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nálta, hogy becsületes embereket megrágalmazzon, hogy állandóan
botrányokat
hajhásszon.
Megjósolhatjuk, hogy azok, akik ma
az újságokat az embervadászatra fölhasználják, egészen bizonyosan nem lesznek
azoknak sorában, akik a sajtótörvények
szigorításával szembeszállnának. És a végén a sajtó fogja a számlát megfizetni.
Nem ártana azt megszívlelni azoknak, akik
ma minden megfontolás nélkül segédkeznek benne, hogy a közélet fórumán a botrányok vásári lármája minden egyebet elnyomjon.
Az ellenzék szituációján (azonban a
rágalmazási hadjáratok még olyan hosszú
sorozata sem segit. Ezen az uton a zsákutcából, amelybe elhibázott politikájuk és
taktikájuk folytán belekerültek, ki nem jutnak. Az egyesülési (törekvéseik kudarcot
vallanak. Hetek óta dolgoznak a fúzión s
ma távolabb állanak egymástól, mint valaha állottak. Az egyik a hitbizományok ellen akar akciót folytatni s radikálizmusában határt nem ismer. A másik a hatvanhetesekkel akar kooperálni. Mi lesz mindebből? A m a g y a r függetlenségi választónak valóban nem irigylésreméltó a helyzete.
A legmulatságosabb azonban, amikor
programba veszik, hogy a korrupciót üldözik és kiirtják. U j programpont ez, vagy
csak ki volt kapcsolva, a r r a az időre, amig
kormányon voltak? Mindenesetre hiba volt

nem érvényesíteni, amig ók voltak a többség. Pedig módjuk volt hozzá! Nem tudunk róla, hogy a korona kifogást emelt
volna egy ilyen programpont ellen. A paktum sem követelte a kikapcsolását. Milyen
üdvös volna, hogy ha már kikapcsolták a
m a g y a r vezényleti nyelvet, ha megcsinálták a kiegyezést, ha dreadnoughtokat építettek alkotmányos fölhatalmazás nélkül,
ha kvótát emeltek, —
hogy akkor
legalább ne nyomorították volna meg az
országot a talpfaszállitási szerződésekkel,
szénszállitási föltételek leengedésével, a
balatoni vasúttal és sok egyébbel, aminek
fölsorolására se kedvünk, se terünk nincs.
De talán rosszul is fogjuk föl ezt a
korrupciós pontot. Lehet, hogy ez is a
programnak ahoz a részéhez tartozik, a
melyet esetleges kormányváltozás esetére
mint „ideális p r o g r a m o t " mellőznek.
A munkapárt politikai szituációja,
ilyen körülmények között, ellenfeleinek
ilyen kinos vergődése mellett, a többség ellen folytatott rágalomhadjáratok ellenhatása folytán még akkor sem rosszabbodhatnék, ha a párt nem is mutatná az
egységnek és erőnek azt az impozáns képét, melyben az ország előtt mutatkozik.
Még ha nem is folytatna olyan nemzetgyarapitó politikát, aminő törvényalkotásaiban megnyilatkozik. Ugyan kinek volna hozzá kedve, hogy az önmagával meghasonlott, gyűlölködő, egymásra
agyarI kodő, politikai ellenfeleit a rágalom sará-

vér és kicsiny. Nem kell nekem, undorodom
tőle: inkább meghalok.
Irta : Grazia Deiedda.
Magas termetű, bájos mozdulatu leány
volt Sarra, szép fehér arcú; és a környéken
A húsvét utáni első vateáírnapra esett egyetlen leánynak sem volt kék szeme, csak
szent Constantin ünnepe, a bottudai „salti" neki. Igaz, hogy kissé könnyelmű volt; csi(erdőség) vidékén.
nos, nagy karcsú férjet akart, kinek hímA bottudai erdőség igen távol esik a zett öve éppen csak, hogy átéri egy leány
hasonnevű falutól és ha az ember el akar derekát.
jutni a kis templomba, ahol ezt az ünnepélyt
Ám apja és fivérei, e durva és iszákos
megtartják, át kell haladnia egy völgyön, férfiak, föltették magukban, hogy a Mattiáegy kis erdőn, egy fensikon: ám a bottudai val való házasságra kényszeritik Sarrát és
lakósok nagyon szeretik az ő szent Constan- kegyetlenül megkínozták. Csak vad arcokat
tinuikat és egész télen át arról álmodoznak, és haragtól villogó szemeket látott a leány,
hogy majd átvándorolnak a völgyön, erdőn, csak kemény szavakat hallott és ő maga alig
fensikon, hogy
szentjüket
megtiszteljék mert egy hangot hallatni. — Mégis makacs
tánccal és énekkel, pálinkát és vörös bort maradt.
igyanak délig és ánizsszeszt és vörös bort a
Április első napjai óta az apa és a fihazatérés órájáig.
vérek és ezek mátkái terveket szőttek: miÜnnepélyről és táncról, tarka ruhák- képpen fogják élvezni az ünnepély örömeit!
ról és csillogó ékszerekről álmodott Sarra Tágra meredt szemekkel, hallgatagon jártFioreddu is — de vágyairól beszélni sem kelt közöttük Sarra; bánkódott és éjjel sírt
mert.
irigységében. Mindenki elment az ünneOdahaza durván bántak vele, mert ő pélyre, még a koldusok is és neki még benem hajlott 'szülei parancsára, ö k azt akar- szélnie sem volt szabad róla!
ták, hogy nőül menjen egy emberhez, kiEz még fokozta Mattia elleni gyűlöletét.
nek juhnyája volt, sok lova, szántóföldje és Zokogott a dühtől és a keze ökölbe szorult,
egy pompás kutyája, melyről bámulattal be- ha csak gondolt reá; amikor látta, hátat
széltek a környék falvaiban.
fordított néki és elsápadt a haragtól.
— Mit törődöm én juhaival és kutyáEközben elérkeztek húsvét napjai és
jával! — szólt Sarra. — Bár fölfalná az elmultak; és kezdetüket vették az ünneurát. Miatta, az ő vastag orrával és vörös pélyre való készülődések.
szemeivel maga is ugy néz ki, mint valami .
Fehér kenyeret és édes tésztát sütöttek
vadállot. És busz évvel idősebb nálam: kö az asszonyok, bárányt öltek a férfiak, na-

rancsot és „nascot" (fehér, szardiniai bor,
igen édes és erős) vettek és gyűjtögették az
első mézet.
Sarra majd hogy nem betege lett a vágyódásnak és haragnak; megtudta, hogy
Mattia nem fog elmenni az ünnepélyre és
annál inkább akart volna ő ott lenni. Az
előtte való éjszakán alig aludt és reggel hangosan sírva rakott tüzet és látott hozzá a
kávé készítéséhez.
Ekkor hirtelen odalépett elébe apja; Zio
Fioreddu.
— Az ördögbe is! — förmedt rá. —
Vedd elő a fejkendődet és cipődet és jer velünk.
Sarra alig mert hinni füleinek. De azután gyorsan kamrájába suhant és öltözködött.
A fivérek halkan nevettek és sugdostak;
de csakhamar újra a szokott, barátságtalan
kifejezést öltötte arcuk.
Sarra visszajött, pirosan, izgatottan. Kisirt szemei csillogtak az örömtől. Hófehér
ing volt rajta, uj cipő és az aranycsipkés
vállfűző; a fején ibolyaszínű rojtos damaszkendő.
Fölkantározták a lovakat és az apa
maga elé, szürke kancájára ültette Sarrát.
És vidáman ügettek a lovak völgyön, erdőn, fensikon át, a tiszta, illatos áprilisi
reggelen. A fűszálakon csillogott a harmat,
a magasba szálltak, daloltak a madarak; és
a bottudai szép fiatal emberek mind Sarrát
nézték. A kék szemek viszonozták e pillán-

A közvéleményt m a j d n e m kizárólag
botrányok foglalkoztatják, amelyekkel az
ellenzék sajtója a közélet atmoszféráját
elmérgesiti. Minden jóérzésű ember elfordul ettől a inemzetgyilkos mételyezéstől,
melynek reakciója el nem m a r a d h a t . Az
bizonyos, hogy az ellenzéknek hiveket ez
a harcmodor semmiképen se szerez. A sárral megdobált intéger férfiak iránt csak nő
a közbecsülés annak láttára, hogy milyen
példátlan támadásoknak van kiszolgáltatva ebben az országban mindenki, aki politikával foglalkozik s e mellett történetesen nem tekinti élethivatásának, hogy kerepeljen és sípoljon a parlamentben.
Különösen visszatetsző, hogy a legutóbbi rágalmazás! h a d j á r a t b a n ép a néppárt orgánuma vezet. Épületes látvány
lesz valóban, amikor a néppárti újságnak
papi ruhát viselő szerkesztője ott fog állani az esküdtek előtt és nem lesz képes magát tisztázni a vád alól, hogy újságját egy
becsületes és köztiszteletben megöregedett
derék tábornok bemocskolására adta oda.
A botrányhaijhászás szankciója pedig
abban fog megnyilvánulni, hogy a kormány, akár a jelenlegi, akár egy másik
kormány, a közvélemény nyomása alatt
szigorú sajtótörvénnyel lesz
kénytelen
előállani. És akkor honnan vár m a j d támogatást és rokonszenvet a sajtó, amely
majdnem korlátlan szabadságát a r r a hasz-

Sarra.
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rosi tisztviselőik, hogy a családi pótlókor
mindien tisztviselőnek teljes összegében fizessék ki, uigy, mint az állami alkalimazottakhél,
Dobay Gyrtla dr. általánosságban szól
hozzá a .javaslathoz. Indítványozza, hogy a
családi .pótlékot mindien 'tisztviselő megkapja
és tekintet nélkül arra, hogy az egyik magasabb, a másik alacsonyabb rangú állást tölt
be, .a családos ember több pótlékot kapjon,
mint a nőtlen.
Taschler Endre ellenkező véléményeu
van. Szer inte külön óságét k-elil ten ni a rangfokozatok szerint a családi pótlék megállapításánál is, A bizottság ,a főjegyző álláspontját fogadta el.
Wimmer Fülöp az ellen szól, begy nem
domborodik ;ki a javaslatiban az, liogy a tiszt• viselők ,110 kapjanak kevesebb fizetést, .mint
amennyit eddig kaptak. ,A fizetési fokozatok
átszámításánál mind azokat a jövedelmeket
lie kell számítaná amiket a tisztviselők .két:
éven át eddig élveztek. Kéri annak kimondását, hogy senki se ha-pjon kevesebb fizetést,
mint amennyit eddig kapott, inert ,ez volt a
közgyűlés intenciója is, amikor a •nagybizottságot kiküldte. Obláth Lipót azt imcndja, komolyan kell venni a polgármester abbeli figyelmeztetését, hogy nem szabad túllépni a
pénzügyi kereteket. .Ha a bizottság .elfogadja. Wimmier indítványát, akikor őt ^ctdwji'i
majd a felelőség azért a pJuesaórt, .ami Wimmer indítványa folytán e.lőállana. Éppen
ezért ő az eredeti paragrafus meghagyását
javasolja, Dobay Gyula dr. Wimmer indítványa. mellett szólal föl. A főjegyző — úgymond —. sajnálja egyes .tisztviselőktől az .eddig élvezett jövedelmeket.
Taschler: Dehogy sajnálom!
Dobay: Bocsánatot, kérek, .azonnal he foggom bizonyítani, aimiit állitottam. Kérdezem
a főjegyző urat, igaz-e, hogy ,a fizetésrendezés legalább ötvenezer koronával többet ad
a magasabb rangú tisztviselőknek,
mint a
mennyit a törvény előir.
Taschler: Ez igaz.
Dobay: Nos hát- ha igy van, akkor sokkal súlyosabb sérelem volna, hia egyes tisztviselők kevesebb fizetést kapnának az eddiginél, mint az, ha azt .a.z ötvenezer koronát elvonnánk a magasabhrangii tisztviselőktől és
csak annyit kapnának, amennyire a törvény
kötelezi a várost. Kérem tehát, a -bizottságot,
hogy Wimmer indítványát & fizetésirendezés
.egész vonalán .elfogadni méltóztassanak.
Ditrói Nándor dr. a közgyűlés határozatára hivatkozik és azt kérdezi, miért akar a
tanács kisebb fizetéseket megállapítani, mint

amennyit a törvényhatóság akar adni a tisztviselőinek. Taschler Endre azt mondja, hogy
Wimmer inditványának elfogadása .esetén
17.000 koronóval többe kerülne a, fizetés, rendezés s erre az összegre nemcsak bpgy nincs
fedezet, hanem a törvény rendelkezései vei is
ellenkezik. Perjéssy László azt mondja, hogy
amennyiben a bizottság .kimondaná, hogy sen
ki se kapjon kevesebb fizetést, mint ainanyny.it eddig élvezett, mondja ;ki azt is, hogy .ezzel az előremienatete .semmiféle akadályt
nem szenved.
A bizottság hosszas vita után ugy határozott, hogy Wimmer indítványa 'értelmében minden tisztviselő szerzett jog címén
megkapja eddigi járandóságait, tehát a személyi pótlékot is. A javaslatot ennek megfelelően módosítja a. bizottság.
Kormányos Benő dr. a javasiáit további
tárgyalása során azt az ioditványt terjeszti
a bizottság elé, hogy a város egy
helyettes
polgármesteri állást szervezzen. A polgármester a reprezentatív ügyekkel is túlontúl van
már -terhelve, de .ezeinfelüil athtoinisztrativ teendőket is végez. Ezek magukban szükségessé teszik egy külön polgármester helyettesi
.állás szervezését. Kéri a bizottságot, hogy indítványát fogadja el.
Hósa Izsó szerint ebben a nagybizottság
nem illetékes határozni. A bizottság feladata
csupán a tisztviselők fizetésrendezése. Taschler Endre azt mondja, liogy Kormámlyos dr.
i,n ditványában sok megszívlelendő v.a.n, dle ez
akkor válik majd aktuálissá, ha szerveznek
egy ötödik tanácsosi állást is. Most ugyanis
az a helyzet, hogy a helyettes-polgármester>nek tanácsosi ügyköre van, amennyiben tehát külön állást, szerveznének a -helyettespolgánmesteirnak, egyben egy ötödik tanácsosi állás szerv,e-zése is szükségessé válik.
A bizottság Kormányos dr. indítványát
levette a napirendről. A javaslat általános
tárgyalását, ezzel befejezték.

