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talan bizalmával egyre magasabb célokat
tűzött ki s azoknak törhetetlen hajszoláSzomorú kötelességet teljesitünk, mi- sában egyre magasabbra is hágott. Az
kor hírül adjuk a közönségnek azt a pár- egyesület látható feje azonban, — mert
ját ritkító kulturbotrányt, mely a Déíma- Gaílovich előkelő strohmannok árnyékágyarországi Magyar Közművelődési Egye- ban szeretett -működni, — akkoriban Rósület nevéhez fűződik. A szabálytalansá- nay Jenő volt, ez az óvatos, nyugodt, kigok és visszaélések hosszú sora vonul el fogástalan gavallér, aki Torontálban vaselőttünk, a konzervatív soviniszta gondo- kézzel csinált rendet annak idején. Gallolatkör virágos frázisai csengenek fülünkbe vich-csal még ö sem birt. Inkább visszas az előtérben ott áll egy magasra indult, vonult hát kiszombori tuszkulánumába,
derekában kettétört karriér: ilyen vissza- menekülvén a süiyedő hajóról és sorsára
taszító motívumokból van összeállítva az bízván a veszni induló intézményt, mely
a kép, mely az egész ország közvélemé- akkor is, azóta is ki volt szolgáltatva egy
nyének mélységes -megbotránkozását hív- mérhetetlen nagyravágyás ördögétől megszállott, eszközeiben nem válogatós, abja ki maga ellen.
A DMKE szegedi légkörben bontotta szolút biztosságu férfiú korlátlan akaratá• 1
ki szárnyait. Még élénken emlékszünk nak.
megalakulásának minden momentumára,
Sokan már akkor tisztán látták az
melyeket az imperiali'sztikus nagymagyar egyre fenyegetőbben közeledő véget. Lábüszkeség és iá hiszékenyek félrevezetésére zár György dr. polgármester az első pilolyannyira alkalmas, féllobogó fajszeretet lanattól kezdve idegenkedéssel tekintett az
lengett át. Általános rokonszenv fogadta a egyesüllet működése felé. És mikor egy
megalakulás eszméjét. Akkoriban még a izben alkalma nyilt felette kritikát gyakojelszavak korszakát éltük; egy szépen csen- rolni, olyan formában tette azt, hogy egy
gő hazafias frázissal csaknem mindent -meg város, egy országrész fölszisszent tőle.
lehetett csinálni: alapitványgyüjtést, disz- Pedig akkor (még nem volt ennek az elelnökségeket, -palotákat s több cféle reális lenszenvnek egyéb alapja, mint a lelkekeredményeket.
ben öntudatlanul élő aggódás. Ez is -elEgy pár évig nagyon simán ment csitult egy időre. Az egyesület vezetését
minden. Az egyesület megteremtője, lelke, — Justh Gyula rövid interregnumu után,
igazi vezére Gaílovich Jenő volt, aki a — Dániel Ernő báró vette át, olyan férfiú,
mindent kockáztató self made man határ- kinök föltétlen emelkedett gondolkodás-

módja, rendíthetetlen jelleme teljes biztosítéknak látszott a kisértő rém ellen. Tudomásunk van iróla, hogy Dániel Ernő báró mindjárt elnökségének első idejében
kedvét veszítette ós igen erős kritikát gyakorolt az egyesület belső vezetésében észlelt szabálytalanságok felett, de -ezek a bajok akkor még orvosolhatóknak látszottak.
A további, szinte katasztrofális fejlemények Gaílovich Jenő személyes tevékenységéhez fűződnek. Ez ,a mindenképen
sajnálatra méltó ember szinte elkábult a
saját sikereitől. Azt hitte, hogy előtte nincs
többé akadály. Szűknek találta már Szegedet és tevékenységének terrénumát áttette
a fővárosba. Mindent ki tudott vinni, amit
akart. A sajtó és a nyilvánosság csodálkozva vette tudomásul az egyesület igazgatóságának lanyha és súlytalan politikáját, mellyel csaknem szó nélkül odaadta
magát az érthetetlen főtitkári nagyzolás
igazolására. Mindenki aggódot, de nem
szólhatott senki.
A többi már gyorsan következett ezután. Az egyesület központja haladt békén
a maga utján, a végzetszerű férfiú pedig
átvitte a zsebében már magával hordott
katasztrófát a budapesti osztályra. Részletes tudósításunkban a visszaéléseknek
hosszú sora olvasható. Ügynökök járták
be az országot és provízió ellenében gyűjtöttek tagokat. A főtitkár alelnökké lép-

szaka vot, csak egy szövétnek égett a trón
baloldalán, de világos volt, mert az ablakokon bevilágított az égő Khokan. Óriási fények ugráltak a menyezeten. Lentről az oroszok diadalordítása és puska ropogása hangzott föl. Távolról ágyubümbölés hallatszott.
Ágyúval lőtték a kipcsákokat. Zuhogtak már
a vaskapuk az ütések alatt; a palotaőrség
utolsó emberéi hullottak el Emlékszel, ugy-e,
Aziim, arra a fiatal hadnagyra, aki megsebesülve betámolygott s a lábaimnál lehelte ki
lelkét. Piros vére elborította a hófehér szőnyeget. Ekkor megnyílt a hárem ajtaja s kitódultak jajveszékelve a rabszolga-nők. Holtan hozták atyám -feleségeit. Mind megmér. gezték magukat. Emléfkszel-e, Azirn?!
— Igen, uram! Csak ne mondd! Ne
mondd! — vergődött, zokogva a földre vetve magát Azim.
— Ekkor már széttörtek a .kapuk és az
oroszok az udvarra özönlöttek. Teremről-teremre folyt a harc. Menekülő harcosok fáklyák között, magas hordágyon atyám, a nagy
Khudaraj khán holttestét hozták. Én, hozzá
akartam rohanni, de ti lefogtatok. Én ülve
maradtam az aran.yszék-ben és vártaim azt a
csodát, amelyben ti biztatok. -Ekkor lépett az
első hitetlen a terembe. Leszúrták. A kiabálás és dulakodás zaját hallottam, de nem.láttam m.i történik. Az apámra néztem, aki már
mozdulatlanul feküdt és alig bírtam kön-ynyeim visszatartani. Ugy-é, Azim, jól tettem, hogy nem sírtam, mint az asszonyok?
— Vitéz voltál, kis uram!

— Ugy-e Azim, méltó .voltam a nagy
Kaszim-csáládhoz? Nem hoztam szégyent
őseimre?
— Méltó, uram, Allahra mondom, méltó voltál.
— Az oroszok berohantak. A rabszolganők sikoltozva bujkáltak mögém. Előttem
ti hárman térdeltetek. a többiek mind halottak voltak. A palotaőrök egymásután estek
el s piros vérüktől iszarnos volt a .padló. Az
oroszok megállottak, egy sem mert közelíteni hozzánk. Én -mozdulatlanul ültem s a
szemükbe néztem. Egy díszes rubáju orosz
lépett elő. Valamit mondott, de nem értettem meg. Ekkor hozzám lép, -megfogja a nyakamat s ki akar lódítani az aranyszékből.
Ugy-e igy volt, Azirn?
— Igy, igy uram, — nyögte az öreg.
— Fegyverem nem volt. Allahra mondom, leszúrtam volna! Beleharaptam a kezébe. Az orosz fölordított. Ti fölugrottatok,
de mielőtt hozzánk értetek volna, lefogtak
az oroszok. Szattar kezében kés villogott.
Azóta sem láttam őt. Nem engedtem az orosz
kezét, öklével homlokon vágott. , Elszédültem. Mire föleszméltem, már a te karjaidban
voltam s az -orosz ült a székben. Mondd,
Azim, te kaptál k,i a székből?
— Nem, uram!
— Mosdd! Esküdj meg Allahra, esküidj
az én életemre, az orosz katonák emeltek ki
onnét? Én oly görcsösen kapaszkodtam, azt
hittem, hogy élve el nem visznek onnét. Esküdj, Azim!

A fehér hunok.
Irta: Ifjabb Jeszenszky Sándor.
— Rubintos virágom! Kis hercegem!
"Kis ikhánom! Ne sirj! Allah n-eim szereti a
könnyeket az ő kiválasztottal szemében. Még
megharagszik érte. Ne csüggedj! Allah hatalmas és nem hagyja el az ő népét. Az orosz
kafirok elpusztulnak innét s te még hatalmas
leszel. Visszaülsz atyád, a nagy Khudáraj
khán arany székébe és megremeg Kho-kand
és Fergana minden szMacsucsa a te hatalmadtól- Ne sirj!
,
— Beszélsz és nem gondolod meg, hogy
mit mondasz. Hiszen az aranyszék sincsen
már itt, azt is elvitték. Jól' emlékezhetsz t-e
is reá, hiszen itt voltál épp ma -egy -éve, mikor az oroszok -betörtek Kotohánba, mikor
atyám, a nagy Khundaraj khán, karddal a
kezében Szibzar kapunál elesett s a hitvány
kafirok. betörtek ide az Ezüstpalotába, te .kaptál karjaidba, a nagyterembe szaladtál velem s beültettél az aranyszékbe. Te, Mubi.teddin és Szattar leborultatok előttem, az -uj
khán előtt. Akkor még.csak tizenkét'éves
voltam s alig látszottam ki a szék hatalmas
támlái közül; még ma is nagy lenne nekem
ez az aranytrón. Igy vártuk az oroszokat.
— Uram! kis kihánom! hercegem! Hallgass t Ne idézd a multat.
— Csak hallgass, Azim. Jó a multakat
fölidézni, hogv el. ne aludjon a lelkekben a
gyűlölet. Emlékezel, ott térdeltél előttem. Éj-
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tette elő magát és tízezer koronát meghaladó-évi jövedelmet biztosított magánajk. A
budapesti osztálynak tizenhétezer koronát
kitevő jövedelméből pár száz korona jutott
csak kulturális célra. A könyörtílet nevében összeszedett fillérekből orvos nélküli
szanatórium létesült a kies tengerpartra,
hol a mindenható alelnök békén üdülhetett.
Szöljun'k-e a közéleti és politikai világ legelőkelőbbjei nevének jogosulatlan fölhasználásáról? Szóljunk-e arról a hallatlan merészségről, és megfeledkezésről, mely egy
királyi herceg és hercegnő nevének nimbuszát sem találta megközelithetetlennek?
Vagy a hamis adatokat tartalmazó, hazafias frázisokkal színessé tett fölhívásokról,
melyek bőséggel hozták az alapítványokat és a lelkes falusi tanítónők csörgő koronáit? . . .
Elszörnyiiködve állunk a mélység
előtt, mely egy letört karriér bukásának
nagyságái mutatja. És ebben a szomorú
órában, mikor talán az egész müveit világ figyelme Szeged felé irányul egy pillanatra, nincs más kívánságnak helye, csak
annak az egynek: hogy a bűnös bűnhődjék
meg. A vezeklés itt már ugy sem sokat segít. A DMKE vezetősége, amelyre a szomorú itólet kimondása vár, bizonyára teljesíteni fogja kötelességét és ezzel talán
még elérheti, hogy a további fenmaradásna méltó egyesületet .megmentheti eredeti
hivatásának a jövőben több szerencsével
leendő betöltésére.

Nemzetiségi világ
Magyarországon.
— Egy bojkott és egy püspöki levél. —

(Saját tudósítónktól.)
Az utóbbi években nagyon liberálisok és meglehetősen
nemzetköziek akartunk lenni és kiadták a
jelszót, hogy békével és szeretettel kell a
nemzetiségieket magunkhoz vonni. A tendencia helyes volt, csak ,nem mindazokkal
szemben, akikkel alkalmazták. Ugyanis az
utóbbi évben, de különösen az idén, léptennyomon tapasztaljuk, hogy a nemzetiségiek
igen nagy urak'lettek fölöttünk, hogy türelmetlenek és nyíltan ártani igyekeznek mindennek, ami magyar,
ami a magyar államformával és magyar társadalommal kontaktusban van. Megdöbbenve tapasztaltuk,
hogy Szegeden napról-napra szaporodott a
nemzetiségi izgatók száma, hallatlan arányokban növekedett és a társadalom mindenféle rétegéből akadtak nemzetiségi izgatók.
De nemcsak Szeged bíráskodási nagy területén, de az egész .Délvidéken és Aradmegyében ez az arány, — Erdélyről és Horvátországról nem is szólván. Túlzás nélkül
állápithatjufc meg, hogy nemzetiségi világ
fajzott el Magyarországon és ha radikálisan
nem intézkednek, rövidesen annyi bajt okoznak, hogy alig győzzük'végit várni.
Ezúttal (dokumentumot nyujtunk arról,
hogy a társadalmi és az egyházi téren mint
dolgoznak a nemzetiségi testvérek — ellenünk. Leközöljük az aradi
szinházbojkott
ügyében a román fölhívást és visszaadjuk
azt a levelet, amit ,a temesvári szerb püspök küldött el Aradra a .magyar nyelv ellen
hadakozva . . ,

Tegnapi szánwinlaban mi is megártok,
hogy az „Elnémult harangok", Rákosi Viktor ismert színmüvének előadása miatt az
Lukács László miniszterelnök a Sem- aradi román társadalomban bojkott-mozgameringen.
Bécsből táviratozzák:
Lukács lom indult meg a szinház ellen. Ennek a -mozLászló minisztereinak ima titkára, Lati- galomnak az élén természetesen a . románok
novits Endre kíséretében a Semmer ingre sajtóorgánuma, a „Románul" áll, amely mint
m-egirtuk, vezető helyen foglalkozik a.z esetutazott s a Paríháns-szá 1 lóban szállt meg.
tel. Az aggressziv hangú cikk a következő:
A miniszterelnök vasárnap vagy hétfőn tér
Az aradi magyar szinház, a művészet
hajótöröttjeinek e siralmas menhelye, ez a
vissza Budapestre.
sötét .katakomiba, alhová nem világit be Thá-

