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Hazárdjáték.
Politikai körökben élénk feltűnést kelt
a Reichspost mai cikke, mely e cim .alatt:
A magyar ellenzék hazárdjátéka.
Lesújtó
Ítéletet mond a magyar ellenzék magatartásáról, melyet most készül megkoronázni
azzal, hogy megnCheziteni igyekszik a magyar kormánynak a románokkal való .megegyezést. Azt az áílitást, mely szerint Ferenc Ferdinánd trónörökös Tisza megegyezését a románokkal ellenzi, a Reichspost
ostoba fogásnak nevezi. Kiemeli, mily nagy
melegséggel érdeklődik a trónörökös a román nép és annak helyzete iránt, aki ennélfogva nem is kívánhatja, hogy a megegyezés érett megfontolása máról-holnapra jöjjön létre. Nyilvánvaló, hogy a magyar ellenzék a béketárgyalásokat azért
gyanúsítja meg, hogy e hiresztelések piszkos hullámaiban elpusztuljon a magyarok
és románok közötti megegyezés és Tisza
minisztériuma megfosztassák egy ilyen politikai tett sikerétől. A Reichspost szerint,
ha az ellenzéknek sikerül a megegyezést
meghiúsítani, az messze visszavetné az ország belső konszolidációját és a magyarság állandó politikai elszigeteléséhez vezetne. Még a németséggel való barátkozás sem bírhat értékkel, ha együtt jár a
többi nemzetiségekkel való viszálykodáss a l Az ellenzék hazárdjátékot űz saját
nemzetének boldogságával, mikor a magyar-román megegyezés ellen dolgozik.
A Reichspost cikke többek között —
hü forditásban — igy hangzik:

III. évfolyam 13. szám
A magyar ellenzék által terjesztett
mende-mondák csak arra valók, hogy eltemessék vagy legalább is kísérletet tegyenek a magyar-román megyezési tárgyalások eltemetésére. Eljárásúiknak ez az egyedüli célja: a nemzetiségi békét
akarják
meghiúsítani. Lehetséges, hogy a magyar
ellenzék kevésbé törekszik ezzel a románok iránti ellenszenvét mutatni, mint inkább lehetetlenné akar tenni egy politikai
müvet, amelyet irigyel a gyűlölt Tiszakormánytól. Az eredmény azonban teljesen ugyanaz.
Bármi okból teszik is lehetetlenné a
megegyezést, ez oly szerencsétlenség, a
mely mindenesetre súlyos kárára lesz a
magyarok és románok közötti viszonynak
és újból erősen hátráltatja a belső konszolidáció munkáját, legközelebbi
eredménye
a magyarok maradandó politikai elszigeteltsége lesz és föl lehet vetni a magyar
ellenzéki politikusok előtt a kérdést: —
Mily számítás alapján akarják ez elszigeteltséget kockáztatni? A románokkal ellentétben, a szlávokkal való béke hiján, a m a gyarokat két oldalról fenyegeti az áradat
elsodorással. A magyarok reményteljes
pillantást vetve a németségre, bizonyos
közös ellentétékben bizakodnak. De tévednek. A monarchia németei a magyarokkal
együtt bizonyára sok szolidáris érdeket követnek, de melyik nemzettel nincs ily érdekközösségben? A magyarság azonban,
mely a németekkel való szövetségbe csak
a horvátok, a románok, a szlávok és rutéhek gyűlöletét hozza el, a koalícióra nincs
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képesítve. A magyar nép javára csak az a
politika szolgál, amely józanul a népállam
és népszövetség szükségleteihez
idomul.
Minden más politika nagy változások
és nagy események korszakában csak véletlenségből tengeti életét és abban a pillanatban összeomlik, amidőn ellenfelei találkoznak és egyesülnek. A mult év politikai eseményei arra tanithatják a magyarságot, hogy ennek lehetősége igen közel
áll. S jaj ebben az esetben a magyaroknak.
Minden más nemzet játékában bir talán
még egy ütőkártyával, amelyben még bizakodhatik. A Magyarságnak
azonban
nem volna ilyen, ha valami állam katasztrófát idézne elő. A mostani
államiság
romjai között a magyarság csak meghalhat. A magyar képviselőház ellenzéke ezért
tehát hazárdjátékot játszik saját nemzetének szerencséjével, 'ha a .magyar-román
megegyezés ellen dolgozik. A polgári életben a hazárdjátékosokat bezárják, a politikai életben a főbenjáró bűnösök pellengéjére kerülnek.
A Reichspost cikke igazán nagyjelentőségű amiatt a kapcsolat miatt, amely a
trónörökös személyéhez füzi. Hogy ép ebben a sajtóorganumban jelent meg a cikk,
fényesen dokumentálja egyben még azt is,
hogy milyen kevés hitelt érdemelnék azok
az ellenzéki híresztelések, melyek tudni vélik, hogy Ferenc Ferdinánd trónörökös a
Szent István csatahajó vizrebocsátási ünnepségére azért nem megy el, hegy ott Tisza István gróffal kelljen találkoznia. A
trónörökös lapja ma a legvilágosabban jel-

— Nagyon sietős innivalója van uram,
szabott ruhája egészen elbűvölt. 'Már nem
unatkoztam, hiszen volt mivel foglalkoznom: akkor átengedem helyemet. — De eközben
Irta : Richárd O'Monroy.
epedve vártam; mig tfelém fordulva majd el- erősen szorítottam blankettámmai] az itatóspapirt.
halad mellettem..
Ha Párisban vagyok és nem mehetek a
— 'Nem . . . de egy hölgy azt 'hitte,
Eközben, magas, elegáns, körszakállu ur
versenyre, akkor a vasárnap a hét legunalhigy
itt feledte megirt sürgönyét . . .
masabb napja előttem. Mint megcsontosodott lépett bs és egyenesen (félém tartott, aztán
Olyan magasra húztam fel szemöldösziszegve
'mondta:
párisi Auteul-t és Longeham-t még csak tar— Mit keresel te itt? Azt hittem, már kömet, amennyire osalk képes valék, hogy
tom valamire, de arra sohasem bírnám ma- anyádnál vaígy!
ezzel imitáljam csodálkozásomat. Nem, itt
gamat elhatározni, hogy Chawillytoe ikiránE hang hallatára a hölgy ijedten .fordült nem maradt semmi. A körszakállas ur, maid
düljak. Az északi pályaudvarról való utazás vissza. Teremtőm, de gyönyörű volt! Elpi- (fölégette tekintetével a pulpitust, de végre is
sok időt venne igénybe és amúgy sem eléggé rult, zavarba jött, de csak egy pillanatra. A elment.
érdekes.
— 'Egy szarvval több vagy kevesebb
másik percben a világ legtermészetesebb
Itthon maradtam tehát, hogy Íróasztalo- hangján, felelte:
van a világon, az oly mindegy — gondoltam
mat rendbehozzam, régi papírok között ke— Igen, csákugyan a mamához készül- magamban és zsebre dugtam a szép asszony
resgéilíjek és elsárgult leveleket újra átolvas- tem, de útközben eszembe jutott, hogy szabó- sürgönyét.
sak. E foglalkozásom közben, kezembe akadt nömnék kellene sürgönyözni és — de még
Első tervem az volt, hogy elküldöm a
egy s'ürgönytlap, melyen elegáns, arisztokra- okosabb lesz, Iha (magam megyek el hozzá. címzettnek. Ámde, ha a hölgy n«m 'tud róla,
tikus betűkkel a következő szöveg volt Írva:
Elhagyta helyét s az ur karjába fűzte nem fogok-e zavart csinálni evvel? . . . Legjobb lesz, ha visszaszolgáltatom 'küldőjének.
„Ghartrairr őrnagy Versailles Saint kezét és nyugodtan indult kifelé.
Claude avenue 17. utazásomat holnapra haA sürgöny pedig ott maradt és az ez. Az ő joga az: tenni vele, amit akar. Bemenlasztottam, üdvözöl Jeanne." Alatta a íöladó- Még meg sem szárad, én 'tettem rá az ita'tó- tem tehát a kávéházba, átböngésztem a cim
és lakjegyzéket. Dubois asszony nevét azonnak neve volt jelezve: „Duboisne Washing- papi'rt.
ton-ut 81."
Oh ezek az asszonyok. — gondoltam ban sehoiseni találtam a Washingtoni-uti laHogyan is került ez a távirat az én írá- magámban és elkezdtem beírni a magam kók között. De hiszen kezemben a pontos
saim közé! Igen. imár emlékezem rá. A pos- blankettáját. Alig pár sort irtam még, mikor cim. 81-i'k szám. Egyenest' oda tartottam.
tán voltam, ahol minden fülke előtt él volt ismét felém közeledett a kör szakállas ur. Azon az uton egyáltalán nem volt 81. szám.
foglalva a hely és én unatkozva vártam, mig Most nagyon izgatottnak látszott és szeme Ugy látszott, az illető 'hölgy eléggé óvatos
rám kerül a sor. Ekkor vettem észre, hogy vadul keresgélt a pulpituson, amely előtt én és elővigyázatos.
Hol keressem tehát és hol találhatnám
• véletlenül nagyon elegánsul öltözött szép álltam. Végre megszántam és nagyon ártatmeg?
0 bizonyára hálás volna nekem azért,
lanul
kérdeztem:
alakú ihölgy mögött állók, akinek kitűnően
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zi azt, hogy a trónörökös teljesen igazat
ad, helyesli, sőt egyetlen kivezető útnak
találja azt, hogy Tisza gróf magyar miniszterelnök megteremtse a románokkal a
békét. Amikor igy áll a helyzet, akkor az
ember megdöbben: hogyan, az ellenzék
már nem akar látni a gyillölettöl? Az ellenzék már nem bánja, 'ha ez a megkínzott
és meggyötört ország az öngyilkosság elkerülhetetlen végzetébe kerül? Ugy látszik, semmit se bánnak, csak ők éljenek.
Csak ők álljanak priedesztálon, képzelt
magaslaton, mint a sirás helyett nevető
hősök Carthago romjain . . .
Talán ez a nagyszerű helyzet még se
köv/etkezik m a j d (ránk, de még 1 rájluk
sem!

A tanács, a zenepalota és
Gerliczy báró.
(Saját tudósítónktól.) A zenepalota vajúdó ügye ismét aktuálissá vált. J'anuá-rban tárgyalják az állami költségvetést s ebből az alkalomból a tanács idején valónak találta,
hogy a zenepalota építéséihez szükséges!
300,000 -koronás államsegélyt a kormánynál
ismét — ezúttal már harmadszor — megsürgesse. Csütörtökön délelőtt tartott ülésébői Gaál Endre dr. kulturtanácsos javaslatára föl ir aitot -intézett Jankovich Béla vallásés közoktatásügyi miniszterhez, akitől az
alábbiakra való hivatkozással az államsegély kiutalását kéri.