Hirtelen összerázkódott a leány; az utoltásokat: táncolni akarunk és mulatni! —
mondták a pillantások, ezek is, azok is. És, só tünő fénysugárban mintha Mattfát pillantotta volna meg egy fa mögött — vagy talán,
végtelenül boldog Sarr-a.
Pajkoskodo-tt, kacagott egész nap; talál- az ördög volt? Azután hangosan fölkiáltott
kozott barátnőivel, táncolt, kacérkodott és és átkarolta atyját, mert Mattia előugrott és
udvaroltatott magának, annak rendje s mód- megragadta a ló kantárát.
ja szerint.
Föl volt fegyverkezve, pisztoly és kés
Nem törődött sem apjával, sem fivérei- villogott övében; mögöte állt még két férfi,
vel; nem gondolt sem Mattiára, sem a durva Mattia szolgáira ismert bennük Sarra.
bántalmazásokra, melyeket él kellett tűrnie
A leány rögtön megértette, hogy el akarmiatta. Sárga és zöld köves gyürüeskéket ják rabolni és segitsegért kiáltott. Zio Fiovett; de fűzőjébe rejtette az ajándékokat, a reddu lassan ébredezett.
melyeket udvarlóitól kapott.
— M-i az? — kérdezte akadozva. — Mit
És amikor fáradt volt a tánctól és a kis akarsz Mattia?
— Azt akarom, hogy 1-eszá-l'lj, — szólt
templom hosszú árnyékot vetett a letiport
füre: elérkezett a búcsúzás órája. A nap le- Mattia. — Ha nem teszed meg: kényszeríszállt, az ég bíboros fényben ragyogott és teni foglak rá.
— Nem, nem — síkoltotta Sarra, ne
hallgatás és csönd borult a síkságra. Az álomhagyjon el, apám! Csak most ne hagyjon el!
nak vége volt.
A legtöbb vendég már előttük indult haHiába könyörgött. A rabló lerántotta őt
zafelé, a férfiak majdnem mind ittasok vol- a lóról; Zio Fioredd-u nevetett és érthetetlen
tak, az asszonyok melanchólikusak! A Fio- szavakat motyogott. Ott maradt az erdőben-,
reddu-család egyike volt a legtovább mula- míg Sarrát magával vonszolta Mattia. Kunytozó'knak és az apa volt az, ki nem akarta hójában a nővére, csúf, borzashaju asszony
rászánni magát a hazatérésre, ő is ittas volt, fogadta a leányt.
de mintha szándékosan -is főltüntetné ezt. Tá— Ne fé'lj galambocskám, — szólt, —
molyogva, dadogva, lehunyt szemmel, féenki sem nyul hozzád; holnap reggel hazalig alva ült a lovon. A .kanca oly lassan ment, visz Mattia és azután- mindjárt megesküdtök,
hogy elmaradt a többi ló mögött, még a ke- galambocskám, csak ne félj és légy nyureskedők szekerei mögött is. Az erdő szélé- godt.
hez érve, nyugtalanul körültekintett Sarra.
— Azt ne higyjétek! — szólt Sarra megEgészen egyedül volt apjával, borult az éj és vetőig, — hiszen olyanok vagytok, mint a
a gyaloglók beszélgetésének, a szekerek dö- v-'dáütok, de a fivéred felesége nem leszek
cögésének zaja elhalt a távolban.
soha. '

— Mit akarsz, kedves testvérem, — szólt
az asszony vállvonogatva. —Ki venne el még
ezek után? Jer, feküdj le és légy teljesen
nyugodt. Holnap reggel elkészítjük a kávét
és Mattia mindjárt megveszi a nászajándékot: nyolc csillogó köves gyürüt, ezüst érmet, himzett cipőt és fejkendőt, pirosat, olyanlesz a színe, mint a tüzes boré. Mi egyebet
akarsz Sarinna?
Sarra hátat fordított neki és összekuporodott a sarokban. Ah! most megértett mindent: az egész iszonyú -dolgot előre megbeszélték Mattia és fivérei és az apja. Mit tehetett ő ilyen bestiák ellen?
— Elmehetek a bírósághoz, — gondolta,
— és följelentem őket. És -akkor? Akkor elitélik őket, d-e en-g-em el nem vesz senki más.
Mindenki azt fogja hinni, hogy evvel a kutyával töltöttem az éjszakát és felém sem
néz többé senki.
Sokáig sirt; de lassan-lassan megnyugodott és reggel teljesen ki volt merülve.
— Ezek a vadállatok legyűrtek! — gondolta álom és ébrenlét -között. — Most azonban rajtam va-n a s-or! Ah, kedves fivéreim,
azt remélitek, hogv Mattia által jólétben részesülni fogtok? Én leszek az, aki parancsol és élüzlek, mint a redves kutyákat! És
te, Mattia, te ugy gondolod, -hü feleséget hódítottál el magadna-k? Hozzád megyek, de
csalódol, bestia . . .
Igy aludt el.

val dobáló ellenzék politikájáért lelkesedjék? Ki hiszi azt el Justh Gyulának, hogy
nincs ma sürgősebb dolgunk Magyarországon, mint 'hogy a hitbizományokat eltöröljük? És ki akar abban segédkezni Apponyinak, hogy az obstrukció szabadságát in
integrum restituálja?
Ha egyszer majd a botrányok zenebonája elül s a politikai tisztalátást ez a
piszkos köd nem z a v a r j a többé, akkor áll
majd csak az ellenzék politikai helyzete
egész siralmasságában az ország előtt.
••••(••••••••••••••••iimiiaaiagmimmiaiaaaiig

Orvosolják
a városi tisztviselők sérelmeit
— A plenáris-bizottság ülése. —
(Saját tudósítónktól.) A városi tisztviselők fizetésrendezése ügyében kiküldött nagybizottság ma délután négy órakor tartotta
ülését, amelyen részt vettek a szervezési-,
pénzügyi- és jogügyi bizottságok, továbbá a
törvényhatósági bizottság önként jelentkezett tagjai. Az ülésen különösen a körül az elvi kérdés körül támadt izgalmas és 'hosszadalmas vita, liogy a város egyik tisztviselője se kapjon kevesebb fizetést, mint amenynyit eddig kapott. Kimondja ezt ugyan a
javaslat általános részének egyik paragrafusa
is, de azért tesz néhány kivételt is. Ezeket a
kivételeket a bizottság egyhangú határozottal törölte a javaslatból, amelyet általánosságban 'le is tárgyalt. Holnap délután négy
órakor folytatják a javaslat részletes tárgyalását. Az ülés lefolyásáról alábbi tudósításunk szól:
Lázár Gyöngy dr. polgármester az ülés
m-eg-nyitá-sa után bejielein-ti, hogy iá közgyűlés
határozata alapján összahivta .a szervezési,
pénzügyi és jogügyi .bizottságokat, továbbá
•azokat a törvényhatósági bizottsági tagokat
is, akik önként jelentkeztek. Fölhívja a bizottság figyelmét arra, .hogy nem fizetés javításról van szó, hanem csak a törvény alapján fizetési osztályba való sorozásról. Azért
hangoztatja ezt, mert ha a bizottság túllépné
a pénzügyi határokat, az egész költségvetés
föl borulna.
Taschler Endre főjegyző kéri azután a
bizottságot, hogy előbb általánosságban tárgyalja le a fizetésrenclezési javaslatot. Bemutatja a városi hivatalnokok ©gy-etsületének beadványiáit, amelyben azt .kérik a vá-

Az ülésen resztvettek a pénzügyi bizottságból: Baok Bernát, Bokor Addlf, Deési
Bél,a, Kiss Arnold, Lan.des.berg Mór, Lövész
Antal, Obláth Lipót, Vajda Béla, Vas Károly, -Wagner Gusztáv, Weiner Miksa, Wimmer Fülöp, a jogügyi bizottságból: Balassa
Ármin dr., Bodnár Géza dr., Őserő Ede dr.,
Dobay Gyula dr., Kormányos Benő dr., Körösi Béla dr., Nyilassy Pál dr., Hósa Izsó
dir., Szivessy Lehel dr.; a szervező bizöttságból: Perjéssy László; a város tanácsából:
Lázár György dr. polgármester, Bokor Pál
helyettes polgármester, Balogh Károly pénz-
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ügyi tanácsos, iKoczor János 'adóügyi tanácsos, Fajka János főszámv,evő, Tóth Mihály
főinénnök, Somogyi Szilveszter 'dr. főkapitány, Pálfy József dr, árvaszéki elnök, Faragó ödön dr. tiszti főorvos; a törvényhatósági bizottságból: Csányi Sándor, Ditrói
Nándor dr., Franki Aiftal, Koffer Jenő és Szij
jártó Allbert,

Bonyodalmak
egy exhumálás körül.
(Saját tudósítónktól.)
Megírtuk néhány
nap előtt, hogy egy névtelen följelentés alapján a szegedi ügyészség elrendelte a három
hónappal ezelőtt öngyilkossá lett Stefánovics
Rózsi holttestének exhumáíását. A névtelen
följelentésben ugyanis az állt, hogy a fiatal,
szép, elvált asszonynak, Gottlieb
Sándor
szikvizgyári 'hivatalnok udvarolt, több mint
két évig és ő szerezte neki a szikvizgyárból
a ciankálit. Az ügyészség azért rendelte el
tehát az exhumálást, ihogy kétségtelenül megállapítható legyen: a fiatal asszony halálát
vájjon tényleg ciankáli-mérgezés okozta-e.'
Ebben az esetben, ha ez kétségtelenül beigazolódnék, a Btlk. 283. §. alapján Gottlieb Sándor ellen megindulna a bűnvádi eljárás, mert
az idézett paragrafus szerint 3 évi fogházzal
büntetendő az, aki öngyilkosságra valakit rábír, vagy annak tudva eszközöket, szereket
szolgáltat.
Ma délélőtt 10 órakor az exhumálást foganatosították is. A felsővárosi temetőben
megjelent Fajka Kálmán dr. törvényszéki
jegyző, Berger Mór dr. és Gyuritza Sándor
dr. törvényszéki orvosok és Szabó József
felsővárosi rendőrbiztos. Megjelent még a
szomorú aktusnál a szerencsétlen fiatal aszszony apja: Stefánovics József és nővére:
Stefánovics Anna, akik mint azonossági tanuk is szerepeltek.
A sírásók a vizsgálóbíró intézkedésére,
fölbontották a sirt és kötettel kiemelték belőle
a koporsót, amelyet azután bevittek a temető halottas házába, ahol á koporsó felnyitása után a törvényszéki orvosok megkezdték
a boncolást. A holttest már erősen föloszlásnak indult, az orvosok azonban csak a hasiszervéket akarták megvizsgálni, a mérgezés
megál'lapitása végett. De alig kezdték meg a
boncolást, arra a fölfedezésre jutottak, hogy
a holttestből hiányoznak a hasi zsigerek, az
emésztő szervek, a fontosabb belső részek és1
pusztán a vékony és vastag bél volt a hasüregben.
A váratlan fölfedezésről az orvosok
azonnal értesítették Fajka dr.-t, a vizsgálóbiró helyettesét, aki jegyzőkönyvet vett fö'l a
rejtélyes ügyről. Az orvosok ezután tovább
folytatták a boncolást, de az eltűnt szerveknek nem birtak nyomára akadni, pedig azok
nélkül bajosan lehetséges, ha egyáltalán lehetséges, a mérgezést megállapítani. A meglévő részekből az orvosok nem tudtak semmire sem következtetni, mivel azok is már
föloszlásnak indultak; igy azokat összecsomagolták és főiküldik az országos birói müvegyészi állomásra, a halál okának megállapítása végett.
A vizsgálóbiró jelentésére az ügyészség
azonban nyomban megindította a vizsgálatot
annak kiderítése végett, hogy hová lettek az
eltűnt hullarészek. Az ügyészség vizsgálata
természetesen a legnagyobb titokban történik, de a Délmagyar ország munkatársának
sikerült megtudnia erre nézve a következőket:
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Egymással harcolnak
a szövetségesek.

Stefánovics Rózsi öngyilkossága után, j
holttestét beszállították a kórház halottas há- ]
zába. Mivel az öngyilkosság bizonyosnak j
látszott, a rendőrség nem rendelte el az or- j
— A vajúdó béke. —
vos-rendőri boncolást. A mai törvényszéki j
(Saját tudósítónktól.)
A Balkánról
boncolás alkalmából azonban kiderült, hogy j
újra harcias hírek érkeznek. A szövetségea holttestet már egyszer fölboncolták. Hollós j
sek nyílt h a r c a fenyeget,
összeütköztek
József dr., a közkórház kiváló és európai ;
már a koncon. Mint Szalonikiből jelentik,
nevii bonc-orvosa ugyanis gyakran szokott
tudományos érdeklődésből olyan holtteste- a legutóbbi görög-bolgár incidensek miatt
ket is fölboncolni, amelyek boncolását hiva- neutrális zónát jelöltek ki, de a megállatalosan nem rendelték el. A Délmagyarország podás ellenére kedden nagyobb bolgár csapat a semleges zónára lépett és a görögök
munkatársa tehát először is ő hozzá fordult j
által megszállott területeken akart berenebben az ügyben. Hollós dr. a következőket J
dezkedni. A görög csapatok szembeszálmondotta:
j
lottak a bolgárokkal és komoly harc fejlő— Tényleg én boncoltam fel Stefáno- j dött ki a csapatok között.
vies Rózsi holttestét. A rendőrség ugyan
A Frankf. Ztg. jelenti Szalonikiből:
nem rendelte el hivatalosan a boncolást, j
de én tudományos érdeklődésből fölbon- ! A Monasztir mellett Zagari faluban szerb
követtek el
coltam. Hallottam ugyanis, hogy Stefáno- \ katonák nagy kegyetlenségeket
a
bolgár
lakosság
ellen.
Öt
bolgár
paraszvics cian,kálival mérgezte meg magát és \
megakartam vizsgálni, hogy a ciankáli a j tot megöltek, a falu sok lakóját, köztük nőbelső részekben milyen elváltozást idézeti i ket is súlyosan megsebesítettek. Hetvenhat
elő. Az eset különben is régebben történt és bolgárt a szerbek foglyul ejtettek és Moén már precízen visszaemlékezni nem tu- nasztirba hurcoltak. A vérengzésnek oka
dok. Ha egyes belső részek hiányoznak az, hogy egy szerb káplár összeveszett a
tényleg, akkor meglehet azt alapítani, j
falu elöljárójával és a pópával. A veszekehogy hová lettek. Erre bizonyosat csak \
holnap mondhatok, ha utána nézek a köz- j dés vége az lett, hogy az elöljáró kikapta
kórházban és megkeresem a boncjegyző- I a káplár kezéből a fegyvert és rálőtt. A
könyvet, amelyet minden esetben készítek. j szerb katonaság erre bevonult a városba
lemészárolták.
Valószínű, hogy Stefánovics Rózsi belső \ és aki ellentállt, azt
részeit tudományos célokra földolgoztam, j
Szófiából jelentik: Spalajkovics
ittepreparáltam és akkor a muzeumban lesz- ni szerb követ holnap visszaérkezik állonek.
máshelyére és előreláthatólag kormánya
— Különben is annak megállapításá- nevében fontos nyilatkozatokat fog tenni.
ra, hogy a mérgezés tényleg ciankálival Általános a z elkeseredés a m i a t t , . hogy a
történt-e, nincsen feltétlen szükség a zst- szerb csapatok a Monasztir közelében legerekre, az megállapítható az agy és a vő tisztán bolgár lakosságú Zagari falut
többi belső részek elváltozásából is. Én anfölgyújtották.
A faluba /négy szerb tiszt
nak idején a boncolás után, határozottan
érkezett,
akik
a
korcsmában leitták magumegállapítottam a ciankáli mérgezést.
kat, mire azt követelték, hogy hozzanak
Megkérdeztük a mai boncolást teljesítő nekik bolgár nőket. A polgármester . ezt
Berger Mór dr. és Gyuritza Sándor dr. tör- kereken megtagadta, mire a tisztek több
vényszéki orvosokat is. Gyuritza Sándor dr. falubeli bolgár leányt megbecstelenitettek.
elmondta, hogy a kérdéses szervek valóban A leányok rokonai lelőtték a garázdálkohiányoznak.
dókat, mire szerb csapatok jötték a faluba,
Berger Mór dr. megerősítette Gyuritza fölgyújtották
a falut és lakói közül hatot
dr. előadását és hozzátette, hogy a meglévő megöltek, nyolcvanat pedig megsebesítetrészeket Pestre küldték.
tek.
Utánajárásunk eredményekép megállaLondonból jelentik: A békepreliminápíthatjuk tehát, hogy a hiányzó belső szer- rék aláirását keddre várják. A balkáni devek komoly, tudományos vizsgálódások cél- legátusok tegnap este tanácskozást
tarjaira szolgáltak. Ennek jogosságát, sőt okos- tottak és megelégedéssel
konstatálták,
ságát vitatni alig lehet. Egyébként is bizo- hogy a hatalmak Szerbiának a követeléseinyos az eddigi orvosi megállapításokból, vel szemben konciliáns álláspontra helyezhogy
Stefánovics Rózsika halálát cian- kednek.
kálival való mérgezés okozta.
A mai napon még ezek a jelentések
érkeztek.
Készül a magyar polgári törvényhozás'
Halad a tárgyalás.
Félhivatalosan jelentik: Az utolsó évtized
egyik ,legnagyobb gonddal előkészített törKonstantinápoly, május 23. Londoni jevényhozói alkotása, a magyar polgári törkedvezően
vénykönyv nagy lépéssel közeledik meg való- lentések szerint a béketárgyalás
sulása felé. Az -első tervezet még 1900-ban folyik. A portán azt 'hiszik, hogy az előzetes
került, nyilvánosságra ós azóta szakadatlanul béke aláirása elé immár nem gördül akadály.
folyt az igazságügyim n.isztárluimihain a ta- Az a hir, hogy a porta Bulgáriával külön bénátesikiozás a szövegezéseik módosításáról a
nemrég elhunyt Imling Konrád államtitkár két fog kötni, teljesen valótlan.
vezetésével. A második tervezet akkor, amikor halála bekövetkezett, már teljesen készen
volt és az igazság ügy miniszter nevében vasárnap, május 25-én délelőtt tizenegy órakor
fogja a nyilvánosságnak átadni T'áry Gusztáv államtitkár a magyar jogászagyasület
által rendezett ünnepi ülésen. A tervezet
'főbb elveit ugyanakkor Thierring Lajos kúriai biró fogja liesmlartetui. A kormány az
ujabb bíráló ászrevételek meghallgatása után
már a legközelebb megállapítja a tervezet
végleges szövegét és törvényjavaslat alakjában lehetőleg még ez óv folyamán a törvényhozás elé kívánja terjeszteni.

