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közönség frenetikus tapsai melllett 'és nyug-
tázta a száz koronát, amely hivatva van a 
szegény, petsti kórista családjának kétségbe-
ejtő nyomorát enyhíteni. 

— A gazdag Bácska. Szabadka köz-
igazgatás,! bizottságának tegnaipi ülésén igen 
figyelemreméltó statisztikát közölt a bizott-
ság tagjaival Fodor Mihály királyi tanácsos, 
Pénzügyigazgató. A statisztika a pénzügy-
miniszter számára készült s kimutatást tar-
talmaz a Bácskának és a négy törvényható-
sági joggal felruházott városnak teíbervise-
lési képességéről és adófizetési viszonyairól. 
A pénzügyigazgató kimutatása szerint Bács-
Bodrog vármegye és négy törvényhotósági 
jogú városa állami egyenes adóban 35 millió 
185.000 kormát fizet, tehát többet, mint egész 
Erdély. Egyik jelenvolt bizottsági tag tudo-
mása szerint a Bácsmegyéhen székelő állami 
hivatalok ellátása 8 millió koronát emészt, 
fel s igy az állam tiszta jövedelme ÍBácsme-
Sy© adójából 27 millió koronia. (Ennél is ér-
dekesebb azonban a kimutatásnak az a ré-
sze, mely a négy bácsmegyei város: Szabad-
ka, Baja, Zombor és Újvidék adófizetéséről 
számol be a pénzügyminiszternek. Legtöbb 
adót — számszerint e városok közül termé-
szetesein Szabadka szállít s legpontosabban 
is, mert a imult évban 50—60.000 korona hi-
•lán az összes kivetett adókiat befizette. A la-
kosság 'számarányát tekintve azonban Ujvi-
dékó az adófizetési képesség pálmája, mert 
hár lakosainiaik száma csak harmadrésze Szai-
hadka lakosságának, mégis csupán 600.000 
koronával fizet kevesebb adót, mint az óriás 
Szabadka ós lakosainak egyharmada adó-
taeti polgár, 'mig (Szabadkán a lakosságnak 
^ak egynegyede Amennyiben adómorálról 
Het beszélni, iá pénzügy igazgató jelentése 
j%imt Újvidék volna az adófizető városok 

% l j a , 
— Franciák a lengyelekért. A Szlovo-

Qolszki cimü ilembergi lap jelenti Pétervár-
tél: A francia kormány közbenjárt a kor-
bányriiál, oilyan irányban, hogy engedjék 
^eg Lengyelországban a községi életben és 
Qj iskolákban a lengyel nyelv használatát, 
®rre nemzetközi okokból van szükség, hogy 
Lengyelország népe elégedett legyen és ne 
9ravitáljon Ausztria vagy Németország felé. 

— Váltóhamisitó szalámigyáros. Arad-
fdl jelentik: Goldschmidt Sándor aradi han-
'tér följelentést tett ia rendőrségen Háber 
tö'ula szalámigyáros ellen, ,aki 5000 korona 
fékben hamis váltókat helyezett el nála. 
A szalámigyáros kihallgatásakor beismerte, 

,a váltók, melyeken jótállókként a ro-
?°®iai szerepelnek, hamisaik. (Előadta, hogy 
'dete rosszul ment és a váltókat azért haimi-
l">tta, mert máskép nem tudott pénzt sze-

d n i . Abban a hitben cselekedett, hogy üz-
róótiek forgalma föllendül és akkor kifizet-i 

a hamis váltókat, ez ia reménye azom-
nem teljesült. A rendőrség Háber Gyu-

1 tartóztatta. 
. - Vonatrabióból elnökjelölt. Ez is 
/ta/ Amerikában történhet, meg. A newyor-

apok irják, hogy az Unió Oklahoma áilla-
jjl>an legközelebbi elnökválasztáson egy 

,táinfirS2 nevti ur is föllép jelöltnek, aki 5 
h étiéig ült fegyházban — vonatrablásért. 
/^ningsz a vakmerő tettért kapott kemény 

ĵtatatós kitöltése után is eléggé erős volt 
.s/tez, bogy erkölcsi egyensúlyát megtartsa 
t^ helyett, hogy folytatta volna a bűnös éte-
lt^ taljesen megjavult. Sikerült neki annyit 
^tésnie, amennyiből igen szűkösen megé'he-
'tái ^ 4 javulásnak ez a megindító példája 
h(w I r5 bnponált a váró-) közönségének, 

