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még csak hozzávetőleg is alig lehet megál-
lapítani. 

— Blériot pilóta-iskolát nyit Budapesten. 
Budapestről jelentik: Nemrég szó volt róla, 
hogy Blériot, a francia aviatikus és repülőgép-
gyáros pilóta-iskolát nyit Budapesten. A terv 
nemsokára csakugyan kivitelre kerül. Székely 
Mihály mérnök, a jeles magyar konstruktor a 
napokban Parisba utazik és Blériottal megköti 
a szerződést, mely szerint az iskolát még a 
nyáron fölállítják és Székely lesz a vezető ta-
nár a pesti pilóta-tanfolyamon. 

— A levegő ujabb vértanui. Londonból 
jelentik: New-Orleans repülőversenyterén sok 
ezer ember nézte szombaton Moissant repülé-
sét, aki a Michelin-dijértversenyzett. A Blériot-
gép már nyolcszáz láb magasságban szállott, 
mikor motora fölmondta a szolgálatot. Az alant 
hullámzó tömeg egyszerre rémes üvöltésben 
tört ki : az aeroplán fölborult a levegőben és 
szédítő sebességgel zuhant le. Moissant aviatikust 
összeroncsolva szedték ki a pozdorjává törött 
repülőgép alól Még lélegzett, de néhány perc 
múlva meghalt. A Michelin-versenyt egyelőre 
nem folytatják. — Mikor ez a katasztrófa New-
Orleansban történt, szinte egyidőbon zúzta ma-
gát halálra a kaliforniai Los-Angelesben a ma-
gassági rekord hőse, Hoxsey, ugyanaz, aki 
nemrég St. Louisban magával vitte kétfedelű 
gépén Rooseveltet. Széditö magasságban repült 
Hoxsey, mert a saját rekordját akarta felül-
múlni, egyszerre megállott a csavar, a biplán 
fölbillent és az aviatikus kiesett a nyeregből. A 
repülőgép estében utóiérte Hoxseyt és rázuhant. 
Hoxsey szörnyethalt. Akik mérték a repülést, 
azt mondják, hogy hétezerötszáz lábnyira jutott 
magasan a felhők fölött. 

— Menelik király hadizsákmányt vesz. 
Londoni jelentés szerint angol politikai körök-
ben nagy feltűnést kelt az a hir, hogy a tokiói 
kormány hatvanezer puskát és hatmillió töl-
tényt adott el Abesziniának. Ez az ogész had-
seregre való arzenális Port-Artur elfoglalásánál 
esett a japánok hadi zsákmányául. A japáni 
hadügyminisztérium már régebben áruba bo-
csájtotta a háborúból való zsákmányt, mignem 
most akadt egy rejtelmes megbízott, aki egy 
tömegben vásárolt hatvanezer puskát, hat-
millió töltényt.. Ez a megbízott egy francia 
ügynök, akit Abesziniának párisi követe küldött 
Tokióba. A hatalmas fogyverrakoroányt Dzsibu-
ziból — francia kikötő — szállítják el Menelik 
király országába. 

— ,,Dohányra kellett". Ezzel a két lako-
nikus szócskával vágta ki magát a szegedi 
rendőrségen Pellei Albert asztaloslegény, aki 
egyébként családos ember. Szabó Lajos Kossuth 
Lajos-sugáruti műhelyében dolgozott a rovott-
multu Pellei. Nem sokáig volt azonban ott, 
mert enyves keze volt: mindennap hozzá-
ragadt valami. Pellei a télikabátja alá rejtve 
vitte el a műhelyből a drága szerszámokat, 
amelyeken azután néhány garasért túladott. A 
mester egy izben észrevette, hogy Pellei va-
lamit rejteget a kabátja alatt és meg is kér-
dezte, mit visz, amire a segéd azt felelte, hogy 
eleséget vett a családjának. Szabó azonban 
nem hitt neki és megnézte, mi van a télikabát 
alatt: — egy vadonatúj gyalu volt. Szabó je-
lentést tett a rendőrségen, a tolvaj segéd 
azonban megugrott. Kiderült, hogy álkulescsal 
fosztogatta a műhely szerszámládáját. Hétfőn 
egy rendőr megismerte a Széchenyi-téren Pelleit 
és bevitte az inspekciós rendőrtisztviselő elé. 
Itt jelentette ki a megrögzött tolvaj, hogy 
azért lopott, mert a pénz dohányra kellett. Le-
tartóztatták. 