Megegyeztek a görögök és a szerbek.

London, május 23. A Times-nek jelentik
Szófiából: Görögország és Szerbia a Vardartól és a Pregelmától nyugatra levő terület
dolgában megegyeztek. E szerint a görögök
megkapják Szalonikit, Lorinát, Kukust, Szereszt, Drámát s Kaválát, a szerbek pedig
Strymát, Okridát, Monasztirt 'és Periepét.
Harcolnak a bolgárok és görögök.
London, máius 23. Szaloni'kiból és Athénből jelentik szerda óta -Panhangion környékén görögök és bolgárok között elkeseredett
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és véres harc folyik. Ezen a környéken a bolgár és a görög csapatok között semlegességi zónát állapítottak meg, de bolgár katonák
mult szerdán behatoltak a semlegességi zónába s a görögöket Panhagion hegyről le
akarták kergetni. Szerdán és csütörtökön elkeseredett harc folyt, amelyben gyalogosokon kivi.il a tüzérség is részt vett és mind a
két részen sokan elestek és megsebesültek.
Részleteket még nem tudnak. Görög részről
a hetedik gyaloghadosztálynak egyrésze
volt fölállítva, míg ellenben a bolgárok sokkal erősebbek voltak. Az 1913-iki korosztálynak juniusra behívott újoncait, összesen harmincezer embert, Szófiából ismeretlen rendeltetéssel elindították.
Athén, május 23. Az athéni távirati iroda
közli: Tegnap éjszaka tüzérséggel fölszerelt
jelen tékeuy bolgár 'hadierő a semleges zóna
megsértésével átlépett az Angis ti-hajóhidon
Vuoesiszta és Koptszani között és kétségtelenül görögök által megszállt, terülteién foglalt
állást. Görögök és bolgárok között elkeseredett harc indult meg. A harc még tart s eredményéről még mit sem (lehet tudni. A görög
kormány a megállapodás megsértés,e eliten
tiltakozott és követéli, liogy a. bolgár csapatok vonuljanak vissza.
Szalaniki, m á j u s 23. Tekintettel a legutóbbi görög-bolgár imicaJdensekre, a görög
haderő parancsnoka Vnncsiszta és Koptszani
között semleges zónát jelölt ki, melyre egyik
fél részéről eleim, léphetnek még az előőrsök
sem. Kedden mégis nagyobb bolgár csapat
átlépett a semleges vonalion és görög területen .akart berendezkedni. A görög csapatok
szembeszállóttak ia bolgár támadással. Komoly harc fejlődött ki.
Esszád basa támadása.
Milánó, május 23. A Corriere delhi Sera
jelenti Valonából, hogy Esszád basának a
város megtámadására irányuló szándéka a
lakosság körében komoly aggodalmat kelt.
Mufti bég, az ideiglenes albán kormány miniszterelnöke Ausztria és Magyarország meg
Olaszország konzuljaihoz azzal a kérdéssel
fordult, hogy Valonába hadihajókat
küldje1
nek.
i!
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kodásokat elintézni. E bíróság Ítéletei megfelebbezhetetlenek 'lesznek. Ez a bizottság
nagy pénzösszegeket is visz magával, hogy
a tönkretett lakosságnak azonnal kárpótlást
nyújthasson.

társulat mindig Reinhardt rendezéseit, fogja bárom példányban produkálni. Be fogják j á r n i ie társulatok az 'egész világolt s
központjuk Berlin lesz. E tervhez 'Reinhardt
máris óriási anyagi eszközöket biztosit ott
magának s a három társulat megszervezéséhez összeköttetésbe lépett a legjobb angol,
francia és német színpadi művészekkel.

színház, művészet.

* Hevesi Sándor uj darabja. Hevesi
Sándor dr., az Operaház főrendezője, akinek
,.Az a p j a fia" cimü .első színdarabját, a Magyar Szinház mutatta he, u j darabot fejezett
be. A darab háromfelvonásos 'dráma, a reneszánsz-kanban játszik a cselekménye és „A
szeoít szűz rózsája" a cknie. Hevesi Sándor u j
darabját a mult héten nyújtotta be a Nemzeti Szinház igazgatóságához és most olvassák a1 szinház drámiabiráló-bizottságnak a
tagjai. „A szent szűz rózsája", ugy halljuk, a
jövő téli évadban P. Márkus Emiliával a
női főszerepben, fog bemutatásira, kerülni a
Nemzeti Színházban..
* A Náday-pár vendégszereplése. Érdekes vendégszereplés színhelye Lesz hétfőin,
A dolovai nábob lánya előadásának keretében, a szegedi szinház. Az előzmények a következők: Tasnády Ilona, egy előkelő uri család Leánya annak idején elvégezte az országos színiakadémia évfolyamait, szülői ellenkezésén azonban megtört az az akarata, hogy
a színi pályára 'lépjen. Ez a vágya (felújult,
mikor Náday Bálának, a Nemzeti Szinház talentumos i f j ú .művészének a felesége tett s
mot közeledik a megvalósulás falé. A Nemzeti
Szinház ó h a j t j a tagjai sorába szerződtetni a
tehetséges művésznőt, aki próbáképen a szegedi szinpadon lép föl Jób Vilma szierepéban,
máig Náday Béla Biliczkyt játsza. Nádáy.né
Tasnády Ilonát ez alkalomból megnézi gróf
Bánffy Miklós kormánybiztos és Tóth Imire,
a Nemzeti Szinház igazgatója, ákiik hétfőn
Szegedre érkeznek.

Színházi műsor:
SZOMBAT: Bűvös vadász, opera. Páros S/3.
VASÁRNAP dó! irtán: Limonádé ezredes,
operett.
VASÁRNAP: Bűvös vadász, opera. Pára tJan 3/s.
•HÉTFŐ: Náday .Béla és N. Tasnády Ilona vandégföLléptével: A dolovai nábob leánya. Páros 1/a.
* Hegedűs Gyula vendégjátéka. Pénteken Az ostrom Méritalját játszotta a színház nagynevű vendége változatlan érdeklődés és iinnepeltetés mellett. Három estén át
három egészen elütő szerepben láttuk a színpadnak ezt a nagy fiát és bámultuk a színészi jellemző erőnek azt a tökéletes készségét, amellyel élő és 'emlékezetes emberekké
emelte előttünk a szerepeit. Ritkaság, hogy
színész, aki oly kevéssé használja a színpad jellegzetes rekvizitumait, mint Hegedűs
Gyula cs akinek pompás organuma felejthetetlen beszéde oly végnélkül markáns, hogy
egyszeri hallása is megmarad a fülben — ily
tökéletes és harmonikus illúzióját tudja kelteni a színpadra vitt alakoknak. Mérital szerepében lebilincselő melegsége, belső eleganciája és férfias stilusa oly megkapó, hogy feledteti e Bernstein-dráma hazug és üres romantikáját, felszínes éls átlátszó morálját.
Rendkívüli hatása volt a Frepeauva'l való
nagy jelenetnek és unnak a számának, amelyben ifjúsága történetét utánozhatatlan közvetlenséggel elmondja. Hatalmas egyénisége
nemcsak a nézőtér hangulata felett uralkodott, hanem a szinpadon is, ahol társai megilletődötten és az előadásnak valami fölfokozott hangulatában a szokottnál többet és jobbat produkáltak. És ez igy együttesen igazán
a nagy színész hatásának a maximuma.
* Ováció a prímadonnáknak. Közeleg
a n y á r és búcsúra hajlik a színházi szezon.
Ilyenkor szokásos, hogy ,a közönség a szeretet jeleit nyilvánítja kedveltjeivel szerűben,
laíkliiknetk hálás sok vidám és szórakoztató este
élvezetéért, derűs emlékeért. Nagyobb hatást
— és ez .természetes — az operett (gyakorol a
közönségre és a szinház opeuettestéi .azok, a
melyek a legtöbb rokonszenvet ébresztenek.
Az idén is ünneplésre készül a szinházjáró
publikum. Kedden, a Cigány prímás előadásán Déry Rózsinak, szerdán Az aranyeső alkalmával Antal .Erzsinek készül igazolni szívós ihajlanidóságát, fokozott tapssal, virággal
és .az obligát, de talán legbeszédesebb bizony sáiggail ajándékkal is- Szívesen .regisztráljuk
ennék 'bírót .mi is, mert érdemeseket ért a közönség figyelnie és olyanokat, akik 'tehetséggel és buzgalommal végzik nem mindig
kü n n y ii köt eless ég ükét.

Mészárlás Keleí-Anatoliában. Konstantinápolyból jelentik: Az örmény patriarkátusnak a kelet-anatóliai helyzetről szóló hírei
nagyon aggasztók. Kégiból jelentik, hogy a
kurd falvakban harcok folynak s a kurdok
az örmények
lemészárlásával
és birtokaik
elvételével fenyegetőznek. Különösen aggasztó a Hasszanam-törzsnek viselkedése. Kurdok és törökök fegyverkeznek és faluról-falura járnak és az örmények meggyilkolására
izgatják a népet. Bitliszböl érkezett jelentések szerint számos szíriai és örmény helységekben, igy a többi között Berszánban v
Szerfolában, Sejik-Urniában a kurdok gyilkolnak és fosztogatnak. A lakosság rémülve
menekül. Mehmed Emin béget, a leghir'heűtebb kurd rablóvezérek egyikét, akit a ható* Nemzetközi színpad. Ma még szig
ságok liónapok óta hasztalanul üldöznek, adó- ruan őrzött titok Berlinben — s csak a ltegszedővé s egy tartomány fízetömesterévé ne- bcavatottabbak tudják, — hogy
Reinhardt
Milksia
1916-tól
már
nemi
lesz
a.
Deutscbesvezték ki. A szíriai patriar.ka szintén jelenti,
hogy a kurdok általános mészárlásra
készül- Theater igazgatója. Abból1 az egyszerű okból
peidág, mert — neiin kapja meg tovább a. konnek s a patriárka sürgősen kér segítséget. A cessziót a rendőrségtől. Rciinöardt — mint
kormány előkelő török és örmény hivatalno- munkatársunk pozitív Iforráéból értesül —
kokból bizottságot nevezett ki, amelyet rend- egy nagyszabású terven .dolgozik, mélynek
kívül messzemenő
fölhatalmazással
Kelet - célja egy nemzetközi színpad megteremtése.
Anatóliába küldött. Ebben a bizottságban kü- Vagyis: bárom társulatot szervez, egy angolt, egy franciát és egy mémétet. ,E három
lön békebiróság is lesz, melynek föladata a társulattal egyugyanazon darabokat játkurdok és örmények között támadt viszály- szatja el az egész világon s mind a három

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

EDISON

MOZI SZÍNHÁZ

Csekonits- é s Fe~
. . . . . . . . . . . . k e t e s a s u. s a r k á n .
Szombat Vasárnap,
Óriási mulattató sláger m ű s o r

Náczi anyósa
humoros.

A divatos kalap miatt
humoros.

Szimuláns
humoros.

Kliensem felesége
humoros.

Egy modern házaság
humoros.

Az emeszthetetlen pyümölcs.
humoros.

Dupin fuvolája
humoros.

Telefon 759.
Jegyek minden előadásra telefonon is előjegyezhetők.
Előadások kezdete 3 , 5 , 7 , 9 órakor. Minden hétköznap délután ifjúsági előadás félhelyárakkal.
Helyárak: Páholy 5 K, páholyszék 1 K, zártszék 80 fill., I. hely 60 fill., II., hely 30 fillér.
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Politikai hirek.
(Nem megy be a Házba az ellenzék. — A
fuzló ügye. — Justh Gyula és Károlyi
Mihály a helyzetről.)
(Saját tudósítónktól.)
A függetlenségi
pártok fúziójának dolga —• mint avatott helyről értesülünk — előbbre haladt. Most már
legalább bevallják, hogy a függetlenségi párt
egyik árnyalatának sehogy sem tetszett a
fúziós akció és a kulisszák mögött sokat áskálódtak ellene. Justh Gyula azonban tiszteletreméltó jóindulattál kezelte ezt a kérdést
attól a pillanattól fogva, hogy fölvetődött.
E héten ujabb beható tanácskozások
folytak az egyesülés érdekében. A mozgalom
vezetői összejöttek Justh Gyulával és bemutatták neki azt a programtervezetet, melyet
Urmdnczy Nándor készített. A függetlenségi
párt vezére, biztos forrásból tudjuk, a legnagyobb jóindulattal fogadta ezt a munkálatot
és semmi lényeges kifogást nem tett ellene.
Csak arra kérte barátait, adjanak neki néhány napi haladékot arra, hogy észrevételeit
megtehesse. A tanácskozásból valamennyi
képviselő azzal a meggyőződéssel távozott,
hogy a fúzió meg lesz, mert Justh Gyula is
akarja.
A Justh-pártiak azt mondják, hogy Justh
és Apponyi minden alapvető kérdésben megegyeznek és megértik egymást, már csak
azért is, mert áthatja őket az a tudat, hogy a
fúzióra nemcsak a pártoknak, hanem az országnak van szüksége. Tegnap Nyírbátorba
utazott Justh Gyula, onnan egyenest tornyai
birtokára utazott tovább és - ott marad néhány napig, hogy ez idő alatt alaposan tanulmányozza a programtervezetet. Valószinii, hogy hétfőn már Budapesten lesz, akkor
újból összeülnek tanácskozásra, talán a fúzió
rnegpecsétélésére.
Az intéző-bizottság holnapi ülésében fog
határozni a fölött, hogy az ellenzék részt vegyen-e a képviselőház hétfői ülésében. Justh
Gyula az intézői-bizottság tanácskozásában
nem fog részt venni, de álláspontját már jelezte elutazása előtt. A legkomolyabb forrásból nyert információnk szerint az ellenzék
nem fog részt venni a Ház hétfői ülésében.
Ez lesz az intéző-bizottság határozata s ehhez Justh Gyula már előzetesen hozzájárult.
A képviselőház hétfői ülésében tehát nem
várható incidens.
Kedden kezdődik a
Lukács—Désy-pör
tárgyalása, ez eltart valószínűleg két-három
napig. Csak a pör elintézése után fog a Ház
érdemleges munkába; ezt megtehették volna
ugyan már előbb is, de a kormánynak az volt
az akarata, hogy csak a pör után tartja együtt
a képviselőházat. Más kérdés azután, részt
vesz-e az ellenzék ezeken az üléseken. -Ha valamelyes irányban megállapodnak az ellenzékiek egymás közt, az esetben azt hisszük,
igen.
Nagyobbszabásu függetlenségi manifesztáció mellett tartotta meg tegnap Nyírbátorban 'programbeszédét a Justh-párti Hrabovszky Guidó, aki a győzelem minden reménye nélkül veszi föl a harcot Vadász Li-

