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A romok helyén.
Lapuink inai számában, a közgazdasági rovatban közöljük Széli Kálmán
bankkormányzó rövid, de a 'helyzetet viszszaadó nyilatkozatát. Leplezetlen őszinteséggel mondja el, mi következik közgazdasági világunkban. És bizony nékünk is,
mindnyájunknak számításba kell venni,
hogy nem az 1912. év utolsó négy hónapjának, hanem az 1913. év tizenkét hónapjának rombolásai azok, amelyeket nem fogunk egykönnyen kiheverni tudni.
Nem is kell kereskedelmi mérlegünk
passzivitásának valami különlegesen nagy
fontosságot tulajdonítanunk, hogy ezt
mondhassuk. Ipari termelésünk visszafejlődése sokkal jelentősebb bizonyíték, mint
a külkereskedelmi forgalom 'számtengere,
amelyhez különben is iránytűk kellenek,
hogy azon a laikus eligazodjék. A kereskedelmi mérleg passzivitásának különleges
okai is lehetnek, amelyek gyakran nemcsak liogy nem elszomorítók, hanem egyenesen örvendetesek. De, hogy Magyarországnak legrégibb és legvirágzóbb iparága, a malomipar súlyos válsággal küzd,
inert a belföldi fogyasztás csökkent és a
külföldi piacok elzárkóztak, ezt aggasztónak fogja fölismerni még a laikus is. És
igy végigmehetünk egész iparunkon. A

Pepe.
Irta: Maxím Gorkij.
Pepe tízéves; vékony, törékeny az alakja és olyan fürge, mint iá gyik. A válláról
tarka rongyok lógnak le, egészen a térdéig;
a tömérdek lyukból, a szennytől és naptól
sötétre íestett bőre kandikál elő.
Pepe kicsiny fűszálra emlékeztet, amelyet a szél játszva lenget idestova. Napkeltétől napnyugtáig a sziget szikláin futkározik. Minden foglalkoztatja, amit lát: a sürü
virágtenger, a gyikok a sziklahasadékok között, a madarak a ragyogó olajfalornbokon
és a malachitszinü szőlő hegyeken, a halak
a tengerfenék sötét kertjeiben és az idegenek a város keskeny, kusza utcáin. Valamennyi idegent meg tudja különböztetni: a
németet, akinek forradás van az arcán, az
angolt, aki színészre emlékezteti és akinek
az embergyűlölő szerepe jutott, az amerikait. aki makacsul, de eredménytelenül
igyekszik utánozni az angolt és az utánozhatatlan franciát, aki olyan hangos, mint a
csengő.
Sok érdekes története: tudok Peperói;
de csinyjei közii, az utóbbi nérvány elég lesz
a megismertetésére:
•Egyszer egy signora azt mondta neki.
hogy vigyen egy kosár almát a kertjéből a
barátnőjének.
Kapsz érte egy soldót
mondta a
rm — az is sok lesz neked . . .
Készséggel vette magához Pepe a kosarat. a fejére tette és elment. Este megiernt. hogy átvegye a bérét.

III. évfolyam 25. szám
vas és fémipar, a textilipar, a cukoripar, a
gépipar, a bőripar, a vegyi ipar, a petróleumipar mind súlyos válsággal küzd és
ez nem fog megszűnni pusztán csak abból
az okból, hogy a kamatláb ma
alacsonyabb, mint volt hat hónap előtt. Mert az
ipar föllendülésének nemcsak az olcsó kölcsön az előfeltétele, hanem a piac befogadóképességének javulása és a fogyasztás növekedése is, — ez azonban csak
azért, mert ma a kamatláb leszállitta tolt,
még nem fog egyhamar bekövetkezni. A
balkáni háború első hónapjaiban, mikor
bennünket is az a veszedelem fenyegetett,
hogy a háborús bonyodalmakba belekeveredünk, a tőkések megrohanták a bankokat és takarékpénztárakat és Pranger, az
Osztrák-Magyar Bank volt vezértitkára
háromszáz millióra becsülte azt az összeget, amelyet az aggodalmaskodók a betéteikből visszavontak s párnákba, derékaijukba dugtak el. Igaz, hegy mikor a béke
már biztosítottnak látszott, s miikor kétségtelenné vált, hogy a balkáni háborúba
nem kel! fegyveres kézzel beleavatkoznunk, a betéteik egy része lassankint ismét
visszaszivárgott a pénzintézetekhez, de
azért a betétállomány még ma is körülbelül 200 millióval kisebb, mint volt a háború előtt.
Az összeget nagyon
természetesen
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nem lehet az utolsó fillérig megállapítanunk, mert a bankok és takarékpénztárak
csak most állitják össze mérlegeiket s az
sem egészen kétségfélen, hogy őszinte kimutatást fognak erről közzétenni, a rendelkezésünkre álló adatokból is azt a következtetést vonhatjuk ie, hogy körülbelül
200 millió lesz a budapesti és vidéki intézetek betétállományának
csökkenése.
Mert a budapesti nagy intézeteké ugyan
nőtt az elmu.lt évben, de ez a vidéki intézetek rovására történt, onnan vonták el
a betéteket.
De legborzasztóbb volt a pusztulás
az értékpapírok árfolyamában. És nemcsak az állami járadékok s fix kamatozású papírok árfolyama csökkent, hanem
még nagyobb volt az árhanyatlás az ipari
vállalatok részvényeiben s azoknak a bankoknak részvényeié, amelyek főleg ipari
vállalatok finanszírozásával foglalkoznak
s amelyeknek egyébként is szoros kapcsolatuk van az iparral és kereskedelemmel.
De itt is azt kell mondani, hogy az 1912.
év utolsó négy hónapjában volt az igazi
kataklizma, az 1913. évben már csak ennek utóhatása volt az áresés. Sőt ha szigorúan vesszük, a budapesti áru- és értéktőzsdén jegyzett összes papírok árfolyamának összértéke 1913-ban valamivel
még növekedett is. Az effektiv árcsöhke-

— Nem nagyon iparkodtál — jegyezte nem volt kicsi a számuk. Pepe azonban fi] meg a signora.
gyelmesen és engedelmesen hallgatott, csak
,
— Oh, de mégis alaposan eliáradtam, olykor csettintett a nyelvével és elismerően
drága signorám —- felelt Pepe sóhajtva. — jegyezte meg:
Több volt, mint egy tucat!
— Oh, milyen találóan mondta. Micso— A színültig megtöltött kosárban? Egy da szavak!
tucaí alma!
És végre, amikor a nő kifáradt és el— Nem, a gyerek . . .
ment, utána szólt:
— De az almák?
— Nem mérgelődött volna annyira, ha
— Először a gyerekekről kell beszél- látta volna, hogy szép almái milyen jól elnem; ott volt a Micheli, a Qiovanni . . .
. találták a semmirekelök piszkos fejét! Oh,
A dühöngő signora megfogta a vállát az igért egy soddo helyett bizonyára kettőt
i és elkezdte rázni:
adott volna!
í
—• Felejj: elvitted az almákat?
A durva nő uem értette a diadalmas— A Piazzáig, signora! Hallgasson csak kadó fiu határozott büszkeségét; feleletkéide, milyen iól viseltem magamat. Eleinte pen idegesen öklével fenyegette meg. Pepéegyáltalán figyelembe sem vettem a gye- nek ezúttal szerencséje volt. Az amerikai
rekek gúnyolódását; jazt (gondoltam: csaik nadrágjával való kalandja alkalmával azonhasonlítsanak engem nyugodtan szamárhoz, : ban majdnem póruljárt.
mindent eltűrtem a maga iránt való tisztePepe nővére, aki nálánál sokkal időlet kedvéért, signora! De amikor az anyá- sebb, ennél az amerikainál szolgált. Az amemat kezdték szidni, azt gondoltam: nem, rikai gazdag volt és ia jó ételektől, amelyek a
ezt nem tűröm! Letettem a kosarat a földre háznál voltak, Pepe nővére hamarosan taés csak látta volna, drága signora, milyen karos. pirospozsgás teremtéssé lett, aki
ügyesen és biztosán találtam eil azokat 'a mmt augusztusban a körte, egészséges nedrablókat . . .
vekkel telt meg.
— Elloptátok az almáimat! — kiáltotta
A fiu egyszer azt kérdezte:
a nő.
i
— Adnak neked mindennap enni?
— Oh r.em — sóhajtotta Pepe leverten.
— Kétszer, háromszor is,
éhes va— Azok iaz lailmáik, amelyek célt tévesztet- gyok — felelte a leány büszkén.
tek. természetesen széjjeímállottak a ház—• Kímélned kellene a fogaidat!
tafalakon, de a többit együtt ettük meg, ami- nácsolta Pepe és gondolkodásba merült.
kor megint kibékültünk . .
Azután tudni akarta még:
— Gazdag az uraságod?
A nő persze hatalmas szidalomba kez— Oh, meghiszem, gazdagabb, mint ?
dett és Pepe kopasz fejére szórta mind azo1
kat a szitkokat, amelyeket tudott, pedig — király!
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nés 1912-ben 180 millió ikorona volt s
ebből csak négy és fél millió korona térült
ismét vissza az 1913. év folyamán. A legsúlyosabb veszteség érte azokat, akik pénzüket állami járadékokba és záloglevelekben helyezték el, mert a mai árfolyamok
a tiz év előttiekhez viszonyítva ötszáz millió koronával alacsonyabbak.
Az áremelkedés — mindig
lassabban megy, mint az áresés s az az összeg,
mely tiz év alatt elpusztult, nem lesz
ujabb tiz év alatt pótolható. Nem tudjuk elképzelni, hogy még a
legszerencsésebb
konstellációk közt is ötszáz milliós áremelkedés legyen. És itt még egy körülményre
rá kell mutatnunk. Általában azt szokták
mondani, hogy azok s z á m á r a , akiknek a
papirok tényleg birtokukban vannak,
a
tőzsdei árfolyamok esése nem jelent igazi
veszteséget, mert papírjaik a fix kamatot
meghozzák, a z árfclyarnemelkedésre tehát
nyugodtan várhatnak. Csakhogy ez nem
mindig igy van, mert egyrészt számításba kell venni azt, hogy a papírokat m a g a s
áron vették s ha ma bármely okból eladni kénytelenek, azt az árt nem kapják meg,
másrészt azt is, hogy csak elenyésző kis
számmal vannak, akik a fix kamatozású
papírokat egy évtizedig a trésorjaikban
tartják, mikor az ipari papirok kamatozása
kedvezőbb. Az árfolyamveszteség
tehát
effektív veszteség, 'ha nem is kerül azonnal
likvidálásra, hanem csak évekre fölosztva.
Így tehát, h o g y most, mikor a nemzetközi pénzpiacon a feszültség alábbhagyott s a pénzdrágaság mindenütt csökkent, lassankint emelkednek az árfolyamok
s ha lassan ás, de megkezdődik ismét az
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ipari és ikeresikedélmi tevékenység, de évtizedek kellenek ahhoz, szakadatlan munkában és kedvező körülmények közt eltöltendő évtizedek, mig a nemzeti vagyonban
beállott nagy veszteségeket és pusztulásokat pótolni lehet.

Harkányi la munkásbiztositó
törvény revíziójáról.
(Saját tudósttóntítól.)
A szegedi felsővárosi iparosikör január huszonötödikén Kiss
Gyula törvényhatósági bizottsági tag elnöklésével gyűlést tartott, amelyből kifolyólag
táviratban üdvözölték Harkányi János báró
kereskedelmi minisztert, akinél egyben kérelmezték a imunkás'biztositási itörvény sürgős revízióját. A táviratra Harkányi mniszter a következő levelet intézte Kiss Gyula elnökhöz:
Tisztelt Elnök Ur!
A rminikásbiztositási törvény revíziója
ügyében a Szeged-felsővárosi iparoskor közgyűlésének megbízásából hozzám intézett
táviratát vettem és van szerencsém értesíteni, hogy a munkásbiztositási törvény revíziójával behatóan foglalkozom, de egyrészt
tekintettel a nagy anyagra és az ügy rendkívüli fontosságára, másrészt tekintettel arra a körülményre, hogy nem kívánnék abba
a hibába esni, hogy egy meg nem felelő törvényt más, szintién nem megfelelővel helyettesítsünk, az uj törvényjavaslat elkészítése
kétségenikivül hosszabb időt igényel.
Úgyszintén: hosszabb időt igényel a kérdés tanulmányozása már a'bból a szempontból is, mert az ország minden részéből szá-

