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zettem a gyászlobogót, de a tanács nem vesz 

részt hivatalosan. Zavargástól nem tartok. 
A tót nép nyugodt és nehezen lehet föl-

piszkálni. Azért megtettem minden élőkészü-
letet. 

Tegnap óta minden vonat szinte önti a csend-

őröket. Egy debreceni csendőr-őrnagy vezetésé' 

vei ma százötven csendőr érkezett Csabára. 

A temetés napjára a helyőrséget is készenlétbe 

helyezik. 

NAPI HÍREK 
— Lapunk egyes példányai Buda-

pesten, a ltohonczi-dohány tőzsdében, 

Andrássy-ut 48, (Oktogon) 10 fillérért 

kaphatók. 

— S z e g e d v a g y o n a . Most jelent meg 

Szeged 1910. évi zárószámadási jelentése. A 

város vagyona eszerint 48.293,060 korona 

45 fillér. A többlet a mult évi kimutatással 

szemben 377.162 korona 82 fillér. A város 

vagyona azonban ennél jóval nagyobb. A 

hetvenezer holdat meghaladó földbirtok 

ugyanis az adóalapban csupán hét millió 

korona értékkel szerepel, holott az hetven 

millió koronát képvisel. A kimutatás tehát 

nem reális, ami pedig nem válik előnyére a 

városnak. A hitel szempontjából ugyanis épen 

nem lényegtelen az, hogy Szegednek nem 

hét, de hetven millió korona értékű föld-

birtoka van. Szükséges volna tehát uj, pon-

tos kimutatás, mert Szeged vagyona a száz 

millió koronát is meghaladja. 

— Káro l y Ferenc J ó zse f a l ondon i koro-

názáson . Bécsből jelentik: Végleges elhatározás 

szerint a király képviseletében Károly Ferenc 

József főherceg fog résztvenni a londoni koro-

názási ünnepségeken. A főherceg kíséretében 

lesznek herceg Lobkovitz, a főhercegi kamara 

elnöke, Esterházy Pál gróf közös külügyminisz-

teri osztályfőnök ós Schönburg herceg. A fő-

herceg kíséretéhez csatlakozik az angol király 

nevét viselő tizenkettedik tábori tarackezred 

tiszti küldöttsége is. 

— B a r á t Á r m i n ü n n e p l é s e . Budapest-
ről jelentik: Balaton asztaltársasága hétfőn 

este a Hungária-szálló kü lön termében dí-

szes ünneplésben részesítette Barát Ármin 

királyi tanácsost, a miniszterelnöki sajtó-

iroda uj vezetőjét. Az uj sajtófőnököt a 

lapok politikai rovatvezetői pártkülönbség 
nélkül, lelkesen ünnepelték. Ez az ünneplés 

bizonyára emlékezetesebb lesz Barát Ármin-

nak minden mondvacsinált ünnepségnél, 

mert efölött a kollégiális szeretet és az 

elismerés lisztelete lebegett. — Győrből je-

lentik: A Vidéki Hírlapírók Országos Szö-

vetségének felsődunántuli választmánya 

vasárnap tartott ülésén elhatározta, hogy 

üdvözli Barát Ármin királyi tanácsost a 

sajtóiroda főnökévé való kinevezése alkal-

mából. 

— Házasságok . Faragó Miklós újságíró, Az 

Est kitűnő munkatársa, kedden "délelőtt házas-

ságot kötött Szegeden Rosenfeld Paulával, Ro-

senfeld Nándornak, a Szegedi Közúti Villamos-

vasút vezérigazgatójának leányával. (Minden 

külön értesítés helyett.) — Grosz Jenő május 

16-án délelőtt fól tizenkét órakor vezette oltár-

hoz a szegedi zsinagógában Bárány Erzsikét, 

Bárány Salamonnak kedves leányát. 

— Gyors í rók do lga . A szegedi gyorsírók 

egyesülete tizennyolcadikán, délután hat óra-

kor tartja az egyesület hivatalos helyiségében 

választmányi ülését. Tárgy : Elnöki előterjesz-

tések, fontos folyó ügyek, május huszonegyediki 

versenyirás. 