póttal, az uj igazságügyi államtitkárral. A
programbeszédnek csupán az adott jelentőséget, hogy megjelentek Nyírbátorban az ellenzéki pártok vezérei is, akik politikai nyilatkozatokat tettek a népgyűlésen. Ott volt
Justh Gyula, Károlyi Mihály gróf, Mezőssy
Béla, Vay Gábor gróf és mások. Szabó Lajos pártelnök üdvözölte a képviselőket. Justh
Gyula válasza után megindult a menet a
községbe. Félnégy órakor nyitotta meg Szabó Lajos pártelnök a népgyűlést a községháza előtt levő téren. Hrabovszky Guidó elmondotta programbeszédét, amelyben az általános, egyenlő, titkos választójog harcosának
vallotta magát.
Most Justh Gyula emelkedett szólásra.
— Hajdan — mondotta Ju'stili Gyula —
s-zámüzték -az Országból iaz olyan .embereket,
•mllni a. mosta,ni többség vezetői. Most is ezt
kellene tenni. Lehetetlen, hogy .ne foglalkozzam Vadász Lipót államtitkár ,némely kijelentésével. 'Elitélte az obstrukciót- s -azt mondta, hogy a többség ,akar,a,tárnak kell éiwényesüiini. Helyes, de ennék az, az .előfeltétele, hogy
tiszta választások "legyenek. A bíróság a legképtelenebb munkapárti mandátumokat is
igazolta s ilgy nem vo.lt reményünk, liogy a
Kúria a pártok fölé helyezkedik, — nem mairadit más hátira, mint a kíméletlen olkstrukció. S ez jogos volt, miért a leadott 800.000
szavazatiról 420.000 esett az ellenzékre. .Mit
akartunk .mi? A hadseregbe belevinni az
állam nyelvét. Akik ezt nem akarták, azzal
érveltek .viszont az általános választójog -ellen, hogy féltik a magyar fa.j szupwemáieióját.
Hát hol van a magyar ifaj szupremiáe.iója saját hadseregül!,kibien? Va.dáSz szerint a; háborús veszedelmek mliatt kellett letörni .az obstruhciót. Ez .nem -áll, inert, akkor -már nem
is volt obstriukció, -amikor ,a jog,remiden, az erő
szak .megtörtiónt. Anni ped-ig a. házszabályt illeti, ngy áll a -dolog, hogy ,a. kisebbséginek .alig
va.n jog,a, ezzel szemben az elnök hatalma
korlátlan. Kérdem, nem akkor kellene-e az
ellenzéket hibáztatni, ha belenyugodnék .abba, hogy ninos itt se törvény, se (igazság, csak
panama ós gazság. Ha máskép cselekednünk,
móltóik lennénk a. nemzet- megvetéséire.
Ami pedig a függetlenségi pártök .egyesítését illeti, kijelentem: Az egyesülést óhajtjuk valamennyien, én is óhajtom és akarom,
de a legszigorúbb elvi alapon, mert nem máról holnapra akarom létesíteni s mert nem
akarom bevinni az egyesült pártba a visszavonulás magvát.
Csak azért egyesülni, — folytatja Justh,
— hogy aztán -nézeteltérések miatt Ihajbakapjunk, ezt megtenni nem szabad. A dolgot
elsietni nem szabad, jól meg kell -fontolni és
erős reményem van rá, hogy sikerül egységes
programot- teremteni. Persze, Vadász Lipót
azt várja a fnzáótól, liogy -ezzel a normális
tárgyalás helyreáll a parlementben. Ebben
csalódik! Minket :köt a juniusi program: Távozzanak a bűnösök és jöjjön az általános,
egyenlő, .titkos választójog! Mig ez -nincs
meg, hiába mindén könyörgés, fenyegetés, -—
addig nincs normális tárgyalás.
Végül arra hivta föl Justh Gyula a választókat hojgy tanuljanak ,a múltbéli és
minden erővel küzdjenek Magyarország alkotmányáért, függetlenségéért.
Ezután Károlyi Mihály gróf emelkedett
szólásra.
— A munkapárti rendszer alatt .anyagilag és erkölcsileg csődbe jutottunk — -mondta
— Az ország pénzét az ország eillen használják Iföl: lélekv ásáriásokra. Az erkölcsi tönk
bizonysága .a Désy-pör. A panamarendszert
egypdül csak egy dologgal buktathatjuk .mlag:
a demokratikus választójoggal. Ezért kell
! egyesíteni a függetlenségi pártokat és az
' egyesült párt- köré blokkba csoportosítani a
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választójog hlyeit, Akadályok vannak, de
ezeket le fogjuk küzdeni. Ismerem
Justh
Gyulát, ismerem Apponyi Albert grófot, isme,rieim Kossuth E erőn cet s tudóim hogy ezek
az urak minid csak -a haza ügyét nézik. Mostfolyamatban va.n a függetlenségi -pártok
©gyesülése körüli akció, s ezért erről ma nem
nyilatkozhato.nl. Én ugy látom a helyzetet,
liogy talán nem. szükséges uj program, mert
meg van a. régi 48-as program, a választó jogban pedig megegyeztünk 191,2. -junius elsején.
Ha kimondjuk, hogy a régi függetlenségi
program ós ,a v-á-lasztójog alapján egyesülünk s azért, hogy -a panamáktól megszabadítsuk Magyarországot, az alkotmány sérelmeit
-orvosoljuk, szerintiem. meg van ;a szükséges
program. .Elvi kifogásom az ellen sincs, hogy
bővebb programot csináljunk, bár ez igen aggályos előttem. A jövővel nem kell törődni, az
egyetlen cél a demokratikus
választójog.
Az egyesülésnek nem az -a .célja, hogy a
vezéreket skairtba tegye. Az egyesülést csak 1
Justh Gyulával és Apponyi Albertied képzelem el, nélkülük nem. Mindem politikának az
az alapja, hogyan tudnak megmozdulni a
választópolgárok. Ezt mutassák .mag .és győzni fogunk.

Leánygimnáziumot Szegedre
— Turchányi Imre dr. indítványa. —
(Saját tudósítónktól.) Egy indítvány kapcsán ismét aktuálissá lett a Szegeden létesítendő leánygimnázium ügye. Az inditványt
Turchányi Imre dr. törvényhatósági bizottsági tag nyújtotta be a város tanácsához azzal a kérelemmel, hogy terjessze azt a májusi közgyűlés elé. Mielőtt az iigy mai állásának ismertetésére térnénk, itt adjuk Turchányi dr. indítványát:
„Minthogy országszerte mjndinfcáhb aktuálissá válik a 'felsőbb leányiskola fejlesztése és, rief ormálás;a, Szeged városának és polgár
ságának pedig elsősorban érdeke, hogy .a szegedi állami felsőbb .leányiskola lis az elsősorban továbbfejlesztendő iskolák közé soroztassék s nehogy városunk esetleges mellőzésnek
legyen kitéve, inditványozom, irjon fel a város közönsége a. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy ,a helybeli felsőbb leányiskola szintén lány gimnáziummá fejilesztiessék.
Egyúttal mondja fci a város törvényhatósági
bizottsága, hogy ezen, a mai hadiadó kor felfogásának lés igényeinek megfelelőbb reform
iétesitésóhez anyagi áldozatokkal is hajlandó
hozzájárulni."
A tanács ma délelőtt tartott ülésében
foglalkozott az indítvánnyal. Gaál Endre dr.
kulturtauácsos referált az előzményekről,
majd javaslatot tett. A tanács Lázár György
dr. polgármester indítványára még 1910-ben
fölirt a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, akitől leánygimnázium létesítését kérte
Szegeden. Egyben fölhívásban megkereste a
délvidéki városokat és községeket, hogy a
fölterjesztést támogassák, illetőleg mozgalomszerüleg csatlakozzanak ahhoz, hogy Szegeden létesüljön a leánygimnázium. A fölhívásnak szép eredménye lett, igen sok város hatósájga ajánlotta föl Itámogatását a
terv keresztülviteléhez, de a miniszter elhatározásán megtört az ügy. A miniszter
ugyanis a város fölterjesztését kereken elutasította azzal az indokolással, hogy a szegedi tankerületben mindössze tizenöt leánygimnáziumi növendék akadna s így leánygimnáziumot létesíteni nem érdemes. Időközben
azonban a felsőbb leányiskolák fejlesztése

sok pénzt takaríthatnak meg, ha szükségletüket e l s ő k é z b ő l
s z e r z i k be. Erre alkalmat nyújt a most alakult

„Egyesült pasztalosok JJutorraktára,"
Telefon 515.

(Szeged, Tisza Lajos-körut 19., Kertész-féle péküzlettel szemben.)
ahol k i z á r ó l a g h e l y b e l i , e l s ő r e n d ű a s z t a l o s m e s t e r e k k é s z í t m é n y e i , mindenféle kivitelben, részletfizetésre is kaphatók.
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dolgában ankétre jöttek össze a közoktatás f égése, a cirkuszban a keresztények irtóztató
vezetői a kultuszminisztériumban, mire ez év I kínzása, Vimiciusnak önfeláldozó szerelme,
tavaszán a város újból fölirt a kultuszmi- Caesarnak, a hatalmas amperatormak férfiatniszterhez, hogy a felsőbb leányiskolák fej- lansága és kegyetlen cinizmusa ugy magával
lesztésével egyidejűleg fejlesszék a szegedi ragadta a főpróba díszes közönségét, hogy fel
felsőbb leányiskolát leánygimnáziummá.
Válasz a minisztertől mindeddig nem érkezett, vonások végeztével percekig tartó tapssal köde bizalmas uton tudomása van a város ha- szöntötték Vass .Sándor .igazgatót, aki nagy
tóságának arról, hogy Szeged
leánygimná- áldozatok á r á n tette hozzáférhetővé .lelkes
ziumot kap. Az még persze kérdés, kér-e a közönségének a kulturvilágnak ezt .a szenzáminiszter a várostól anyagi hozzájárulást, cióját.
vagy sem.
Az érdeklődés oly magas fokon nyilváMinthogy az ügy ilyen stádiumban van,
nult
meg e hatalmas és lebilincselő kép iránt,
a tanács ugy határozott, hogy Turchányi dr.
indítványának a napirendről való levételét hogy nemcsak a jegyek keltek el napokra előfogja kérni a közgyűléstől.
vételiben, hanem vasárnapra a szomszédos köz
Bs«BBBttaBBBaBBBBB«»BaBB«BBHBBB«aaBii»aBass»BaB«B»Eaa
ségek intelligenciái jelentették be részvételüket. A kép további reklamirozása is valósággal fölöslegessé vált, .amennyiben ia Tiszaszálló nagytermét 'zsúfolásig, sőt a pótszókeket is megtöltő .közönség elvégzi azt, aminek
a reklám csak gyönge visszhangja lehet.
AZ IDŐJÁRÁS:
A meteo— A Máhrer-ügy lecsöndesült. Máhrer
rológiai intézet
jelentése
szerint: Az időjárásban lé- Gyula szegedi gőzmalomtulajdonos ellen bűnnyeges változás nem vár- vádi följelentést tettek a rendőrségen. Szaható. — Sürgöny pro gnózis: káll József dr. a biinügyi osztály vezetője,
Változékony, szeles, sok he- több kihallgatást tartott már ebben az ügylyütt
csapadék. Déli hő- ben; ugy látszik azonban, hogy a följelentés
alaptalan, mert a rendőrségen a kihallgatámérséklet: 17.7 C volt.
A VÁROSHÁZÁN:
délelőtt 10— l-ig fo- sokát már beszüntették. Folytatása nem is
gad a polgármester,
a főkapitány
pedig lesz.

h i r e hl

Szegedi kalendárium.

11—l-ig.
A KÖZKÓRHAZBAN:
A beteg látogatási idő délután 1—3-ig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ:
Este 8 órakor
„A bűvös vadász", opera.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 6 órától
kezdve „Fantomas". Detektivdráma
4 felvonásban.
VASS MOZI: Délután hat órától kezdve
trónörökös", dráma 3 felvonásban.
EDISON-MOZGÓ:
Délután
6 órától
kezdve „világihirü, szenzációs kacagtató műsor."
KORZÓ-Mozi: Este hattól
féltizenegyig
„Quo Vadis?" Regény. 6 felvonásos mozgófénykép.
KÉPZŐMŰVÉSZETI
KIÁLLÍTÁS,
a
kultúrpalotában. Nyitva egész nap. Belépődíj
40 fillér.

A Quo Vadis? főpróbája
— Elismerés Vass Sándor igazgatónak. —
JSaját tudósítónktól.) Előkelő, meghívott
közönség előtt tartotta meg m a .délután két
órakor a Korzó-mozgófényképszinház igazgatósága Sienkievicz csodás müvének, .a Quo
Vadis?-naik főpróbáját. Ott volt .mindenki, a
kinek állása, foglalkozása vonatkozásban
v.an az irodalommal, művészettel: újságírók,
színészek, festők, szobrászok, tanárok. De ott
láttuk a közönség soraiban azokat is, .akik
lelkesednek a szépért, a nemesért: a papok, a
katonatisztek, a bírói kar tagjai közül számosan, a .rendőrt isztikar majdnem teljes
számiban^
A Quo Vadis? regénynek csodálatos szépségei, sóba .nem múló tökéletes'
finomságai
olyan ragyogóan érvényesültek a filmen, a
minő tökéletességgel lejátszott mozgófénykép fölvételt alig produkált a legújabb technikai vívmány oknak ez a legifjabb ága. Minden szereplő, a felvonuló tömeg minden egyes
alakja, Néró, Petranius, Ur&us, Lygia,, ViniiCiius, a cselszövő Chiikm, olyan bravúrosan
játszották meg kétszeresen nehéz szerepüket,
aminő művészettel színpadon is .alig találkozunk. Különösen izgalmas volt Ursusnak a
bikával való harca, amelyet úrnőjének megszahaditásáórt vívott. Ezeken kívül Róma

