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ezalatt az idő alatt meggyőződik a város ta-
nácsa arról, hogy Almássy a bevétel-többletet, 
ami a helyárak fölemeléséből származik, a r ra 
fordítja, hogy drágább erőket szerződtessen 
és ezáltal nívósabb előadásokat produkáljon, 
akkor szó lehet arról, hogy a további két 
szezonban is hozzájárul jon a városi tanács a 
helyárak felemeléséhez, ellenkező esetben 
azonban a régi he lyárakat álli taná vissza. 
Csodálatát fejezte ki afelett, hogy a városi 
tanács ezen intenciói ellenére, ugy intézkedik 
a belügyminiszter, hogy egyszerre három évre 
szóló átemelést hagy jóvá. Ezér t tiltakozott 
is a miniszteri jóváhagyás tudomásul vétele 
ellen. 

Bárdoss Béla előadó kifejtette azután, 
hogy Balogh Károly teljesen tévedésben van 
az ügy lényege felől. A visszaküldött iratok-
ból bizonyította, hogy a tanács annak idején 
oly határozatot hozott, amely szerint a szín-
házi helyárak felemelését nem egy évre, hanem 
három évre javasolta. Nem áll tehát Baloghnak 
az az állítása sem, min tha a színházi hely-
árak felemelésének támogatásával , a tanács 
sankeiét akar t volna szerezni arra nézve, hogy 
a jövőben nívósabb előadások legyenek a szín-
házban. A tanács mindjár t három évre adta 
meg az engedélyt és mint a felmutatott ira-
tok is bizonyítják, ily értelmű kérelem is 
men t a belügyminiszterhez, tehát természetes, 
hogy a belügyminiszter igy hagyta jóvá a 
tanácsi határozatot. 

Balogh Károly erre ismét azzal repliká-
zott, hogy ő határozottan emlékszik rá, hogy 
csak egy éves áremelésről volt szó. Nem he-
yesli különben sem ezt a határozatot, mert 

leszerint jogosan pörölhetné Almássy igazgató 
a bérlőktői az elmúlt szini évadra visszamenőleg 
a bérlet-különbözetet, mert az u j határozat sze-
rint, 1911. szeptemberétől illeti meg őt a szín-
házi helyárak felemelt összege. 

Erre vonatkozólag azonnal megnyugta t t ák 
Balogh szenátort. Almássy ugyanis még teg-
nap két t anú előtt az alábbi kötelező nyilat-
kozatot tette irásbelileg: 

Kötelezem magam, hogy a 32327/1911-
számú tanácsi ha tározat ta l megállapított 
he lyárakat csak 1912. évi szeptember 19-től 
szedem és az elmúlt 1911/12 évi sziniévadra 
az éves bérlőktől a nekem járó többletről 
önként lemondok s azt utólag senkitől sem 
követelem. 

Szeged, 1912. évi augusztus hó 28-án. 
E l ő t t ü n k : 

Bárdoss Béla s. k, Almássy Endre s. k. 
Sz. Szigethy Vilmos s. k. 

Több tanács tag hozzászólása után, akik 
szintén azon az állásponton voltak, hogy an-
n a k idején ugy határozott a tanács, hogy há-
rom évre emelik fel a színházi helyárakat, a 
tanács tudomásul vette a belügyminiszter jóvá-
hagyását. 

Politikai hirek. 
— Lukács és a német kancellár. - -

(Saját tudósítónktól.) Lukács László minisz-
terelnök tegnap találkozott Bethmann-Hollweg 
német birodalmi kancellárral. A német kancel-
lár már huzamosabb idő óta üdül Gasteinban, 
ahonnan vasárnap utazik vissza Berlinbe. A 
két államférfi hosszabb ideig beszélgetett egy-
mással. 

A közös minisztertanács. 
Bécs, aug. 29. 

Berchtold gróf külügyminiszter a közeli 
napokban tanácskozásokat fog folytatni Auffen-
berg lovag hadügyminiszterrel és Bilinszky kö-
zös pénzügyminiszterrel. A tanácskozás tárgya 
a szeptember közepén összeülő közös minisz-
tertanács előkészítése iesz. A közös miniszter-
tanácsnak egyik legfontosabb kérdése a tüzér-
ség reformja lesz. Lukács László miniszterelnök 
és Teleszky János pénzügyminiszter még a kö-
zös minisztertanács előtt tárgyalást fognak foly-
tatni Auffenberg lovag hadügyminiszterrel eb-
b.n a kérdésben. 

