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komoly alapja a följelentésnek, az már más 
kérdés. Mindenesetre kiiipms az, hogy q bu-
dapesti cég ja följelentéshez nem csatolta a 
megrendelő lapot, amit a munkáról a bank ki-
állftqtt. 

Megemlítjük végül, hogy Eár.y Antalnak 

nemrég^ a szegedi pénzügyigazgatósággal 

keletkezett baja, tizennyolcezer korona adó-

különbözei jjii^tt. Ez az ügy a vizsgálat stá-

diumába? v^n. 
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KflJönps vál(Jpör. 
(Elválasztottak egy asszonyt az urá-

tól, tudtán kivül. — Bűnügyi fel-

jelentés a szeged] ügyészségen.) 

(Saját tudósítónktól.) A válópörök soha-
sem szenvednek hiányt érdekes és szenzá-
ciós fordulatokban. Legtöbbször azonban 
egyszeri) kis pikáns esetek ezek, amelyek a 
port vagy a férj, vagy az asszony javára 
döntik el. Amelyik házasféínek érdekében áll 
a válás, az réndszerint minden alkalmat 
megragad, sőt néha cselhez is folyamodik, 
hogy a hosszadalmas válópört mielőbb befe-
jezéshez jijttassq. Páratlanpl áll azonban a 
válópprök bonyodajmas krónikájában az az 
eset, amely egy szegedi uriasszonnyal tör-
tént. A budapesti királyi törvényszék elvá-
lasztotta jogerősen az urától anélkül, hogy 
az asszony a válókereset beadásáról bármit 
is tudott volna, anélkül, hogy egy tárgya-
lásra is megidézték volna. A külpnös váló-
pörnek folytatása is lesz, mert az úriasszony 
Kormányos Benő dr ügyvéd utján, ma bűn-
vádi följelentést tett a szegedi ügyészségen 
férje, Tarnóczi Béla ellen, közokirat hamisí-
tás bűntettéért. 

Az érdekes ügyet a följelentés igy mond-
ja el: -j' 

Tekintetes királyi Ügyészség.! 

Férjemmel, Tarnóczi Bélával, Kispes 

ten 1905. január 25-én törvényes házasságra 

léptem. Házasságunkat férjem szülei, akik 

Temysvárott laknak, első percektől Ifogva el-

lenezték, mert én református, a férjem pe-

dig zsidó vallású volt. Férjem, aki jelenleg 

Temeavárptt lalkik, emgem 1908-ban megté-

vesztett azzal a kijelentésével, hogy szülei-

nek haragját kikerülhesse, nekünk egymás-

tól színleg el kell válnunk, de azárt a házas-

életet folytatni fogjuk a szülők félrevezetése 

végett. 

Én semmi rosszat sem sejtettem s 

mi Budára költöztünk, ahol Bánóczi Károly 

és neje. álnév alatt a Zsigmond-u. 58. számú 

házban laktunk. Igy éltünk három hónapig. 

Budáról Pozsonyba költöztünk s ott 1910. 

február hó 1-éig tartózkodtunk. Innét ismét 

Anssigba menjünk, ahol 1911. é/vi november 

l-ig voltunk együtt. Ekkor a férjem engem 

azzal az Ígérettel, hagyott el, hogy ha Sze-

gedre költözöm, ő ott, megélhetésemet biz-

tosítani fogja, Küldött is nekem liavi 90 

koronát 1912. évi augusztus l-ig s minthogy 

sem augusztusban sem szeptember hayában 

seuuui tartás dijat uem kaptam, a dolog ne-

j';em feltűnt. Érdeklődni kezdtem S ekkor 

rájö.ttpift, hpgy a budapesti, törvényszék 

6476. p. F. 11. számú ítéletével 1911. április 

5-én férjemtől jogerősen el. lettem, választva, 

anélkül, hogy akqr értesítést, akár bármi 

más idézést is a bíróság részéről kézhez, kap-., 

tam volna. 

