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lép, hirdetni fogja eszméit, szóval suffra-
gette lesz. 

„A nőknek is kell világnézettel birniok. 
Előbb kell, hogy áttekintésük legyen, hogy 
megértsék a körülöttük történteket, ők is ta-
nácskozzanak és tanácsoljanak, végül együtt 
kell dolgozniok a férfiakkal" . . . Ezt mondja 
Franka és igy is cselekszik. 

A rózsaünnepélyen találkozik Franka Vic-
tor Adolf herceggel, aki megszereti a nagy-
szerű gondolkodású, forró temperamentumu 
leányt és megkéri a kezét. A féltékeny Hel-
mer, aki közben világhírűvé lett, közbelép, 
de nincs mitől tartania, mert Franka vissza-
utasítja a hercegi kérőt és a költőé lesz, akit 
szerét. 

Ez a szerelmi történet szépen van megraj-
zolva a nemzetközi miliőben és ugyancsak 
internacionális eszmék közepette és minden-
esetre hathatós és népszerű eszközévé lesz a 
béke apostolnőjének. 

— F e r e n c Ferdinánd trónörökös 
Pusztaszeren. Ferenc Ferdinánd trón-
örökös nemsokára személyes megjelenésé-
vel tiszteli meg a pusztaszeri kastélyt. Pal-
lavicini Sándor őrgróf meghívására a trónörö 
kös eljön az idei téli vadászatokra és a pusz-
taszeri kastélyban fog lakni. A nagyszabású 
vadászatok december negyedikén kezdődnek 
és több napig tartanak. Ferenc Ferdinánd 
december negyedikén érkezik külön vonaton 
Kistelekre s onnan kocsin hajtat a puszta-
szeri kastélyba. Ferenc Ferdinándon kívül 
több előkelőség is vendége lesz az őrgrófnak. 

— A szegedi vasúti palota ügye. A vasúti 
palota épitő bizottsága november 20-án a pol-
gármester elnöklésével ülést tart. Az ülésen 
részt vesz Szukovathy István államvasuti 
igazgató is. A bizottság szemlét fog tartani 
az épülő vasúti palota felett. 

— Glattfelder püspök Szegeden . Glatt-
felder Gyula dr püspök Budapestről, ahol a 
katolikus nagygyűlésen vett részt, Szegedre 
érkezett. A perronon Jászai Géza címzetes 
püspök, Barmos György gvárdián és több 
lelkész várta. A főpásztor a, belvárosi plébá-
nián szállt meg. Szegedre azért jött, bogy a 
nyolcadik osztályos főgimnáziumi és reális-
kolai növendékeket gyóntassa. Délutántól es-
tig gyóntatta a diákokat. A megyéspüspök 
péntek reggel Leiére utazott, ahonnan még 
este visszaérkezett. A gyóntatásokat szom-
baton folytatja. Glattfelder püspök valóban 
olyan főpap, aki a beszédeiben hirdetett el-
veket az életben tettekkel is meg akarja va-
lósítani és a fáradalmakat nem kímélő mun-
kában maga jár elől a jó példával. 

— Újságírók köszönete . A magyaror-
szági hírlapírók nyugdíjintézete a következő 
levélben mondott köszönetet Szeged városá-
nak azért, hogy Lázár György dr polgár-
mester indítványára alapitó tagul belépett a 
hírlapírók nyugdíjintézetébe: 

Nagyságos 
Lázár György dr urnák 

Szeged szabad királyi város 
polgármesterének 

Szeged, 
Szeged városa Nagyságod indítványára 

1911. év junius 30-án tartott'közgyűlésén el-
határozta: „bogy a Magyarországi Hirlap-
irók Nyugdíjintézetének alapitó tagjai közé 
4000 korona alapítványi összeggel belép, en-
nek a tőkének négy százalékos kamatait költ-
ségelőirányzatába éven kint 160 koronával 
beilleszti mindaddig, aipig a támogatni ki-
vánt nyugdíjintézet fönnáll, ezt az összeget 
évenkint az intézet pénztárába julius 1-éig 
befizeti, föntartván azt a jógát is, bogy az 
egész alaptőkét egyszerre' vágy részletben 
befizesse." Amikor ezt a határozatot a bel-
ügymininzter 132712—911. szám alatt most 
helybenhagyta, fogadja Nagyságod ezért az 
indítványért és az indítvány keresztülvite-
léért mélyen átérzett hálás köszönetünket. Ar-
ra kérjük Nagyságodat, hogy ezt a köszöne-
tünket a törvényhatósága előtt is tolmácsolni 

kegyeskedjék, azzal, bogy mi Szeged városá-
nak ezért a pártfogásáért hálásnak fogunk 
mutatkozni. Alapszabályaink értelmében az 
alapitó alapítványa jogán képviselőt küld 
igazgatóságunkba. Kérjük Nagyságodat, 
bogy ezt megnevezni szíveskedjék. 