— Ah, hadd fecsegjenek a szomszédok vére, kétségbeesetten kapott a fejéhez, aláostobaságokat! Mondd meg inkább: hány zatosan sóhajtott, de a nő nem nyugodott
meg addig, aimig a férje meg nem jelent.
nadrágja van a gazdádnak?
— Mi történik itt?
— Azt nehéz megmondani.
— Signor, — felelte Pepe, — csodálko— Tiz?
zom azon a lármán, amelyet a maga signo— Talián még több . . .
— Eredi és hozz nekem egyet, ne na- réja itt csinál. Azt hiszi, hogy elrontottuk a
nadrágot, de biztosítom magát, hogy rám
gyon hosszút; de meleget.
csak most illik kitűnően. . . . Valószínűleg
— Minek?
j azt is hiszi, hogy én a magiai utolsó nadrágját
— Látod, hogy milyen az enyém!
Látnivaló persze nem volt, mert Pepe ' vettem el és maga nem tud másikat vennadrágjából úgyszólván semmit sem lehetett ni , . .
Az amerikai figyelmesen hallgatta és azlátni.
— Igen — tette hozzá a nővér helyes- után igv szólt:
— Én meg azt hiszem fickó, hogy most
lően.
csakugyan kell valami, amit magadrendőrt
kell 'hivni.
ra vegyél . . . De az ur imégis aizt hihetné,
— Csakugyan azt hiszi? — kérdi Pepe
hogy a nadrágot loptuk!
dermedten. — Minek?
Pepe nem járult hozzá a fölfogáshoz,
— Hogy téged a fogházba vigyen.
•v — Ne tartsuk az, embereiket ostobáikEzek a kemény szavak ugy elszomorinak, mint amilyenek magunk vagyunk. Ha
a sokból keveset elveszünk, az nem lopás, tották Pépét, hogy majd kicsordultak a
könnyei. De azért még uralkodott magán és
hanem osztás.
— Oh, ez csak a dalban van igy! — méltóságteljesen jegyezte meg:
maradt meg a nővér állhatatosan erkölcsi ál— Ha imlaga ilyen, signor, ha az embereláspontja mellett. Végre mégis engedett Pe- ket fogságba viteti, akkor persze . . . De én
pe rábeszélésének és egy jó, világosszürke ezt nem tettem volna, ha nékem sok nadránadrágot hozott a konyhába, amely az egész gom volna és magának meg egy sem lenne.
Pépénél hosszabb volt.
Én akkor talán magának két, sőt három nad— Adj egy kést ide! — szólt Pepe, aki rágot is.adtam volna, noha egyszerre nem
mindig tudott magán segíteni és munkához öltheti föl az ember valamennyit.
láttak mind a ketten, hogy az amerikai nadAz amerikainak nevetnie kellett; néha
rágját Pepe számára egyetlen öltönnyé ala- a gazdag is jókedvében van. És azután —
kítsák át. Végül is egy, kissé széles, de ké- nos és azután megvendégelte Pépét csokolányelmes „zsáköltöny" keletkezett, amelyet a déval és egy Iirát adott oeki. Pepe megvizsvállán madzaggal kötöttek össze ós a zse- gálta a fogával a pénzt és nem idegenkedett
bek ujjak gyanánt szolgáltak. Miivüket még a kibéküléstőL Óvatos üzleti ember létére
tökéletesebbé tették volna, ha nem kerül út- azonban még igy szólt:
jukba az amerikai felesége. Ez a hölgy meg— Köszönöm, signore! A pénz mégis
jelenik hirtelen a konyhában: és a két csiny- valódi?
tevőre a legdurvább szavakat szórta, ame— Igen, Pepe.
lyekből csak a hangokat értették, mivelhogy
Aki azonban teljesen akarja ismerni. a<-angolul mondta őket. Pepe w m akarta a I nak látnia kell őt. amikor egyedül ül a szikszóáradatot meggátolni; összeráncolta a
lák között és figyelmesen belenéz a hasahomlokát, csillapitólag tette a kezét a szi- I dékokba és lyukakba, mintha keletkezésük-
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mos panasz érkezik hozzám,
melyek egymástól eltérnek és az intézmény hiányait különböző szempontokból teszik szóvá; mindazonáltal remélhető, hogy rövidebb időn belül az anyag földolgozása meg fog történni.
Bármikor szívesen veszem, ha az érdekeltség panaszát szóval vagy írásban elém
juttatja, annál is inkább, mert most foglalkozván az ügygyel, súlyt helyezek arra,
hogy az érdekelt körök észrevételei mind
tudomásomra jussanak. Szives üdvözlet tel.
Harkányi.

Venizelosz bécsi utja. Bécsből jelentik :
Ma reggelre várták Bécsibe Venizelosz görög
ínimszterelinököt, de értesítést jött Berlinből',
hogy esak déliben fog odaérkezni. A görög 41lamlféríra fogadására nagy előkészületek történtek és ugy volt tervezve; hogy ma déliben
Bcrchtold
külügyminiszternél ebéd lesz,
melyre ima reggel Bécsibe érkezett Tisza István miniszterelnök is. Minthogy Ver.izel.osz
csalk délben érkezett, aiz ebédet holnapra halasztották. A görög oöníszterelinöík, aki ma
kétségtelenül a Balkán együk vezérpolitdkusa,, fontos ügyekben fog itt tanácskozni. Elsősorban Bcrchtold külügy miniszterrel tárgyal az albán kérdésekben, de szóba kerülnek már a Görögország és a. monarchia között kötendő .kereskedelmi szerződés főbb (kérdései is, igy főképpen a Görögországgal —
elsősorban Szalon ikival — való vasúti összeköttetés ügye. Venizelosz kihallgatáson fog
megjelenni a királynál is. Venizelosz miniszterelnök körutazása és tanácskozásai az áh
taláwos keleti politikával függnék össze. Az
a célja, hogy valamennyi
balkán
államot
szövetségbe hozza, de ennek a szövetségnek
egyetlen állaim ellen isetm volna éle, tisztára
békaszövetség és gazdasági egyesülés.

nek szürke történetét olvasná ki belőlük.
Azután élénk szemei tágra nyílnak és sötét
ragyogással vannak tele; keskeny, hátrakulesalt karja és kissé előrehajtott feje ugy
inog, mint virágkehely ai szélben. Valamit
zümmög — mindig énekel. Szép, akkor is.
amikor a virágökikal beszélget. Lilakék patakban iszalagok folynak le a falról és a fiu
hallgatja a virágok suttogást, melyek a szélben mozognak.
Figyel és dudolgot:
— Fiorhio-o . . . fiorino-o . . .
A messzeségből, mint tairtburinaütések,
csengenek át a tenger hangos sólhajtozásai.
Játszva röpdösnek a lepkék a virágtenger
fölött. Pepe fölemeli a fejét; szemét összébb
hunyja a napfényben és a. hajlottabb korú
ember irigy és szomorú, d e mégis barátságos mosolygásával kiséri a játékot.
— Co! — kiáltja és egy smaragdzöld
gyíkot rezzent föl tapsolásával . . .
De ha a tenger nyugodt, mint a tiikör
és a parti kőzetet nem borítja a hullámtörés
fehér tajtékja, akkor Pepe valahol a sziklákon ül és éles szemekkel, mered le a tiszta
mélységbe: ott, a zöldes tengeri moszat között sietnek a halak, oldalit egy rövidíanku
rák mászik. Es a kék víztükör fölött mégis
ott száll a fiu álmodozó dala.
— Oh, tenger . . . Oh. tenger . . .
Szigorú emberek azt mondják Pépéről:
— Ebből még anarchista lesz . . .
De aki a gyermek lelkében mégis tud
olvasni, az azt mondja:
- Pepe valamikor a mi költünk lesz . . .
De Pasquiahno, az asztalos, egy aggastyán, akinek olyan fehér a feje. mintha
ezüstből öntötték volna és arca a régi római
pénzeken levő profilokra emlékeztet, a bölcs
s általánosan tisztelt PasQuali'no azt mondja:
— Minden gyermek különb lesz, mint
amilyenek mi most vagyunk és az ő életük
szebb lesz, mint a mienk.
És ezt sotkan elhisszük az öregnek.

uár 30.
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nelyek egyhia-nyait kiíróvá; mind'bb időn be'og történni.
ha az érde'ásban elém
•nost íoglal-ezek arra,
'ételei mind
üdvözlettel,

Politikai hirek.
(Tisza miniszterelnök audienciája. — A
király előtt már a kerületi beosztás. —
Újra tanácskozik a román komité Budapesten. — A Ház munkarendje.)
(Saját tudósitónktól.)
A képviselőház
tegnap letárgyalta az ujoncjavaslatokat. Tisza István miniszterelnök Bécsbe utazott,
hogy a Ház munkájáról jelentést tegyen a
királynak. Félórai késéssel, ma reggel nyolc
órákor megérkezett a (miniszterelnök iBécsbe
és a Magyar Házban szállott meg. A miniszterelnök először 'báró Burián király személye
körüli miniszterrel tárgyalt és háromnegyed
tiz órakor Schönbrunnba hajtatott, ahol őfelsége kiilön kihallgatáson fogadta. Félhivatalos jelentés szerint a miniszterelnök „folyó
ügyekről és a képviselőház tevékenységével
összefüggő kérdésekről", tehát a sajtójavaslat és a létszámemelés megszavazáséról
tett
jelentést az uralkodónak. Az audiencián —
mint jó forrásból értesülünk — szóba került
a román paktum is. A miniszterelnök még
ma visszautazott Budapestre.
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'Ml jelentik :
zelosz görög
tt Berlinből',
A görög álízületek törj ma 'délben
ebéd lesz,
tt Tisza Istr Verdzelesz
(Cílnapra halök, aki ma
eaéirpolUdkuiicskozni. Elízterrcl társzóba keriilmarehia kötés i'öbt) ;kér»\S7.ágga>l —
•asuti össze-

gatáson fog
'lesz mini'Siz-

á&ai az átt
Ik ösisze. Az
rí» államot
-zövetsiéigneh
éle, tisztára

•sükks.

ki belőlük,
ak és sötét
ny, hátra)tt feje ugy
:n. Valamit
p, akkor is.
Lilakék párol és a fiu
lyek a szél-

urinaütések.
ólhajtozásai.
virágtenger
nét összébb
)ttabb karú
Cis barátsáot.

maragdzöld
int a tükör
hullámtörés
ol a szikláié a tiszta
moszat körövid fa rkú
ölött mégis
er . . .
ik Pépéről:
•mégis tud
ünk lesz . . .
egy aggasie, mintha
régi római
tet, a bölcs
zt mondja:
lesz. mint
\z ő életük
iregnek.
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A Neues Wiener Tagblatt mai esti lapja
Tisza István gróf niinisfeteréinök kihallgatásáról ezeket jelenti:
— A mai kihallgatás legfontosabb tárgya1 annak a törvényjavaslatnak
előzetes
szentesítése volt, mely a választókerületek uj
beosztását foglalja magában. Ezt a törvényjavaslatot a kormány minél előbb el akarja
intézni a parlamentben. A képviselőház külön bizottsághoz fogja utasítani és még húsvét előtt letárgyalhatja, hogy az uj választások már az uj választói törvény
alapján
történjenek, Az audiencia s o r á n a k i r á l y megengedését nyilvánította a miniszterelnöknek
a horvát béke létesítésén. Ami a román paktumtárgyalásokat illeti, ezek még eldöntetlenek. Holnap folytatják a tárgyalásokat. A
kormánv minden áron létre akarja hozni q.
megegyezést a románokkal, de megjegyzendő, hogy azok az engedmények, amelyeket
eddig tett, a maximumot foglalják magukban
és a kormány ezeken' tul nem megy. A. megegyezés eddig azért nem sikerűit, mert maguk között a román vezérférfiak között egyenetlenség van. Ha őket sikerül egységes álláspontra hozni, akkor a paktum megkötése
biztositva van. •
Budapesti tudósítónk jelenti: A román
nemzeti komité tízes bizottságának tagjai
lassankint a fővárosba érkeztek, ahol a mai
nap folyamán összeültek tanácskozni. A tizes bizottságnak még nincs valamennyi tagja Budapesten. A tanácskozásak a Cohtinental-száüóbhn fognak lefolyni, ahol máx
ma délelőtt megjelent Mihályi
Tivadar,
Braniste Valér, Vajda Sándor, akik megbeszéléseket folytattak. Részt vett a megbeszéléseken Hosszu Vazul számosai vári püspök
is. Az a nézet alakult ki, miszerint újra megbízást adnak a hármas bizottságnak, vagy
esetleg ujabb bizottságot választanak, minthogy a hármas bizottság úgyszólván hónapok óta szakadatlanul el van foglalva a magyar kormánnyal való tárgyalásokkal és e
hármas bizottság utján kérnek fölvilágosítást a miniszterelnöktől az eddigi megállapodások néhány homályod pontjára vonatkozólag. Mihelyt ezek a fölvilágositások a
miniszterelnök részéről megtörténtek, újra
összehívják a román nemzeti komitét, amely
meg fogja vitatni e kérdéseket.
A magyar képviselőház holnapi ülésén

rád

a ma elfogadott törvényjavaslatok harmadszori olvasásán kivül a kérvényeket fogják
tárgyalni. A szombati ülésen bizottsági választások lesznek és pedig elsősorban a horvát regnikoláris bizottságot választják meg,
majd a horvát képviselőket beválasztják

azokba a bizottságokba, amelyekben a házszabály szerint helyük van. Ugyancsak
szombaton terjeszti elő Bethlen István gróf
a román paktumtárgyalások ügyében interpellációját, amelyre — értesülésünk szerint
- - a miniszterelnök azonnal válaszolni fog.

A szegedi óvóiskolák
bonyodalmas ügye.