— Ha l á l o z á sok . Özvegy Vidovits Andrásné 

hétfőn meghalt nyolcvanöt éves korában. A nagy 

kort megért urinőt kiterjedt rokonság gyászolja. 

Temetése szerdán megy végbe Szegeden a So-

mogyi-utca 17. számú gyászházból. — Özvegy 

Mikszáth Kálmánnót ismét súlyos csapás érte. 

Édesanyja, farkasfalvi Mauks Kornélia hetvenhét 

éves korában Moharán meghalt. 

— Ha l adás . A Csiky Jenő és Domokos-Ha-

ragci Balázs szerkesztésében fólhavonkónt meg-

jelenő progresszív irányú revue második száma 

az eddigi programjához híven harcos tartalom-

mal jelent meg. Novellák, versek, társadalmi 

problémák, esztétikai cikkek, kortörténeti 

jegyzetek, kritikák stb. gazdagon színezik a 

mozgékony ós eleven folyóiratot. A második 

számban a szerkesztőkön kívül Van der Welde, 

Molnár Ferenc, Radvány Ernő, Hangay Sándor, 

Roboz Imre, Szombati-Szabó István, Sydney 

Carton, Györók József, Emil Isac, Komlós Ala-

dár, Bitskei Lajos, György Oszkár ós mások 

irtak. Előfizetési ára egész évre 10 korona, fél-

évre 6 korona, negyedévre 3 korona, egyos 

szám ára 50 fillér. Szerkesztőség ós kiadóhiva-

tal Kolozsvár, Bólyai-utca 3 szám I. emelet 

7. ajtó. Kapható minden könyvkereskedésben 

ós dohánytőzsdében. 

— E l fogad t ák a vétó b i l i . Tjondonból[\o\ent\\n: 

Harmadik olvasásban tárgyalta tegnap az 

angol alsóház a kormány javaslatát a felsőház 

vétójogának megszüntetése tárgyában. A vita 

végén Churchill belügyi államtitkár hosszabb 

beszédet mondott, melyet igy fejezett be: 

— A haladás és egyetértés nevében, követeljük 

a bili elfogadását és ezt el is fogjuk érni. 

Ezután az alsóhaz háromszázhatvankót sza-

vazattal kétszáznegyven ellen elfogadta a tör-

vényjavaslatot. 

— Akik féltek a katonaságtó l . Nagy-
kikindáról jelentik: Rémregénybe illő módon 

akart szabadulni tizennyolc nagykomlósi 

román legény a katonai szolgálattól. Eskü 

alatt megfogadták, hogy a leghihetetlenebb 

önsanyargatással beteggé teszik magukat és 

tönkreteszik szervezetüket csak azért, hogy 

a katonaság alól szabadulhassanak. A falu 

határában, egy korcsma rejtett zugában 

talált rájuk a csendőrség. Valamennyien ugy 

le voltak soványodva, k i voltak éhezve, 

szervezetük a sok pál inkától annyira le volt 

roncsolva, hogy valósággal állati kinézésük 

volt. Hetek óta alig volt valami falat a szájuk-

ban és pál inkán kivül semmiféle italt sem ittak. 

Volt egy vezetőjük, aki ellenőrizte társait. 

Egész nap a mezőn kellett dolgozniok, este 

a korcsmába mentek, ott pál inkáztak és 

nőkkel mulattak és egész éjjel nem alud-

tak többet egy óránál. Némelyikük már 

csak támolygott és beszélni is alig tudott. 

A csendőrség Nagykikindára vitte őket és 

ott kényszeritették, hogy egyenek valamit. 

A királyi ügyészség véderő elleni kihágás 
mia t t megindította ellenük az eljárást . . 

— Min isz ter tanács . A miniszterelnöki palotá-

ban kedden délután öt órakor Héderváry Ká-

roly gróf miniszterelnök elnöklósóvel minisz-

teri tanácskozás volt, amelyen a beteg igaz-

ságügyminiszter kivételével — akit Dőry Gusz-

táv államtitkár helyettesitett — valamennyi 

miniszter megjelent. A jegyzőkönyvet Kerlecz 

Iván báró vezette. A tanácskozáson a fölmerült 

kérdéseken kivül a katonai javaslatokkal is 

foglalkoztak és elhatározták, hogy a kormány 

legközelebb a Ház elé terjeszti a javaslatokat. 