Azim zokogva leborult.
— Ne kívánd, uram!
— De esküdj, Azim! Akarom!
— Én! Én kaptalak a karomba, mikor
homlokon ütött az orosz. Féltem, hogy
agyonver.
— Aziim! Te szerencsétlen! Mért 'nem
hagytál ott. Hadd vertek volna- agyon vagy
vártad volna meg, mig kivernek az aranyszékből a hitetlenek. Mi meghátráltunk, mi
nem vagyunk méltók a nagy Khudarajhoz.
Azim! Azim! gyöngeszivü öreg ember vagy
te már. Hogy lefogták . mikor az oroszra
akartam rohanni, aki az én aranyszékembe
ült és nem engedtél akkor sem, mikor elrabolták az aranyszéket és elvitték, Meskuba
a császáruknak.
— A nyomorult taskenecek, miikor betörtek a kincstárba, hogy raboltak! Firkinszámra állottak ott a gyémántok, gyöngyök s az
egyéb drágaságok. Másnap reggelre ez a palota puszta volt.
— És ma-holnap rom lesz. Holnap már
nein tudom. Azim, mit adok neked enni.
Szinte örülök, hogy szolgáim megszöknek,
'egalább nem kell szégyelnem magam előttük, mikor enni kell adni. Nincs nálam nyomorultabb, szegényebb
egész
Ferganábati.
A pusztuló teremben sötétedni kezdett,
kint bíborpiros felhők között nyugodott a
nap. A muezzin ezzánja behallatszott.
— Jöjj uram, imádkozzunk!
Nem én! — kiáltott föl a kis khán.
— Nem segit már rajtam Allah. A földön keresek szövetségest, nem az égben. Rokonaimmal van tele a világ, majd segítenek
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lia jótékony fáklyája, de amelynek féhtartásáért megnyílnak -naponkint a román
bugyeüárisok, megint azzal a szemtelen ötlettel állt elő, hogy az ismert, át ved lett zsidó,
Rákoki Viktor „Elnémult harangok" oimü, a
közönség butaságára spekuláló darabját portálja. Nem elégedett meg e tüdőbajos szinlház
igazgatósága, hogy többször felkorbácsolta
legmélyebb érzelmeinket, ép itt, egy erősen
románlakta vidék szivében, ujabb merényletet kísérelt meg. Tényleg a mii TjutáakgWfflik ós
gyávaságunknak a megcsúfolása, hogy oly
sokszor részesít bennünket inmhtúrtba.n -a
vásári komódiások e ihatodrendü sátora. Estéről-estére az aradii román társadalom tölti
ineg annak a színháznak a nézőterét, amely
kizárólag csalk ugy létezhetik, h-a bennünket
napról-napra ostoba tendenciája darábakfeal
inzultál, mert ezek a stilisztikai korcsmüvek
hízelegnék az üres, érzéstelen magyar közönségnek. Va-n azért mégis olyan magyar, aki
hasonlóan a nemzeti érzése ellen irányult darabot békésen eltűri? Képzeljétek el ezít- a
csodát! És mégis a mi népünkből került ki
ennek a szinlház közönségének legalább is
egyharmada. Megáll az eszünk a-z ilyen pimaszkodásekra és vájj ön akad-e román, aki
a romángyülölet mérgével megfertőzött színház küszöbét átlépi. Képzeljétek el az istenért, hogy mit tennének más népek a mi
helyzetünkben. E l kellen-e veszíteni minden
reményünket, ha a mi butaságunk és gyávaságunk továbbra is elsötétítené agyiunkat ezzal a gálád merénylettel szemben, amely a
legelemibb önérzetünkben bántott meg bennünket.

Bojkottáljátok

az atradi színházat!!

í g y a Románul. És Aradon tényleg megindult a román bojkott-mozgalom a magyar
szinház ellen. U-gyanekkor, kipattant egy
másik jelenség, melyből ismét látjuk, hogy
ebebn az országban az állam nyelvét a főpapok veszik legvakmeiőbben üldözőibe. Természetesen a nemzetiségi püspölkökiről van
szó, akik között most Letics György dir. temesvári görög-keleti szerb "püspök személye
nyomul előtérbe, m i n t szláv hős, aki méltóságát arra használja fel, hogy a magyar nyelv
elleni gyűlölettel tüntesesn hazafiasabb éraelrnü híveinek méltó megbotránkozására. Prodmwpits Döme>, alkti az) arladlj| gorög-ikdlét-i

azok. Miért könyörgöm Allahoz, ha nem küld rettenetes megpróbáltatásai vannak. Te gyervédelmemre a Szultani-Rumot. Oh, a nagy mek vagy, én öreg vagyok. Elpusztulnánk.
Kalifa maga sem bír ezekkel a moszkoviták- Ne gondolj ilyenekre. Jöjj, imádkozzunk.
kal. Ezek ugy tudják keverni a fekete kását,
— Eredj, én megvárlak itt.
hogy halomra lövik embereinket, mielőtt neAzim kiment. A kis khán kiihajolt az abkik a legkevesebbet ártani tudnánk. Tüzes lakon, s mereven 'nézett nyugat felé. ,Az egykigyók tépjék szét az agyát annak, ki azt re erősbödő szürkület megelevenedett szeme
kitalálta!
előtt s látta a fehér hunok hatalmas birodal— - Mondd, Azim, te tudós vagy, te bölcs mát. A kék Duna és óriáisi seregeket észak
vagy, te hadzsi vagy, nincs .nékünk olyan ro- felé rajzani. Az ablak alatt az ostromhoz elkonunk, aki szintén ugy tudja keverni a fe- pusztult kertek terültek el. A fák virágoztak,
kete port.
a fü között alattomosan csillámlottak elő a
— Van egy. Régi testvéreink. Hatalma- vadvizek s gyilkos lázak lebegtek levegőjésak és erősek. Látod, ahol most ,a nap nyug- ben. Délre a város terült el. Ünnepi fényben
szik, arra laknak, öik a fehér hunok. Tul a ragyogott. Minden ablakban gyertya égett,
maszkénak császár birodalmán. Birodalmu- A harangok elnyomták a muezzin szavát.
kon egy óriás folyó, a Duna folyik keresz- Khókán bevételének első évfordulóját ünnepelték.
,
tül.
;— Mondd, Azim, a fehér hunoktól félnek
A kis khán visszaíhökkent a látványtól.
az oroszok?
Kis szivét óriási keserűség szorította össze.
-- Félnek!
Ilyen ünnep az ő gyászának első évfordu— Mondd, Azim, ha a fehér hunok csá- lója.
szára azt mondaná a moszkovita császárnak,
— Csak a fehér hunok segíthetnek rajhogy adja vissza nekem az én aranytróno- tam,
gondolta. Egy .hirtelen elhatározással
mat, megtenné-e?..
,
letépte a függönyt, Összecsavarta, megkötöt— Meg! Bizonyára megtenné.
te az ablakdeszkába s lekúszott rajta a kert— Akkor én elmegyek a fehér hunok csá- be. Az ég egy pontján egy pici fényes folt
szárához. Megkérem. Megtehetem, mert ro- jelezte még a nap nyugvóhelyét. Folyton azt
konom és én árva gyermek vagyok,
nézte.
— Kis uram! Ilyeneken ne gondolkozz,
— Az után kéli mennem!
hisz tudod, Ihogy nem szabad a palotából
És mikor az ünnepi tűzijáték első rakékilépned s a fehér hunok nagyon, messze laknak. Hónapokig kellene napnyugat felé men- tája föl kúszott az égre, a kis khokandi khán
szégyenkezve takarta el szemét és vad rohani.
nással futott be a virágzó mocsaras kertbe,
— Majd megszökünk,
— Allahra kérlek, életeddel játszol. S ha a gyilkos tavaszba.
sikerülne is, hogy jutnánk tovább. Az útnak

szerb egyházközség hitéletében ós autonómiájának igazgatásában tevékeny szerepet játszik, a múltban több beadványt intézett a
temesvári szerb püspökhöz. Ezek a beadványok részben szerb nyelven eiril és latin betűikkel, részben magyar nyelven voltak irva.
Legutóbb egy iskolai alapítvány (helytelen
kezelése miatt tett kötelességszerű felterjesztést Prodanovits Leties dir. szerb püspökShöz,
magyar és szerb nyelvein. És a temesvári
szerb püspöknek neím kell, ami magyaruil
hangzik, sőt ellene van, hogy az állam hivatalos nyelvét használhassák. Létics György
dr. püspök ugyanis K. 211—II. 765—1913. sz.
alatt a következő, magyarellenes tendenciáj ú figyelmeztetést intézi az aradi polgárhoz:
Végképen figyelmeztetik panaszos arra,
hogy jövőben beadványa, amennyiben az
szerb nyelven és eiril betűkkel irva nem lesz,
figyelembe nem fog vétetni.
A temesvári szerb konzisztoriumuak I I .
osztálya által 1913. évi március 28. (április
10.) tartott üléséből.

•'-•>

Magát Prodanovitsot is nagyon felháborította a püspök törvényellenes fenyegetödzése s a következő kommentárt fűzte ahoz:
„Kérdem a temesvári konzisztoriium elnökét, Létics György dr.-t, tulajdonképpen hol
vagyunk, Magyarországon, Szerbiáiban, vagy
Oroszországban? Hol van az a szentesitett.
törvény, amely engem arra kényszerít, hogy
én Magyarországon, mint. magyar államipolgár patkó hetükkel irotit beadványok és a
szerb nyelv használatára kötelezzen 1 Ez az
eljárása a magyar állameszme elleni gyűlöletet bizonyltja és a pánszlávizmus terjesztését támogatja."
Ezek a dolgok sokkal íontosabbak, mint
gondolni lehet. Nem szabad ugyanis különösen nekünk felejteni, hogy ha
Szegedről
még néhány
kilométerre
délnek
megyünk,
találkozunk
olyan falvakkal,
hol egyes családok
nem is tudnak
jól magyarul
és ahol
sokan nem is akarnak
beszélni magyarul.
Sőt
az utóbbi időben nyiit magyar gyűlölet észlelhető a köznép részéről is, ami nem is csoda, amikor a püspök urak és Arad város intelligens nemzetiségei adják ki a bojkottot
mindén ellen, ami m a g y a r !

Georgie, püspök.

VADAK

Gallovich ellen.
i
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Lukács betiltotta
a D M K E pesti osztályát!
(Saját
tudósitónktól.)
A Szegeden székelő Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület budapesti osztályának működéséről megdöbbentően
szenzációs
adatokat
tartalmazó
rendelet
érkezett m a
Lázár
György dr. polgármesterhez, Lukács
László belügyminisztertől. Arról értesiti a belügyminiszter a polgármester utján a D M K E
igazgatóságát, hogy a budapesti
fiák
működését betiltotta,
mert súlyos
szabálytalanságokat és visszaéléseket
állapított
meg a budapesti fiók vezetése
körül.
Erről különben
az alább egész terjedelmében leközölt miniszteri rendelet beszél, .amely tiz pontban
teljels részletességgel sorolja föl azokat a
konkrét adatokat, sőt nyilt vádakat
is, melyek a budapesti osztály vezetősége, különösen pedig Gallovich
Jenő ellen szólnak,
aki
tudvalevőleg alelnöke volt a D M K E budapesti osztályának.
Gallovich
Jenő alig két év óta állott a
budapesti osztály élén, melynek azelőtt Gönczy Lajos volt az alelnöke. Gönczy
azonban megvált állásától és az Alföldi Magyar
Közművelődési Egyesületben fogalt
vezető
állást. Ekkor Gallovich, aki Szegeden a
D M K E főtitkára volt, azzal a kérelemmel
fordult az igazgatósághoz, helyezze öt Budapestre, mert ott eredményesebb tevékenységet fejthet ki az egyesület számára. Am-

biciózus, kiváló agitatív képességű ember
Gallovich s igy a kérelmét akadálytalanul
teljesítették is. Ugy látszik azonban, hogy a
budapesti osztály fölvirágoztatásáért folytatott akciókat túlságba vitte Gallovich és működése meg nem engedett terrénumokra
csapott át. Lukács László belügyminiszterneK
tudomására jutott, hogy a vezetés
körűi
szabálytalanságok és mulasztások
történnek és titkos vizsgálatot
rendelt el, amelyet
Vásárhelyi
miniszteri
osztálytanácsos
vezetett. Hogy ennek a titokban folytatott vizsgálatnak mi lesz az eredménye, az kitűnik
az albáb közreadott rendeletből. Hogy csak
a legfontosabbakat említsük meg: először a
budapesti osztály fennállásának
és
működésének törvényes
alapja
nem volt, mert sem
a főváros
polgármesterének,
sem
Lukács
László belügyminiszternek
nem jelentették
be
a megalakulását;
továbbá a budapesti osztály több legmagasabbrangu
államférfiú
és
más közéleti
vezérszerepet
játszó
férfiak és
hölgyek
neveit azok
tudta és
beleegyezése
nélkül használta
föl gyűjtéseknél
és egyéb
akciók kezdeményezésénél,
rosszul
hamisítva
az aláírásokat.
így Auguszta
főheroegaszszony nevét is ikülön engedelem .nélkül használta föl a budapesti osztály. Azonkívül a
pénzkezelés
tekintetében
Gallovich
Jenő nem
tett eleget a szegedi
központ
utasításainak,
amelynek
többszörös
sürgetésére
a mai napig sem utalta be a törzsvagyon
jellegű befizetéseket.
Ezeknek
az összege
hétezer
és
néhány
száz koronát
tesz ki.
Az igazi clouja a miniszteri leiratban a
8-ik pontban található leleplezés. Megállapította a kormányhatósági vizsgálat, hogy a
budapesti
osztály
jövedelme
1911-ben
több
mint tizenhétezer
korona volt, ebből
azonban
— a leirat szerint — tulajdonképeni
kulturális
célra csak
négyszázötven
koronát,
1912-ben pedig még ennél is kevesebbet:
kétszáznegyven
koronát
fordított
Gallovich.
Ilyen és hasonló vádak egész sora hal-

mazódik Lukács László rendeletében a
D M K E budapesti osztálya ellen. Azt mondja a belügyminiszter, hogy Gallovich szabálytalan működése szolgáltatott okot az
osztály működésének betiltására, majd végül
utasítja a központi igazgatóságot, hogy Gallovich ellen az esetleg szükségesnek
talált intézkedéseket
tegye meg.
Megkérdeztük Perjéssy
László iparkamarai titkárt, aki a D M K E szegedi központjának alelnöke, mit fog tenni ezek után az
igazgatóság? Perjéssy László ezeket mondotta:
— Holnap délelőtt érkezik Szegedre Dániel Ernő báró a DMKE
elnöke, mert
holnap
délután
délután
3 órakor
igazgatósági
ülés
lesz ebben az ügyben
a DMKE
székházában.
Az ülés nyilvános
lesz. Egyebet,
arról
tahin,
hogy mit is határozunk
majd az ülésen, nem
mondhatok.
Lukács
László belügyminiszter szenzációs leiratát alább ismertetjük.