Ez tiszta dolog. És mégis ekövetkezett az az
idő, amikor az egyesület szinte csőd elé került.
Ugyanis Szeged város inkább alamizsnát osztogatott mindig a kisdedóvó egyesületnek. A semmiből tartották fenn a szegedi
óvókat. S minél több iskola lett, annál súlyosabb anyagi helyzet következett. Az egyesület kénytelen volt súlyos terheket magára vállalni. Csakhamar tízezer koronára
szökött föl az-adósság, aztán húszezerre. És
most közel negyvenezer. Egy
társadalmi
egyesületnél!
Hangsúlyoznunk illik, hogy az országban nincs még egy olyan egyesület, amelyben annyi önzetlenséggel és hozzáértéssel
vezetnék a vállalt kötelezettséget, mint a
szegedi egyesületben. Az elnöke Polgár
Lászlóné s alelnöke Horváth Lajosné úrasszonyok szinte az egész életüket a nemes
ügynek szentelik. A titkár Hauser
Rezső
Sándor, aki szintén agilis ember. A vezetőség a mult években mégis kénytelen volt beismerni, hogy a dolgokat tovább vinni a
.megkezdett alapon nem lehet, valami radikális megoldást kell találni, olyat, amely föltétlenül a szegedi kisdedóvásért van. Csak
természetes, hogy arra gondoltak, akinek
amúgy is kötelessége volna a kisdedóvás: az
államra és a városra.
Összeköttetésbe léptek tehát a város hivatalos kulfurfejével, Gaál Endre dr. tanácsossal. Multak a hónapok, az évek. Az
egyesület terhe és adóssága egyre nőtt. Az
egyesület vezetői csüggedni kezdtek. Kértek,
könyörögték szinte. Mert mi lesz a kilenc
óvóintézettel, ha a föntartásukban egy szép
napon beüt a krach. Ilyen még ugy se volt,
i az igaz, de miért legyen éppen. Szegeden?
* Na de ami azt illeti, szépen is beszélhettek.
Mindhiába. És mint a vész'hir, terjedt el a
társadalomban, hogy egy szép -napon be kell
csukni az óvóisköláinkat. .
A vezetőség erre az állammal lépett öszszeköttetésbe. Fölutaztak Budapestre, a minisztériumba. Őszintén föltárták a helyzetet,
ugy, ahogy van. Még a kultuszminisztériumban is (megdöbbentek a szegedi dolgokon,
pedig ott már edzve vannak ilyen esetekben.
Végül is az államtitkár megmondotta a szegedieknek, hogy az állam hajlandb az óvóiskólákat átvenni, de csakis a város közvetítésével, illétvc ha előbb a varos veszi át az
óvókat.
— De a város nem akar semmit tenni!
— tört ki az elkeseredés.
— Akkor pedig nem tehetünk semmit, —
voli a felélet.
Lejöttek a vezetők és újra összeköttetésbe léptek a város kulturális irányító urával meg másokkal. S az egyesület tekintettel
a kétségbeejtő helyzetére, már abban is belement, hogy a belvárosi óvóiskolát
kivéve.

A közgyűlés pénteken tárgyalja
az óvóiskolák ügyét. A kisdedóvó
és jótékony nöegyesülct ugyanis
évek óta sürgeti, hogy az óvóiskolákaf vegye át a; város. A kilenc intézet ugyanis akkora terheket ró az egyesületre,
hogy
nem birja tovább és lm a tranzakció nem sikerül,
meglehet,
hogy juliusra bezárják a szegedi óvóiskolákat.
(Saját tudósítónktól.) Az iskolákkal Szegeden állandóan bajok vannak. Csak emlékezzünk arra, milyen hibák és bajok akadtak a tanyai iskolákban, amig azokat nem
államosították. Tóth Antal népiskolai felügyelő állandóan sürgette a városnál, hogy
tegyenek már valamit a népoktatásért, de
bizony az iskolák düledeztek s a gyermekek
ezrével maradtak minden oktatás nélkül. Végül államosítottak a tanyai iskolákat Most
azután a belterületen is szép kis kultureset
felé evezünk.
Arról; van szó, bogy a szegedi óvóiskolákat julius hónapban bezárják, ha a tanács
javaslata értelmében, melyet pénteken terjeszt a közgyűlés elé, el nem következik az
államosítás. És ez esetben Szeged város területén csupán egy, az ujszegedi állami ávóiskola fog működni.
Tudni kell, hogy Szeged város évtizedekkel ezelőtt lerázta magáról az óvók intézményét A pagy Brunswick Teréz hatása
alatt Szegeden is megalakult a kisdedóvó és
jótékony nőegyesület. .Lelkes uri nők léptek
sorompóba s csakhamar megteremtették az
első óvóiskolát. Nagy dolog volt az, a város hatósága is elismerte és a fölavatáskor
lelkes szavakban köszöntötte az eredményt.
A város ezt tette, az egyesület pedig tovább dolgozott. Egymásután emelte az óvóépületeket, a város kivánt részein. Mit mondjunk még? Ma az óvóoktatást egyedül
a
Szegedi Kisdedóvó és Jótékony
Nőegyesület tartja a kezében. Csupán az állam tart
fönn Újszegeden egy óvón ős intézetet. Szeged város pedig, a büszke metropolis, a hatvanezer holdu földesúr stb., stb. egyetlen
óvóiskolát se tart fönn.
A kisdedóvóegyesület
természetesen
emberfeletti, munkát végez. Több száz úriasszony és leány állandó működésben van
és erős társadalmi agMációt fejt ki. Viszont
az bizonyos, hogy társadalmi egyesület nem
tarthekja a kezében egy ilyen nagy város
kisdedóvásdt. Azoktól a hagyszivü s egyben
agilis uri nők tői nem kívánhatjuk, hogy egész
életüket kizárólag a kisdedóvásra áldozzák,
valamint azt se kívánhatja senki, hogy a saját zsebükbői fizessenek vagy álljanak jót.

Waldbauer Kerpely
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a többi intézetet mind átadja, minden ellenszolgáltatás nélkül, csupán azt köti ki, hogy
a harminc néhány ezer korona 'terhét is vegye át, hiszen' ez az adósság egyedül az óvóiskolák miatt zudult :a;z egyesületre.
Beszéltünk a Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Ncegyesüiet egyik vezető tagjával. A
következőket mondotta el, kissé 'leverten:
— Nem .tudunk már kivezető utat. A
napokban tartottunk közgyűlést és erről tárgyaltunk. Nagy a felháborodás és a kétségbeesés. A mai helyzet tarthatatlan s a közgyűlés ki is mondotta, hogy ha az óvóiniézetek átvétele a lehető legrövidebb idö alatt
nem történik meg, az esetben juliusban mindegyik intézetünket becsukjuk.
Az államban
meg van a jóakarat, Jánossy királyi tanfelügyelő is -mindent elkövet a megoldás érdekében.
,
Ugy látszik, most már csak arról van
szó, hogy a város is teljesítse kötelességét.
És mi hisszük, hogy teljesíteni is fogja.

színház,

művészet.

Szinházi műsor:
PÉNTEK: Budagyöngye,
operett. Páros 3/a.
SZOMBAT: Budagyöngye, operett. Páratlan 1/a.
VASÁRNAP este: Budagyöngye,
operett. Bértetszünet.
HÉTFŐ délután: Mozikirály, operett
HÉTFŐ este: Vereshaju. (népszínmű.

irUísGi

fellép

A színház szépen megtelt és a zsibongó
nézőtér jó kedéllyel mulatott a szereplők mókáin. A későbbi előadásokon remélhetőleg
még fesztelenebb és lendületesebb hangulat
fog uralkodni.

Budagyöngye

* A vereshaja. A színházi iroda jelend :
Hétfő este Vidor Pál pompás 'népszínművét,
a Vereshajut eleveníti föl a szinház. A népszimüirodalomnak ez a gyöngye évek óta
nem került Szegeden színre s mostani elő*
adására rnagy gonddá.! készül a színház.

— Operett-bemutató. —
Ascher Leó szerzette ia ma bemutatott
oj>erett zenéjét, mely könnyed, kedves, zsongj tó bécsi muzsika; nem túlságosan színes,
de amit nyújt, az egy lélek zet vétel re épen
elég. A darab szövege németben sokkal kedélyesebb lehet; Mérei Adolif forditásáhara.
erőszakos ötletficatmodások csusszantak bele
és az egésS hangú tat kép sokat veszített eredetiségéből. Az operett tángya eléggé mulatságos; a közönség helyemként igen jó! (múlatott rajtai de vauinak laposabb részletei is,
melyek kissé untatnak. Mindent összevéve:
az operettnek megvan a maga sajátságos
összetételű közönsége, mely a Budagyöngyé
tréfái és melódiái között is meg fogja találni a magának való szórakozást.
•Az uj operett a szokásos párhuzamos szerelmi csatát bonyolítja le három felvonásban- Az első pár rövidesen egymásra talál
rá nyári mulatót nyit a Gellérthegy oldalán. Ez a Budagyöngye. A kis vendéglő azonban rosszul megy, már-már megpörgetik udvarán a dobot, mikor inkognitóban Utazván,
belibben a színre egy igazi főhercegnő, akinek roppantul megtetszik az, hogy helyrevaló pesztcnkáűak nézik. Itt indul meg a
második idill a főhercegnő és egy muzsikálás hajlamú pincér között, akik emberi 'módon megszeretik egymást és ezt operett-módon bele dalolják a nézőtérbe, A harmadik
felvonás a főhercegnő palotájában! játszik,
•ahol a pincér udvari karmesterré .kéz, de
viszont elveszíti a szép Mary főhercegnőt, !
akinek a házi törvények szerint* férjhez kell
mennie. A szerelem nagy kísérettel, rezignáltán távozik és ezzel a méla akkorddal végződik a darab. Annál jobb. Nyugodtan, iz*
rabnak Inélkii! fnebetimk vaceorani s ugy
látszik: egy pompás, mély alvás ígéretével.
Határozottan igen hasznos egy darab ez a \
Bu/dagyöngye.

Az •előa-dásbain n em láttunk semmi figyelemreméltót. Kicsit szegényesen v,aiu a darab
ki állítva, ia rendezés egyetlen uj ílaimpionit
nem produkált (bár a régiek iis elfogynának
imár!) Ajm|i szórakozás kkiálkozq|t1<, jazít a
szereplők egyinómellyiikének élvezetes játélka
nyújtotta. Meglepő jó hangulatban volt Antal Erzsi, ki .a főhercegnőt fiinom Ízléssel és
mérséklettel játszotta; hangja megerősödött
és szép kicsengésével méltó feltűnést keltett.
Igen jó napja volt Déry Rózsinak is, akinek
helyénvaló, formás élénksége nélkül aligha
lenne telke .az operettnek. Dicsérettel kell
megemlíteni Sümegi Ödönt friss és tartalmas
játékáért. A muzsikus pincért Béke fi Lajos
játszotta ismert jó képességeivel. A humoros
elemet, Solymosi, tieltai és Miklósi képviselték, igen sokszor derültségre kényszerítvén
a könnyen derülő közönséget. \A szimteleneket és egészen rosszakat — mert ilyenek is
voltak, — kár lenne emlegetni. A harmadik
felvonásban, igen. kényszeredettnek, i.gon
myugtala/nitónak rá ikényelmetliennek találtuk azt a jelenetet, melyben a táncosnő be•szélni, egy rosszul betanított, csupa hamis
hangokat aldó, csenevész (gyermek pedig táncolni kezd. lEz kínos dolog; jó lenne kikapcsolni az egész jelenetet. Az ilyen részleteket,
vagy őszinte rá természetes gyermeki bájjal
kel! adni, vagy sehogy.

M a

5 felvonásban
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Számozott helyek.
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Tárgyalják a vasúti pragmatikát. Budapestről jelentik: A képviselőház igazságügyi és közlekedésügyi bizottságai csütörtökön délután Balogh Jenő igazságügymíniszter, Harkányi János báró kereskedelemügyi miniszter és Péjacsevics Tivadar horvát
miniszter részvételével megkezdték az uj
vasúti pragmatikáról szóló törvényjavaslat
tárgyalását.
Csöndes illés a Házban. Nehezen gyülekeztek ma a képviselők a Házban. Előbb a
folyosón beszélgettek kisebb csoportokban s
megállapították, hogy az ellenzék újra nem
jön be tárgyalni. Pedig ma tán többségbe kerülnének, hisz olyan kevesen vannak együtt.
Részvéttel beszéltek Khuen-Héderváry
Károly gróf ujabb szem operációjáról, később
azután Vojnich István újságolta, hogy Héderváry állapota kielégítő s nyolc nap múlva
újból bejárhat a Házba. Háromnegyed tizenegy óra után végre együtt volt vagy hatvan
képviselő s akkor Béöthy Pál elnök megnyithatta az ülést. Harmadszori ólvasásban megszavazták a közös és honvéd ujoncjutalék uj
megállapításáról szóló törvényjavaslatot, azután az 1912. évi XXXI. t.-c. 5. és és 12.
§-ának módosításáról szóló javaslatot és végül ugyancsak harmadszori olvasásban a i
1914. évre kiállítandó újoncok megajánlásáról szóló javaslatot. Azután áttértek a Jöldmivelésügyi miniszternek az „egyes vizren•dező társulatoknak adandó előlegekről és segélyekről" szóló törvényjavaslatára, melyet
szintén elfogadtak. Majd a holnapi napirendet állapították meg s ezzel az ülést bevégződött.

»14.

m.

