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ben is : fejükön a csákó, oldalukon a kard, 
mert hiszen háborús a helyzet, ép oly komo-
lyan várják a gyakorlat próbaháborujában az 
indulásra szóliitó jelet, mint a valóságos hábo-
rúban. A másik tiszti étkezőben a tüzérüteg 
tisztjei poharaznak együtt. A rögtönzött mena-
gok számára persze külön tiszti menüt készit 
egy_egy nagyobb tábori főzőkonyha. 

A Battonyára é.rkező csapatok megtekinté-
sére különben, továbbá a mezőhegyesi főhadi-
száláson teendő intézkedések céljából ma Ara-
don át Mezőhegyesre utazott Klobucsár Vilmos 
lovassági tábornok, honvédségi adlátus. 

A főhadiszálláson tarka és zajos katonai 
világ van. A napokban már felvonulnak a 
megerősített és külön kivezényelt csendőrőrsök 
és megszállják Mezőhegyest és környékét. Min-
den előkészületet az előre megállapított terv 
szerint megtesznek Ferenc Ferdinánd trónörökös 
fogadására és ott tartózkodására. Hivatalosan 
ugyan még máig sem érkezett meg a hire 
annak, hogy a trónörökös mikor jön Mezőhe-
gyesre ? Ez a kérdés néhány nap múlva dől 
el. Hivatalos helyen többek között épen Jan-
kovich Lőrinc mezőhegyesi jószágigazgató is 
arról tud, hogy a prezumptiv trónörökös nem 
jön, Ferenc Ferdinánd azonban igen. 

Amint Bécsből jelentik, a „Reichspost" 
arról értesül, hogy a délmagyarországi király-
gyakorlatokon Károly Ferenc Józsefen kivül 
Károly Albrecht főherceg, Frigyes főherceg fia 
is részt vesz, mint lovas parancsőrtiszt. 

Temesváron keresztül az utóbbi napokon 
nagyon sok olyan csapat vonult át a király-
igyakorlatok színhelyére, amelyek nem tartoz-
nak sem a hetedik, sem a tizenkettedik had-
testhez. 

Horvátországi honvédezredek, továbbá Bu-
dapestről meg Zágrábból való csapatok vonul-
nak hadgyakorlatokra. Eddig két zágrább hor-
vát honvédezred és egy budapesti tüzérezred 
vonult át és holnap délben érkezik Budapest-
ről az 52. gyalogezred első zászlóalja, a 78. 
gyalogezred az ezredtörzszsel Eszékről. 

Ezenkívül még ujabb csapatokat is várnak 
a budapesti negyedik és a zágrábi 13. hadtest-
től. Ezt a nagyarányú csapatösszpontositást 
arra magyarázzák, hogy látszik megváltozott a 
hadvezetőség eredeti terve, amely csak a te-
mesvári és nagyszebeni hadtestek mozgósítását 
célozta. Eddig az volt a hivatalos értesítés, 
hogy a nagygyakorlatokon a temesvári hetedik 
hadtest és egy közös és honvédcsapatokból 
kombinált harmadik hadtest vesznek részt. Az 
elsőt Meixner Ottó, a másodikat Kövess Her-
mán hadtestparancsnok vezetik, a harmadik, 
vagyis kombinált hadtest pedig Pflanzer-Baltin 
báró parancsnoksága alatt jelenik meg a harc-
mezőn. 

És ha most mégis ugy áll a dolog, hogy 
négy hadtestparancsnokság csapatai jelennek 
meg a mezőhegyesi hatgyakorlatokon, akkor az 
ide királygyakorlatoknak még nagyobb fontos-
ságot kell tulajdonítani az eddiginél. 

A beteg Justh. Justh Gyula napok óta 
betegen fekszik tornyai birtokán. Régi cu-
korbaja ismét kiujult . Ma telefonon Tornyára 
hivatták Diabella Géza dr egyetemi magán-
tanárt, aki le is utazott J u s t h Gyulához. 
J u t h Gyula betegsége miat t nem vesz részt a 
hódmezővásárhelyi népgyűlésen, amiről már 
értesítette is a pártvezetőséget. A vásárhelyi 
függetlenségi párt viszont elhatározta, hogy 
a népgyűlést vasárnapról elhalasztja arra az 
időre, amikor J u s t h Gyula jobban lesz és 
megjelenhetik közöttük. 