Minthogy éu férjemmel még a tudtomon 

kivül ellenem, indított és lefolytatott válóper,, 

tartama ujaj j is együtt éltem, nyilvánvaló, 

hogy a k, 

400. §-ába ütköző közokirat büntette követte-

tvjtt el, mj okból ügyvédem által férjem Tar-

UÓcai Béla temesvári lakos ellen bűnvádi 

feljelentéssel élek. Kérem a királyi ügyész-

séget: 

Méltóztassék jelen feljelentésem folytán 

a budapesti törvényszéktől a válóperre vo-

natkozó iratokat beszerezni, a bünvizsgála-

tot iférjem ós ismeretlen tettestársak ellen 

folyamatba tenni s a lefolytatott eljárás 

után a budapesti törvényszék 6476/V. 911. 

számú ítéletét hatályon kivül helyezni. Tisz-

telettel : 

Tarnóczi Béláné, sz. Biró Teréz. 

H I R E K 

Szegedi kalendárium. 
AZ IDŐ: Mára ugyan-

csak bevált a hivatalos 

gff I időjóslás, ' amely tegnap 

é j 8 azt jósolta, hogy sok he-

^ ^ 8 lyütt eső lesz. Szeged is 

épen ezek közé a helyek 

közé tartozik. Itt is egész 

nap, úgyszólván szünet nélkül zuhogott az 

eső. Szombatra még szomorúbb időjóslást 

kell közölnünk. A meteorológiai intézet je-

lentése szerint: még változékony és igen hű-

vös idő várható, elvétve csapadékkal ( eső 

vagy hó.) — Szép tiapon csak arm ébredünk, 

hogy feb,ér takaró borítja be a házakat és-

utcákat ás itt lesz, a rettegett, karai tél. 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-

ggá a polgármester, a főkapitány pedig 

IV- l-ig. 

A KŐZKŐRHÁZBAN: A beteg látoga-

tási idő délután 1—3-ig tart. 

A SOMOGYI KÖNYVTÁR: Nyitva dél-

előtt W—l-ig, délután 4—7-ig. 

VÁR-OKI SZINHÁZ: Este 8 órakor 

A frankfurtiak, vígjáték. 

URÁNIA-SZÍNHÁZ: Az előadások este-

6 órakor kezdődnek,. Bemutatóra kerül 

a SZEGEDI Rákóczi-szobor leleplezés. Kato-

na-becsület cimü dráma, 

VASS-MQZI: Az előadások este 6 óra-

kor kezdődnek. Autó és ekszpress cimü drá-

ma. A Rákópzi-szobor leleplezése. 

A szegedi mozgósitás. 

(Saját tudósítónktól.) A háborús hirek 
hatása alatt már néhány nap óta elterjedt 
Szegeden az a hir, hogy az itten állomásozó 
katonaságot is mozgósította már a hadügyi 
kormány. A mozgósitás eddig még nem tör-
tént meg. Természetesen azok az intézkedé-
sek, amelyek a mozgósitás. megszokták előz-
ni, már Szegeden is megtétettek és épen ez 
adott okot a mozgósitása hir terjesztésére. 

Csütörtökön a temesvári hadtestparancs-
nokságtól távirat érkezett, amely azt a pa-
rancsot hozta, hogy az összes szegedi ezre-
dek parancsnokai gondoskodjanak arról, 
hogy az ezredek bármely pillanatban ké-
szenlétbe helyezhetők legyenek. Ezt a pa-
rancsot természetesen nyomban sietve haj-
tották végre az egész vonalon, ami főleg ab-
ban nyilyánul, hogy a tisztikar tagjai az ál-
lomáshelyről nem távozhatnak, szabadságot 
senki sem kaphat és aki lakásáról távozik, 
az is gondoskodni köteles, hogy minden eset-
leges értesitést gyorsan megkaphasson. 

Ennek a készenlétbe helyezésre való elő-
készületnek az a gélja, hogy a határon pil-

lanatnyi események történhetnek és el kell 
készülve lenni árra is, Wgy a twfeictórrkép-
peni mozgósitás véghezvitele előtt már .csa-
patokat kell előreléptetni és az ilyen termé-
szetű mozdulat sikere legelsősorban a gyor-
saságban rejlik. 