— Megkezdődött a berlini ünnepség.
Berlinből jelentik: Az esküvői ünnepségek
napjáig a fejedelmi vendégek mindenféle szórakozással töltik idejüket. Az angol királyi
pár tegnap kiment- a gruinewaldi versenyekre, .ahová a német trónörökös pár is elkísérte a vendégeket. 'A véletlen ugy akarta, hogy
az unlovasoik versenyében a trónörökös egy
ifjúkori b a r á t j a nyerte el a dijat, amelyet az
angol királyné személyesen nyújtott- át a
győztesnek. Délután öt órára György királyék Vilmos császár fivéréhez és feleségéhez
volt hivatalos teára a Kaiseirhof szállodába.
A hercegi pár, mely ezüstlakodalmát ünnepli, e célból tegnap Potsdamból bejött Berlinbe.
— Vészhír a japán császárról. Newyorkból jelenti a Reuter-ügynökség: Ideérkezett .hirek szerint a japán császár meghalt.
Hivatalos helyről még nem erősítették meg
ezt a hirt. — Szanfranciszkóból
jelentik: Egy
itteni japán estilap szerint a japán császár
meghalt. A hir a városban, időző japánok között nagy megdöbbenést keltett. Alig tették
ki azonban a táviratot az ujságvállalat kirakatába, már másik távirat érkezett, amely
szerint a mikádó nyugodtan alszik. A Tokióból érkezett legutolsó hírek azt mondják,
hógy a mikádó tíidőgyuladásban betegedett
meg és állapota reménytelen. A b a j terjed és
az orvosok katasztrófától tartanak. Az orvosok a legutolsó konziliumon elhatározták,
hogy a betegnefe befecskendezéseket
adnak,
hogy életét legalább még néhány napig meghosszabbítsák. A mikádó láza rendkívül magas.
— Jubilál a szociáldemokrácia. Félszázados születésnapja volt tegnap a szociáldemokráciának. ötven esztendő vél ezelőtt, 1863.
május 23-án, Lipcsében összejött néhányszáz
munkás és megalákitiotta az Allgemeiiínier
Deutscher Arbeiter-Vereint. Az egyesület
alapszabályait Lassalle Ferdinánd ügyvéd
dolgozta ki és ő lett az egyesület elnöke is.
Lasallle óriási tevékenységet fejtett ki .az egye
sülét érdiekéiben, amellyel a világ \ legelső
Önálló munkáspártja megszületett. Ezt az alkotást, .amelynek jelentősége világtörténelmi,
kizárólag Lassalle érdemének tartják ,a .szód a Idemolkraták. Ebből a szerény egyesületécskébol indult v-ilágihóditó körútra Lassalle
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Ferdinánd tanítása, amelynek ma már mintegy 15 .millió bive van a világ minden .részében. Ezért a szociáldemokrata párt születésének napjával egyidejűleg ünneplik Kassaiét,
a magy agitátort is.
— A földmüvelésügyi miniszter kiküldöttje. Holnap délelőtt Langlauf János
földmivelésügyi miniszteri osztálytanácsos
.Szegedre érkezik, hogy irésztvegyen a papr.ik-atermialés .fokozása érdekében tartandó értekezleten, amely a polgármester szobájában
lesz Lázár Györgynek elnöklésével. Az értekezlet tagjai anég Bokor Pál helyettes polgármester, Somogyi Szilveszter dr. főkapitány,
Csonka Ferenc városi vegyész ós Pick Jenő
törvényhatósági bizottsági tag.
— Kinevezés miniszteri biztossá A
kereskedelemügyi miniszter Szigyártó Albert
szegedi m. kir. állami felső Ipariskolai tan á r t a nagy becskerek i felsőkereskedelmi iskolában a folyó évben tartandó .rendes-, pótés javító érettségi vizsgálatokhoz miniszteri
biztossá nevezte kii.
— Elek Pál kihallgatása körül. Désy
Zoltán a mai napon a következő beadványt
intézte a büntetőtörvényszék elnökéhez:
Tekintetes Királyi Törvényszék! Annak
igazolására, hogy a súlyos betegség ürügye
alatt Budapestiről elutazott és a bádeni szanatóriumiban kihallgatandó Elek P á l -betegsége mily súlyos és veszedelmes természetű,
mellékelten becsatolom, a következő és e hónap 22-ről hozzám érkezett táviratot:
Désy Zoltán Budapest, Pannónia-szálló..
Bá.den I., 1251. 47., 22., 7. Miután köztudomás szerint Elek Pál súlyos betegség óimén nem szándékozik megjelenni a főtárgyaláson, baráti .kötelességünk tudatni,
hogy Eleik Pállal e percben találkoztunk az
ErZhercog Raiiner-Ringen, ahol bot- ós kíséret nélkül, szivarozva sétált.
Beniezky,
Bottlik, Hódy,
Urmánczy.
A távirat aláírói Bottlik István, Urmánczy Nándor országos képviselők,
Beniezky
Ödön és Hódy Gyula volt országos képviselők, akik .e tényt bármikor eskü alatt hajlandók igazolni. Kérelmet nem terjesztek elő,
mert az olyan, a vádlott jogait kijátszó tanú
ellen a kellő intézkedés megtétele a főtárgyailási elnök és a törvényszék hivatalos kötelessége. Tisztelettel Désy Zoltán.
Budapestről jelentik: Vázsonyi Vilmos
védő ujabb beadványt adott be és abban eláll
Elek Pál kihallgatásától, ellenben .kéri báró
Herzog, Zichy János gróf, Stettina József
államtitkár kihallgatását. Baloghy törvényszéki elnök ma délután végzést hozott az
Elek-ügyben és sürgönyileg közölte a bádeni
járásbírósággal, hogy Elek Pál .kihallgatásától a törvényszék is eláll. Tehát Eleket holnap és egyáltalán később se hallgatják ki.
Bádenből, a szanatórium igazgató-főorvosa
táviratot küldött a budapesti törvényszékhez
és közli, hogy Elek Pál nem sétálhat a városban, mivel a szanatóriumban betegen fekszik,
súlyosabb természetű idegbetegség
gyötri,
fölgyógyulása csak hosszabb idő multával
' következhetik be.
Az uj honvédfőparancsnokbeiktatása,
Nevezetes 'katonai parádé helye volt ma délelőtt a budai vár. Ma történt meg ott iá Klobucsár Vilmos helyére kinevezett u j honvédségi főparancsnoknak, Rohr Ferenc tábornoknak a. liivahalbaiktatása. A .katonai méltóságok, közöttük Marenzi
gróf adlátus,
Braun altábornagy, a Disz-téren gyülekeztek,
ahová aztán zeneszóval fölvonult az első
honvéd-gyialogezred egy díszszázada. Tabajdi
ezredes, a honvédfőparaincsnokság vezérkari
főnöke automobilon elment az u j főparancsnokért és elhozta a fogadás helyiére. Megérkezésekor a zenekar játszott 'és a főparancsnok
,ávonult a. tisztelgő század vonala előtt. A főparancsnok aztán bement a parancsnoki épületbe, aliol a tisztikar tisztelgését fogadta,
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— 1446 millió. Az „Amerikai Magyar j
Népszava" irja: A magyarországi postai for- j
galom kimutatásaiból igen érdekes adatok i
tűnnek ki az Amerikába kivándorolt magyar- 1
ság által a magyar királyi posta utján j
1912-ben hazaküldött pénzösszegekről. Ez •
adatok szerint Amerikából az 1912. évben
168.328,797 korona küldetett haza. Az utolsó
évtized alatt hazaküldött pénzekről kimutatás
tájékoztat, amely szerint tiz év alatt összesen 1.446,349.296 koronát küldték haza. Az
amerikai 'kivándorlottaink utján a magyar
közgazdaság javára az elmúlt tiz év alatt befolyó összeg azonban még ennél az 1446 milliónál is nagyobb, mivel ezeknél a kimutatásoknál 'nem vették számitásba azt az őszszeget, melyet a hazajövő kivándorlottak magukkal hoznak, pedig Amerikánál ez is nagyon tekintélyes. Amint a íhazatoüldött 1446
millió is bizonyltja, kivándorlottaink
nem
akarnak állandóan külföldön maradni, mert
különben nem küldenék haza pénzüket.
A
visszavándorlási vágy tehát megvan és igy
a népszámlálási munkálatnak, valamint a
külföldi és magyar szákirodalomnak az a
megállapítása, 'hogy kivándorlottainknak legalább negyven százaléka visszatér, nem tekinthető túlzásnak; ezt a következtetést a
hazakiildött pénzek nagysága is válószinüvé teszi.
— A két Szabó-gyerek. Tegnap éjjel a
Tisza Lajos-köruton a rendőr meglátott két
gyereket, amint szomorúan ballagtak. A
(rendőrnek feltűnt, hogy olyan későn egyedül
halad két fiatal gyerek, odament hozzájuk és
megkérdezte tőlük, hoiva készülnek. A két kas
ifiu nagyon megszeppent a komoly rendőr bácsitól és azonnali elpanaszolták pityeregve,
hogy ők a Sza bó-gy erek'e.k Alsótanyáról. Ikrek és tizenegy évesek; az egyik a Jóska, a
másik a Jánosi. Megszöktek otthonról, miért
az anyjuk rosszul bánt velük. A rendőrség a
két kis szökevényt visszaküldte a szüleihez.
— Hervé, az antimilitarista. A francia
katonák ijesztő zendülésével kapcsolatosan
mindenről 'beszélitek már, csak annak az embernek a nevét niem emiitették imég az újságok, aki voltaképen létrehozta eizt. a z .alig orvosolható bonyodalmat. Ez az ember Hervé
Gusztáv, volt vidéki fiskális, a k i demagóg
módjára jutott he !a f r a n c i a közéletibe és ilett
néhány év alatt a parlamenttel, sőt a köztársasági elnökkel egyenlő r a n g ú vagy még
nagyobb hatalom. Tudvalevő, hogy ő szította
az antimlilitárista mozgalmat, lapot is indított La Guerre Sociale óimmal, melynek hasábjain példátlan izgatást űzött. Nem felejtette még el senki, hogy Hervét több ízben
is esztendőkre lecsukták, de mindig akadtak
francia jeles irök, filozófusok, .művészek, akik
mindannyiszor szót. 'emeltek az érdekében ós
addig küldözgették a kegyelmet kérő Írások a t a kormányelnökökhöz, iámig Hervé mindig kiszabadult néhány hónapi fogság után
ós természetesen még .nagyobb tűzzel folytatta agitációját, mint előbb. Történt azután,
hogy a legutolsó fogsága idején egy maigát
megnevezni nem .akaró nyugalomba
vonult
nagyrangu
francia
katonatiszt
ötszázezer
frankot
küldött
Hervének a börtönbe.
A
pénzhez mindössze néhány sor irás volt' mlellékedve. E z t a félmilliót azért küldöm önnek,
— i r t a .az ismeretlen - hogy lapját, a iLa Guerre Socialet továbbra is fan tarthassa és hadseregeltemes harcát nagyobb erővel vezethesse tovább. Hervé megkapta a félmilliót, kevéssel utóbb pedig jeles iróbból alakult miemtŐcsapat, amelynek Marcel Prévost és Octav
Mirbeau állott az élén, ismét kiszabadította a
börtönből s ekkor a z u t á n nevezetes pálfordulás következett. Hervé egy népgyűlésen kijelentette, hogy már nem antimilitárista.
Belátta, hogy tévedett élveitón, ép ugy, mint
harcmodorában ós szakit a múlttal. K é r i egyúttal barátait, liogy ők is térjenek okosabb
útra, Hervét ekkor aigyon a k a r t á k ütni, meg
is verték, de SZÍVÓS csontjait és bőrét nagyobb katasztrófa nem érte. Azóta jóformán
teljesein visszavonult a nyilvános szerepléstől
ós mindaz, ami most Franciaországot lázba
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hozza és elkesi.ráti, Hervé ujabb közreműködése nélkül megy végbe.
— A német trónörökös
balesete.
Berlinből jelenítik: A trónörökös automobilja
tegnap délelőtt a Jaagerstraszsae kanyarulatánál összeütközött egy autóbusszal. A trón :
örökös autója csak könnyen horzsolta az autóbuszt, amely ú t j á t folytatni tudta.
— Tovább tüntetnek a francia katonák.
Orleansból jelentik: A helyőrségi tüzérségi és
gyalogsági kaszárnyák egyes legénységi szobáiban tüntettek a hároméves katonai szolgálat ellen. Néhány tüzért, akiknél hadaeregel,lenes iratokat találtak, letartóztatták.
Commereyben a katonák tegnap szintén a háromé
éves szolgálati idő ellen tüntettek. A 65. gyalogezred kaszárnyájában körülbelül száz katona csoportosult és nemzetközi dalokat énekelve tüntetett .a, háromévi szolgálati idő ellen. Több altisztnek sikerült a tömeget, a
mely időközben ötszáz emberre szaporodott,
lecsiHapitani és szétoszlásra ibirai. A hadtestparancsnok tegnap közzétett parancsban
tizenhárom, tisztet lefokozott. A lapok azt írják, hogy ezek között van néhány olyan tiszt,
aki a háromévii szolgálati idő ellen való tüntet, esnél nem fejtett k i elég energiát.
— Az érdeklődő idegenek. Fiúméból
jelentik: A kiikö,tőben veszteglő St. Andrea
nevű olasiz vitorlásra két jól öltözött fiatal
ember ment, akik csodálkozva, nézegették a
hajót. Nem törődtek velük, mert azt hitték,
liogy érdeklődő idegenek. 'Kiderült azonban,
hogy behatoltak Battaglieri parancsnok kabinjába, föl feszítették ,az asztalfiófej át és abból kétszázhetven l í r a készpénzt, egy négyezer ltira értékű csekket és száz lira értékű
aranyórát elloptak Eddig még nem tudták
őket elfogni.
— Meghalt Ferrer leánya. Párisból
jelentik: Ferrer Franoeszkóniak, a híres spanyol forradalmárnak legifjabb leánya, Ferrer Puz, tagnap egy szanatóriumban harminc
éves korában tüdőbaj miatt meghalt, Ferrer
Paz .annak idején föltűnést keltő levelet irt
Alfonzó királyhoz a t y j a érdekében: Azt .mond
jak, hogy amikor Alfonzó párisi látogatásáról értesült, eltávozott a szanatóriumból és
egy szállóba ment, hogy lássa ,a király bevonulását. Egy verzió szerint lázas rohamában
kibontott h a j j a l szaladgált az utcáin és ugy
szidta Alfonzó királyt. A rendőrség letartóztatta a beteget és visszavitte a szanatóriumba. F e r r e r Paz színésznő volt és 'gyönge szervezete ellenére számos babért aratott a színpadon. Legutoljára. Münkhenben lépett föl,
onnan azonban betegsége m i a t t vissza kellett térnie Parisba. Legidősebb nőtestvére
már évek óta egy párisi munkás felesége.
— A csúnya legény tragédiája. Kiszombor községben a legosunyább legény volt
Kiss Imre. Rut külseje m i a t t folyton kinevették iá leányok. A boldogtalan teremtés végső elkeseredésében öngyilkossá tett. Felakasztotta m a g á t 'és mire rátaláltak, bal ott
volt. Ű r n a p j á n délután temették el. A vógtisiztessógen megjelent a falunak csaknem
minden leánya ós virággal hintették tó a
szomorú sorsra jutott csúnya legény koporsóját.
— Ferenc József „unoka-öccse". Klevelandból í r j á k : Az amerikai lapok oda vann a k a boldogságtól és hasábokon keresztül
mesélik, hogy Kansas Cityben
Walstaten
gróf nőül vette George Smith Jameson osiká
gói kereskedő leányát, Olive kisasszonyt, ami
azért szenzáció, mert a gróf — igy mondja
ő maga — I. Ferenc József elsőizü unokaöcscse. Az újságírók megrohanták a fejedelmi
férfiút, aki szívesen elbeszélgetett velük elő
kelő származásáról, végül pedig óképpen nyilatkozott terveiről:
— Éjjel elutazunk Csikágólba és onnan
juniusban világkörüli ú t r a megyünk. Közben meglátogatjuk Bécsben Feri bácsit is.

Az ,ifju férjnek g y á r a van Csikágóban,
szóval nemcsak olyan egyszerű ^zéliháimos.
Olive kisasszonnyal három hete ismerkedett
meg Kolorá dóban. Három nap alatt elljegyzi,
majd rögtön esküvő lett a dologból.
— A férj szökése az asszony elől.
Newyorkból í r j á k : Kellemetlen
meglepetés
érte Józsa Gáborné nyíregyházai parasztaszszonyt. A f é r j e m á r régebben künn van N.ewyorkban. Most- az asszony meggondolta magát és hatéves Mari .lányával kiutazott a férjéhez, A f é r j azonban az asszony érkeztének
hirére nyomtalanul eltűnt. A nyomozás kiderítette, liogy Józsa már régóta, vadházasságban él, egy amerikai nővel és a felesége elől
azzal szökött meg. Józsánét erre a 'kivándorlási hatóság, hogy gyermekével együtt a
közjótékonyság terhére me .essék, visszaküldte Európába.