A Délmagyarországi
Magyar
Közművelődési Egyesület
budapesti osztálya és az általa létesitett czirkvenicai Auguszta iskolaszanatórium ós gyermeküdülő ház
ügyvitele
és pénzkezelése
tekintetében
fölmerült
panaszok miatt a két intézmény megvizsgálását
az egyletek
feletti föfelügyeleti
jogomból
kifolyólag
szükséigesnek találván az 1913. évi
február hó 7-én 22600. B. M. szám alatt kelt
rendelet alapján központi tisztviselő által foganatosított vizsgálat adatai szerint a következő körülmények nyertek megállapítást:
TÖRVÉNYTELEN

ALAKULÁS.

1. A budapesti osztály Budapesten, 1908.
évi február hó 12-én alakult meg a központi
egylet tudtával ugyan,, de anélkül, hogy az
osztály e megalakulása az alapszabályok értelmében akár a Szeged városi, akár a székesfővárosi polgármesternél bejelentetett volna,
A bejelentés elmulasztásának tulaj donitiható,
hogy ezen osztály megalakulása egyik törvényhatóság első tisztviselő által sem jelentetett he a belügyminiszternek, minéklfolytán
az a megalakulást az alapszabályok értelmében tudomásul nem vette s annak létezéséről
hwatalos értesülést nem szerezhetett. A budapesti osztály téhát működését székesfőváros polgármesterének és a belügyminiszternek tudomása nélkül kezdette meg és folytatta és igy az alapszabályok ezen lényeges
rendelkezésének figyelmen kiviil hagyása következtében fennállásának
és működésének
törvényes alapja tulajdonképen nem is volt.
2. Midőn a D M K E központja tapasztalta,
hogy a budapesti osztály működési körét a
székesfőváros terüilétén tul is kiterjesztette,
alapszabály ellenes nyomtatványokat
használ, folyamodványoknál és taggyüjtéseknél
a központ nevében j á r el és a DMiKE felírást használja, továbbá a beszedett és a központot illető törzsvagyont idejében be nem
szállítja, a központi egylet igazgatósága figyelmeztette a budapesti osztályt a felsorolt
szabálytalanságok abbanhagyására és felhívta kifogás alá eső működésének beszüntetésére, azonkívül 1911. évi november hó 12-én
igazgatósági ülésén külön elhatározta, hogy
a budapesti osztály pénz- és vagyonkezelését
jövőben a központ lássa el, összes szükségletei onnan fedeztesseneik, mága az osztály
főleg tagok gyűjtésével és anyagi javak gyarapításával foglalkozzék. Ugyanez alkalommal kimondotta a központi igazgatóság, hogy
az alapszabályok megfelelő módosításáig az
osztályok általában nagyobb szabású akciót

Krausz doktor a vérpadon,
E d i s o n - m o z g ó b a n első előadás pénteken.
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a központ előleges megkérdezése és hozzájárulása nélkül nem indíthatnak,
terhes szerződéseket nem köthetnek az ily szerződések
semmisnek tekintendők és a vagyonjogi felelősség azokat terheli, akik azt kötötték.

szerepet vivő férfiak és hölgyek rosszul után- *
zott aláírásával
fölhívásokat
és ismertetéseket küldött szét oly célból, hogy részint a
DMKE részére, részint a budapesti
osztály
által, de a központ
tudta és
hozzájárulása
nélkül létesítendő intézmények
számára taM U L A S Z T Á S O K A PÉNZKEZELÉSNÉL.
gokat, alapítványokat
és adományokat
gyűjtsön.
Igy
külön
engedély
nélkül
használta
AuEzen igazgatósági határozatot a budaguszta
főhercegnő
őfenségének,
mint
a
czirpesti osztály csak annyiban
hajtotta végre,
védnökének nehogy taggyüjtéssel, alapítványok és adomá- kvenicai gyermek-üdülőház
vét.
Továbbá
József
főherceg
őfensége nenyok gyűjtésével fokozottabb mértékben fogvét
a
Budapest
székesfőváros
területén
részlalkozott ugyan, de a központ által a pénzben
katonatisztek
gyermekeinek
fölvételére
kezelés tekintetében adott utasításnak
eleget
feltüntetésénem tett s az osztály által visszatartott törzs- szolgáló nevelőintézet címének
nél.
Azonkívül
a
czirkvenicai
üdülőház
főfelvagyon jellegű befizetéseket jóllehet
Gaíloügyelőségének
elnökéül
gróf
Zichy
János
volt
vich Jenő egyleti főtitkár, midőn az osztály
vallásés
közoktatásügyi
minisztert
szerevezetését 1911. év őszén átvette, erre utasítást nyert és Ígéretet tett a központba,
annak peltette, aki az ellen, midőn nevének ilyen
tudomására
többszöri sürgetése dacára a mai napig tel- minőségben való fölhasználása
jutott,
—
tiltakozását
fejezte
ki
és
azt
visszajesen be nem utalta, ugy, hogy az 1912. év
élésnek
minősítette.
végével ezen cimen a budapesti osztály
a
Ugyancsak az illető előzetes
tudomása
központnak 7634 korona 56 fülérrel
tartozik.
és beleegyezése nélkül használta föl a köz3. A budapesti osztály nem felelt meg a ponti egylet elnökének, báró Dániel
Ernőnek,
központ azon utasításának
sem, hogy saját a központi egylet társelnökének,
Rákosy Jeműködési hatáskörére nézve ügyrendet
és nőnek és a budapesti osztály elnökének, Molpénzkezelési szabályzatot
készítsen. Sőt a nár Viktornak, volt vallás- és
közoktatásbudapesti osztály a központi igazgatóságnak ügyi államtitkárnak
nevét, a taggyiijtés célama fölhívására, hogy jövőben
kulturális jából széjjel küldött fölhívásokon,
amelyen
munkát
egyáltalán
ne teljesítsen, min- oly épületek rajzai láthatók, minők a DMKE
den munkásságát
tag és
pénzgyüjtésére nevelőintézete
Debrecenben, a DMKE nevefordítsa s a tagok nyilvántartását
és pénz- lőintézete Budapesten és a DMKE nevelőinkezelését helyezze a központba, — 1912. évi tézete Aradon, amely intézeteknél a DMKE
április hó 24-én tartott igazgatósági üléséről központjának,
jóllehet
annak
intézményei
fölvett jegyzőkönyvben foglalt határozat sze- gyanánt
vannak feltüntetve, hivatalos tudorint egyhangúlag kimondotta, hogy a „közmása nincs és amelyek a központ szerint, de
pontot kívánságával
elutasítja és fölhívja az a vizsgálat adatai alapján ezidöszerint nem
elnökséget, hogy mielőbb uj igazgatósági 1 is léteznek.
ülést hívjon egybe, amelyen a központnak és
a budapesti osztálynak egymáshoz való viszonya megállapi'ttassék, vagy az osztály
fügigetlenitése előkészíttessék. Gaílovich Jenő fölszólalására és kérelmére az igazgatóság elejti azt a tervét, hogy az egyesület
székhelyének Budapestre való helyezésével
tovább foglalkozzanak".

4. A budapesti osztály a központ által
megjelölt hatáskört további eljárásaiban nem
tartotta be működését Budapest székesfőváros területén Ikiivüi is kiterjesztette, annalk
vezetője: Gaílovich
Jenő főtitkár, hatóságokhoz a D M K E fölirásu nyomtatványokon mint
a központi egylet alelnöke beadványokat in-

tézett és magánosokhoz
fölhívásokat
küldött
szét erkölcsi támogatást
és anyagi
segélyt
kérve, oly akciók létesítéséhez,
amiről
a
központnak sem előzetes engedményét, sem
hozzájárulását
ki nem kérte.
A budapesti
osztály .említett vezetője a központ
által
megállapított hatáskörre v a l ó tekintettel, nem
jogosult sem a központi egylet nevében, sem
képviseletében eljárni, mert az
alapszabályok szerint a központi egyletet .hatóságokkal és harmadik
személyekkel iszemben a
központi egylet elnöke jogosult képviselni.
VÁDAK

GALLOVICH

ELLEN.

„MEGTÉVESZTHETŐ CÉLZAT . . ."
6. Az enüitetit taggyüjjtő felhívásokon
feltüntetett, de valóságban nem létező egyes
intézetek szerepeltetése, ép ugy, mint a cirkvenicai üdülőház ismertetését, a felvételi feltételeket tartalmazó nyomtatvány végén foglalt, de a valóságban nem létező egyes nagyobb alapitványok felsorolása megtévesztő

Igazgató: " V a s
Telefon 11-85.

Sándor.

belügyminisztériumhoz egytriillió

VAKARÁSOK A PÉNZTÁRKÖNYVEKBEN.

i Kozkivánatra

!

Csak egy napra sikerült
megszerezni. — Ma csütökön a

ujabb bé-

5. De a budapesi osztály,
lielyesebben
annak vezetője, Gaílovich Jenő fötitká.r mert
hiszen ö volt az osztály minden ügyének intézője, mondhatni minden szervének
irányitója, nemcsak a központi egylet nevét használta jogosulatlanul,
hanem legmagasabb személvek nevében és társadalmi téren vezető

7. Ép ugy kifogás alá esik a budapesti
osztály azon akciója, hogy az Auguszta is- •
kóla szanatórium és gyermek üdülőház elnöksége nevében (Aláírna az illetők előzetes
megkérdezése és beleegyezése nélkül
„Gróf
Zichy János m. kir. vallás és közoktatásügyi
miniszter, Dr. Takáhc Menykért főrend, jászéi prépost, dr. Molnár Viktor volt vallás és
közoktatásügyi
államtitkár)
körlevelet intézeti az ország összes községeinek képviselőtestületeihez, azzal az értesítéssel, hogy a
szanatórium és üdülő-ház igazgatósága elhatározta, hogy a község szegényiejbhsorau gyermekei számára állandóan, mindén időre, évről-évre két félingyenes és két kedvezményes
alapítványi helyet, esetleg egész ingyenes
helyet ajánl fel és ennek ellenében cSak azt
kéri a képviselő testül ettől, hogy az üdülőház alapitványainak növelésére engedélyezzen egyszersmándenkorra csekély segélyt eset
leg 20—10 korona, adományt. A felhivás az
ország összes községedhez intéztetett és felajánl t attak az említett helyek, melyek igénybe vétele esetén a jelentkezéseknek és kívánalmaknak az osztály egyáltalában nem tudott volna eleget tenni, miután a budapesti
osztály által Cirkvenicán e célhói vásárolt
villa legfeljebb 36 gyermek befogadására alkalmas, s eddig egy-két gyermek kivételével,
az ott elhelyezettek mindegyike után 4—<8 korona tartásdij szedetett, lévén a budapesti
osztály bevallott törekvése egyébként is az,
hogy a cirkvenicai telep a budápesti osztály
anyagi hozzájárulása nélkül tegye lehetővé
szegény' sorsú gyermekieknek önköltségen
való tengermelfet'ti üdülését, megjegyzésével annak, hogy bár az intézet „Szanatórium" elnevezéssel biir, orvos ott soha nem
alkalmaztatott és igy beteg gyermek
eddig
elhelyezést ott nem talált.

Telefon 11-85.

Igy a D M K E nevében 1911. évi november hó 20-án folyamodványt nyújtott be a

lyegjegy
kibocsátására szóló engedély megadása iránt annak bejelentése .mellett, „hogy
a magyar tengerparton, Czirlkvenicán hatalmas áldozatokkal iskdia-szanatóriumot
éjs
üdülő-házat létesítettünk ós a kibocsátandó
közművelődési jegyekből befolyó
adomány
tisztán és kizárólag a D M K E e nemes és
magasztos célú kultúrintézménye
céljaira
fordittatiik". Továbbá jogosulatlanul a D M K E
nevében, mint vevő szerződést kötött
Kálnay
József budapesti lakossal a czirkvenicai villa megvételére nézve 70,000 korona vételár
mellett. Ezen szerződést ,a 'központi egyesületnek utólagos jóváhagyása céljából sem
mutatta be, az a központ egyik szerve által
sem tárgyaltatott és jóvá nem hagyatott.

célzattál azért történt, hogy azok hatása
alatt, ugy a taggyüjtés mint az adakozás nagyobb eredménnyel járjon. A cirkvenicai iskola-szanatórium és üdülőház javára állítólag tett alapitványok közül sem a>z Alföldi
Gazdasági Egyesület 10,000 koronás, sem a
második helyen emiitett Bezerédj Viktor-féle
10,000 koronás alapítványra, sem a pécsi állami főreáliskola 1000 koronás alapítványára
vonatkozólag alapító levél, vagy más értesítés feltalálható nem volt és igy azok csak a
nagy közönség megtévesztése és fokozottabb
adakozásra bírása céljából vétettek föl e kisebb tényleg befizetett 100—200 koronás alapítványok élére.

A legnagyobb detektivdráma 5 felvonásban.

Jegyek egész nap válthatók.

Előadások 5, 7 és 9 órakor.

