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első fölvonáist fogják játszani, & második 
héten ,a második fölvonást és á'gy tovább. Az 
első darab, amely igy kerül .színre, mégy föl-
vonásos lesz, tehát négy hétig fogják ját-
szani. A kiét főszerepre Bóurchier Artúrt, 
a hinas angol szinésnt s száinházigazgatót és a 
felesiégét, Vi-olett Vanhrugh-ot szerződtette ,a 
Coliseum. 

Fölállítják 

a harmadik polgári fiúiskolát. 
— ősszel megkezdik az építkezést. 
— A kultuszminiszter leirata. — 

(Saját tudósítónktól.) A Délmagyaror-

szág tegnapi számában közöltük azt az indít-

ványt, amely a harmadik állami polgári fiú-

iskola föl-átlátását sürgeti. Az indítvány má~ 

ról-holnapra tárgytalanná vált, amennyiben, 

szerdán Jankovich Béla közoktatásügyi mi-

niszter leirat utján értesítette Jánossy Gyu-

la tanfelügyelőt, hogy a harmadik polgári is-

kolát hajlandó sürgősen fölállítani Szegeden. 

Utasítja egyben a tanfelügyelői, hogy a ta-

nácsosai az iskola szervezése dolgában kezd-

je meg a tárgyra!ásókat. A miniszter fölté-

telei, hogy a város ad megfelelő nagyságú 

telket örök használatra, fölépítteti az iskolát1, 

ad berendezést és teljes fölszerelést. Minden 

további kiadást, ugy a személyieket, mint a 

dologiakat, ő fogja viselni. A leirat, amelyet 

a tanifelügyelő a tanácshoz is eljuttatott, 

egyébként a következő: 

Folyó évi íebruár 20-án kelt jelenté-
se mellékleteit azzal küldöm l-e a tanfel-
ügyelő úrhoz, hogy a szegedi harmadik 
polgári fiúiskola szervezése tárgyában. Sze-
ged város -tanácsával a tárgyalásokat ve-
gye föl. 

Okvetlenül megkívánom, hogy a város 
ezen iskola állandó és mindenkori elhelye-
zését biztosítsa. 'Evégből adjon a város al-
kalmas 'helyen az épités céljaira legalább 
2000 négyszögöl lelket, ezen telken a meg-
felelő iskolai épületet berendezéssel és egy 
szolgalakással építtesse fel, a telket fcerit-
tess-e be, az épülethez kutat' fúrasson, ille-
tőleg építtessen, gondoskodjék iaz épület 
állandó és mindenkori jófca.rban tartásáról 
és nagyszülődéi tisztogatásáról. 

Biztositsa az -egész ingatlanra a pol-
gári iskola céljaira a magyar királyi ál-
lamkincstár javára telekkönyvileg az örök 
használati jogot. Gondoskodjék a város a 
saját terhére és költségére az iskola helyi-
ségek első teljes berendezéséről és tanfel-
szereléséről. 

A tanfelügyelő ur a tárgyalások ered-
ményéről azután a város határozatának 
csatolásával tegyen jelentést. Jankovich 
Béla m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter. i , i 

A tanács természetesen a közgyűlés elé 

fogja terjeszteni a miniszter kívánságait. Ha 

a közgyűlés azokat teljesiti, akkor a tanfel-

ügyelő ur kijelentése szerint a harmadik ál-

lami polgári fiúiskola építését ez év őszén 
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Nagyhatalmak válasza. 
— Levél Albániából. — Olasz terjeszkedés, 

osztrák elnyomottság. — 

(Saját tudósítónktól.) A Reuter-iroda 
szerint a hármas ántá-nt hatalmai elkészítet-
ték a február 22-i-ki görög jegyzékre adan-
dó válasz 'tervét és közölték ezt a hármas-
tszövetség hatalmaival. Ez a terv hosszabb 
irat és foglalkozik a görög jegyzék minden 
pontjával, a szigetek kérdésével, az epiruszi 
kérdéssel és a korfui csatorna semlegesiíé-
sével. Oroszország eredetileg néhány pót-
lást ajánlott, de később alkalmazkodott An-
glia és Franciaország álláspontjához. 