Elfogták a „vadembert".
— Aki bat hónapig nem utent
közé. -

emberek

(Saját tudósítónktól) Szeged utcáin feltűnt ma egy menet, amelyet előbb f araangi
menetnek gondoltak az emberek és tömegesen követtek. Elől ment egy sovány ifiérfi,
rongyokban, a mellén egy lószersxámot vitt.
Az arcát pedig alig lehetett Hátai, hosszú
haja és szakálla gondozatlanul hullott szerte. "A gyerekek rögtön elnevezték vadembernek. S a vadember után egy csendőr lépkedett, méltóságosan. A csendőr .igazi csendőr
volt és nem farsangi, tehát .ez a menet se
mulatságul kivánt szolgálni. A vadembert a
csendőr az ügyészségre kisérte. Megtudtuk
azután a következőket:
Mucsi László a „vadember", .kisteleki szü
letésü, 32 éves. A csendőr Szabó József, a dorozsmai kirendeltségből. Mucsi László félévvel ezelőtt ellopott egy lószerszámot Megtudta, hogy keresik, erre elbujdosott, a községből. A dorozsmai tanyák közé vándorolt
a egyik elhagyott ikis tanya közelében talepedett meg, a szalmakazalbam Tudnunk kell
azt, hogy Mucsi már két Ízben lopott és
megbüntették, igy tudta, hogy ezúttal szigorúbb fogság vár rá. A börtöntől azonban
iszonyúan rettegett, igy elhatározta, hogy
soha nem megy ezután emberek közé, nehogy
elfogják.
Amig jó idők jártak, csak könnyebben
meg -volt A hideg beálltával azonban, mind
többet szenvedett. Ennivalója nem volt, csak
amit a nyár végéről elrejtett a kazalba, burííonya, kukorica, alma s ilyesféle. Főtt éleire csak gondolnia Lehetett, de a félév óta
egyetlen egy alkatommal se evett
meleg
ételt És ruhát egyszer se válthatott, a nyárról maradt hideg ruházata szakadozott. Iszonyú sokat szenvedett és még se ment ba .soha
se községbe, de még tanyákra se. Emberrel
fél év óta nem beszélt. Csak távolról kisérték
figyelemmel a tanyai .gyerekek rá csudákat
beszéltek a vademberről, egyszerű ós szabad
fantáziájuk kiszínezve adta tovább künn a
pusztán, hogy micsoda félelmetes alak tűnt
fel a távolban és veszett el a messzeségben.
A mult napokban a dorozsmai csendőrség is értesült a furcsa alakról. Egyik csendőr, Szabó József, vállalkozott arra, hogy
utána jár a titoknak. Lesbe állt és megfigyelte, hova itünik el a vadember. Egyik
szalmakazalban lakott, onnain zavarta ki és
rövid ellenállás után. ártalmatlanná tette.
Kiderült minden, hogy mint hivják, s hogy
miért élt igy. A lószerszámot már az ellopás
után bűnjelként lefogMta a csendőrség és
ma .azért akasztották a „vadember" nyakába
s kisérték végig Szegeid utcáim.
Délután öt órakor érkezett a csendőr Mucsi Lászlóval a törvényszéki épületbe. Az
ügyészségen megdöbbenve nézték a szánalmas alakot, A „vadember" szinte kivetkőzött
emberi voltából. Kevés szót használ, szinte
irtózó félelemmel néz mindenkire, alig tud
felelni a hozzá intézett, egyszerű kérdésekre.
Az első dolog az volt, hogy megfürdették,
azután tiszta, rabruhába öltöztették. Csakha-

mar meleg ételt adtak eléje é& ekkor következett az igazi megható jelenet; a „vadember" könnyei megeredtek, Sirt,
Mucsi László m ügyészség fogházába®
•marad.

Viharos vita
a tejhamisitók körül.
— Kivilágítják a Dugonics-teret, a Kárász-,
Jókai- és Takaréktár-utcákat. —
(Saját tudósítónktól.)
Csütörtökön délután folytatták a januári közgyűlést. Feleannyi városatya se vonult föl a második napon, mint tegnap, lárma és kedélyesség dolgában azonban a mai közgyűlés jóval felülmúlta. a tegnapit. A városatyákon akkor lett
úrrá az izzó hangulat, amikor a tejhamisitók
szigorú büntetése került szőnyegre egy tanácsi előterjesztés kapcsán. Annyi Imparlamentáris kifejezés alig hangzott ínég el az
utóbbi időkben a közgyűlésen, mint 'ma. A
tanácskozás tónusa teljesen eldurvult, aminek
okát sokan abban látják, hogy az elnök nem
elég eréllyel őrködik a közgyűlési viták komolysága fölött. Ahol orvosoknak, vegyészeknek a szemébe vágják, hogy a tanyai
tehenesgazdák jobban értenek ahoz, 'hamis-e
a tej, vagy nem, ott megszűnik a lehetősége
annak, liogy komoly munkát végezzenek.
Változtatni kell föltétlenül ezen az állapoton
s ha a városatyák nem tudják eltalálni a
.megfelelő hangot, a közgyűlési elnökön múlik, hogy azokat a városi képviselőket, akik
a parlamenti illem szabályairól megfeledkeznek, ezekhez hozzászoktassa. A mai közgyűlésről az alábbi részletekben számolunk
be:
A közgyűlésen Bokor Pál helyettes-polgármester elnökölt. Jegyzők: Taschler Endre főjegyző és Rack Lipót aljegyző. A mult
ülés jegyzőkönyvének fölolvasása és hitelesítése után a közgyűlés áttér a napirend folytatólagos tárgyalására.
(Utcák

Albert terveit. Szigyártó Albert, sokallja, a
8000 koronát. Indítványozza, hogy négyezer
koronával honorálják .csak Strasser munkálkodását. Wimrner Fülöp hivatkozik arra.
hogy a jogügyi és műszaki bizottságok megállapították, hogy az építész-egyesület tarifája szerint legalább 13300 koronával kellett
volna megfizetni Strasser előzetes munkálkodását Ajánlja a 8000 korona megszavazását. Tordai Imre után Szigyártó Albert szóialt fel zárszó jogán. Sokkal jobb terveket
tudok már is — mondotta — mint a Sírás- .
seréi.
Bokor Adolf: Hol vannak azok a tervek?
Szigyártó: Majd bemutatjuk.
Bokor: Eső után köpönyeg!
Szigyártó: Majd fölvesszük a köpönyeget!
Bokor: De későn!
Szigyártó kéri a közgyűlést, hogy az ő
indítványát fogadják el, mert a tervpályázatnál is a legelső dij csak négyezer korona
völt.
Bokoi- Adolif névszerinti szavazás elrendelését kéri, mert meg van .győződve arról,
hogy ebből a dologból pör lesz,
amelyben
csak a város veszthet.
Elnök: Ezúttal nincs helye névszerinti
szavazásnak.
A közgyűlés egyszerű szavazás utján
döntött és a tanács javaslatával
szemben
négyezer koronát szavazott meg Strasser Albertnak.
(Vihar a tejhamisitók

körül.)

Ezután Somogyi Szilveszter dr. főkapitány azzal az előterjesztéssel járult a közgyűlés elé, hogy a városi vegyvizsgáló állomáson. a tejv.izsgálat — ami most 8 koronába
kerül — ezentúl díjtalan legyen. Kószó István dr. szerint a tejvizsgálatra vonatkozó
miniszteri rendelet módosításra szorul, mert
sok visszaélés történik a tejvizsgálatnál. Indítványozza, hogy a rendelet megváltoztatása, illetve módosítása iránt irjon föl a közgyűlés a földmiyelésügyi
miniszterhez.
Csonka Ferenc azt mondja, hogy pár év
óta nagyon nagy mértékben csökkent
Szegeden a tejhanúsitások száma,
ami
azért
van, mert a vegyészi hivatal
kétségtelenül
meg tudja állapítani a tejhamisitáéi.
Hive
annak, hogy a tejhaimisitökat a lehető legszigorúbban büntetni kell, ez a közegészségügy érdeke s éppen ezért fölösleges, sőt határozottan helytelen a minisztert arra kérni,
hogy enyhítse a tejvizsgálat szigorúságát.
Turcsányi Imre dr. eseteket sorol föl, hogy
hamisított, rossz tejtől több szegedi család
tífuszt kapott. Helyes az ingyenes tejvizsgálat és 'helyes az a törvény, amely a tejhamisitókat szigorúan 'bünteti. A tanács javaslatát ajánlja elfogadásra.

világítása.)
i
Miután a Dugonics-fór, a Jókai-, Kárászés Takaréktár-utcák jelenlegi világítása a.
városias követelményeknek .nem felel meg, a
tanács javasolja a közgyűlésnek a Dugonicstér és a három említett utca Intenzivebb világítását. A mérnökség tervei szerint az ószeres költsége ennek 11649 korona. A tanács
javasolj'a, hogy ebből ;a pénzből 5 dvlámpát és
Katona Mihály tanyai gazda beszélt ez5 inwert. égőt a Dugonics-téren, 5 ivlámpát és
4 inwert égőt a Kárász- és Jókai-utcákban, után, akinek a kijelentései hol nagy derülikeltettek.
Ezzel
végül 3 ivlámpát és 4 inwert égőt a Taka- séget, hol fölháborodást
kezdte:
rók tár-utcában állítsanak föl Ottovay István
— Tisztelt fköz,gyüléjs! A tudományos
•még ezt a világítást is .hiányosnak .mondja,
Menning Lajos pedig a külvárosok jobb vi- urak nem értenek semmit a tehénhez. GyüjiLágitását követeli és hibáztatja .a tanácsot, jön ki a Csonka fővegyész ur a tanyára a
hogy nem ad olyan világítási programot, a cókmókjával és ott tanuljon fizikumot. Az
beszélnek,
mely egyformán gondoskodik minden város- orvos urak nem tapas-Jtalásbul
hanem a szobábul, azért nem tunnak semrész érdekeiről.
Elrendelte ínég a közgyűlés a Szent mit.
óriási zaj tört ki a teremben ezekre a
László-, Tavasz-, Orgona-, Fertő-, Hétvezérés Fel támadás-u teák nak, továbbá a Szilléri- kijelentésekre.
Az orvosok a padokat verték és kórussugárutaak fégazoszvilágdtássaiL való ellátában
kiabálták:
sát.
— Eláll! Eláll! Ez nem idevaló tó(Eső után köpönyeg.)
nus!
A vásárcsarnok ügyében azt az előter— Menjen a tanyára!
jesztést vitte a tanács a közgyűlés elé, amit
— Rendreutasitani, elnök ur!
a jogügyi és műszaki bizottságok tettek: 8000
Katona Mihály: Már pedig én annál makoronáért meg-vásárcdini javasolta. Strasser * radok, amit mondtam. Aztán ott van a ha-

első kézből, nagy választékban csakis az
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tóság, amely folyton zaklatja a tejesgazdákat. Csináljanak tejét a városi urak, mi szívesen lemondunk erről a mesterségről. Micsoda dolog az kérem, hogy az a szemle
len rendőr fülönfogja a tejesgazdákat és becipeli nem tudom hová.
Elnök: Hatósági közeg megsértése miatt
rendreutasítom.
Katona Mihály: Én tapasztalásba! beszélők és tudom mit. (Nagy zaj, eláll! eláll!
— kiáltják feléje.) Ha annyira zaklatják a
gazdaiközönséget, én odiakonkludálok indítványomban, bogy mondja ki a közgyűlés,
hogy a tehenet kukoricadercével ötessük, de
akkor mondja ki azt is. hogy 25 krajcár lösz
egy liter tej ára!
Ekkor már egészen a kedélyesség terére csapott át a közgyűlés hangulata.
— Tegnap a viz, ma a tej! — mondották nevetve.
— Halljuk már a tejvicceket! '
Franki Antal: Mindjárt mondok egyet.
Közben egész sereg szónoklat hangzott
el. Tordai Imre, Magyar József dr. szűzbe
szédet vágnák ki, Födi Ferenc, Papp István
a hatóságot bunkózzák, végül Franki Antal
állt föl és a következő formális indítványt
tette: .
— Kérem a tisztelt közgyűlést, mondja
ki, hogy azokat a tejhamisitókél, akiket a
hatóság rajtacsíp, vízpazarlás cimén bünteti
meg. Igy legalább igazságos lesz a büntetés.
Nagy hahota támadt'erre az indítványra. A kedélyességét végre is az elnöki szó
törte meg, rendre és komolyságra intvén a
városatyákat. Majd szavazás alá bocsátotta
a kérdést és a zajos vita vége az lett, hogy a
közgyűlés a tanács javaslatát
elfogadta.
(A kórház és az ooóU kólák.)
'Bemutatta azután, a tanács a közkórházi
költségvetés dolgában a városihoz intézett
miniszteri leiratot, amelyet leérkezése idején
részletesem ismertetett' a
Délmagyarország.
A leirat Lényege az, hogy a miniszter fokozott takarékosságra inti a kórházat s maga
is tetemesen csökkentette a költségvetésiben
előirányzott kiadásokat A tanács a leirat
tudomásulvételét ajánlja, csupán arra kéri a
közgyűlést, Írjon föl a miniszterhoz, hogy a
kórháztól a városinak járó, mintegy négyezer korona kamatot térítse vissza. Így határoztak.
A szegedi községi óvó iskolák államosításának nagyfontosságú ügyét is tárgyalta
a közgy űlés. A kultuszminiszter leiratot küldött a városnak, amelyben hajlandónak nyilatkozik az óvóiskolák államosítására, de ezzel szemben azt kívánja, hogy a város építse
föl az óvóiskolákat és az óvónői lakásokat és
kötelezze magát, a dologi kiadások fedezésére,
inig az állam a személyi kiadásokat fedezné.
Igy a város évenként mintegy 40—50.000 korona tehertől szabadul meg. A tanács, hogy
a kultuszminiszter ajánlatát elfogadja, ősapán arra kéri, hogy az óvónői lakásokat —
amiket a város építtet föl — a lakbéreket a
város szedhesse. Ha ehez a közgyűlés hozzájárul és a miniszter is elfogadja ezt, akkor
szeptemberben az ó'vóiskolákat már államosítják és a .meglévők mellié tizennégy uj
óvóiskolát állítanak föl1.
Hoffer Jenő, Turcsányi Imre dr., majd
Jászai Géza felszólalásai után a közgyűlés a
tainács javaslatához hozzájárult.
A közgyűlést pénteken délután négy
órakor folytatják.
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Szeged, január 29.
AZ ÓVATOS PARISIAK.
Béke idején
kell előkészülni a háborúra, amint viszont a
háború sem egyéb, mint hathatós és erőteljes előkészület a békém Ettől a megdönthetetlen igazságtól áthatva egy párisi hazafi,
igy olvassuk az egyik fővárosi lapban, ki*
sütötte, hogy Pária ellenségtől való körülzáratúsa esetén, mindössze négy napra volna
ellátva kenyérrel. Szóval a párisi pékeknek
nem sok sütni valójuk van. Ám azért van a.
pihent agyú párisi hazafinak sütnii valója,
hogy erre rámutasson, miáltal oly nagyszabású mozgalom megindítója volt, hogy a
község-tanács is kénytelen voilt a netaláni kiéheztetés kérdésével foglalkozni. Nemcsak.
Hanem ammak rendje és módja szerint határozatba. (ment, hogy a jövő évi költségvetés*
be felvesznek négyszázezer frankot oly lisztraktár felépitérére, mely százezer métermázsa tartaiékliszt befogadására alkalmas.
Nem hiszem ugyan, hogy három millió
lakosságom hosszú időre volna segítve százezer métermázsa liszttel, meri ha egy egyszerű osztási műveletet végezünk, rájövünk,
milyen kevés kiló liszt, jutna egy-egy lakos*
ra, azt azonban tudóin, hogy ha egy .berlini
hazafi állt volna elő ezzel az igazsággal Berlinre vonatkozóan, a német közvélemény
önérzetesen tiltakozott volna azon föltevés lehetősége ellen, hogy Berlint a világ bármely
hadserege körülzárolhassa!. .Ha pedig valamelyik hóesi koponya sütötte volna ki ezt
az igazságot Bécset, illetően, huszonnégy
órán belül biztosan előálflana a hadügyminiszter egy ujabb létszámemieLési javaslattal.
Pestről még csak ne is beszéljünk. Ki az ör*
dög törődik Pesten, a holnappal1.
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Szeged városa is. Psylander elvált m első
feleségétől, talán beugrik és Szegednek lesz.
ami ez idő szerint hihetetlennek látszik, kór*
háza. Miért ne történhetnének manapság is
csodák? Miért ne?!