— A szegedi rendőrség krónikája. Tóth 
József huszonhárom éves gyári munkás, aki a 
Róka-utcában lakik, vasárnap reggel elkesere-
désében a villamos alá vetette magát. A kocsi-
vezető azonban még jókor állította meg a ko-
csit és igy nem történt semmi baj. Tóth a nyo-
morgása miatt akart meghalni. — December 
harmincegyedikén Farkas György inasgyerek 
betört Beke Éva lakásába, ahonnan kilenc ko-
ronát vitt el. A fiatal betörőt még aznap el-
fogta a rendőrség. 

— Olcsó brilliáns ékszerek, müipari 
tárgyak jutányosán csakis Fischer Testvé-
reknél Szeged, Kárász-utca, szerezhetők he. 

T Ő Z S D E . 

Budapest i gabonatőzsde. A délelőtti gabona-
határidőüzlet irányzata szilárd volt. Félkét órakor 
a kővetkezők voltak azáróárfolyainok : buza áprilisra 
11.06—11.07, buza májusra 10.96—10.97, buza októ-
berre 10.60—10.61, rozs áprilisra 7.80—7.81, zab áp-
rilisra 8.41—8.42, tengeri májusra 5.58—5.59. 

Készáru-üzlet: 5 fillérrel nagyobb áron elkelt (50 
kilogrammonként) 3000 mm. buza. Rozs ártartó, 
tengeai változatlan, zab 5 fillérrel olcsóbb. 

Busa. Tiszavidéki: 100 mm. 79 k. 23.— K, 200 
mm. 79 k. 23.— K„ 500 mm. 78 k. 22.60 K, ke-
verékes, 1000 mm. 77 k. 22.90 K. 

Marosi-. 100 mm. 76.3 k. 21.75 K, keverékes. 
Rozs: 100 mm. 15.20 K, 500 mm. 15.10 K, kész-

pénzfizetés mellett, paritásra. 
Zab : 100 mm. 16.60 K, 100 mm. 16— K, dohos, 

100 mm. 15.90 Ií, dohos. 
Tengeri 300 mm. 15.10 K, készpénzfizetés mellett, 

paritásra. 
Bn( lapest i ér téktőzsde. Az előtőzsde iránya, 

a király egészségi állapotáról terjesztett kedvezőtlen 
hirek hatása alatt, gyönge volt. A nemzetközi, úgy-
szintén a helyi értékek 1—2 koronával csökkentek 
és átmeneti javulás után csöndesen zárultak. A 
készárupiacon a kőbányai gőztéglagyári részvény 
vonta magára a figyelmet 100 koronás áremelkedésé-
vel, mig a többi alig változott. — Köttetett: Osztrák 
hitel 674.50—675.75 Magyar hitel 862.75—864. Korona-
járadék 92.07Va—92.15. Leszámitolóbank 604—605. 
Jelzálogbank 502.50—506. Rimamurányi 674. Közúti 
vasút 772—773.50. Hazai sorsjegy 118.75—117.50. Hazai 
bank 309. Magyar bank 748.50—749.50. Agrárbank 
520.75—522.25. Kőbányai gőztéglagyár 2080—5180. 

Délben nyugodt volt az üzlet iránya, mert a ber-
lini jelentés nem elégített ki. Az értékek ára csekély 
ingadozás után változatlan maradt. A készárupiacon 
a kőbányai gőztégla-részvény ismét jelentékenyen 
javult, a többit azonban elhanyagolták. A járadék-
piac tartott volt. — Köttetett: Osztrák hitel 
674.75—675. Magyar hitel 863—863.75. Koronajáradék 
92.10—92.121/,. Leszámitolóbank 604.25—604 75. Jel-
zálogbank 505—505.75. Rimamurányi vasmű 673.50. 
Osztrák-magyar államvasút 752.50. Városi villamos-
vasút. 403.50—404. Közúti villamosvasút 772.75. Hazai 
bank 309. Magyar bank 748.50—749. Agrárbank 
520—52150. Salgótarjáni kőszén 652. Fegyvergyár 
434. Beocsini 775—780. Kőbányai gőztéglagyár 2140— 
2250. Szanatórium 13.55. 