Budapest, 1911 november 15-én. 
Teljes tisztelettel Heltai Ferenc elnök, 

LenJcey Gusztáv titkár. 
— Bnrg Károly. Bécsből jelentik: A ki-

rály jóváhagyta Károly Ferdinánd főherceg-
nek a főhercegi és katonai rangjáról való le-
mondását. Egyben megengedte, hogy a fő-
herceg a Burg Károly nevet viselje. A főher-
ceg és Czuber Berta szerelmi regénye ezzel 
az utolsó fejezethez ért. 

— Liszt-ünnep Szabadkán. A szabad-
kai filharmóniai társaság a jövő hét csütör-
tökén ünnepli meg Liszt emlékét. Előadásra 
van ezeken kívül Haydn „Ora"-szinfóniája 
mény, továbbá a tizenkettedik rapszódia 
Bartók Béla interpretálásában. Ugyancsak 
Bartók fogja eljátszani Beethoven es-dur 
zongoraversenyét zenekisérettel. A műsoron 
van ezeken kivül Haydn „Ora"-sz;imföniája 
és Bach egyik vonószenekari suitje. A hang-
versenyt, mely a társaságnak tizenkettedik 
nyilvános szereplése, Lányi Ernő karnagy 
vezényli. Bevezetésül Kern Aurél szabad elő-
adásban fogja ismertetni Liszt jelentőségét. 

— A Stefánia-sétány rendezése. A Ste-
fánia-sétányt tudvalevőleg a gyermek játszó 
térrel kibővítik. A tanács mai üléséből elren-
delte a gyermekjátszó tér feltöltését s uta-
sította a mérnökséget, bogy e tér csatorná-
zási és feltöltési terveit készítse el s tegyen 
javaslatot a megtartandó versenytárgyalás-
ra. E munkákra még 5000 koronája van a 
tanácsnak. Mivel ez az összeg kevés, a tanács 
a középitési tanácstól reméli a hiányzó költ-
ségek megtérítését. 

— Házasság. Gaál Endre dr városi taná-
csos és felesége, született Ströbl Mariska lá-
nyát, Mariskát, szombaton délelőtt vezeti ol-
tárhoz a szegedi református templomban 
Kovács Gyula magyar királyi honvédszám-
tiszt. Az egyházi szertartáson a református 
egyházi daloskör Dávid Mihály karnak ve-
zetésével énekel, a szinház nőkara pedig 
operaáriákat ad elő. 

— Szegény gyermekek fölrnházása. A 
kisdedóvó és jótékony nőegyesiilet vasárnap 
délután bárom órakor a rókusi óvóiskola dísz-
termében Erzsébet-ünnepélyt tart. Az ünnep 
után szegény gyermekeket ruháznak föl. 

— Lázonganak a csajkások. Titelből 
jelentik: Ismeretes az a mozgalom, amelyet 
a csajkások indítottak nemrégiben. A csajká-
sok Bácska déli területét lakják. A föld miatt 
lázonganak, amely a községeké. A lakosság 
között akarják szétosztani a földet, mert a 
mint mondják, jussuk van hozzá. Két évvel 
ezelőtt veszedelmes méreteket öltött ez a 
mozgalom, alig lehetett lecsillapítani az elé-
gedetlen csajkásokat. A mozgalom most 
megujult. A csajkáskerületekben a napokban 
voltak a községi képviselőválasztások és 
mind olyan jelölteket választottak meg, akik 
a „szétosztó párt" hívei. Csajkásszentiván 
községben például, amelynek a fele német, 
egyetlen egy németet sem választottak be a 
képviselőtestületbe, hanem csupa szétosztó 
szerbet, a forradalmi párt vezéreit. A néme-
teket nem szeretik, mert ezek már belenyu-
godtak a megmásithatatlanba s nem akar-
nak háborúskodni. A csajkás falvakban most 
éjszakánkint kipirult arccal, titokzatosan 
suttognak a parasztok. A csendőrök s a fa-
lusi intelligencia attól fél, hogy véres lesz a 
tavasz a csajkásoklakta vidéken. Már most 
gondoskodnak mindenfelé a csendőrök meg-
erősítéséről. 

— Fejlesztik a tanyai központokat. Sze-
ged város rohamos fejlődésével mind ége-
tőbb szükséggé vált a tanyai központok fej-
lesztése is s ezért már a költségvetés tárgya-
lásakor programba vették, sőt bizonyos ösz-
szeget is tételbe vettek. Tekintettel az ügy 

rendkivül sürgős voltára, a tanács érdemben 
kiván foglalkozni s ezért a közgyűlés hatá-
rozatát hozzájárulás végett áttette a középi-
tési tanácshoz. 