— Évtizedes törekvésünk — irja, a tanács — hogy a városi zeneiskola részére meg
felelő helyiségeket létesítsünk, amit különösen mellőzhetetlenné és sürgőssé az tett, hogy
A francia politikai helyzet. A francia a növendékek száma 100-ról ,300-on felül emel
politikájának jelentós eseménye Briand várt- kedett, másrészt, hogy gyakorló és előadási
alakítása. 'BrianicJ Milleranddal és Barthou termek hiányzanak. — A hangverseny-terem
volt miniszterelnökkel egyetemiben nagy po- építésével segíteni óhajtunk azo-n a hiányon
litikai szövetséggé -kovácsolta össze a fran- is, hogy a városunkban különösen nagy szácia parlamentnek és szenátusnak vagy száz mit ifjúság részére nagyabb befogadási kétagját. Az nj párt azt hirdeti magáról, hogy pességű terem álljon rendelkezésre. Két főa „baloldali" politikáját akarja csinálM és gimnasiumunk mindegyikében 800 tanuló
köztársasági programot képvisel. Küzdelmé- van, a többi intézetek is népesek s ma nincs
nek éle azonban elsősorban a imái francia olyan iskolai helyiség, ahol a községi vagy
köztársaság gerincét alkotó radikális párt és az állami iskolák növendékei, vagy .a középszociáldemokrácia ellen irányuk Az uj párt iskolák növendékei együttes előadáshoz helegaktuálisabb céiljia az, Ibogy ia mai radikális lyet nyerhetnének, különösen hiányzik olyan
francia -kormányt megbuktassa. Briand uj terem, amely a ma már mellőzhetetlen ifjúpártja bevallottan azziail a céllal alakult, hogy sági mozgófényképes előadásokra alkalmas
megszervezze a francia középosztályt, a ra- lenne, ugyancsak a zeneiskola építésével kapdikalizmussal és a proletárság szervezeteivel csolatos az állandó templomi énekkar s a vászemben. Az uj párt az an t-iklerikális radika- rosi zenekar szervezése is.
lizmussal szemben barátságot és békét alkar
A munkahiány hatása mindinkább éreza kterikállizmussal. A szociál lista párt- a leghető
s e hatás folyton fokozódik. Ennek enyhevesebb altenisége minden- gyarmati kalandhítésére
legcélravezetőbb a nagyobb köznak, az uj párt dlilenben az Imperializmus
munkák
végrehajtása, de előnyös még azért
szolgálatába alkar állln-i és -Franciaország
is,
mert
olcsóbb
árak s ennek folytán kedveázsiai politikájának érdekében újra meg akarzőbb
pénzügyi
eredmények
remélhetők.
ja teremten-i a Vatikánnal valló diplomáciai
A
város
háztartási
terhére
megszavazott
kapcsolatot.
336.863 k-orona kölcsön, már rendelkezésre
áll, az építés késedelem nélkül megkezdhető,
amint -a még hiányzó 300000 koronának állament sürgönyét megmentettem. És egygyel mi segélyből fedezését engedélyezni méltóztöbb szarv a iférj 'homlokán, az úgyis olyan tatik.
mindegy . . .
Az ország minden nagyobb városa, naGyűlöltem azt az elegáns körszakállast. gy obbszabósu közművelődési intézményeiO bizonyára már rég megcsalta nejét — 'hi- hez jelentékeny állami segélyben részesült,
szen szokás 'szerint mindig a férj kezdi — és egyetlen város Szeged, amely, bár legelőbb
cinikus fölénnyel zsarnok módon mégis egé- [ kérte, nem volt szerencsés ilyen célra állami
szén magáénak akarja az asszonyt. Aki oly segélyt kapni, arait pedig, mint az ország
szép, oly elbűvölő és bájos.
legnépesebb s leghaladottabb vidéki városa
Hasztalan kutattam, soha-sem birta'm méltán igényelhet, de ami az egyenlő elbámegtalálni.
nás elve is követel,
És -most' itt van előttem ismét ama omiMély tisztelettel kérjük tehát Nag-ymélnózus távirat. Ha akkor az a körszakállas tóságodat, kegyeskedjék e tárgyban kelt feltalálta volna meg? . . .
terjesztéseinket megfontolás tárgyává tenni
Vájjon 'hol lehet szép ismeretlenem? Na- és zeneiskolánk építésére 300000 korona épígyon szerette az őrnagyot? Elvált volna és tési segélyt, vagy ilyen összegű kölcsön felhozzá ment -feleségül? . . .
vételéhez negyven évre évi 16000 korona se-Ma nem birok másra gondolni, csak ő rá. gélyt engedélyezni s az állami költségvetés
Lehunyom szemem és -előttem van sudár kar- terhére biztosítani,
csú alakja, szép arca és gyönyörű, sötét szeme, amelynek forró, könyörgő pillantása
A tanács sürgető határozatának . -még
egy percre arcomat éri, amint mellettem elhaladt. Szivem vadul kezdett dobogni és lel- egy másik érdekessége is van. Egyidejűleg
kemben halkan, egészen csöndesen a sajnál- a következő 'levelet intézték Gerliczy Fekozás és megbánás érzései ébredeztek. Miért renc báróhoz, a város első kerül ebének oris nem kutattam akkor lázasabban utána? szággyűlési képviselőjéhez:
Mi-ért nem kerestem buzgóbban? Am-ig igy
Szegőd szab. kir. város törvényhatósálehunyt szemmel gondolkoztam, valósággal
gi bizottsága városi zeneiskola és hangverszerelmes lettem a gyönyörű ismeretlenbe és
senyterem építését határozta el, amihez
300000 korona állami segély engedélyezélázas agyam a viszontszerelem, a boldogság
sét kérte.
lángoló képeit varázsolták elém . . .
De -miért -ily 'későn? Ennyire elkésve?....
(Ez ügyben a nagyméltóságú vallás- és
közoktatásügyi Miniszter úrhoz egyidejű-
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leg felterjesztett, ez úttal egy harmad ízbem ismételt kérvényünk másolatát csatolva, tisztelettel kérjük, méltóztassék kérelmünk kedvező elintézése érdekében illetékes helyen közbenjárni. Fogadja Méltóságod nagyrabecsülésünk és tiszteletünk kifejezést. Szeged szab. kir. város tanácsának 1914. január 15-én tartott üléséből
Bokor Pál, helyettes polgármester.
Hagy a tanács Oeriliiczy Ferenc bárót
fölkérte a zenepalota államsegélyének megsiirgetésére, -ez mindenesetre érdekes, erre
eddig nem volt eset. És minden- bizonnyal
annak tulajdoni tlha-tó, bogy Gerliczy Ferenc
báró több izben kritika tárgyává tette a város ügyeinek irányítását, fölajánlotta szolgálatait -és most- reméli a tanács, hogy Gerliczy közbenjárása kedvezőbb útra terelheti
a zenepalota vajúdó ügyét. Mások azzal magyarázzák -ezt az érdekes fordulatot, ih-ogy a
polgár-mester — bár lábbadozik — még sokára jut abba a helyzetbe, hogy utazhasson
is. Igy a tanácsnak támogatót kalllett keresni
in stanc iájához.

Kibővítik a szegedi
szemkórházat.
— Kétszázezer koronás építkezés. —
Márciusban megkezdik a munkálatokat. —
(Saját tudósítónktól.) Leitner Vilmos dr.,
a szegedi állami szemkórház igazgató-főorvosa átiratot intézett- a város tanácsához, a
-melyben- tudatja, hogy a belügyminiszter a
szemkórház kibővítésének céljaira kétszázezer koronát vett föl az állami költségvetésbe. Amint azonban a főorvos irja, az építkezés foganatositása előtt akadályok állanak,
amelyeiknek ei'háritásáról a tanácsnak kell
-gondoskodnia. A Pécsi-utcának azon a részén, .ath-oll az uj pavilíono'kat fogják fölépíteni, a honvédtüzérség egyik ütege helyezte
el a fölszereléseit :s igy ameddig ezeket el
nem távolítják, nem lehet hozzáfogni a munkál a tokihoz.
A -tanács csütörtökön délelőtt tartott- ülésében -tárgyalta ezt az ügyet. Tóth Mihály
dr. -katona-ügyi tanácsos mutatta a kibővitésre vonatkozó átiratot s- kérte a tanácsot,
hogy miután az építkezés mielőbbi megkezdését a város érdekei is követelik, sürgősen
intézkedjék. A tanács erre az előadótanácsos
elnöklésével bizottságot küldött ki, hogy a
honvédtüzérség képviselőivel az ütegnek a
Pécsi-utcából való ettávol-iitása felől tárgyaljon és- közösen állapodjanak meg .abban is,
hegy -ezt az üteget- a városnak egy másik
pontján; helyezzék el.
Ami már most magát a szemkórház kíbővitését illteti, erre csak azt jegyezhetjük
meg, hogy az állapotok szinte tarthatatlanok voltak már a szegedi szemkórházban,
amely annyira túlzsúfolt betegekkel, hogy ez
nemcsak a 'betegek kényelmének, hanem a
higiénia érd-ekeinek is a rovására ment. A
mikor a szegedi állami szemkórházat 300,000
korona költséggel .föllépitették, hatvan ágyra
rendezték be. Azólta, minthogy a jelentkezők
száma évről-évre rohamosan szaporodik, az
igazgató-főorvos miniszteri -engedéllyel száztizenhat ágyat állítatott be. A szemkórlházat
sokszor valósággal -megostromolják fölvételért és a főorvos ilyenkor arra hivatkozik,
hogy a termek tul vannak zsultolva betegekkel, az uj jelentkezők tehát- semmi kényelemre sem számithatnak, sőt arra is el -lehetnek
készülve, hogy ketten- feküSznek m-ajd -egy
ágyban. A betegek azonban ezzel sem törődnek s azt mondják, -gyógyulást keresnek,
a kényelem mellékes. Igy érthető meg, hogy
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bár a kórházai1 hatvan ágyra tervezték, később pedig száztizeníhat ágyat helyezték el
bemre, most mégis száznegyvenre
rug a
szemkórház betegeinek a száma.
— Kgyei/őre Iszfázötven. ágyra volna
szükség — mondotta a
Délmagyarország
munkatársának — s abból1 a kétszázezer koronából, amit a kormány a szegedi szemkórház kibővítésére az állami költségvetésbe
beillesztett, azit hiszem, kibővittiető a kórház
olyan mértékben, hogy százöt ven beteget kényelmesen elhelyeztünk benne. De ekkor még
nem számoltunk a kórház betegforgalmának

(Saját tudósítónktól.) Szórói-szóra közöljük itt' Farkas Árpád, városi mérnöknek a
tanácshoz intézett beadványát, amelyben 'rámutat a légszeszgyári szerződésnek azokra
a hiányaira, amelyekből kifolyólag lényeges
differenciák származhatnak, ha a város szerződés-bizto'sitot'ta jogával éíve 1920-ban a
légszeszgyárat meg akarná váltani. A (beadvány terjedelmes, ma tehát csak leközlésére
szorítkozhatunk. A kérdés lényegével, a beadvány aggályaival, állit ásaiva! s javaslataival más alkalommal'fogunk foglalkozni. Megjegyezni kívántjuk még, hogy Farkas Árpád
ismét komoly, .mélyreható, és elismerést érdemlő munkát végzett. A beadvány:
Tekintetes Tanácsi Az utóbbi időben behatóan foglalkoztam a gázgyár megváltásának kérdésével és ugy találtam, hogy a szerződés vonatkozó része oly nehézségeket rejt
magában, amelyeknek előzetes és idejében
való eliminálása nélkül a megváltás ügye érdemben aligha lesz tárgyalható. Szeged város közönségének kiváltok szolgálatot tenni,
amikor ezen nehézségeket föltárom s azok
elhárítása érdekében javaslatot teszek.
A gázgyárral 1895. október 1-én kötött
szerződés 49. §-a jogot ad a városnak arra,
hogy engedményes össztes jogait és. teljes
üzemét a.z engedélyidő 25. évétől — 'tehát
1910-tól kezdődőleg bármikor megválthass.
A szerződés említett §-.a a megváltási összeget következőképen állapítja meg:
1. „A város mindenek előtt fizeti készpénzben az összes beruházások könyv szerint még nem amortizált értékét,
2. továbbá Heljes kárpótlás cimén a megváltási évet megelőző 5 évből a legjobb és
legrosszabb üzleteredmény leütése után megmaradó 5 év tiszta jövedelmének átlagát szorozva a hátralevő évek felének számával."
A város közönségének intenciója ezen
pont szerződésibe iktatásakor nem lehetett
más, mlnthogv annak idején ugy a megváltási, mint a kártalanítási összeg pontosam
megálJapitbató s a megváltás előnyös vagy
előnytelen volta reális alapon mérlegelhető
legyen. Sajnálatos, hogy e szándék nem jutott azzal a határozottsággal kifejezésre a
szerződés szövegében, mint aminőre a hozzá fűződő jelentős anyagi érdekekre 'tekintette] szükség fett volna. Hogy a kérdés jelentőségével tisztába legyünk, vegyük sorra az
idézett pont egyes kitételeit s lássuk mily magyarázat adható azoknak az egyik vagy másik szerződő fél szempontjából."
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Áttérve a 49. §. második részére, megváltás esetén a város fizeti:
„teljes kárpótlás cimén" — a fent már
részletesen körülírt — „3 üzletév tiszta jövedelmének átlagát szorozva a hátralevő évek
felének számával."
Jól tudjuk, hogy a tiszta' jövedelem azon
összeg, mely a bruttó bevételből az üzemi,
fentartási, amortizácionális stb. költségek és
kiadások fevonása után fenn marad. Ha tehát az amortizáció kötelező voltát nyílt kérdésnek tekintjük, ugy bizonyos, hogy a számitások az évi ftiszta jövedelem « egyben a
teljes kártalanítása összeget illetőleg is divergálni fognak.
1
Hogy mindez nem puszta feltevés s hogy
engedményes a szerződés 49. §-ának komálj osságát mindenkor és teljes mértékben a
maga javára iparkodott kihasználni, hivatkozom engedményesnek a szegedi (törvényszék cég-okmánytárában elfekvő hivatalos
i.
beadványaira: vagyon-mérlegeire, üzleteredA szerződés 49. §-ának első része igy rnény-krrnutatásaira, közgyűlési jegyzökönyveire stb., melyekből minden kétséget kizászól:
„A város mindenek előtt fizeti készpénz- róan megállapítható, hogy
1. a vagyonból elértéktelenedés . vagy
ben az összes beruházások könyv szerint még
üzemen
kivül helyezés cimén leírások nem
nem amortizált értékét." Hogy azonban szigorúan véve, mi számit beruházási értéknek történtek,
2. hogy engedményes nem amortizált,
s liogy kötelező-e s mily kulcs szerint az
3. s hogy a tényleges vagyon a könyv
amortizálás, erre határozott választ a szerszerinti
vagyon óét éken tetemesen alul maződésnek sem ezen, sem más pontja nem ad.
rad.
Magától értetődő, hogy a város az öszUgyancsak az okmánytárban győződtem
szes beruházási érték alatt csupán a tényleg
meg
arról is, hogy a központi légszesz és
üzemben levő berendezések építési költségeit
értette s csak a hiányos szövegezés az oka, villamossági r.-t., minit engedményes (4 év
hogy a gázgyár ezzel szemben azt vitathatja, ó<ta) jogutódja, elődje könyveit a kereskedelhogy a beruházási érték megállapításánál az mi törvények szerint csupán 10 évig őrzi meg
időközben üzemen kivül helyezeti berende- s liogy ezen időpont a megváltás idejének d éríkezte előtt be fog állani. Hogy ezen könyzések értéke is figyelembe vehető.
vek esetleges megsemmisülése a megváltás
Ha meggondoljuk, hogy a koncesszió kérdését csak még komplikáltabbá tenné —
eddig letelt ideje alatt a csőhálózat nagyré- ezt részletezők azt hiszem
nem
szüksésze újra lett fektetve, az összes ratorták ges.
többször kicserélve s a gáztartók közül is
Most pedig a dolog moritumának igazotöbb ujjal pótolva, ugy előre látható, hogy lására előadom, hogy a légszeszgyár közel 6
a, beruházási érték összegszer:i megállapí- milliós vagyonleltárával szemben az üzemtás ári áll a város és a gázgyár
álláspontja ben levő összes berendezések újkori értéke 4
közt jelentós eltérések lesznek.
millió koronánál többre alig becsülhető s
Ugyancsak itt kel megemlitenem azt is, hogy az amoétizálási kötelezettség kérdéses
hogy a gázgyár nincs szerződésileg kötelez- volta a megváltás összegénél cca 1 millió, a
ve arra, hogy ujabb beruházásoK ioganato- kártalanítási összegnél pedig fél millió korositásáról a város ellenőrzése, hozzájárulása, na különbözetet idézhet fel.
Bár az érdekelt felek közt fennálló ezen
.alamimt a tényleges befektetési érték megkörülbelül
3 és fél millió korona különbözet
állapitáisa végett jelentést tegyen s igy száeliminálására
s egyben a függő kérdések tiszmos oly tétel lehet s van is engedményes áltázására
a
még
rendelkezésre álló idő eletal befektetésnek minősítve, ami szigoriian
gendőnek
látszik,
késlekedés esetén joggal
véve nem az.
)
aggódbdtunk, hogy a megváltás lehetősége
Fontos lett volna az egyes beruhzások ki fog siklani a város kezei közül.
idejének pontos megállapítása is, mert nem
lehet közömbös, hogy pl, valamely csőfektetési munka az utca végleges burkolata előtt
Javaslatba
lett-e foganatosítva, vagy csak azután, valamint az sem, hogy az egyes beruházások hozom tehát: küldessék ki sürgősen adhoe
•bizottság annak megállapítására, hogy:
amortizációja mikor veszi 'kezdetét.
1. hivatkozott 49. 1 minden kétséget kiGondot fog végül adni annak utólagos
megállapitása rs, hogy vájjon engedményes zárólag, jogi szempontból is megvédhetöleg
az elődjétől átvett, de azóta csaknem telje- hogyan értelmezendő, nevezetesen:
sen üzemen kivül helyezett berendezésekért
a) mi számítandó beruházásnak',
jogosult-e valamely összeg beszámítására s
b) könyv szerint még nem amortizált érha igen, mily nagy lehet ezen összeg.
téknek,
Ami az amortizálás kérdését illeti, már
c) kell-e engedményesnek amortizálni s
jeleztem, hogy a szerződés biztos támpontot
e tekintetben sem nyújt s bár kétségtelen, ha igen, mily kulcs szerint,
hogy a város közönsége a megváltási végd) írni tekinthető évi tiszta haszonnak,
összeget a már amortizált értékkel mérsé2. s hogy az 1895-ben átvett gázgyár bekelni óhajtotta, miután ez nem' ímiperatlive jut
rendezése
számításba jöhet-e a beruházási
az idézett pontban kifejezésre, a szerződő
felék érdekellentéte e kérdésben is nyilván- érték megállapításánál s ha igen, mily értékvaló.
ben.

