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seivel ellensúlyozzuk. Épen azért célszerűnek mutatkozik,
hogy a
törvényhatóság
egyelőre ugy intézkedjék, hogy az érvényben iévő 1907. III. t.-c. egyelőre a legszükségesebb novelláris módosításokkal érvényben
tartassák és csak a külfölddel kötött szerződések életbelépte után látnának az iparfejlesztés ügyének teljes revíziójához.
Magától értetődőleg, az elmondottak
nem tartalmaznak javaslatot az összes részletkérdésekre vonatkozólag, csak azokat az
általános elveket ismertetik, -melyek az uj
iparfejlesztési, törvényben kifejezésre juttatandók volnának. Szükségesnek mutatkozik
azonban, hogy -amennyiben a kereskedelmi
minisztérium a törvényjavaslatot elkészíti,
azt még egyszer, részletes tárgyalás céljából az összes érdekképviseleteknek, kereskedelmi és iparkamaráknak megküldje.
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Szinházi műsor:
CSÜTÖRTÖK: Gombaszögi Frida veud-ógfölléptésvel bérletszünetben rendes helyárakkal A mandarin, kinai játék.
PÉNTEK: Gombaszögi Frida Vendéggel
bérletsziinetben Halló, vigjáték.
SZOMBAT: d. ru. Pósa-ünnep.
SZOMBAT este A kis barátnő, operett.
(Bemutató.) Páris s/3.
VASÁRNAP d. u. Böském, operett.
VASÁRNAP este: A kis barátnő, operett, páratlan 3/».
* Magyar librettó Puccini számára.
A Nemzeti Szinház az idei szezonban akarta
előadni Hevesi Sándor dr. u j -darabját, melynek A szent szűz rózsája a cime. A darab
azonban nem kerülhetett szinre a főszezonban és a szinház, amely a renaissiance-drámától nagy sikert várt, Hevesi Sándor darabjának előadását a jövő szezonra halasztotta. „A szent sziüz -rózsája" azonban a jövő
szezonban sem fog szinre kerülni a Nemzeti
Szinházban. A dráma előadási jogát a milánói Ricordi-cég szerezte meg, azzal -a szándékkal, hogy megzenésitteti. Hevesi darabja
ugy került Ri-cordiókihoz, hogy a niagy olasz
kiadóoég renaissan-ce-dirámát keresett operalibrettónak. Az utóbbi évek legnagyobb sikere Montemezzi u j operája, amelynek a librettója ugyancsak a renaissance .idejében játszódik és a Rioordi-cég hasonló tárgyú operalilbrettót keresett, Ricordiék budapesti
ügynöke hívta föl a figyelmüket Hevesi -Sándor u j darabjára és a dráma annyira megtetszett a kiadócég-nok, hogy az előadás, illetőleg megzenésítés jogát megszerezte, de
azzal a kikötéssel, hogy a darabnak öt évig
nem szabad drámai szinházban szinre kerülnie. A Ricordi-cég A szent szűz rózsáját —
Puccini számára szerezte meg, aki ,már elolvasta a darabot és hajlandóinak nyilatkozott a megzenésítésre. A tárgyalások most
folynak ás két héten belül végleg in-egkötik
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a szerződést, ugy, hogy Puccini legközelebbii
operája magyar librettóval keriil szinre.
* A szentesi színigazgató. Szentesről
jelentik: A szín-ügyi bizottság ülésén a városi szinliázat őszre Krémer Sándornak, az
ungvári kerület igazgatójának adta,
* A délvidéki szinikerület uj beosztása.
Nagybecskreken
a szinügyi választmány
DelUmanics Lajos dr. főispán elnöklósé-vel
most állapította uneg a délvidéki szili iker illetnek az 1914—15-iki szezonra váló beosztását. Eszerint: Oravioa-bánya augusztus 28-tól
szeptember 20-i,g, Nagyb-easkerek szeptember
20-tól október 31-ig és április 21-től -május
21-ig, Zomlbor noivember 1-től január 15-ig,
Pet-rozs-ény január li5-től február l-ig ós junius 11-től julius 31-ig, Lúgos február 1-től
április l-ig, Vexse-c április 1-től április 21-ig,
Resicabányia május 21-től junius 4-ig, Herkuilesfiindő augusztus 1-től augusztus 28-ig.
* A kis barátnő. A szinházi iroda jelenti:
Strausz Oszkárnak, a Varázskeringő geniális szerzőjének u j operettje, A kis barátnő,
lesz ennek a szezonnak utolsó operett újdonsága. Azok a kvalitások, amelyek népszerűvé tették a világhírű Varázskeringőt, fokozott mértékben vannak m-eg A kis barátnőben. A szerző fejlődésének eklatáns bizonyítéka ez a darab, nem útszéli zene, hanem
maradandó érték. A bédsi Carlteaterlből indult világkörüli útjára. Berlin kényes közönsége elfogadta, Budapesten csakis -azért
nem került eddig szinre, mert a színházakat s-zerződésük kötötte .más darabokhoz. Nívósabban ne-m is lőhetne a szegedi szezont
befejezni, mint ezzel az operettel, amely bizonyára műsordarab marad az őszi idényben is.