Rudolf trónörökös.
(Saját tudófsitónktól.) Pénteken lesz negyedszázada annak a rettenetes és rejtélyes
tragédiának, .amely Magyarországot egy
leendő királyától, Magyarország uralkodóját egyetlen fiától és az egész müveit világot egy páratlanul nagyrahivatott férfi-utó!
fosztotta meg. Erezte a veszteséget mindenki, ha nem is volt határozott tudatában annak, hogy mit, mennyit, de érezte, hogy sokat, nagyon, értékeset veszített.
Larisch
grófnő emlékirataiban ugy irja, hogy neki
Wiederhofer doktor igy mondotta el a borzalmas éjszakát:
— A trónörökös levelet irt Luxemburgba
és bejelentette a nejének, hogy három napra,
vadászni megy Mayerlingbe, a január 30-ra
tervezett családi ebédre azonban visszatér.
Mialatt, önök a trónörökösnél voltak, Vétsem
Mary Bratfisch kocsiján Mayerlingbe hajtatott és két órával később utána, ment a főherceg is. A szerencsétlen lány érkezését senki sem vette észre ia vadászkastélyban. Loschek. a hátsó bejáraton át a trónörökös szobája melletti öltözőbe vezette és a szerelmes pár
együtt, töltötte az egész időt. Másnap, 29*én,
Rudolf néhány barátja érkezett meg a vadászatra. A vadászathoz ki sem ment Rudolf.
Az estebédet a szobájában Mary társaságában fogyasztotta el és meghagyta Lcschékmek, hogy reggel hét órakor keltse fel. Lent
az ebédlőben a vadásztársaság egész éjjel
ivott és lármás mutatást rendezett.
Loschék reggel hét órakor kopogtatóét a
trónörökös ajtaján, Rudolf azonban kikiáltott, hogy jöjjön félóra múlva, Félnyolckor
újra .kopotgott Loschek, de nem kapott választ. Mikor többszöri kopogása is válasz nélkül maradt, megrémült és lesietett Hoyos
grófhoz, aki éppen reggelizett. Együtt mentek vissza az emeletre és faltörték az ajtót. A
trónörökös az ágy oldalán feküdt A fejéből,
amely teljesen szét volt roncsolva, patakzott
a vér, a keze görcsösen tartotta a revolvert.
Az ágyon valami dudorodós volt. Hoyos gróf
fölemelte a takarót Ott hevert Vetsera MaTy
holtain, a fején lősebbe.1, Hoyos gróf parancsára Loecbek átvitte a leány holttestét «
másik szobába, azután bezárták az összes ajtókat A gróf lement a földszintre és értesítette a vadásztársaságot, hogy a trónörökös
hirtelen rosszul .lett Bécsbe kell sietnie, hogy
orvost hozzon és a dolgot, a császárral tudassa.

KUBELIK. Még csak nem is ikes ige és
mégis magyar. Ha születésére, nyelvére és
nevére nézve nem is az, de magyar a szive.
Legalább arról tanúskodik az az .elhatározása, hogy március hónapban Newyorkban az
ottani magyar segélyegylet kórháaalapja javára hangversenyt ad. Keresd a nőt! A cseh
Kubelifcnak, a világhírű hegedűművésznek
tudvalevően magyar a felesége. Debreceni
leány, aki szerelmes csókjaival magyar szivet lehelt az i degein mii vészbe.
Az orvos ezután elmondta; hogy a legNem sajnáljuk idegenbe szakadt véreinkfelsőbb parancsra azonnal Mayerlingbe ment
től azt a bizonyára tekintélyes summát, amit és benyitott a trónörökös lakosztályába. A
majd Kubelik összehegedül az ő kórházalap- kis szalonba a vacsora maradványai álltak
juk javára, ide önkéntelenül is eszünkbe jut az asztalon, néhány üres pezsgősüveg és
a szegedi kórház. A rég vajúdó, de soha meg egy fölborított szék a földön, A hálószobában*
nemi születő szegedi kórház, .mely papírmasé-' az ágy melletti szőnyegen, félig üres brandys üveg állt. Az orvos intézkedett, bogy élminiatűré formájában már rég izgatja nem
té volittassék, nehogy a császár meglássa.
v beteg, de az egészséges szegedieket A be- Ezután, amennyire lehetett, bekötözte a tróntegéket eléggé izgatja mostani kórházunk örökös fejét és megmosta vérrel áztatott arvediettsége és rozogasága. És amikor nefu cát. Loscbek segítségével rendebhozta az
sajnáljuk a mewyorki magyaroktól, hagy ágyat is, egyébként azonban imlindent ugy
Kubelik összehegedül nekik kórliázra vaLÓt hagytak a szobában, amin-t volt. A komornyik ezután végigvezette Wiederhofer dr.-t
minden reményünkkel és biza Lmunkkal a. a hosszú folyosón és egy sziik, a tetőn át
»zegedi hölgyekhez fordulnak azzal a kérés- gyérem megvilágitott kis szobába léptek. Szasel, hogy hódítson meg valamelyikük valami naszéjjel női ruhadarabok.
mireis idegen művészt, hátha az megkönyörül
Lehetetlen volt a női holttestet a sötét
rajtunk, szegény szegedieken ós egy modern szoliátan megvizsgálni, bevitték tehát a
tárházhoz segit bennünket. Nem különbek a szomszédos terembe és a bil.liárdasz talra fektették. Csak ekkor ismerte föl Wiederhofer
lebreceni hölgyek sem!, mint a1 spegadiefk. dr. a hófehér testű halott nőben Wetsera MáKedvező alkalom is volna. Pesten van az .imá- riát, akit .kisgyermek kora óta ismert, A tadott mozikirály, a nagy, a szép, a dicső Psy- ronesszt nem rútította el annyira a halál A
lander. Jó volna talán Szeged szépeiből egy revolVergolyó szétroncsolta arcának egyik
jölgyexpedieiót útnak indítani, hátha meg- felét, a jobb arcfele azonban megőrizte egész
szépségét Az orvos földarabolta az inget és
lódítja valamelyikük a vászonnak aranyban
a vászonesilkkal bekötözte a sebeket, megmosdustkáJó hőpét. Az illető hölgy ifi jól járna. ta arcát, Loeohek pedig egy ntítakarót hozott
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é* abba csavortű a. holttestet. Azután vban*vittéflc a sötét kis szobába.
Königgratz, óta nem érte ilyen csapás a
Burkot. A királynéniek a rettenetes hirt fia
Haláláról Ferenczy Ida mondotta el, viszont
a királynak a királyné vitte a lesuötó híradást.
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Szegedi kalendárium„
AZ 1DÖJARAS: A meteorológiai intézet
jelentése
szerint: Az időjárásban lényeges változás nem várható. —
Sürgönyprognózis: Változás nem várható.
— Déli hőmérséklet: 5.0 C

Éjszakai támadás
Szathmáry színész ellen.
(Saját tudósítónktól.) Szerdán éjfél után
vakmerő támadást követett el négy, eddig
ismeretlen alak Szathmáry Árpád, a szegedi
. színház komikusa ellen. A támadás a Fodorén üsztrovszky-utcáik sarkán, vaksötétben
történt. Előzőlég a kis Kasstban töltötte az
időt Szathmáry néhány barátja társaságában, éjfél után aztán vidám hangulatban
fölkerekedtek é ki-ki hazafelé széledt.
Szathmáry is haza igyekezett a Fodor-utea 28. szám alatt lévő lakására. A hideg; kö-t
dös utcán egyetlen ember sem járt, még cirkáló rendőröket sem lehetett látni. Bizonyosan valamelyik ,kai>u alá húzódtak. Amiint
Szathmáry a Fodor- és- Osztrovszky-nteák
sarkára ért, négy urason, öltözött fiatalemberrel találkozott, akik befelé jöttek a városba. A társaság hangos szóval, vidáman ráköszön tött:
— Jő .estét Szathmáry ur!
Adjon isten!.— viszonozta a köszöntést Szathmáry, anélkül, hogy tudta volna,
kikkel találkozott.
Pár lépést tett előre, a társaság pedig a
háta mögé került. Hirtelen tompa ütést kapott a fejére, akkmát, hogy beleszédült és
.megtántorodott. Kiáltani akart, de nem jutott szólioz, mert a következő
pillanatban
az egyik alak vad erővel ráugrott, torkonkapta, majd a többi három is körülfogta és
együttesen a földre teperték. Az egyik
boxert rántott elő és akkor ütést mért Szathmáry arcára a szemöldöke táján,, liogy az
ütés következtében fölhasadt a bőre és kiserkedt a vére. Szathmáry ekkor fölugrott ®
egy utoliső erőfeszítéssel azét ütött a támadók
között, az egyiket torkon kapta. Iszonyú fáj-,
dalmakat érzett, a karja ellankadt ugy, hegy
kénytelen volt. elereszteni a támadót, aki azután három társával együtt nyomtalanul eltűnt az éjszakában,
Véresen támolygott haza Szathmáry a
gaz orvtámadás után. Amikor h a z a é r t , lerogyott egy székre és elájult. Néhány pere
múlva magához tért és elmondta a történteket a feleségének, akit az ijedtség aranyira
meggyötört, hogy szintén rosszul lett. Reggel elhivatták a színházi orvost, aki azt ta-»
nácvsolta Szathmárynak, hogy egy-|két napig
maradjon ágyban. Szex-dán délelőtt a Budagyöngye cimü operettnek, amelyben Szatliraáry az egyik főszerepet játsza, főpróbája
volt, amelyre Szathmáry nem tudott elmenni, rosszul érezte magát. Este azonban már
játszott, de fáradtan, kedvtelenül, összetörten, Észre lehetett venni rajta, hogy beteg.
A rendőrségem egyébként följelentést tett
az ismeretién támadók ellen, akik után megindult a -nyomozás.

II

VOl.t:
A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatalban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hivatal, A polgármester betegsége miatt nem
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 10—11-ig.
Délután négy órakor rendes közgyűlés.
AZ ALLAM1
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivatalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI KÖNYVTÁR, nyitva délelőtt
10—l-ig és délután 4-töl 7-ig. Idegeneknek a
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet
tekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapokon látogathatják délelőtt 10—1 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a már.
üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pén
tárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van
hivatal.
A KÖZKÚRHAZBAN: a beteglátogatási
idő délután l—H óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor
Budagyöngye, operett.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
kezdve este 11 óráig: A rejtély, dráma 3 felvo
vasban.
KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak
délután 5 órától kezdve
este 11 óráig:
Sárga csikó, népszínmű í felvonásban.
VASS-MOZI;
Délután 5 órától kezdve
este 11 óráig: Faublas lovag szerelmi kalandjai.
EDISON-MOZI: Az előadások tartanak
délután
5 órától kezdve
este 11 óráig:
Veszélyes életkor, társadalmi dráma.

ságtól megkapta utólagos javítóra a-a engedélyt.
Y
6
A horgosi magyar előre akarván biztosítani a javitó vizsga eredményét, bejött Szegedre és először is elment a német professzorhoz. .
Illedelmes köszönés után a következő
párbeszéd fejlődött -ki köztük:
Apa: Azért jöttem a tekintetes tanár úrhoz, hogy a Pista fiu lemaradt tavaly a németből és a latinból.
Tanár: És most?
Apa: Hát ugy áll kérem a dolog, hogy
megkértük a nagyságos főigazgató xxrtóF a
javitó engedélyt, mert. hogy hát a Pista gyerek a vasúthoz mernie.
Tanár: Na és megkapták az engedélyt?
Apa: Meg, kérem.
Tanár: Hát akfcox- csak jöjjön majd a fiu.
Apa: Jönne, jönne, csakhogy nagyon sok
az a tanulni való, attóL félek, hogy nem győzi. Aztán ha meg n«m sértem a. tekintetes
tanár urat, a. vasútnál ugy sem kell neki a
latin, de .meg a német sem, mert hát "Magyarországon volnánk.
Tanár: Mit akar ezzel mondani?
Apa: Ugy hallottam, hogy nagyon jószívű ember a tanár ur, hát lenne szives egyegy porciót kijelölni a Li várnából, meg az
QvidiusbóL
Tanár: Hallja barátom, mi inem porciózunk, aztán én a német tanár vagyok!
Apa: Hát hiszen azért kérdőm ép a tanár úrtól!
x
Tanár: T)e Livius, jirótg Qvidius, azok
latinok.
Apa (mélységesen csodálkozva'): - Latinok?!
...

i »

Tanár: Azok, azok.
Apa: No nézze az ember! Pedig azt -hittem, hogy németek, hogy ilyen s>zép német
v.ernk vam.