emelkedésével, mert bizonyos, hogy a 'közei
jövőben még nagyobb lesz a jelentkezők száma. Ahoz tehát, hogy egy, az igényeket teljesen kielégítő kórház álljon rendelkezésére,
a kétszázezer korona kevés. A kórház fejlődését is szem előtt tartva, legalább 250—300
ágyra kellene kibővíteni az épületet. Egyébként már fölterjesztést intéztem a belügyminiszter úrhoz, Ihogy a terveket 'készíttesse
el. A kibővítési munkálatokat márc.-bao megkezdik és imég ebben az évben föltétlenül be
is fejezik.
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délmagyabqeszag
Az nd'hoc bizottságba a köztörvényhatóság jelesebb jogi, mlüsza'ki és •kereskedelmi1
szakértő tagjai lennének de'legálandók.
Ugyancsak előterjesztést 'teszek oly 'határozat hozatala iránit, hogy engedményes a
beruházási tételek közé a jövőben csak oly
munkálatokat vehessen föl, melyeknek kiviteléhez és beszámításához a város közönsége előzetesen! hozzájárult. A múltra nézve pedig fölhívandó lenne a gázgyár, hogy eddigi
beruházásainak részletes jegyzékét, a befektetési költségek ós építési idő pontos feltüntetésével záros határidőm belül terjessze az
adhoc bizottság elé.
Ami végül az 1895—1910. években vezetett régi üzleti és üzemkönyvek biztositását
"Mii, javaslatba hozom, hogy azok vállalattél átvétessenek s a jövőben a városi levéltárban őriztessenek.
Kérem a tekintetes Tanácsot, hogy mindegem itt előadottak mérlegelésével: az ominózus szerződési pont tisztázása érdekében
szükséges, sürgős intézkedéseket annál is
irteább megtenni méltóztassék, mert a jövő
évtől kezdődő 5 év, tehát az 1915—1919. évek
elismert tiszta jövedelme, a megváltási öszszeg nagyságára máris befolyással bir.
Szeged', 1914. január hó 15.
Farkas Árpád,
•városi oszt. mérnök.
»*«ií3»b»o«abb»eb»aa»esabi5»b9bs«e3bass«sb3»8=ab«aa

KALETDOSZK0P
Szeged, január 15.
ELŐKELŐ SZAKVÉLEMÉNY
hangzott el a vidéki színészet vitás kérdéséről:
az országos felügyelő szakvéleménye, mely
a kultuszkormány álláspontját fedi. Megtudjuk éhből a nyilatkozatból, hogy odafönn
a holdban, akarom mondani: Hold-utcában
ismét erősen dolgoznak a vidéki színészet
fö!lendítésén, oly erősön, mint ahogyan eddig dolgoztak, vagyis nem csinálnak semmit.
„Szép feladat vár" a drámai és operaházi staggione-rendszerre, — igy mondja ezt
ifj. Wlassieh Gyula dr. úr, kinek nagy buzgalmában ugyan egy pillanatig sem kételkedünk, de kérdjük, mit használ az az anyagi válságban vergődő vidéki színháznak, ha
évtizedeken át türelmesen vár az állami támogatásra? Mert az a néhány ezer korona,
amit a kormány !a vidéki színtársulatnak
juttat, az alamizsnánál alig egyéb. A legtöbb igazgató föl sem veszi, csak beutalja
egyenesen a szinészegyesület nyugdij pénztarába, Az ország két lukszusos állami színháza pedig: a Nemzeti Színház és a M. kir.
Opera, a tízezrekkel fizetett, drága tagok
egész légióját kénytelen hónapról-hónapra
séltáltatni, mert nem tud valamennyinek
szerepet adni akkor, amikor a vidéki staggione-rendszert elfogadható indokolás nélkül,
egyszerűen elejti és jobb jövőre halasztja,
Az országos felügyelőség a városi zenekarok létesítésétől remél igen sokat; reméli,
hogy ezen a cimen fölemelhető lesz a vidéki
társulatok szubvenciója, minek következté-

ben azok intenzív zenei kulturát fognak te- ból épen úgy, mint a színházból. Már pedig
remthetni a perifériákon. Szépen fognak! A üzleti szellem nélkül egészséges fejlődés
szegedi színház szubvencióját például föl- nincs. Ma már mindennek ez az alfája és
emelik majd nyolcezerről tizenkétezer koro- ómegája.
nára és ez a silány kis díjazás, melynél egy isbbaaaabbbabbaabbbbbbbbbbbbaaababaabbbabaaabbbabbb
hatodrendii operaházi csillag többet kap fizeForrong a Balkán.
tésül, talán bizony majd egyszerre talpra
fogja állítani az ekzisztenciájukban megin- (Veszedelem Albánia felöl. — Közeledik a
íörök forradalom. — Serif basa föllünö
gott vidéki színtársulatokat!
nyilatkozata.)
A baj abban van, hogy a központban, a
honnan mintegy páholyból nézik az esemé(Saját tudósitónktól.) Minid riasztóbb hínyeket, még mindig a régi felfogás uralko- rek érkeznek a Balkánról. Ujabb háborúk fedik. Nemzeti hivatásról álmodoznak és bo- nyegetnék. A Berliner Tagebíait jeleníti Pészút esküdnek a kinema-szkeocs ellen, mint- tervárról: A külügyminisztériumba nagyon
ha bizony egy miüvészi megjelenési forma nyugtalanító hírek érkeznek Albániából, mekomolyan veszélyeztetné a régi, nagy köszin- lyek szerint lzzet ba'sa trón jelöltségét titokházakat. Már pedig a tengődő vidéki színé- ban több allbán kormány férfi támogatja, közszetet ilyen naiv tervezgetések nem fogják tük Esszád basa is. A hegylakó törzsek mind
megállithatni azon a lejtőn, amelyre jutott. nylilitlan elfogadták lzzet baisá jelöltségét. KeNem a szubvenciók nagyságától függ egy rnül Izmait bég is lzzet basa mellett van, nokulturális intézmény sorsa, hanem vezetésé- ha ő az ellenkezőjét állítja. A helyzet Albánek tartalmasságától és gyakorlati irányítá- niában mind nehezebb lesz.
sától, előadásainak rendezésétől és kiállításáTegnap egy ismeretlen' török fiatalemtól, egyszóval, attól, hogy jó portékát nyujt-e
ber
behatok
Serif basa párisi lakásába, hogy
a közönségnek, vagy csak araolyan talmit?
Itt segítsen a kormány ,itt eszeljen ki va- a kiváló nevű tőreik diplomatát meggyilkcllami hasznosat, A staggione rendszer igér ia. A basa leányának férje azonban agyonnémi eredményt. Miért nem valósítják meg lőtte a támadót, amié! őt t teirvét végrehajthatta volna. A véres eseményről: ezt az ujabb
azt, ha egyebet nem tudnak?
hírt kaptuk:
*
Páris, január 15. Serif basa e'len elköMENJEN A SÓHIVATALBA,
— ezzel vetett gviko's merényiétteíli kapcsolatban még
a következőiket jelentik: A:z ui-török párt
a fizetséggel küldjük el az okvetetlenkedő legutóbb lépéseket tett Serifnél, hogy őt ráhazafit, kinek kielégitetlen kívánsága van. bírja a mostani torok kormány ellen intézett
Igen, a sóhivatalba, ahol állítólag felvesznek tárna diósok abbahagyására éts pártiámak az
minden panaszkér vényt és gondosan elraktá- ui-törökökkű való fvzliórára. Serif azonban
rozzák a sópajtákiban, immár évtizedek óta. elfogadhat állán föltételeket állított föl. A merénylő személyére nézve még legcsekélyebb
Igaz-e, vagy nem? Erre nem egykönnyen adat sincseni. A rendőrség keresi a merénylő
tudnánk választ adni, A sóhivatal azonban bűntársait. Serif basa kívánságára tegmao lenyújt valami más tanulságot, amit érdemes tartóztatott látogató* szabadon bocsátották,
miért ártatlansága, kiderült. Ez egy (török szíegy kicsit megszívlelni.
nész, aki enrónai körútra készül.
Akik sóért mentek a sóhivatalba — mert
Bécs. január 15. Serif basa tegnap a köakadtak ilyen bolondok is — azok a követvetkezőket közölte a Zeit párisi 'levelezőjékező kedves tortúrán mentek keresztül: be- vel:
fizettek egy ablakon annyi pénzt, amennyiért
— Enver basa és Tálaát bég a konstanót akartak kapni. Akkor olmeutek a másik tinápolyi rendőrprefektust hívták segítségül,
ablakhoz, ott kaptak egy bárcát, a bárcáva.1 hogy engem ártalmatlanná tegyenek, összeodáibbléptek a harmadik ablakhoz, ott beve- esküvést ' szőttek, mert ijesztően világos kezzették, kivezették, átvezették, fölvezették, le- dett lenni, hogy a Párisban székelő liberális
vezették a vevő nevét, foglalkozását, születé- egyesülés befolyása egyre nagyobb lesz. :Ezsi évét, gyermekeinek számát, kedvelt köl- ért arra a radikális gondolatra jutottak,
tőit, jövendő terveit és elkövetendő adóssá- hogy erőszakkal fogják betömni a számat.
gait; vezették ide, vezették oda, mig végül Kezemben döntő bizonyítékok vannak arra,
két órai ácsorgás után megkapta azt a cé- hogy a merényletnek a két emiitett miniszdulát, amelyet elvibetett lebélyegeztetni oda, ter az értelmi szerzője. Ezt az anyagot átadahol megmutatták, hogy honnan fogják tam a párisi rendőrségnek.
majd kiadni a sót.
— Néhány héttel ezelőtt ellenségeim egy
Nemrég azonban megváltozott a világ szép kokott hálójába akartak kergetni, hogy
sorja. Az állam bérbeadta a sóárulást és az- azután megmérgezzenek, én azonban kikeóta egyes nagyobb kereskedelmi cégek áru- rültem a csapdát. A teguapi gyilkos mesítják a sót még ott is, ahol sóhivatal van. rénylet, amelynek egy szegény török áldoSzegeden is. Azóta persze senki sem megy a zatul esett, megfosztja majd a koanitét az
sóhivatalba sóért, mert a nagy kereskedelmi egész müveit világ szimpátiájától.
üzletekben minden formaság nélkül azonnal
— Mi tudjuk, hogy rajtam kivül halállal
megkapja, amit kiván, sőt még hitelt is fenyegetik még az itt időző Salah Eddin hernyújtanak neki, ha jóravaló képe és ködmene ceget, Szaid basát és még öt más török polivan.
tikust. íEz azonban nem akadályozhatja meg,
Az üzleti szellem, — ez hiányzik a leg hogy óriási lépésekkel ne közeledjék a török
több olyan közintézményből, mely a közön- forradalom. A hadseregben ma nagy az eléség szolgálatára van teremtve. A sóhivatal- gedetlenség.
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Eltemették Turcsányi Elzát.
— Harmincezer ember kísérte. —
(Saját tudósítónktól) Ma délután eltemették Turcsányi Elzát. Harmincezer ember
állott sorfalat azokon az utcátkan, amelyeken
elvitték a holttestet a fekete lovak. Hihetetlen érdeklődés nyilvánult még. Villamos,
bérkocsi és automobil már a kora reggeli
óráktól fogva tömegesen vitte az érdeklődőket az Uj Szent János-kórház halottas házához, ahol Turcsányi Elzát fölravatalozták.
Asszonyok, leányok, nagyrészt kendővel a fejükön, az éjszakai világ hölgyei, akik egykori pályatársnőjüket siratták benne, tömegesen jöttek, hogy a ravatalon viszontláthassák a szerencsétlen Elzát. Körülbelül hatezer
ember kereste fel a ravatalt 11 óráig, délfelé pedig egyre többen jöttek elegáns uriaszszouyok, a Belvárosból és
Lipótvárosból.
Megjelent például Márkus Emilia, a Nemzeti Szinház művésznője is, leányával és ennek férjével, a világhírű Nijinszkyvel.
A ravatalt, amely délszaki növények között komor gyászpampával volt elrendezve,
rengeteg koszorú vette körül. Turcsányi Elza drága hermelin ruhájában feküdt a nikkel-alpaoca koporsóban, ezüst keresztet tartott a kezében és a nyitott koporsó ezüstös
fátyollal volt bevonva. Az emiberek fölmentek a lépcsőzetes ravatalra, de a nagy tolongás miatt alig egy pillantást vethettek u
halottra. Az ezüstös takaró mögül csak elmosódott képe látszott az áldozatnak. A koporsó
fejénél feküdt egy hatalmas koszorú a következő fel Írással:
Meiner unvergesslichen Elsa
Deine Freundin Christl.
A ravatalos szoba falai körül tiz egészen egyforma koszorú, egyforma felírással,
csak az ezüstös szalagok színe különböző.
Mindegyiken ezek a hetük vannak:
S. M. ö. T. (Schmidt Miksa örökre tied.)
F. B. R. K. (Fabrik.)
A tiz koszorút egyszerre hozták a ravatalra. Ott van azután a fiakkeres koszorúja,
aki mindennap vitte Turcsányi Elzát.
Letzte Griisse von Fiakker Josef Steiner.
A legtöbb koszorún csak pár búcsúszó
van: „Nyugodjál békében." Név azonban
nincs rajtuk. A sok drága virágos koszorúban is teljesedett a meggyilkolt nő kívánsága, aki néhány nappal ezelőtt mondotta, amikor a halálról beszélgetett varrónőjével,
Lehrernével, hogy akkor szeretne meghalni,
amikor a legdrágább a virág.
Budapesti munkatársunk ma reggel bement a halotthoz és a következőket jelenti
arról, amit ott látott: Baldaikinos ravatalon,
ni kkelkoporsóban, gyertyaerdő közepén pihent a borzalmas véget ért leány. Lábtól két
jókedvű, paszomántos, tollas süvegü halálmadár: az Entreprise emberei. Rajtuk kivül
két jól öltözött asszony áll oldalvást s még
egy férfi, aki izgatottan szaladgál, ide-oda,
eloltatja a gyertyákat, fekete posztó mögé
bújik, majd ismét előjön s végül rászól a két
fiatal szolgára:
— Kérek komolyabb arcot csinálni . . .
Legalább tiz percig tessék nyugodtan állni,
mert rossz a világítás.
Hátat fordítottam a Szenzáció buzgó
csatlósának és megnéztem az Elzát. Az arcáról, mely annyit mosolygott az aranyért, engedjék meg, hogy ne beszéljek. Nem volt emberi formája. A fehér selyemruha, a liermeHn, a gyöngy mögül a legiszonyatosabb halál nézett velem farkasszemet.
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Kimentünk. Amikor kinyílt az ajtó, az
udvaron szorongó tömegen moraj futott végig. Azt hitték az emberek, hogy most már
bemehetnek. A paviilon másik oldalán fehér
halottas kocsi áll. Kis gyermeket temetnek.
Fehér ártatlanságot, talán egyetlen örömét
a fiatal szülőknek. Alig tudják követni szegény kis magzatjuk koporsóját. Körülöttük
hullámzik, zajong a kíváncsiak serege s az
ő fájdalmukra ügyet se vet senki. Nem a fehér halott, — a fehér ravatal érdekli Budapestet, a hermelin, a gyöngy, a kokott életének utolsó fölvonása, amelynél szomorúbbat
régen nem irt az élet. De tanulságosabbat
sem. Mert az a csinált fehérség, az a pénzzel idealizált, mélabús végső akkord, amely
a Mágnás Elza életét befejezi, a józan ember
számára nagy igazságot taxát. Megtanítja,
hogy az arany bálványa hazug istenség s
hogy a lélek fehérségét semmi kinccsel sem
lehet visszavásárolni, ha besározta az élet...
(••••••••••••••••••••••••••••••a •aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

