
ditvány tárává (ható. mely. a közgyűlés előtt 
legalább négy nabpal a 'titkárinál benyujta-
tott. 

— Horvát önkéntesek. A honvédelmi mi-
niszter értesiti Szeged városát, hogy a zág-
rábi, eszéki és zimonyi felsőkereskedelmi is-
kolák Horvátország autonóm hatáskörében 
kereskedelmi akadémiákká szerveztetvén, az 
azokból kikerülő ifjak Magyarországon ön-
kéntességi jogot élveznek. 

» l 
— A románok és az uj görögkato l lkus 

püspökség. Nagyváradról jelentik : Az 
egész román közvélemény és felső papság a 
legradikálisabb álláspontot foglalja el a léte-
sítendő rij görögkatolikns püspökség ellen, 
mert az nj püspökségtől félti a román 'klérus 
a hegemóniáját. Hogy milyen aknamunkát 
folytatnak az ujj püspökség ellen román rész-
ről, arra nézve nagyon jellemző az az érte-
kezlet. bogy a bukaresti nemzetipárt legköze-
lebb diplomáciai utón fog a létesítendő n j 
püspökség ellen interveniálni. A román klé-
rus nemesak attól fél, hogy a római egyház 
hivéí szaporodnak, hanem főleg attól, bogy 
a maayar püspökség elmagyarositjn a romá-
nokat. Hogy milyen erőfeszítéssel küzd a 
román klérus az u j püspökség ellen, bizonyít-
ja az a körülmény is. bogy sikerült a romá-
niai nemzeti pártot is csatasorba állítania. 

— IVem adnak lakást a kántoroknak. 
Zámbó Károly rókúsi kántor az iránt folya-
modott a város tanácsához, ltogy az építendő 
rókáéi kétemeletes uj plébánia házban neki 
is adjanak lakást. A tanács mai üléséből el-
utasította a kérelmet. — A felsőtanyai kán-
torlak kibővítését kérelmezte a kántor. A ta-
nács elutasítja a kérelmet. 

— Andrássy Katá grófnő. Budapestre' je-
lentik: Andrássy Kató grófnő, Andrássy 
Gyula gróf volt belügyminiszter mostoha-
leánya csütörtökön délelőtt revolvert vásá-
rolt. Otthon Kipróbálta, miközben a revolver 
elsült és a golyó a grófkisasszony ballágyé-
kát súlyosan megsebesítette. A Herczel-sza-
natóriumba szállították, ahol majd műtétet 
végeznek rajta. Igy mondta el a történetet a 
grófi család. A fővárosban azonban szél télien 
beszélik, bogy nem véletlenség történt, ha-
nem öngyilkosságot kísérelt- meg a grófkis-
asszony. Az eset a főúri körökben nagy szen-
zációt keltett. 

— Vendéglősök kongresszusa. Az „Or-
szágos Vendéglős Egyesület" országos ven-
déglős-kongresszust rendez, melyen a hazai 
összes vendéglősioartársulatok. valamint az 
összes vendéglősök és korcsmárosok részt 
vesznek. A kongresszus 1912 május 14. és 
15-én lesz. A kongresszus tárgysorozata: 1. 
A vendéglősipar jogviszonyainak törvényes 
rendezése. 2. Az italmérési engedélyek sza-
bályozása. 3. A vendéglősök gazdasági érde-
kében közraktárak (depók) létesítése. 4. Ál-
lásfoglalás az élelmiszerek karteliei ellen 
(Ide tartozik a .védekezés a sörgyári kartel 
ellen is). Erre nézve megfelelő törvényt 
akarnak sürgetni. 5. A hazai idegenforgalom 
emelése közgazdasági és a vendéglős-ipar 
szempontjából. 6. Állásfoglalás a fogvasztási 
adóbérletek ügyében. 7. Az italok nyilvántar-
tásának megkönnyítése. 8. Az országos ven-
déglős egyesület célja és feladata. 

— Uj eskflreform a török katonáknál . 
Konstantinápolyból jelentik: A modernség 
szelleme egészen beférkőzött Törökország-
ba s még a hadsereg régi hagyományait is 
megtörte. Kiderült ez szerdán azokon a fé-
nyes ünnepségeken, melyeket négyszáz uj 
tiszt hüségesküjének letételekor rendeztek. 
Az uj tisztek kijzött van négy görög, sőt egy 
zsidó is, de ez még nem keltett olyaü nagy 
feltűnést, mint maga a hűségeskü. Ebbe a 
formulába ugyanis azonkívül, hogy az u j 
tisztek kötelezik magukat szárazon és vízen 
a szultánnak engedelmeskedni, beleszőttek egy 
modern kiegészítést, azt, hogy az u j tisztek a 
levegőben is engedelmeskedni fognak a szul-
tánnak. Ezzel a kis kétszavas újítással a tö-
rök hadsereg alighanem úttörő. 
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— Rooseve l t kudarca. Az elnökvá 
lasztás próbáján odaát Amerikában Roose-
velt nagy kudarcot rallott. Ezt jelenti egy 
newyorki távirat. Az előzetes választásokan 
teljes vereséget szenvedett, de a hívei meg 
nem adják még magukat, a választás meg-
ismétlését követelik. Még pedig azzal, liogy 
az u j választási rendszer még csak nagyon 
hiányosan működött. A legutolsó jelentések 
szerint Taftnak eddig kilenc ren, Roosevelt-
nek ellenben csak két delegátusa van. New-
yorkban egyetlen Roosevelt-párti delegátust 
sem választottak. Broóklynben pedig Roose-
veltnek csak egy liivét választották meg. 

