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trónörököst, hanem a műértő kalturember ra-
jongó érdeklődése is. Az itt felhalmozott 
fegyverek, tőrök, kardok, páncélok miivészi 
vésésekkel ékesek és számos darab Benvenuto 
Cellini miivészi munkája. 

Külön terem jutott a magyar emlékek-
nek. Ezek között különösen sóik az Árpádházi 
királyok korából származó fegyver. Görbe, 
széles pengéjű kardok, keleti diszitésü kita-
karok és egy teljes ivgyiijtemény, amelyhez 
.hasonló Magyarországon nincs. Ennek a 
gyűjteménynek miniden egyes darabját ma-
ga a trónörökös szerezte meg, természetesen 
szokásához hiven, csendben, hallgatagon és 
igy igen kevesen, éppen csak a kivál a szí-
tottak, tudnak róla. 

Ilyen a trónörökös legkedvesebb kasté-
lya. Nagyúri otthon), aimely hü tükre an-
nak a finom és művészetkedvelő .lelki élet-
nek, amelyet fenséges gazdája él. Ide vonul 
.vissza a trónörökös, hogy családja körében 
.megpihenjen azoktól a gondoktól, melyeket 
,magas állása ró reá. 

A pénzkrizis hatása 
a város jövedelmeire. 

— Csökkentek a bevételek. — 

(Saját tudósítónktól.) A városi javadal-
mi hivatal most állította össze a szokásos 
statisztikát az elmúlt év utolsó negyedének 
bevételeiről. És a három hónap — október, 
november és december — vo'lt az az időpont, 
amikor a gazdasági életre a legbénitóbb nyo-
mást gyakorolták a válságos viszonyok, 
melyek ugyancsak éreztették hatásukat a 
városi bevételek számoszlopaiban is. A mult 
év legutolsó negyedéről szóló statisztika óriá-
si öltérést mutat az előző év legutolsó ne-
gyedének bevételi összegéhez képest. Ez az 
eltérés pontosan harminckétezer koronát 
tesz ki, vagyis ennyivel kevesebb bevétele 
volt a vráosnak az 1912. év utolsó három hó-
napjában, viszonyítva az 1911. év utolsó há-
rom hónapjához. Hogy mennyiben lesz ki-
hatással ez a különbözet Szeged város pénz-
ügyi egyensúlyára, azt most még nem lehet 
megállapítani, mert hátra van még a java-
dalmi hivatal egész évi bevételeinek kimu-
tatása. A helyzet fenyegető volna akkor, ha 
a többi évnegyedekben is hasonló csökkenést 
mutatnának a bevételi összegek. Lehet azon-
ban, hogy az egyensúly ímeg lesz, de csakis 
akkor, ha a mult év többi negyedeiben a be-
vételek emelkedést tüntetnek föl, mert csak-
is igy pótolható a legutóbbi évinegyed har-
minckétezer koronás csökkenése. 

A javadalmi hivatalnál kezelt városi jö-
vedelmi források bevételeit a következő rész-
letes kimutatás foglalja össze: Hus- és bor-
ital-adóból befolyt 157045.83 korona, városi 
fogyasztási adóból 41698.10 borona, városi fo-
gyasztási illetékekből 27312.53 korona, köve-
zetvámiból 72887.34 borona, pártjává dakni 
díjból 1178.45 korona, hid/vámjból 26624.32 
korona* piaci hdlypénziből 35158.88 korona, 
ür- és saviyrnérték-dijbó 1 1512.43 korona, vá-
góhídi díjból 3543.31 korona, föld- és vályog-
dijból 293.12 korona, hordójelző díjból 594.55 
korona, vámbírságból 144.14 korona, tápéi 
réwámból 538.32 korona, zálogolási költsé-
gekből 180.72 koromtoj, renldbont'ási .ciijj'bójl 
1140.16 korona, szemledijakból 21.48 korona, 
vízvezetéki dijlból 27874 korona, a városi für-
dő bevételeiből 16421.54 korona, fülbérből 
676.75 korona, csolnak-átkelési illetékből 
188.66 korona. Összes bevétel: 447505.62 ko-
rona, vagyis 32000 koronával kevesebb, mint 
az eflőző é(v utolsó három hónapjában. 