A népvándorlás délután egy órakor volt
a legerősebb. Legkevesebb harmincezer ember állta körül a kórházat és azokat az utcákat, amelyeken át el kellett vinni a halottat,
az Óbudai temetőbe vezető utolsó utján...
A rendőrség alig birta föntartani a rendet s
a társadalom minden rétegéből eljöttek a kíváncsi emberek ezrei.
Itt emiitjük meg, hogy a megölt leány
vagyona Schmidt Rudolfé maradt s a leány
anyja amig csak él, nagyobb életjáradékot
kap Schmidttől, valamint nagyobb segítségben részesülnek a leány testvérei is. Hogy
Schmidt a bútorokkal, ékszerekkel mit csinál, nem tudják, valásziriü, hogy az egészet
jótékonyoélra forditja és csak egyes, neki
kedves tárgyakat tart meg, emlékül. Legalább igy mondják.
Nick Gusztávot ós Kóbori Rózsit ma délután átkísérték az ügyészség fogházába.

A képviselőház ülése.

mentelmi bizottság javasolja, hogy Horváth
. Gyulát és Csuha Istvánt 5—5 napra, Eitner
Zsigmondot pedig 15 napra zárják ki az üléseikről. A Ház a bizottság javaslatához hozzájárul.
Az elnök: Miután, a .Ház e határozata
azonnal érvénybe lép, fölszólítom a kitiltott
képiveslő urakat, hogy amennyiben jelen
vannak, az ülésteremből ós a Házból távozzanak.
Csak Eitner Zsigmond van jelen a ma kitiltottak közül, de meg sem mozdul helyéről.
Az elnök: Minthogy Eitner Zsigmond
képviselő ur, aki jelen van, nem tesz e'eget
fölhívásomnak, öt percre az ülést fölfüggesztem.
Az elnök kimegy a teremből, úgyszintén a munkapárti és az ellenzéki képviselők
legnagyobb része is.

— Parlamenti őrség a Házban. —
(Saját tudósítónktól.)
A képviselőház
mar ülése csöndesebbnek ígérkezett, mint a
milyen a tegnapi vofot és rövidebb ideig is
tartott, mert egy órakor a Farkas Pál ügyében ítélkező összeférhetetlenségi zsűrit sorsolták lei és igy félkettőre a mai ülés véget
ért. A képviselők .minden oldalról, .ismét nagy
számban jelentek meg, az ellenzék azonban
azzal a szándékkal, hogy a mai ülésen nem
fog a tegnapihoz hasonló incidenseket rendezni.
Feltűnést keltett, hogy a folyosón megjelent Eitner Zsigmond is, akit tegnap tudvalevően tizenöt napra kizártak a Ház illéseiről.
Eitner bement az ülésterembe is, ahonnan
azonban' az elnök kivezettette. Ez a kivezetés
sem okozott nagyobb izgalmat. Ezért a mai
megjelenéseért Eitnert különben a Ház az elnök javaslatára újra a mentéimi bizottsághoz utasította. Az uj házszabályok rendelkezése szerint' aki valamely házhatározatnak
nem engedelmeskedik, ezer koronára büntetendő, valószínű tehát, hogy Eitnernek a mai
kísérlete ezer koronájába fog kerülni, amely
büntetéssel annál is inkább sújtani fogják,
nehogy az ő eljárása rendszerré váljék.
Az ülésen a sajtójlavasllatot tárgyalták,
az első szónok Eszterházy Móric gróf volt,
utána pedig Jármy Béla következett, alki
egész egy óráig beszélt.
A Ház holnapi ülésének napirendjére a
budapesti bíróságok személyzetének szaporításáról .szóló javaslatot tűzték ki, ameüíynek
tárgyalásában az ellenzék nem vesz részt.
Ha ezzel végeztek, ugy holnap folytatják a
sajtójavaslat tárgyalását is, amelyhez ismét
az ellenzéki szónokok fognak hozzászólni.
Ma már megbízható 'képet lehet alkotni
a sajtóvita kilátásairól. E szerint az általános
vita már alig tart néhány napig. A részletes
tárgyalás során is részt fog venni az ellenzék és mint értesülünk, az elsőtől, az utolsóig
minden szakasznál fölszólal. A részletes tárgyalás körülbelül űz-tizennégy
napig tarthat.
,
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(Az ülés.)
Beöthy Pál elnök háromnegyed tizenegy
órakor nyitotta meg az ülést.
Az elnöki irományok előterjesztése után
Szász Pá1 előadó ismerteti a mentelmi bizottság jelentését ama képviselők ügyében,
akiket a Ház a tegnapi ülésen rendzavarás1
ért a menteim! bizottság elé utasított. A

(A palotaőrség bevonul.)
Az öt perc eltel tévéi Bartl százados veze:éséveil húsz palotaőr gyors lépésben besiet az ülésteremibe. Laczkovics teremibi ztos
Eitner Zsigmond élé áll, meghajtja magát és
igy szól :
— Az elnök ur ő exoéllenci'ájának rendeletére felkérem a képviselő urat, hogy szíveskedjék a Házból távozni.
Eitner szó nélküli föllkel és kifelé indul.
Amint az ajtón, kilép, Bartl százados a palotaőrök felé (fordul és vezényel:
— Kivonulni!
Az őrség sarkon fordul és gyors lépésben kivonul.
Az egész jelenet szinte siri csöndben játszódott le. Egyetilen közbeszólás sem hallatszott.
Az őrség kivonulása után még egy ideig
tartotta szünet; ez idő .alatt a képviselők igen.
lassan gyülekeztek az ülésteremben és csöndesen. beszélgettek. A palotaőrség szereplésé annyira megszokottá vált már, hogy
nem keltett nagyobb izgalmat.
(Újra kezdődik az ülés.)
Tizenegy óra után Beöthy Pál elnök újra megnyitja az ülést s a következő bejelentést teszi:
— A Ház határozatának érvényt szeretem. (Derültség a haloldalon.)
Gál Sándor: Kötelességtudó elnök!
Fertőn Endre: Hóhérmunka volt az
egész!
Az elnök: Az imént Eitner Zsigmond
szembehelyezkedett a Ház határozatával.
Tegnap hasonló dolgok történtek, de akkor
nem kívántam ezt szóvá tenni. Miután azonban most azt látóin, hogy az urak rendszert
akarnak csinálni abból, hogy szembeszállnak
a Ház határozatával, kérdem a Házat, kívánja-e az Eitner Zsigmond által a Házzal és
az elnökkel szemben elkövetett engedettenség ez ujabb esetét ismét a mentelmi bizottsághoz utasítani.
Fölkiáltások jobbról: Igen, igen!

péwtfágyaböbseáaj
Az elnök: Akik © javaslathoz hozzájárul- t
nak, szíveskedjenek fölállani. A munkapárt '
1
föláll.
Az elnök: A Ház tehát Eitner Zsigmondot újra a mentelmi bizottsághoz utasitja.
Justh János: Mi lesz a bírságpénzekkel?
Vertán Endre: Szűkség van rá, hogy I
visszafizethessék a sépéuzt.
•
Barios János: A pártkasszából megy az
egész.
. , (A sajtóvita folytatása.)
Az elnök: Napirenden van a sajtójavaslat tárgyalásának folytatása.
Eszterházy Móric gróf: Azt fejtegeti,
hogy a mai helyzet a legkevésbbó sem alkalmas arra, hogy egy ily fontos reformot közmegnyugvásra elintézhessen a Ház. Hiába
halljuk a legszebb frázisokat a sajtó nagy
hivatásáról, s a kapitalizmusnak a sajtóra
gyakorolt' hatásáról, a javaslat homlokegyenest ellenkezik azokkal a szép elvekkel, amiket a javaslat védelmezői hirdetnek. Az előadó arra hivatkozik, hogy a kormány a jövőben még közvetve som gyakorolhat befolyást a sajtótermékeik terjesztésére, holott a
javaslat számtalan rendelkezése ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítja. A terjesztés
jogát a közigazgatási hatóságok fogják kezelni, ezek pedig a mindenkori kormánytól
függenek. Hosszasabban foglalkozik a szónok a helyreigazitási jog kérdésével; fölolvassa az igazságügyminiszternek egy leiratát, amelyet az Országos Magyar Gazdasági
Egyesülethez intézett e kérdésben és amelyben azt fejtegeti, hogy a helyreigazitási jog
csak a helyreigazításra ad jogot, de nem a
cáfolgatásra. Ezzel teljes ellentétben van
maga a javaslat, amely igenis megengedi
azt, hogy a helyreigazi tó közl emény a közzétett cikknek részletes cáfolgatásába is belebocsátkozzék. Nem érti, hogy miért fél a kor
mány attól, hogy a terjesztési jog ügyében
való Ítélkezést a bíróságra bízzák.
Fráter Lóránd (Lukács Lászlóra mutatva): Még a eiteranyaku is bólingat, mint az
eperfa lombja.' (Nagy derültség.)
(Tisza, majd Balogh Jenő.)
Tisza István gróf állott szólásra, amiken
Eszterházy gróf befejezte a beszédét. Tisza
mindenekelőtt oda ment Eszternízyhoz az ellenzéki padsorokon á't és kérte, hogy adja át
azt az okmányt, amelyet az Országos Magyar Gazdasági Egyesület'el kapcsolatban
előhozott. Betekintett az okmányba és rögtön megjegyezte, 'hogy Eszterházy hibásan
értelmezi az okmány vitás passzusát.
Balogh Jenő dr. igaziságügyminiszter
szólalt föl. Visszatér Székely Ferenc beszé-,,
déré. A volt igazságügyi iminiszter két évvel
ezelőtt nagyon is beszállt arról, hogy a' sajtójog revízióra szorul. -Késznek mutatkozott
arra, hogy alkalmas időben meg i's csinálja a revíziót. Csudálja tehát, -hogy most éppen Székely Ferenc támadja élesen a -sajtójogi reform -tervét.
Székely Ferenc személyes megtámadtatás címén, szót kér. Mielőtt szólna. Szász
Károly alelnök bejelenti, bogy a mentelmi bizottság .újból döntött Eitner Zsigmond 'ügyében és ujabb 30 napra kitiltja a Házból.
Óriási lárma tör ki erre. Sértő szókat
kiáltoznak az elnök és a kormány feilé, ugy,
hogy minden további tárgyalás lehetetlenné
vált. Evvel végződött a mai ülllés, majd öszszeült az összeférhetetlenségi bizottság Farkas Pál ügyében és dacára, Ih-ogy Andrássy
Gyula grójf, Désy Zoltán és több ellenzéki
képviselő volt be n-t a 30 tagú bizottságban,
Farkas Pált nem összeférhetetlennek találták.
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Négy hold föld, az SzTK.,
a kenderakadémia és a tanács

Újdonság!

