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léoi határozat kormány hatósági jóváhagyá-

sáig szintén függőben tartandó." 

A leirat hetedik pontjában ezeket .mond-

j a a belügyminiszter: 

„Jelentést várok arra nézve, hogy a ki-
adások rovatához tartozó, a város összes al-
kalmazottainak lakbérrendezési költségeire 
előirányzott 45000 korona mely közgyűlési 
határozattal és felhasználása mely kormány-
hatásági rendelettel nyert jóváhagyást." 

Kilencedik pont: „A törvényhatósági bi-
zottság 1911. junius 30-án hozott határoza-
tával a Gsongrádi-sugáruti iskola kibővíté-
sére 26833 koronát szavazott meg. Ezzel szem-
ben a kiadások rovatában e címen 35907 ko-
rona van előirányozva. Felvilágosítást ké-
rek, hogy ez az eltérés miképen állott elő." 

Jóváhagy ja ezután a miniszter a .közgyű-
lésnek azt a határozatát, .amelyben kiimon-
dotta, hogy a.z iparpártoló szövetség segé-
lyezésére 400 koronát, az önkéntes tűzoltó 
testület segélyezésére 500 koronát, a szegedi 
katolikus nő védő-egyesület segélyezésére 
1000 koronát, a szegedi leány egyesület segé-
lyezésére ,200 koronát, a szegedi jótékony-
egyesület segélyezésére 1000 koronát szava-
zott meg. 

Végül megjegyzi a miniszter, liogy az 
1912. évi költségvetés felülvizsgálása alkal-
mából felmerült észrevételekre vonatkozólag 
a város közönsége felvilágosító jelentését ez-
ideig nem tette meg. Felhívja tehát, hogy a 
késedelem okának kitüntetésével -felvilágosí-
tó jelentését haladéktalanul terjessze fö l hoz-
zá a város. 

Amint látjuk tehát, sok hanyagsággal 
vádolja a várost a miniszter. A költségvetést 
nem készítették eí pontosan, nem rendezték a 
tisztviselők fizetését, a családi pótlékot, nem 
tettek jelentést a tavalyi költségvetésre vo-
natkozó észrevételekről: szóval sok minden 
vár sürgős elintézésre. Pedig ez a dolgoknak 
csak egy igen parányi hányada, hát még a 
többi, ami sürgős elintézésre vár ! Ezekben 
sem ártana, ha a város körmére koppintana 
a miniszter, csakhogy ezek még nem szere-
pelnek a költségvetésben. 

— Tehát ezzel azt akarod mondani, hogy 
díjnok legyek? 

— Hja, hja! 
— Helyes!! Most már nem kell pártfo-

gásod. Majd áttöröm én magam az életen, 
ita kell, feldöntö-m azokat a korlátokat is, a 
melyekkel fi szűkkeblű, intrikus hivatalno-
kok körülvettétek személyes érdeketeket, 
hogy szabadeszü ember rátok ne csaphasson 
s szellemi fölényének ostorával ki ne űzhes-
sen onnan benneteket . . . Megmutatom! 

S szenvedélytől reszketve, Szinte sza-
ladt éppen ahhoz a miniszterhez, aki öccsé-
nek főnöke volt. Ismerte; derék, eszes em-
bernek ismerte . . . 

Ragyogó arccal jött ki a miniszter szo-
bájából. Sikerült őt meggyőzni, szivét meg-
nyernie. Meg igérte neki, hogy képességei-
nek megfelelő álláshoz fogja juttatni, nem 
lesz reá panasza . . . 

Életében sem volt Géza ilyen boldog. De 
csak egy napig. Másnap megkeserítette bol-
dogságát az öcscse. Egy levéllel. 

Kedves Géza! 

Hallom, hogy a miniszternél voltál hi-
vatalért könyörögni. Figyelmeztetlek, .hogy 
az ilyen exkurzió (amellett, hogy nem ve-
zethet eredményhez) igen alkalmas arra, 
hogy megrendítse exponált ál lásomat! Elvár-
hatom tőled, hogy véres verejtékkél kiküz-
dött pozíciómban ne kompromittálj . Tiltako-
zom az ellen, hogy magaddal ránts a sárba. 
Ha te nem tudtál vigyázni magadra, én, meg 
tudom védeni az érdekeimet. E célból nehogy 
alattomossággal vádolhass, őszintén megval-
lom, beszéltem a miniszterrel, hogy elhamar-
kodott lépésedet ne vegye komolyan, Exku-
záltalak is, hogy ideges vagy. 