8. A budapesti osztály
pénzkezelésének
megvizsgálása
alkalmából
megállapítást
nyert, hogy az minden tekintetben súlyos kifogás alá esik, mert abban semmiféle
rend,
vagy rendszer föltalálható nem volt. A pénzkezelés nyilvántartására
szolgáló
pénztári
könyvben javítások és vakarások
találtattak
és beigazoltatott,
hogy az osztály
különböző
célokra szolgáló pénzei nem elkülönítve kezeltettek, továbbá azon a cimen, hogy az osztály bevételei nem fedezik a kiadásokat,
a
pénztárkönyvben gyakran, állítólag; a titkár
által adott előlegek vannak bevételezve és
viszont, midőn a pénztárkönyv szerint pénztári felesleg volt, az előlegek ismét a titkár
nevére fizettettek vissza. Azonkívül a pénztárkönyvben az összes bevételek és kiadások
nem nyertek elszámolást,
mert az osztály
javára eső tagdijak, adományok és egyéb bevételek rendszerint közvetlenül az osztály fizetési helyéül megjelölt, nem is egy, de több
pénzintézetnél folyván be és a kiadások is
közvetlenül a pénzintézetek részéről teljesíttetvén, ugy a bevételi, mint a kiadási tételek az osztály pénztári könyvében
bevezetve
nincsenek és miután az osztály főtitkára a
f központ, az osztály, az üdülőház, a létesiteui dő kulturbank javára érkezett pénzeket nem
elkülönitve 'könyveitette, hanem az egyes
pénzintézeteik folyó számláin együttesen kezeltette, nem állapitható meg, hogy a különböző célra szolgáló tagdijak,
adományok,
alapitványok
és egyéb bevételek, a beküldők
intenciójának
megfelelöleg, azaz a rendeltetésszerű célra használlattak-e
töt,
illetőleg
számoltattak el.
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1913. április 25.

tesítem, hogy a DMKE elnökségét ezen renközlése
A pénztárkönyvhöz
hasonlóan a főkönyv i deletem teljes szövegű tartalmának
vezetése is helytelenül történt, valamint az j mellett hivja föl, hogy a budapesti osztály
csztáiy zárszámadásainak
az összeállítása j működésének beszüntetése, illetőleg betiltása
is, mert abban sem az osztály tartozásai, sem ' folytán az osztály összes iratait, nyomtatvávegye át és e célból
:iz osztály követelései feltüntetve
nincsenek. nya és pénztárkönyveit
elöljáróságnál
A szabálytalan pénztárkezelés és helyte- j a székesfővárosi VII. kerületi
len számviteli mód mellett kifogás
tárgyát való jelentkezésre kiküldöttjét utasítsa, továbképezi, hogy az utalványozást
az osztály fí- \ bá a pénzbeli leszámolást Gallovich Jenő főzetett tisztviselői teljesen egyedül teljesítet- titkárral, mint a kit a budapesti osztály veszabálytalan
ték és arra az osztály elnöksége
egyáltalán vezetésével megbízott és akinek
működése okot szolgáltatott a vizsgálatra és
nem folyt be. Ennelk tulajdonítható, hogy az
osztály bevételeit a személyi járandóságok és az osztály működésének betiltására, saját hairodai költségek teljesen kimerítették és da- táskörében ejtse meg és vele szemben a szükmegtegye.
cára, hogy az osztály jövedelme 1911. évben ségesnek talált intézkedéseket
17219 korona 20 üllér volt, ebből tulajdonkér
Budapest, 1913. április 16.
peni kulturális kiadásra csak 455 korona, mig
LUKÁCS, s. k.
1912. évben 240 korona
fordíttatott.
M E N N Y I JUTOTT K U L T U R Á R A U

PROVÍZIÓ! ,
9. Kifogás alá esik a z osztály azon eljárása, hogy tagsági alapítványi gyűjtéseknél az aláirt tagsági ós alapítványi dijaik 20
százaléka a gyűjtőknek fizettetett ki
provízió
cimén,
már pedig taggyüjtések esetén egyletek az egylet törzsvagyonát képező dijak-

ból províziót nem adhatnak, de egyébként is
kulturális egyletbe való belépés csak önkéntes lehet (§ a taggyiijtés díjazás mellett alkalmazott ügynökök
utján
nincs
megengedve.
(Galhrrioh

jövedelme.)

10. Végül a vizsgálat
megállapította,
hogy Oallovich Jenő főtitkár a központtól élvezett 4000 korona fizetésén, 1600 korona lakpénzen, 1000 korona házgondnoki díjon, öszszesen tehát 6600 korona javadalmazáson kívül, a budapesti osztály főtitkári minősépében 2400 korona, a cirkvenieai üdülőház főtitkári teendőiért 1200 korona fizetést szavaztatott meg magának, végül a Magyar Gazdák
Hitelintézetével költött szerződés-ben igazgatói minőségiben évi 3600 korona díjazást kötött ki magának.
„BETILTOM . . ."
Miután a fent .előadottakból megállapithatólag a budapesti osztály megalakulása
bejelentésének elmulasztása (következtében a

működésre törvényes alappal nem bir, de ha
ilyennel rendelkeznék is, hatáskörének be nem
tartása és az elkövetett
szabálytalanságokra
való tekintettel további működésének
hivatalból történő megakadályozása
teljesen indokolt, a budapesti osztály működésének beszüntetését ezennel
elrendelem és további
működését betiltom azzal, hogy az osztály
összes iratait, nyomtatványait
és pénztárkönyveit a DMKE megbízottjának
átadni tartozik.
Megjegyzem azonkívül, hoigy az osztálynak a községek képviselő-testületeihez az ismertetett módon intézett fölhívásaira a községek, vagy a városok által fölajánlott, illetőleg megszavazott évi segélyösszegeik megfizetésére a községeket, illetőleg városokat
kötelezőknek nem tartom, valamint az osztály működésének beszüntetése következté-

ben azoknak, akik kifejezetten a budapesti
osztály avagy a czirkvenicai üdülőtelep tagjai gyanánt iratkoztak be, tagsági joga és
kötelessége mai nappal
megszűnik.
VIZSGÁLAT GALLOVIGH ELLEN.
Erről a polgármester urat tudomás vétel
és megfelelő további eljárás végett azzal ér-

vájjon együttesen, vagy a monarchia külön ,kényszeríti Szkutari kiüríttetését.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek:

Cettinje, április 23. A montenegrói csapatok győzelmesen benyomultak
Szkutariba.
A vár minden részében a montenegrói csapatok az urak. .(Hivatalos jelentés.)
Cettinje,
április 23. Hivatalos montenegrói részről jelentik: Szkutari
rendkívül

heves harc

Elesett Szkutari!
— A nagyhatalmak kiüríttetik a várost. —
(Saját tudósítónktól.) Tegnap hajnalban Nikita bocskoros katonái teljesen elzárták a külvilágtól Szkutarit. A posta és
távíró működését beszüntették és megkezdődött az általános roham. A szerb csapatok hátrahagyott nehéz ostromágyuinaik
nem tudott eltentállni a kiéhezett város.
Cettinjébőil -éjjel 1 óra 30 perc kelettél megjött a hivatalos távirat: a montenegrói
csapatok győzelmesen benyomultak Szkutariba. Borzalmas elképzelni, micsoda vérfürdőt rendeznek a szerencsétlen városban
a feketehegyök rablóbandái, micsoda válogatott kegyetlenséggél bőszülj ák meg a
kudarcok egész sorozatát. Erről már jelentések érkeztek Berlinbe és Londonba,
de a borzalmak részletei eddig ismeretlenek.
Nikita, e vakmerő hazárdőrje a koronának, tisztában van -azzal, hogy Szkutari sohasem lesz Montenegróé, mégis elrendelte az általános rohamot, mert tudta, hogy csak a vár eleste tarthatja meg
a trónján. Az egyesült flotta parancsnoka,
Burney admirális tegnapelőtt még követet
küldött iNükitához, hogy fenyegesse meg
a nemzetközi csapatok partraszállásával.
Montenegró királya azonban nem ijedt
meg. Tisztában van ö azzal, hogy Oroszország hatalmas pártfogóként áll a háta
mögött. A hatalmiak parancsára a szerbek
eltakarodtak Szkutari alól, de abba már
nem volt beleszólása Európának, hogy ne
hagyják ott az ostromlóknak nehéz ágyúikat, amelyök nélkül még hónapokig hiába
ostromolta volna Nikita a várat. Szkutari
elesett és mind fenyegetőbben közeledik
egy uj háború eshetősége, amikor -a • Balkán népei csapnak össze a koncon.
A hatalmak viszont nem nézik tétlenül Szkutari elfoglalását, hanem föllépnék
és kényszeríteni fogják Nikitát, hogy Szkutarit ürittesse ki. Ha a beavatkozás nem
megy simán, az esetben kényszerítő eszközöktől sem riadnak vissza. Bizonyosnak
látszik, hogy minden nagyhatalom egyetért ebben a beavatkozási tervben, csupán
a formára nézve ne-m történt imég döntés,

CSILLÁROK

és védőinek

hősies

ellentállása

után elesett. A .montenegrói csapatok bevonultak a városba. Teljes rend van mindenfelé.
Katlaró, április 23. Nikita király ma a
királyi hercegekkel ünnepélyesen
bevonult
Szkutariba. Essad basa, amikor a Tairaibos a
montenegróiak kezébe került, belátta, hogy
hiába való volna minden további állentállás
és megparancsolta csapatainiák, hogy az ellentállást hagyják abba. A csaknem kétnapos harcot a szerb tüzérség döntötte el, mely
a török ütegeket egymásután
elhallgattatta.
A montenegróiak hétfőn és kedden sziuronytámadiáspkkal nz ös-szes döntő hadállásokat
elfoglalták. A-z éjjeli általános ostrom tervét
Bojovics szerb tábornok és Martinovics montenegrói hadügyminiszter együtt dolgozták
ki. Ugylátsziik, 'hogy a montenegrói csapatok
hirtelen és .heves támadása a törököket mCgle-pte és zavarba, hozta. A hrdicai -hadállások
nagyon gyorsan elestek. Hire jár, hogy Szkutari város legnagyobb része az ágyúzás folytán romokban hever. Cettiinjének a lakossága ujjong. A határt mia mijíból megnyitják.

London, április 23. A Daily Chronicle jelentése szerint ,a görögök egész hadseregüket
koncentráltáik -és pedig egyik részét Szaloniki -mellett, a másikat pedig Orfano
közelében. Az -egész epiruszi hadisereg Macedóniában van, A görögök uj stratégiai vonala
Szalonikitól Oríanóig Ibuzódik s az utóbbi
hely ha-dm'üvdleti bázisúik. A bolgárok Dráma mellett koncentrálódnak. -Jobb szárnyuk,
amely Szaloniki -ellen tüntet, a Doiranó-tó

mellett van. A csataldzsai, a drinápolyi és a
bulairi seregekből egy-egy hadosztály a görögök és a szerbek ellen fordul. A -szerbek
Szalonikitól délre -és a Vardar

jobbpartján

gyülekeznek és az egyes balkáni haderők körülbelül másfél kilométernyire
vannak egymástól.
Szófia,
április 23. A szerb -csapatoknak
a bolgár határon való koncentrálása itt rend-

kívül idegességet és izgatottságot

okoz. Teg-

nap az a bir volt elterjedve, hogy a bolgár

kormány energikus

kérdést

intézett a bel-

grádi kabinethez, de kormánykörök kijelentik, hogy ez a hir legalább is 'korai, mert a
diplomáciai viszony megszakitásával
volna
egyenlő értelmű.

Az ajándék mandátumok. Désy marosvásárhelyi beszámolójának a munkapárt ellen irányzott gorombaságai felett a többség
teljes lelkinyugalommal tért napirendre. A
félhivatalos- „Magyar Nemzet" egyszerüena-nnyit jegyez meg, hogy .ha Désy -egyénenként hajlandó szóbaállni a 'munkapárt tagjaival, ez a hajlandósága a .munkapárton nem
talál visszhangra, mert szóbaállásból a munkapártban senki- .sem kér. A beszámolóról

= legszebb és legmodernebb kivitelben,

Braun Viktornál

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

Telefon 77-11.

A legkedvezőbb fizetési teltételek!
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egyébként ma m á r senki sem beszél, mert
az egész közvélemény azokkal a súlyos leleplezéseikkel foglalkozik, melyek aktaszerüle,g bizonyítják, hogy sok más Kossuth-párti
képviselő között maga Désy Zoltán is a kormánytól kapta ajándékba mandátumát.
Az
ellenzék ma már az egész vonalon defezivába szorult és az aktaszerii bizonyítékokkal
szemben igazán neon irigylésreméltó a helyzete.
i

