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gpk, csinos berendezéssel, villaJnyvilágitíást-
s a l . Az első emeleten van az egyesület, dísz-
terme és az igazgatói iroda. Az intézet 
ugyanis egyúttal székháza is a nővédőegye-
sületnek. 

A Napközi Otthon a munkások gyerme-
keinek a számára épült. Amikor a munkás 
reggel a gyárba vagy müíhelybe indul, gyer-
mekét beadja az otthonba, ahol eszik, für-
dik, játszik, tanul, szórakozik, alszik és este 
nyolc óráig semmi gondja reá a munkásnak. 
Mindez teljesen díjtalanul történik, csak ab-
ban az esetben kell fizetni a gyermekért na-
ponta husz fillért, ha nemcsak az atyja, ha-
nem az édes anyja is kenyérkereső. 

A Napközi Otthon házának az udvará-
úban épült egy földszintes épület, amely a 
Leány-Otthon nevét viseli. Itt a javitónevc-
lésre itélt züllött fiatal leányok nyerney el-
helyezést addig, amig javítóintézetbe nem 
internálják' őket. Az intézetet az igazságügy-
miniszter évente négyezer koronával szub-
vencionálja. Az Otthonban van egy nyolc 
ágyas hálószoba és egy foglalkoztató mii-
hely. Ebben a teremben a lenáyok egy fel-
ügyelő vezetésével varrni tanulnak. 
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Román-bolgár 
háború veszedelme. 

(Károly király nyilatkozata. — A bolgár 
pénzügyminiszter Szasszonovnál. — Vál-
ságos fordulat előtt! — Törökország harcra 
kész Drinápolyért. — Erélyes nyilatkozat 

a portának.) 

(Saját tudósítónktól.) A legközelebbi 
napok a legkritikusabbak: döntő jelentő-
ségűek Európára nézve. Arról van* szó, 
vájjon a balkáni szövetségesek békét köt-
nek-e pár napon belül, mert ellenkező eset-
ben már a jövő hét közepén újra harcol-
nak a Balkánon. S arról van szó, hogy si-
kerül-e Bulgária és Románia között a mai 
fenyegető ellentétet lokalizálni, — mert 
ma az a helyzet, hogy ,e két állam közt a 
háború elkerülhetetlen. 

A „Frankfurter Zeitung" jelenti bu-
karesti forrásból, hogy Románia mindent 
megtett az ellenségeskedés azonnal való 
megkezdésére, a csapatokat összevonták a 
határra s adott jelre rögtön betörnek Bul-
gária területére. 

Az orosz és osztrák-magyar nagy-
követek ma megjelentek Károly román ki-
rály .előtt és kifejezték abbeli óhajukat, 
hogy Románia mondjon le a Bulgária el-
len való agresszív magatartásról és lehe-
tőleg járuljon hozzá a nagyhatalmak bé-
ketörekvéseihez. Károly király a nagykö-
vetek előterjesztésére a kövekezőkben vá-
laszolt: 

— Mindent megtettem, hogy Bulgá-
riával megegyezésre jussunk. Három napi 
meggondolást időt adtam, a végletekig el-
mentem, ami Románia minimális követe-
lése. Az én szavam megmásíthatatlan! 

A román király nyilatkozata tehát 

harcias a mai helyzetben, mert jelzi, hogy 
Románia föltétlenül ragaszkodik kívánsá-
gainak három napon belül való teljesítésé-
re. Tehát Bulgária magatartásától függ, 
vájjon a harc kiujul-e? > 

Igen nagyfontosságú a kétszínű Orosz-
ország szereplése is. Ugyanis Theodorosv 
bolgár pénzügyminiszter Szentpétervárott 
időzik s ma hosszan tárgyalt Szasszonov 
külügyminiszterrel. Állítólag Szasszonov a 
békét kivánja e két állam között és a bol-
gár pénzügyminiszter kijelentette, hogy 
többet nem tehet Bulgária a béke érdeké-
ben, már elment a végső határokig a föl-
tételekben. 

Szófiúból jelentik: A román-bolgár 
kérdés, amely a román követelések miatt 
támadt, rendkívül kritikus ponthoz jutott 
el. A bolgár kormány el van tökélve, hogy 
visszautasítja Romániának azt a követelé-
sét, hogy egy nagyobb területet, beleértve 
a fekete-tengeri partvidéknek egy részét is, 
Romániának átengedje. A bolgár kormány 
arról még nem határozott, hogy mit fog 
tenni abban az esetben, ha Románia a kö-
vetelt terület elfoglalását megvalósítaná. 

Bukarestből jelentik még: A románok 
el vannak tökélve, hogy bevonulnak a bol-
gár Dobrudzsába. Ha háborúra kerül a do-
log, akkor uj kormány fog alakulni, mely-
ben minden párt képviselve lesz. 