Világsláqerii

(Saját tudósítónktól.) A négy hold föld
valahol Újszegeden fekszik, az állami gyermekmenhely közelében. Az SzTK egyik fejlődésében megakadt szegedi sportegyesület,
amely - - ugy látszik — m-ost fel akar lendülni. A kenderakadémia a városnak egyik
közel jövőben épülő intézménye, amelyet sok
utánjárással és lankadatlan buzgalommal
tudott kiharcolni a polgármester. És a tanács? A tanács a közigazgatási életűek az a
központi szerve, amely nélkül a város sokkal jobban, gyorsabban és egészségesebben
tudna fejlődni, mint ahogy fejlődik. Most
inár , méltóztatik tudni, hogyan találkoznak
egymással nem egészen véletlenül: a négy
hold föld, az SzTK, a Kenderakadémia és a
tanács.
Történt ugyanis az Urnák 1912. esztendejében, hogy az SzTK azzal 41 kéréssel fordult
Szeged -szab. kir. város tek. Tanácsához, hogy
sporttelep céljaira engedjen át -neki négy
hold földet szemben az újszeged! gyermekmenhely . épületével. És történt, az Urnák
1913. esztendejében az januárius hónapnak
lő-ik napján délelőtt, hogy a tanács tárgyalván ez ügyet, kiderültenek róla a következők:
A tanács az SzTK kérvényét kiadta Völgy essy Jánas gazdásznak, hogy véleményt
mondjon: vájjon az a négy hold, amelyet a
sportegyesület kért, nincs-e már elígérve a
kenderakadémia -céljaira, És a gazdász, a
kit ezzel megtettek legfőbb .közigazgatási véleményező faktornak, felelte a következőket:
a négy hold földet, ahogy az egyesület kéri
— március 15-től tizenöt évi haszonbérbe,
évenként és holdanként 100 koro-na bérért —
oda lehet adni annyival inkább, mert -azok
a földek ma sem jövedelmeznek többet, A
kenderakadémia céljaira nincsenek elígérve.
A tanács erre a véleményre nagyot nézett és szólt: hátha gazdász uram nem jól
tudja? hátha mégis el van igérve az a mégy
hold? hátha a mérnökség jobban tudja?
hátha megkérdeznék a mérnökséget? hátha
kérdezzük meg!
És megkérdezik. De megkérdezik az
SzTK egyesületet is, minek neki négy hold.
Mit akar azzal csinálni? Mit aikar berendezni. És igy tovább.
Tanulság. Jól teszi a tanács, ha érdeklődik az egyesületnél, iliogy miért kér ekkora területet. Soknak látszik. Bár, ha bérbe
akarja venni és a rendes bérét megfizeti érte.
fölösleges ez is. De hogy van az, hogy közvetlenül a kenderakadémia építésének megkezdése előtt nincs a tanácsnak egyetlen tagja, aki tudná, hogy, hova épül ez az intézmény. És miért fordultak ez ügyben felvilágosításért a gazdászhoz? Miért nem mindjárt a mérnökséghez? És miért nem tudakol ta meg a dolgot az előadó tanácsos ur még a
mai ülés előtt? Miért nem állapították ezt
meg, mielőtt egyáltalán ülésbe került az
SzTK kérése? Vagy miért mem üzentek az
első ülésből, amelyen szóba kerül az ügy,
mindjárt a mérnökséghez, hogy miként áll
ez és ez. öt perc alatt remélhetőleg megtudják mondani.
Ennyi részletességgel kellett foglalkozni
ezzel a részleteiben lényegtelen, de jellemző
üggyel Milyen kirivó példája ez a szürke
aktagyártásnak, mely mindig jobban hagyatja a várost, a lüktető, a viruló, a rohanó
élet mögött. Igy vesz el félévet olyan ügynek
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az elintézése, amelyet egy hét alatt a legnehézkesebb kereskedő is lebonyolit. Milyen
kár, hogy azokat a hivatalnokokat is, akik
egyébként szorgalmasak és tehetségesek, igy
hatalmába ejtette minden egészséges fejlődés lappangó kórsága: a lélekölő burokratizmni.
••••••

HÍREI.
Szegedi kalendáriumm
AZ IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet
jelentése
|
szerint: Hideg idő várha1
tó sok helyütt, főleg nyuM
1
gáton meg délen, havazással. —
Sürgönyprognózis:
Hideg, sok helyütt csapadék. — Déli hőmérséklet: 0.1 C volt.
A VÁROSHAZÁN
valamennyi hivatal
hun délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hivatal. A polgármester betegsége miatt nem
fogad. A főkapitány fogad 11 2 óráig,
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzlet vezetőségnél és a munkásbiztositápén?
tárnál reggel 8 órától délalán 2 óráig van
hivatal.
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivatalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása délután 2 órától .1 óráig.
KÉPKIÁLLÍTÁS
a régi csongrádi palotában. Nyitva délelőtt 9 órától, délután fí
óráig.
A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatást
idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor
A sárga csikó, népszínmű.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
kezdve este 11 óráig: Asszony hűség, dán halászdráma 3 felvonásban.
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
este 11 óráig: „Sárga veszedelem", egy japán
kém drámája három felvonásban.
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
délután 5 órától kezdve este 11 óráig:
Psylander-filmek.
EDISON MOZGÓ: Az előadások tartanak délután 5 órától este tizenegy óráig:
Zigomár III., detektivdráma. „Milliók a föld
alatt", Brorvn detektív szereplésével.

pitány előterjesztése. Egyszerre minden
szimpátia és érdeklődés a rendőrlegénység
felié fordult. >
í
— Hányan is van'niaik, százharmincan?
— érdeklődött Balogh Károly. Szép szám,
Nhátának az egész hadserege nem állott enynyii .emberből. Nem is gondoltam, hogy a főkapitány Ilyen nagy ur, ekkora csapat fölött rendelkezik.
.
— Nem is olyan sok az a százharminc
ember, ilyen nagy 'városban, — jegyezte -meg
a főkapitány. Debrecenben kétszáz főből: á l
a belterületi legénység. Különben most nem
is ez a fontos, hanem az, hogy fürödhessenek.
;
: i : i
— Ebben igazad van főkapitány ur, de
talán havonlta kétszer — sok volna egy kicsit
—• mondotta Balogh Karoly.
— Te belőled a pénzügyi tanácsos beszél — replikázott a főkapitány — mert
félsz, hogy a rendőrök miatt kevesebb lesz a
város jövedelme és fölbillen a mérleged
egyensúlya. Hát a higiénia, az nem szempont? Ez közegészségügy! — harcolt a főkapitány.
'
— Közegészségügy ide, közegé'szségügy
oda, — felek (Balogh — mosakodjon a röndér.
otthon! Vizet ingyen kap, szappant meg mindenki tud venni1 három krajcárért. De veszélyes ez a kérelem más szempontból is. Ha mi
most teljesítjük a rendőreik kérelmét, akkor
már jön. a száz városi szolga, meg jön kétszáz köztisztasági munkás, hogy őket is engedje a város fürödni havonta kétszer a gőzfürdőben. Szépen néznénk ki, ha az összes
városi cselédeket be szoktatjuk a fürdőbe, a
publikumot pedig kizárjuk — fakadt ki Balogh Károly.
, ls< ; % i i l
A gordiuisi csomót végül is Bokor Pál
helyettes-polgármester vágta ketté az elnöki
székből tett javaslatával), amelynek igy föltétlen tekintélye volt. .
Én a kérést' — mondotta — részbe teljesíthetőnek tartom, de nem teljesen, mert
kissé szerénytelen; a mostani formájában.
Megengedhetjük a rendőrlegénységnek, hogy
ingyen fürödhessen, de csak egyszer havonta. Ez teljesen elég! Akkor mossák le magu
kat jó alaposan, használják ki a kedvező alkalmat és közben otthon is mosakodjanak;
ne vigyék mind a piszkot a városi gőzfürdőbe.
Bokor Pál előrelátó, óvatos veteményét
a tanács többi tagjai is magukévá tették. Te-'
hát fürödhetnek a rendőrök: de csat, havonta egyszer.

- Kilencszázán kérnek kenyeret. Nem
régen kezdődött meg Szegeden, az árvaházban
az ingyen Ikenyér kiosztása. Minden nap délután 'három órakor százan és százan lepik
el az árvaház udvarát és órák hosszát álldogálnak ottan egy darab kenyérért. Statisztikai megállapítás szerint naponkint köHa fürödni akarnak a rendörök rülbelül kilencszázán kérnek ingyen kenyeret. Az eddig lefolyt fiz kiosztást nap alatt
(Saját tudósitónktól.) A ma délelőtti ta- 6355 kilogramim kenyér fogyott él 1334 konácsülésen! Somogyi Szilveszter dr. főkapitány, a szegedi belterületi renidőrlegénység- rona értékben. A szükséglet 'még naponkint
nek, számszerint 130 embernek, igen komoly is fokozódik, ugy, Ihogy az erre a célra ö'szés alázatos kérelmét terjesztette a balos •ma- sízegyüj'tött pénz előreláthatólag február kögisztrátus elé. Ezúttal kivételesen nem fize- zepénél tovább nem lesz elég. A Szegedi Jótésüknek felemelését, ,nem is lakbérpótlékot, tékony Egyesület épen ezért fölhívja a jósőt még családi pótlékot sem kérnek a szegedi közrend éber cerberusai, hanem ennél < szívű adakozókat, hogy adományaikat sürsokkal kevesebbet. Mikor a főkapitány a ké- gősen juttassák Somogyi Szilveszter dr.
rést előadta, a nagy és fontos pillanattól és rendőrfőkapitány kezeihez.
az ügy nemességétől áthatva, páthosszal
- A szegedi feministák. A feministák
mondotta:
szegedi egyesülete tagjainak a száma az
— Tekintetes Tanács! Bátor vagyok a alakuló közgyűlés óta örvendetesen szaposzegedi rendőrlegénység az 'iránti kérelmét rodik/Eddig az egyesület rendes tagjainak
élőadni, ihogy havonta kétszer ingyen fiiröd- a száma meghaladja a 150-et. Az egyesület
hessenek a városi gőzfürdőben. A rendőr- elnöksége ez utón is fölkéri mindazokat, a
legénység, amely igen szerényen van díjaz- kiknél taggyüj'tő-'ivek vannak, hogy azokat
va, nincs abban az anyagi helyzetben, 'hogy lehetőleg január 20-ikáig dr. Turcsányi Ima tisztálkodásra pénzt áldozhasson, különö- réné, Kárász-utca 14. szám alatti oimére viszsen akkor, amikor minden fürdés körülbelül sznszármaztassák.
egy koronába kerül. Kivált most, amikor hiGorkij hazatért. Pétervári távirat
deg tél van és a szegény embereknek fűtő- szerint Maxim Gorkij, aki eddig visszautaanyagra is alig telik, a szabadban fürdeni
sította a neki felajánlott amnesztiát, tegnap
nem lehet, kétszeresén, méltányos a kérés.
A tanácsnak szörnyen tetszett a főka- megérkezett az orosz fővárosba. Minden

