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sületnek az évi hozzájárulások emelése céljából 
meg kell keresnie azokat a tényezőket, ame-
lyeknek föladatát teljesítő: az jillamot és a 
várost. Ezzel kapcsolatban megállapította az 
egyesület az 1911. évi költségelőirányzatot is, 
amely — sajnos — az emiitett okoknál fogva 
hiányt tüntet föl. Az indítványok tárgyalására 
került most a sor. Ezeknek keretében Hauser 
Rezső Sándor titkár javaslatára a közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel özvegy Iieméndy Nán-
dornét, aki az egyesület nemes ügyeit évtize-
dek óta mint buzgó tag, majd mint alelnök 
szolgálja, az egyesület fölvirágoztatása körül 
szerzett érdemeinek elismeróseül tiszteletbeli 
taggá választotta meg. A közgyűlés utolsó 
tárgya a tisztújítás volt. Polgár LSszlóné elnök-
asszony megköszönte a tisztikar és a választ-
mány nevében a bizalmat, amelylyel a közgyű-
lés ezelőtt bárom évvel az egyesület vezetését 
rájuk bizta, jelentvén egyúttal, hogy Hauser 
Rezső Sándor titkár tisztségének nagymérvű 
hivatalos elfoglaltsága miatt eleget tenni nem 
képes s ezért arról lemondott. Miután a lemon-
dott titkár az egyesület ügyeit mindenkor a 
legnagyobb odaadással és fáradhatatlan buzga-
lommal intézte s miután az egyesületnek az 
évek során át szerzett tapasztalataira és isme-
reteire szüksége van, indítványozza az elnök-
asszony, hogy a közgyűlés Hau er Rezső Sán-
dor igazgatót, kiváló érdemeinek elismeróseül 
tiszteletbeli titkárává válassza meg. A közgyűlés 
az elnökasszony indítványát egyhangúlag elfo-
gadta s azon véleményének adott kifejezést, 
hogy Hauser Rezső Sándor ebben a minőségé-
ben is lelkes támogatója lesz az egyesület szép 
ós nemes céljainak. Erre azután a közgyűlés 
a választásokat egyhangúlag ejtette meg. Meg-
váiasztattak: elnökké Polgár Lászlónó, alelnökké 
Horváth Lajosné, ügyészszó Temesváry Lajos 
dr, titkárrá Albert István, pénztárossá Dobó 
József, ellenőrré Véssits Lajosné, könyvelővé 
Paulovits Márton: a tisztikaron kivül választott 
még a közgyűlés ötventagu választmányt is. 
Hauser Rezső Sándor tiszteletbeli titkár szép 
és lelkes beszéde után, amelyben az egyesület 
működésére a jövőben is az Ég áldását kéri s 
a kitüntető bizalmat megköszöni. Polgár 
Lászlóné elnökasszony mondott köszönetet a 
közgyűlésnek az újonnan megválasztott tiszti-
kar és választmány nevében a megnyilatkozott 
bizalomért a ezzel a szegedi kisdedóvó- és jó-
tékony nőegyesület hatvannegyedik rendes évi 
közgyűlését bezárta. 

— Mu la t a főszo lgabíró . Aradról jelentik : 

Az aradmegyei Nagyhalmágyon néhány nappal 

ezelőtt műkedvelői előadást s bált rendezett a 

román ifjúság. Mór megkezdődött a tánc, mikor 

megjelent a táncteremben a járás főszolgabirája, 

Lovich Gyula. Két hölgyet vezetett a karján, 

akik multjuknál fogva nem kaphattak meghivót 

a bálra. A. kissé ittas főszolgabíró és a két hí-

vatlan hölgy megjelenése kinos feltűnést kel-

tett. A rendezőség félrehívta a főszolgabírót és 

szépen megkérte, hogy vigye ki a két gyanús 

hölgyet a bálteremből. Lovich főszolgabíró na-

gyon fölháborodott a rendezőség kérésén. 

— Azért is itt maradok 1 -- kiáltotta hango-

san. — Ha az oláh nőknek nem tetszik, men-

jenek a fenébe . . . 

Ilyen, sőt még erősebb kifejezéseket használt. 

A báli közönség megijedt, félrevonult, mert 

nem akart kikezdeni a főszolgabíróval. Lovich 

végre is látva, hogy nem sikerül belekötni a 

románokba, a két hölgygyei együtt eltávozott. 

A rendezőség másnap sürgönyben elpanaszolta 

az esetet Dalnoki Nagy Lajos aradmegyei al-

ispánnak. Az alispán kiszállt Nagyhalmágyra és 

elrendelte a fegyelmit megelőző vizsgálatot Lovich 

főszolgabíró ellen. 

