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boszut akartak állni Kosztevics elfogásáért. 
A Kosztevics orosz százados ellen való vizs-
gálat -most szünetel, inert a biróság a száza-
dos terjedelmes orosz levelezésének német 
nyelvre való fordításával van elfoglalva. E 
munka 'befejezése előtt nem dönthetnek Kosz-
tevics sorsáról. 

— A termés. A gazdasági tudósitók jelen-
tése alapján közzétett becslése szerint 6.083,535 
katasztrális holdon 7.64 átlagos termést véve 
alapul, -a várható termés búzából 46.502,000 
mm. A tavalyi termés volt búzából 47.597,088 
mm. A rozsból 1.951,00 kat. holdon 7-38 átla-
gos termést véve alapul, a várható termés 
14.106,000 métermázsa. Tavaly termett 
12.790,356. Árpából és zabból a következő a 
klasszifikáció: árpa jó 34, jó közepes és köze-
pes 11, gyenge közepes vagy gyenge 18 vár-
megyében. A zab kitűnő 1, jó 13, jóközepes és 
közepes 41, gyenge közepes vagy gyenge- 8 
vármegyében. A tengeri az ország legnagyobb 
részében, különösen pedig -délnyugaton és 
nyugaton általában -erőteljesen és szépen fej-
lődött. Az -ország északkeleti vidékén a fejlő-
dés gyengébb, aimá részben annak tulajdonit-
bató, bogy a tavaszi -gyakori esőzés és a talaj 
nedvessége miatt a tengeri vetését 'és meg-
munkálását csak elkésve lehetett végezni s az 
elszaporodott gyomok is elnyomták helyen-
kint a vetést. 

— Rabb i választás — meglepetéssel. 
Két évvel ezelőtt, elhunyt a csabai izraelita 
hitközség rabbija, Kohn E. U. A hitközség 
a megüresedett állásra pályázatot (hirdetett a 
mult évben s a felhívásra tizennyolc aspi-
ráns jelentkezett. A hiivek közt -akikor a meg-
választandó -rabbi személye tekintetében oly 
nagy volt 'az ellentét, liogy a hitközség veze-
tősége ki akarván -kerülni -a nagy óbb harco-
kat, a rabhiválasztást elhalasztotta. Idén a 
szavazatok ismét megoszlottak, az -egyik párt 
Goldberger Izidor d-r sátoraljaújhelyi, a má-
sik Bande Zoltán -dr csongrádi rabbjit akarta 
megválasztani. Minőikét párt ragaszkodott 
jelöltjéhez s <a-z egyetértés ;a hitközség tagjai 
közt megszűnt. Tegnap tartották meg a vá-
lasztást, amely elkeseredett harcnak Ígérke-
zett. A választási -aktus előtt azonban felállt 
Kerényi Soma- dr, • a hitközség volt elnöke s 
a széthuzés és ellenségeskedés megszüntetése 
érdekében azt ajánlotta, hogy a két jelölt kö-
zül — egy harmadikat, Silberfeld Jakab dr-t, 
Aranyosmarót lelkészét vál-aszszáik -meg. 
Mindkét párt zajos helyesléssel fogadta Ke-
rényli szavait s Silberfeldet megválasztották. 

— Nyári szünet a kultúrpalotában. Mint 

a Somogyi-könyvtár igazgatósága közli ve-
lünk, julius -és augusztus hónapokban a városi 
könyvtárban beáll a 'szokásos nyári szünet, a 
mennyiben a délutánokon nincsen szolgálat. 
Tudományos kutatóknak azonban a könyvtár 
minden hétköznap délelőtt 10 órától • 12 óráig 
rendelkezésre áll. A városi muzeum nem tart 
nyári szünetet. Minden ünnepnapon nyitva 
lesz a szokásos délelőtti órákban s ugyanazon 
időben vidékiek hétköznapokon is díjtalanul 
megtekinthetik. 