Másik távirat is jött azonban és ebben 
a temesvári had testparancsnokság Lekérte 

a szegedi ezredek mozgósítási tervezetét. A 
fontos iratokat az este elküldték Temesvár-
ra. Erre az intézkedésre azért lehetett szük-
ség, mert az előre elkészített tervezet az ak-
tuális körülmények szerint némi változás alá 
esik. Ezt a változást kívánják most gyorsan 
keresztülvinni, ami ismét annyit jelent, hogy 
aztán most már igazán csak egyetlen jelre 
van szükség, hogy a fegyverkezés és előre-
nyomulás egy beigazított rettetenetes gépe-
zet pontosságával indulhasson meg. 

Ez ugyan csak a végső esetben fog meg-
történni és még ez sem jelenti azt, hogy a 
Balkán-államok fegyveres vitájába beleszól a 
Monarchia is, mint aktív résztvevő. Ez csak 
olyan előzetes óvatosság és előmozdítója an-
nak, hogy diplomáciánk szavának nagyobb 
súlya legyen. 

— A király nevenapja. Őfelsége neve-
napja alkalmával, mim minden évben, az 

.idén is ünnepélyotS naigymise volt a buda-
vári koronázó 'templomban. Ot.t voltak: 
Zichy János gróf, Székely Ferenc, (Serényi 
Béla gróf és Josipovich Imre minisztereik, az 
államtitkárok, Wlassics. Gyula, a közigazga-
tási -bíróság és Günthcr Antal, a Kúria el-
nöke, Ráday Gedeon gróf, Pest vármegye 
főispánja, Bárczy Ist.ván polgármester, a 
külföldi diplomaták ós még többen. Az ün-
nepi nagymisét Vaiszary Kolos hercegprí-
más helyett Kohl Medárd ifelszentelt püspök 
pontifikálta fényes segédlettel. Ezt megelő-
zőleg a budavári helyőrségi .templomban a 
hadsereg tisztjei számára volt ünnepi mise, 
amelyet Várady Géza tábori főpap mondott. 
Az ünnepi mise után a politikusok és az elő-
kelőségek a miniszterelnöki palotába vonul-
tak, hol a kitett gratulációs iven aláirtaik a 
nevüket. 

— Berzeviczy nem kfizvetit békét. Egyes 

budapesti lapok azt irták, hogy a magvar 
politikában változásra számítanak és béke-' 
tárgyalások indulnak, azokat Berzeviczy Al-
bert inditja. Berzeviczy most nyilatkozik és 
ezeket mondja: 

— Semmiféle béketárgyalást az ellenzék-
kel nem kezdettem és nem folytatok. Ugy 
látszik, mindezek a hirek annak a látogatás-
nak a nyomán keletkeztek, amelyet gróf Ti-
sza István tett legutóbb nálam. De hiszen 
mi mindig állandó érintkezésben voltunk és 
vagyunk egymással és egymást gyakorta 
megszoktuk látogatni. Hogy levelet irtam 
volna a politikai helyzetről Tiszának? Hi-
szen mi egész nyáron levelezésben voltunk 
egymással. Az embereket, ugy látszik, az ej-
ti tévedésbe, hogv én tavaly ősszel, mint a 
képviselőház elnöke, béketárgvalást folytat-
tam az ellenzékkel. De ez akkor állásomból 
folyó* hivatalos, kötelességem, volt. Most azon-
ban nem vagyok több, mint egyszerű képvi-
selő, misszióm nincsen és igy tárgyalást a 
saját szakállamra nem kezdhetek. 

— Pálfi Antal szegedi polgár aján-

déka Aradnak Egyik aradi újság, a Függet-

lenség irja: Pálfí Antal, aki az aradi erek-

lyemuzeumot már több becses emléktárgy-

gyal gazdagította, ujabban, egy nagyértékü 

festményt küldött a muzeumnak ajándékba. 

A festmény Barabás Miklós, festőművésznek 

„Cigány' karaván" név alatt ismert eredeti 

müve, amely mü tárgyának gazdagsága és 

érdekessége Petőfi Sándort a „Szent, Kleo-

fás" kezdetű költeményének megírására ösz-

tönözte. A muzenm vezetősége fölkérte Ró-

zsaffy Dezső drt, az Országos Szépművészeti 

Muzeum szakértőjét, hogy a kép eredetének* 


