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* Ifjúsági előadás. A tavalyi mintára az 
idén is rendszeresíti a színház az i f júsági elő-
adásokat. Az első ilyen előadás szerdán lesz. 
Lear király kerül színre a régi délutáni ol-
csó helyárak mellett. Jegyeket vasárnap reg-
geltől kezdve árusit a. nappali pénztár. 

Angol különlegességek 
Heller, Gerbaud, Riquet bonbonok 

Ruff cukorkaüzlet 
Kárász-utca Ungar-Mayer palota. 

Rendkivüli közgyűlés előtt. 
— A városi bérföidtk hasznosí-
tása. — A kenderakadémia ügye.— 

(Saját tudósítónktól.) Hétfőn délután 
rendkivüli közgyűlést tart Szeged törvény-
hatósági bizottsága. Ez a második rendkívü-
li közgyűlés lesz -ebben- a hónapban. A tárgy-
sorozaton két igen fontos tárgy szerepel: az 
egyik a városi bérföldek hasznosítása, a má-
sak -a kenderakadémia bizonytalanul á'liló 
ügye. 

Fontos érdekei -fűződnek a városnak a 
bérföldek újra való hasznosításához. Kétezer 
hold földbirtokról van szó, amelyeket eddig 
oly módon -gyümölcsöztetett a város, hogy 
parcellákban bérbeadta több száz földesgaz-
dának. A kétezer hold föld értéke körülbe-
lül két millió korona, ami -ennél az összegnél 
sokkal kevesebbet jövedelmez. A bérleti szer-
ződések még csak a jövő év őszén járnak le, 
de a taná-os már most szükségesnek tartja 
a -hasznosítás kérdésének elintézését, bár, a 
mint értesülünk, olyan javaslat, -amely a -föl-
dek jöv-edelmezőség-éneek fokozását célozná, 
mindeddig nincs. A tanács valószínűleg nem 
is ajánl egyebet a közgyűlésnek, mint azt, 
hogy a bérleti szerződéseket ujabb termi-
nusra hosszabbítsák meg, ugyanolyan fölté-
telekkel, imint amilyenek eddig voltak a 
gazdák és a vár-o-s között. A közgyűléstől 
függ most már, meg lesz-e elégedve a két-
ezer hold föld olyan irányú hasznosításával, 
mi-n-t ahogy a tanács javasolja, vagy -pedig 
a város nehéz pénz viszonyaira való tekintet-
tel utasítani fogja a tanácsot, hogy nagyobb 
jövedelmet jelentő gyümölcsöztetési tervvel 
foglalkozzék. 

A kenderakadémia körül támadt bo-
nyodalmak nagyjában már ismeretesek. Ugy 
v-olt, 'hogy a földmivel-ésügyi kormány ez év 
őszén már építteti is a kenderakadémiát, sőt 
a munkálatokra kitűzték az árlejtést is. Köz-
ben azonban a földmivel-ésügyi miniszter fo-
kozottabb igényekkel lépett föl a várossal 
szemben, amely -már arr-a is hajlandó volt, 
hogy huszonöt hold ingyen telket bocsát a 
kenderakadémia rendelkezésére Ujsz-egeden s 
ezenkívül még ujabb kedvezményeket -is biz-
tosit. Néhány hét előtt a földmivel-ésügyi mi-
nisztérium arról értesítette a váro-st, hogy a 
kenderakadémiát csak -abban ,az esetben tud-
ja felépíteni, ha negyven hold ingyen földet 
ad a város, de az elhelyezés szempontjából 
a -negyven hold keretén belül szüksége van 
néhány hold magáritelekre is. Ezeket persze 
a városnak készpénzért kellene megvásárol-
ni, amibe már csak a szü-kös anyagi viszo-
nyai -miatt se méhet bel-e. De egyébként is, 
a pénzügyi bizottság, amikor az ujabb áldo-
zatok ügye egyik nemrég tartott ülés-e elé 
került, arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy valamelyes kedvezményekről lehet 
ugyan- még szó, -de negy-ven hold in-gyen tel-
ket semmiesetre sem adhat. De, hogy min-
denképpen kouciliáns legyen- a földművelés-
ügyi kormánnyal szemben, javaslatba hozta, 
hogy a kért magántelekből 1200 négyszög-
ölet vásároljon meg a város ,s azonfelül a sa-
lat telkéből engedjen -még át öt-hat holdnyi 
^rhlotet, de negyvenet semmiesetre, -még 
akkor sem, ha l-e kell mondanunk a kender-
akadémiáról. A tanács ilyen értelemben tesz 
Javaslatot a -hétfői rendkivüli közgyűlésnek, 
amélyen akár jobbra, akár balra, de véglege-
sen el kell dől-nie most már a kenderakadé-
hha ügyének. . 