A városi tisztviselők
fizetésrendezése.
— A szervező-bizottság ülése. —
(Saját
tudósitónktól.)
M a délután négy
órakor Lázár
György dr. polgármester elnöklésével ismét összeült a szervező bizottság, hogy részleteiben is letárgyalja a fizetésrendezésről szóló javaslatot. Különösebb
esemény nem történt az ülésen, a bizottság
csaknem változatlanul hagyta jóvá a XI., X.
és a IX. fizetési osztályba sorozott városi
tisztviselők dotációit. A részletes tárgyalás
tehát még nem ,ért véget, hátra van a IX.,
VIII. és a VI. fizetési osztályoik megvitatása.
Az ülés lefolytatását pénteken délután négy
órára tűzte ki az elnöklő polgármester. Részletes tudósításunk .a következő:
Az ülés megnyitása után Balogh Károly
pénzügyi tanácsos napirend előtt kért szót. j
A kórházi segédszemélyzet fizetésrendfezését
tette szóvá. A belügyminiszter a kórházi szeméi yziet legu tóibh történt fizet és rendezését
nem hagyta jóvá, hanem lényeges változtatásokat tett a tervezeten. Alkalmasnak tartja j
,a mai ülést, hogy tisztázást nyerjen az a kérdés, vájjon befolyással van-e a miniszter rendelete az u j fizetésrendezési javaslatra vagy
sem, vagy pedig a kórházi segédszemélyzet
fizetésren-dezésé't is az u j városi törvény alapj á n nyerjen megoldást.
Taschler Endre kijelenti, hogy a kórházi
segédszemélyzet fizetéséneik rendezése is az u j
városi törvény alapján történt s éppúgy nem
vették figyelembe a miniszter döntését, mint
a többi tisztviselőknél.
Ezután az egyes állások részletes tárgyalása következett. Előbb a kisebb városi tisztviselőkről volt szó, azokról, akik a X I . fizetési osztályba tartoznak. Jelentette & főjegyző,
hogy az Írnokok az uj jaVaslat szerint irodasegédtisztok elnevezést .kapnak. Ez a változtatás az Írnokok kérelmére történt, akik
az eddigi elnevezést kissé leálázónak tartották. A végrehajtók között a javaslat különbséget tesz. Eszerint vannak kvalifikációval
•biró végrehajtóik, akiknek legalább négy középiskolájuk van és fogalmazói teendőket is
végeznek, ezeket a közgyűlés választja, mert
a segédhivatalnokok státuszába
tartoznak;
vauinak aztán végrehajtók, akiket minimális
kvalifikációjuknál fogva az altisztek közé soroz a javaslat. Ezeket nem a közgyűlés választja, hanem a polgármester nevezi ki.
Egyébként ugy az Írnokokat,, mint a végrehajtókat, valamint a városgazdát megh a g y j a a bizottság a. X I . fizetési osztályban
és a javaslatban megállapított fizetéssel.
Kószó István dr. a régi segédíföldiadóbiztost, szállásbiztost, a I I . osztályú legelőfökladó nyilvántartót, kórházbiztost, segédkiözgyámot, mintáin ezek a tisztviselők rendes
nyilvántartói m u n k á t végeznek, a X . fizetési
osztályba k í v á n j a sorozni.
Taschler Endre nem tartja elfogadhatónak Kószó dr. indítványát, mert akkor a
rendes nyilvántartókat a X . fizetési osztályba
kellene tenni.
Somogyi Szilveszter dr. a rendőrlbiztosok sérelmeit teszi szóvá. Azt ajánlja, hogy
a segédrendőrbiztosok fizetését legalább 200
koronával emeljék.
Taschler Endre azt hangoztatja, hogy a
rendőrség külön államsegélyt k a p az államtól, javítsák abból a rendőrtisztviselők fizetését. Az államosítás sem késik már soká és
már is mindjobban halad a rendőrség az államosítás felé.
A bizottság a pénztári tiszteket, I I . osztályú adótisztet, rendőr biztosokat, műszaki '

segédtiszteket, valamint a segédnyilvántartókat a javaslat értelmében meghagyja a X I .
fizetési osztályban.
Megmaradnak a X , fizetési osztályban a
rendőrtisztek, a gépészeti felügyelő, az irodatisztek, a műszaki tiszt és a tíizoltóparanes
nők. A műszaki tiszt a bizottság döntése értelmében 600 korona pótlókot fog kapni. So
mogyi Szilveszter azt ajánlotta, hogy a tűzoltó parancsnok fizetését is emeljék, azonban a
bizottság megmaradt az eredeti javaslat mellett.
Az ülés hat óra után ért véget. Az elnöklő polgármesteren és az előadón kivül megjelentek még: Bokor P á l helyettes polgármester, Balogh Károly pénzügyi tanácsos,
Koczor János katonaügyí tanácsos, Pálfy
József árvaszéki elnök, Fajka János főszámvevő, Tóth Mihály főmérnök, Somogyi Szilveszter dr. főkapitány, Skultéty Sándor főkönyv vivő, Cserö Ede dr., Ivánkovits
Sándor dr., Kószó István dr., Obláth Lipót, Palócz László, Perjéssy László, Bósa Izsó dr.
és Ujj József dr. bizottsági tagok.
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Az általam készitett rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat
teljesen pótolják. Készitek továbbá arany koronákat és levehető arany hidakat jutányos árak
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégitve.
Bármilyen javítást 4 óra alatt készitek.

BARTA

Á G O S T O N fogtechnikus,

Kigyó-utca 1. sz. SZEGED.

EDISONMZISZINHAZ
Csekomcs es Feketes a s utca sarkán.
•
Csütörtökön

TREFF BŰBE, vw
enyém a halott.
2000 méter szenzációs sláger.

Pénteken, szombaton, vasárnap
és hétfőn

A Budapesti Apollóban 40C-3Zor
előadott nagysikerű szkecs kerül
szinre

Xraitsz doHtor
a Vérpadon.
Szövegét SZOMAHÁZY ISTVÁN,
zenéjét SZIRMAI ALBERT irta.

Számozott ülőhelyek.
Jegyek már ma válthatók az
EDISON-MOZGÓ pénztáránál.

1913. április 27.

Az első tőzsdebirósági pör
Szegeden.
— Szombaton tárgyalják a Lloydban. —
(Süját tudósitónktól.) Megárfca már a Délmagyarország, hogy a szegedi tőzsdébiróság
április 13-án megalakult. A Szegedi LlyodTár&ulat kimondotta ekkor, hogy a bíróság
április 21-én kezdi meg működését. A fözsjdeibiróság elnöke Obláth Lipót lett; mig főtitkárnak Vermes Zsigmondot, jogügyi titkárnak Fülöp Zsigmond dr. ügyvédet, helyettes
jogügyi titkároknak pedig Basoh Ferenc dr.
és Vadász János dr. ügyvédeket választották
meg. Tőzsdebirósági tagoknak pedig, akik az
egyes felmerülendő pörös ügyekben Ítélkeznék, huszonegy szegedi kereskedőt választottak meg.
| A szegiedii tlőzscltebiróság ajáiprilis 21-én
megkezdte működését. Az első port Vadász
János dr. indította meg, Ligeti Béla szegedi
terménykereskedő megbízásából, 3700 korona
követelés erejéig. A pör tárgyalására már
határidőt is tűzött kii a szegedi tőzgdelb íróság,
még pedig sokkal közelebbi batáridőt, mint
•amilyent a törvényszék szokott kitűzni; ez is
nagyban mutatja azt az előnyt, amelyet a
tőzsidehiróság intézménye a. kereskedőknek
biztosit. Huszonegyedikén adta be keresetéi
Vadász ügyvéd és már április 26-án, szombat
délután két órakor tárgyalni fogja a szegedi
tőzsdeibiróság a Lloyd nagytermében.
Ligeti Béla szegedi itermjénykereskiedő
tavaly ősszel üzleti összeköttetésbe lépett
Spitzer Ignác be odrai gabonás-ügynökkel. Ligeti megbízta Spitzert, hogy kössön le a részére nagyolii mennyiségű búzát és főleg kukoricát. Spitzer a megbízást elvállalta és
azonnal irt- Ligetinek, hogy küldjön erre a
célra 3000 korona előleget. Ligeti a kért pénzt
postafordultával elküldte Spitzer részérei, de
az ügynök ettől az időtől fogva nem adott
életjelt magáról. E g y pár napig azután, hogy
a kötés céljaira Ligeti pénzt küldött, a buza
is, meg a kukorica ára is emelkedni kezdett, mire Ligeti értesítette Spitzert, hogy
oldja fel a kötést. Spitzer azoniban egyáltalán nem felelt Ligeti leveleire.
Természetesen Ligeti ekkor már sejtette,
hogy kivel van dolga és kezdett meghízható
információkat keresni Spitzer felől. Csakhamar megtudta, hogy Spitzer Beodráról nyomtalanul eltűnt és a többi ügyeit sem rendezte, sőt minden jel arra vallott, hogy él»en
a hasonló elintézetlen dlolgai késztették arra, hogy eltűnjék. Ligeti mivel nem tudta
miihez fogjon, egyelőre várakozó álláspontot
foglalt el. Remélte, hogy Spitzer egyszer
majd csak előkerül. És ez néhány héttel
tényleg meg is történt. Spitzer előkerült állítólagos üzleti körutazásából és arról értesítette levélileg Ligetit, hogy a mu.lt évben
számlára küldött 3000 koronát megkapta, de
ez ráment a kötésre különbözet fejében.
Ü g e t i azonban nem hagyta ennyiben a
dolgot. Mivel a valóságnak nem felél meg
Spitzernek az az állítása, hogy a 3000 korona
különbözetre kellett, meglbizta Vadász János
dr.-t, hogy az összeg és a kamatok erejéig indítsa meg a port Spitzer ellen a szegedi tözsdebiróságnál, A pör kimenetelét érdleklődéssel várják a szegedi kereskedők, mert ez lesz
az első pör Szegeden, amelyet a tőzsdeb'iróság dönt el.

hangjegyei
Várnay L. könyvkereskedésében
kaphatók.
Az

„ARANYESŐ"

1913. április 24.
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HÍREK.
Szegedi kalendárium.
IDŐJÁRÁS:
A meteorológiai intézet jelentése sze^
rint: Enyhe idő 'várható,
f i
helyenkint esővel, vagy zi^f
vatarral. — Síi rgönyprognózis: Enyhe, sok helyütt
csapadék, zivatarok.
Déli
hőmérséklet: 14.2 C fok.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10—l-ig fogad a polgármester,
a főkapitány
pedig
11—l-ig.
A KÖZKÓRHÁZBAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI
SZÍNHÁZ:
Este
8
ómkor
Könnyei Bélával
„Kornemllei
hamnggk",
opera. Bérletszünet. 25 százalékos helyáremeléssel.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután
5 órától
kezdve „Az utolsó arany". 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 Bűbe, vagy Enyém a halott."

Csütörtök

Hajnali séta.

a sáribafnlás veszedelme fenyeget. Vize édes,
vagy meszes, de mindenképpen rossz.
Míg igy elégedetlenkedtem, bilborha borult az egész keleti égiboltozat. Gyönyörű látvány! Mint valami óriási rózsának a szirma
az égen. Megbékültem. Mégis csak szép a
hajnal. Igaza van a jó, öreg Homerosnalk s
mindenkinek, aki megénekelte az ifjú, a bájos hajnalt, a. nap, a ragyogó nap biiborruiliás
előhi riiökét. Tele tüdővel szívtam a friss reggeli, ózomllus, balzsamos levegőt.
Milyen jó is, hogy fölkeltem! Milyen jó
is, hogy most itt sétálok az utcán!
Nem csodálkoztam már, hogy minden
valamirevaló költő megénekli a hajnalt. A
milyen hangulatiban voltam, én is megénekeltem volna. Deihát én nem vagyok költő!
Merengésemből és iköltői hangulatomból
egy kapuzár nyikongása. riasztott fel. S a kap u n kilépett a próza. A legridegebb próza.
Egy házmester és egy seprő képében. A házmester elkezdett söpörni. Meggyorsítottam a
lépteimet, mert éktelen port vert fel. Mire a
másik ház elé értem, már ott is egy házmester, egy seprő és sok-sck undorító por. Egy
harmadik, negyedik, tizedik házmester. Egy
egész utcányi házmester. Már tele van a város, de nem akácfavirággal, hanem házmesterrel, söprüvel és porral. Aztán előtűnt egy
egész hadsereg utcaseprő. A városi köztisztasági hivatal katonái . . .
Szerencsémre a gőzfürdő elé értem. Még
nagyolib szerencsémre ép akkor nyitották s
én menekültem — a hajnal elől.
Tanuljatok elbből szegedd férfiak, asszonyok s ne sétáljatok, hanem aludjatok —
h a j n albán!

— Mikor zárják az üzleteket Szegeden?

Az Országos Magyar Kereskedelmi Egye(Saját tudósítónktól.) Le fogom irni egy
hajnali sétámat, vagyis azt, hogy milyen is sülés szegedi kerülete tegnap este 6 órakor
Szegeti város .hajnala. Azoknak a kedveért, Obláth Lipót elnöklete alatt ülést tartott, meakik későn kelők. Akik hajnaliban .még a má- lyen részt vettek: Dannér János, Eisner Igsik oMainkra fordulnak, nem a h a j n a l elleni nác, Glücksthal Laijos, Reitzer Lipót, Rosentüntetés okából, hanem a-zért, mert szeretik a feld Nándor és Wagner Gusztáv bizottsági
kényelmet, va.gy azéilt, ineijt, ai\ napi £ njal- tagok, továbbá Vermes Zsigmond titkár. Elnök közli a megjelentekkel, hogy a központ
gyon is megtoldották az éj óráival, vagy
megvitatás, végett lekiildötte az üzleti
zárazért, mert tudják, hogy nem Igaz, hoigy
vonatkozó törvényjavaslatot, továbbá
„aki korán kel, aranyat lel." Pláne a mos- órára
tani zavaros időtben, amikor az Osztrák-ma- ismertette a nagyváradi, kerület azon, kezdegyar bank páncólszo bálban pilhennek az ara- ményező lépését, ihogy az O M K E indítson
nyak s nem gurulnak az utcán kora hajnal- mozgalmat az iránt, hogy az árukereskedők
detailban történő eladásaiknál a vásárló
iban.
Nem is ezért a közmondásos, de föltét- közönséget bizonyos előre meghatározott filenül kétes aranyért indultain az én hajnali zetési határidők pontos betartására szorítsétámra. Magáért a hajnalért készültein sé- sák. Élénk eszmecsere indult meg e két
tára. A z aranyiévegőjii, virágillatos, szín- tárgyban és a bizottság arra az álláspontra
helyezkedett, hogy sérelmes az üzleti zárpompás [hajnalért.
A z emibereklbenj, akikkel
találkoztam, órára vonatkozó törvényjavaslat azon rennem sok örömöm telt. Mind szegény emlberek. delkezése, hogy szombaton és ünnepnapok
Főleg újságot, péksüteményt kiihordó e ml ve- előtt este már 6 órakor az üzletek .bezárasrek, akikről lerí a szegénység. A szegénység sanak, nem tartja a bizottság .helyén valólátása pedig elszomorító. A verebek fülbántó nak ezt már csak azért sem, mert nyáron
főleg a munkások majdnem kizárólag csak
csiripelése sem valami kedves zene.
Mar kezdtem megbánni, hogy miért is akkor szerezhetik be szükségleteiket. A törkeltem én fel hajnalban, vagy ha már fel- vényjavaslat az üzleti záróráknak későbbre
ikeltem, miért is in/eltoltam neki a városnak. váló kitolását bizonyos esetekben lehetővé
Minek hajnalban sétálni? H a már niem tud- teszi, azonban ilyenkor kötelező ennek hivatalos bejelentése; a bizottság a leltározás és
tam, vagy nem akartam aludni, miért nem
költözködéseknél
a bejelentési kötelezettsévettem elő otthon inkább valami j ó könyvet? S ha már annyira érdekel a . hajnal, get helyén valónak tartja, azonban pl. a gyamiért nem kerestem elő valamelyik könyviből kori vásároknál nem, mert ez sok utánjárást
a hajnal, a rózsaujjú hajnal szép, költői leí- igényel és a kereskedőket elvonja a hivatárását? Milyen szépen irta le pl. Homieros a suktól, A nagyváradi kerület által .fölvetett
eszmét a bizottság a gyakorlatban .kiviheihajmalt! De nemcsak ő. Nincs utleiró, vagy
regényíró, ki a 'hajnalt meg ne énekelte vol- tetlennek tartja, mert nem hiszi érvényesithetőnék a jelzett módon való bitel-megszorina.
;
Í M H
tást.
Sétám közben ugy tapasztaltam, hogy a
— Az ajánlott levél föladásának egyhajnal is csak papiroson szép. M i n t , mondjuk a falu. Az isteni, a romlatlan falu. Mikor szerüsitese. A posta- és táviróigazgatóság
meg nagyneihezen hozzájutunk egy kis fala- közlése szerint május 1-től kezdve egyszerűbb módon adhatjuk föl ajánlott leveleinzáshoz, mit látunk? A legyek majd megeszik
az embert, a por majd megfojt, vagy pedig ket. A posta ugyanis 16 és 35 filléres boríté-

kokat bocsát ki ajánlott levelekhez, amelyeket bármely levélgyűjtő-szekrénybe belelhet
dobni s ha a föladó kívánja, utólagosan elismervényt kaphat leveléről az illetékes postahivatalnál kellő igazolás után. Ugyanilyen
módon közönséges borítékba zárt ajánlott Levelet is lehet föladni, csakhogy akkor színes
ceruzával feltűnően jelezni, kell, hogy a levél
ajánlott. H a a levélre akár súlyánál, akár
rendeltetési helyénél fogva több bélyeg kell,
mint 16, illetőleg 35 fillér, akkor külön bélyeggel kell kiegészíteni, ha pedig a föladó
elmulasztja ezt, a levelet közönséges levélként kézbesítik.