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Mexikó és Unió. Washingtonból jelentik:
Wilson elnökkel folytatott hosszú tanácskozás után a kabinet tagjai kijelentették, hogy
Wilson bizik benne, hogy a közvetítésnek
eredménye lesz és további bonyodalmaktól
Mexikó meg lesz kiméivé. — Daniels tengerészeti miniszter Badger
tengernagytól
táviratot kapott, mely közli, hogy Tampikónál egész nap élénk harc folyt.
A francia kamara első ülése. Parisból
jelentik: A francia kamara j-urtius elsején
fogja tartani első -ülését, mindjárt ezein a -napon, amely egyúttal az -elnökválasztás napja is, lesz az első"heves összeütközés az egyes
pártok között. Az elnökválasztás szavazatainak aránya nemcsak -az elnökség sorsát fogja eldönteni, hanem -tág perspektívát nyújt a
jövőre is, miért az elnökválasztó szavazatok
arányából m-indig az is kiolvasható, hogy a
kormány nehéz időben hány szavazatra, számithat -feltétlenül. A szocialisták és a radikális szocialisták -már most is tudtára adták a
kormánynak, hogy szavazataikra csak bizonyos es-etekben számithat. Az elnökválasztásra vonatkozólag elhatározták a szocialista és
a -radikális szocialista pártok, hogy Dechanelnek, -a kamara régi, köztiszteletben álló elnökének -ellenjelöltet állítanak, mert a szocialista párt-ok az utóbbi időben nagyon elégedetlenek voltak Decbanel -dlnökösködésével.
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Látogatás
a bejelentőhivatalban.
— Nyolcezer lakost írtak eddig össze. (Saját tudósítónktól.) Május 11-én író1'
meg Szegeden a bejelentőhivatal, ameb
szakemberek véleménye szerint hamaros"11
egyik fontos s z e r v e lesz a v á r o s r e n d é s z e t i t ^
ós közbiztonsági intézményeinknek. A -bek'
lentőlhivatal
felállításának megvalósulás3
mindenesetre jelent valami e r e d m é n y t 1:
-Szegeden, ahol olyan sokáig Vajúdik minik11
és hosszú vajúdás után is legtöbbször egró
szül a hegy. Az eredmény azonban csak te
kor lesz kézzelfogható, h a a b e j e l e n t ő l i i v a t a
-a hozzá fűzött v á r a k o z á s n a k m e g f e l e l , 1111
is
ahogy minden valószínűség szerint meg
fog felelni. A külföldön nem igen vált be
az aipr-ólékos gondot, nagy (fontosságot és ,
relmet igénylő intézmény, amelynek
súlyos hibája a lakosság állandó moleste8
lása, de a speciális magyar viszonyok köz©
mindenütt n-agyszenüen termő talajra talá '
A szegedi bejelentchivatal, mint már k
leztük, a iSzéchenyi-téren, a Tóth Péterié' 8
háziban nyiert ideiglenes elhelyezést,
hivatalra nézve nem épen a legjobb ®e= ^
elásnak feg bizonyulni, mert a ház belüli
épen nem modern épület. A. lépcsőház h3^
' líP'
az udvarban van, meglehetősen szűk es *
nyelmetlen, a bejárás igen körülményes
hivatal nehezen közelíthető meg, alig ® ^
oda az ernlb-er. Maguk a hivatalos (helyi00®
azonban eléggé tágasak, világosak -es
pek.
lAz telső emeleten hat szoba áll -a bejeid
tőhiivatal rendelkezésére. Az előszoba ®
letti udvari sióba a kézbesítők helyiség 0, •
előszobáiból egy másik ajtón keresztül e®,
nagy utcai szobába tehet menni. Ez a
donképeni bejelentőhivatal. A szobát egy
osztja két részre. A rácson belül foglte113
helyet a hivatalnokok. A falak mentén lia
talmas állványok vannak, az állványom ^
törzs'
bejelentőlapokat.
másak
a e
keszekre vannak A
osztva
és szobában
itt helyezik
la-pok részére hatalmas szekrények van©8^
A sarokszoba pedig Follráth Gy-ulának, ^
bejelentőhivatal vezetőjének a hivatala 9 ^
lyisóge. Ettől balra van az utolsó szoba,^
melyben a toloniook, foglyok és r a b o k
leütése történik.;
tel
A bejelentőhiivatal először is a lak-0
összeírásával kezdte meg a működését ^
összeírást ugy csinálják, hogy a rendőr© ^
szétküldik minden bázba a bejelentőlap 0
ós amikor ezek már ki vannak állítva, a ^
a rendőrök összeszedik ,a lapokat és be®
gáltatják a bejelentőlhivatalnak. A l a
összeirása kerületenkint történik ós a% _ .
szeirás elvégzésére a k-erületi nendórö^^_
ügyel. A bejelentőlhivatal ínég csak két
ja működik és ennek dacára már
lakost irtak össze, vagyis nyolcezer
tői-ap van már beszolgáltatva a bi' va
Tiz-tizenöt nap alatt az egész lakosság
szeirása meg fog történni.
1 lfft^
A bejelentői apókat most a neveit

Vasárnap délelőtt a magy. kir. honvg^
katona
Tisztelettel
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