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állandóan táplálni. Lehet tehát beszélni 
egyes iparágak -vallóban súlyos, helyzetéről, 
az is kétségtelen, hogy egyik-másik kereske-
delmi szakmában lényegesen megcsappant az 
előző évekhez képest a forgalom s igy tehát 
nem is vitatható, hogy mind-ezeknél fogv-a a 
munkanélküliek száma nagyobb, mint a 
uralt évben, de ismétlem, -az egész gazdasági 
élet összesített eredményeit tekintve, épugy 
mint bárhol külföldön, nálunk se lehet sem-
miféle adatot arra produkálni, hogy a -gazda-
sági éleit egészben véve válságba jutott. 

Azon ipari és kereskedelmi -körökre, 
vagy kereseti osztályokra, melyek a lefo-lyt 
év sanyarú -viszonyait kegyetlenül megsíny-
lették, persze n-em lényeges a beállott helyzet 
elnevezése. Talán vissz,ate-ts-ző is előttük, ho-gy 
a meggyökeresedett közfelfogással szembe 
szállok, ámde err-e n-em lehet tekintettel len-
nem, midőn azt épen ,a közérdek parancsolja. 
Nevezetesen az ország gazdasági helyzetének 
szabatos megállapítása fontos azért, m-ert 
külföldi lapokban jórészt politikai szempon-
tok szolgálatába állítva sűrűn jelentek meg 
közlemények, melyek szerint gazdasági vi-
szonyaink már összeomlás előtt állanak. Már 
pedig nemcsak -én tudom, -de azok :is, akik-
nek panaszra legfőbb okuk lenne, hogy ez az 
állitás nemcsak nem igaz, de -egyáltalán ko-
molyan s-e vehető. Amit azonban ikbncedáilni 
lehet, -csupán -annyi, hogy az előző évek emel 
kedését tekintve, a hanyatlás meglepően ro-
hamos volt. Enn-ek szintén elég -egyszerű ós 
természetes oka van. A majd három év óta 
t-artó külpolitikai zavarok s főleg pedig a 
fenyegető európai konfliktus hatása alatt 
milliárdokat vontak el -a piacról s thezaurál-
tak. A közvetlen pénzszűkét e-z idézte elő. S 
közvetve pedig az, hogy a rendkívüli mér-
tékben növekedett termeléshez^ képest az 
-arany, illetve a fizető eszközök hasonló mér-
tékben nem szaporodtak; végül az, -hogy az 
arany használati területei a külkereskede-
lem hatalmas térfog!adásával párhuzamosan 
szintén óriási mértékben növekedtek az 
utóbbi évtizedek alatt. Természetesen mind-
ez magában véve sem kicsiny Len dö, sőt ellen-
kezőleg, a lefolyt év egyik legnagyobb jelen-
tőségű és Legfontosabb észlelet-e* hogy a beru-
házások folytonosságának feintart-ása és az 
építőipari tevékenység egészséges táplálása 

a íki-s (kutya nagyon -szeszélyes v-olt s ha 
eszébe jutott, durván rámordult, haragosan 
ugatott az úrnőjére. 

A' hölgy -elővette a -kis kulcsot, felnyi-
totta a szekrénykét és kivette a dobozból a 
-cukrot. : ! . 

A kis kutya farkát csóválta. 
De a -hölgy igy szólt: 
— Te haszontalan kis kutya, megugat-

tál engem, ezért nem áldom néked a cuk-
rot. , • l i , f 

És a -cukrot visszatette a helyére. A 
kutya ímegbán-ta, hogy hízelkedett, de már 
későn volt. 

A VARJÚ. 

A varjú felrepült a magasba, meglátott 
egy parasztot és igy szólt hozzá: 

— Paraszt, ihé paraszt! « 
— Mit akarsz tőlem? — kérdezte a pa-

raszt. 
— Meg tudod-e a varjakat számolni? 
— Ó, te bohó, Imii yen fura kívánságaid 

vámnak, repülj innen, mert rosszul jársz. 

A varjú elrepült és egy kereskedővel ta-
lálkozott. 

— Hallod-e te, kereskedő, meg tudod 
számolni a varjakat? — kérdezte tőle. 