A tanácskozás hét érakor ért véget. Félhiva-

talosan jelentik, hogy a katonai javaslatokat a 

jövő hét elején terjesztik a Ház elé. 

— Sére lmes összeköttetés Szeged—Nagy-

becskerek közöt t . Torontálmegye évnegyedes 

közgyűlésén napirend előtt Menczer Lipót bi-

zottsági tag sürgős interpellációt intézett az 

alispánhoz a vasúti menetrendben május elsejé-

vel történt sérelmes változtatás miatt. Ecse-

telte, hogy amúgy is nehéz közlekedési viszo-

nyainkra milyen kárral jár a nagybecskerek— 

nagykikinda—szegedi vonat menetrendjének 

megváltoztatása. Bár már több oldalról lépések 

történtek a sérelem orvoslására, mégis szüksé-

gesnek tartaná, hogy a törvényhatóság is vesse 

közbe magát nagy súlyával. Kérte az alispánt, 

adjon fölvilágosítást az ügy állásáról, másrészt 

tegyen a törvényhatóság lépéseket a sérelem 

sürgős orvoslására. Jankó Ágoston alispán ki-

jelentette, hogy nincs észrevétele az ellen, ha 

a törvényhatóság egész egyetemében helytelen-

nek mondja ki a szeged— nagybecskereki vasút-

társaság részéről elköveteti sérelmei, de mégis 

fölöslegesnek tartja, hogy a törvényhatóság kü-

lön is közbelépjen, mert előzőleg már több 

oldalról, igy a közigazgatási bizottság részéről 

is erélyes lépések történtek. A sérelem orvos-

lása iránt azonkívül a vasúttársaság kebelében 

is megindult a mozgalom, hogy a régi menet-

rend mielőbb helyreállíttassák. Menczer Lipót, 

majd Jankó Ágoston ismételt fölszólalása után 

a közgyűlés az alispán álláspontjára helyez-

kedett. 

— A f iumei v á ' a s z t á s eredménye. Fiúméból 

jelentik: Egész éjjel tartó skrutinium után meg-

állapították a községi választások eredményét-

A Lega Autonoma jelöltjei közül a városban 

38-at, az alsóvárosban hatot választottak meg s 

ezenkivül öt póttagot. Az ellenzéki autonóm-

párt 12 rendes és 5 póttagot hozott be. A Legá" 

nalc 3, az ellenzéknek 2 magyar tagja. 

— Üres m a n d á t u m o k . Áchim András halálá-

val immár a harmadik mandátum van ürese-

dósben. Pozsonyban Hieronymi, a szuesányi 

kerületben Justh Ferenc, Békéscsabán Áchim 

helye kerül betöltésre. Pozsonyban már meg 

van állapitva a választás napja is, de jelölt 

még nincs. Sziklai Ottó és Molecz Dani nevét 

emlegetik. A szuesányi kerületben junius első 

napjára van kitűzve a választás. Újhelyi Attila 

főszolgabíró lesz a választási elnök. A szuesányi 

munkapárt jelöltje Láng Mihály dr, főtiszt-

viselő az állami szénbányáknál (Láng Lajos fia), 

ki már be is járta a kerületet. A nemzetiségiek 

Lánggal szemben állitanak jelöltet és pedig 

vagy Hodzsa Milán, vagy Mudrony próbálnak 

szerencsét. A békéscsabai kerületben a válasz-

tás kiírására ma hatalmazta föl a képviselő-

ház az elnököt. Áchim még ravatalon fekszik, 

de Budapestről már kombinálják az utódját 

Jászai Oszkár személyében. Ez azonban csak 

budapesti kombináció. Békéscsabán, ha a pa-

raszt-párt jelöltet állit, akkor ez a békéscsabai 

paraszt-párt ügyésze lesz. Valószínűleg föllép 

Justh-párti programmal Urszinyi János dr ügy-

véd, ki az általános választások alkalmával is 

föllép ós pár száz szóval maradt kisebbségben 

Áchimmal szembon. 

n villamos vasúti jegyekre h i r d e t é s e k e t jutányos 
árban fogad e l a „Délmaggarország" kiadóhivatala. 
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