Csődöt kértek 
a Gazdasági 

és Iparbank ellen. 
(Saját tudósítóktól) A Szegedi Gazdasági 

és Iparbank ellen a törvényszéken csütörtökön 
csődkérvényt nyújtott be Szigeti Sándor dr 
Kiss Béla, a szegedi Kiss-testvérek termény-
kereskedő-cég beltagjának a megbízásából. 
Kiss Bélának tizennyolcezer koronás betétje 
van a gazdasági bankban. Május huszadikán 
fölmondta a betétet és egy héttel ezelőtt jelent-
kezett a bankban a pénzért. Boros Ignác, a bank 
igazgatója kijelentette, hogy a tizennyolcezer 
koronát egy összegben ki nem utalhatja, hanem 
hajlandó a betétet több összegben, részletekben 
folyósítani. 

Kiss Béla nem fogadta el a -bankigazgató 
ajánlatát. Kedden megjelent a bankban Huff 
József dr-ral, Mikosevits Kanut dr közjegyző 
helyetlesével. 

— A betétem fölmondtam — mondta Kiss 
a bank igazgatójának — kérem a tizennyolc-
ezer korona kifizetését. 

Erre Boros Ignác bankigazgató, a közjegy-
zői okirat szerint, amelyet becsatoltak a csőd-
kérvényhez, a következőket mondta: 

— A betétet nem folyósíthatom, mert a 
bank fizetésképtelen. Addig, amig a bank ügyeit 
nem szanáljuk véglegesen, nem egyenlíthetjük 
ki a betevők követelését. Különben is ezek a 
betétkönyvecskék betüjegyesek és igy nem is 
tudhatom, hogy azoknak Kiss Béla ur-e a jogos 
tulajdonosa. 

E fölvilágositás után a bank ellen benyúj-
tották a csődkérvényt. Ebben az ügyben a 
csődbíróság legközelebbi napokban határoz. 

A Délmagyar ország munkatársa fölkereste 
Kiss Béla terménykereskedőt, aki a csődkérés-
ről a következőket mondta: 

— A gazdasági bankban van tizennyolc-
ezer korona betétem. A válság idején nem 
háborgattam a bankot. Minthogy most mint 
kereskedőnek szükségem van a pénzre, május 
20-án fölmondtam a betétet. Egy héttel ezelőtt 
a fölmondás alapján kértem a pénz folyósítását. 
Boros igazgató ur azonban azt válaszolta, hogy 
csak részletekben folyósíthatja az összeget, 
épen ugy, mint a többi hitelezőnek. 

Boros Ignác a bank igazgatója megcáfolt^ 
a közjegyzői okiratnak azt a passzusát, amely 
szerint azt a kifejezést használta volna, hogy, 
„Nem fizethetem ki a betétet, mert a bank fi-
zetésképtelen !" 

— Ez valótlanság — mondta a bankigaz-
gató. — Azt mondtam, hogy a betétkönyvecs-
kék betüjegyesek és igy nem tudhatom, hogy 
ki ennek a jogos tulajdonosa. 

— Különben is — vágott közbe Barta 
Dezső dr, a bank ügyésze — majd azzal cá-
foljuk meg a közjegzői okiratnak azt a kitételét, 
hogy holnap letétbe helyezzük a tizennyolcezer 
koronát. 

Huff József dr helyettes közjegyző a leg-
határozottabban megerősítette a közjegyzői oki-
rat valódiságát. 

— Aki kételkedik az okirat valódiságában 
— mondta a közjegyző — az tegyen büntető 
följelentést. Akkor majd elválik, hogy kinek 
van igaza. 

Az ujabb csődkérés, bármily mértékben 
is, de gátat vet a bank végleges szanálása elé. 
Szegeden most olyan züllött pénzviszonyok 
uralkodnak, hogy a legcsekélyebb bizalmatlan-
ság is árthat a pénzpiac egészséges kialaku-

lásának. A közönség és az üzleti élet szem-
pontjából föltétlenül kívánatos, hogy a gazda-
sági bank működése a régi kerékvágásba jus-
son. Az ellentét, amely ujabban fölmerült, min-
den bizonnyal elsimul. 