— Második vágány S z o l n o k t ó l Pis-
kilg. Aradról jelentik: A második vasúti 
vágány hiánya nagyon érezhetővé vau a 
Budapest—Szolnok—Arad—Piski között ha-
ladé fővonalon. Erdély természeti kincseinek 
fokozott mértékű kiaknázása, a hunyaö-
megyei szénbányák ós az erdélyi erdőségek 
termékeinek elszállítása annyi ujabb és Ujabb 

vonatnak beiktatását tette szükségessé, hogy 
egy sínpár ezt a tömegforgalmat le nem 
bonyolíthatta. A kereskedelemügyi miniszter 
ép ezért rendeletben utasította az aradi 
üzletvezetőséget, hogy Szajol—Püspökladány, 
Arad—Szajol és Arad—Piski között a má-
sodik vágány előkészítő munkálatait fejezze 
be s terjeszszen föl három hét alatt kime-
n t ő jelentést. A második vágány tehát rövid 
idő alatt elkészül. 

— Petőfi i deá l j a meghűl t . Szatmárról je-

lentik, hogy Tolcsváry Eugénia, Petőfinek egy-

kori, sokszor megénekelt ideálja, ma nyolcvan-

három éves korában elhunyt. A szabadságharc 

után néhány évvel férjhez ment, de már husz 

éve özvegy. Most ő is eltűnik, csak a versek, 

amelyeket a nagy költőnek inspirált, élnek to-

vább örök ifjúságban. 

— Népvándor l áskor ! temető fö l t á rása . 
Sümegről jelentik: Darnay Kálmán, a sümegi 
állami Darnay Muzeum igazgatója megkezdte a 
Lesencze—Istvándon fölfedezett nagy népván-
dorlási temető föltárását, a Muzeumok ós Könyv-
tárak Országos Felügyelőségétől kapott állam-
segitsóggel. A temető mintegy két katasztrális 
hold területen fekszik, mely három részre 
osztva, most tavaszsznl, őszszel és jövő tavasz-
szal kerül föltárás alá. Az első napokban tizen-
egy sirt tártak föl; tiz ezek közül harcos sirja 
volt, a tizenegyedik pedig egy fiatal leány 
csontvázát tartalmazta. A sirok kelet felé néző 
vérem sirok, melynek csak egyike volt kővel 
körülrakva. A harcosok sírjaiban eddig külön-
féle alakú ós nagysigu kések és a népvándor-
lás korát jellemző tüskés sarkantyúk kerültek 
elő. A leánysirban bronz ékszerek voltak, jel-
legzetes függővel és szépen diszitett agyag-
edónyuyel. A legközelebbi napokban töLb sir 
föltúrása remélhető. 

— Táviratverseny Tur inban . A turini 

kiállítás keretében nemzetközi táviró-versenyt 

rendeznek, amelyen a különböző nemzetek kü-

lönféle távirógópein és rendszerei szerint a 

távirattovábbitás gyorsaságát fogják próbára 

tenni. A francia távirdahivatalnokok attól fél-

tok, hogy ha a turini nemzetközi versenyen 

dijakat nyernek ós nagy gyorsaságot érnek el, 

majdan a távirdaigazgatóság ezeknek az ered-

ményeknek alapján itóli mog képességeiket s a 

verseny rájuk nézve azzal a következménnyel 

fog járni, hogy azontúl akar meg is szakad-

hatnak a munkában. A távirdaigazgatóság most 

körlevelet bocsátott ki ós megnyugtatta alkal-

mazottait, hogy ez az aggodalmuk alaptalan. 

Már is tömegesen jelentkeztek a turini ver-

senyre a francia táviróhivatalnokok ós hiva-

talnoknők. 

Por tenger a Stefán ia-sétányban. Kap-
tuk a következő sorokat: Tekintetes Szerkesz-
tőség mély tisztelettel kérjük, szíveskedjék az 
alábbi közérdekű soroknak becses lapjukban 
helyot adni. A tulajdonképeni Szegednek egyet-
len sétánya a Stefánia-sétány, amit, ugy gon-
doljuk nem szükséges fölfedeznünk. De épen 
ezért szót kell emelnünk azok ellen az állapo-
tok ellen amelyek a Stefánia-sétányon, a bel-
város egyetlen fás és parkírozott helyén ural-
kodnak Most, hogy a Stefánia fái kizöldültek 
s a tavaszi levegőt a város utcáin keringőző 
állandó portenger miatt a Stefánián akarja 
élvezni mindenki, de főként a játszadozó gyer-
meksereg, amelynek a jatek, a mozgás az 
éltető eleme, tehát egészségi szempont -
mos t a Stefánia-sétany allandoan portengerben 

fürdik Ez azért van, mert locsolásról nem gon-
doskodnak. És hogy milyen súlyos következmé-
nyeket idézhet elö ez az allapot, azt talan 
magyaráznunk sem kell. Elég annyit mondani, 
hogy nemcsak a Stefán.a-sótany fürdik a pisz-
kos egészségtelen es a tudővesz terjedesenek 
legjobban kedvező portengerben, hanem maguk 
a játszadozó gyermekek .s akik estefele, ami-
kor hazatérnek, ahelyett, hogy ózonos levegőt 
élveztek volna, baciliusos portengert szívtak le 
a tüdeiükre Ez az állapot nem méltó Szeged 
városához s reméljük, hogy az illetékes ható 

ság egy kis locsolással elejét fogja venni 
azoknak a betegségeknek, amelyeket a-
gyermekek a Stefánián való játszadozás 
közben kaphatnak. Megemlítjük még, hogy ért-
hetetlennek találjuk, vájjon évek óta miért nem 
homokolják s kavicsolják a Stefánia útjait. Ezért 
esős időben sárba, jó időben porba fulad min-
den a tnlajdonképeni Szeged egyetlen üdülő-
helyén, ahol szépen lehet üdülni 1 Aggódó szülők. 