A kereskedő igy felelt: 
— Ilyen- csekélységgel mi nem toro-

dliink, m-i kereskedéssel foglalkozunk. 
A varjú tovább repült -és egy diákkal 

találkozott, az iskola legkisebb „ tanulójá-
val. I'~!vli8if8 w 

' — Hallod-e te, diák, -meg tudsz-e szá-

molni bennünket? 
A tanuló igy felelt: 
-- Én Imiiinden-t -össze tudok számolni. 

DÉLMAGYARORSZÁG 1. 

a gazdasági fejlődésnek egyik legfontosabb 
és legnélkülözhetetlenebb tényezője. 

Igazán kevéssé vigasztaló, -hogy Európa 
többi államaiban — lia talán nem is annyi-
ra érezhetően — nagyjából hasonló volt a 
helyzet, mint -nálunk. A lefolyt évben -szer-
zett bősége-s tapasztalatok azonban mind 
kétségtelenebből igazolták az arany imádás 
veszedelmeit. Épen ezért uj-bóil -ós nyomaté-
kosan rá -a-karom irányítani a figyelmet -arra, 
hogy az arany, mint -kizárólagos valutáris 
alap és nemzetközi fizetési -eszköz igen sú-
lyos zavarok okozój-a s n-e-m kis rész-ben idéz-
te elő a Lefolyt év megnehezült gazdasági vi-
szonyait is. Katona Béla. 
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Hodzsa az ellenzék orosz agitációjához 
Hodzsa Milán volt magyar országgyűlési 
képviselő ez idő szerint Prágában időzik és 
ott fogadta a Narodni Liszti munkatársát, a 
kinek a következőket mondotta a magyar el-
lenzék hármasszövetségellenes viselkedésé 
röl: 

— Amennyire ,a 'liberális orosz körök 
erre vonatkozó nézet-ét' isim-erem, -mondhatoim, 
hogy a magyar ellenzéknek hirtelen szlávba-
rát politikáját nem veszik komolyan. Biztos, 
hogy Károlyi Mihály gróf és Juálh Gyula 
n-em szereti jobban a, szlávo-kat, mint Tisza 
és Andrássy és hogy a magyar ellenzék csak 
addig kacérkodik Pétervárral, amig a bécsi 
mértékadó körökkel hiába kacérkodik. Tíz 
év-vei ezelőtt az -ellenzék sokkal szenvedd-
mesébben küzdött a 'hármas-szövets-ég ellen, 
mint ma, csupán Ugrón, Pázmándy, Holló 
és társaik nevét- kell fölidéznem. Ez azonban 
csak addig Mik ott, mig az ellenzék kormány-
ra jutott, azután -uj.ra hármas-szövetségi pö* 
litikát csinált. Nekem is tudomásom- van ar-
ról, Ihogy ellenzéki körökben félév óta terve-
zik ag osztrák szlávohkal való összekötte-
tést. Ez a kísérlet- a delegáció -májusi ülése-
zése alatt- Buda-pesten határozott alapot fog 
ölteni. Ezti a kísérletet komolyabbnak tar-
tom, mert viiágs ebből, -hogy a -magyar na-
cionalizmus lassankint elveszti eddigi bará-
tait és pártfogóit, a magyarországi és a ber-
lini németeket és -ezeket csupán a szláv-okkal 
akarja pÖt-o-lni. Félek, Iho-gy ez a -kísérlet nem 
lesz sikertelen. 

A .Neue Freie Presse mai vezetőcikke a 

-m-ert éri- egy millióig számlálok, s-őt -még .an-
nál is tovább. Jól az eszembe véstem az 
egyszeregygyet. 

De a varjú igy válaszolt: 
— És a varjakat -még se tud-o-d- megszá-

molni. 
— No meglátod, hogy tudom. 
-És -mindjárt bel-e -is kezdett: 
— Egy . . . ke t-t ő . . . h á rom . . . 
De akkor a -varj-u odarepült a diák nyi-

tott szájához és megcsípte a nyelvét. 
A tanuló sírva fák ad t és igy szólt: 
— Ezután s-ohasam fo-gom a varjakat 

megszámolni-, -m-ert haraptok, inkább éljetek 
tovább i-s számlálatlanul. 

AZ ÁLLOMÁS. 