orosz előtt, nagyjelentőségű ez a hir. Gorkij
ugyanis évek óta idegenben él, főként Capri
szigetén. Oroszországból valósággal szöknie
kellett: választani Szibéria havas fogsága,
vagy a világ szabadsága között. iA cár amnesztiájában se hitt a legnagyobb orosz'' iró
ás oka volt kételkedni. Az utóbbi é v e k b e n
azonban állandóan betegeskedett, leküzdhetetlen honvágy gyötörte. Ha haza nem tér,
elpusztul! Igy érezte és haza tért, életérőt
gyűjteni, mint 'a mitológiai Héraklész, .okit
az anyaföldhöz verték és mennél többször
verték oda, annál erősebbé vált.
— Kossuth Ferer.c betegsége A nagybeteg Kossuth Ferenc állapotában máig jelentősebb változás nincsen. Az orvosok mindazáltal megállapították, hogy a beteg inkább
a javulás, semmint a rosszabbodás utján van
és noha állapota egyre súlyos 'és aggodalmat
keltő, van remény, hogy Kossuth meggyógyul. Kossuth Laijos Tódor már tegnap megérkezett Olaszországból, ám még ma sem
bocsátották a beteghez, akit fólüenek az izgalomtól. Valami formában előre közölni akarják Kossuth Ferenccel, hogy öcscse megérkezett, mielőtt ágyához bocsátották. Tegnap
és ma az orvosok nem. adtak ki buliét int, a
mennyiben a beteg állapota és közérzése Változatlan.
— Nincs bizalom I A városi gőzfürdő
1908-ban történt renoválásakor a főmérnök
Priváry Ferenc gépészeti felügyelőt bizta az
építkezési munkálatok felügyeletével, egyben fölhatalmazta, hogy a szükséges megrendeléseket is foganatosítsa. Priváry megrendelése alapján a budapesti Ulrich-öég
vascsöveket és egyéb anyagokat szállított a
városnak, amiből öt évvel később differenciák támadtak. Az Ulrich-cég követelését
ugyanis a mérnöki hivatal nem tartotta számon, nem is értesítette a tanácsot s igy történt, bogy a számlák ilyen hosszú ideig rendezetlenek maradtak. A mult évben aztán
előrukkolt az Ulrich-éég és a szállitott anyagokért mintegy 3800 koronát követelt a városon. .A tanács hallani sem akart erről a
követelésről, mire az Ulrich-oég pörrel fenyegetőzött s majdnem bonyodalmak támadtak. A tanács fölhívta a mérnökséget,
hogy igazolja a megrendeléseket. A mérnökség csupán 2700 korona értékű anyag átvételét tudta igazolni, mire a tanács a tisZti
főügyész véleményének meghallgatása után
értesítette a céget, hogy ennyit hajlandó fizetni. A cég elállt a pörtől s az ajánlatba beleegyezett. A csütörtökön délelőtt tartott tarácsülésen referált erről az ügyről Balogh
Károly pénzügyi tanácsos s nem is foglalkoznánk vele ilyen hosszan, ha a dolognak
most súlyos következményei nem támadták
volna, amelyek talán ártatlanul érik Priváry Ferencet azért, mert a megrendeléseket a
saját hatáskörében ós a saját iniciativája
szerint eszközölt. Annak a lehetetlen közigazgatási rendszernek lehet ezt tulajdonítani, amelynél a gépészeti felügyelő, aki akitor
az összes városi üzemek ifölött egyedül teljesítette a felügyeletet. — most hárman osztoznak ebben a rengeteg munkával járó megbízatásban, most is Priváry vezetése alatt —
s ennek ellenére a tanács nem ruházta fel
azzal a joggal, hogy néhány ezer korona erejéig a saját belátása szerint megrendelésekei
tegyen. Mert ha már az összes üzemek felügyeletével bizta meg, ezt a bizalmat .sem
lett volna szabad megvonni tőle. S most mi
történt? A pénzügyi tanácsos bemutatta a ta
uácsnak a számlákat és átvételi nyugtátváiiyokat a 2700 korona értékű anyagról, egy
Iten pedig Balogh Károly javaslítftfcra ugy
határozott, hogy az anyagi felelősséget Pri-
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Telefon:

Igazgató: VAS SÁNDOR.
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Pénteken, január 16-án
Szombaton, január 17-én
Vasárnap, január 18-án

szenzációs
művészfilm!
A

KIRÁLY
Egg

színművész

öt f e l v o n á s b a n .

tragédiája
A főszerepet

játsza.

A legszebb és legművésziesebb filmtragédia, amely a mai napig vászonra
került.

Előadások pénteken, szombaton 5, 7, és 9-kor.
Vasárnapi előadások d. u. 2-től éjjel 12 óráig.

Helyárak,

mint

rendesen.
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váry Ferenccel szemben föntartja és javasolja a polgármesternek, hogy az egész ügyben
rendeljen el vizsgálatot és állapítsa meg, kit
terhel mulasztás s ebből kifolyólag kit terhel
anyagi felelősség azért, ha esetleg az anyag
nem volt megfelelő, vagy ha annak egyrészét
a fürdő renoválásánál esetleg föl sem használták. A tendenciája ennek a tanácsi határozatnak; nyilvánvalóan a gépészeti felügyelő ellen irányul, nem állítjuk, hogy
rosszhiszeműen, de átkos és a váras érdeket
ellen való az a rendszer, hogy egy emberben,
akit az összes városi üzemek élére állítottak,
a tanács már nem bizott meg annyira, hogy
pár ezer korona erejéig a tekervényes közigazgatási eljárások elkerülése céljából —
különösen, ha sürgős megrendelésekről volt
szó — a saját hatáskörében intézkedjék.
— 600 ezer koronás vasúti beruházás.
Annáik idején- részletesen foglalkoztunk a
magyar állaim vasutak igazgatóságának azzal a tervével, amdy szerint húsz milliós
vasúti beruházást szándékoznak Szegeden
létesiteni. A beruházás keretében rekonstruálnák a szegedi pályaudvarokat, vontató -telepet és vasúti műhelyt építenének, kibővítenék a rendező-pályaudvart, de mindezt
csak abban az esetben — amint az államvasutak igazgatósága föltételül kikötötte —
ha a város az államvasutaknak hetven hold
földet ingyen bocsát a rendelkezésére. A tanács; erre azt válaszolta a Máv. igazgatóságának, hogy ötven hold földet a kijeitőlt -területien: Szabadkai-sugárut körúton kiviii eső
részén a tiszai védőgátig szívesen enged át
az építkezés céljaira, mert ennyi ott a város -tulajdona, a többit azonban a .magántelektulajdonosoktól -szerezze meg a Máv.
Ennyiben maradt az ügy, amelynek ma aztán váratlan fordulata támadt, olyan, amelyből1 arra lehet következtetni, hogy a nagy
vasnti beruházás kiépítését még ebben az évben fokozatosan megkezdik. A szegedi üzletvezetőség ugyanis az államvasutak elnökigazgatóságának a megbízásából átírt a városhoz, hogy az igént ötven hold területből
haladéktalanul engedjen- át nyolc holdat, mert
650,000 korona az igazgatóságnak rendelkezésére áll s abban a helyzetben van, hogy a
vasúti építkezést akár azonnal elrendelheti.
A tanács csütörtökön délelőtt tartott ülésében örömmel vette tudomásául- az átiratot, de
egyöntetű véleménye volt, hogy garanciákat kell kapnia a városnak arra, hogy nemcsak a nagy vasúti műhely tartozékait, hanem az egész épülettömböt rövidesen- kiépítik. A garanciát illetőleg pedig ugy határozott a tanács, liogy a kért nyolc hold területet a tulajdonjog jöntartása mellett csak
olyan föltétellel engedi át az államvasutaknak, hogy ha a vasúti műhelyt nem építik
ki, akkor a Máv. a beépített területet becsérték szerint köteles megvenni a várostól.
Az ügyet január 29-én tárgyalja a Máv. központi igazgatósága Budapesten s fölkérte a
várost, hogy a tanácskozáson- képviseltesse
magát, megbizta továbbá Uray Zoltán szegedi üzletvezetőt is.
— Nagy nyomor Uj-Szerblában. Zl~
monyból jelentik: Megbízható hírek szerint
Uj-Szerbia gazdasági helyzete válságos lett.
A tartós pénzhiány az uj területen- igen nehézzé tette a helyzetet. A kormány ebben a
pülandtban nem tudja teljesíteni az egyes
vállalkozókkal kötött szerződéseket és az
esedékes fizetéseket. Az uj területen levő katonaság élelmezése som kielégítő. -Nagy az
elégedetlenség a katonák között és naprólnapra többen szöknek át a bolgár határon,
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a legmegbízhatóbb gyári munkásokat bocsátják. Mert ha valaki, a szántailpak mellé
néhány nagyobb szöget beverne, a lecsúszó
hajótest könnyen irányt változtathatna és félre is billenhetne, mint a hogy pár évvel ezelőtt az olaszországi Szan Giorgo Dread— ICO ezer embert megölt a földrengés. nought vizreboosátásakor meg is történt.
Kevés szavú japáni jelentés alapján röviden
— A hármasszövetség egységes ruhája.
megírtuk tegnap, hogy a Szakuraszima, vaA közös hadseregnek egy tábornoka azt a
lamint egyéb környező szigeteken irtózatos gondolatot vetette föl egy katonai folyóiratföldrengés pusztított, amelynek mintegy öt- ban, hogy jó lenne, ha a hármas-szövetségezer ember esett áldozatul. Mára a hallottak hez tartozó államok hadseregei közös hadszáma szörnyűségesen megnőtt: most már gyakorlatokat tartanának. A magyar-osztrák, német és olasz ármádia együttes fölszázezer elpusztult szerencsétlen japánról vonulása és operálása imponáló hatású lenszólanak a távirati jelentések. A borzalmas, ne, a szövetségen kivül lévő hatalmakat ineg
örökké emlékezetes katasztrófáról itt követ- lepné és ránk nézve megnyugtató hatású lenne. A hadvezetőség eddig nem foglalt még
keznek legújabb távirataink:
állást ebben a dologban. De ha a közös hadKumanotóból jelentik, hogy tegnap a gyakorlat nem is foglalkoztatja még a hadvulkánikus kitörések és a földrengések ugyan' vezetőséget, annál serényebben készitik elő
olyan hevességgel indultak meg, mint az — mint egy németországi katonai lap tudni
véli — a hadsereg ruházatának reformját,
előbbi napokban.
még pedig olyképen, hogy olasz és német
Londonból jelentik: A Szakuraszima szi- mintára egységes szinü legyen minden fegyget sorsa meg van pecsételve. Gomolygó fe- vernemnél. A lovasságtól tehát elveszik a
kete füstoszlopok töltik meg a levegőt, öly- piros nadrágot s a huszárokat ugyanolyan
kpr-olykor lángoszlop csap föl a füstből. Az csukaszürkébe bujtatják, mint a többi fegyvernem legénységét, s mint azelőtt csupán
öböl tele van lávával és Kagoszirna városát a vadászkatonákat. A hármasszövetség hadöt méter magas hamuréteg fedi. A vulkán seregeinek bizonyos mértékig való egységes
kitörései és a földirengések következtében ruházása külsőleg is harmonikussá teszi őket
összesen százezer ember vesztette
életét. együttes operálásuk esetén és ugy tudják,
Szakuraszima szigetének három helységét hogy 1915-ben már meg lesz az egységes uniformis mind a hároni hadseregben. Ma még
nem lehetett megközeliteni és valószínű, Németországban és Olaszországban sem telbogy onnan senki sem menekült meg. Rend- jes az egységesítés, de mind a két országban
kívül1 sokan vártak segítséget a tengerpar- megtették már az elhatározó intézkedéseket.
ton és a mentőhajók legénysége mindent
— MIIHó meg millió koronájába kerül a
megtett, de hősi viselkedése ellenére sem
híres Nordisik filmgyárnak egy-egy remek
menthetett meg mindenkit. Sokan uszvia pró- újdonság előállítása. Épen ezért a filmpiac
báltak menekülni, de a tűzhányóról szerte re- legkeresettebb és legdrágább képei a Nordisk
pülő tüzes szikladarabok még a csatornában slágerok. A közönség is ezeket a remekül
agyonütötték őket. Sokan, pusztultak el a megkonstruált képeket szereti jlegjobban.
Az Uránia-színház igazgatósága nagy anyamérges gázok következtében'. A vulkán már gi áldozatok árán megszerezte a hires gyár
nem működik ugytan, de mlég most sem le- legújabb slágerét, az Asszonyhüséget és pénlet a sziget keleti részét megközeliteni a ret- teken bemutatja a szegedi közönségnek. A
tenetes hőség miatt. Kagoszimában a föld- dán udvari színház minden bires tagja szerengés következtében hatszáz ház dóit ösz- repel a mesés szép képen. A minden izében
modern dráma oly közel áll a valódi életsze. Egy hajó, amely a vulkán első kitörése hez, hogy a néző a cselekmény kellős köze:
után ötszáz menekülőt vitt a szárazföldre, a pébe képzeli magát. A szenzációs Nordisk
bemutató iránt már is nagy az érdeklődés.
második kitörés alkalmával elsiilyedt.
Egyébként szenzációs meglepetést hoznak a
- Készülődés a fiumei hajóavatásra. niellékképek is. A Vass-mozgóbau Sárga veMikor a trieszti Stabil iménto Technikó hajó- szedelem címmel egy izgalmas drámát vetígyárban 1912. november 30-án megkeresz- tenek, mely egy japán kém kalandos életét
telték a Prinz Eugen Dreadnoughtot, kínos tárgyalja le. Az izgalmas műsort kedvelő köfélóráig tartott, amíg a kötelékétől megsza- zönségnek különös öröme lesz ebben a képbadított faggyus szántalpakon nyugvó hajó- ben. Hétfőn óriási szenzációja lesz az Urákolosszus végre megindult és lesiklott a ten- niának.
gerbe. A Szent István Drreadnought építés— A király — Bas*ermannal. A világvezetősége, okulván azokon a nehézségeken,
amelyek a trieszti lecsúszást megakadályoz- hír ü német színművész csak igen ritkán lép
ták, mindenképen biztosítani akarja, hogy a föl a kinematografus gép előtt, de ha már
vízrebocsátás lehetőleg gyorsan megtörtén- megteszi, akkor olyan tökéletes alakítást
hessék. A hajótest alá — mint mindig, ez nyújt, amilyet sok tekintetben még az olaalkalommal is — hatalmas méretű, fából} ké- szok dicsőséges színésze, Zacconi se tud proszült szánkót építettek és a szánkó alját 300 dukálni. Bassormann maga választja kii a
métermázsa faggyúval és egyéb zsiradékkal darab tárgyát, amelyben játszik, azt heteken
kenték be, hogy a föllépő súrlódás a csúszta- át tanulmányozza és csak alapos előkészületó szánlkótalpak között a minimumra redu- tek után lép a fényképező masina elé. Alig
káltassák. Minthogy' azonban a faggyú és a néhány film került még ki a piacra, amelyzsiradék a mostani rendkívüli hidegben meg- nek főszereplője Bassermaim Albert, ezek
dermed és ez a vízrebocsátás sikerét koc- között azonban föltétlenül első helyen áll A
káztatja, a Ganz—Danubfus-gyár a szánkó- király cimü kolosszális történelmi dráma, a
talpak közé hatalmas gőzfütő
berendezést mely eddig millió és millió embert vonzott
építtetett, mely fűtőberendezés napok óta a nagy világvárosokban. A Bassennann-.kéegyenletes melegben tartja a szánkótalpakat pok rendszerint igen drágák ós ezért csak a
és az alájuk kent rengeteg mennyiségű fagy- legritkább esetben kerülnek vidéki városokgyut. A vízrebocsátás napján a fűtést fokoz- ba. A Korzó-mozgó igazgatósága azonban
ni fogják, hogy a faggyú a keresztelés idejére nem idegenkedett, a nagy áldozattól, ismerve
kellő puhasága legyen. Ha a kötelékétől föl- a szegedi közönség érdeklődését az igazi műszabadítandó Szent István még sem indulna vészi események iránt. A király pénteken,
meg a meneteles csusztatóir, akkor lökéssel szombaton és vasárnap kerül előadásra sofogják mozgásba hozni. E végői erős lég- rozatos előadásokban, amelyekre a Korzónyomású sajtót építettek, hogy 1 ekést ad- mozi 11 tagu modern zenekara is uj kottáhassanak a hajónak. A Szent István Dread- kat szerzett be. Péntekre és szombatra már
nought és környéke állandóan a határrend- csak kevés jegy áll rendelkezésre, vasárnapőrség őrizete alatt áll. Őrszemek cirkálnak ra pedig előreláthatólag a vidéki intelligenkörülötte és a szántalpak, valamint a tartó cia fog nagyobb számban bejönni a Bassorgerendák óránként való vizsgálatához csak
mann-fllm megtekintésére.

