.

Farkas,
kir. bir. végrehajtó.
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1913. április 25.

Apróhirdetések.

szinház

V á r o s i *<

Csipke-

Folyószám 283.

Szeged, 1913. április 23-án
KÖRNYEI BÉLA a nv kir.^Operaház művészének v. f.

CIGÁNYBÁRÓ.
Nagy operette"3 felvonásban. Irta Jókai Mór és'Schnitzler Ignác.:Zenéjét_szerzetteaSlrauss J.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Környei Béla m. v.
Barinkay Sándor
Szatmáry Árpád
Zsupán, disznókere3kedő
Déry Rózsi
Arzena, leánya
Miklóssy Margit
Mirobella
Virághátyj
Ottokár, fia
Solymossy Sándor
Carneró,'.királyi biztos
Körmendi Hona
Cipra
Nagy Aranka
Saffy cigányleány
Ladiszlay József
Gábor, diák
Kállay Margit
Minna

VersenyMMM
(Református bérpalotában,)

és szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt
LUCZA
JÓZSEF
kelmefestő és vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055
Fióküzlet: ZENTA, Főtér,
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓMMEZOVÁSÁRHELY. Szeeedi-u. 8.

Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
Fájós fogára vegyen
mielőbb a hire3 Leinzinger-féla f o g c s e p p b ő l .
üvegje 50 fillérért kapható Leinzinger Gyuja
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi tér 5.
520

Gyékények

CIPŐKRÉM
Mínős5ge'Kitűn<y|
lypübitvtis^tLb
' . 'fébsjesre,

rendkívül jutányosán eladók.

o

1

G y 4 r t ) a = H E R C Z E Gis G f E I G E R í J
CSáaz.éahír. udvgri szállító B u d a p e s t i

Kárász-utca 9.
sIMI

itlíi HosztüntszüVetcK is rőfösirttH olcsósága! Bámulatos!
Delén és kreton"pongyolák
Delén és vászonbluzok
.
Díszes női ingek
. . .
Clott női szoknyák
. .
Szabott

árai;!

K
K
K
K

jfilkalmi

U

j i z e ^ e d e n
Közép kikötősor 3.

4.—
1.80
1.90
1.90

a villanyostól 3 percnyire

urasági villa

vétele!;!

I B B B H B I I I i B B i B I B I

Legjobb minőségű

k i a d ó vagy eladó.

valódi aranytollal:

pártos Alfréd

Omega
Kaweco

Szeged, Vár-utca 2.

5 kor.

Perkeo

10

„

Butortelepe feloszlik.

Francia szabása fűzőK.
női diVatKMSnlcgcsstgel!

Nagy készletben levő elsőrendű kivitelben készült

legnagyobb választékban
12-50,,

Penkala I.
Penkala II.

20
24

„

e h é ti Bo

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

hálószobák,

U.

kárpitos üllő-butorok, disztárgyak,

w

Üzlethelyiség

Kizárólag kapható:

V á r n a y

Pollák Testvéreknél,

::

függönyök

::

leszállított áron

modern portállal
L .

®

»

könyv- és papirkereskedésében

SZEGEDEN.

Kárász-utca 9. S

i

Telefon 223.

Jb

12
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1913 április 23.

héten! w

Kizárólagos

joggal!

S U R A N I A

i

=
Magyar Tudományos-Színház.
=
Az egész világon elért páratlan sikerre való tekinkintettel egy hétig műsoron lesz a kinematographia
O
legnagyobb eseménye!
O

EGY TEST, KÉT LÉLEK
(DerAndere) Mozgófénykép-dráma 5 felv. Irta Paul
LINDAU, a berlini kon. Scbsuspielbaus igazgatója
O

Albert

Főszereplő:

O

Bas§ermann

a berlini Deutsches Theater tagja. A 2000 méteres
egész előadást betöltő filmkolosszus a legtökéletesebb
alkotás, amit a kinematographia eddig produkált.
Jegyek előre válthatók a szinház nappali pénztáránál
délelőtt 11-től 12 óráig és délután 4 órától az előadások kezdetéig. Telefon 872. Az előadások pontosan fél 6, 8 és fél 10 órakor kezdődnek. - Az előO
adásokra számozott helyeket adunk ki.
O

5
•
•

8•

Kizárólagos

foggal!

S
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