Városi tisztviselők
a

város

atyákhoz

— A mérnökök, az osztály jegyzők és a tűzoltó
parancsnok, sérelmei. —
(Saját tudósítónktól,)
A városi tisztviselők körében általános mozgalom indult meg,
amely arra irányul, hogy sérelmeiket a fizetésrendezés ügyében kiküldött n a g y bizottság
orvosolja. Külön cikkben számolunk tó a
inaigybizottság mai délután t a r t o t t üléséről,
ehelyütt pedig azokat a köriiratokat ismertetjük, amiket ,a mérnöki k a r tagjai, ,a;z osztályjegyzők és a tűzoltóparancsnok intéztek a. városatyákhoz, kérve, hogy jogos kivánságaifcat támogassák.
A mérnökök körirata szerint a fizetés rendezési javaslat sérelmes és igazságtalan. A
javaslatban a mérnökök .rézsére ugyain 600—
800 koronás városi pótlékok vannak kitüntetve, azok azonban csak látszólagosak, m e r t
'miig a többi tisztviselőknél ,a pótlók tényleg
'fizetéstöbbletet jelent, addig ,a nterönököbnél,
akik egy-egy fizetési osztályiyal alacsonyabbr a soroztainak. ,a pótlék nem fizetési többlet,
hainiem a régi alapfizetésből elvett összeg pótlása.
Ezért t a r t j á k sérölmesinlek a tanácsi javaslatot, továbbá, mert egyenlő kvailifikációju tisztviselőket nem részesít egyenlő elbánásban.
Kérésük tehát arra irányul, hogy a város közgyűlésén a városatyák odáhassanak,
hogy a mérnökök a n y a g i és erkölcsi felelősséggel járó szolgálatuk eltenértékeként .legalább fizetésben a hasonló kvalifikációin 'tisztviselőkkel egyenlő elbánásban részesüljieniek.
A városi
osztály jegyzők a
köriratban
szintén sérelmesnek és
méltánytalan,nak
mondják a javaslatot. Azzal az indokolással,
liogy a törvény I., II., III. osztályú aljegyzőket és I. és II. osztályú fogalmazókat különböztet meg, a javaslat, ezzel szemben I., I I .
osztályú aljegyzőket ós I. osztályú (közigazgatási és rendőr) fogalmazókat, ismer, kérik,
hogy most szolgáló osztályjegyzők közül kettőt a VIII. fizetési osztályba, egyet a IX. fizetési osztályba: 400 korona személyi .pótlékkal,
négyet a IX. osztályba, alapfizetéssel, osszanak he. Kórelmükhöz .az osztályjégyzők táblázatot is móllékelnók, amely állításaik igazolására szolgál.
Végül Papp Ferenc tűzoltóparancsnok teszi szóvá állásának sérelmeit a városatyákhoz intézett köriratában. Hivatkozik arra,
hogy más kisebb városok sakkal jobban dí jazzák ezt az állást. Marosvásárhelyen például
megfelelő pótlékokat is kap, Nagyváradon- pe
diiíg tűzrendész,eti felügyelő címe van és a
VIII. fizetési osztályha tartozik. Győrött szintén a VIII. fizetési osztályig haladhat eLőre
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Szombaton

a tűzoltóparancsnok, c&aik Szegedien sziirotják
hiátra. Nem fizetésemelést kér -a tűzoltóparancsnok, habéin méltányosabb -osztályozást.
Legalább .a IX. fizetési -osztályba valló sorozását oly módon, li-ogy a VIII. fizetési osztályba. való előrehaladása bktositva legyen.
'. Hogy eaók a sérelmek -miin-den v.aiósiziinüség szerint orvoslást fognak nyerni a íizetésnenidezésiL javaslat részletes tárgy,állásánál, az
nagyon valós-zánü. A -nagybizottság már a
mai ülésén is gyökeres hibát törölt ,a. javaslatból azzal a határozatával, hogy egyetlen
városi tisztviselő sem kaphat kevesebb fizetést, mint amennyit eddtiig kapott.

Fantomas a

(—) Megint bajok vannak a Buvár-tó
körül. A Buvár-tó feltöltése elé ujabb akadályok gördültek. Az első árlejtésnél tudvalevőleg a ilegolcsóbb ajánlattevő egy budapesti
cég
volt, -de -ez megbánta -a vállalkozást s
a
Detektivdráma4 felvonásban. H miután az ügy aktái ku;rtan-furcsára elvesz0
ték a városházán, sikerült kibújnia a köteleA Gaumont cég szenzációs
0
zettség alól. Hosszú idő után újra ikiirták az
felvétele.
a
árlejtést. Volt ékkor ,is ajánlattevő bőven, a
Legkiválóbb francia művékik között Un a ár Benő lett a győztes, -aki
szek előadásában.
385.000
koronáért vállalta a. B,uvár-tó túltölm]
0
tését Mint legolcsóbb ajánlattevő, meg ,is kaipÍUrJ
1 ; ta. A munka megkezdésénlek azonban- uj-aíbb
S
E l ő a d á s o k d. u . 6 , e s t e f é l 8 é s 9 ó r a k o r .
akadálya támadt. A föltöltésne szánt összeV a s á r n a p d. u. 2 órától éjjel 11 ó r á i g .
get időközben miásr-a használta föl -a -v-á-ros
s igy várni kellett addig, annig :a pénzpiac
megjavul. Most pedig a vállalkozó részéről
támadt ujabb akadálya -a feltöltés megkezdéji
sének. U n gó r Benő beadványt intézett .a taa
nácshoz, amelyben azt mondja, hogy a vállalati -föltételek tévedésbe ejtették. Ö ugyanis
S
azt hitte; hogy a -töltéshez szükséges földet
mozgőtizijiház.
a
akiként szállíthatja .a tó medréhez, hogy a
•a
körtöltést
-átvághatja. Csak utólag tudta meg,
a
hogy a város -ezt nem -engedi mag. A tévedés
B
neki '600,000 korona költségtöbbletet jelent,
ilyen na,gy áldozat mellett pedig nem vállala
kozhatnék a .munka végzésére. Arra. -kéri tea
0
két
a tanácsot, hogy az Ideiglenes, vasút .réa
szére átvághassa a, körtöltést. A tanács pénteken tárgyalta a beadványt, s akként határozott, hogy a vállalkozó kérelmét, nem teljea
siti. A tanács szerint a vállalati föltételek
világosain megmondják, hogy a földiét a köra
töltésen keresztül kell szállítani. Ezt UngárDráma 3 felvonásban.
a
nak tudnia kellett s igy a tanács nem nyújta
hat segédkezett a szerződés alól való kibúa
A főszerepet Kari Clewing
váshoz.
a
a világhírű berlini színész
(—) Festmény, vagy fénykép ? A bela
játsza.
városi
szent Demeter-tepl'oiinot — amint már
a
megírtuk — még ebiben az esztendőben lebontják.
A város a régi szegedi emlléknék a
E l ő a d á s o k d. u. 6 , e s t e fél 8 é s 9 ó r a k o r .
kié
p
ét
valamiképpen
megörökitve a városi
a V a s á r n a p d. u. 2 ó r á t ó l éjjel 11 ó r á i g .
muzeumban a k a r j a elhelyezni. Nyilassy Sána
rior festőművész megfestette a szent Demeteras0a®@®®B®aa®aa
templom képét és azt megvételre ajánlotta.
L
képvásárlás ügyében a csütörtöki tanácsea
ülés ugy határozott, hogy a kért leizerötszáz
koronát -nem adhatja meg a képért a város.
::
mozgóH/inház.
::
ÍJ a Nyiiass-yval valamiképpen meg tudnának
egyezni méltányosabb árhain, akkor megvesbik a képet, ha pedig ez nem sikerülnie, a belSzombaton és vasárnap
vjárosd templom -nagyított fotográfiája kerül
a muzeumha.
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ági-szálloda,
B u d a p e s t , V., V á c z i - k ö r ú t
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t ö r t é n e t .
Nordisk dráma3 felvonásban.
A főszerepet játsza.

Waldemár Psylander
E l ő a d á s o k k e z d e t e s z o m b a t o n e s t e fél
7 ó r á t ó l , v a s á r n a p d. u. 2 ó r á t ó l folyt.

a n o n n P M D i o a i D ö P ® a a ®

(—) Tizenegyezer korona plussz. Egy
vitás esetből kifolyólag 11.000 korona követelése volt a városnak az államtól. A ,11.000
koronát a belügyminiszter tartotta vissza, s
miután arra jogos igényét a város nem tudta
minden kétséget kizárólag bebizonyítani, nem
kapta meg .az összeget. -Most azután értesítés
jött a belügyminisztériumtól, liogy a pénzt
kiutalták, mert bebizonyosodott, hogy az
tényleg a városé.
(—) Útburkolás. A pilléhez vezető ut
k:iburkolását maga az érdekelt gazdaközömség
akarja saját költségén végezhetni s csak arra
kérik a tanácsot, hogy a Petres-utea megerősítésére adja oda a Buvártó partja körül lévő
köveket. A tanács, mihelyt a Buvártó feltöltését megkezdik, a köveket elszállíttatja a
Petres-utcába.

•

R o s s i

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

a
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a Nyugati pályáid' arral szemben. Legmodernebbül
berendezve. Szolid családi ház, figyelmes kiszolgálás.
Igazgató: BALOG JÓZSEF. - Egy ágyas szobák
:: 4 K-fól 7-ig Két ágyas si obák 7 K-tól 16-ig. ::

20/a. szám alatt.

FEKETESAS-UTCA
Wagner-palota.)

Telelefon 12—8*

t l f j s z e g e d e n
Közép kikötősor 3.
a villanyostól 3 percnyire

urasági villa
k i a d ó vagy eladó.

ü .

K

szájpadíéB

nélkül.

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

fogtechnikus,

Kígyó-utca L sz. SZEGED,
s EB E m m

SE SÍ

n ói m a m

®

mmama

Ű EB m m • • B AT

V c r s u y i r i k l z
Református-palota, gőzfürdővel szemben.
Női szövetek, S p o n g y a v á s z o n ,

Gre-

n a d i n , M a d é r a . R ő f ö s á r ú k , Keztytik,
Harisnyák o l c s ó s á g a

bámuatus

Delén és kreton pongyolák K 4 . —
Delén és vászonbluzok
. K 1.90
Díszes női ingek
. . . K 1.90
Clott női szoknyák . . . K 1.90
Szabott á r a t ; !

Alkalmi

vételek!
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Amatörcsapatok,

professzionista bereiidezés.
— Az elfajult magyar

I TE

DÉLMAGYARORSZÁG

labdarúgás.

—

(Saját tudósítónktól.) A budapesti sajtóban az utóbbi időben burkoltan benne van a
vád, hogy a fővárosi labdarúgás elfajult sok
tekintetben, hogy nem a nemes sportról van
már szó, hanem csupán horribilis üzleti érdekekről. Sok jel vallott erre, de a legújabb példa, mely a két legelső magyar klub: az FTC
és az MTK között megtörtént, méltán jellemzi is a helyzetet.
Magyarországon ma a legjobban jövedelmező Isportáig a labdarúgás. Elteikintve
attól, hogy a többi sportágakat, még a vívást is háttérbe szorította, — Budapesten
egy klubnak több jövedelme van, mint némely nagy pesti háztulajdonosnak, pedig annak is jut. S itt utalunk arra, hogy a vidéki
atlétákat is valósággal elcsábítják a fővárosi
klubokba és mérhetetlen hanyatlásra késztetnek sok vidéki klubot. S a legérdekesebb,
hogy anyagi előnyöket is biztositanak ilyen
esetekben. És soha nem vallják be, hogy
igen, mi már üzleti alapon kezeljük a mécseseket, elvégre ehez jogunk van, ha szabad
Angliában, szabad talán nálunk is, ez csak
előnyt és egészséges fejlődést jelent. Nem,
— nálunk csak amatör-klubok és amatőr-iá.
tokosok vannak. Holott sok olyan egyesület
és játékos akad a fővárosban, akiket nyíltan
a professzionizmus vádjával illetnek.
Különösen az FTC-ről és az MTK-ról
beszélnek sokat sportkörökben. Ez a két rivális egyesület hihetetlen anyagi befektetésekkel dolgozik és óriási pénzeket kap egyegy szezonban. Csak gondoljuk meg, hogy
az Ullői-uti pályát egy-egy ünnepnap délután husz-huszonhat
ezer ember keresi föl
— hány pzer korona tiszta haszonról van itt
sző? És a horribilis bevételt bizony az a tizenegy legény okozza, akiknek a neve mármár ismertebb az ország közönsége előtt,
mint a legjobb magyar írók némelyikéé.
Hogy mennyire üzleti alapon áll az
FTC, azt legjobban igazolja, hogy a fővárosi,
kisebb egyesületeket mindég a saját pályáján játszatja a bajnoki és kupa-döntés során, 'holott erre joga nincs és igy nem korrekt a mérkőzés. De a klubok belemennek az
ilyen megoldásba, mert a gazdag FTC sókkal több anyagit: készpénzt bocsát rendelkezésükre, mintha a saját, kisebb pályájukon
játszatnák a bajnokcsapatot. S a két rivális
csapat — az FTC és az MTK — befolyása
már a Magyar Labdarugók Szövetségére,
igv a magyar labdarugó sportra is károsan
kihat, amit legjobban az bizonyít, hogy reprezentatív csapatunk egy-ikét klub saját érdekéből, nem egészen reálisan kerül ki és igy
előfordulhat az a botrány, hogy a legnehezebb posztra: a centerhalí helyén olyan játékos kerül, mint a' legyöngült fíródy vagy
a technikailag vidéki nivón se lévő Szury,
ellenben a magyar legjobb centerhalfot, az
angol firo:fszíon'istákka'l egynivóíju Hlavayt mellőzik, mert egy kicsi egyesületnek,
a Szegeden is jól ismert NSC-nök a kapitánya.
Az anyagiakért való konc és a klubközi
ádáz harc okozza, hogy az FTC és az MTK
versengésben mind több botrány jut kifejezésre kifelé is. A legutóbbiról ma számolnák
be a fővárosi lapok. Hogy mi törtónt, azt
hiien iria le a B. //., mondván a következőket:
A Hungária-körúton a mult esztendőben
•adták á t rendeltetésének a Magyar Test gyakorlók Köre pályáját. Az uj sporttelep .azonban — noha alig akad párja a kontinensen
— sehogy sem tudott föllendülni, mert riválisa. az üllői-uti pálya, hatásosabb eszközökkel küzdött .a közönség kegyéért. Az örökös
vetélkedés természetesen .feszültté tette a viszonyt a pályákat épitő
részvénytársaságok
között s ez a feszültség lassan átragadt a
rivalizáló 'klubokra, sőt még a közönségre is.