— A szegedi ínunkásbiztositó pénztár 
évi jelentése. A szegedi munkásbiztositó 
pénztár most tette közzé .az 1911-jk évről szóló 
jelentését, A jelentésnek legszembetűnőbb ré-
sze a taglétszám folytonos emelkedése. 1908-
ban 11.972. 1909-ben 12,412. 1910-ben 15,241, 
1911-ben 15,618 tagja volt a szegedi pénztár-
nak. E szerint Szeged lakosságából — számít-
va a vidéki pénztári tagokat is — minden 
tizenkettedik ember tagja a pénztárnak. A 
jelentés részletesen ismerteti a pénztár műkö-
dését, A pénztár vagyona 539.000 korona. Évi 
kiadása 400.000 korona. Ezzel szemben beteg-
segélyezési járulék címén ugyanannyi bevé-
tele volt a pénztárnak. A tagforgnlmi statisz-
tika szerint legtöbb tagja a pénztárnak 
augusztus közepén volt (17.312), legkevesebb 
januárban (13.986). A tagok 10 százaléka nő. 

, —Budapest lakossága . A magyar királyi 
központi statisztikai hivatal az 1910. évi nép-
számlálás eredményeit most dolgozza fel s 
a népszámlálásról kiadandó nagy mii első 
kötetét, mely a fontosabb demográfiái ada-
tokat tartalmazza, ez év nyarán fogja közre-
bocsátani. Minthogy a Budapest székesfővá-
rosra vonatkozó adatok már fel vannak dol-
gozva, a statisztikai hivatal, arra a nagy ér-
deklődésre való tekintettel, mely az ország 
fővárosának fejlődését kiséri, a fontosabb 
adatok egy részét már mostan közzéteszi. A 
legújabb statisztikai eredményeik a főváros 
népességi 'viszonyainak minden oldalról való 
preciz és hiteles képét adják. S mindjárt an-
nak az eredménynek, mely a fővárosi né-
pesség legutóbbi tiz övi szaporodásának 
csekélyebb számában mutatkozik, megtalál-
juk a magyarázatát a főváros közelében levő 
községek népességének aránytalan megnöve-
kedésében. Százezer körül jár az a lélek-
szám, melyet Budapest főváros az utóbbi 
évek alatt állandó lakosságából veszített. A 
pár ezer híján egymillió lakosság helyett az 
1910. évi statisztika csupán 863.735 lelket tu-
dott Budapestről kimutatni. A másik érdekes 
adata a mostani statisztikának a nőkre vo-
natkozik. Az újonnan feltárt adatokból ki-
derül, ho?v a női népesség számában nagy a 
tulprodukció, vagyis harmincezerrel több nő 
van Budapesten, mint férfi s a múltkori nép-
számlálás óta a nőknek ez a számbeli túl-
súlya kétezerrel növekedett. 

— Huszárt isztek fogadalma. Változ-
nak az idők felettünk és mindennap uj, vá-
ratlan csodáknak leszünk szemtanúi. A szo-
ciális és gazdasági életfelfogás a társada-
lom minden körében tért hódit és csakhamar 
eljutunk oda, hogy a régi módra mulatós, 
könnyelmű és haladni nem akaró Magyar-
ország helyett egy modern és törekvő kul-
turáltamban fogunk élni, ahol az emberek ta-
nulnak és dolgoznak és nem az örökség-el-
veréssel töltik el az életüket. Ezt az örven-
detes változást és haladást látjuk abban az 
érdekes fairben, hogy a Vilmos huszárok 
nagyváradi zászlóalja egyesületet alakit a 
szolid, múlatás nélküli élet ápolására. Az uj 
egyesület, amelyik a Royal-kávéházban egy 
.barátságos eszimefcsere után valósult meg. 
„Az antikonzumista egyesület" címet viseli. 
A megalakulás előzményei röviden a követ-
kezők: A nagyváradiak kedvelt Vilmos hu-
szártisztjei között az utóbbi időben szolid-
sági irányzat kapott lábra. Tisztek kerültek 
a nagyváradi svadronhoz, akik egészséges 
álommal aludták át a mámoros, pezsgős éj-
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szakákat, akik csak a szolgálatnak éltek és 
mulatós huszár életben nem vettek részt. A 
szolid tisztek viselkedése nem maradt hatás 
nélkül a mulatós tisztekre s mikor indítványt 
tettek, szóbeszéd közben, hogy: alakítsunk 
egy antikonzuimista egyesületet! A tervet 
nagy lelkesedéssel fogadták és egy pár perc 
múlva megalakult a monarchia legelső „szo-
lidságot célzó huszártisztek egyesülete." Aki 
az egyesület tagja, az szolidsági fogadalmat 
tesz, azaz nem konzumál sem pezsgőben, 
sem más italban, sem más lumpolásokban 
nem vesz részt. Amint hírlik azonban nem-
sokára megalakul ezzel szemben a konzu-
mista egylet is a Vilmos-huszárok körében 
és ennek a konzumisía egyletnek a működése 
sokkal pozitivabb irányú lesz. Vagyis:- im-
már a Vilmos huszártisztek is gazdasági 
alapon szervezkednek. 