Munkatársunk megkérdezte Balogh Ká-
roly pénzügyi tanácsost, melyek azok a jö-
vedelmi források, ahol nagyobb csökkené-
sek mutatkoznak. Balogh Károly a követke-
zőket mondotta: 

— Különösen csökkentek a bevételek a 
bor és husfogyasztási dijaknál, továbbá a 
piaci helypénzek rovatában. A harminckét-
ezer koronás különbség oka természetesen az 
általános gazdasági pangásban keresienidő(, 
mint amely körülmény hatással volt az min-
den jövedelmi forrására. Ez hátráltatta, 
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•hogy a közvetett adók nem folyhattak be 
olyan simán, mint az előző évben. Egyébként 
a javadalmi hivatal egész mult évi bevételei-
nek statisztikája még nem készült el s ezért 
nem is lehet határozottan állítani még azt 
sem, liogy a javaidalmi hivatal bevételei az 
előző év eredményéhez képest csökkentek 
volna. Valószínű, hogy az utolsó évnegyed 
csökkenése az eílőző évnegyedek esetleges 
emelkedést mutató bevételeiből kipótolódik. 
Mondom azonban, hogy ezt csak akkor tud-
juk meg, ha elkészül a teljes statisztika. Ez 
valószínűleg nyolc napon belül már a nyil-
vánosság rendelkezésére fog állani. 

Csütörtökön délután négy órakor össze-
ül a javadalmi bizottság és letárgyalja a ja-
vadalmi hivatal évnegyedes jelentését. 

H Í R E K 

Szegedi kalendárium. 
IDŐJÁRÁS: Hazánkban 
tegnap főleg az ország dél-
keleti felében fordultak 
elő havazások, A hőmér-
séklet, mely állandóan a 
fagypont alatt tartózkodik, 
az éj folyamán az északi 

részeken a — 11 C fok alá sülyedt; a maxi-
mum. + 7 C fok volt Fiúméban, a minimum 
pedig — 16 C fok Tátrafüreden. —• A meteo-
rológiai intézet jelentése szerint az időjárás-
ban egyelőre még lényeges változás nem vár-
ható, később nyugat felől a fagy gyengülése 
és havazás valószínű. Sürgöny prognózis: 
Változás nem várható, később nyugaton eny-
hébb. Szegeden a hőmérséklet 6.2 C volt. 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-
gna a polgármester, a főkapitány pedig 
11—l-ig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga-
tási idő délután 1—3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
„A farkas", vigjáték. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától 
kezdve „A csepűrágók" cimü dráma két fel-
vonásban. 

VASS-MOZI, délután hat órától 
kezdve „A bosszú istene", dráma 3 felvonás-
ban, 

APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este 
fél 11-ig „A bohémek", dráma 3 felvonásban. 

Ijesztő üzlettelenség 
a budapesti gabonatőzsdén. 

(Saját tudósítónktól.) Ma reggel az or-
szágnak úgyszólván minden részéből rendkí-
vüli hideg időjárásról .érkezett jelentés a tőzs-
dére, ennélfogva általánosságban az volt a 
vélemény, hogy ma nagyobb hoszmozgalom 
keletkezik. Attól féltek ugyanis, hogy azo-
kon a. területeken, ahol nem borítja hó a ve-
tést, jelentékenyebb kár keletkezhetik. A várt 
hoszmozgalom helyett azonban, úgyszólván 
ogélsz délelőtt egy-két fillér keretén belül vál-
toztak a jegyzések, sőt volt olyan időpont is, 
amikor annyira pangott az üzlet, liogy úgy-
szólván az árfolyamokat sem lehetett meg-
áll apitani. 

A gabonatőzsdén és a vidéken természe-
tesen nagy feltűnést keltett a már hetek óta 
tartó üzlettelenség, mert hiiszen helyben is, 
vidéken is élénken emlékeznek arra, hogy 
máskor januárban a mezőgazdasági helyzet, 
valamint a készárupiac helyzete rendszerint 
nagyon megélénkítette az üzletet. Természe-
tes tehát, hogy élénken foglalkoznak a mos-
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tani pangás okaival, illetőleg azzal, hogy 
miért nem működik tulajdonképpen a gabo-
natőzsde. 