Bonyodalmak a fölemelt 
színházi helyárak körül. 

(Saját tudósítónktól.) A színházi helyárak 
fölemelésének ügye ma még egyszer napi-
renden volt és a mai naptól a közönség a 
fölemelt helyárakat kénytelen fizetni, mert 
Almássy ügyes üzletember és a színház ügyeit 
intézők természetra jza: idült konzervativiz-
mus. Minthogy ez a dolog igy befejezetté és 
egyelőre változhatat lanná lett, a magunk ré-
széről nem kívánunk különös részletességgel 
foglalkozni vele. Minthogy hal lunk is már 
róla, fólve-félünk attól, hogy a közönségnek 
távolmaradásával olyan felelete lesz a hely-
árak fölemelésére, amely sokkal jobban fogja 
a színházat sújtani, mintha a helyárakat le-
szállították volna. Érdekes különben, hogy 
micsoda komédiává csúcsosodott ki ez az ügy 
a mai tanácsülésen és hogy Almássy igazgató 
micsoda nagylelkűséggel mondott le olyan 
követelésről, amely nem is jár neki. ídeiktat-
juk a magunk további véleménye helyett 
Balogh Károly tanácsos jellemző nyilatko-
zatát : 

— Most is, a tanácsülés után, azon a 
j véleményen vagyok, hogy egy évre szavaz-

tuk meg a belyárak fölemelését, amit külön-
ben helytelenítettem mindig és helytelenítek most 
is. A színház a városnak évente 80,000 ko-
ronájába kerül. Fedezi ugyanis a város az 
építésre fordított összeg amortizációját, a tűz-
oltóság ós gépészek személyi kiadásait, te-
temes összeggel hozzájárul azonkívül a fűtés 
ós világítás költségeihez és az igazgató ingyen 
kapja a színházat, és egyedárusága van. Ilyen 
áldozatok mellett elemi kötelessége a tanács-
nak, hogy legalább arról gondoskodjék, hogy 
a város közönségére ne róhasson ujabb adót 
az igazgató a helyárak fölemelésével. Ennek 
annyival kevesebb jogosultsága van, mert a 
szegedi színház jóval nagyobb, mint akár-
melyik másik vidéki városé és mert Szeged 
közönsége nagyobb részt olyan emberekből 
rekrutálódik, akik nagyon megérzik a maga-
sabb helyárakat . 

Mint ismeretes, a város tanácsa, Almássy 
Endre színigazgató kérelmére és a szinügyi 
bizottság javaslatára emelte föl huszonöt szá-
zalékkal a színházi belyárakat 1914 ig, vagyis 
ameddig a mostani igazgató szerződése ér-
vényes. A belügyminiszter jóváhagyta a ta-
nács határozatát s igy már az idei szezont 
felemelt helyárak mellett kezdik meg. 

A miniszteri jóváhagyás néhány nap előtt 
érkezett meg Szegedre, melyet a mai tanács-
ülésen terjesztettek elő tudomásvétel végett. 
Bárdoss Béla jegyző, az ügy előadója olvasta 
fel a belügyminiszter jóváhagyó leiratát, amely 
szerint a felemelt belyárak érvényét a ta-
nácsi határozathoz hiven, visszamenőleg 1911. 
szeptemberétől, 1914. szeptemberóig állapítja 
meg a miniszter. Az előterjesztéshez először 
is Balogh Károly pénzügyi tanácsos szólott 
hozzá. 

Szerinte egyenesen érthetetlen a belügy-
miniszter leirata, mert az ő tudomása sze-
rint a város tanácsa oly javaslat ta l terjesz-
tette elő Almássy kérelmét, hogy a színházi 
helyárak huszonöt százalékkal való feleme-
léséhez csak egy évre járul hozzá. Vagyis nem 
az egész hátralévő időre, mely a mostani 
színigazgató szerződése szerint három évre 
terjed, hanem egyelőre csakis egy évre. Ha 