— Véres s tat iszt ika. Amerika a szé-
dítő arányok hazája. Ami merészet az euró-
pai agyvelő kigondol, azt odaát megvalósít-
ják. Európa a koncepció, Amerika a kivitel 
országa. Az amerikai gyáripar messzi túl-
szárnyalja az óvilág gyáriparát. De nemcsak 
a termelésben, hanem az embergyilkolásban 
is Amerika vezet. A washingtoni kereske-
delmi kormány most állította össze az elmúlt 
esztendők erre vonatkozó statisztikáját. A 
statisztika szerint Amerikában az ipari mun-
kások közül negyvenezer ember pusztult el 
szerencsétlenségek és balesetek következté-
ben és közel kétmillió sebesült meg kony-
nyebben vagy súlyosabban. Hivatalos sta-
tisztika mondja ezt. Semmi esetre sem túl-
zott tehát a számokiban. Sőt talár, nem is 
vallja be a teljes igazságot. 

— Az olasz-török háborn. Konstan-
tinápolyból jelentik: Egy olasz lapnak jelen-
tése, bogy az olasz flotta kiforszirozta a 
Dardanellákba való behatolását és négy tö-
rök hadihajót tönkretett, teljesen koholt állí-
tás. Semmiféle hivatalos hir nem érkezett ide 
arról, hogy az olasz flotta a Dardanellák el-
len operálna, sőt arról sem, hogy Lemnos 
vagy Tenedos közelében megjelent volna. — 
Rómából jelentik: Mint Hodoidából jelentik, 
Szulejman basa csapatából négyszáz ember, 
aki kevéssel ezelőtt Muhailnál a Szalid Idrisz 
ellen balul végződött csatában résztvettek, 
föllázadt. Szulejman basa ágyukat szegez-
tetett rájuk és csak igy tudta őket engedé-
kenységre kényszeríteni. — Konstantiná-
jwlyból jelentik: A hatalmak két csoportjá-
hoz tartozó két pénzügyi nagyság, kik ide-
érkeztek, kijelentette, hogy tudomásuk sze-
rint a pénzvilág a keleti üzleteket illetőleg a 
legnagyobb tartózkodással fogja tanúsítani. 
Ez mindaddig igy lesz, amig Törökország 
belső és külpolitikája nem tisztázódik a ke-
leti üzleteket illetőleg. ' 

— F u r c s a házasság . Resicáról jelentik: 
A legközelebbi napokban Lórincz Anna het-
ven esztendős asszony fog örök hűséget es-
küdni Zsorcz Demeter harminc éves oláh le-
génynek. A házasságnak pikáns előzménye 
van. Az öregasszony szemet vetett a csinos 
legényre, aki azonban nem viszonozta érzel-
meit. Erre az asszony ritka fortélyhoz folya-
modott. Leányával, aki nemrégiben másál-
lapotba jutott, bepereltette gyermektartásért 
Zsorczot, akinek soha nem volt viszonya a 
leánnyal. Zsorcz abba a kellemetlen helyzet-
be került, hogy nem tudott védekezni és mi-
vel félt a pör kimenetelétől, belement az 
öreg asszony által ajánlott megoldásba. Ez 
pedig az volt, hogy a pört visszavonták és 
eljegyezték egymást. 

— A kré ta i kérdés . Konstantinápoly-
ból jelentik: A Janii Gazetta közlése szerint 
a krétai kérdés legutóbbi fázisában Anglia a 
vele folytatott tárgyalások folyamán kate-
gorikusan kijelentette, hogy: ha Kréta szi-
getén akár a legcsekélyebb támadást is in-
tézik mohamedánok ellen, a szigetet kato-
nailag azonnal megszállják. A státuszkvót 
meg fogják őrizni és krétai képviselőknek. 
Aténba való kiküldetése tilos lesz. Orosz-
ország és Franciaország, a lap jelentése 