— Dalosok sérelme. Budapesti tudósítónk 

jelentik: Hatvankét vidéki város dalosegye-
sülete gyűlt össze ma a fővárosban, hogy 
résztvegyen azon a dalosversenyen, amely hi-
vatva van, bogy a magyar nemzeti zenekul-
túrán segítsen. Értékes, megbecsülendő és el-
ismerésre'méltó az a nagy cél, amelynek a 
szolgálatában a dalosversenyek állanak. Még 
nagyobb a hivatása ennek a versenynek, a 
mely itt az ország fővárosában folyik le. Hat-
vankét egyesület jelent meg ezen a verse-
nyen, amelyek a magyar dalárdák szinejavát 
teszik. Ennek a versenynek bizonyára nagy 
hatása lesz nemzeti zeneművészetünk tovább-
fejlődésére. Baj azonban, hogy már ma, az 
első napon is, legnagyobb szomorúságára 
azoknak, akik szivükön viselik a magyar dal 
fontosságál, diszonáns hangok zavarták meg 
a verseny nagyszerűségét. Az első nap már 
üres padok előtt, a főváros tekintélyes számú 
zeneközönségének teljes részvétlensége mellett 
folyt le a program. Különösen a vidéki dalo-

sok között nagy az elkeseredés. Már az is 
kedvüket szegi, hogy a kislátókörü rendezés 
miatt a közönség részvétlenségével találkoz-
tak. A másik nem kevésbé súlyos dolog, bogy 
már az első napon észrevették. azt a tenden-
ciát, amely a Budai Dalárdát akarja averseny 
legnagyobb dijához, a Király-dijhoz segíteni. 
Tegnap a Király-dijért versenyző egyesületek 
sorrendjének megállapításánál, amely sorshú-
zás utján történt ugyan, a Budai Dalárda ke-
rült a legutolsó helyre, ami a legnagyobb 
előny. A lóláb azonban csak ma tiint ki, ami-
dőn a nnl első összpróbán valamennyi dalos-
egyesület a Budai Dalárda kivételével meg-
jelent. A versenyszabályzat értelmében a Ki-
rály-dijban résztvevő egyesületek kötelesek az 
összpróbán megjelenni. A Budai Dalárda még 
sem jelent meg. Amidőn Sztojánovics Jenő a 
karmesteri pódiumon ma elfoglalta a helyét, 
felzúgott a kérdés: 

— Hol van a Budai' Dalárda? 
ISztojánovics Jenő idegesen felelt: 

— A Budai Dalárda a vendégek fogadásá-
nál kimerült. Annyira fáradt, hogy nem vehet 
részt a mai összpróbán. 

Furcsa okoskodás ez, mert mig a dalosegye-
sületek, amelyek hosszú és fáradságos ut után 
érkeztek a fővárosba, résztvehetnek a próbá-
kon, addig a vendégfogadó gazda, akinek a 
kalauzolásnál egyéb dolga nem volt, kimerü-
lése miatt pihen. Érthető tehát a vidékiek elke-
seredése. Ennek az elkeseredésnek és sikerte-
lenségnek a magva abban az ósdi, kislátókörü, 
-szűkmarkú rendezésben rejlik. Ez a sikertelen-
ség azonban nem mehet a nagy és nemes ügy 
rovására. A legközelebbi versenyt hivatottabb 
kezekre kell bizni, akik a nagy külföldi Musik-
festwocbe-k sikerén okulva, európai szinvona-
lon rendezik az ilyen versenyeket. A mostani 
rendezőség ugy gondolta, hogy elég, ha hosszú 
lére eresztett kommünikéket gyárt. Pedig in-
venció, hozzáértés, nivó és perspektíva kell az 
efajta munkához. Kár, hogy mindennek a hiá-
nyát a lelkes, derék dalosok is megérzik. 

— A tavaszi és nyári idényről fennmaradt 
modell-foiíettek és Tröstümök' rendkívül" olcsón 
eladatnak Gráner Róza utódánál Somogyi-
ptca. 

— A Szegedi Orfeum jótékonycélu elő-
adása Újszegeden. A Szegedi Orfeum igaz-
gatója, Bérezi Jéwő tigazán humánus 'érzelmé-
ről tesz tanúságot, amit mások is követhetné-
itieik. Vasárnap délután az ujszegedi Vigadó 
kertbelyiségében nagy ikia'baré előadást ren-
dez a 'szünádtti gyermektelep javára. Az elő.1 

adás, amelyen részt vesz a Szegedi Orfeum 
teljes társulata', direkt e célra összeállított 
fényes műsorral, délután öt órakor veszi 
(kezdetét és estig tart. Tekintve a jótékony 
célt, belépődíj fejében mindenki, aki a ven-
déglőben leül, 20 fillért fizet. Ugyancsak va-
sárnap este kilenc órakor az Orfeum helyisé-
gében (Feketéiláz) folytatói agos előadás lesz 
vendég fellé p é s e /." kel. Ezen előadás keretében 
búcsúzik el a mostani társulat is, amelyet, 
hétfőn szenzációs, nemzetközi számokból ösz-
sz©állított u j műsor követ. 