Durazzóból jelentik: Olaszország az ő 
kitartó munkásságával és áktoizatkéisziségével 
teljesen. ura lett ,a helyzetnek Albánia gaz-
dásági életében. Minden vállalkozási -a ke-
zébe ragadott, mert Ausztria (és hozzátehet-
jük: Magyarország ás), .keiveoélta az alhám 
üzletet, K i épit ma nt.aik.ait Albániában? Az 
olasz. K i létesít automobil járatokat? Az 
olüsz. K i rendez be viláigitétetepeket, áram-
fejlei&ztőket, ki épit meg minden közmüvet, 
ki alapit gyárakat? Az olasz, mindent csak 

az olasz. Ezért lesz Albániában az olaszoké 

a jövő. 

Megtehetné az •osztrák is, de nem .akar-
ja; (Lenézi Albániát, más-részt pedig udva-
riaskodik az olasszal. Mivel Iáit ja, hogy az 
olaszok .szeretik az albán üzleteket, nem 
akar velük versenyezni, nem akarja őket 
rneghar.agit.ami. Az olasz felsőbbség az nd-
vajrtartásban is érvényesült. Cmtoldi, a tit-
kos kabinet .olasz tagja magas, széfes vállú 
óriás-, tapasztalt, ravasz és jó svádáju em-
ber, az osztrák Buchberger ellenben fi;n.0ün, 
sápadt, meggörnyedt, udvarias és tapaszta-
latlan ifjú, .aki szinte bocsánatot kér, hogy a 
világon van. 

Ami a külső és belső politikát illeti, az 
ezidaszerint tudvalevően épe.méggU neim 
momdható kedvezőnek, de legalább a fejede-
lemnek a néphez váló viszonyáról lehet job-
bat mondani. Eleinte ugy látszott, mintha .a 
fejedelem és a családja elzárkóznék a benn-
szülöttektől s a magával vitt .környezetitől 
idegen szigetet .akarna alkotni, de ez nem 
tartott sokáig. Amint ugyanis észrevette 
Vilmos fejedaliam, hogy ez ,a szándék a nép-
nek nem szimpatikus, kinevezett albán ka-
maráisobat és megkezdte az udvari ünnepsé-
geket. 

Legelőbb is az előkelő társaság hölgyeit 
liivta meg, körülbelül húszat. A hölgyek pem 
pás népies viseletükben jelentek meg -az ud-
varnál és olyan tapintatosan: viselkedtek, 
mintha valiaimennyien udvari légkörben nőt-
tek volna föl. Más .alkalommal százharminc 
urat liivctt meg udvarába a fejedelem, a ne-
meseken kívül na.gyiálli!ásn 'tisztviselőket, ka-
tona.tisztek.et és papokat, Durazzóból és a 
környékéről. A vendégek kivétel nélkül a 
legfinamiabbain viselkedtek most is, pedig 
volt közöttük akárhány, aki az európa kul-
turált, szokásokat és etikettet egyáltalán 
nem ismeri. A fejedelmi párt nagyon kel-
lennesen lep t-e meg minden, amit .az első fo-
gadásokon tapasztalt s ez lehetségessé teszi, 
liogy .a fejedelmi család és a nép igen .gyor-
sain megbarátkozzék. A fogadásokon a feje-
delmi pár (gyakran beszélgetett albán nyel-
ven. 

A fejedelemasszony a gyermekek szivét 
is meg akarja nyerni. Nemrégen nagy ka-
láessütéist rendezett és maga -osztotta ki a 
gyermekeknek .az Ízletes süteményt, .azonkí-
vül megajándékozta őket a fejedelmi család 
arcképével ús. Érdeklődött a katliciikus isko-
lanővérek munkássága iránt is, mert az a 

terve, hogy az ő segítségükkel nagy árvahá-
zat alapit a háborúban elesett katonák ár-
váinak. ,H.a semmi intrika közbe nem veti 
m a g á t , a fejedelmi család s népe között rö-

vid ülő alatt nagyon szoros barátság fog ki-

fejlődni. 

Vízhiány fenyegeti 
az egész Alföldet. 