Lukács László hazaérkezett. 
— Mindent cáfol a játékbank-ügyben. — 

(Saját tudósítónktól.) Lukács László volt 
miniszterelnök, a margitszigeti játékbank 
részl-etei-niek főszereplője, ma reggel hét óra-
kor a fiiujmei igy-ors-v-oin-attali felesége és leá-
nya kíséretében Budapestre érkezett. A volt 
miniszterelnök a Nagy János-utca 21. számú 
ház földszintjén lakik, abban a házban, a 
melynek első emeletét Korniss Károly gróf 
lakja, aki tegnap este szintén -megérkezett 
Budapestre. Korniss Károly -gróf már korán 
reggel eltávozott hazulról és csak -a -késő 
-délelőtti órákban tért vissza, h-ogy Luikács-
csal beszélhessen. A v-olt miniszterelnököt 
az Általános Forgalmi megbízásából negyed-
tizk-or Kristóffy József -kereste fel és hosz-
szahb ,i>dedg tanácskozott vele. 

Tizenegy óra előtt néhány perccel távo-
zott Kristóffy Lukácstól. Az újságírók, -akik 
ott várakoztak, -körülvették -a v-olt belügymi-
nisztert, aki nagyon levert volt és megkér-
dezték a beszélgetés eredményéről. Kristóffy 
kelletlenül felelte: 

•— Egyáltalán semmiféle közlést nem 
tehetek. 

Kris-tóffy kocsira ült és elhajtatott. Nyom 
ban ezután előállt Lukács László laiu-tomoibil-. 
ja. Ezalatt többen bejelentették magúikat a 
volt mrLniisrter-eiln-öknéi, éje -Lukács ki-üzent, 
h-ogy sajnálatára, senkiit nem fogadhat. Egy 
bizalmasának már tegnap megtáviratozta, 
hogy csak hivatalosan fog nyilatkozni és 
mindien kijelentés, melyet az ő szájába ad-
nak, -a-pdkrilf. 

íNegyedtizenkettőkor táv-ozott lakásából 
Lukács László. Az arca sápadt, járása haj-
lott, mint azelőtt, A folyosón odalépett hozzá 
-a Délmagyarország budapesti tudósa-tója: 

— A margitszigeti játékbank ügyében 
jött haza a kegyelmes ur? 

— Különben is hazajöttem volna, — felel 
te Lukács, — ez volt a program. 

— Megy tárgyalni valakivel -a kegyel-
mes ur? 

— Nem. Nem beszélek én senkivel, — 
vol-t Lukács válasza. 

A volt miniszterelnök ezután autójába 
ült, egyik kőnyomatos újságszerkesztőségébe 
ment. Tiz percig volt Lukács a kőnyomatos 
szerkesztőségében, azután lejött, autóra ült 
és kocsija a Lánchídon át fölment a Várba. 
A miniszterelnöki palota előtt leszállt, fölke-
reste Tisza Istvánt és vele tanácskozott. 

-Egy kora délután megjelenő lapban né-
hány nap előtt egy interjú jelent meg, me-
lyet állítólag Lukács László volt miniszter-
elnökkel folytatott a lap tudósitój-a a mar-
gitszigeti játék-bank ügyében. Erre vonatko-
zólag egyik -kőnyomatos újság ma délben 
ezt a kommünikét adta ki: 

Lukács László titkos tanácsos, volt 
miniszterelnök a Budapesti Tudósítót föl-
hatalmazta a következők közzétételére: 
Arról értesülök, hogy távollétem alatt a 
margitszigeti ügyre vonatkozólag külön-
böző lapokban állítólag tőlem vagy egy 
hozzám közelálló személyiségtől eredő 
nyilatkozatok jelentek meg. Ki kell jelen-
tenem, hogy ebben az ügyben mindeddig 
egyetlen lapban sem nyilatkoztam és sen-
kit sem hatalmaztam föl arra, hogy he-
lyettem nyilatkozatokat tegyen ugy, hogy 
minden ezzel ellenkező állítás al-a-p nélküli 
koholmány. 