Különben szerető öcséd: 

Tivadar. 
(Folytatjuk.) 

HADÜZENET ELŐTT 
SZERBIA ÉS BULGÁRIA. 

(Saját tudósitónktól.) U j háború elé 

jutott megint a Ba lkán . Ezútta l Bu lgár ia 

számol le Szerbiával s utóbbi á l lamot se-

gíteni fogja Görögország is, ugy, hogy 

szerb-görög és bolgár háború előtt állunk. 
Bulgár ia az éjszaka érkezett telefonjelen-

tések szerint m á r lázasan fegyverkezik 

Szerbia ellen s közel a szerb határhoz száz-
ezer katonát már összevont és naponta ér-
keznek katonai vonatok, bolgár harcoso-
kat szállítva. Bu lgár ia nem is titkolja, 

hogy abban a pi l lanatban, amikor elég 

hadsereget összpontosít Szerbia ellen, be-
tör szerb területre. Szerbia pedig a bolgár 
határ közelében eddig negyvenezer embert 
vont össze és számit a bolgár támadásra, 
valamint arra, hogy Görögország támo-
gatni fogja a bolgárok ellen. 

Szófiából jelentik: A szerb-bolgár 

konfliktus döntő fordulathoz ért. Spalaj-
kovics itteni szerb követ még ma átnyújt-
ja a bolgár kormánynak a szerb kormány 
jegyzékét, melyben a szerb kormány kije-

lenti, hogy kénytelen fentartani azt a kö-

vetelését, hogy Bu lgár i áva l kötött szerző-

dését revíziónak kell alávetni és Ó-Szer-

bián'ak és Macedón iának a m a területeit, a 

melyeket a szerb csapatok tartanak meg-

szál lva, Szerbiába kell bekebelezni. E z a 

jegyzék egy Belgrádban tartott több órás 

minisztertanácsnak az eredménye és a 

minisztertanács után azonnal elküldték 

Spalajkovicsnak. 

Szerbia magatar tásá t bolgár politikai kö 

rökben nagy izgatottsággal pertraktál ják. 

Azt mond ják , hogy Szerbia jelenlegi föl-

lépésével t isztára provokálni akarja a há-
borút, de téved, ha azt hiszi, hogy meg-

gyöngü l t ellenféllel áll szemben. Ez t ma jd 

megtud ja a jegyzék á tadása után, melyre 

Bulgária minden habozás nélkül és minden 
kétséget kizáró módon fog válaszolni. A 

nacionalista pár t súlyos vádakkal illeti 

Oroszországot. Szerintük Oroszország 

Szerbiával akar ja megfenyegetni Bulgá-

ráit azért, mert bizonyos esetekben az en-

gedelmességet fö lmondta . 

Belgrádból jelentik: A szerb minisz-

tertanács tegnapi határozata a szkupstnia 

köreiben roppant nagy feltűnést kelt. A 

szerb katonapárt elérkezettnek látja az 
időt arra, hogy Bulgáriával leszámoljon. 
Most keli ennek megtörténni , amikor a 
bolgár sereg ki van merülve és nem sza-

bad bevárni , m ig összeszedi magá t . Egyéb-

ként is kedvező a helyzet Szerbiára nézve 

a jelen pi l lanatban, amikor Görögország 
támogatására biztosan számithat. 

A mai napon még ezek a jelentések 

érkeztek: 

A harcias Szerbia. 

Szófia, május 15. Spalajkovics dr. szerb 

követ a Gesov-kabinetnek nemsokára át fog-

ja adni a szerb kormány jegyzékét, amely-

ben Szerbia kijelenti, hogy kénytelen ra-
gaszkodni a Bulgáriával kötött szerződés re-
víziójának követeléséhez és Ó-Szerbia és 

Macedónia ama részeinek bekebelezéséhez, 

amelyeket csapatai jelenleg megszállva tar-

tanak. A szerb kabinet elvárja, hogy Bulgá-

ria mérlegelve azokat az áldozatokat, ame-

lyekkel Szerbia a bolgárok által elért sike-

rekhez hozzájárult, méltányolni fogja Szer-
biának ezt a megmásíthatatlan álláspontját. 