A v-onat elindult -és mindig egyirányba-n 
haladt. Az -egyiilk kocsiban egy u-tas ült, akit 
egy állomásom- barátai vártak. 

Az utas -türelmetlen v-olt, minden állo-
másnál- 'kiszállt és megkérdezte: 

— ,Ez az az állomás? 
De mindannyiszor azt válaszolták neki: 
— -Nem az, még nem az. 

Végül az utast elnyomta az álom. Mé-
lyen aludt, -s-okáig és kellemes álmai vol-
tak. 

Hirtelen, fölriadt és észrevette, hogy a 
vonal -megáilt. -Kisietett a folyosóra -és meg-
kérdezte: 

— Ez az -az állomás? 
De azt válaszolták neki: 
— Nem, ez már nem- -az. Már elhalad-

tunk mellette. 
A vonat tovább robogott -és az utas fül-

kéjében ülve keservesen zokogott. 
P. E. 

legélesebben elítéli egyes magyar ellenzéki 
képviselők pétervári utazásának a szándé-
kát és azt mondja, hogy ez az ut -nem olyan 
okos eljárásra mutat, .amely barátokat sze-
rez, hanem gonoszság, amely csak ártalmára 
Lehet annak a jó egyetértésnek Oroszország-
gal, amelyet az egész monarchia a maga ré-
széről is kívánatosnak tart. 
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Uj vasúti hidat 
épitenek Szegeden. 

— A régit átadják a közúti forgalomnak. — 

(Saját tudósítónktól.) A -magyar ál-

lamvasutak igazgatósága, — mint Buda-

pestről jelenti tudósítónk — Szeged ke-

reskedelmi forgalmára rendkívül nagyje-

lentőségű ügyben folytat tárgyalásokat. 

Arról van szó, ihogy uj vasúti hidat épite-

nek a Tiszán, minden valószínűség szerint 

a mostani közúti és a régi vasúti hid kö-

zött. Ennek a nagy horderejű tervnek nyél-

beütése rövid idő kérdése csak, mert a 

körülötte folyó tárgyalások már befejezés-

hez közelednek. 

A magyar államvasutak igazgatósá-

gát az uj tiszai vashíd építésére az a 'kö-

rülmény indította, hogy a régi vasúti híd-

nak nincsen akkora teherbírási képessége,, 

mint amekkorát a megnövekedett forga-

lom és a vasútépítés modern technikája 

kívánatossá tesz. A régi vasúti hidat ab-

ban az időben, amikor építették, a régi 

rendszerű gőzm-ozdonyokhoz szabták, ho-

lott ma már majdnem kétszer akkorák a 

mozdonyok, mint voltak azelőtt. A régi 

hid teherbírási képességét próbára teszi 

az is, hogy dupla sínpár vonul végig raj-

ta és igen gyakrian egyszerre közlekednek 

a két sínpáron az uj rendszerű, hatalmas 

gőzmozdonyok. 

Az eddigi tárgyalások arra engedő-

nek következtetni, hogy a régi vasúti hi-

dat nem fogják lerombolni, hanem felsze-

dik majd a síneket és közúti hidnak átala-

kítva: a közúti forgalomnak adják át. Ilyen 

formán a közeli jövőben két közúti hid ja 

lesz Szegednek. 

A tárgyalások -kiterjedtek arra is, 

ami az államvasutak nézőpontjából talán 

a legm-egfontolandóbb kérdés: hogy a Ti-

sza folyó melyik szakaszán épüljön az uj 

hid? Eddig az iá vélemény alakult ki, 'hogy 

a legmegfelelőbb -lenne, ha a mai közúti 

és a régi vasúti hid között épülne ki, a 

végleges elhelyezése azonban annak a sok-

milliós államvasuti beruházási program-

nak a teljes elkészítésétől függ, amelynek 

a keretében az uj rendező pályaudvart, az 

uj vasúti műhelyt és a központi pályaud-

vart fogják tető alá juttatni. Budapesti tu-

dósítónk értesülése szerint a sokmilliós 

vasúti beruházások ügye is a legjobb uton 

halad, ugy, hogy a mai diszpozíciók sze-

rint öt éven belül a beruházási program 

meg fog valósulni. 

Az uj államvasuti építkezésekkel szo-

ros összefüggésben van a halas-kiskundo-