— A szegedi tavaszi lóverseny. Május
11-én és 12-tén tartja meg a szegedi gazdasági egyesület az idei tavaszi lóversenyeket. E
két ló verseny napra az egyesület bérbeadja a
tribünvendéglőt. A bérelni szándékozók 27-ig
adhatják be ajánlataikat a gazdasági egyesület titkári hivatalába.

x Az áprilisi vihar és a termés. Az
1850-uki esztendő óta nem volt olyan viharos
és fagyos április, mint az idén. Az egy hétig tairtó zord viharcík .és fagyok erősen m >g'döblhentették a gazdákat, akik már-már
ugy hitték, ili.ogy egész termésük tönkremegy
a rettenetes időjárásban. Már legutóbbi számiunkban közöltük, hogy egyes vidékekről érkezett hirek szerint a károk korántsem oly
nagyok, amiint a.zt az ijedelem óráiban hitték. Most pedig a fölídmivolésügyi minisztérium hivatalos jelentése nyugtat meg aiffelől,
hogy a vihar, noha okozott károkat, mégsem
pusztitött akora mértékben, hogy a szenvedett veszteséget ki ne lőhetne heverni A jelentésből kitűnik, hogy bár egyes vidékeken
nagydbb mérvű károsodás történt, általában
és átlagban az egész országiban a megdöbbenésből származó aggodalom jóval nagyobb
volt, miint maga a károsodás, amit az abnormális időjárás okozott, A jelentés szerint a
fa.gy különösen a| korai gyümölcsben ttett
kárt, míg a gabonafélék a. legtöbb helyen alig
szátmjha,vehető mértékben romoltak meg. A
részletes jelentésiből kitűnik, hogy a DunaTisza közén, Bácsíbodrog, Csongrád, Heves,
Jásznagykunszölnok ós Pestpilis vármegyékben a kár kalászosokban úgyszólván semmi,
ellenben a gyümölcsben, lóherében és hieernefélékben átlag húsz-harminc százalék. A
Duna johbpartján, Baranya-, Fejér-, Győr-,
Komárom-, Somogy-, Mason-, Sopron-, Tolna-, V.as-, Veszprém- és Zalamegyékil>en a
búzában nem esett kár, keveset szenvedett az
árpa és a zaJb, m i g a gyümölcsök és a répa
nagyrséze elfagyott, A Duna balpartján, ÁrVa-, Esztergom-, Hont-, Nógrád-, Nyitra-, Pozsony- és Zólyommegyékben az őszi gabonában nincs kár, a gyümölcsökben átlag ötven
százalékos a károsodás. És igy tovább, egymásután számol be a jelentés a Tisza jobbpartján, a Tisza balpartján, a Tisza-Maros
szögén, a Királyhágón tiul lévő vármegyék
termésének állásáról, amiből kitűnik, hogy
jórészt inkább a gyümölcs szenvedte meg a
vihart és a fagyot, mint a gabona. Szőlőben
az ország minden részében jelentékeny a károsodás, sók helyütt a fagy a fakadó szőlőriigyek nyolcvan százalékát tönkretette.

— Bővítik

a

szegedi

kaszárnyákat.

Katonai és polgári kiküldöttekből álló vegyes
bizottság foglalkozik legközelebb a szegedi
kaszárnyák, elsősorban a huszár
kaszárnya
kibővítésével.
Ez a bővités több százezer korona költséggel jár majd. Szó van ugyanis
arról, hogy a huszárkaszárnyához uj helyiségeket csatoljanak, telepén uj
istállókat
építsenek, de egyúttal arról is, hogy megfelelő építkezéssel kibővítsék a többi kaszárnyát is. Szükségessé teszi ezeket nem csupán az uj véderőtörvény, amely az újonc-

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

BtitonfótfrloH

„Cgyesült pasztalosok gutorraktára,"
(Szeged, Tisza Lajos-körut 19., Kertész-féle péküzlettel szemben),

láTelefon 515.

ahol kizárólag helybeli, elsőrendű asztalosmesterek ké
szitményei, mindenfélekivitelben, rtózletfizstósre is kaphatók.

a
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létszámot jelentékenyen fölemeli, de a még
ezenfelül várható
létszámemelés
is. A szegedi kaszárnyák a mostani viszonyok mellett is szűkeknek bizonyultak, annál kevésbé
felelhetnének meg a céljuknak akkor, ha a
helyőrség létszámát fölemelik. Nem lehetetlen az sem, hogy különálló inj kaszárnyákat
építenek. Gyarapodik a helyőrség tudvalevőleg a honvédtüzérség letelepedésével is. A
vegyes bizottság föladata egyelőre az lesz,
hogy a legszükségesebb bővítésekkel és uj
építkezéseikkel foglalkozzék
s az
ezekre
szükséges költséget áltápitsa meg.
— Az újvidéki nagyszerb levelezőlapok.
Bécsből jelentik: Szeretjevóban a kerületi
törvényszék előtt tegnap volt a tárgyalás a
Lefoglalt nagyszerb képeslevelezőilapok ügyében. Ezeken a Lapokon a szerb királyok arcképe van István királytól Péter királyig, a
királyok képe fölött a szerb állam cimere és
a királyi korona, azonkívül
Horvátország,
Szlavónia, Dalmácia, Bosznia, Hercegovina
és Montenegró cimere. A levelezőlapok Újvidékről kerültek forgalomba, A kerületi törvényszék jóváhagyta az elkobzást. Az itélet
megokolása kifejeli, hogy Bosznia és Heroegonvina egész területükben sohasem tartoztak a szerb birodalomhoz és Ihogy a levelezőlapokon Boszniának nem a régebbi történeti
cimere volt föltüntetve. A horvátok soha sem
voltak a szerb dinasztia uralma alatt, valamint Dalmácia és Szlavónia sem. Montenegrónak pedig külön dinasztiája van.

— Jáger Mari újra gyógyit? A „Hódmezővásárhely" cimü lapban olvassuk: Panaszos levelet kaptunk a mai postával.

Jáger

Marival s a városi segéllyel foglalkozik annak irója. Mindennél világosabban beszél az,
íme itt adjuk:
Tekintetes szerkesztőség! Becses lapja
vasárnapi számában megírta, ihogy
Jáger
Már inak a városi tanács havi 12 korona állandó segélyt utalványozott. Tudósításában
olyan megjegyzést is tett, mintha a tanács
ezen határozata közmegnyugvásra
találna.
Én nálam nem talált, ha pártfogóra akadok,
felebbezést is adok Ibié ellene. Aki cselekedeteivel m á r annyiszor meghurcolta a város j ó
hírnevét s miatta a vidéki lapok annyiszor
pellengére állították a város egész lakosságát, nevezvén barbár népnek, embere vőnek;
az a nő nem érdemli meg a dédelgetőit. Gyámolító k a r j á t azonban ka ezen megtévedt nőre is kiakarja terjeszteni a váras, terjessze
ki az által, helyezze el a szeretetháziba, vagy
ha ilieteg, a kórházba, I l y irányú határozattal
nemcsak a hátralévő idejére biztosiitna neki
tisztességes megélhetést, hanem a közönséget
ás megnyugtatná. Mióta hazakerült, egyik
tanítványát, K. Györgyinél, Zrinyi-utoai lakosnőt állandóan küldözgeti a betegekhez s
orvosságát ajánl nekik. Megmutatja, — mond
ja a tanítvány, — többet tud mint az orvosok, Jelenleg egy kis gyerek eltörölt
lábát
gyógyítja s az örvendetesen gyógyul. H a teljesen megjavul a lába, írnak a
királynak,
hogy egy ártatlanul megszenvedett és meghurcolt asszony milyen betegséget is tud gyógyítani . ..

Egy

— Egy test két lélek.

tarjáni

gazda.

Budapesten há-

romszázszor került állandóan zsúfolt házak
előtt vetítésre ez a brilliáns film. Mindenki az
elragadtatás hangján beszélt a csodás Bassermannról, ki ezen alakításával minden
moziszinészt felülmfuLt. A darab előállítása
milliókba került. Minden pillanatnak meg
van a maga idegizgalmas szenzációja és
mégis teljesen irodalmi értékű a darab. Ez a
filmlkolosszus a legnehezebben megszerezhető
film a világpiacon. Minden világvárosnak ez
volt a főslágerje. I g a z á n kulturjelentőségü
tény, hogy a szegedi Uránia-szinház kizárólagos joggal megszerezte ezt a filmet. Hétlfőn
már előadásra is kerül. Kivételesen a Bassermann-filmhez számozva lesznek a helyek és
az előadás nem lesz folytatólagos. Minden
előadásra külön jegyek érvényesek. Jegyeket előre lehet váltani 'az Uránia pénztáré- j
1
nál.

— Siketnémák

a

moziban. A Korzó-

mozinak rfhgy szenzációt keltett képét, Dante
hi<res költeményének, a Pakolnak
bámulatos
hűséggel és nagy apparátussal készített felvételét a mozi igazgatója ma díjtalanul mutatta be a siketnémák szegedi intézete növendékeinek, kikre a kép minden részlete
igen nagy lelki hatást gyakorolt. A nernesszivü áldozatkészségért lapunk utján is hálás köszönetet mond az intézet igazgatósága.

— Családi dráma. Szatmárról jelentik:
Tarpa községben Kupa János jómódú kovács
mester hosszabb idő óta gyógyíthatatlan betegségben szenvedett és fiatal felesége ezért
igen sokat bánkódott. Tegnap délután, m i g a
férj a müibelyben foglalatoskodott, az elkeseredett fiatal asszony férjének borotvájával
keresztülvágta három éves Teréz nevű kis
leányának nyakát, majd a saját ereit vágta
fül. Mikor a lakásba később betért a férj,
már mindkettő
meghalt.

— Krausz

doktor

a vérpadon

cimü

kinemaszkecs péntek, szombat, vasárnap és
liétfon kerül szinre az Edison-mozgóban, Huszár Károly, Kertész Mihály, Marosi Adél,
Keleti, és Szabolcs Ervin fővárosi művésziekkel. Számozott helyek. Jegyek előre válthatók már ma az Edison pénztárában.
Ma
megy utoljára a Treff Bűbe vágy Enyém a
halott 2000 méteres szenzációs dráma.
•>KUKiiaBaaaiiaaaHBaaMaB»BBiB*ii*R«Ka*BaaB»iiaaa8;ai*e

SZÍNHÁZ, művészet.
Színházi mfisor:
CSÜTÖRTÖK: Környei Bélával a Kornevillei harangok, operett. Bérletszünet. 25 százalékos helyár,emeléssel.
P É N T E K : Környei Béláival
Bohémélet,
opera. Bérletszünet. 25 százalékos ibelyáremeléssel.

Környei Béla vendégjátéka.

Szégyen-

letesen üres nézőtér előtt játszotta Környei
Béla, a magyar királyi Opera nagyhírű tenoristája Barinkay szerepét a Cigánybáróban. A kudarc okai nyilvánvalóak. A hanyatló szezon végén nagyszámú vendégszereplés közé ékelve, a lármás hiriharanggal
beajánlott Aranyeső négy zsúfolt háza után
igazán nem lett volna nehéz kiszámitani,
hogy az idén is lejátszott
Cigánybáróban
a n'agyszerü vendég sem fog tudni nagyobb
közönséget vonzani. Nem nagy dicsőség a
VHOSz-nek sem; amelynek javára és. igy
résziben égisze alatt is ment ez az előadás!
A kisszámú lelkes közönség, amely a felemelt helyár'ak és a bérletsz,ünet zsilipjein
keresztül is betért a meleg színházba, lelkesén és elragadtatással tapsolta a gyönyörühangu, impozáns biztonságú tenorista énekét, akinek tovább fellépései — remélni szeretnők — méltóid) arányú nézőtér előtt fognak megtörténni. Az előadás
egyebekben
színtelen volt és gyönge, Sókkal gyengébb,
mint az ezévi korábbi estéken.

