
1914. április 17. DÉLMAGYARORSZÁG 1. 

János házbéradó behozatailának esete áll ©lő, 
átmenetileg három éven keresztiül még 11 
százalékos általános házbéradó alkalmazan 
dó. 

Miután pedig Szeged város belső terüle-
tére nézve, az általános házbéradó már 1910. 
évben behozatott és ettől az időtől kezdve a 
14 százalékos kulcs helyett átmenetileg há-
rom éven át a 11 százalékos kulcs alkalmaz-
tatott, az átmeneti idő lejártával, vagyis 
1913. évi január 1-től kezdve már a 14 száza-
lékos kulcs volt alkalmazandó. 

Budapest, 1914. április 13-án. Teleszky 
János, pénzügyminiszter. 

A közgyűlés természetesen- n-em tehet 
egyebet, mintlt-ogy tudomásul veszi a minisz-
ter leiratát. 
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SZEGEDI KALENDÁRIUM 

~~ AZ IDŐJÁRÁS húsvétkor 
Szombat j kedvezőre fordult. — Itt a 

. I tavasz, mondották az em-
el Jm^ I berek és előbújtak s ámul-

M h l 1 teá hölgyeiken, a szegedi 
i hölgyeken, akik esztendőről 

-smmHau^ammi esztendőre fényűzőbben öl-
tözködnek, szépülnek, ra-
gyogónk és tündökölnek 

ta vaszkor. 
Az első meleg napsugár egészen rendkí-

vüli hadseregét a diratoos ruhamegoldások-
nak, a színeknek és vonalaknak szólította elő. 
Délben, vagy este hatkor, amikor a hivatali 
vagy üzleti élet véget ért, az ember elká-
bult, hogy a kis hivatalnokleányok milyen 
pompázó köntösökben léptek ki az utcára, a 
hivatalukból, amelybe, „mintha nem is lettek 
volna. benn". 

Tessék megfigyelni: a nyolcvan korona 
havi fizetéses irodista kisasszony is antilop-
papucsot hord és különös gondot fordit a 
harisnyájára, a blúzok nagy változatossága, 
a maga készítette kalapok, sokfélesége nagy 
ruhatárra enged következtetni, figyelmes 
vizsgálat után azonban meggyőződünk róla, 
hogy ez d nagy garderobe alig kerül többe, 
mint a régi, a fogyatékos és szegényes, az 
anyag, amelyből a toilette készült, olcsóbb, 
igaz, hogy hamarabb romlik, de ezzel is a 
változatosság elvét szolgálja, 
, A tavaszt három nap óta megcsúfolja az 