— Turcsányi Elza a Korzó-mozíban.
Az utóbbi évek legkegyetlenebb gyilkóságáról két fővárosi rendőri tudósító Fröhliotí
János és Fodor Aladár az államrendőrség
engedélye alapján mozgófénykép felvételeket eszközöltek és ezen felvételeket az öszszes ibuadpesti és bécsi mozikban még a gyilkosság napján bemutatták. !Ezt az eredeti
helyszíni felvételt, amelyen rajta van: ,/i kosár a holttesttel", „Turcsányi Elza lakásán",
„A gyilkosok elfogatása",
demimonde ékszerei", ,a főkapitányságon", ,ja> temetés" stb.
Ma, péntektől kezdve minden előadáson bemutatja a Korzó-mozi. A felvétel csak három
napig lesz Szegeden.

Nem egyszer látták már, amint szerb katonák házról-iházra jártak élelmet 'koldulva.
Hir szerint az uj szerb területen működő hivatalnokok hűtlenül kezelik a rájuk (bízott
összegeket és az idézte ellő a nyomort.

— A Csuha—Pavlik-ügy. A budapesti
büntetőtörvényszéík hét nap fogházra ítélje
Csuha István függetlenségi képviselőt, mert.
a 'képviselőház 1912. léví juimrs 4-én tartott
ülésében, mikor a rendőrök először vezették
ki a képviselőket, lekapta Pavlik sapkáját és
azzal a rendőrfelügyelő fejére ütött. Csuha
fellebbezett az ítélet dlíen. Ma tárgyalta ezt
az ügyet a budapesti Ítélőtábla Balonyi Imre eíncklésével. Csuha képviselőt Visontai
Soma védte, akinek előterjesztéseit elfogadta
a tábla s helyet adott annak a kérésnek, hogy
ellenzéki képviselőket is kihallgassanak arra
nézve, tényleg igaz-e, hogy Pavlik fegyvert
fogott Cs-uhára s ez önvédelemből cselekedett. A tábla meg fogja állapítani azt Is, vájjon a magyar törvények megengedík^e, hogy
rendőrök menjenek be a Ház illés termébe. A
tábla Ítéletét nagy érdeklődéssel váriák.

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET.
Színházi műsor:
PÉNTEK: Sárga csikó, népszínmű. Páros 3/a.
SZOMBAT: Baba, -operett. Páratlan
VASÁRNAP délután:
Cigányprímás,
operett.
VASÁRNAP este: Baba, operett. (Bérletszünet.)
* Á rablólovag. Bucsuzóul régi jó szerepét játszotta el Virányi Sándor, a színház
vendége. Ebben a darabban, melyben, ha jól
emlékszünk, először jelent meg a szegedi közönség előtt, sok vidámságot ,szerzett már
mindenkor hálás hallgatóságának. Fölényesen, biztosan játsza meg szerepét, mindvégig
ő vezeti a játékot, szinte maga körül táncoltatja egész környezetét. A szépen megtelt
ház jó kedvvel tapsolt Virányi pompás játékának, de kitüntette Gömöri Vilmát is, aki
finom előkelőséggel személyesítette meg a
darab szimpatikus leány-alakját.

;

* Edison klnetofonja a szegedi színházban Eljut hát Szegedre; is"a'mozitechnika
legnagyobb csodája, Edison kinetofonja. Almás sy Endre színigazgató megállapodott az
Edison kinetofon vállalat magyarországi
igazgatóságával, hogy a beszélő msozi január
21. és 22-én két-két előadásban bemutatja a
szegedi színházban. Az igazgató nem kiméit
áldozatot, hogy a modern kultúrának ezt a
nagyszabású vívmányát a színház miliőjó(ben ismerje meg a közönség, ahol a kínetafou
jobban érvényesül. A beszélő mozi fttmjoi
egy pompás operett, a Csodavászon keretében fognak leperegni, ép ugy, mint Budapesten a Népoperában, ahol 8 napon át a közönség tízezrei gyönyörködtek Edison lángelméjének alkotásában. Bizonyos, hogy a
szegedi közönség előtt is emlékezetes marad
a kinetofon kétnapos látogatása. Hiszen: mikor a nyáron az iscbli színházban bemutatták a beszélő mozit a királynak és környezetének, az ősz uralkodó nem tudott hová lenni az elragadtatástól és bámulatának iámé-
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telten kifejezést adott Edison kinetofonja a
legnagyobb vívmánya a huszadik századnak.
A filmen megjelenő alakok élethűen beszélnek, énekelnek és muzsikálnak. Régi ismert
operett muzsika hangzik -felénk az élettelen
vászonról és uj vidám melódiák csendülnek
fel. A szinház már készül a Csoda vászon előadására, az operett személyzet legjobb erősségeit állítja sorompóba, hogy a keret is,
melyben a közönség Edison csodáját -megismeri, minél tökéletesebb legyen.
••••••••••••••••••••••••a

TÖRVÉNYKEZÉS.

(Saját tudósítónktól.) A Magyar Jogászegyesületben a per rendtartási ciklusban most
tartotta meg előadását Pap József dr. udvari
tanácsos, egyetemi nyilvános rendkívüli tanár, a budapesti ügyvédi kamara elnökhelyettese. A meghatalmazottakról és az ügy-,
védekről, ,A perrendtartás intézkedései nyomán rámutatott arra, hogy kétféle perbeli
képviseletről lehet szó: a) a törvényes perbeli képviseletről, amelynek alapja a törvénynek rendelkezése, hatósági vagy bírósági kinevezés (például a gyám, gondnok, a természetes
apa, a csődtömeggondnok, ügygondo A MASz—MOTES* harc. Sohasem
nokok, stb.) ós b) a perbeli képviseletről, a
szünetelve, több vagy kevesebb energiával, melynek alapja a megbízást adó félnék az
de lankadatlanul folyik a harc a két szö- akarata. Helyesli, hogy a Pp. nem sorolja föl
vetség között. A MOTlESz a torna kultuszát, a törvényes képviselőiket, hanem e tekinteta MASz pedig az atlétika népszerűsítését ben a magánjogi szabályokra utal.
Érdekesek -voltak az előadásnak ama rétűzte ki céljául. Kétségtelen dolog most már
szei,
amelyek a perbeli meghatalmazás alakaz, hogy ebben a harcban a Magyar Atlészerűségére
és igazolására
vonatkoznak.
tikai Szövetség és vele együtt az atlétika győ
Majd áttért az ügyvédekre és az ügyvédség
zedelnxeskedett a tornát kultiváló Magyaror- kérdésére. A Pp. az ügyvédség szervezetén
szági Testedző Egyesületek Szövetsége fö- változtatást nem eszközöl. Nem hozta be sem
lött. Most, amint ezt megbízható értesülések a numerus klauzust, sem a bitfurkációt avojelzik, a MASz-hoz négy olyan egyesület fog cat és avoué között, sem pedig a Németorcsatlakozni, amely egyesületek eddig a rivá- szágban divó úgynevezett lokalizációt, tudniillik, hogy bizonyos ügyvédek csak bizolis szövetség legfőbb oszlopai voltak. Ezen nyos bíróságok előtt birj-a-nak képviseleti
híradás szerint legközelebb a Budapesti Bu- joggal. Mégis az Uj Perrendtartás és az Életdai Torna Egylet, a Budapesti Torna Club, beléptetési Törvény lényeges változtatásokat
a Nemzeti Torna Egyesület és a Magyar eszközöl az ügyvédekre nézve is. Fölemelte a
Testgyakorlók Köre csatlakoznak a MlAiSz- .kvalifikációt a bíráknál, ímeghosszáíbbitotta
a gyakorlatot az ügyvédjelölteknél, behozta
hez. -Az utóbbi egyesület, az MTK intenzív az ügyvédhelyettesi intézményt. Ügyvédjeatlétikai működést fejt ki és igy érthető len- lölt ezentnl társas bíróságok előtt mint hepe a MASz-hoz való csatlakozása. A másik lyettes nem járhat el, csupán ügyvéd vagy
három egyesület azonban kizárólag tornával pedig az úgynevezett ügyvéd-helyettes.
Dicséroen nyilatkozott a-z életbelóptető
foglalkozik és igy homályban maradnak
törvény
ama rendelkezéseiről, amelyek hiegyelőre a csatlakozás indokai. Lehet, liogy
vatva
vannak
az ügyvédi kar anyagi helymost belülről akarják majd megvívni azt a
zetét javítani. Előadó szerint helyes a zugharcot, amelyet kívülről hasztalanul vivtak irászatnak szigorúbb szabályozása, mert a
idáig. Ha ez igy lenne, akkor sem érnének zugirászat büntetendő cselekményeinek a focélt, mert a MASz ma, a vivók kiválása után galmát kiterjesztették és a büntetési tételt
is elég egységes ához, hogy sem belső, sem szigorúbbá tették. Az ügyvédi kar nagy haszkülső támadás meg ne akassza munkájában. not vár attól, hogy a perköltségek megállapítására vonatkozóan egy úgynevezett likvidáckmális eljárást létesített az életibeléptető
Bátor zálHtárokat helytörvény és nem kényszeríti sem az ügyvédet,
Ungár
Benő
ben <» vfdékre, bcraksem
pedig a felet arra, hogy a költségek
szállító
ározárt száraz raktár
nagyságánál
előállott legkisebb nézeteltérés
Szeged, Jókai-utca l . s z
helyiségben eszközöl
mindjárt költségperekibe sodorja az ügyvéTelefon 34.
det és klienst, .Az életbeléptető törvény meg
akarja becsülni az ügyvédi munka dijat,
Ön ugy pazarolja a pénzét!! mert,
parancsolóan irja elő a bíróságnak,
hogy
a költség -megállapításában figyelembe
mint aki a gyertyát mindkét végén égeti,
kell
venni,
vájjon az ügyvéd cselekménye a
ha nem oiyan v i l l a m o s Izzó körtéket haszfél
érdekében
megokolt volt-e; ezenfelül a dij
nál,mely a legújabb módszer szerint készül,
megállapításánál
az ügy tárgyának helyes
bosszú élettartamúak és nagyon gazdasáellátására,
annak
előtanulmányaira és az elgosak. — Minden egyes izzókörte saját
járásokra
megkívánt
időt és szellemi munc é g e m m e l van ellátva.
kát. Régi óhajtása az ügyvédi karnak, hogy
törvény biztosítsa a befolyt pénzeknek a visz
szatartását és birói letétbe helyezését a vonatkozó ügyben behajtott költségek erejéig.
L Útját szabja az életbelóptető törvény annak
is, hogy a fél ügyvédje igényeinek kijátszására az ellenifél által részére megállapított
perköltségeket el ne engedményezhesse, illetőleg le ne foglaltathassa.
Finom, jókarban levő
A nagy hallgatóság, melyben a -fővárosi
ügyvédi és birói kar erősen volt képviselve,
az előadást, tetszéssel fogadta .
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Meghatalmazottak és ügyvédek

§ Kőrös! Lajos az Ugvészséeren. Körösi
Lajost, aki nem régen a Boldogas-szony-sukárut 31. szám alatt lévő házban ralblási merényletet követett el Sziies Ignác hivatalnok
ellen, ma a rendői-ségről átkísérték az ügyész
ségi fogházba. Eddig azért volt a rendőrségen, mert a kibágási biró tizenhét napi elzárásra Ítélte csavargásért.

