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©okát szövetkezeti alafpom szerezte te az or-
szág szőlősgazdáinak. Közvetítette a szőlőex-
,portot és tagjai között Tiliainaitonit osztott Iki. 

A H. Sz. O. Sz. közgyűlése utáni idéMőtfc 
10 órakor koingresiszusi teilőaidásolk ífesizinek a 
városház Iközgyüllési termében. Első előadó 
Kecskeméthy Géza viinöallórliskotai igazgató 
lesz, kii előadja a moly elleni védekezés leg-
újabb tapasztalatait s ismerteit! az összes vé-
dekezési sikereket. Után,a Vadász Emil gaz-
dasági felügyelő tar t előadást az u j szőlőmi-
velési módokról. Végül Gerle Imre dr. tart 
,előadást ,a magyar bor értékesítéséről. 

A kongresszusi előadás,ok után gazidalbau-
kett illesz a Tisza-száLló inalgytierméhen,, melyen 
minden érdelklődő részt vetet. A bankettre 
'előjegyzéseiket elfogad a Homoki Szőlősgaz-
dáik Országos Egyesületéinek hivatala. Egy ta 
játék ára 3 korona. 

ULT 
A cár . nüisíf béketűrő . 

(Saját tudósít ónktól.) A szerb kor-
mány fölszólitja a bolgár kabinetet, hogy 
a legrövidebb idő alatt válaszoljan a szö-
vetségi szerződés reviziója dolgában hoz-
zá intézett jegyzékre, mert különben prok-
lamálni fogja Macedónia annexióját. Ma 
megérkezett Szófiába Toncsev belgrádi 
követ, aki kormányától ujabb utasításo-
kat fog átvenni és aztán visszautazik Bel-
grádba, hogy a bolgár kabinet válaszát a 
szerződés reviziója dolgában a szerb kor-
mánynak átadja . Ez mindenesetre még a 
holnapi nap folyamán meg fog történni. 
Bulgária válasza föltétlenül elutasító lesz. 
A bolgár kormány ezenkívül d szerb kor-
mányhoz ultimátumot fog intézni, amely-
ben követeli az okkupált területek kiüríté-
sét. 

Szófiából jelentik: A tegnap esti órák-
ban közölte a sajtóosztály, hogy Miklós 
cár közveíetlen táviratot küldött Ferdi-
nánd királynak és Péter királynak. A táv-
iratban kijelentette, hogy a iteriileti kér-
dések miatt kitört konfliktusban hajlandó 
a döntő birő szerepét elvállalni. Most 
okvetetlenül mindent meg kell tenni, hogy 
elkerüljék a polgárháborút, amely bün vol-
na. A cár táviratát annak a közléséve! re-
kesztette be, hogy a szerb királynak ugyan-
ily tartalmú táviratot küldött. 

Azt mondják, hogy a cár távirata 
formájában barátságos ugyan, de lénye-
gében nagyon energikus. E távirat megér-
kezésének hire a politikai körökben nagy 
megelégedést keltett, különösen a kormány 
hívei örülnek neki. Ellenben a nacionálista 
és a demokrata körök a cárnak ezt az el-
határozását nagy tartózkodással fogadják 
és nem hiszik, hogy ez a közbelépés és a 
hatalmak kollektív föllépése még meg tud-
ná menteni a békét, ha csak mindezek a 
lépések nem kényszeritik a belgrádi kor-
mányt arra, hogy a szövetségi szerződés 
revíziójától elálljon. 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

Belgrád, junius 11. Kormánykörökből 
jelentik, hogy Spalajkovics szófiai követ, aki 
a tegnapi miniszteri tanácskozáson részt vett, 
ma visszautazott Szófiába. Spalajkovics át 
fogja adni Gesovnak a szerb kormány ujabb 
jegyzékét, amelyben Pasics sürgeti Bulgária 
válaszát a szövetségi szerződés revíziójára 
vonatkozóan. 

Szófia, junius 11. Itt rendkívül uaigy az j 
izgatott,sá,g Szerbia ellen >ós általánosa,n. el 
vannak keseredve, mert Oroszország Szerbiát 
protezsálja. Egy nagyon előkelő politikus új-
ságíróknak ezt mondta: 

— Még 'isten se lennie ,képet? arra, hogy 
a, bolgárokat visszatartsa attól, hogy ia Szer-
bia által a bolgárok,tói dlrabolt területet visz-
szaveigye. Az ;a remény, (hogy ,a konfliktust a 
bolgár érdekeknek megfelelő módon megold-
hassák, annyira leapádt, hogy ,a mértékadó 
körök komolyan foglalkoznak ázzál ;a tervvel, 
hogy Anglia bevonásával a hármas szövet-
ség karjaiba vessék magukat és ezt a négy 
nagyhatalmat kérjék meg, hogy Bulgária ér-
cleikében járjon közbe. 

Spalajkovics Belgrádba való elutazása 
©lőtt ,eigy előkelő állású diplomatának ezt 
mondta: 

— Szivünkből kívánjuk, hogy a háhoru 
elkerülhető legyen, mert ha kitör, akkor egész 
Európa be fog avatkozni, ami pedig Szer-
biának és Bulgáriának egyaránt ártalmára 
volna. 

Lendon, junius 11, A Daály Telegmph 
jsílieinti: (Mihelyt ia sízeríb-hóligár háború kitö-
résié elikeiriUhetetleninek látszik, Románia 
azonnal mozgósítani fog. '(Románia ©gyik 
irányban sem 'kötötte (Le magát és nem néz-
hetné tétlenül, h,a a versengő államok 'vala-
melyikét ebben ,a háborúban megsemmisite-
aiék. 