— Szakértők a szegedi vizmizériáról. 
- Vízvezetéket akarnak az ujszegedi 

polgárok. — 

(Saját tudósítónktól) Balogh Károly 
pénzügyi tanácsos Budapesten járt és beszélt 
Kuylinger Mihállyal, a budapesti vízmüvek 
igazgatójával, a hires szakértővel, aki hús-
vét után Szegedre jön, hogv megvizsgálja a 
vízvezetéket, illetve azon bizottság jelenté-
sét, amelyet a közgyűlés a vízhálózat meg-
vizsgálására kiküldött. Ez a bizottság hetek 
óta perman-eneiában van és kutatja a vízszol-
gáltatás csökkenésének okát. Kutatását -eddig 
azonban nem koronázta siker, a vízhiány 
okát megállapítani nem birta, ezért Kayliine 
ger Mihályhoz és Zsigmondi Bélához, a má-
sik országos nevű szaktekintélyhez fordul-
lak segítségért. Kayling-er Mihály most meg 
is igéibe Balogh Károlynak, hogy húsvét 
után Szegedre jön. 

Balogh Károly hosszabb tárgyalást foly-
tatott Budapesten Zsigmondi Bélával is, aki 
ez ajkatommal érdekes nyilatkozatot tett a 
vízhiány általános okairól. 

— Én nem tartom szükségesnek, — 
mondotta, — hogy lemenjek Szegedre, mert 
nemcsak Szegeden, hanem az egész Alföl-
dön tapasztalható a vízmennyiség csökke-
nése, aminek oka abban rejlik, hogy a feles-
legesen sok kútfúrással teljesen kihasznál-
ják, sőt kiuzsorázzák a földnek vizet tartal-
mazó rétegeit. Ha még sokáig igy fog ez tar-
tani, e rét-egek vízszolgáltató képessége zé-
rusra fog csökkenni. Igaz, hogy ez nemcsak 
az Alföldnek ijesztő jelensége, hanem Kőbá-
nyán is meglepő a vizcsökkenés. 

— Nekem- tehát éppen ezen okok -miatt 
felesleges Szegedre utazni, hanem legoko-
sabb lesz, ha a bizottság tárgyalásairól és 
vizsgálatának eredményéről felvetít jegyző-
könyvet az adatokkal együtt hozzám elkül-
dik. Ezekből bizonyára látni fogom, 'hogy a 
szegedi vizmizérjának okai azonosaik-e az 
Alföld vizcsökkenésének okával. 

Buócz Árpád városi gépészmérnök a 
vizvezetéket vizsgáló bizottság kutatásának 
ujabb eredményeiről a következőket mondta 
a D álmagyar ország munkatársának: 

— Pontos adatokról ezúttal még nem 
számolhatok be, mert a bizottság vizsgála-
tairól felvett jegyzőkönyvek még nincsenek 
lezárva. Különben is a vizsgála! még nem 
nyert befejezést. A bizottság abból a szem-
pontból folytatja a vizsgálatot, hogy történt-e 
valahol csőrepedés, amelyen, át eltűnik a 
hiányzó vízmennyiség. Csőrepedés! ez ideig 
még nem találtunk, hacsak ezután nem fo-
gunk ilyesmire találni. Azt tapasztaljuk ugya-
nis, hogy az artézi kutak felhaló ereje lesz 
mindig gyöngébb, ami a vizréteg csökkené-
sének tulajdonithaló. 

Az ujszegedi polgárok ma délután fél 
hatkor gyűlést akartak tartani Újszegednek 
magas viznyomással való ellátása céljából. 
Újszegeden ugyanis csak -a főfasorban van 
vízvezeték, fölmerült tehát annak a terve, 
hogv ez! a vizvezetéket annyira kibővítsék, 
hogy a nyaralókat is ellássa vizzel. A gyü-
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g'jsyét első délelőtt a 

— hangversenyez. — 

Elsőrendű konyha. Kitűnő homoki és heggi borok nagg választékban. 
E'ggelmes kiszolgálás. Minden nap halász által főzött szegedi halászlé. 

fénuesen berendezve Húsvét 

napján ünnepélyesen megnyílik 

Esténkint -i 

VAJDA JANCSI zenekara játszik. 

Kéri a nagyközönség szives pártfogását 

Horváth Ferencz, vendéglős. 