úgyészszé választották. Joimingsez ak-
zvósággal, felkiismeretíosóggel és 

ö é l m a g y a b o ú b ^ a í ? 9. 
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hozzáértéssel látta ed a tisztjét, hogy hatal-
mas pártat szerzett, amely elnöknek akarja 
jelölni. Programja az elnöki székben, mint 
többizben kijelentette, az eilisz, hogy a kor-
mány hivatalait megtisztítsa a nem cdavaló, 
önző elemektől s a kormányzásba belevigye 
a föltétlen becsületesség elvét. Azt mondja, 
hogy ha ineki, aki nagy büntettet követett 
el s utána öt esztendeig ólt fegyházban go-
nosztevők között, sikerült újra becsületessé 
lennie, akkor olyan emiberektől, akiknek 
megvan a rendes exisztenciájuk, még inkább j 
meg tehet követelni, hogy tisztességesek ma-
radjanak. 
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KÖZIGAZGATÁS 

- (-) Elutasították Regdon építész föleb-
bezését. Tegnapi lapunkban részletesen ismer-
tettük Regdon Sándor szegedi 'műépítész be-
adványát, amelyben fölebbezést jelent be a 
fogadalmi templom épitőibizottságának a kő-
faragó-munkálatok kiadása ügyében, hozott 
döntés ellen. A tanács a döntéssel kapcso-
latban csütörtökön délelőtt tárgyalta Reg-
don Sándor íölebbezését. Helybenhagyta az 
árlejtési bizottságnak azt a határozatát, a 
melyben a kőfaragó-munkálatokat Kráhl 
Gyula budapesti cégnek ítélték oda, .amely 
128741 korona 63 fillérért hajlandó a kőfara-
gó-munkálatokat elvégezni. Kimondotta a ta-
nács, Ihogy a bizottságnak éhez a döntéséhez 
azért is ragaszkodik, mert Foerk Ernő a cég 
ajánlatában megnevezett kőanyagot jóminö-
segiinek találta. A bizottsági határozatnak a 
helyi ipar érdekeire vonatkozó részét iís jó-
váhagyta a tanács, mondván, hiszen kii van 
kötve, hogy a munkálatokat a Kráihl-cég el-
sősorban. a szegedi iparosokkal tartozik vé-
geztetni. Végül elutasította Regdon, Sándor-
nak a határozat ellen beadott .fedébbezését, a 
mit azzal indokolt meg, hogy Regdonnak 
nem volt joga fölébbezni, mert az árlejtési 
bizottság a döntésében a birtokonkivüliséget 
is kimondotta. 

(-) Házat kínálnak a városnak. Doktor 
János szegedi halászimester ma beadványt 
nyújtott be a tanácshoz, amelyben iskola 
vagy óvóiskola céljaira megvételre ajánlja a 
Hunyadi-tér 8. szám alatt élő házát telekkel. 
A tanács a házat fölbecsülheti a mérnöksége 
•gél. 

SPORT. 
o Szomorú statisztika. Rohamosan emel-

kedik a magyar futballban a büntetések szá-
ma. 1911-ben 37 esetben 72 játékost bünte-
tett meg a fegyelmi bizottság. 1912-ben 85 
esetben 114 játékos esett bűnbe. Még nagyobb 
volt a „fejlődés" 19134ban: 174 esetben kel-
lett ítélkezni az MLSz vészbíróságnak, an-
nák a jeléül, hogy a játékosak szelleme csöp-
pet sem hajlik a fair játék felé. 

o A SzAK vivótanfolyama. v Szép szám-
mal jelentkeztek már eddig ie a SzAK vivó 
tanfolyamára, amelyet Armentano Ede vívó-
mester vezet. A vivókurzus betenikint liárom- j 
szór, hétfőn, szerdán és pénteken este 9 és j 
10 éra között van az állami gimnázium tor- j 
niatennébem és miután a vivás tanítása csak . 
holnap kezdődik, ezuton .is fölkérik a tago- j 
hat, akik vivni tanulni óhajtanak, hogy eb-

beli szándékukat vagy a SzAK titkári hiva-
talában, vagy pedig a kurzuson minél előbb 
jelentsék 'be. 