— A brit hét Londonban. Londonból 
jelentik, hogy tegnap kezdődött meg az 
úgynevezett brit hót. A város összes üzle-
teit földíszítették és az egész héten át 
csakis angol eredetű árut adnak el. Az" 
éttermekben csak nemzeti ételt szolgálnak 
föl, a barokban pedig csak nemzeti italt mér-
nek ki. A színházakban angol darabokat 
játszanak, sőt a varióté-szinházakban is csu-
pán angol artisták lépnek föl. Ez a nemzeti 
bét a koronázás bevezetése. 

— Newvork legnagyobb h á z a i n uk értéke. 

Newyorkban minden évben adóbecslést tart 

városi adóbecslő-bizottság. Ennek a jelentésé-

ből kitűnik, hogy milyen horribilis mértékben 

növekedett az adóértéke a személyi ós ingatlan 

tulajdonoknak. Az ingatlanok összes adóértéke 

7,941.241.357 dollár, ami a mult évivel szemben 

897,048.688 dollár növekedésnek felel meg. A 

newyorki szállodák ingatlan értéke tekinteté-

ben legelső helyen áll a Waldorf Astoria-szálló, 

amelynek becslési összege 13,475.000 dollár. A 

Pennsylvania-pályaudvar adóértéke 8,500.000 

dollárról 19,500.000 dollárra szökött föl. A 

Singer-ópület 6,750.000, a Gimbel testvérek áru-, 

házát 7,600.000 dollárra becsülték. A színházak 

közül a Metropolitan Opera vezet 3,470.000 

dollárral. A legmagasabbra becsült lakóház W, 

A. Clarks-ó 925 Fifth Avenue, négy millió dol-

lárral. Ezután következnek J . P. Morgan és 

Carnegie „viskói." A klubok ólén az University 

és a Metropolitan áll. Húsznál több klub 300.000 

dollárra, vagy még magasabbra van becsülve. 

— S ikkasz tó kör jegyzők . Nyitráról jelen-
tik: Krausz István nyitramegyei főispánnak 
tudomására jutott, hogy a zsámbokréti kör-
jegyző az adózó polgároktól adó fejében na-
gyobb összegeket szed be, mint amennyi a 
tényleges járulék s a fölösleget a saját céljaira 
fordítja. A vizsgálattal Berzeviczy Emil pénzügy-
igazgatót bizták meg, aki megállapította, hogy 
nemcsak a zsámbokréti hanem a chi-
murányi körjegyző is hasonló bűnös módon ká-
rosítja meg az adófizető községi polgárokat. 
Minthogy eként a sikkasztás nyilvánvalónak bi-
zonyult, a nyitramegyei főispán a zsámbokréti 
körjegyzőt fölfüggesztette állásától, a másik 
pedig Ráhel Pál, a felfüggesztést önkéntes lemon-
dással előzte meg. A két körjegyző a sikkasz-
tásokat oly módon követte el, hogy az adó fe-
jében beszedett felősiegeket nem szolgáltatta 
be a pénzügyigazgatósághoz, hanem a saját 
céljaira visszatartotta. Az összegek persze 
fölemésztödtek, de azért sem az adófizetőknek, 
sem a kincstárnak kára nem lesz, mert az el-
sikkasztott pénzeket a községi birákon, akiknek 
a körjegyzők munkáját ellenőrizni kellett volna, 
de azt elmulasztották, be lehet hajtani. 

— Az ötezredik kitiltott. Szalag Jó-, 
zsef dr, főkapitány-helyettes elé csütörtökön 
egy gyanús külsejű embert vitt az egyik 
rendőr, mert az nem tudta igazolni magát. 
A főkapitány a gyanús alakban rögtön rá-
ismert egy notórius csavargóra, akit foglal-
kozásnélküli csavargás miatt több ízben 
toloncoltak el Szegedről. A főkapitány 
ezúttal örökre kitiltotta a csavargót Szeged-
ről, akivel az eddig kitiltottak száma tete-' 
messó növekedett. Akihágási lajstromba tör-
tént bevezetésnél kitűnt, hogy ezzel a csa-
vargóval t i l tották ki az ötezredik embert 
Szegedről, ötezer embernek tehát szegedi 
talajra soha többé nem szabad betenni a 
lábát. 

— A sértő c ikk miat t . Csütörtökön reggel 

öngyilkosságot követett el Makón egy tizenhét 

H villamos vasúti jegyekre h i r d e t é s e k e t jutányos 
árban fogad el a „Délmagyarország" kiadóhivatala. 

lfll.LJU. 