Cettinje, junius 11, A király megparan-
csolta tegnap, hogy tizenötezer katonát moz-
gósítsanak, Ezt ,a sereget azonnal el fogják 
küldeni Szerbiába, hogy Bulgária ellem, való 
háború esetében Szerbiával együtt harcoljon. 

Milánó, 'junius 11. A Napoli hadihajó teg-
nap Spezzióhól bizonytalan: rendeltetéssel 
,elindult. Azt iliiszik, hogy a, hadihajó Albá-
niába ment. 

Hat orosz anarkista. Madridból jelentik: 
Az Aliz nevü osztrák gőzösön Buenosz-
Ayreszböl való visszaérkezése alkalmával hat 
orosz anarchistát tartóztattak le. A letartóz-
tatottaknál bizonyítékokat találtak arra néz-
ve, hogy egy nemzetközi anarchista csoport-
nak tagjai. 

• , U S Z 
R E N L O W 
S s e n t i s t v á i i ' t é r e n . 

Ma csütörtökön junius 12-én este 81/* órakor 

Nagy nemzetközi 

birokverneny 
:: harmadik napja. :: 

Jelentkezett 41 nemzetközt birkozóbajnok. 
Ma négy pár mérkőzik. 

Fellépnek az összes a t t rakc iók . 
Jegyek előre válthatók Pető Ernő 
:: dohánytőzsdéjében. :: 
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Százezer korona kell 
a közvágóhíd javítására. 

— Megkezdték a tatarozást. — 

(Saját tudósítónktól.) A májusi közgyű-
lésen botrányos dolgok kerültek napfényre a 
szegedi közvágóhídon uralkodó állapotok-
ról. Pick Jenő, törvényhatósági bizottsági tag 
tette szóvá a vágóhíd megdöbbentő elhanya-
goltságát és a polgármester kijelentette, hogy 
meginditja a vizsgálatot annak kiderítésére, 
kit terhel elsősorban a felelősség a vágóhid 
elhanyagoltságáért. Az már a közgyűlésen 
is tisztázódott, hogy ludas a mérnökség és a 
tanács is, a mérnökség azért, mert semmiféle 
ellenőrzést nem gyakorolt a vágóhidon, a ta-
nács pedig azért, mert a közgyűlés által már 
régebben elrendelt sürgős átalakítási munká-
latok megkezdése iránt semmiféle intézke-
dést nem tett. A szegedi husiparosoknak 
úgyszólván helyrehozhatatlan kára szárma-
zott abból, hogy a vágóhid bajaival hét éven 
át nem törődött sem a tanács, sem a mér-
nökség. A s;zegedi szalonnának például e 
mi a ít országosan rossz a hire. Senkinek sem 
kell a szegedi szalonna, mert piszkos — a 
vágóhid piszokban hányódó gépeitől. Az épü-
let teteje lukas volt és a város százezres gé-
peire becsurgott az eső. A fűtőkészülékek 
olyan rosszak voltak, hogy hónapokon át 
negyven koronával több szenet kellett fo-
gyasztani a rendesnél. A léghűtő, amely 
40,000 koronájába került a városnak, teljesen 
hasznavehetetlenné vált, a sós viz tavaly óta 
állt benne, pedig azt nyomban a használat 
után le kell ereszteni. Nincs fegyelem, nincs 
rend a közvágóhídon — mondotta akkor az 
interpelláló, de nincs ma sem. A tanács ülé-
sén ez az ügy még egyáltalán nem került 
szóba a leleplezés óta. Annvi tény, hogy a 
közvágóhid tatarozását néhány nap előtt 
megkezdték s elsősorban azokat a sürgős át-
alakítási munkálatokat végzik el, amikre a 
közgyűlés 1911-ben hetvennégyezer koronái 
szavazott meg. A belügyminiszter is jóvá-
hagyta ezt a 'határozatot, de a végrehajtá-
sához 1911. helyett csak most látnak hozzá. 
Ebből a pénzből több uj gépet kell rendelni, 
ami súlyos ezreket emészt föl. A tetőzet ki-
javítását is megkezdték, egyik-másik kon-
denzátort kicserélik és a kompresszorokat ki-
javítják. Baj van továbbá a jéggyártás kö-
rül is, ami még most is szünetel, pedig te-
kintettel a meleg napokra, a takácsnak már 
erélyesen intézkednie kellett voLa, hogy leg-
alább a jággyártás menjen akadályok nélkül. 
Most persze már sietnek s azt sem tudják a 
nagy zűrzavarban, mihez kezdjenek előbb. 
Priváry Ferenc gépészeti felügyelő naponta 
jelentést tesz Balogh Károly tanácsosnak a 
munka haladásáról. Amint halottu'k, keser-
ves mizériák vannak a munka vezetése kö-
rül is. Például a műszaki tiszt azt mondja, 
hogy uj gép szükséges, mert a régiért, ha 
kijavítják is, nem felel és nem vállal felelős-
séget azokért az esetleges szerencsétlensé-
gekért sem, amik a régi gép további hasz-
nálata folytán támadhatnak. A vágóhidi fel-
ügyelő azonban nem akarja túllépni a meg-
állapított költségek határát és vonakodik 
megrendeltetni az uj gépet, mert a költség 
tullépéséseért viszont ő tartozik felelősség-
gel. Igy aztán, bár néhány nap óta halad a 
munka, mégis megreked, mert a vágóhid ve-
zetői nem értenek egyet. A műszaki ember 
azt mondja, én nem vállalom a bűnvádi fele-
lősséget, a gazdasági ember pedig, hogy ő 
anyagi felelősséget nem hajlandó elvállalni. 