Eddig általánosságban a pénzpiac fe-
szüilteégévol magyarázták a spekulációs 
kedv teljes megcsappanását, most azonban 
több jelből arra lehet következtetni, hogy a 
gabonaárura már inkább lehet előleget, köl-
csönt kapni, mint eddig. Igaz, hogy a speku-
lációs üzletiekre még most sincs pénz ós hogy 
azok a gabonakereskedők, akik a vidéken 
dolgoznak, inkább árukészleteik ki elégi tésére 
fordítják azt a pénzt, amit meg tudnak sze-
rezni a. bankoktól, mégis még most. is na-
gyobb számmal akadnak olyanok, akik ,a 
rendkívüli óvatossággal és a hitelezésnél 
mutatkozó tartózkodással magyarázzák a spe-
kulációs kedvtől való tartózkodást. 

Erről azonban nem szólva, a külső po-
litikai helyzet is nagyban hozzájárul a mos-
tani teljes nyugalomhoz. A spekuláció ugyan-
is teljes tudatában van annak, hogy vala-
mely váratlan kedvező vagy kiedvezőtleai 
fordulat halomra dönthet minden kombiná-
ciót ós az utóbbi időben gyakrabban győződ-
hettünk meg erről. Például karácsony táján, 
amikor úgyszólván az egész világon bíztak a 
békében, kisebb lanyhaság keletkezett, mig 
most Oroszország viselkedése, a helyzet vál-
ságos volta, valamint a béketárgyalások 
megszakadásának a valószínűsége következ-
téiben ismét a legsötétebb színben látják a 
helyzetet. 

•Egyébkén/t abból az okból sem mernek 
most u j üzletet kötni a tőzsdén, mert ha a be-
vetett terület valóban csökkent is tizenöt-
busz százalékkal, a 24 koronás árnivót még 
mindig nagynak tart ják azok, akik azon a 
véleményen vannak, hogy a kedvező áttele-
lésnél talán korai volt a vetés miatt való 
aggodalom, különösen abban az esetben, ha 
esetleg a tavasziak is valamelyes kárpótlást 
nyújtanak az ősziek hiányáért. 

.A készrímpiacon természetesen szintén 
nagyobbára ugyanaz a helyzet, ami a határ-
idő-üzletnél. A hozatal, a termelők árukíná-
lata sokkal kevesebb ugyan, mint a milyen-
re januárban számítani lehetett volna, de 
azért a malmok mégsem látnak élénkebben 
a készlet kiegészitésébez. Hogy ennek a hosz-
szabb időre elegendő árukészlet az oka-e, 
vagy pedig a malmok speciális érdeke, arról 
természetesen megoszlik a vélemény. 

— Jobban van Serényi Béla gróf. 
Serényi Béla gróf fö'kknivelésügyi miniszter 
állapota imára annyira javult, hogy ma dél-
előtt már hivatalos ügyeket is elintézhetett 
a szanatóriumiban. A délelőtt folyamán Kazy 
József államtitkár és Koós Jenő osztályta-
nácsos, a földmivelésügyi .minisztérium el-
nöki osztályának főnöke, látogatták mleg ,a 
beteg minisztert. 

— Mozi a templomban. A diadalmas 
mozi — bárhogyan álmélkodunk ra j ta — 
bevonult a, templomba is. Rómában a püspö-
kök legutóbb egy konferencián megengedték 
a papságnak, hogy a hitélet intenzívvé tétele 
céljából mozgolfényképelőa.dásókat tarthassa-
nak a templomokban. A konferencián szomo-
rúan állapították meg a püspökök, hogy a 
nép egyre jobban elmarad az Isten házából 
s vasárnap inkább a moziba özönlik. Ezért 
.engedték meg, hogy a papság jámbor képe-
ket mutogasson a templomban kifeszített fil-
men s illusztrálja az elmélkedéseket, ame-
lyeiknek lassanként alig akadt már hallga-
tójuk. Ha. jól meggondoljuk a dolgot, a ró-
mai püspökök ujitáöálban neim találunk sbm-
mi meglepőt Csak az egyház régi módszeré-
hez .fordultak, amely ügyesen tudott alkal-
mazkodni a változó idők szelleméhez. A gót, 
.templomok misztikus homálya, a mise ós más 
ceremóniák szinhaiása, az ének és zenekar 
mind arra való volt, hogy a nép érdeklődósét 
lekössék s odacsalogassák a naiv és .kíváncsi 
lelkeket a templomba. De ezenkívül hatal-
mas és virágzó intézményeket létesített az 
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