A dijbiztositásért fizettek: A hitelrészvényért hol-
napra 3—4 koronát, 8 napra 6—8 koronát, január 
hónap végére 12—14 koronát. 

Bécsi börze. A mai értéktőzsdén a kötések a 
következők voltak : Osztrák hitelrészvény 675. Ma-
gyar hitelrészvény 862.50. Anglo-bank 325.25. Bank-
vorein 559.—. Unió-bank 641.—. Landerbank 535.75. 
Osztrák-magyar államvasút 751.50 Déli vasút 115 50. 
Rimamurányi vasmii 674.50 Alpesi bányarészvény —.—. 
Májusi járadék —.—. Magyar koronajáradék 92,05 
Osztrák aranyjáradék 261.50. Márka készpénzért 
117 55. Ultimóra 117.60. 

BUDAPESTI UTMUTATO 
Mii játszanak ma a sz ínházakban: 

Magyar Királyi Operaház: Hercegkisasszony. 
Kezdete fél nyolc órakor. 

Nemzeti Színház: Elektra, Szeleburdi. Kezdete 
fél nyolc órakor. 

Várszínház: Szünet. 
Víg színház: A testőr. Kezdete fél nyolc órakor. 
Király Színház : Cigányszerelem. Kezdete fél 

nyolc órakor. 
Magyar Színház: Sárga liliom. Kezdete fél 

nyolc órakor. 
Fővárosi Városligeti. Színház: A halhatatlan 

lump. Kezdete fél nyolc órakor. 
Uránia Színház: A vasút. Kezdete fél nyolc 

órakor. 

EHZS£BET-KŰniiT 31. 

TELEFON 110—28. Sí. 

Minden este pont 8 órakor a kolosszális januári műsor. 

Collius and Hart L S ^ S k 
Még néhány na- E Rfi Q D 8 F és a kis öcscse, a két 
pigprolongálva: ' csodálatos embermajom 

A bankpénztáros, Belasco drámája. 
Solti, Szécsi, Sarkadi, Német Toncsi teljesen uj szólókkal. 
Uj cirkusz. A kis harang. Pesti liázépités. A népszámláló. 
Hej, hej, hej! Nézlek, nézlek és még 12 legelsfirangu uj attrakció. 

Szerdán, 1911 január 
4-én lép föl először K o r n a i B e r t a a következő 

ujdouságokhan : 
Vénus a zöldben, operett. Ir taLothar Rudolf. Zenéjét StrauszO. 

A primadonna. Dörmann Félix bohózata. 
Minden csütörtökön, vasár- és ünnepnapon két előadás. Délután 
fél négy órakor mérsékelt, este nyolc órakor rendes helyárakkal. 
A télikertben Koyal-kabarct. Csupa uj, nagyszerű ének- és 

táncszám. — A legvidámabb budapesti hely. 

Kovócs-kilvéháic, Andrássy-ut (Oktogon-tér), 
szegediek találkozóhelye. 

Szimplon-kávéház (üzletvezető ITaidu József) 
József-körűt 8. 

Bodő-kávéhAz, József-kürut 56. 
István-király szálló, Podmanitzky-utca. Ké-

nyelmes szobák. Mérsékelt árak. 
Kittner Mihály éttermei Erzsébet-körut 13. 
Reményi Mihály, Magyar királyi zeneakadé-

miai hangszerkészítő, Király-utca 58. 
Szénási és Kardos r.-t. részletfizetésre is 

szállít zsebórákat, fegyvereket, hangszereket 
stb. VI. Andrássy-ut 1. 

Dr. Fabinyi, volt kórházi orvos Rákóczi-ut 8, 
gyökeresen gyégyitja a nemi betegségeket. 

1AIGNER KAROLY 
ügyvéd irodáját 

Rudolf-tér 6. sz. alatt 
(Téth Péter-ház) megnyitotta. 