A horgosi magyar éa Livius4
(Saját tudósitónktól.)
Horgosi magyar
Líviusszal csakis ugy jöhet összeköttetésbe,
ha diák fia van. Különösen, ha meg is bukik
az a diák. Meg is bukott a horgosi fiu, de
nemcsak latinból, hanem németből is. A gimnázium negyedik osztályában. A nyarat elkószálta, helyesebben elfutbaJ'ozta a -Pista
(gyerek és ügy javitó vizsgára állani nem
volt (mersze, ismételni meg röstellt. Tehát paraszti munkába állott be otthon az apja
mellé. Csakhogy ez a munka négy évi diákoskodás után nem volt Ínyére a fiúnak. Megbeszélték hát az apjával, hogy a vasúthoz
megy. Igen ám, de ott altiszt csak ugy lehet,
— igy mondta egy vasutas (ismerősük — ba
négy osztályról van bizonyítványa. Nekifeküdt erre iá -Pista üu a tanulásnak és vágta a
latint meg a németet, imiután a főigazgató-

Itt csak azt kívánjuk még megjegyezni,
hogy bár nem mondta meg a horgosa .magyarnak sem a latin, sem a német professzor
a porciót, Pista a tegnapi napon mégis csak
letette a jávitót és a vasúthoz megy. Édes apjának pedig előreláthatólag nem -kell többé
kificamítania az agyát olyan szép német nevekkel, melyekről utólag kiderül, hogy nem
is németek, hanem latinok.
— Tiz fillér lesz továbbra is a szakaszjegy. Tudvalevőleg januárban kellelt volna
összeülni annak a bizottságnak, amelynek a
decemberi közgyűlés föladatává tette, hogy a
villamostársasággal a szerződés (módosítása
dolgában olyan irányban tárgyaljon, hogy —
amint a villamos/társaság kívánta — a szakaszjegyek ára továbbra is tizenkét fillér legyen, ezzel szemben a társaság 'bizonyos rekompenzációkat adjon a városnak. A viliamostársaság csütörtökön beadványt intézett
a tanácshoz, amelyben bejelenti, hogy miután
a közgyűlés annak idején állást foglalt az ellen, hogy a szerződésnek azt a paragrafusát,
amely január elsejétől a tiz filléres szaikasz-
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díván, ottomán, matracok,
Dús választék kész diván,
garnitúrák
<mrniturák stb. -— Javítások
laviüknt, jótállással
Wfáiiáwal szaksze<™i«7erűen és olcsón eszközöltetnek.
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jegyeket, léptette életbe, január végéig, amíg hagyományos muzsikája mellett fog lezaja társaság a várossal megállapodásra jut, lani. A rendező-bizottság, élén a leglelkesebb
felfüggesszék, — most már nem kiván tár- szegedi bálrendezővel: Shvoy Kálmán vezérgyalni & szerződés módosításáról, hanem ma- kari kapitánnyal, a hölgyek számára művémájon ta tiztüléres szakaszjegy továbbra is szies és pompás táncrendet készíttet.
A
érvényben, A bizottságnak január végén kel- meghívókat — a terem méreteire való tekinlett volna összejönnie, a villamostársaság tettel — csak korlátolt számban 'bocsátották
azonban fölkéri a tanácsot, hogy ne hívja ki, ami különben az intim jellegű estély kiössze, mivel most már az egész dolog tárgy- váló sikerének legjobb biztosítéka.
talanná vált
— Rendőrkapitány „köztársasági" fegyelmije.
Az emlékezetes makói köztársasági
— Katonai szemle. Csütörtökön Szegedre érkezett Hauer Lipót báró tábornok, gyűlés után — a köztársasági érzelmű vábanvédlovassági fölügyelő Budapestről, hogy rosatyák szövetkezve, fegyelmi alá helyeza szegedi honvédlovasság fölött szemlét tart- ték Rákosy Gyula rendőrkapitányt, aki szeson. Vele érkezett Nagy Gyula báró, lovassá- rintük több rendbeli tulkapást és hivatalos
gi tábornok, hadosztályparancsnok Debrecen hatalommal való visszaélést követett el. Vabal, továbbá Flor János hanvédhusaáralezre- lami nagy és a fegyelmit elrendelő képvisedes és Bencz Ottó báró alezredes ugyancsak lőtestületre kedvező eredményt nem' várhatDebreceniből, Csécsi Nagy Imre alezredes tak a fegyelmit elrendelő városatyák, mert
Nagyváradról, Szahlender Benő vezérkari azóta külön törvényt is alkottak a köztársaőrnagy, Bogyay Kornél őrnagy, lEbner La- sági eszme hirdetői ellen és ezzel Rákosy
kapitány erélyes eljárása szinte törvényhojos őrnagy ós több százados Debrecenből.
zásilag szankcionáltatott. A fegyelmi elren— Leszállították a bankrátát. Párisból delésére szolgáló egyéb okok pedig úgyis
jelentik: A Francia Bank 4 százalékról 3 és csak hajuknál fogva előráncigált okok volfélre, az Angol' Bank 4 százalékról háromra tak azért, hogy ne tisztán „köztársasági"
alapon induljon meg és folyjon le a fegyelmi
szállította le a kamatlábat.
tigy. E fegyelmi ügyben ma hozott ítéletet a
— Olcsóbb a táviratlevél. A hivatalos vármegye alispánja, mely Rákosy Gyula
lap közti a kereskedelemügyi miniszter ren- rendőrkapitányt az ellene emelt vádak és ködeletét a táviratlevél dijának olcsóbbitásá- vetkezményei alól fölmentik.
ról. iE szerint a táviratl/evél diját a belföldi
— Maniu Gyulát árverezik. Maniu
forgalomban február 1-től dijszavanként, az Gyula dr. balázsfaLvi ügyvéd, Mihályi Tieddigi 2 fillér helyett, 1.5 fillérben állapitja vadar után legbefolyásosabb embere pártjámeg, 60 fillér díjminimummal, 60 filléren fe- nak. A legutóbbi választáson azanhain kimalül a dijaz&vankint kiszámított összeget föl* radt a parlamentből. A politika drága mufelé 10-el osztható számra kell kikerekiteni. latság és igy történt, hogy Maniu ügyvédi
Például 1 - 4 0 szóig a távirat dija 60 fillér, 41 irodája nem tudta fedezni azokat a költsészóig 70 fillér, 47 szó már 80 fillér stb. Ugyan- geket, amelyekbe különösen legutolsó sikercsak február 1-től kezdve ugy a fóléjjaeli. télen' választása kerüli Az adósságok szapomint a« egész éjjeli távinószoLgálatot tartó rodása miatt Maniu képtelen volt a mindjobposta- és táviróhivatalok már este 6 órától ban fokozódó terhekkel megbirkózni. A hires
kezdve .kötelesek táviratlevelet, elfogadni. román agitátor elérkezett egy igen. szomorú
Még pedig a féléjjeli, éjjel 12 óráig szolgá- stációhoz: az árveréshez. A kolozsvári Kereslatot tartó hivatalok este 6 órától éjjeli 10 kedelmi Bank 84.000 koronás és egy magánóráig. Az egész éjjeli szolgálatot tartó hivas hitelezője 90.000 koronás követelése fejében
talok a féléjjeli szolgálatot tartó hivatalok- április 8-án fogják árverezni Maniu Gyula
hoz szóló táviratleveleket este 6 órától éjjeli dr. ingó- és ingatlan vagyonát, amely hivata10 óráig, az egész éjjeli szolgálatot tartó hi- los becslés szerint mindössze csak 15.000 ko'vatalokhoz szóló táviratleveleket este 6 órá- rona.
i' •
tól éjjeli 12 óráig.
— Figyelik Gorkijt. A nagy orosz itó
— Rónay Ernő emlékezete. Nagybecs- száműzetéséből nemrég családja óhajára hakerekről írják: A Torontál vármegyei Gaz- zatért, de nem nagy öröme telik benne. Finndasági Egyesület tegnap tartotta évi köz- országban telepedett le és mióta ott van, állandóan figyelik az ochrana detektivjei. A
gyüését Csekonics Sándor gróf alelnök el- mint a finn határt átlépte, a határrendőrnöklésével. A közgyűlést az elnöklő Cseko- ség értesítette megérkezéséről a politikai
nics Sándor nyitotta meg, meleg szavakban rendőrséget, amely azóta állandóan figyeli
üdvözölte a szép számmal megjelent tago- és minden lépését ellenőrzi. Gorkij /Maxim
kat, majd Gyertyánffy László mondotta el Finnországban Terrjakitól negyven versztnyire egy kis birtokot vásáralt, ahol: állanmagasszárnyalásu, gondolatokban és költői dóan le akar telepedni.
szépségekben gazdag emlékíbeszédét Rónay
— Kunyhóról álmodik a költő. Az
Ernő, az egyesület egykori kitűnő alelnöke öreg poéta egy kunyhóról álmodozik, amely
felett. A gyönyörű emlékbeszéd után Cse- egészen az övé, amelyben nyugalomra hajtkonics gróf indítványára a közgyűlés köszö- hatja fáradt fejét és békén eltölthetá azt a
netet mondott Gyertyánffy Lászlónak, majd néhány évet, amely még rá vár. A nemzet
elhatározta, hogy Rónay Ernő arcképéneik dókáig hálátlanul elfeledte, aztán — figyelközadakozás utján való megfestésére akciót meztetésre — előikelő nagyurak ós jótékony
indít.
'
rí
lelkek mégis fölkeresték. De az alamizsna
— A Szegedi Csónakázó-Egylet házi csak a pillanatnyi Ínségből mentette meg, leg
estélye. A város legrégibb sportegyesülete, szebb álma valóra váltát még nean teszi lemelynek mulatságai évek hosszú sora óta a hetővé. Azért most a következő kérelemmel
legelőkelőbb társaságot szokták vendégül fordul Benedek Aladár a müveit magyar
látni, az idén február hó 7-én, szombaton társadalomihoz:
Kérem hazám magasabb értéLmisógét,
rendezi egyetlen házi estélyét. A mulatság
hogy
ne engedjen hazátlan módon s immár
tehát házi jellegű, amennyiben azon belépő
71
éves
koromban szükséget szenvednem
a
dij nincsen; az egyesület tagjainak családhátralévő kis arasznyi léten át és ha összejai és az összes meghívottak az estélyren- adna annyit csak, hogy egy (pár szobás) kis
• dező evezősöknek vendégei. Szeged uri tár- kunyhót vehetnék magamnak, bizony igen
sasága nagy előkészületeket tesz a fényes nagy hálát éreznék! Pedig én egy darabka
Európát oltottam a magyar költészet akkori
.sikerűnek ígérkező mulatságra, mefly a tulspeciális, de nemes vér-iereibe és e kis hiKass-vigadó Otthon-termében, Urbán Lajos vatás sikeres bevégzése engem mindenha bal- '
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doggá tesz rá fölemel. A többiről atóLjon
szólni fog az ii rodalam-történet. Dicsőséget
nem kérek; sem belső megelégedést, .boldogságot, mert az volt, van és lesz nekem. De
külső jólétem ia szülői házon kivül) igen kevés volt s most még kevesebb van. Ezt kérem
tehát igen szépen a nemes, jó lelkektől Hisz
Homér apánk is koldus volt: de büszke koldus. ö nem saégyelte ezt. Én sem szégyenlem, Azt is bevallom, hogy szivesebben hallgattam volna a legvégsőig, ide azt a körülmények immár lehetetlenné tették. E megszólalás erkölcsi kötelességem volt. A költő a®
adományokat Budapest, 1., Ballagi Mór-utca
8. sz. alatti cimére kéri.
— Egy család borzalmas tragédiája.
Eszékről jelentik: Koss Vatriszláv nyugalmazott segédhivatali igazgatót,'feleségét, 20
•éves leányukat és egy 20 éves leányrokonukat ma reggel a lakásukon halva találtákMind a négyen gázmérgezés következtében
haltak meg. Megállapították, 'hogy a lakásuk
alatt az utcán megrepedt a gázcső s onnan
szivárgott be a gáz a lakásba, ahova egyébként nem is volt bevezetve.
— Eiegtek az Enyveshát fényképei.
Szerdán éjszaka leégett Szőke Manó Kigyóutca 6. száinu házban levő „Enyveshát"
fényképé s-a üzleté. Félhárom órakor a Kígyó-utcában jártak Katkocsik
és
Boázsár
rendőrök, akik észrevették, hogy a íényképészüzlet redőnye alól füst tódul 'ki. A rendörök fölfeszítették a redőnyt, de az üzletibe
nem tudtak behatolni, mert már lángok csaptak föl odabenn. Telefonáltak a tűzoltóságnak, mire azonban a tűzoltók a helyszínére
érkeztek, már lángokiban állt az egész üzlet.
Több óráig tartó munka után sikerült lokalizálni a tüzet. Az üzletben minden elégett. A
tüz martaléka lett a berendezés, elhamvadt
a celluliod anyag és a fényképező készülékékkel együtt elpusztultak az összes fényképek is. A tüz keletkezésének okát még nem
sikerült megállapítani. A kár több ezer koronára rug, ami biztosítás utján megtérül. A
fényképészüzlet mellett levő Szilágyi-féle
cukonkakereskedés is kárt szenvedett: ugyanis sok cukor megolvadt. Az üzlet másik oldalán, levő Demko dohánytőzsde csak jelentéktelen kárt szenvedett.
— Postások mulatsága. A Magyar postaés távírda altisztek és szolgák országos egyesületéinek szegedi csoportja Kőrössy
István
és Bossányi István posta- és távirdafel'ügyelők védnöksége alatt február 14-én a Kassvigadó Lloyid-ter,méhen önsegélyző és temetkezési egyesülete javára zártkörű támcvigalmat rendez. A mulatság este 8 órakor kezdődik.
— Egy rendőrkutya bravúrja. Az alsóausztriai St-Pöltenben — mint onnan jelentik — nagy feltűnést kelt a bécsi rendőrség
„Lux" nevű rendőrkutyájának meglepően
eredményes
nyomozása E hónap
22-őn
ugyanis a Traisen melletti Hohenberg /községben ismeretlen betörők jártak Schagerl
Antal vendéglőjében s ellopták a vendéglő tu
lajdánosának 760 koronáját, A sl-pölteni
rendőrség a nyomozásban! való közreműködés céljából elkérte a bécsi rendőrség „Lux"
oevii^ hires kutyáját, melyet Sebert polgári
rendőrbiztos el is vitt a helyszínére. A kutya nyomban felvette a nyomokat, melyeket
a vendéglőtől a hohenbergi pályaudvarhoz
vezettek. Mivel a rendőrség feltevése az volt,
hogy a tettesek vonaton St.-Pölteníbe utaztak,
Luxot vonaton elvitték ide s Lux a st-pöL.
teái pályaudvaron újból felvette a nyomokat,
melyek bevezettek a városba. A kutya a nyomokon haladva, elvezettel a titkos rendőröket Stampf József és Rudolf-testvérek lakásába, akik otthon voltak s nyomban bevallották, hogy a kérdéses betörést őt követték
el. Bevallották továbbá, hogy a lopott pénzt
a Tinisen -patak st.-pölteni hídjának péPJÓrje alá rejtették, ahol « nyomozó rendőrök
csakugyan meg is találták.
— Félmillió frank bírság. Pártsból
Jelentik: A Marne-departemcnt egy kis városában, Coulomierben rájött a z adóhivatal,
hogy négy évtized óta a kereskedők szabály-
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talanul jártak el a teherküldemények átvételénél. Nem ragasztottak tiz eentimeos bélyeget az átvételi elismervényre és a vasúti
szállitóbárcára s az évek során százezrekkel
károsították meg a kincstárt. Azóta temérdek sokan meghaltak, akik m o s t birság alá
esnének, de az életben levő kereskedőkön nagyon el fogja verni a port az adóhivatal.
Egyeseket 20—60,000 frank birásggal sújtott
s az eddig kirótt birság meghaladja a félmilliót.
— A száműzött délafrikai munkásvezérek. Londonból jelentik : Egészen szokatlan
körülmények között távolították el Tramsvaaliból a délafrikái bányasztrájik tiz vezérét.
A deportárciórál a következő részleteket jelentik: H é t f ő n éjjel összefogdosták a munkás vezéreket, egy fegyeniokoesira tették és
néhány mértföldnyire a várostól egy k ü l ö m
vonatra ültették, amelyen erős katonai fedezet volt. A sztrájkvezéreket
megláncolva tették egy olyan kocsiba, amelyet vasrostéllyal
el lehet torlaszolni. A különvonat személyze-<
te nagyon meg volt lepődve, m e r t azt hitte,
hogy egy színész társaság tög a különvonaton
utazni. Durhainba vitték a száműzötteket, a
kik útközben inem is sejtették, hogy má lesz
•a. sorsuk. Kettesével egymáshoz kiötözve, katonai fedezet mellett e g y bérelt h a j ó fedélzetére hui-colták a .munkásvezéreket. 'Mikor
nyilt tengeren volt a gőzös, megállott és a
számkivetetteknek értésükre adták,
hogy
másfélóra leforgása alatt mindenki levelet
irhát. Addig állott a lvajó. íA miuinikásvezérek
leveleit egy gőznaszád vitte vissza a kikötőbe, aztán a h a j ó elindult. Ú t i r á n y a egyenesen London felé vezet. A déliafrikai kormány
nak óriási pénzébe kerül, liogy megszabadul
a sztrájk vezéreitől. Először a ,különvonat
költsége, azután az Uimgeni gőzhajó Kibérléamely iW1 nincs más utas, csupán a deportáltak. Azért bérelte ezt ,a hatjót a stramisvaa• li kormány, mert nincs r a j t a dróttaiiain távírókészülék