— A magyar kirá lyi á l lamvasutak igaz-
gatóságától vett értesítés szerint az „Út-
mutató", a magyar és (közös közlekedési vál-
lalatok hivatalos menetien dikönyv-e f. évi 
junius—julius bavi füzetében közzétett ál-
lamvasuti menetdijak és szeméiydijszabási 
luatározmányok f. évi julius hó l-ével érvé-
nyen kivüil helyeztetnek. 

Az nj menetdijtáblázatot és szeméiydij-
szabási határozmányo'kat a f. évi junius hó 
folyamán megjelenő és julius hó l-ével életbe-
lépő pótlék fogja tartalmazni. 

Ezen pótlék bárkinek dijtalanull ál l rendel-
kezésére az „Útmutató" kiadóhivatalában és 
annák mlinden elárusitó helyén. 

Az „Útmutató" május hóban megjelent kis 
kiadása pedig az uj menetáraikat és díjsza-
bási batározmányokat tartalmazó uj kiadás-
ban f. évi julius hó 1-étői való érvénnyel szin-
tén f. évi junius havában fog a közönség ren-
delkezésére állani. 

— Hirdetmény. A magyar királyi pénz-
ügyminisztériumnak folyó évi május hó 21-én 
58.562. szám alatt kelt rendelete értelmében a 
kereskedelemügyi magyar királyi miniszter ur 
a magyar királyi államvasutak vonalain teljes 
kocsi rakományokban -szállítandó bérmentetle-
nül feladásra kerülő sóküldeményekre az elő-
ző években is már engedélyezett ideiglenes jel-
legű szállítási díjkedvezményeket a folyó évi 
junius hó 1-től a folyó évi augusztus hó 15-éig 
terjedő hatálylyal újból engedélyezte, vagyis 
a most jelzett küldeményekre ezen időre ideig-
lenes kedvezményképen a) kocsinként s fuvar-
levelenként legalább 10.000 kilogrammért való 
díjfizetés mellett az V. b) kivételes díjszabás-
nak tiz százalékkal rövidiitett dijteteleit. b) Ko-
csinként és fuvarlevelenként legalább 15.000 ki- -
logrammórt való díjfizetés mellett pedig az a) 
alatti mérsékelt díjtételek alapján eredménye-
ző fuvardíjból kocsi kihasználási jutalék fejé-
ben kocsinként három korona engedményt en-
gedélyezett és erről a magyar királyi állam-
vasutak igazgatóságát folyó évi május hó 16-án 
kelt • 35.694—1912. számú rendeletével megfele-
lően értesítette. A sóküldeményeknek bérmen-
tetlen vagyis a fuvardíj átutalása mellett le-
endő feladása ugy- értelmezendő, bogy a ked-
vezményes fuvardíj a küldemény rendeltetési 
állomásán az átvevő által fizetendő. Mely ked-
vezményre, valamint arra a körülményre is, 
hogy a Magyar Bank és Kereskedelmi rész-
vénytársaság, mint a magyar királyi sójövedék 
vezérügynöksége a vele megkötött szerződés 
értelmében a hozzáforduló hitelképes sókeres-
kedőknek kiterjedtebb hitelnyújtás által lehe-
tővé tenni tartozik, hogy nagyobb sókészlete-
ket előre beraktározhassanak s magukat az 
őszi hónapok nagyobb sószükségleteik tekinte-
tében jó előre fedezhessék a sóárulással foglal-
kozó felek és egyéb érdekkörök figyelmét ez 
Uton bivja fel a pénzügyigazgatóság. Szeged, 
1912. évi junius hó 12-én. Kedacic s. k. királyi 
tanácsos, pénzügyigazgató. 

— Hallotta Ön márf azt, hogy a „BOROLIN" 
a világ legjobb és leghatásosabb bedörzsölési 
háziszere?' 50 filléres üvegekben mindenütt 
árulják már. 1 
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Alaptöke és 
tartalékok: 

172 millió 

Betéti állo-
mány 1911 
végén 

36$ millió 

betéteket 
a mindenkori pénz-

viszonyoknak meg-

felelő k a m a t o z á s 

mellett betéti köny-

vekre és pénztár-

jegyekre a 

Pesti Magyar 
Kereskedelmi 

Bank 
részére Szegeden 

á tvesz 

RJ 
bank- és váltóüzlete 

Széchenyi - tér 2., 

mely cégnél a betéti 

könyvek és a pénz-

tárjegyek vissza is 

f i z e t t e t nek . 


