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ijí kötelmek befizetni a város pénztárába a 
Intsze nőt száza lé kot. 

Kamat az Osztrák-Magyar Bank váltó-
kamat százaléka, levonás nélkül. Ez a ka-
mat azonban négy százaléknál kisebb és öt 
s z á z a l é k n á l nagyobb üeín lehet. 

iieext'n Károly flr. nem fogadja el a ta-
nára javaslatát. Sv.>n>élvi garanciát óhaj t at-
tól a pénzintézettőj', amelyben betétet helyez 
el a várbá. 

Hoffcr Jenő a tanács javaslatát pártol-
ja. Személyes garanciára egyik bank sem 
Vállalkozik. SÉbm'orn bizonyítványt állítana 
ki a város a szegé fii bankokról, ha személyi 
garancia" nélkül nem merné rájuk bizni a 
pénzét. 

Szntvliény Nándor nem járni ulioz hozzá, 
liogy a gazdasági, barikban fölszabadult nyolc 
százalékot két pénzintézet között osszák meg 
ós ha már ez történnék, miért egyenlőtlen 
arányban? Azt' u- • iitványozza, liogy amilyen 
percentuális arányban helyez el betétet a 
város, ngyaüblvau arányban eszközöljék a 
bet é t y is s z a v o 11 á s t i s. 

Ssw,t;á: fó Albert a kisebb bankok kö-
zölt öh'ájtá'M megosztani a város betétjét. A 
lé n zi tjféwté k sz •nél y i garan oiáját 1 ehetet-
lemiyk tartja. Összehasonlítja Arad pénz-
ügyi /poiitikáját. Szegedével. Arad nagy 
kölcsönt vett föl, amelyből ötszázezer koro-
nát 'hétéiként fölosztott a. bankok között. El-
fogadja a tanács javaslatát, de favorizálás 
nélkül, 

Tóth Imre dr. fölszólalásában a szemé-
lyi garancia lehetetlenségét hangoztatta. 

Hctoyh Károly a maga részéről hozzájá-
rni a szct'nélyi garancia föltételéhez, de ugy 
gonkftfo, hogy ezt a föltételt visszautasíta-
nák a bankok. Sznmllény Nándornak a per-
centuális arányra vonatkozó észrevétele 
megegyezik a tanács javaslatával. 

Lázár György dr. polgármester elrendel-
te a névszerinti szavazást. A tanács javasla-
ta győzött nepjjven szavazattal, tizenöt elle-
ti éhen. 

A nyámif&rtítántffk nyolcvanötezer koro-
na b'gté1 ie Vau a gazdasági bankban. Pálfy 
•József dr. árvaszéki elnök előterjesztésére el-
határozta a közgyűlés, hogy a gyámpénztár 
vagyonának visszaszerzése ügyében a no-
vemberi közgyűlés határoz. 

A gyámpéuztárnak egy millió korona 
betétje, van a szöged i pénzintézetekben. Pál-

m-nitr -T-VTT m trrrinrrrrrTn 
IV. 

A katonainak az aranyzsinóros attilában 
szomorú képet vágtak az esetet hallván és 
azt mondták: 

— Szegény fiu! 
Többet nem mondtak az első napon. 

Egy szomorú katonáról ennyi elég is az első 
napon. De már a második napon nem volt 
szomorú a katona: szigorúságba öltözött a 
képe aranyzsinór nélkül. És ilyenkor már 
többet beszél a katona. 

Harmadnapon azonban mégtovább men-
tek a cifra urak. Ezt mondták Mimire: 

— Jellemtelen volt, — hazudott, — nem 
szánni való . . . 

De még a katonáknál is irgalmatlanabb 
bírája volt Miminek az — apja. Ez azt mon-
dotta: 

— El kellett pusztulnia, mert nem tisz-
telte atyai akaratomat. 

És midőn kiejtette száján ezt a nagy 
hazugságot, kifeszítette derekát és önbálvá-
nyozó őrületében azt hitte, hogy ö most 
olyan, mint az a római patrícius, aki nem 
hullatott könnyet a gyermekéért, mert meg-
feledkezett a római becsületről . . . nem volt 
a h a . 

Holott egyporcikája se hasonlított eh-
hez a római patríciushoz. Inkább csak egy 
korlátolt elméjű és szűkkeblű zsarnok volt 
<k aki lelke sötétjében oly távol állott Isten-
től. hogy annak legnagyobbszerii müvét, az 
embert, még csak nem is sejthette, nem hogy 
megértette volna . . . Állatnak nézte, akit 
idomítani kell. 

(Vége.) 

f y Józseí dr. árvaszéki elnök azt javasolta, 
hogy a jövő évben csak a csongrádi takarék-
ban és az iparba nkba u \ dyezzék el a gyáiu-
pénztár betétjét és pedj kétharmad «• egy-
harmad arányban. 

Szmollény Nándor indítványára a javas-

(Saját tudósítónktól.) Igazán érdekes 
az a hir, amely beszámol arról, hogy a tö-
rökök még mindig bíznak, dacá ra , hogy 
hetek óta ál landó veszteségükről érkeznek 
jelentések. A törökök pedig ú j ra döntő üt-
közetre készülnek. Konstantinápolyi jelen-
tés szerint ugyanis ma a portán hadita-
nács volt, mely kiszivárgott hirek szerint 
a helyzetet egyáltalában nem ítélte re-
ménytelennek és elhatározta a háború foly-
tatását. 

Ezzel szemben — újra előrenyomult a 
bolgár sereg! Szófiai jelentés szerint a t r á -
ciai bolgár csapatok előnyomulóban van-
nak, tegnapelőtt Vizát és Rodostót meg-
szállották. A Márvány- tenger pa r t j án bol-
gár lobogó leng. Minden elfoglalt városban 
bolgár hatóságot állitanak föl. Bolgár csa-
patok november 5-én elfoglalták Drama-
dar városát , amelynek lakossága küldött-
séget menesztett és meghódolt a sereg 
előtt. 