Hirdetések közlésére legcélszerűbb a Délmagyarország.

MAGY. TUD. SZÍNHÁZ

Péntek, szombat, vasárnap
A Nordisk NlmsCompagnie remeke

Dán í alászdráma három
felvonásban.

A világhírű Nordisk gyár szenzációt keltő felvételei közül is kiválik
ez, bájos, megható
történetével, elsőrangú szinészi alakításaival és főleg
művészi fölvételeinek utólérhetetlen
szépségeivel.
A főszereplők:
E B B A THOMSEN
és CARLur WIETH.
Eliadások hétköznapokon tys6, vasárnap 2 órától folytatólag.
Telefonszám 8 7 2
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MOZGÓ SZIN IÁZ

Péntek, szombat, vasárnap

Szenzanosttttniinnidráma.

S á r g a

Veszedelem.
Egy japán kém drámája
három felvonósban.
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gyár újdonsága.
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E l ő a d á s o k Vi6 'A8 é s 9 órakor.
Vasárnap, 2 órától folgtatólag.
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KOZGAZDASAG.
Közyetlenjkapcsolatot
a szerb vasutakkal!
— A szegedi kamara beadványa. —
(Saját tudósítónktól.) Tonelii Sándor a
szegedi kereskedelmi és iparkamara tótkára
érdekes beadványt intézett ma a városi tanácshoz a kamara nevében. A beadványban
kifejti, hogy a Dédmagyarország, de főkénit
Szeged gazdasági fejlődésére való -tekintettel fontos, volna mosV, amikor Szerbia uj
vasúti vonalalkat építtet ki, ezekkél a 'közvetlen összeköttetést (keresni. Módozatot is
ajánl erre .vonatkozólag, még pedig a budapest—szeged1— temesvár—báziási vonalnak a
szerb vasutakkal való összekapcsolását. A
beadványt itt közöJljiik:
Kamaránk a legutóbbi hetek folyamán
több izben foglalkozott azokkal > Vasuttervekkel, amelyeket a .szerb kormány már a
legközelebbi jövő folyamán megvalósítani
szándékozik. E tervek közül véleményünk
szerint a legfontosabbak azok, amelyek Szerbia eddig még csak csekély mértékben feltárt
keleti vidékeinek vasúthálózatának kiépítésére vonatkoznak. Értesülésünk szerint a
szerb kormány a vasúti hálózat e részének
kiépítésénél olyan vonalakat tervez, amelyek
egyrészt a Timwk kerületet Belgráddal kötik
össze, másrészt pedig Gradisténél, tehát körülbelül Báziással szemben érintik a Dunát.
Ezeknek a vonalaknak fontossága pedig
még növekszik, ha tekintetbe vesszük azokat
a t á r g y a l á s o k a t , a m e l y e k a szerb é s román
kormányok között m e g i n d u l t a k
Turn-Szevierin közelében való
vonatkozólag.

a Dunának

áthidal ásártí

Kétségtelen, hogy ezeknek a jelentékeny
vasúti terveknek a magyar érdekeltség figyelmét sem szabad elkerülni és a lehetőség
szerint gondoskodni kell arról, hogy az u j
vonalak a magyar közgazdasági élet szempontjából is hasznosittassianak.
Ebből a szempontból kiválóan fontosnak
mutatkozik, hogy a magyar vasúthálózat
ezekkel a tervezett uj vonalakkal összeköttetésbe hozassék. Erre a lehetőséget megadja a
magyar királyi államvasutaknak elsőrendűnek épült, de zsákvasutat képező temesvár—
báziási vonala, amely körülbelül az uj
szerb vasutaknak végpontjával szemben a
Duna magyarországi oldalán végződik. Egy
a Dunán át építendő hiddal tehát a magyar
vasúti hálózat a szerb hálózattal kapcsolatba
volna hozható, ami igen nagy mértékben
szolgálná mindkét államnak közgazdasági
érdekeit, A báziási vonalnak egy folytatólagos vasúthálózatba való bekapcsolása biztosítana annak jobb jövedelmezőségét is és
előmozdítaná a jelenleg túlterhelt budapest
—zimonyi vonal tehermentesítését.
Előttünk nem látszik kétségesnek, hogy
a fokozódó áruforgalom ezt a vonalat a szükséges szállítmányokkal ellátná, különösen,
ha megfontoljuk, hogy ez esetben nemcsak
-Szerbiának keleti, hanem Bulgáriának északnyugati részei is tekintetbe veendők a vonal
alimentálása szempontjából.
Ezen általános gazdasági és az e helyen
föl nem említett, de -kétségtelenül meglévő
stratégiai bkokon kívül, még más érvek is
ífölihozhatók az uj hid megépítésének szükségessége mellett. Ha egy pillantást vetünk
Szerbiának geológiai térképére, rögtön szemünkbe ötlik, hogy a tervezett vonalán érintett és az uj híd által a magyar gazdasági
élet érdekkörébe bekapcsolandó területek
Szeríbiánia|k bányákincsekben leggazdagabb
vidékei közé tartoznak. Dobra és Zajecsár
környékén barnaszéntelepek, Bor vidékén réz
bányák, iMajdanpek környékén réz, kovand
ós vasérctelepek vannak. Valószínűnek látszik előttünk, hogy megfelelő összeköttetés
esetén a magyar vállalkozás fokozott mértékben venne részt a geológiai kincsek kiaknázásában, amit annál is inkább föltehetünk,
mert éppen egy magyar vállalat, a Szab.
Osztrák-Magyar Államvasút Társaság bányáinak és hutáinak igazgatósága volt nz,

amely a majdanpeki vasérctelepeket meg- kai jelentésekre kezdetben jobb, különösen a
nyitotta és további föltárásuk iránt érdeklő- vasértékek javultak. Később azonban a tőzsde iránya általában, gyöngült;
dik.
Eantas szempont az is, hogy a timoki kerület nagyrésze a Dunától délnek ZajeesáFelelős szerkesztő : Pásztor József.
rig egyetlen óriási lombos erdőterületet kéKiadótulajdonos: Várnay L.
pez, amelynek kihasználása szintén igen fontosnak mutatkozik.
-A körülményekre való tekintettel az
alulirott kamara már fölterjesztést intézett
a kereskedelemügyi m. kir. miniszterhez,
hogy a szükségesnek látszó hid megépítése
és a szerb vasúthálózattal való összekapcso- ü á j p a d l á f l
lása ügyében a szedi) kormánnyal a tárgyaláBálkttl.
sokat meginditsa,
Szükségesnek -látjuk azonban, hogy a
kérdéshez ne csak a kereskedelmi és ipari Az áKatam készítettérdekképviseletek, hanem a törvényhatóságok is hallassák szavukat, Különösen nagy rágásra kitűnően használható a valódi fogaklói
súllyal birna. o tekintetben Szeged városának fel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen
állásfoglalása, amely elsőrangúan van érde- pótolják. Készitek továbbá arany koronákat és
kelve, amennyiben a Szerbia belsejébe veze- levehető arany hidakat jutányos árak meMett
tő vonal útja Budapestről Szegeden és Temesváron át vezet és az uj összeköttetés Vidékiek 12 óra alatt lesznek kidégitea. Bármilyen javítást 4 óra alatt készitek.
nagyrészben Szeged forgalmát van hivatva
gyarapítani.
Erre való tekintettel kérjük, bogy a köz- 8 A R T A Á G O S T O N fogtechnika*
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gyűlés elé olyan indítványt terjeszteni méltóztassék, hogy a város a báziási vasúti hid
megépítését és az uj szeri) vasutvonalakkal
való összeköttetését szükségesnek látja és ennek megvalósítása érdekében fölterjesztést
Royal nagykávéházban
int A a kereskedelemügyi miniszterhez.
Minden v a s á . n a p

A budapest! értéktőzsde.
A határidőpiacon ma néhány fillérrel
szilárdabb volt az üzlet iránya. -Az időjárás
enyhébb ugyan, mégis fedező vásárlással
szerepelt egyik-másik helyi spekuláns. Egyrészt, mert az amerikai jegyzés javult, másrészt, mivel a vidéki jelentések szerint az
utóbbi napokban keletkezett kisebb árjavulás sem tudta megélénkíteni az árukínálatot.
A malmok iizemredu káei-ój ár ól folyton ellentétes híreket kol portó Inak, de a spekuláció
most már alig törődik ezekkel. Az árfolyamok a következők:
Buza áprilisra 11.52, októberre 10.71.
Rozs áprilisra 8.83, októberre 848. Tengeri
májusra 6.61. Zab áprilisra 7.70, októberre
7.65. A készáruvásáron szilárdan tartott az
irány.
A budapesti gabonatőzsde.
A tegnapi tőzsdén túllőttek a célon, ami
már a mai előtőzsde megnyitásánál kitűnt,
mert a beszpártna-k csak áldozattal sikerült
tegnapi eladását részben fedezni. Külföldről
is jobb jelentés érkezett, jó hatást tett a
newyorlci tőzsde magatartása, mert lefolyásából látható volt, hogy a mexikói eseményeket higgadtabban ítélik meg, mint Európában. A nemzetközi piacon azonban -kevés üzlet volt, mindazáltal a magyar hitelrészvény
a tegnapinál drágább áron kelt el, mig a
helyi piacon a magyar-bank 5—6 koronával,
a közúti 4, a városi 3 koronával javult. A
rimamurányi vasmü-részvény is a tegnapinál néhány koronával drágábban cserél
gazdát, A készárupiftcon ma sem volt számottevő üzlet, !a| kőszén ipar-részvények
tartósan hideg időjárás miatt keresettek
voltak. A járadékpiac üzlettelen, változatlan
volt, mert most a londoni és berlini jegybank magatartását óhajtják bevárni.
Kötöttek: Magyar hitel 837—838.25. Osztrák hitel 633—633.50. Jelzálogbank 433-434.
Magyar bank 520—528. 4 százalékos koronajáradék 82.50—82.60. Városi vasút 313—315.
Közúti vasút 611.75—616.25. Rimamurányi
635.75—637.50. Magyar villamossági 540—541
Pliőbus 70—70.50.
A bécsi börze.
Kötöttek: Osztrák ihitel 633.50. IMagyar
hitel 838. Angló-bank 341.50. Unió-bank 603.
Bankverein 517.50. Landerbank 528. Dohány
részvény 427.50. Alpesi bányarészvény 794.
Rimamurányi 637. Prágai vasmű 2445. Skoda
766. Osztrák államvasút 711. Lomlbárd 103.75.
Déli vasút 244.25. Török sorsjegy 231. Márka
készpénzért 117.60. Az irány szilárd ameri-

NAGY TOMBOLA
értékes n y e r e m é n y t á r i i a k k a l . a
Naponta c z l g á n y z e n e .

SZÍNHÁZI VACSORA!
Saját t e r m é s ű kltünö h e g y i b o r o k .
K ü l ö n l e g e s s é g : „Royal Zöldike."

Tulajdonosok: Matejkaés Fliegel.

Bach Antal
ékszerüzlete
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Két budapesti üzlet áruit

Városi
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szinház.

Délmagyarországi fióktelep,

megvettem!!

Valódi Angol cosztüm kelmék K
Tiszta gyapjú szövetek 1 koronától
Cozmanozi pargetok féláron!
Tiszta gyapjú válkendők.
K
Finom vég vásznak féláron!!
Ruha b á r s o n y o k . . . .
K
Parget és flanel pongyolák .
K
Női aljak igen szépek . .
K
K
K
Női diszes finom ingek . .
K
Női cloth finom alsók . .
Női nagy cloth kötények .
K
Női flor harisnyák 40 és 80 fillér
Női és leányka kesztyűk, trico áruk.
Paplanok féláron !

Alkalmi vételek!

2*70
2-ig
3-20
2'—
5-—
5'—
2-50
1-90
1-90
2-50

Szabott áral(!

Verseny árűbáz

Református-palota, gőzfürdővel szemben.

Szeged, Keiemen-u. 11. Telefon 833
A BABA.

Nagy operette 3 felvonásban.
SZEMÉLYEK.
Lancelot
Hillarius mester
D'la Chanterelle báró
Loremois gróf
Maximin atya
Balthazár testvér
Bazilique
Angelott
Benőit
Hillarus asszony
Aleise, leánya
Godoline komorna
Josse
Kartine, jegyző

ÁPROHIRÜETÉSEK,

Csipke-

és szövetfüggönyök
nös gondal vegyileg
tittatnak olcsó árak
lett és rövid idő

külötiszmelalatt

LUCZA JÓZSEF

Zongoraíanitás
Szegheő Gyuláné, lakik Zászló-utcza
7. sz. a. zongoraórákat ad: kezdőket,
haladókat gyakorol, akár saját lakásán, de óhajtásra házhoz is megy.

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

u n w&m

Hilbert
Heltai
Solymosi
Virágháty
Balázs
Szendrő
Koháry
Nagy
Pápai
Miklóst
Déry
Edvi
Szebenyi
Stella

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt
i n a h a js z e s z " által. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
yógyszertárában Szeged,
zéchenyi-tér.
250

f

Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyuia
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

Sokszorositások,

másolások,

irógépjavitások.

Amerikai kellékraktár. Állandó gépiró tanfolyam
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