KÖZIGAZGATÁS 
Az eisö petíció. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi törvényhaté-
sági bizottsági választásokra beérkezett az 
első petíció. A IX/a közigazgatási kerületben 
László Kálmánt, Ördög Vincét és Bokor Károlyt 
választották meg és a választás eredményének 
megsemmisítését kérik, illetve Bokor Károly 
helyett Sőreghy Mátyás dr-t kérik igazolt, meg-
választott bizottsági tagnak elfogadni. A Lázár 
György dr polgármester elé eljutott irás szö-
vege igy hangzik: 

Nagyságos Polgármester ur! Az 1910. évi de-
cember tizennyolcadik napján a IX/a közigaz-
gatási kerületben megtartott törvényhatósági 
bizottsági tagválasztásnak a választási elnök 
által kihirdetett eredménye ellen panaszszal 
élünk és a tekintetes igazoló választmánynál 
tisztelettel kérjük: 

Méltóztassék a IX/a közigazgatási kerületben 
1910. évi december tizennyolcadik napján meg-
tartott törvényhatósági bizottsági tagválasz-
tást egészében megsemmisíteni, illetve a vá-
lasztási elnök által megválasztottaknak kijelen-
tett László Kálmánt, Ördög Vincét és Bokor 
Károlyt nem igazolni, legrosszabb esetben 
László Kálmánt, Ördög Vincét és Sőreghy Má-
tyás dr-t jelenteni ki igazolt megválasztott 
bizottsági tagoknak. 

Indokaink a következők: A bizottsági tag-
választás alkalmával oly sok szabálytalanság 
ós törvénysértés történt, hogy a beadott és 
kihirdetett szavazó-lapokon nem képviselik le-
szavazott választópolgárok akaratát. 

Maga azon körülmény is, hogy a választási 
elnök testvérbátyja volt az egyik választás 
alá kerülendő bizottsági tagnak, kinek meg-
bízatása a múlt év végével lejárt, nagy mér-
tékben akadályozta a választópolgárok akaratá-
nak tiszta érvényesülését, mert a kortesek azt 
a körülményt, hogy a helyettes polgármester 
ur előtt kell szavazni, ki pedig bátyja az egyik 
jelöltnek, nagy mértékben kihasználták. 

A szavazás alkalmával többször panaszt 
emeltünk amiatt, hogy a szavazók egy részét, 
akik természetesen a mi híveink voltak órák 
hosszat várakoztatták az udvaron a szavazási 
ajtó előtt, mig csak elő nem adták a Sőreghy-
féle szavazó-lapot. Az alatt a Bokor, László, 
Ördög listával szavazókat a tanítói magánlaká-
son eresztették a választási előszobába és nem 
a választási terembe. Ezen hosszú várakozást 
a Sőreghy szavazók megunták, egy részük 
elment haza a nélkül, hogy leszavazott volna, 
egy másik jelentékenyebb része (legalább hat-
van-hetven választó) pedig szintén a tanítói 
magánlakáson ment keresztül és szavazott a 
Bokor, László, Ördög listával, csakhogy a nagy 
tolongásbél megszabaduljon. 

Ezen eljárás ellen a választási elnöknél 
panaszt emeltünk, de annak intézkedésére 
intézkedés nem történt. 

A helyettes választási elnök, Potyondy Mik-
lós, kinek pártatlanságát minden körülmények 
között meg kellett volna őrizni, nyilvánosan 
korteskedett Bokor László ós Ördög mellett, ez 
oly törvénysértés, mely maga elegendő az egész 
választás megsemmisítésére. 

A választópolgároknak még a zsebeit is ki-
kutatták Lanló Mihály, Kéri Lajos tanító, 
Szendrei és Bokor fiatalemberek és több más 
tulbuzgó kortes és ha találtak a szavazóknál 
Sőreghy szavazó-lapot, azt széttépték és ke-
zükbe nyomták a Bokor, László, Ördög szavazó-
lapot ós akkor betuszkolták a választási helyi-
ségbe. Sőt az is sok esetben megtörtént az 
írni és olvasni nem tudó szavazókkal, hogy 
elvették a Sőreghy szavazó-lapot, mondván, 
hogy az nem jó cédula ós adtak neki Bokor, 
László, Ördög szavazó-lapot, mondván, hogy 
ezen is rajta van Sőreghy. Igy is elvesztet-
tünk harminc-negyven szavazatot. 

Ha azután mégis valaki még ily körülmények 
mellett is Sőreghy szavazó-lappal bejutott a 
választási helyiségbe, ott Licht Gyula állat-