— A naptárreíorm meghiúsulása. A 
Londonban megtartott kereskedelmi kama-
rák kongresszusa — mint már emiitettük — 
azt a határozatot hozta, hogy a húsvéti ün-
nepeknek egy meghatározott dátumhoz való 
kötése és a Gergely-féle naptár reformja tár-
gyában nemzetközi diplomáciai konferenciát 
fog összehívni Svájcban. Mint Bernből je-
lenti, a konferencia terve meghiusult, még 
pedig több okból. Maga a berni szövetségta-
nács nem valami nagy kedvvel karolta fel a 
tervet, mert a megvalósítása sokkal nagyobb 
formális és materiális nehézségekbe ütközik, 
mint ahogy általában hiszik. A reformnál 
ugyanis nemcsak világi, hanem egyházi kér-
dések is merülnek fel és a szövetségtanács 
kérdést intézvén a különböző államokhoz és 
egyházfőkhöz, a kérdésre mindenhonnan ne-
gativ választ kapott; különösen Rómában és 
Szentpéterváron tudni sem akarnqk a nap-
tárreformról. 

— Weymana győztes" A Reimsban tartott 
katonai repülőversenyek döntő mérkőzéséből 
Nieuport-féle monoplán került ki győztesen. 
Weymann vezette a 100 lóerős motorral föl-
szerelt gépet, amely előirás szerint 300 kiló 
súlyt vitt magával. Reimsból egyfolytában 
repült Amiensbe és vissza és a háromszáz-
kilométeres utat leszállás nélkül 2 óra 30 
perc alatt tette meg, ami óránkint 120 kilo-
méteres sebességnek felel meg, egy másod-
perc alatt tehát két kilométernek. Ez a való-
ban szép eredmény azokat is meglepte, akik 
a verseny nehéz propoziciói ellenére is biza-
kodtak a sikerben. Weymann, a kitűnő pi-
lóta, minden elismerést megérdemel és nagy 
meghatottsággal emlékeznek meg az aviati-
kusok Nieuportról, aki zseniális konstruk-
ciójának ezt a diadalát nem érhette meg, ha-
nem maga is nemrég áldozata lett a levegő 
meghódításáért folyó küzdelemnek. A többi 
gépek sikere is az aviatika rohamos fejlődé-
sét bizonyltja. A harminc versenyző közül 
tizen jutottak be a döntőbe; oly eredmény ez, 
amelyet a verseny kiírásakor alig mertek 
reményleni. A második helyet is monoplán 
foglalta le, Deperdussin gyártmánya, szin-
tén 100 lóerős Gnome-motorral, amelynek a 
pilótája Prévost volt. Az utat 3 óra 15 perc 
alatt tette meg. Két Henri Farman-féle bip-
lán ért be a harmadik és negyedik helyre, 
Fischer és Barra pilótákkal; Maurice Far-
man biplánját ötödiknek hozta be Renau és 
a Frantz kormányozta Savary-biplán hato-
dik lett. A monoplánok tehát beigazolták, 
bogy a gyorsaság dolgában fölötte állanak a 
nehézkesebb biplánoknak, amelyeket azon-
ban katonai szempontokból nagyobb stabi-
litásuk és teherbírásuk tesz használhatóvá. 
A győztes százezer frankot nyer és a hadve-
zetőség nyomban tiz gépet rendel meg gyá-
rában, ami megint négyszázezer frank. Ilyen 
magas dijat még egyetlen repülőversenyen 
sem adtak. Igy viszi előre a tömeggyilkos-
ságra való előkészülés az aviatika ügyét. 

— A trachomás zászlóaljak. Szabadka 
város közigazgatási bizottsága november 
11-én tartott ülésén Günther József dr főor-
vos indítványára elhatározta, hogy a tracho-
mának a katonaköteles legénység közötti 
óriási mértékben való terjedése tárgyában 
felír a honvédelmi és belügyminiszterhez. A 
közigazgatási bizottság ezen határozata sza-
badkai tudósítás által felkerült a fővárosi la-
pokba is, amelyek, mint érdekes és megvaló-
sitható eszmével, foglalkoztak ezzel a hatá-
rozattal. Günther József dr szabadkai főor-
vos a következőket mondotta a trachomás 
zászlóaljakra vonatkozólag: 

— Abban a határozatban, amelyet a köz-
igazgatási bizottság javaslatomra hozott, a 
trachomás zászlóalj volt a legkevésbbé fon-
tos. Jelentést tettem arról, hogy a trachoma, 
ellenére annak, hogy két trachomás iskolánk 
és tizennégy nyilvános trachoma-rendelőnk 