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

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

Kötelet húztak az autó elé.
~ * Incidens a Széchenyi-téren. —
(Saját tudósít ónktól.) Délután öt óra van.
A munkások, akik már rég óta munkanélküliek és a munka fogalmával kapcsolatban
csak a nevűk van még meg, nyugodtan ülnek
a Széchenyi-tér parkjait körül vevő vasrácsokon. A szerem,cséselbbek ós öregebbek a
padokon telepedtek meg ós onnan nézik a világ sorát. Kint a kocsiúton az utó népek járnak fel-alá, finom tavaszi toaletlbem és gondtalanul csevegnek mindenről, anlinelk nincsen köze az élethez, a szükséghez, a holnapihoz.
A jobb oldali két parktükör közötti uíom,
balra a Vásárhelyi P á l szobrától, sátorok állanak, ma szerda van és a heti vásárra kihozták a szikszabók és csizmadia mesterek
a
holmijaikat, hátha sikerül valamit a piacon
eladni. A vásár ideje azonban már elmúlt;
öt óra a kis egzisztenciák engylbangu világában m á r estét jellent és ikezldik lebontani az
inasok az összetákolt sátraikat, /hogy hazavigyék a kikopott alkatrészeket pihenni, szombaton úgyis elő .kell szedni megint.
A városháza öreg tornyában megszólal, a
meleghangú, mélybongásu óra és elüti .kimért lassúsággal az ötöt A posta felöl', a
Vár-utcáiból nagy tülköléssel egy fehér autó
siklik be egyenesen a két. park közötti utcarészbe és gyorsan halad el a kis sátrak között. M á r majdnem ki ér a Széchenyi tér középső uttestére, a tulajdönképeni Korzóra, a
iáikor két. pajkos inasgyerek, alkik épen most
bontottak szét egy vásári sátrat, előkapnak
egy hosszai, vastag kötelet; az egyik gyerek
erősen megmarkolja a végét és neki feszíti
a két lábát, a másik pedig átszalad a kötél
másiik végével az utca túlsó oldalára és igy
kifeszítik a kötelet a kocsiúton át, az autó
elé,
A gépkocsi alig volt miár tizlépésrc ettől a manővertől: és a soffőrön látni lelhetett
egy pillanatra, hogy mint küzd önmagával,
hogy mit csináljon. A másodperc egy század
részében az villanhatott meg agyában, liogy
az autó fokozott sebességével hajt keresztiül
a két rakoncátlan, vásott kölylkön, — és akkor megnyomta azt a pedált, amely ,a nagyobb áttéteit kapcsolja a hátsó kerék alá, —
de a következő század másodpercben már ugy
.látszik számolt a következményekkel: az
autó neki rohan a kifeszített kötélnek ós a
két gyereket maga alá rántja. Ettől ugy látszik m á r mégis megijedt a soffőr, mert egyszerre csak csikorogni kezdték a fékek, a gépkocsi nagyot horkant és egy félméterre a kötéltől megállott.
Az autóiból azonnal kiugrott a tulajdonos: Komis Béla dr. szegedi ügyvéd és ingerülten támadt rá az egyik inasra. Az csak
arcátlanul mosolygott és nevetve mondta:
— M i csak játszottunk kérőm, minek állottak mög.
A következő pillanatban elcsattant egy
htrtalmas pofon a jámbor gyenkőc arcán, mire az aibba (hagyta a mosolygást. A másik bűnös azonban az utca túlsó oldalán még mindig nagyon jó kedvében volt és csúfos szavakat kiabált az ügy véd felé. Egy-két perc múlva már hatalmas tömeg állta körül az autót.
A munkanélküliek abba hagyták a munkanélküliséget, a sétálók a sétállást és mindenk i „csoportosult". Hosszas várakozás után
megérkezett a rendőr K o m i s hívására. Mintán meghallgatta a panaszt, joviális nyugalommal fordult először is az ügyvéd felé:
— Hogy hívják kérőm? . . . Mi a foglalkozása? . . . Hol született?
(Miután ezeket nagy ákom-lhákom hetükkel feljegyezte, az inashoz fordult. A gyereket Török Istvánnak hívják és inas a Sziráky-féle késes üzletben. A másik kis .gonosztevőt azonban nem lelhetett kérdőre vonni,
nnert megugrott. De a sarokról még visszafordult és belekiabált a zűrzavarba:
— Azt is monid meg, liögy polfon vágott.
Török István erre ordítva Ikezdétt panaszkodni:
— Igen, pofon vágott, de ezért még számolunk, majd a bíróságnál.
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1913. április 24.
A z ügyvéd dühösen felelt:
— Csak 'beszélj, kapsz mindijárt még egy
pofont!
A gyerek erre belátta, ihogy hallgatni
mégis csak jobb lesz és elkoszolódott a rendőrrel együtt. A rendőr előbb ínég azonban
harsányon rászólt egy emberre:
—• Oszoljon kérőm!
.A szegény emlber oszolni kezdett -és példáját követték a többiek is. A z ügyvéd viszszaült a gépkocsiba felesége mellé, aki
mqpszli kutyáját ölébe vette; a soffőr tülkölni kezdett és az -autó öt óra után hét perccel
tovább indult. A míunika-néIkülíek ismét megkezdték a munkanélküliséget, a sétálók pedig
a sét ál ást.

S P O R T .
o Uj rend a SzAK pályán. Miután május elsején végleg adják át rendeltetésének
a S z A K tribünjét, a vezetőség már vasárnap
lépteti érvénybe az u j helyárakat, hogy egyrészt kipróbálja, mikép válik he az u j beosztás, másrészt pedig azt célozza, -hogy a közönség mielőbb szcíkja meg a végleges rendelkezéseket. Mostanáig ugyanis csak kevesen voltaik tisztában a 'helyárak tekintetében. A tribün előtt lévő számozott korzó -ülésekért 2 koronát, a tribünön pedig egy páholyért 8, az első s-odban számozott ülőhelyekért 1.50 és az utolsó öt sorban, melyeken
nincsenek számozott ülőhelyek, 1 korona fizetendői Tagoknak az utóbbi öt sorban lévő
ülőhely ékért, valamint a. tribün előtt reservá-lt állóhelyekért 30 fillért, az ösSzes t-ölbbi
helyre pedig a díjnak felét kell fizetniük, kivéve egyedül a páholyüléseket, melyekre nincsen kedvezmény.

o SzAK—Szabadkai

SE. Vasárnap ját-

szák Szegeden a tavaszi forduló első bajnoki
mérkőzését. A S z A K mindjárt az első mecscsen jóképességü ellenféllel találkozik.
A
minit. héten 0:0 eldÖntet-lenül játszottak a szabadkaiak az SzTK ellen, igy -a játék érdekességéhen óriásit nyert, mert mutatni fogja a szegedi két rivális klub erőviszonyát is.

o Az SzTK értesülésünk szerint Szabadkára rándul és ott játszik a Bácska, ellen,
hogy barátságos mérkőzésben revánst vegyen a nemrégen saját, pályáján szenvedett
1:0 vereségeért. A szegedi és szabadkai mécsesek véletlenül egy nap, ha nemis egészen,
de legalább némileg mlár most fogják tisztázni azt, hogy a négy csapat milyen helyezésre számíthat a bajnokságban.

o Bérlet a SzAK pályán. A SzAK páholyokra, valamint! a (korzó ülésekre évi
bérletet hirdet. Egy páholy évi bére 120 korona, a korzóüléseké pedig szintén évenként,
az év január l-től diecemiber 31-ig számit, 30
korona. Épen 50%-os kedvezményt jelent a
bérlet, igy valóbam jól járnak azok, akik
minden mérkőzésre kijárnak, mert igy sok
pénzt takarítanak meg.

TÖRVÉNYKEZÉS.
§

Egy képviselőválasztás epilógusa.

Hódmezővásárhelyen az 1910-ben lefolyt általános választások alkalmával Endrey
Gyula Kossuth-párti jelölttel szemben .föllépett
Kun Béla Justh-párti program-mai, de föllépett vele szemben Hézső
Pál Kossuth-párti
is. Ezért Endrey hivei Hézsőre nagyon megnehezteltek, őt pártbontónak -nevezték s kizáróan neki tulajdonították, hogy
Endrey
Kun Bélával szemben vereséget .szenvedett.
A vásárhelyi Kossuth-párti többség hangulatának erős kifejezést adott Endrey lapjában
Szabó
Imre református tanító. Szabó a cikkében. istennel 'meghasonlott embernek mondotta Hézsőt és azzal is megvádolta, hogy

egy kisgazdának

a szénáját

eltulajdonította.

Hézső ezért nyomtatvány utján
elkövetett
rágalmazás cimén pört indított Szabó Imre
ellen. A pört ma -tárgyalta a szegedi törvényszék, mint esküdtbíróság. Hézső hajlandónak nyilatkozott a pör vilsszaszonására, ha
Szabó sajnálkozását fejezi ki, de ehhez nem
adta beleegyezését a vádlott tanító. Szabó a
bizonyitás megengedését kérte. Mielőtt ia kérelem fölött kellett vólna a bíróságnak döntenie. Hésző meggondolta magát s
minden

föltétel

nélkül visszavonta

a panaszát.

Ezzel

az ügy befejezést nyert.

KÖZIGAZGATÁS
Szeged bejelentöhivatala
(Saját
tudósítónktól.)
(November elsejére
megnyílhat végre a szegedi bejelentőlhivatal.
A miniszter leirata ma megérkezett és semmi akadálya nincs a megnyitásnak. Igazán
helyén való volt a gyors elintézés és a terv
elkészítése ;s a legnagyobb elismerés illeti
Szeged város kitűnő főikapitányát,
Somogyi
Szilveszter doktort, aki évek óta küzd és
agitál a bejelentőihiivata! érdekében. Remélni lehet, hogy őszre teljes, apparátussal munkába fog az uj hivatal és s-ok visszás, kellemetlen dolgot megszüntet. Természetesen a
biejelentőbivatal a rendőrség külön osztálya
lesz. A városi tanács gondoskodni -fog arról,
hogy mire a kötelező bejelentések megkezdődnek, a hivatalnak -legyen -megfelelő helyisége, lehetőleg a városiháza közelében. A hivatal dologi és személyi szervezésére vonatkozó indítványát az októberi közgyűlésen
terjeszti elő a tanács. ,
A miniszteri rendelet a szervezetre vonatkozólag ezeket mondja:
Az 1879: XX'VIIiI. t.-c. .szakaszaiban körülírt bejelentési kötelezettségeket iSzeged
szabad királyi város a körtöltés által határolt belső területére, továbbá Újszeged városrész községiszeriien beépített területére néz
ve és a főfasorra nézve 1913. évi november
l-től kezdve, az idézett, törvény 23. §-a alapján, a helyi viszonyoknak megfelelő alábbi
mód ositátsokíkal, ezennel kiterjesztem,
A mód'ositásck a következők:
1. A magyar királyi állami anyakönyvi
hivatalok kötetesek a város területén 'előforduló minden születési, házassági és halálozási esetről hetemkint név s lakás szerinti kimutatást a bejelentiőhiivatalnak beküldeni.
2. A bejelentési intézmény kezelése céljából a rendőrihatóság kebelében, de külön állásokba szervezendő bejelentőhivatal élén az
1912: LVII.I. t.-c. értelmében a V I I I . fizetési
osztályba sorozott I. oszt. rendőrkapitány
áll, személyzete áll a X I . fizetési osztályba
sorozott négy segédnyilvántartőból, akiket a.
rendőrkapitánnyal együtt életfogytiglan a
főispán nevez ki; továbbá a város polgármestere által alkalmazandó két kézbesítő,
egy - hivatalszolga és napidíjas Írnokból.
3. A bejelentéseik nemcsak a bejelentő hivatalban, hamem bármely
rendőrkikttanyában is benyújthatók;
ugyanott adatnak k i
dijtalanul a bejelentési űrlapok.
4. Hivatalos értesítések díjtalanok,
magánosok által kívánt minden egyes szóbeli
értesítés után 20 fillér, írásbeli tudósításért
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pedig 50 fillér fizetendő a városi házipénztár
javára,
5. Az elől idézett törvény 4. §-a végbekezdésében előforduló „fővárosi rendőrség" helyett szegedi rendőrség", a 9. és 11. §§-ban
említett „alkapitányi hivatalok" helyett „bejelentési lapok átvételére jogosított hivatalos
személyek" értendők.
6. Kihágást ügyekben 1. foikon a bejelentési hivatal élén álló rendőrkapitány bíráskodik.
Erről a város közönségét, megfelelő további eljárás végett oly fölih ivással értesítem, hogy a bejelentési hivatal szervezetéről
és ügykezeléséről megalkotandó szabályrendeletet jóváhagyás végett ide mielőbb terjessze föl,
•
Jakab ffy s. k.,
államtitkár.

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

Szegedi Altalános Bank
R u d o l f - t é l * 5. szám.

KÖZGAZDASÁG.
x Vidéki

pénzintézeteink

önvédelmi

harca A napokban történt Zomborban,
egy
vizszalbályozó-társaság alakuló közgyűlésén,
hogy a budapesti kiküldött, minit a fővárosi
nagy bankok protektora lépett föl, szemben
a vidéki pénzintézetekkel. Azt hangoztatta,
hogy a társaságnak a FöLdhitelbanktöl fölvett kölcsönpénzét ne helyi intézeteknél, hanem a nagyobb biztosságot nyújtó fővárosi
bankoknál kell elhelyezni. Nem fontos, hogy
a választmány nem hallgatta meg a szózatot, s ott helyben fogja a heverő tőkét gyümölcsöztetni. Fontos azonban, hogy a vidéki
pénzintézetekről alaptalanul terjesztett rossz
hirek hivatalos formában keresnek nyilvánosságot és segítik a köztudatba vinni azt a
felületes Ítéletet, mely a vidék pénzvilágáról
terjedőben ivan. A valóságban pedig, ha hitel szervezetünk hibáját tesszük szóvá, nem
lehet külön választani a fővárost a vidéktől.
Egyformán jelentkeznek a bajok a hitelszervezet egészében s aránylag
nem több a beteg intézet vidéken sem, mint a fővárosban.
Azt pedig nem tudjuk, hamarosan eldönteni,
vájjon nnics-e aránylag több jó intézet a
vidéken, mint Budapesten? Nem érdeke a
köznek, hogy a vidéket ilyen módoni helyezzék szembe a fővárossal. Még a nagy bankok is csak ideig-óráig vennék hasznát, mert
a magyar piac diszkreditálása á r á n
nem
hajthatják végre koncentrációs
törekvéseiket. Ami azonban legfontosabb: a fővárosi
nagy bankóik nem végezhetik el a vidéki intézet funkcióját. Vájjon' melyik fővárosi nagy
bank tudná átvenni annak a vidléki takarékpénztárnak üzletkörét, /mélyet sikerült letepernie és ellátná a gazdát, a kereskedőt az
eddig élvezett hitellel? Bizonyára egyik sem.
Üzletkörének egy részét:
a
betétgyűjtést
szívesen vállalja, sőt •épen /ezért folytat /gyilkos versenyharcot, ráígérvén
arra a kamatfa, amit a vidéki intézet nyújt. Azonban mi
lesz ezzel az országgal olyan munka/felosztás mellett, hogy a fővárosi nagy bank elszedi a vidék tőkéjét, tehát övé a
betétüzlet;
a vidék pedig kifosztva esziközeiből, arra van
utalva, hogy a lakosság
hitelszükségletét
elégítse ki? Ezt gondolják meg a nagy bankok, mielőtt irgalmatlanul (kiterjesztenék hatalmukat a betét megszerzéséért.