Bécsből jelentik: A mai pesszimiszti-
kus jelentéseket ar ra kell visszavezetni, 
hogy Törökország még mindig csökönyös, 
különösen ami Drinápoly birtokát illeti. A 
helyzet ma nem rosszabbodott, sőt több 
jel azt mutatja, hogy Törökország nem 
fogja a veszedelmes játékot tovább foly-
tatni és végre is engedni fog intranzigens 
viselkedéséből, mert különben ázsiai birto-
kait is veszedelem fenyegeti. A román-bol-
gár tárgyalás újra megindult és itt erősen 
biznak abban, hogy a két állam londoni 
képviselői kielégítő megoldást fognak ta-
lálni. Az utóbbi napokban bejárta a sajtót 
az a hir, hogy Törökország Romániától 
vár segítséget és ezért huzza-halasztja a 
béketárgyalást. Filipeszku román kereske-
delmi miniszternek konstantinápolyi útját 
is ezzel hozták kapcsolatba. Erre nézve 
itt beavatott helyen kijelentik, hogy ez a 
hiresztelés minden alap,hijján van. 

Londonból jelentik: A nagyköveti 
reunió tegnap rövid ülést tartott , amely 
eredménytelenül végződött. A nagyhatal-
mak konstantinápolyi akciója már a leg-
közelebbi napokban várható. A nagyhatal-
mak niylatkozatukban nem fognak speciá-
lis követeléseket hangoztatni, hanem álta-
lánosságban azt fogják a portának taná-
csolni, hogy igyekezzék az ellenségeskedé-
sek újra való megkezdését megakadályoz-
ni s figyelmeztetni fogják a portát, hogy 
a háború folytatására milyen következmé-

nyei lehetnének Törökországra nézve. A 
nyilatkozat nagyon energikus lesz és a 
nagyhatalmak azt a hatást várják tőle, 
hogy a porta le fog mondani Drinápolyról, 
amire aztán a béketárgyalás újra meg fog 
kezdődni. A nagyhatalmak nem tartják a 
helyzetet válságosnak. 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

Intés Törökországnak. 
London, január 11. A nagyköveti reunió 

tegnap csak rövid ülést tartott, amelynek 
eredménye előreláthatólag a hatalmaknak a 
legközelebbi ua(piakiban Konstantinápolyban 
várható lépése lesz. A hatalmak demarsa 
nem fog különös követeléseket magában fog-
lalni, hanem csak általánosságban adja azt a. 
tanácsot a portának, hogy óvakodjék az el-
lenségeskedések újbóli megkezdésétől, ami-
nek a következményei végzetesek lehetnek 
Törökországra nézve. Remélik, hogy a hatal-
mak egyebekben erélyes hangú nyilatkozatá-
nak meg lesz az az eredménye, bogy Török-
ország végre lemond Drinápolynak a birto-
káról OS CL békekonferencia újból összeülhet. 
A hatalmak, ugylátszik, nem is hiszik komo-
lyan, hogy a béketárgyalásokat válság fenye-
geti. 

A bolgár-román viszály. 

London, január 11. Az „Exchange Te-
legraphic" képviselője ma intervjut folyta-
tott egy bolgár diplomatával, aki jól van in-
formálva a mostani helyzetről. A diplomata 
elismerte, hogy a bolgár-román viszály ko-
moly. Reméli aoznban, hogy a feszültség a 
legközelebbi napok folyamán csökkenni fog 
és kielégítő megegyezés lesz elérhető. 

Kritikus helyzet. 

London, január 11. A Reuter-ügy-
nökség a késő éjszakai órákban diplomá-
ciai körökből arról értesül, hogy mindin-
kább növekedő nyugtalanság tapasztalha-
tó. Nem mintha tegnap valami történt 
volna, hanem Törökországnak változatla-
nul makacs magatartása, valamint a Bu-
karestből érkezett hirek miatt, melyek hi-
hetővé tették azt a veszélyt, hogy a ro-
mán-bolgár helyzetből bonyodalmak áll-
hatnak elő. A hatalmak elhatározták, hogy 
szükség esetén sokkal erélyesebb és hatá-
rozottabb lépések fogják követni a kon-
stantinápolyi nagykövetek részéről át-
nyújtandó jegyzéket. 

t Panamáztak a szerb hadsereg szállítói. 
Belgrád, január 11. A háibonu előtt bi-

.zotfteágot nevezett ki a király, melynek az 
volt a feladata, hogy a szállítóktól átvegye a 
hadseregnek szóló felszerelési tárgyakat. En-
nek a bizottságnak a működése most hatal-
mas botrányba fulladt. A Strázsa című lap 
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Siessen addig, mig nem késő egészségét visszaszerezni! 
Egy jelentéktelennek látszó meghűlés u összes légsósaervek legkülönfélébb megbetegedéséit 
vonhatja maga után. Igyekezzünk idejekorán elejét venni a bajnak, mert a könnyelmű elha-
nyagolás sokszor végzetessé v&lhatik. A meghűlésből eredd kShögéa , r e k e d t a é g , m e g h ű l é s , 
n e h é z l é l e g z é s és a légzőszervek hbrutos megbetegedéseinél k i t ű n ő e n bevált as orvosi 
előkelőségek V I I D E D I k l Mindenütt kapható. Egy üveg ára 9-korona SO ÜUér 
ál tal javasolt S L f u C K i n egy nagy üveg ára 8 korona. Postán leghevesebb 8 üveg 

rendelhető meg utánvóteUel az egyedüli fóraktárbók 

Diana-gyógyszertár, Budapest, Károly-kflrnt 5. szám 
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