A szerbek kongresszusa. 
A magyarországi és horvátországi szerbek 

a szerb autonómia fölfüggesztése ügyében ma 
Újvidéken folytatják az e hónap 20-án Buda-
pesten megkezdett közös értekezletüket. Az 

; értekezletre ugy a szerb radikális párnak, mint 
i a horvátországi szerbeknek és a többi frakció-

nak számos delegáltja érkezett Újvidékre. 

Cáfolat. 
A Budapesti Tudósító jelenti: A Népszava 

j ma határozott állítás hangján visszatér ama 
j minapi hirre, amely szerint Lukács László mi-
j niszterelnök és Zichy János gróf vallás- és 
] közoktatásügyi miniszter között a legutóbbi 
| minisztertanácson ellentétek merültek föl, ki-
I vált a választójogi reform terén s azután a 
j kormány állal tervezett választójogi reformhoz, 
j valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

magatartásához különféle kommentárokat fiiz 
Fölhatalmaztak annak a kijelentésére, hogy a 
Népszava mai cikke is ép olyan vakmnrő ma-
nőver, mint amilyen az előbbi és semmi tekin-

! tetben sem felel meg a valóságnak, ami már 
j abból a tényből is kitűnik, hogy Zichy János 
j gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter aug. 
• 10-én volt kihallgatáson ő Felségénél, a mi-
' nisztertanács pedig, amely iránt a Népszava 
; oly melegen érdeklődik, augusztus 16-án volt, 
i hogy tehát a vallás- és közoktatásügyi mi-
1 niszter nem tehetett ő Felségének 10-én jelen-
! tést oly dolgokról, amelyek a Népszava elejé-
i tői végig valótlanságokat tartalmazó múltkori 

és mai híradása szerint 16-án történtek. 

A hadsereg légi flottája Az idei nagy-
gyakorlatokon szerepe lesz már a léghajók-
n a k is és a repülőgépeknek is, amelyek a 
hadvezetőség intézkedése szerint Nagyvárad-
ról fognak indulni a mezőhegyesi nagygya-
korlatok színhelyére. A Parcivál II. és több 
repülőgép tegnap reggel már meg is érkezett 
Nagyváradra , hol a rendes gyakorlótéren 
szerelik föl a nagy ballont és a gépeket. A 
Parcipál II. alkatrészeivel és a repülőgépek-
kel egyidejűleg Nagyváradra érkeztek Uselácz 
alezredes, a katonai léghajóosztály parancs-
noka és vele együtt Bier és Blaschke főhad-
nagyok. Nagyváradról a katonai gyakorló-
térről a l égha jó és repülőgépekkel együtt 
több katonai automobil is fog menni szep-
tember 6- ikán. 

Lángban Albánia! (Üszköbből jelentik:) 
Albániában egyre terjed az anarchia. Kalkan-
delenben és Postivarban is feltörték az összes 
fogházakat. A fegyverraktárakat még egyre 
fosztogatják és a kormány nem tesz ez ellen 
semmit, ipekben és Diakovában több iskolát 
is elpusztitottak. 

Zágrábból Prágába. 
Prága, aug. 29. 

A cseh lapok jelentése szerint több horvát 
képviselő elhatározta, hogy a még folyton tartó 
kivételes állapot miatt elhagyja Horvátországot 
és Prágába költözik. Budiszavlyevits dr és 
Prasics képviselők már Párisba érkeztek. A 
horvát diákok elhatározták, hogy a zágrábi 
egyetemet bojkottálják és tanulmányaikat Bécs-
ben, Grácban és Prágában fogják folytatni. 

Tanácskoznak Berchtold javaslatáról. 
Berlin, aug. 29. 

A Berliner Zeitung Am Mittag konstanti-
nápolyi tudósitója hiteles forrásból jelenti, hogy 
Berchtold gróf javaslatát sem a hatalmak nem 
utasították vissza, sem vissza nem vonták a 
monarchia részéről. A porta ellenvetése is csak 
általános jellegű s inkább csak az ellen tesz 
óvást, hogy a hatalmak esetleg együttes eljárá-
sukkal belevatkozzanak Törökország belső dol-
gaiba. Berchtold grófnak azonban egyáltalán 
nem is volt szándékában a hatalmak interven-
ciójának olyan szinezetett adni, hogy még tá-
volról is az ottomán birodalom belső ügyeibe 

való beavatkozásnak lehessen minősíteni. A 
javaslat dolgában megszakítás nélkül eszmevál-
tás folyik a hatalmak között. 

A szegedi vendéglősök 
és kávésok mozgalma. 