A budapesti gabonatőzsde.
A határidőpiacon azt hitték az üzlet
megnyitása előtt, hogy a tegnapi hivatalos
vetés jelentés, továbbá a montenegrói csapatoknak Szkütariba való bevonulásáról szóló
hir, nagyobb mozgalomnak lesz ma az okozója. A forgalom azonban ma is teljiesen jelentéktelen volt.
Ruza májusra 11—11.01, októberre 11,72
—11.73. Rozs októberre 9.67—9.68. Tengeri
májusra 7.95—7.96, júliusra 8.45—8.116. Zab
októberre 8.66—8.67. A készáruvásáron tartott
áron 10—15.000 mm. buza kelt el.

A budapesti éitéktőzsde.
A távirati iroda megnyitás után közölbe,
hogy Montenegró bevette Szkutarit, csapatai
győzelmesen bevonultak az elfoglalt városba. Ez a ihir a tegnap föléledt hoszmozgalonmak véget vetett. Az ultimé közelsége is
hozzájárult, hogy a vásárlókedvet leldhaszsza, sőt ma ismét tetemes kontreminmüveletet láttunk a piacon.
Kötöttek: Magyar hitel 825.25—828. Osztrák hitel 626.25—629. Jelzálogbank 437.50—
440.75. Leszámitolóbank részvény 516.75. Agrárbank 506.50—508. Hazai bank 285.50. Magyar bank 563.50—569.50. Atlamtika 35050—
351.50. Hazai sorsjegy 111. Drasche 1001—
1009- Alt. kőszén 1095—1097. Temesvári szesz
515—523. Főhusz 211—213. Osztrák Magyar
államvasút 726.50—728.50. Déli vasút 125.25—
127. Városi vasút 366—368.50. Közúti vasút
654—658. Kommerz bank 3675—3689. Merkurbank 279—279.50. R i m a m u r á n y i vasmű 727.50
—731. Adria 559—562. Beoscini 848-852. Salgótarjáni 778—781. 'Ganz 3615—3635. Magyar
villamos 499.50. Egyesült izzó 362—364.

1913. április 27.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi
L X . t.-e. 102.
érteiméiben ezennel közhír né
teszi, hogy a szegedi kir. törvényszék 1912.
évi 29808. sz. végzése következtében "Dr. Eisner Manó ügyvéd által képviselt Kohn és
Fnied cég javára 469 korona 30 fillér s jár.
erejéig 1912. évj december hó 21-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján, felülfoiglalt és 7425 koronára becs/ült következő ingóságok u. m.: különféle építési anyagok, kocsik és egyebek nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 4311/4. számú végzése
folytán 469 korona 30 fillér tőkekövetelés, ennek 1912. évi október hó 30-ik napjától járó
6% kamatai és eddig összesen 115 korona 78
fillérben bíróilag már megállapitott költségek erejéig végrehajtást szenvedőnek Méreyutcai telepén leendő eszközlésére

1913. ÉVI ÁPRILIS HÓ 28-1K NAPJAN
DÉLELŐTTI
8 ÓRA JA
HATARIDŐÜL
kitüzetík és ahhoz a venni szándékozók
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az
érintett ingóságok az 1881. évi L X . t.-c. 107.
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén a
hecisáron alul is el fognák adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülioglaltatták ós azokra .kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. LX. t.-c. 120. §-a és az 1908 :
XLI. (41.) t.-cikk 20. §-a értelmében ezek ja-

javára is elrendeltetik.

Kelt Szeegden, 1913. évi április bó 1.

i

Farkas,
kir. bírósági végrehajtó.

Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.

46—1913. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Magyar

Királyi

Üzletvezetőség

Államvasutak
Szeged.

11221/1913. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. államvasutak szegedi üzletvezetősége pályázatot hirdet a vonalain legközelebb betöltésre kerülő állomáis-<felvigyá,zó,
raktárnok- és kalauz jelölti állásokra.
Pályázhatnak oly feddhetetlen előéletű
magy ar állampolgárok, a kük 18-ik életévüket
betöltötték, de 35 évnél nem idősebbek és valamely középiskola vagy polgári iskola alsó
négy osztályát, illetőleg ezekkel egyenrangú
más iskolát sikerrel elvégeztek.
Azok, akik katonai kötelezettségüknek
eleget tettek, katonai igazolványukat tartoznak bemutatni.
Az ál 1 om ás -fel vigyázó és raktárnokjelölt i állásra folyamodlak az említett kellékeik
beigazolása esetén kezdetiben 2 korona napibérrel alkalmaztatnak s az előírt szolgálati
ruhák birtokaiba jutnak, azonkívül a szakvizsgálatok letétele után fokozatos
napibér
emelésben részesülnek, miig a kalauzjelöl ti
állásra pályázók 3 hónapig mint segéldifélkiezők
tartoznak szolgálatot végezni, mely idő elteltével 2 korona napübér élvezete mellett ka-1
. ara®jelöltté vétetnek fel, az előirt szolgálati
ruhák birtokába jutnak és szolgálati utazásaik után a szabályszerű kilométer és órapénZben részesülnek.
A pályázati kérvényeik 1 koronás okmány
bélyeggel ellátva és leredeti okmányokkal felszerelve legkésőbben folyó évi május hó 15ig a magyar királyi államvasutak szegedi
üzletvezetőségéhez nyújtandók be.
Szeged, 1913. évi március hó.

AZ
ÜZLETVEZETŐSÉG.
Utányomást nem díjazunk.

Alulírott birósági végrehajtó az 1881. ó v !
L X . t.-c. 102. §-a. értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a szegedi kir. törvényszék 1912.
évi 29089. számú végzése következtéiben Dr.
Eisner Mamó ügy véd által képviselt Kohn és
Fried cég javára 400 korona s jár. erejéig
1912. évi december hó 6-án foganatosított biztosítási végrehajtás u t j á n lefoglalt és 2155
koronára becsült következő ingóságok, u. m.:
különféle épitésá anyagok, kocsik, stb. nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a szegedi kir. járásbíróság 1912. évi V. 4148/4. számú végzése folytán 400 korona tőkekövetelés, ennek 1912. évi
október lió 15-i'k napjától járó 6% kamatai
és eddig összesen. 111 korona 77 fillérben bíróilag már megállapitott költségek erejéig
Mórey-utcai telepein leendő eszközlésére

1913. ÉVI ÁPRILIS
HÓ 28-IK NAPJÁN
DÉLELŐTTI
8 ÓRÁJA
HATÁRIDŐÜL
kitüzetik és ahhoz venni szándékozók oly
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett
ingóságok az 1881. évi L X . t.-c. 107. ós 108.
§-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén a becsáron
alul is el fognak adatni.
Elsőbbséget igénylők ennek, az árverés
megkezdéséig való érvényesítésére felhivatnak, amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és fielülfoglalták ós azokra
kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés
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 április hó 1-

Farkas,
kir. bir. végrehajtó.

Hiidessen
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Délmagyai
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szagban

1913. április

DÉLMAGYARORSZ'ÁG

24.

Városi

szinház
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Folyószám 284.

Szeged, 1913. április 24-én
KÖRNYEI BÉLA a m. kir. Operaház művészének v. f.

CORNEVILLE1

HARANGOK.

Víg operett 3 felvonásban.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMELYEK:
Henri márki
Környei Béla m. v.
Gáspár, haszonbérlő
Heltai Jenő
Biró
Solymossy Sándor
Grenisó
Thorma Zsiga
Zaermén
Nagy Aranka,
Szerpolett
Déry Rózsi

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

Csipkeés szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatl

LUCZA J Ó Z S E F

kelmefestő és regytisztitónál

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

rébyeőíf", ©

3.

A n. é. közönség b.
hozom,

hogy

tudomására

különlegességi

és

közönséges dohánytőzsdémet május 1-én az Iskola-utcából a K á -

urasagi villa

rász-utcába, Wagner-palotába
(Korzó-kávéház mellé) helyezem

át.

további

k i a d ó vagy eladó.

Kérem
szives

a

t.

közönség

pártfogását,

—

teljes tisztelettel

Mihályffy László, Kecske-tözsdés.
8584/1913. tan. szám.

Városi j é g e l a d á s
Legjobb minőségű

A közvágóhidi jóggyárban termelendő
ártézi műjég táblánként 25 fillér összegért
naponta a kora délelőtti órákban, a jelentkező előfizetőknek házhoz fog szállíttatni.
A jég szállítás vállalata Singer Jakab szegedi lakosnak adatott ki, aki köteles az
előre megrendelt jeget a házhoz szállítani.
Tíz napi előfizetési díj előre befizetendő,
vagy vállalkozónál Boldogasszony-sugárut
37. szám telefon szám 809., vagy a közvágóhidi felügyelőségnél telefon 282. sz.
A jég szállitás csak az esetben veszi
kezdetét, ha legalább 25 métermázsa jég
megvétele előre biztosíttatik.

töltőtollak.
valódi aranytollal:

5 kor.

Perkeo

10

Omega

Vcrscnyártiházban
(Református bérpalotában,)

női KosztSmszSVeUK 0 rőfös tol; olcsósága! Bámulatos!

Szabott áralj!

K
K
K
K

Minősége Kitűnő

S&2S

a villanyostól 3 percnyire

D e l é n és kretorf p o n g y o l á k
D e l é n és v á s z o n b l u z o k
.
Diszes n ő i ingek
. .
.
Clott női szoknyák
.
.

CIPŐKRÉM

Üzlet-ál hely e z é s !

U j m z e g e d e
Közép kikötősor

11

Alkalmi vételek!

Kaweco

12-50 „

Penkala I.

20

„

Penkala II.

24

„

Kizárólag

4.—
1.80
1.90
1.90

»

kapható:

V á r n a y

L .

könyv- és papirkereskedésében
39*530

SZEGEDEN.

' Gyártja H E R C Z E Q á s G ' É I G E f t j
esóas.és Kié. udvgri szállító Budapesti
rsmbihiiÍm
BaaaaaHBaBHiBiBtBkáHjiyB^Eiiasi l a j t a i
Szeged

szab. kir. város

tanácsától.

17427/1913. szám.

Verenytárgyalási hirdetmény t
A z 1913. évi városrendezési program 'keretében létesítendő aszfalt kocsiút és gyalogjárda (burkolási munkák vállalati uton leendő biztosítása iránt f. évi május hó 3-án délelőtt 10 órakor az I. tanácsi
ügyosztályban
városi bérház I. emelet, tanácsi jóváhagyás
fentartása mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni illetve az ajánlatok ugyan
azon helyen és időben nyllvánossan felbontatni fognak.
A szabályszerűen kiállított s pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett s közvetlenül vagy posta u t j á n beadott ajánlatok
a következő feliratú borítékban: „Ajánlat a
174*27/1913. számú versenytárgyalási hirdetményben kiirt aszphalt burkolási munkákra"
23000 (Huszonháromezer) korona óvadékképes értéknek tanácsi letétbe helyezését igazoló letéti nyugtával látandók el s az árlejtés
napjának délelőtti 10 órájáig a tanácsi iktató
hivatalba (Városház, földszinti) nyújtandók
he.
A vállalati feltételek 16. §-ában jelzett
cca 1500 m 3 városi kőanyag megváltása nem
kötelező s igy vállalkozók ajánlatot tehetnek
a szóban forgó kőanyag átvétele mellett,
vagy anélkül is.
A z óvadékok Szeged város ietótpénztáránál helyezendőlk el s az árlejtést megelőző
nap 'déli 12 óráig fogadtatnak el.
Azon pályázók, kik ajánlatuk benyújtásakor Szeged sz. kir. város hatóságával üzleti öszeköttetésben még nem állottak, illetőleg előtte ismeretlenek, tartoznak szállító
képességüket és megbízhatóságukat azon kereskedelmi és iparkamara bizonylatával igazolni, melyhez vállalatuk telepe szerint tartoznak.
A versenytárgyalási hirdetmény, vállalati feltételek, költségvetések, tervek ajánlati minta, 'a fenti ügyosztályiban a hivatalos
órák alatt betekinthetők s a vállalati feltételék és ajánlati minta rendelkezésére állanak.
Ajánlattevők ítjánllataikkal a végleges
döntésig kötelezettségben maradnak.
Végül a hatóság fentartja azon jogot,
hogy a beérkezett ajánlatok között, az ajánlott árakra tekintet nélkül szabadon választhasson.
Szeged szah. kir. város tanácsának 1913.
április hó 18-án t. ii.

Dr Lázár György
polgármester.
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héten!

DELMAQYARORSZXü
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1913 április 24.

Kizárólagos joggal!

a

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

EGY TEST. KET LELEK
(DerAndere) Mozgófénykép-dráma 5 felv. Irta Paul
LINDAU, a berlini kön. Schauspielhaus igazgatója.
O

Főszereplő:

A l b e r t

O

B a s s e r m a o n

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
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K i z á r ó l a g o s

j o g g a l !
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