A botrány tehát már régen a 'levegőben lóíme, már ilyen dolgok történnek, mind
gott és nagy csoda, hogy niem tört ki hama- azért, mert már csak üzletnek és semmi másrább.
nak látják egyesek a labdarugósportot és
Két Magyar Kupa mérkőzést tűztek ki azért, mert nincs bennük annyi férfiasság,
mára a Hungária-uti pályán. Az első mérkő- hogy határozottan bevallják, hogy profit alazést, — amelyben a Magyar Atlétikai Klub pon kezelik az egészet, tehát megalapítsák a
Ha ezt megtenés a Budapesti-csepeli Atlétikai Klub volt az professzionista csapatokat.
ellenfél — nem tudták lebonyolítani, mert az nék, akkor nem fordulna elő az a helyzet, a
időközben kitört záporeső tóvá változtatta a mi most, hogy tudniillik két-három nagy
pályát. Az eső után .mégis folytatták a já- egyesület tönkre teszi a többi, kisebb egyetékot ié® tetőpontjára ért az érdeklődés, 'ami- sületeket, igy a labdarugó-sportot. Amint Bukor megkezdődött a Magyar
Testgyakorlók dapesten ma ez a helyzet!
Köre—Ferencvárosi
Torna Klub eldöntő
o SzAK—Bácska. Az ujszegedi sportmeccse, a Magyar Kupáért. Addig minden
simán ment, amig ,a ferencvárosiaknak ked- telepen szorgos munkáskezek dolgoznak
vezett a szerencse. Két gólt icsinálLtak és a azon, hogy az olyan nagy érdeklődéssel várt
közönség nagyobbik része 'lelkesen tüntetett döntő bajnoki mérkőzést a kerület két legkikedves csapata mellett. A játékosok megőriz- válóbb csapata megtarthassa. A Bácska már
ték higgadtságukat és nyugodtan .dolgoztak a mult évben is megszerezte a bajnokságot,
a győzelemért. Végre .a 'test,gyakorlóknak is amikor Arad, Temesvár és Szeged összes
sikerült ©gy támadása és hamarosan a ferenc- csapatait megelőzte. Ez idén pedig szintén a
városi kapuiban volt a labda. Lane, a hírne- legjobban áll és a SzAK őszi gyöngébb szeves angol csiatázó csinálta* aki eddig is ki- replése folytán csak nagy erőfeszítéssel tudmagaslott a többi között csillogó játéktudá- ja esetleg legyűrni. Ugyanis nemcsak a vasa .révén. Erre az eredményre .egyszerre meg- sárnapi Bácskát kell megfelelő gólaránnyal
változott a játékosok kedve és rövidesen ki- legyőznie, hanem az SzTK-t is, ezzel szemtört a botrány. Lane szabálytalanul akarta ben a Bácska eldöntetlen eredmény esetén
.eltolná a labdát a FTK Bródi Sándor nevű magához ragadja a szegedvidéki bajnoksájátékosa elől. Bródi erre vad dühvel mellbe- got. Érthető tehát az a nagy készülődés, a
lökte az angolt, Lanebain fölébredt az angol mely a SzAK .részéről a mérkőzést megelőzi
vér, boxoló állásba helyezkedett s a 'következő és az a harci vágy, mellyel a SzAK ezen reá
pillanatban mint a pöröly kopogott Bródi ar- nézve igen fontos küzdelembe bocsátkozik.
cán az ökle. Több játékos odarohant, de Bró- A csütörtök elmaradt meccs voltaképen elődi .akkor már a pocsolyába rántotta Lanet és nyös a SzAK-ra, mert csapata igy pihenten
a két játékos ott, fojtogatta egymást, Csak áíl ki a szintén pihent Bácska ellen. Utóbbinagyínehezen tudták őket szétválasztani. Ez- nak ugyanis csütörtökön csak igen gyönge
zel azonban még nem volt elintézve az ügy. mérkőzése volt Baján és győzött tetszés szeKövetkezett .a második fölvonás. Lanet ketten rint 13:0 gólarányban. Tekintve a BácskáIs lefogták .és vitték az öltözőbe. Biródi föl- nak legutóbbi kitűnő eredményeit (egy hótápászkodott, letörülte homlokánál a. sarat, napon belül kétszer győzedelmeskedett az
majd a lefogott Lanehoz ugrott és rettenetes SzTK felett) és látott formáját, igen erős,
erővel a hasa felé rúgott, szerencsére azon- egyenlő ivásu ellenfelek küzdelme várható,
ban nem találta Lane tle®tét. Erre persze új- melynek kimenetelét előre megjósolni szinte
ra összeverekedtek, dé a részleteket eltakarta a lehetetlenségek közé tartozik. A meccset
az odarohanó közönség. Óriás tumultus kö- ismét igen kiváló bíró, Sugár István, volt szövetkezett. A közönség betódult a pályára, bo- vetségi titkár, fogja vezetni. Kezdete egynetok, esernyőik emelkedtek a levegőbe, megtá- gyed hat órakor és rendes hélyárak érvémadták a testgyakarlólk játékosait és ikinos nyesek, amire nézve egyébként a SzAK közpercek multak el, miig az öltözőibe menekül- ismert plakátjai nyújtanak bővebb fölvilágohettek, A meccsnek természetesen vége sza- sitást.
kadt, de a közönség annyira fölíizgullt a viszo Az SzTK Szabadkán. Nyolc napon
szataszitó jelenettől, hogy hosszú ideig tar- belül másodszor rándul át holnap SzTK a
tott, amig le tudták csillapítani. Harminc szomszéd városba, hogy ottan most a Szagyalogos és tiz lovasrendőr tudta csak meg- badkai SE-el döntse el hátralékos bajnoki
tisztítani a pályát a közönségtől.
mérkőzésének sorsát. Azt hisszük, hogy ezíme, ide vezetett a két magy sportegyesü- úttal .győztesen fór Vissza, figyelemmel a
let marakodása. Nem kérünk az ilyen ama- Bácska ellen elért afeceptábilis eredményére
tőrsportból. Nincs szükségünk angdl játékos- és arra, hogy a Sport ezidőszeririt rossz forra, aki boxviadalt .rendez egy meccsen, de el- máiban lehet, .mert csütörtök ibajnoki mérkőfordulunk attól a. magyar amatőr dzsentlmén zésben a Szabadkai Munkások S E is legyőzte
tői is, aki ugy vesz magánák elégtételt, hogy súlyos, 3:0 gólarányban. Mindenesetre résen
15.000 ember szemeláttára hasba alkar rúgni kéli lenni, mert ellenfele a szeszélyes csapaegy lefogott embert. Bizony, pirultunk miat- tok kategóriájába tartozik.
ta, sok ezren a tribünöm. Amit az angol csinált, .csúnya volt, hibáztatható érte, de legalább férfias. Bródi kapitány ellenben megcsúfolta a magyar virtust.
A Népszara ezt í r j a : Lanet és Bródyt
néhány évre el kellene tiltani nmindlen nyilvános mérkőzéstől. Tenni kell ezt azért, hogy
elrettentő példa legyen azok előtt, akik a klubok irodáiban dűlő üzleti profit-harcot kiviszik a pályára. Laimenak a játéktól való eltiltását azon körülmény teszi szükségessé, hogy
a Biródy által kezdeményezett tettlegességet
súlyos verekedéssel viszonozta. Viszont Bródyt .azért kell eltiltani egy jó darab időre a
játéktól, írnert Bródymak nem ez az lelső ilyen
esete. Me,g kéli .azonkívül érteni és ha ez nem
sikerül, meg kell a közönségnek értetni az
FTC és az MTK vezetőivel, hogy a dolgoknak .mesterséges kiélezése t0S c' lIZi ellentétek
szándékos szembeáillitása nemcsak a kluboknak, de magának a szépen indult sportmozma este Batla Kálmán
galomnak is nyakát szegheti. Gondoskodni
cigányzenekara
muzsikál.
kell arról, ihogy a pályák közönsége se .a játékosokat, se a bírót, se pedig a másik tábor
hiveit ne gyalázza és ;ne sértegessle, azokkal Holnap este nagy tombola.
szemben pedig, akik ezt mégis megteszik, min
den pálya, vezetőségnek .a legerélyesehben
.kellene eljárnia, Egyelőre ez vollt az, amit e
.mérkőzésről, — amely ezt a nevet egyáltalán
*) Ezen rovat alatt közlőitekért nem vállal felenem érdemli meg — Írhatunk.
lősséget a szerkesztőség.
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TÖRVÉNYKEZÉS.

Várnaj L

— Leszállították

kön y v k er es ke dé séb e n,
Szeged, Kárász-u. 9. sz.
a következő irodalmi

újdonságok

beszerezhetők:
Diplomata,

Nagy dolog/a háború

5-—

Drasche,

A nő és a kigyó

3'—

Hajó Sándor,

Lakájok, tragikomédia

2'50

Í
<

Ambrus Zoltán,

Vezető elmék

450.

Kaffka Margit,

Mária évei

4,.—

Bernhardt,

Lakásbérleti jog

15'—

Zabel,

Egy császárné regénye

4"—

Drégely,

Az isteni szikra, komédia

2.—

Ráth,

Iparművészet könyve

16*—

Magyar Géza,

Magyar polgári perjog

26-—

Matlekovlts,

Iparosok és kereskedők adója 4*—
Knoblauch,

A faun színmű

2'—

Márton Jenő,

Magántanulók útmutatója

3-60

Dr. Dános Árpád,

Nyugdíjtörvény magyarázatokkal

1*50

1•

Máday Andor,

A magyar nő jogai

3'—

Murger,

Bohémélet kötve
Walter,

A Renaissance

1-90—
1'90
5' —

fíirdöismefteiöket, vezetökönyveket.

A Cigányprímás és Aranyeső
operettek hangjegyei füzetenként 3 koronáért kaphatók.

•••HMÚtfÜMttMiiiifaM

Az ország egyik legszebb szállodája.

—

(Saját tudósítónktól.) Emlékezetes még
az a rémes katasztrófa, mely három évvel
ezelőtt történt Szegeden. A gyufagyárban fölrobbant a nagykazán és szétvetette az egész
épületet, A katasztrófa alkalmával tizenegy
munkás meghalt és huszonegy megsebesült.
Ma tárgyalta ezt az ügyet a szegedi tábla,
mely elé felebbezés folytán került, mivel a
törvényszék ítéletet is hozott már egyszer.
Az ügyészség ugyanis a katasztrófa
után, mivel a robbanás azért történt, merr a
kazán lemeze repedt volt, vádat emelt Schiitz
Ferenc, Kiihnel Ernő és Wolf Gyula ellen tizenegy rendbeli emberölés és huszonegy
rendbeli súlyos testisértés vétsége miatt, a
kik a vádirat szerint elmulasztották a köteles ellenőrzést, illetve gondosságot.
A szegedi törvényszék 1912. novemberben Ítélkezett a katasztrófa ügyében. A harmadik büntetőtanács a tanúvallomások és a
szakértők meghallgatása után Schütz Ferencet fölmentette, Wolf Gyula gépészt másfél
évi fegyházra és Kiihnel Eernő művezetőt
egy évi fegyházra itélte. Ezenkívül a birőság
elmarasztalta még a vádlottakat tizenegy
rendbeli gondotlanság okozott emberölés vétsége miatt kétszáz-kétszáz, huszonegy rendbeli gondatlanságból okozott súlyos testisértés miatt husz-husz korona pénzbüntetésre.
A szegedi Ítélőtábla ifölebbezési tanácsának mai tárgyalásán Ringhoffer Lajos dr. tanácselnök elnökölt; a tanácsban részt vettek
Biró Vilmos dr. és Orosz Pál dr. táblabírák,
a főügyészséget Gergics Károly dr. képviselte. A tanúkihallgatások, a vád- és védőbeszédek után az Ítélőtábla megváltoztatta a
törvényszék Ítéletét. Schütz -Ferenc fölmentését helybenhagyta, Küknél Ernő s Wolf Gyula büntetését azonban leszállította hat-hat hónapi fogházra; a pénzbüntetéseket azonban
helybenhagyta. Az ügyész az Ítéletben megnyugodott, a vádlottak azonban a bűnösség
kimondása miatt felebbeztek.

A Stefánia- é s Széchenyi-parkok között, a város legüdébb levegőjű helyén
fekszik. Szobák 3 koronától feljebb.
DÍSZES HALL. KÖZPONTI MELEGVÍZ FŰTÉS. FÜRDŐ A HÁZBAN.
AUTÓ GARAGE. VACUUM CLEANER.
AZ UJ KÁVÉHÁZ a művészet és kényelem pompájával, a hölgyközőnség
igényeire való tekintettel van berendezve. GAZDAG BUFFET. SZÍNHÁZI
VACSORÁK. Imbis, sandwich, friss
Kugler és egyébb édességek. BILLIÁRDOK A TELI KERTBEN. CSÜTÖRTÖKÖN és SZOMBATON ZENE VAN.

Elsőrendű

:

egy évre . .
félévre
. .
negyedévre .
egy hónapra

.
.
.

fl

NEMENYINE

FOGMÜVESTERME
Kárász-utca 6a. sz.
alatt létezik. Készít mindenféle
f o g munkákat kaucsukban és
aranyban, Vidékiek 24 óra alatt
lesznek kielégítve.* Bármilyen
javítás hat óra alatt elkészül. 522

Telefon 133.

Telefon 333.

T u d o m á s á r a hozom
a n. é. közönségnek,
::
hogy az
::
•

• arany,
——. ezüst

I iékszeráré i
cikkek árusítását

BESZÜNTETEM.
Ajánlom a kedvező vásárlási alkalmat a n. é.
közönség figyelmébe.

24.— kor.
12.— „
6.— „
2.— n

::

Tisztelettel

::

Bach Antal

Vidéken:
egy évre . . . 28.— kor.
félévre
. . . 14.— „
negyedévre . .
7.— „
egy hónapra .
2.40 „

étterem.

DÍSZTEREM HANGVERSENYEK és
BÁLÁK RÉSZÉRE. Lakodalmak és
egyébb alkalmakra szolgáló kisebb
o-o
és nagyobb termek.
o-o

előfizetési ára Szegeden:

Fürdőkre és nyári üdülőhelyekre utazók
b. figyelmébe ajánlom nagy választék- .
ban raktáron levő

Nyári vasúti menetrendek.

ítéletét.

*Délmagyar ország

Pásztor,

A munkavezetők irásmunkái

a törvényszék

§ Nyolc nap, egy véres kardpárbajért.
A szegedi törvényszék ma foglalkozott ismét
a nevezeties Solty—Székely-féle kardpárbajjail, amelyben Solty Lásziló ás, a volt szegedi
ál-öngyilkos bank hivatalnok ós Székely Béla is súlyosan mtegsebesültok. Az első tárgyaláson a vádlottak nem jelentek meg, mára -azonban előkerültek. A bíróság nyolcnyolc napi államfogházra itélte őket.

Dr. Máday,

A háború és a béke szocilogiája

TISZA-SZÁLLÖ SZEGEDEN.

A gyufa gyári katasztrófa a táblán

Széchenyi-tér 2.
g

Telefon 133.

Telefon 133.