Lukács László tehát a leghatározottab-
ban cáfo-l. Nem a mii dolgunk, hogy megálla-
pítsuk: valóban mondotta-e azokat, amik az 

! ő szájába adva az emiitett lapban megjelen-
I tek. 

Itt emiitjük meg, hogy Jeszenszky Sán-
dor belügyminiszteri államtitkár ma a kö-
vetkező cáfolatot adt-a ki a margitszigeti já-
ték,ban-k ügyében: 

— Az a hir, hogy én bárkinek bármikor, 
bármily összeget adtam volna, hazugság. 

Kh uen-Héderváry Károly gróf az -or-
szágos nemzeti munkapárt elnöke ma nyilat-
kozik egyik délutáni lap ama vádjára, hogy 
Bogdanovics patriárka -összesen mintegy mii 
lió koronát adott a pártkassza céljaira. 
Khuen határozottan megcáfolja e -hirt és 
hozzáteszi, h-ogy ilyen felszólítást egyáltalán 
nem intéztek Bodgdlánovicshoz és nem is 
adott a patriárka semmiféle összeget. 

A monarchia ujabb intelme 
Szerbiához. 

—• Nyolc napi haladék a válaszadásra. — 

(Saját tudósítónktól.) Igazán a r ra kí-
váncsi mostari mindenki, hogy mi a szán-
déka Szerbiának a balkáni helyzet legújabb 
fordulatában: Nevezetesen Albánia északi 
részében. A szerbek vérlázító kegyetlen-
kedésükkel föllázitották az albánokat az 
elfoglalt területek mindama részében, ahol 
a lakosság túlnyomó -nagy része albán. 
Ezek az albánok kétségbeesésükben fegy-
vert fogtak elnyomóik és üldözőik ellen s 
ezt a fölkelést alkalmul és ürügyül akar ja 
mo-st Szerbia fölhasználni arra,, hogy még 
jobban kiterjessze határait Albánia rová-
sára. A szerb hadsereg azon a cimen, 
hogy biztosítania kell Szerbiát .az albánok 
lázadásai ellen, átlépte azokat a határo-
kat, amelyeket a Londoni reunión Európa 
valamennyi hatalmassága megállapított, s 
a szerb csapatok jelentékeny uj területet 
foglaltaik. 

Ez az, amit a mi monarchiánk egész 
Európával egyetemben el nem tűrhet. A 
londoni konferencia megállapította a füg-
getlen Albánia határait , s annyi -méltá-
nyossággal, sőt a túlzásig menő figyelem-
mel gondozta Szerbia érdekeit, hogy fon-
tos albán területeiket s két nagy albán vá-
rost, mint Dibra és Gyakova, a béke ked-
véért átengedett Szerbiának. Ez azonban 
a végső határa annak, amiben Szerbia Al-
bánia rovására részesülhetett, s ha -a szer-
bek túltengő önérzetükben azt hiszik, hogy 
többet is kierőszakolhatnak maguknak: e 
részben nem várhat reájuk más, -mint a 
leghatározottabb és a legnyomatékosabb 
visszautasítás. , 

A független Albániának Londonban 
,megállapított határait föltétlenül meg kell 
becsülnie Szerbiának, mert könnyen pro-
vokálhat oly lépést, amely hamarosan le-
hűti mai tulnagy fokra hevített önérze-
tét. 

A külügyi kormány, — mint Bécsből 
jelentik, — utasította a belgrádi osztrák-
magyar nagykövetet, hogy figyelmeztes-
se újból Szerbiát, hogy csapatait Albánia 
megszállott helyeiről vonja ki. E r r e nyolc 
napi meggondolási időt enged a monar-
chia, ha ezalatt Szerbia nem intézkedik, 
akikor az erélyesebb lépés következik. 

A mai napon még ezek a jelentések ér-
keztek: 

A MONARCHIA ,UJ JEGYZÉKE. 
Bécsből jelentik: A Reichspost a mo-

; narc'hiánalk Belgrádban teendő ujabb energi-
; kus lépéséről irván, azt mondja, hogy a mo-