A szófiai bolgár távirati i roda a Lü-
le-Burgasz és Bunar-ffisszár között októ-
ber huszonkilencedikétől november máso-
dikáig lefolyt harcokról a következőket je-
lenti: A törökök csapata százhúszezer em-
ber, háromszáz ágyú és hatvanöt lovasszá-
zad volt. Az öt napig tar tó harcok során 
a törökök támadták a bolgárokat , hogy el-
vágják őket Kirkkilisszétől. A bolgároknak 
azonban sikerült az ellenséget visszavonu-
lásra kényszeríteni. A törökök a bolgárok 
gyilkos tüzelése közben visszavonultak. A 
harmadik napon a bolgár centrum erélye-
sebb t ámadásba kezdett, a gyalogsága 
s z á r n y t á m a d á s t intézett az erődítések el-
len és sikerült őket megfutamítani . Az ötö-
dik napon a bolgárok ba lszárnya döntő-
t ámadás t kezdett és szétverte az'ellensé-
get. A győztes bolgárok negyvenkét ágyút, 
150 élelmiszer-waggont s két mozdonyt 
zsákmányol tak. Elfogtak ezenkívül kétezer-
nyolcszáz török katonát . A bolgárok tizen-
ötezer halottat és sebesültet, a törökök több 
mint negyvenezer embert vesztettek. 

Budapest i munkatársunk telefonálja: 
A tőzsdén, amelynek információi rendsze-
rint komolyak és megbízhatók, ma nagy iz-
galmat okozott az az értesülés, hogy 
Tschiesky bécsi német nagykövet a délelőtt 
fo lyamán kihallgatáson volt a királynál, a 
kinek előadta Vilmos császár üzenetét. Hir 
szerint Vilmos császár nagykövete u t ján 
azt az üzenetet küldte, hogy nem hajlandó 

lattal «xjttiU*u «t&*<tárQzt* a kp^gy Üh . I teffj 
ugyanolyan kula* száriut helyezi •! « kút 
bankban a gyáippénztáv vagyonát, mint- a 
városi betéteket. 

A közgyűlést pénteken délután négy 
órakor folytatják. 

tovább tűrni a szerbek elönyomulását Al-
bániában és a tenger felé, valamint a szer-
bek provokáló nyilatkozatait. A hir komoly 
formában ta r to t ta magá t á tőzsdén. 

A „Kölnisehe Zei tung" tudvalevőleg 
azt a seznzációs hirt bocsátot ta tegnap vi-
lággá, hogy a bolgárok át tör ték a csatal-
dzsai vonalat . Ma éjjel ugyanez a lap 
rendkívüli kiadásban ad ja tudtul, h a g y 
nem igaz, miszerint a csataldzsai vonala t 
át törték. A bolgár sereg három napi föld-
re van Csataldzsától. A csataldzsai döntő 
ütközetre különben óriási erőfeszitéssel ké-
szül a török. Nemcsak ál landóan és min-
den irányból koncentrál ják ide a török csa-
patokat, hanem a török flotta is elindult, 
hogy a csataldzsai seregek ba l szá rnyá t tá-
mogassa . 

Hir szerint a bolgár és török részen 
közeledés történt arra nézve, hogy közvet-
lenül tárgyaljanak a békéről, Ezt ma meg-
erősíti a szerb miniszterelnök. Pasics meg-
jegyzi nyilatkozatában, hogy a szövetsé-
ges balkáni seregek direkt a törökökkel 
akarnak tárgyalni s a nagyhata lmak leg-
jobban teszik, ha nem avatkoznak be és 
nem mérgesitik el a vá rha tó tá rgya láso-
kat . . . 

A monarchia érdekeire nézve pedig 
azt a nyilatkozatot tette Pasics, hogy haj-
landók a monarchiának gazdasági enged-
ményeket adni, viszont a monarchia ismer-
je el Szerbiának tengeri kikötőhöz való jus-
sát. 

Berlinből jelentik: Itteni diplomáciai 
kő'- biznak abban, hogy békésen sike-
rű . a további tá rgya lásoka t lefolytatni. 
Németországnak ez a kívánsága és remé-
nye, de ugyanez Angliáé is, sőt Oroszor-
szág szintén a békét óha j t j a és megintett® 
Szerbiát , hogy ne tanúsítson olyan provo-
káló magaviseletet , különösen a monar -
chiával szemben ne. 

A mai napnak kétségtelenül legna-
gyobb szenzációja az a hir, mely Péter -
várról érkezett, amely Szasszonov külügy-
miniszter bukásáról szól, bár nem nyiltan. 
A hir szerint az orosz külügyminiszter 
annyira megbetegedett, hogy ál landóan 
kénytelen ágyban maradni és bogy rövi-
desen visszavonul az uktiv politikától. — 
Szasszonov tudvalevőleg az orosz békés 
politikának mai vezérférf ia . 

Prágából jelentik: Feltétlenül hiteles 
forrásból beszámolhatunk arról, hogy Pe-

A HÁBORÚ A BALKÁNON. 
Törökország folytatja a háborút. — A görögök Sza-
lonfki előtt. — Öt napig tartott a lüleburgaszl döntő 
ütközet. — Ötvenötezer halott... — Fölvonul az angol 
flotta! — Vilmos császár a szerbek ellen? — Csatal-
dzsai nem törték át! — Németország békét remél. — 
Szasszonov megbukott? — Ferenc Ferdinánd a béke 

mellett. 