április és gúnyt üz a kicsi nőkből is. az utcá-
kat hideg szél járja, a nap sütését félelme-
les és viharzó felhők homályosítják és éjsza-
kánkint . . . fagy. A tavasz szabad és lenge 
ruháiban viruló szegedi kis kisasszonyok 
dideregnek és fagy-verten húzódnak meg a 
^Hámosak mélyén, reszketve, virágok ők is, 
a tavasz leheletére előszökkennek, de — ah 
~~~ akárhány derékbatör és elhervad ha jön 
", z  o sf, a mai élet intenzivebb a réginél, töb-
"'t és gyorsabban fogyaszt, nemcsak anya-
dót, életet is . . . 

A meteorológiai intézet jelentése szerint: 
Deli fagy és elvétve inkább csak keleten, 

m pg délen csapadék várható. — Sürgöny-
hrognózis: Éjjeli fagy, keleten, délen elvét-
Ve csapadék, — Déli hőmérséklet: 10.8 C. 
. A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal-

n n délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi-
vatal, A polgármester betegsége miatt nem 
logad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától 
délután 2 óráig. 

.. A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
Vzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz-
'árnál reggel 8 órától délután 2 óráig van 
'Dvatal ' 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hiva-
los óra. Állandó ügyeletes szolgálat, Betegek 
látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

SOMOGYI KÖNYVTAR, nyitva délelőtt 

10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a 
Képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet 
'ekinteni; helybeliek vasár- és wnnepnapo-

A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-
ja hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig 
tartja hivatalos óráját, a Berlitziskola he 
lyiségében, (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatás 
idő délután 1—3 Óráig tart, 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor 
Szibill, operett. Bemutató. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 
kezdve este 11 óráig: A pettyes szalag. Delek 
tiv dráma 4 felvonásban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután öt órától kezdve este 11 óráig: 
„Nílus királynője" 8 fel vonásban. 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig: A féltestvérek, dráma 4 felvo 
írásban. 

Az öregek 

(Saját tudósítónktól.) Mikszáthnak van 
egy aranyos adomája a fogatlan vén ember-
ről, aki a kapnifélfának dőlve, sir-ri keser-
vesen. 

— Mi baja bátyám? — kérdi részvéttel 
valami idegen úrféle. 

— Nincs nekem semmi bajom, — szepeg 
az öreg, — csak csúnyán megagyabugyált 
az idesapám. 

Az idegen elbámul. Hogy tehet -az. Hi-
szen az aggastyán nyolcvan esztendős. No 
ennek végére kell járni. Benyit a házba. A 
konyháiban egy pergament areu, ráncos ar-
cu, kehes vénség aprófát hasogat^ 

— Kend az édesapja annak a jó ember-
nek, aki odakint sírdogál? 

— Én hátí 
— Ejnye, ejnye, aztán hogy volt. szive 

megverni azt a derék embert? 

— Derék az istennyilát! Megagyal-o-m 
még százszor is. Mirt nem fogad szót az 
é d e s a n y á m n a k ? 1 
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Szombat, vasárnap 

a második 

SHERLOCK HOLMES film 

Feiülmul minden feddigi 
detektív slágert, 

Nagy dráma 2 részben. 
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Előadások: Ví6,V«8 és 9 órakor 
vasárnap 2 órától folytatólag. 

És egy teknőben a kemence mellett -si-
pítva szólalt meg egy múmiává aszott isten-
telen. öreg asszony, a megbántott nagymama. 

Ezt az anekdotát frissíti föl az a kedves 
jelenet, ami ma egyik szegedi ügyvéd irodá-
jában történt. Hatalmas szál, csupasz arcú, 
fehér hajú öregember kereste az ügyvédet. 
Vedlett, zsíros ka,lapu aggastyán. A tartása 
délceg, csak az arcán, az apró fényes szeme 
körül a siirii redő árul ja el az esztendők já-
rását: 

— Az ügyvéd úrral -volna egy kis beszé-
dem. 

Az öreg letelepedett, jól esett neki a 
puha kanapén az ülés. Kissé megringatta 
testét: - ! ' -1 

— Tessék jegyzőkönyvbe venni, hogy 
Zsunk Demeter a -nevem, görögkeleti, szoho-
doli születés, hetvenhét, éves . . . 

Körülnézegetett a szobában. A szeme 
megpihent a képeken. A laj-bit kitárta ia mel-
lén: 

— Megszépült ez a város tekintetes 
uram. Épen hatvanhat esztendeje, hogy itt 
jártam. Régen volt. 

Egy kissé elgondolkozott, Az ügyvéd mo-
solyogva hallgatta, nézte. Az öreg nagyokat 
sóhajtott: 

— Azért jöttem tekintetes uram, mert a 
szolgabírónál, meg a jegyzőnél hiába járok 
Tízszer is megfordultain, biztattak, mégis 
-csak be kellett jönnöm a városba. A fene 
azt a vonatot, hogy összerázott, 

— Csak mondja <eil bátyám mi baj, hát-
ha segíthetünk rajta. 

— Hát ippen, hogy ez az instálom. Az 
idesapámat akarom kipörölni. 

Az ügyvéd meglepetten kapta fel a fe-
jét, 

— Az édesapját? Kend az édesapját? 
— Azt hát. Kilencvenegyiben rámiratta 

a vagyonát. Két szeszszió föld, belső telek, a 
kis ház. Már özvegy ember voltam, azóta há-
zasodtam. R ám Íratott mindent, hogy tart-
sam hóttáig. 

— Hány esztendős az öreg? 
— Százkilcnc. De ,az nem volna baj. Bal-

tával sem le.het agyonütni. Olyan az uram, 
mint a nyul. Friss, egészséges, ugy jár-kél, 
a korcsmában is megfordul, mint egy süldő-
legény. De az se volna baj. 

--- Hát mi a baj? 
— Az a baj, hogy a feleségem, meg a 

napam nem fér meg vele. Sokba kerül a tar-
tás, aztán az isten tudja meddig él még. Tet-
szene valahogy kipörölni a.telkemről. 

Az ügyvéd szép és szivreható magyará-
zatot tartott a vén fiúnak a tízparancsolat-
ról, a bibliáról, a gyermeki szeretetről, az 
öregek tiszteletéről, mig valahogy nagy ne-
hezen belenyugodott Zsunk Demeter, hogy 
ió, hát mégis csak megvárja mig a menytbé-
li magas hatalmasság tudja ki az apját a 
portájáról. -Sürün csóválgatta a fejét, hüm-
mögött, nyögött, toppantgaitott ós megszorí-
tott a az ügyvéd kezét: 

— Köszönöm az igaz tanácsot. Iszen igy 
van, ahogy a tekintetes ur mondta. De hogy 
megyek én rnos-t haza? -Mit mond az asszony, 
meg a napam? Aztán meg ki fizeti meg a 
költségemet? . . . 

— Tisztelgés a zászlónak. Washingtonból 

jelentik: A kormány Huerta hajlandóságát, 

hogy az Egyesült-Államok zászlajának tisz-

telegjen, tegnap -este elfogadta. Az amerikai 

hadihajók ainna-k megtörtént-e után- a mexi-

kói zászló -előtt fognak tisztelegni. — Wilsoti 

elnök kijelentette, ho-gy nincs példa arra, 

hogy egy tisztelgésre 'hasonlóképen ne vá-

laszoljanak. Ezért Huerta javaslatát el ke i 

fogadni. Wi-lson -hozzátette, hogy ímern sze-

retné a Csendes-óceán felőli partok blokád-

ját, mert ez hátráltatná Mexikó -kereskedel-

mi forgalmát a z Egyesült-Államokkal 

— Bolgár hercegek a királynál. Bécs-
ből jelentik: A kiráily tegnap délelőtt tizen-
egy órakor Schönbrunnban kihallgatáson fo-