1913. május 11.
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KÖZGA2DASAG
x Gyengülnek a gabonaárak. Newyorkbam a tegnapi nagy ármozgalom után a
kedélyek lecsillapodtak. Nálunk ma ell-ejétől
végig lanyha, hangulat kerekedett fielüL A
több napos esőt ugyanis nem ítélik meg kedvezőtlenül. a belyheili játékosok, akik "mostanában tetszésük szerint dirigálják az irányzatot. A vidéki spekulánsok ugyanis teljesen távoltartják magukat. az üzlettől, ami per
sao ilyen formán nem igen élénkülhet -m-eg és
csakis néhány nagybizományos cég kezében
bonyolódik le. Ezért volt ma lanyha az irányzat és nem .is várható az üzlet megélénkülésié, amig a vidék figyelmét nem tudják felkelteni.
x Tartós üzlettelenség. Londonban tegnap tanácsülés volt, amelyen kijelentették az
Angol-bank vezérférfiai, hogy még egyáltalán nem aktuális kérdés a rátapolitika megváltoztatása. Ez bizonyítja leginkább, hogy a
pénzpiac helyzetében még korántsem állott
be enyhülés és körai Volt még nagyon a remény, amit a pénzügyi körök az Angol-bank
csütörtöki tanácsüléséhez tűztek. Természetesen ez még inkább kié'lesitette az értékpiacon a tartózkodást, mert a külpolitikai bonyodalmak miatt amúgy is le vannak hangolva
a tőzsde spekulánsai. Ma különösen az teti
rossz hatást, hogy a balkáni békét a győzelmes balkáni szövetséges államok folytonos
viszálykodása miatt igen nehezen köthetik
meg. Ezenkivü'l a bolgár-görög háború kitöréstől is félnek, a vaspiacról kedvezőtlen "híreket kolportáltak, az ultimó is közeledik,
ugy, hogy egyáltalán nem volt meglepő az
üzleti csöndnek, az általános kedvetlenségnek
a növekedése. Az árnivó 2—3 koronával
gyöngült, csak a Déli vasutrészvény volt
mindvégig keresett. A készárupiac üzlettelen
maradt.
x A paprikatermesztés és a kamarák.
A szegedi kereskedelmi ós iparkamara, :a budapesti kerteskiedélmi és iparkamarával egyet
értően jiinius 1-én- délelőtt 9 órakor Szegeden, saját helyiségeiben szaktanáeslk-pzást
tart, még pedig a paprika, termelésével, feldolgozásával, értékesítésével és ennek ellen őrzésével kapcsolatos kérdésiek ós kivánallimaik megbeszélése cél játból. E tanácskozás
összehívásával módot Mvánnaik szerezni arra, hogy a paprika forgalomba hozatalának
szabályait irányító ós érvényesítő hatóságok
(kereskedelemügyi iés földművelésügyi minisztériumok, vegyvizsgáló állomások, közegészségügyi hatóságok st-b.) képviselőiniek
részvételével állapíttassanak meg .a mai vi-szszás helyzetiből eredő sérelmek és kívánságok, melyek orvoslására immár elodázhat! a®
szükség van.. A tanácskozás anyaga: A magyar paprika termelésének fokozása fontos
közgazdasági kérdés, mert a maii termelési
quaiitum mellett exportunk fejlődésére nem
számíthatunk. Szükségesnélk mutatkozik e
óéiból .az olasz- és spanyol paprik-aterméilés
tanulmányozása és kísérleti telepeik létesítése. Az értékesítés fellételei a -gyakorlati élet
követelményei szerint volnának megoldandók. Mert. a paprika mai osztályozása, -az osztályok merev elkiilönlitésie s ,a.z a körülmény,
hogy ia vegyvizsgálók egy része a hamisítatlan magyar paprika alkotórészeit^ nagy
zsirtartalmát, feldolgozásának módját nem
ismeri, tarthatatlan állapotokat terenaitett. A
legtisztább minőségű paprika forgalomba hozó kereskedő is ki van téve -a fentebbi okok
miatt a kihágása eljárásnak, büntetésnek. A
mai állapotok jellemzéséül felhozzuk, hogy
.egyilk legelőkelőbb országos jellegű külföldi
élelmiszervizsgáló-intézet mégbizlialtó ellenőrzés alatt porrá tört paprikát is hamisitottnak talált. Az osztályozás
mellőzendő, a
vegyvizsgálót
reformálandó volna, a minőség meghatározására typusolk volnának mególlapitaudók, mély aiz évii terméseredmény figyelembe vétele -mellett ia budapesti és szegedi kamarák által e célra kiküldött bizottság által módosítandó lennie. Az idegen paprika keverése föltétlenül eltiltandó lenne s
aiz idegen paprika feltűnő jelzéssel, csak saját nevte alatt volna forgalomba hozható. Az

gyuígyfürdője,

(a m a g y a r IV A. XJ H
I 1V1)
(Rádiumemanation.)

A continens legszénsavdusabb s ó s é s
vasas radioaktív forrásai, köztük 3
Geysir, 120 holdra terjedő parkban
levő fürdőtelep, enyhe klitna, e z o n dús levegő.

Fürdő és ivókúrák!

Specifikus gyógyfürdöszivbetegekrészére

mely a szivbántalmak és a véredénybetegségek modern theraphiájának öszszes segédeszközeivel rendelkezik.
::
Vannak természetes, szénsavban dus
s ó s fürdői. A szív kimerülésére és begyakorlására terrain (gyógymód) alkalmas sík, illetőleg emelkedő sétautjai.
Rendelkezik Zander intézettel, Röntgenlaboratoriummal, az arzénvalizátióhoz s
fényképezéshez szükséges berendezésekkel. Buziás j a v a i t : női bajoknál, hólyagés vesebánt almáknál, köszvénynél és a
vérképzés betegségeinél. Újonnan épült

modem füföházak, uszoda,hidegvizgyógy
intézet, moórfürdők.— DiatetikuS konyha,
kitűnő fürdőzenekar,hangversenyek nyári
színház, kiterjedt sétányok, tennis játszótér. — Hivatalos orvos-.

Dr. M a h l e r

*

G y u l a .

F ü r d ő o r v o s o k : Blaslni Ferenc dr., Borca
Demeter dr., Dian Miklós dr , Gergutia
T raján dr., Glass Rezső dr., Nagy,Zoltán
dr., Porutin Romulus dr., Pataky Nándor
dr., Schopf József dr., Sugár Rezső dr.,
Wel8z Hermin. Fogorvos Schwenk Antal dr.

nás: Buziásfúrdő, Sadapesttőf 7 óra.
Idény: m á j u a - o k f é b e ^ .
Prospektussal szolgál a fürdöigazgatáság. — A
Buziátl üditö és gyógyvizek, „ P H Ő I V i X "
Mihály-és József-források (öltöésszétkfiloésí telepe
.—A

ellenőrzés módja megállapítaná azt az él-járást, .moly bi-ztosi-taná a feldolgozás helyeinek, a piacök-na-k, raktáraknak sz-aMdysaerü
m-eigvizsgáliását, a typusok megszabását; megállapita-ná, liogy mily-em alkotórészekből áll
a hamisítatlan magyar paprika, utasítást adna a vegyvizsgálata egyöntetű -módszerre, kijelölné azon vegyvizsgálati állomást, melyhez vagy melye,kh-ez ia. paprika-vizsgálat
utaltatnék. Megállapítaná, liogy a vegyvi-zs,gálát kizárólag a paprika tisztaságát konstatálná, a minőséget azonban a budapesti és
szegedi kamarák kebelében e célra alkotott
bizottság állapitaná meg.
x Pénzintézetek szervezkedése. A
Pénzintézetek Országos Egyesülése tegnap
alakította meg' Szentesen, tizedik vidéki körzetét. Fekete Márton országgyűlési képviselő,
alelnök nyitotta m'eg a tanácskozást is a pénzintézetek tömörülésének szükségét -bizonyította. Utána Hantos Elemér igazgató beszélt a
lefolyt pénzügyi válságról. A pénzintézetek
együttműködésével elérhető, hogy a jövőben
a hatét'felm-oinidásck .és. hit-elkorláto-zások ne
érjék védtelenül -az intézeteket, a, hitelélet s-zo
IMitásánaik ellenőrzése egy üzleti 'szempontoktól ment hittélkösjpoát 'létesmtésére van „szűk
ség. Az -egyesülés a válság -mi-nden miegnyi-lváinuliásával szeni-hcín megvédte a vidéki intézeteiket, -ennek -tulajdonit-hat-ó megerősödése
és fellendülése. A tetszéssel fogadott' előadások iitán megalakult a szentes vidéki, körzet,
-amelynek elnökéül Fekete Mán-tort,' -társelnökül Cicatricis Lajos -dr. -főispánt választották
meg. ,A megalakulás után Katona Lajos idr.
tartott előadást a pénzintézeti mérleg revíziójáról. Radó Béla, a Pénzintézetek Országos
Nyugd-ijiegyiesüiete igazgatója, is-mertiettie a
pénzintézeti tisztviselők központi nyugdíj biztosításának az .intézetek ós tisztviselők szempontjaiból való előnyeit.
A budapesti gabonatőzsde.
A mezőgazdasági helyzetről a hosszabb
i-dő óta tartó csapadékos időjárás után sem
vélekedik kedvezőtlenül a helyi spekuláció,
éppen azért és -mivól -a -készáru piacon is olcsóbbodtak a jegyzéseik, a határidőpiaeo-n inkább lanyha volt az -irány. Az árváltozás a;zon
-ban úgyszólván mindegyik cikknél; ugy a
tengerinél is mérsékelt, -m-eirt ,a -forgalom ma
se-m élénkült meg. Föl-mondás: búzából, 18.000
rozsból 1000, tengeriből; 18.000 és zabból 11.000
métermázsa A mai árfolyamok a következők :
Buza -májusra 10.67—68, októberire 11.43
—44. Ro-z-s októberre 9.53—54. Tengeri májusra 8.0j—09, juliusra 8.10—11, augusztusra 8.21
—22. Zab októberre 8.46—47. A készáruvásátron 5 fillérrel -olcsóbb áron néhány ezer -métermázsa -buza -kelt el.
A budapesti értéktőzsde.
A ballkánszöv-etséglesek
torzsalkodásáról
szóló közléseket, a vaspiac -kedvezőtlen j-elientései-t in-em szívesen fogadták a börzén. Rassz
hatást tett az is, hogy a l-on-doni rátát a tegnapi tanácsülésen sem szállították de. Az üzlettelenség -és a-z uiltimó közelsége lis bozzájáírult aiz árnivó le-morzsolódásához. A mai előtőzsdén a nemzet-közi, úgyszintén a helyi
piac ért-ékei 2—3 -koronával hany-aittották, -a
zárlat nyugodt v-olt A kószárupLacon ma -kevés kötés volt.
Kötöttek: Magyar hitel 823—823.25. -Osztrák hitel 626. Hazai bank 286—284. Magyar
;hank 561—562. 4 százaiéikos koronaj-áradók
82.17—82.20. Déli vasút 127—130. Városi 370.
Köz-u-ti 653—654. Rimamurányi 710—711. Saligó 761—762. -Szesz 555—557. U-trikónyi 405—
406. Pbőibus 210—211.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák hitel 626.75. Magyar
hitel 821. Angló ban-k 335. B-anlkvereiin 513.
Unió ba-nk 589.50. Landerbank 514.50. Déli
vasút 129.50. Bllbavölgyi vasiut 339. Rimamurányi 710. Alpesi hányárész vény 986.50. Török sorsjegy 238.25. Márka készpénzért 117.92.
Skoda 882.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos : Várnay L.
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VASÚTI MENETREND
Érvényes 1913. május 1-től.

Városi

APRÓHIRDETÉSEK,

szinház

Hajöszülés
ellen
csakis az ártalmatlan Leinzinger-féle „Hajrestorert"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
yógyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
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Folyószám 320.

f

Szeged, 1913. május 24-én

A Szeged

állomáson.

A BŰVÖS VADÁSZ.

Indulás:
Budapest f e l é : K. exp.
Sz. v.
Gy. v. 6®.
Sz. v. 430. Qy. v. íré. Sz. v. 8 « . Sz. v. 5<". Gy. v.
323. Sz. V. 123. Sz. V. 235.
Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Qy. v. use. Sz. v. 237
T. v. sz. sz. U9 (Nagykikindáig). Sz. v. 5 « . Gy. v. 6'0.
Sz. v. 209. sz. v. 425. K. exp. 30i.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 1 »
Sz. v. 45j. Sz. v. 9«. Sz. v. 11«. Sz. v. 229. Sz. v. 6'5.
Arad f e l é : Sz. v. 3«>. Motor 6io. M. v. 1040. Qy.
m. 1234. Sz. v. 136. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig).
Gy. m. 633. M. v. 725 (Makóig).
Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v.
1015. Sz. v. 207. Sz. V. 338. Sz. V. 615.

Érkezéé:
Budapest f e l ő l : Sz. v. 1203 Q y . v . I l « . Sz. v. 22i.
Sz. v. 709. Qy. y. 600. Sz. v. 10». Sz. v. 1»4. Gy. v. 135.
Gy. v. 737. Sz. v. 537. K. expr. 2 £ .
Temesvár f e l ő l : K. expr. 249. Sz. v. 1251. Gy- v.
900. Gy. v. 641. Qy. v. 239. Sz. v. 133. Q y . v . 635.
Sz. v. 748.
Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ő l : Sz. v. 715.
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. v. 118 (Csókáról). Sz. v. 254.
Sz. v. 555. Sz. v. 1234.

A S z e g e d - R ó k u s állomáson,

Városi jégeladás.

JÓZSEF

rendkívül jutányosán eladók.

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

Kárász-utca 9.

Városi Tanács.

A japánok gyakorlati órzftke

iBEftSOjT'"**"

Indulás:
Gy. v. II35. Sz.

LUCZA

kslmsfestő és vegytisztáénál
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. a

Gyékények

8584/1913. tan. szám.

Arad f e l ő l : Gy. m. 9". Sz. v. 1135. Motor 12*9.
Motor 340. Gy. m. 242. M. V. 626. Sz. v. 93j. M. v. 5]9
Makóról). M. v. 753 (Mezőhegyesről).
Szeged-Rókus felől: Sz. v. 12». Sz. v. 555. Sz. v.
837. Sz. v. 1125. Sz. v. 316. Sz. v. 502.

Legjobb h a j f e s f ő a z
országosai elismert L.elnzinger-féle Ara 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeg-.d.
Széchenyi-tér
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Regényes opera 4 felvonásban. Irta Kind Frigyes. Zenéjét szerzette: Weber K. Mária.
Rendező: FERENCZY FRIGYES.
SZEMÉLYEK:
Ottokár uralkodó herceg
Virágháty Lajos
Kunó. fővadászmester
Agata, leánya
Nagy Aranka
Anna, barátnéja
Déry Rózsi
Max, hercegi vadász
Thorma Zsiga
Kilián, parasztlegény
Oláh Gyula

C s i p k e £8 szövetfüggönyök különös gonddal vegyileg tisztittatnak olcsó árak mellett és rövid idő alatt

m m

~ "

m m

Nagyvárad f e l é :
v. 320. Sz.v. 8'2.
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 715.
(H.-M-Vásárhelyig). V. v. 8«>. (Békéscsabáig).
Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 258. Qy- v .
5«. Sz. v. 619. Sz. v. 814. Sz. v. 1130. Sz. v. 312. Sz. v.
440. Sz. v. 653. Sz. v. 1020.

^

Horgos é s Zenta f e l é : Sz. v. 400. V. v. 120i.
Szeged f e l é : Sz. v. 122. Sz. v. 5<0. Sz. v. 828. Sz.
v. lioe. Sz. v. 300. Sz. v. 445.

•

Érkezés:

L

\\
W f , < iQV
v •'•,
•V

francia szabása fűzéi;
néi diVail(ilSaleg(;$é|{|r

Nagyvárad f e l ő l : Gy. v. 5*>. V. v. 7 « (Békéscsabáról.) Sz. v. 946. M. v. 5 2 (Hódmezővásárhelyről). Sz.
v. 1045. Sr. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. v. 1101.
Ujdombovár—Szabadka felől :;Sz.[v. 355. Sz. v
725. Sz. V. 1048. Sz. v. 1203 Sz. v. 239. Sz. v. 512. Sz. v.
753. Gy. V . 1120 Sz. v. 1217.
Zenta-Horgos felől:

iUJf

legnagyobb választékban

Pollák Testvéreknél,

V. v. 852. Sz. v. 605.

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

Szeged felől: Sz. v. 2«. Sz. v. 802. Sz. v. 1030.
Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 6 » .

Közvetlen kocsik közlekednek:
Budapest nyugati p. u.—Orsova k ő z ö t t
osztály. Budapestről indul 1015.

I—II

Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Szeged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Budapestről indul 1015. Pancsováról indul 301.
Szeged—Békéscsaba k ő z ö t t : I—III. osztály. Szegedről indul 6j3. Békéscsabáról indul 434.
Rövidítések magyarázata: A nagyobb szá sz
órát, a kisebb a perceket jelenti. Esteli 6 órától revgeii 6 óráig éjjel van; ezen időszakba eső érkezésekei
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltük
Sz. v. = személyvonat, Gy. v. = gyorsvonat, M. v . ^ motorvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr.
keleti expres»
t. = tehervonat személyszállítással.

Jftoskovits
Kárász-utca 14.

cipoárúhúza, Szeged]
•

Telefon 10—59.

Nem állítólagos amerikai, sem Bécsi, hanem H F * hazai elsőrendű ""fSS® amerikai
és francia forma, férfi-, uri- és gyermekcipők legszebb és legjobb kivitelben. Szabott
egységes 10—13—17—22 korona árban.
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