o Az FTC és MTK találkozása. A 
tcisitgyakorlók csapata ma délután tartotta az 
utolsó kiadós tréningjét a vasárnapi IMTK 
—.FTC mérkőzésre. A tréninget Holmes mes-
ter vezette, aki teljesen meg van elégedve a 
gondjára bízott csapat kondíciójával. A test-
gyakorlók mai tréningje nem mérkőzés volt 
az összjáték fejlesztésére, hanem.1 egyszerű 
kapura való lövöldözés. Pénteken pihen a 
csapat, szombaton gyálog.lóturát csináil s igy 
fölkészülten áll ki a küzdelemre. Holmes 
mester már összeállította a csapatot. A 'név-
sor a következő: Knapp—Révész, Csüdör— 
Biró, Hlavay I. Vágó—Tauszig, Kertész II., 
Bácz, Ötven, Klein. Az FTC tréningje egé-
szen. másféle. Miután az eddigi tréningeken 
egyszer sem volt komplett a csapat, két ka-
pura való játékkal igyekszenek a hiányos 
összjátékot fejleszteni. lEizért. pénteken a 
BEAC csapatával treníroz a zöld-fehér le-
génység, melynek az összeállítása még nem 
fomeretas. A meccset- Fehéry Ákos fogja ve-
zetni. Domonkos, az MTK volt kapusa védné 
az FTC kapuját vasárnap az intézőbizottság 
engedelmével, ha az FTC — neim törődve 'a 
sportetikával — kiállítja a csapatába. Erre 
azonban nem kerülhet a sor, mert Malaky 
Mibáy, az FTC intézője határozottan kije-
lentette Vida Henriknek, a MTK intézőjé-
nek, hogy semmiesetre selm szerepelteti Do-
monkost volt egyesülete ellen. 
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MULATSÁGOK. 

)-( A szegedi báli naptár. A következő 
báli mulatságokra készülnek: Február 14. 
Postás-bál a Kass-Vigadó Lloyd termében. — 
19-én: A szegedi husi párosok bálja az Euró-
pa-szálló összes termeiben. 21-én: Szegedi da-
lárda bálja az Otthonban. 24-ón: A Tiszai 
Szegedi Evezős-Egylet lestéfyej, a (Kias^-Vi-
gadó összes termeiben. — 26-án: Cigány bál 
a Kass-Vigadó Lloyd-termeiben. — 28-án: A 
dohánygyári (munkásnők mulatsága a Tisza-
szállóban. 

}-( A vásárhelyi katholikus bál. Febru-
ár 22-én, farsang vasárnapján, a „Fekete 
Sas" nagytermében; a Hódkruezővárár belyi 
Katholikus Kör ós Ifjúsági Egyesület ház-
alapja javára katholikus bálát tartanak. 
A tánc-zenét a szegedi 46-;ik .gyalogezred ze-
nekara szolgáltatja. Belépő-dijak: Szeimély-
jegy 2 korona, esaládjegy 5 korona (3 sze-
mélyre), kis páholy 10 'korona, nagy páholy 
15 korona. Védnökök: Cicátricis Lajos Cson-
grádvármegye és Hód mező vásárhély főis-
pánja, Fóry Antall takarékpénztári vezér-
igazgató, Csiky József ny. kúriai biró, Ber-
nátslcy Ferenc apát-plébános, ifj. Macelka 
János földbirtokos, Kokovay János földbir-
tokos, Kokovay Mátyás nagykereskedő, 
Deálc Ferenc föl db irtok cs. Dissclnöknők: dr. 
Cicatricis Lajcsné, Csiky Józsefné, Fáry 
Antalné, ifj. Macelka Jánosné, Kokovay Má-
tyásné, Kokovay Jánosné és Deák Ferencné. 
Bálalnök-ég: Moese Károly elnök, Simon 
Vince és Honig László alelnökök. Főtitkár: 
Kőrössy Sándor dr. Titkárok: Draskovics 
Ernő és Markgraf Károly. Főpénztáros: Ja-
nók y Gyula. Rendezőség: Ifj. Deák Ferenc 
főrendező, Kátay Sándor táncrendező és dr. 
Vélsz Sándor főrendező. Ezenkívül három 
száztagú bízott-ág buzgólkodik a bál sikere 
érdekében. Az egész megyéiből és elsősorban 
Szegedről sokan memnek át a báli mulatság 
ra. Kezdete este félkilenckor. 

első kézből, nagy választékban csakis az 
Tisza-Lajos körút 19. szám alatt 

y kaphatók, esetleg részletfizetésre 