(Saját tudósítónktól.) A jogos önvédelem 
és egzisztenciájukban való veszélyeztetés gyűj-
tötte össze ma délután négy órakor az Európa 
éttermében a szegedi vendéglősök és kávésok 
tekintélyes részét. Szegedjvárosának van ugyan-
is egy lehetetlen szabályrendelete, melynek 
további fentartása hivatva van hamarosan tör.kre 
tenni Szegeden a fejlődő vendéglős és kávés 
ipart. A sérelmezett szabályrendelet a záróráról 
tart intézkedéseket. Eszerint minden vendéglő 
éjfél után egy óráig lehet nyitva, a zene pedig 
csak éjfélig van engedélyezve. A kávéházakat 
szintén egy órakor zárni kell és zene is egyig 
lehet. Nagyobb kávéházaknak azonban, ha erre 
külön engedélyt kaptak, hajnali három óráig 
szabad nyitva tartani. Ha egy óránál tovább 
akarnak zenéltetni, akkor erre külön engedélyt 
kérni előzetesen és minden alkalommal hat 
korona úgynevezett „licenc" pénzt kell le-
fizetni. 

Amint ezek a szabályrendeletekből kikapott 
részek mutatják, a vendéglősök és kávésok 
tényleg jogosan tiltakoznak ezen méltánytalan 
rendelkezések ellen. Először is egyik tulajdonos 
sem tudhatja előre, hogy melyik éjjel kerül 
mulató vendég a helyiségébe. Így tehát ha előre 
ki van váltva a licencet, akkor egy órakor kény-
telen a vendéget kitessékelni. Sokszor megesik 
azonban az is, hogy kiváltja hat koronáért a 
licencet, mulató vendég azon éjjel pedig nem 
akad és igy kidobott pénz a hat korona. Mi 
történik akkor azonban, ha a vendéglős, vagy 
a kávés nem hajlandó kidobni a vendégét és a 
licenc kiváltása nélkül nyitva tart tovább a zár-
óránál ? Az történik, ami miatt ép most kény-
telenek az utolsó eszközhöz nyúlni az érdekel-
tek. A rendőrség lépten-nyomon birsággal sújtja 
az illetőket. Elég az, hogy egy rendőr elbotor-
káljon három óra után a kávéház előtt és látva 
kis világosságot, följelentést tegyen a gazda 
ellen. Minden kihallgatás nélkül érkezik már 
másnap a tiz,- husz,- sőt néha ötven koronás 
bírságolás is. 

A hatóság azt sem veszi figyelembe, hogy 
Szegeden hál' Istennek még egy kis idegen 
forgalom is van. Ha éjfélután kisétálna a Sze-
ged állomásra egy unatkozó hatósági fő-ember, 
akkor láthatná, hogy a pesti és temesvári vo-
natokkal télezer ember érkezik minden éjjel 
Szegedre, akiknek nagyrésze reggel tovább 
szándékszik utazni. Hol töltsék ezek addig az 
idejüket? Egy része szállodába megy, mások 
kávéházba. De a kávéházat be kell zárni három 
órakor és az idegenek kénytelenek az utcán 
időzni és dicsérni a szegedi nagyvárosi fogal-
mat. Még az olyan kávéházak sem tarthatnak 
nyitva, ahol szálloda is van. A hajnalban tova-
utazó vendégek nem birnak megreggelizni, — 
mert tiltja a szabályrendelet. Az utóbbi időben 
több száz koronára bírságoltak meg olyan ká-
vésokat, akik kénytelenek voltak az idegenekre és 
Szeged város jó hirére való tekintettel, a zár-
óránál tovább is nyitva tartani üzletüket. 

Ezen sérelmek miatt gyűltek össze ma 
délután az Európa éttermében a szegedi ven-
déglősök és kövésok Dávid Pál elnökletevel. 
Minden résztvevő élénken tiltakozott a szabály-
rendelet szigorú kezelése miatt és számtalan 
panasz hangzott el a rendőrség ellen. Dávid 
Pál, a Royal-kávéház tulajdonosa előadta, hogy 
Grünbaum Izidor és Radó Ignác kávésokkal 
egy izben fentjárt Somogyi Szilveszter dr fő-
kapitánynál és kérte a szabályrendelet módosí-
tását; a főkapitány kérelmére azt válaszolta, 
hogy a módosított szabályrendelet már három 
év óta fekszik a belügyminisztériumban jóvá-
hagyás végett. 0 tehát mit se tehet a kávésok 
érdekében, hanem aggitáljanak ők maguk és 