KÖZI8AZ8ATAS
(-) Tiz millió kölcsönt ajánl egy angol
pénzcsoport Szegednek. Csütörtökön délután
egy angol pénzcsoport megbízásából három:
angol ur kereste föl Lázár György dr. polgármestert a lakásán, akinek azt az ajánlatot tették, 'hogy hajlandók a városnak a legszükségesebb beruházások fedezésére tiz
miliő kölcsönt előnyös feltételekkel folyósítani. A polgármester az angol megbízottakat Balogh Károly pénzügyi
tanácsoshoz
utasította azzal, hogy a d j á k elő neki, mint
a város pénzügyi referensének, hogy milyen
feltételekkel bocsátanák a kölcsönt a város
rendelkezésére. A bárom angol ur azután a
városházán fölkereste Balogh Károlyt, akinek a szobájában egy óra hosszáig tanácskoztak. Érdeklődtünk azután Balogh Károlynál a. tanácskozás részletei és eredménye feJől, a tanácsos ur azonban nagyon szűkszavú fölvilágosítást adott.
— Eredmény még nincsen, a részletekről pedig a város érdekében nem mondhatok
tammit,
(-) Eskütétel. Kaszó Elek főpénztáros,
Büchcr Jakab adópénztáros.
Ördögh Lajos
d,r. és Dreyer József dr. osztálvjegyzök, akiket tegnap választott m e g a közgyűlés, csütörtökön délelőtt tették le a tanács előtt a
hivatalos esküt.
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Finoman pikáns vígjáték 4 részben, D'COÜVRAY közismert
regénye után filmre alkalmazta
OASTON REVAL.

A wrgitjjilvánnlA n a g y

§ TI* évi fegyház. A sánta Barta-Hcickl
József tanár, aki a lábát törte, mikor a gyűjtőfogházból mnékülni alkart, ma másodszor
állt a budapesti esküdtbíróság' előtt, hagy
számot adjon .arról, hogyan került a felesége
a harmadik emeleten levő lakásuknak ablakából! az utca kövezetére. Az esküdtbíróság
annak idején tiz évi fegyházra ítélte Bar tát,
azonban a Kúria megsemmisített© az Ítéletet és uj tárgyalást rendelt el, mert ia; bíróság
nem kérte ki az igazságügyi orvosa tanács
véleményét a vádlott elmeállapotára vonatkozólag. Az elmeorvosszakértők
ugyanis
Bartát épalméjünek találták, viszont a védő
a Kúriánál azzal érvelt, hogy Bartát már
egyszer a lipótmezei tébolydábati kezelték és
akkor paranoia chronioát állapítottak meg
nála az orvosok. A Kúria megsemmisatő végzése alapján a® igazságügyi orvosi tanács
foglalkozott Barta-Hackl elmeállapotával és
ugy döntött, hogy a vádlott épelméjű, csupán, ugy látszik, akkor vannak paranoiás
képzeted, ha iszik. A bűnügyet ma tárgyalta
újból a budapesti büntetőtörvényszék esküdtbiróságai Mikovich Laijos dr. táblabíró
eJnöklésével. Zárt tárgyalást rendelt el a bíróság, s az esküdtek igazmondása alapján
újból tiz évi fegyházra, Ítélték a vádlottat,
§ Csalárd bukási per. Bolgár Lajos
1911. május 1-én átvette Nagy István hódmezővásárhelyi fakereskedését az áruráktárval együtt hatezer öt.száz korona vételárért. A
fakereskedő 1912. julius 18-án csődbe jutott.
Az ügyészség vádat emelt ellene csalárd bukás büntette miatt, mert a vádirat szerint a
hitelezők megkárosítására négyezer korona
értéken fölüli árut értéken ailól elidegenített
ós a befolyt pénzt elrejtette. lA vizsgálat megállapította. hogy Bolgár hamis üzleti könyveket vezetett, mérleget nem készített ás fizetésképtelensége tudatában még tizenhárom
ezer korona adósságot csinált. A csődnyitás
időpontjában a könyvszakértők véleménye
szerint negyvenhatezer 'koronára rúgott, a
tartozása, a vagyonát ezzel szemben, a beszerzési árt iszámitva, csak tázemíkiíéncezer
koronában állapították meg. A könyvszakértők, szerint Bolgár tőkét, egyáltalán nem fektetett a vállalkozásiba, hitelre alapította az
üzletét. Ebben .az ügyben csütörtökre tűzte ki
•a főtárgyalást a szegedi törvényszék második büntető tanácsa. A vádlott nem je'lemt
meg, az orvosi bizonyítvány szerint- tüdőesucshurutban szenved. A bíróság elnapolta
a tárgyalást.
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E l ő a d á s o k ; V»6t'/«8 é s 9 ó r a k o r
v a s á r n a p 2 órától folytatólag.

noksá-g kérdését. A katonai bajnoki mérkő*
zó&ek, amelyek egyformán összehozzák a tüzéreket, huszárokat, honvédeket és ta közös
bakákat, — hétköznapokon, katonái kirendelt
nézőközönség előtt zajlanak le. De a bajnoki
döntő nyilvános lesz a nagyközönség számá:
na. as.
Meixnei' Ottó rendelkezéséből az egyes
helyőrségeknek nagyobb összegű pénz fog a
rendelkezésükre állani, mint sportalap. Nemcsak futball-drestszeket, lapdákat, hanem atlétikai szereket .is kell vemniiök a helyőrségeknek, gerelyt, diszkoszt, kalapácsot, gátakat. Lesznek futóversenyek és ugróversenyek
.minden ezredben és minden' helyőrségben.
Szegeden igen nagy ölömet és lelkesedést- váltott ki ez a .nagyarányú rendelet,
mert Szegeden, az utóbbi időben általános a
sportolás s egy-egy futballmeccsen sok katonatiszt jelenik meg. Sőt a tisztek eddig is
mindent elkövették, hogy labdarugó csapatokat szervezzenek s az atlétikát is lehetőleg ápolják. Mindenesetre örvendetes, hogy
a 7. hadtest területén legelőször sportolnak
a katonák, megelőzve minden hadtestet
o A Tisza Szegedi Evezős-Ejjvesület
5-ik évi rendes közgyűlését január 30-án este
8 órakor tartja a Kass-Vigadó külön termében a következő tárgysorozat mellett: 1. 'Megnyitó. 2. Zárószámadás és mérleg az 1913. évről. 3. Költség előirányzat az 1914. évre. 4.
Titkári jelentés. 5. A választmány részére a.
felmeutvény megadása. 6. A lejárt- választmányi tagsági helyek betöltése, 7. Esetleges
indítványok. A közgyűlésen az egyesület és
tagjai hivatalosak. A közgyűlést 9 órai kezdettel társasvacsora követi, amelyén az egyesület tagjain kivül a testvei' egytet tagjait is
szívesen látja. Vacsora 2 korona
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WANDA TREUMAN
és V I G G O L A R S E N