Beavatott körök értesülése szerint ezt a 

jegyzéket Belgrádban tartott több órás mi-

niszteri tanácskozás után juttatták a szerb 

követhez. A miniszteri tanácskozás hétfő éj-

jel volt és a szerb vezérkar főnöke, Putriik 
tábornok Üszkübből Belgrádba utazott, hogy 

részt vehessen rajta. Péter király, aki kösz-

vénye miatt ágyban fekszik, nem vehetett 

részt személyesen a tanácskozáson, telefon 

utján azonban mindig értesítették a vitáról 

és végül is a király hozzájárult a Pasics 
miniszterelnök által előterjesztett jegyzék-

hez. 

A szerb kormány határozatai a követek 
körében nagy feltűnést és mélyreható izgal-
mat keltettek. A jegyzék a szerb katonai párt 

eklatáns győzelme, amelynek az élén Sán-
dor trónörökös áll. Itt az utolsó percig azt 

hitték, hogy Szerbia engedni fog és a meg-

lepetés annál nagyobb, mert azt hiszik, hogy 

a szerb kormány ezeket a határozatokat 
Oroszország hallgatólagos beleegyezésével, 
de mindenesetre Hartwig belgrádi orosz kö-
vettel egyetértően hozta. 

A döntés Ideje elérkezett . . 

Belgrád, május 15. A Mali Journal a lég-

be veselbiben kirohan (Bulgária óllen: 

— Le kell számolni a nagyszájú Bulgá-
riával — i r j a a szerb lap. Ne habozzunk 'to-
vább, mert a döntés ideje elérkezett. Szerbiá-
nak Görögországgal és Romániával kell szö-
vetségre lépnie és ennek a végcélja nem le-
het más, mint Bulgária felosztása. 

Vége a s t a t á r i umnak ! 

Bécs, május 15. A bosznia-heroegovinai 
tartományi statútum 20. §-a a lap ján ez év 
május 3-án .a Szkutari bevétele miatt közvet-
lenül fenyegető konfliktusra való tekintettel 
B asz n ia-flerczegoviná ba.i i m in t a katonai iese-
mények valószínű színhelyével szomszédos 
országban a kivételes állapot rendeltetett el. 
M iu t án Szkutari-városának időközben a nem-
zetközi különítmény kezébe megtörtént át-
adása a veszély megszűnésének látható jeléül 
tekinthető, a boszniadierezegővinai kivételes 
rendszabályok ma 12 napi tartam után hatá-
lyon kivül helyeztettek, 

A török béke. 

Konstantinápoly, május 15. Hivatalosan 

'közlik, hogy a Bulgáriával való fegyverszü-

netet 28-ig meghosszabbították. 

London, május 15. A balkáni államok és 

Törökország békedelegátusait Grey holnap 

kihallgatáson fogadja. A delegátusok első 

ülése valószínűleg holnap lesz. 

Nem szerel le a monarch ia ! 

Arról a közös miniszteri tanácskozásról, 

amelyet tegnap tartottak Bécsben s amely 

tudvalevőleg a tartalékosok szabadságolásá-
nak kérdésével is foglalkozott, illetékes hely-

ről a következő fontos részleteket jelentik: 

— Berchtold gróf külügyminiszter kifej-

tette, hogy a külpolitikai helyzet mai stá-

diuma mellett még nem érkezett el az ideje 
annak, hogy a monarchia beszüntesse a rend-

kívüli katonai intézkedéseket és a határon 

helyreállítsa a normális állapotokat. Épen a 

nagy katonai készenlétnek köszönheti a mo-

narchia eddigi sikereit és ez tette lehetővé 

az osztrák-magyar érdekkörbe való betörés 
visszaverését. A külpolitikai helyzet még 

mindig nincs tisztázva. Egyelőre a fegyveres 

fölkészültség az, amely a kibontakozást gyor-

sabb tempóban segiti elő. A Szkutari-kérdés 
elintézése, amely csak incidens volt, ezen a 

tényen mitsem változtat. Még nagyon sok 

kérdés vár megoldásra. Albánia déli hatá-