A katonák sportjáértj
(Baját tudósítónktól.) A hadseregben ez
ideig alig fordítottak figyelmet a testedzés
különféle sportjára. Most azután ebben az
irányban örvendetes ujitás észlelhető.
Meixner Ottó hadtestparancsnok rende.íetébői most közölték a szegedi helyőrség ezretieivel, hogy junius első felében Temesvárt
a, hetedik hadtest nag-y sportünnepséget rendez, amelyben eldöntik a hadtest bajnokságait ugy a futballban, mint az atlétikában.
A szegedi ezredek rendkívüli meglepetésére napi parancsok szólították föl a katonákat, hogy jelentkezzenek, akik futballozni
tudnak, Minden ezred köteles legalább egy
futballcsapatot kiállítani, amely aztán március, április és májusban szabályos mérkőzéseket, játszik, kiesési rendszerrel, a. hadtest
többi ezredeivél. Szeged és « hadtest minden
helyőrségi csapata sorshúzás szerint vesz
részt, az egymással folyó kündelembeu, a
sors dönt arról is, hogy melyik váróéban
iesa a meccs. A hetedik hadtest 'Tóét. legjobb
futball-csapata aztán a temesvári nagy katonai sportfinnépségén dönti el a hadtedlyi(T-
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KÓZGAZDASA6.
Ki a husdrágitó?
— Levél a szerkesztőhöz. —
Szeged város a husi párosok nyereségének 'megállapítása végett próba vágásokat
eszközöltetett, melyeket a rendőrkapitány,
városi gazdatiszt és m. kir. -föállatorvos felügyelete alatt ejtették mieg. A próbavágás
— beszédes eredménnyel — a. -következőkép
alakult: Két darab marha beszerzésével, fogyasztási adóval, vágóhíd-, mérleg-- és levágása munkadíjjal, valamint a befuvarozá-ssal
együtt a kiadás összesen 503 .korona 80 fillérre rúgott, mig ezzel szemben a bevétel a. bőr.
faggyú, bél- és egyéb hulladék, szóval a melléktermékekért, valamint a lrasért összesen
608 korona 96 fillér összeget tett ki. Az öszszes bevételből levonva a kiadásokat, marad
105 korona 16 fillér.
'Ennél az összegnél azonban a legolcsóbban árusító mészárosnak is több -maradt volna, mert a pocsenyebust 1.60, a paprikást 1.20,
de a levesbnst 1.52 koronáért adta, amivel az
összeg 12.60 koronára emelkedik. A .legdrágább árusító mészárosnak pedig (pecsenyehús .1.76, leveshus 1.69, paprikás 1.44) 172 korona 76 fillérje maradt volna két darabnál,
mely ős-szegek a boltbórert, adón és a személyzet fizetésén felül, eső része tiszta jövedelem.
Többoldalú érdeklődés után sikerült megáll apitainunk, hogy a. rendes vágásra- kerülő
(budapesti vásárokon bar ma drand ütitek megfelelő) -marba jelenleg, élősúlyra átszámíts
va, átlag 60 fillérbe kerül és a minőség alapján a vásár sikerülte szerint mutat némi -ingadozást a 70, illetőleg 50 filléres árak felé:
mig tavaly ilyenkor minidén minőség körüTbeáikhus?. fillérrel volt, drágább.
Makón a hatósági beavatkozás lényegesen meg volt könnyítve azzal, hogy a próbaiágasokat nem l!)l3-hnu, hanem már 1910.
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évijen eszközölték először. Ott, a budapesti
vásáron általában harmadrendűnek ismert
anyagot, vágjak, almi főleg tarka és fehér tehenekből és növendékmarhából, elvétve ökrökből és bikákból állt Az ott ezidőszerint
jegyzett -élő kilogrammonként 60—70, tavaly
74—86 fillér, a mészárosok szerint 60—75, kivételesen 80 fillér, gazdák szerint 65—50, néha 40 fil-lér.
Sok kár érheti tehát a gazdákat, ha a.
mészárosok p. tanyákon vásárqjlják meg a
.jószágot, mivel a gazda, többé-kevésbé tájékozatlan az áraik tekintetében ás ba meg is
van szorulva, adja, amint ve-szik, csakhogy
pénzt lásson a jószágért. A mészáros jól meg
tudja becsülni a súlyt, ismeri a súly szerinti
áraikat és mindenesetre csak annyit ad az állat-ért, hogy minél jobban járjon vele. Ezzel
szemben a gazdának .alig lelhet valami tá-i
-na-sztópontja az árakikial szemben.
A mészárosok és hentesek életviszonyait
jól isimerve, helyzetük
igen
kedvezőnek
mondható, mert aki közülük nem költekezik
túlságosain, szépen vagyonosodik.
Végül a cikk címére utalva: „Ki a busdrágiitóf, nem lesz érdektelen, ha -a jelenlegi
leszállított húsárakat viszonylatba hozzuk az
élő- és vágósuly közti aránnyal', a vágósuly
értékesítésével és az igy keletkezett nyereséggel.
Vegyünk fel egy, a, budapesti állat vásáron másod minőségűnek osztályozott, jó javított ökröt 600 kgr. élősúlyai, .melynek élőik ilogr amimját ezidőszerint 75 fillérrel jegyzik. Az eszközölt és kipróbált, élő- és vágósuly közötti .arány a következő:
A levágott állat négy negyed-e 47.4%.
zságerék, gyomor, rekeszizom, -belek, faggyú
és csont 17.4%; bőr és szarv 8.4%;; értékesíthető ró-/, összesen 73.2%, nem értékes-ifhefő
26.3%.
Részletezve a 600 -kgr. sulyu ökör értékesíthető hus- és mellék terményeit, érdekes
számadatokat kapunk. A 47.4% húsból értékesíthető összesen 439.,20 kgr., a-m i 590.25 koronát jelen-t-; nem értékesíthető 160.80 kgr.
Ezzel szemben a kiadás minden szokásos, -felmerült költséget -bellleértve és 70 fillérjével
számítva a hust, 487.34 koronát tesz ki. A
mutallíozó nyerecség 102.91 korona, vagyis a
befektetett tőke 21.1 százaléka. A 80 filléres
vételár -mellett pedig a tiszta nyereség 72.91
korona, a. 1 lefektetett tőke 14.1 %-a. Kik tehát ia husdrágitók, ha a fenti elszámolás szerint a hus kilogrammja tényleg 111 fillérbe
kerül a mé-szárasoknak ? A választ azt hi-sziszük — bárki kön-nyen megadhatja.
x Széli Kálmán a gazdasági helyzetről.
Széli Kálmánt, a Jelzáloghitelbamik kormány
zóját megkérdezte egy hirliapiró, hogy mi a
véleménye a pénzügyi és gazdasági helyzetről? Széli Kálmáin erre vonatkozólag a
következő érdekes nyilatkozatot tette:
— A helyzet valamely est javult. Hiszen
az összes állami bankok már leszállították
a kamatlábat. Nálunk ez azonban még nem
sokat jelent, mert csak pénz van bővebben,
de a hiteleket és főleg a. jelzáloghiteleket
még mindig csak óvatosan és nagyon szűken mérhetjük. Ebben az esztendőben
nem
várok nagy, vagy jelentős föllendülést. Budapesten bővebben lesz pénz, mint a vidéken.
Ennek oka abban keresendő, hogy a kis vidéki intézetek még raiim-dig tőkéjük ötvenes százszorosával vannak angazsálva és igy
tel jescn jogosult a tőke tartózkodása a magyar vidékkel szemben. A városok — ha
nem is a régi alacsony kamatláb mellett —
az állami igények kiolégitése után-, kis részben talán előbb is, fognak némi pénzhez jutni és lesz lassan javuló jelzáloghitel is, de
a tulajdonképpeni föllendülés csak akkor fog
bekövetkezni, ha az összes állami kölcsönök
elhelyezést találtak és a le ii 1 - és belföldi tőke
többé nem vándorol kizárólag a takarékpénztárba, hanem isimét a járadékok és zálogleve-

lek vásárlója lesz. Ezt a föllendülést csak
a jövő esztendőre váróin. Örvendenék, ha jóslatomban csalatkoznám s már ez a-z óv is meg
hozná a régen, áhítozott -nagy fellendülést.
x Nagyváradi bankigazgatók gyűlése.
Nagyváraidról' jelentik: Tegnap délután érdekes- gyűlés volt a Kereskedelmi Csarnok olvasó-termében. Hofbauer Pál, mint, a Kereskedelmi C-sar-nok pénzintézeti szakosztályának alelnöke értekezletre hívta össze a nagyváradi bankok igazgatóit, hogy a megváltozott pénzügyi helyzetre való tekintettel a betéti kamatláb leszállításáról tanáoskozzainak.
Hofbauer Pál előterjesztet t-e, hogy az Osztrák-Magyar Bank február harmadikán
a
legnagyobb valószínűség szerint ismét leszállítja a kamatlábat, ezért most felesleges
határozatot hozni, mert egy hót múlva úgyis változott helyzet ;lesz. Február 4-én uj értekezlet ül .majd össze abból a célból', hogy
az összes nagyváradi pénzintézetek egyértelműen állapitfák meg az egységes betét.i
kamatláb nagyságát. Mert. a-nnak igazán
nem volna semmi célja, hogy a bankok egymással versengve megrontsák a közönségnek
a váradi pénzpiac szolidságába vetett bitét.
A budapesti gabonatőzsde.
Déli egy órakor a gabonatőzsde zárlata
a -következő volt:
Áprilisi buza. 14.85—11.86. Májusi buxa
J4.87—11.86. Októberi buza 10.93—10.94. Áprilisi rozs 8.91—8.92. Októberi rozs 8.50—851.
Áprilisi zab 7.81—7.82. Októberi zab 7.78—
7.79. Májusi .tengeri 6.79—6.80. Júniusi tengeri 6.92—6.93.
A budapesti értéktőzsde.
Az értéktőzsde zárlata a következő volt:
Magyar aranyjáradék 100.90, magyar koronajáradék 83.45, tiszai köl'esöüsorsjogy 293.—,
magyar kereskedelmi bank r. 3800.—, magyar Jelzálog 437.50, Hitelba,uk 845.50, Leszam.itolóhatnk 516.50. rimamurányi 643.90,
magyar cukoripar 2530.—, adria 591.50. Az
irányzat szilárd.
Felelős szerkesztő : Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.
Bútorszállításokat helyben és
ározást

vidékre, berakszáraz

raktár

helyiségben eszközöl

Ungár

Benő

szállító
Szeged, Jókai-utca l . s z
Telefon 34.

Ön ugy pazarolja a pénzét!!
mint aki a gyertyát mindkét végén ég-tl,
ha nem olyan v i l l a m o s Izzékörtéket használ, mely a legújabb módszer szerint készül,
hosszu élettartamúak és nagyon gazdaságosak. — Minden egyes izzókörte saját
c é g e m m e l van ellátva.
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F O G A
aoájpadlás
•álkftl.

Az átotem készített
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól
fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tetjesen
pótolják. Készitek toviócá arany koronákat és
ievebetó arany hidakat jutányos ónk meitett.
Vidékiek 12 óra alatt lesznek betegttva. Btemilyen javítást 4 óra alatt teszitek.
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APRÖHIRüETtSEK,
Csipke-

és szövetfüggőnyők
nös gondal vegyileg
títtatnak olcsó árak
lett és rövid idő

LUCZA

külötiszmelalatt

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-féli, „
inahajs z e s z " ártal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

JÓZSEF

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

Hajőszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer®
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
/ogyszertárában Szeged,
lenyi-tér.
520

Pénzkölcsönt
értékpapírokra, tisztviselők fizetésére, életbiztosítási kötvényekra és ingatlanokra gyorsan folyósittat „Mercur" bankbizományi
iroda, Feketesas-utca 7. sz. I. emelet.
Telefon 4 0 8 .

Városi

1914. január 3 0 .

szitáz.
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BUDA GYÖNGYE.
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Operette 3 felvonásban. Fordította Mérei.
SZEMÉLYEK.
Garami Domokos, hivatalnok
Lizi, a leánya
Plunderer, az „Arany ökör" vendéglő
tulajdonosa
Sátor György, zenetanitó
Strampfl Alajos
Mária főhercegnő
Kalesch grófnő
Macska bácsi
Micike, a leánya
Dini, pincér
Maxi, pikoló
Szálika, szakácsnő
Káka, kancellista
Bendl gróf, ceremóniamester
Viktor Bogumil főherceg
Crescenfina Lujza főhercegnő
Baptiste, komornyik
"

f. 1 9 1 4 . évi febr. hó 2 2 - é n d. e. 1 0 órakor, saját
üzlethelyiségében (Reformátusbérpalota) tartja meg

Bl. évi rendes közgyűlését,
melyre a t. Üzletrészesek tisztelettel meghivatnak.

Szathmári
Déry
Heltai
Békefi
Sümegi
Antal
Miklósi M.
Solymosy
Szebenyi
Mihó
Pálma
Edvy
Stella
Szendrő
Zaborszky
Szabó
Virágháti

A közgyűlés t á r g y a i :
1. Jegyzőkönyvi hitelesítők kiküldése.
2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelentése
a lefolyt üzletévről s a számadások előterjesztése.
3. A mérleg megállapitása, a felmentvény megadása.
4. Az eredmény feletti határozat.
5. A felügyelő-bizottság kiegészítése,
6. Alapszabályszerü indítványok.
Szeged, 1914. jan. 22.
Az i g a z g a t ó s á g .
A zárószámadások az intézet üzlethelyiségében
az üzleti órák alatt megtekinthetők.

folyósításét megkezdettük.

Vénig

iv
i

megkezdődött a

H A P O M T ü l
mozgófénykép előadás szabad bemenetfel.
Minden
Értékes

Csütörtök, szombat és
vasárnap

TOMBOLA

tárgyak

1 évtől 35 évig terjedő elő-

gyula

nyös törlesztéses kölcsön ket

cipész és orthopéd,
S z e g e d , Jókai-utca.

k i z á r ó l a g földbirtokokra

Mérték utáni megrendelések a legjobb anyagból, kizárólagosan a láb
fekvése szerint jutányosán készülnek.
— A vadász urak figyelmét felhivom
vízhatlan cipőimre és csizmáimra.

folyósítunk. - - Megbízásokat
fogadunk el.
r

Sizegedi Általános Bank

nmerikal dpűh specialista KMíöJs 1.

szolgálás teljesen beszüntetve.

Kezdete} pontban 9 - k o r .

Gólya

Februári én nyílik meg!
Kossuth L a j o s - s u g á r u t 1. szám
(Bruckner vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézmőárúk.
pongyolák, blousok, aljak,
női ingek,
kötények,

alsószoknuák,
csipkék,

hím-

zések, keztgük, harisnyák
és mindenféle női és férfi
x

divat cikkekben

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

árúház

x

igen olcsó árakkal!

n .

Cgtofimt (s bttcgdj!

S z o l i d családi m ű s o r . — Női ki-

A zenét G O N D I K Á L M Á N szegeden legjobb cigányprímás teljes zenekarával hangversenyez.

R u d o l f - t é r 5. s z á m .

A vizgyógymód edz és gyógyít idegeitét,
agy- és szivbántalmak, álmatlanság, euésztésl
zavarok, köszvény, csnz stb. sikerrel kezelhetők a WAGNER-fürdő külön férfi- éa női
gyógyosztályában. — Klpróbá't kezelő és kezelőnő. — Gőz,-kád- éa znhany-ffirdónket ia
a nagy érdem A közönség figyelmébe ajánljak

Izzad valamely lestr é s z e ? Ugy használja a
dr. Leinzinger-féls kipróbált szert. Üvegje 50 fülérért kapható Leinzinger
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520

ie nők, gyerGyenge
mekek
lekek és
es betegség után
mindenki erőre kap a
Leinznger-féle „C h i n ar
vasbortól". Ára 2-40 filléa Leinzinger-gyógyszertárban, Szeged.
520
Legjobb hajfestő az
országosa* elismert Leinxinger-féle Ára 2 korona,
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szegíd,
520
Széchenyi-tér

Gyomorbajosok di-

csérik a Lelnzinger-féle
gyomorcsepp jó natá3át.
Üvegje 80 fillérért kapható Leinzinger Oyula
gyógyszertárában Szeged

Őszibaraczkfát,

vadonezot,
akáczcsemetét,
szőlővesszőt

miodeufék
gyümölcsfa

2 éves
gyökeres

igen olcsón ad U n g h váry László
t faiskolája

C^egléd.i.,«k i,|W.éktt umjj
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Februári én nyílik meg!

hsisisaibubkbihbubbsik

Fájós fogára vegyeu
mielőbb a hires Leinziner-féla f o g c s e p p S i ő l ,
vegje 50 fillérért kapható Leinzin r Gyula
gyógy szertárában Szeged
Széchenyi tér-
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