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a szegény emberekkel is törődjünk — 'telje-
síteni kell. A legtöbb csakugyan családos és 
sok van köztük olyan, akinek hét gyermeke 
is van. S amig a tisztviselők minden gyer-
mek után 100 korona pótlékot kapnak, ad-
dig a városi szolgák semminemű ilyen ked-
vezményben nem részesülnek, pedig az álta-
lános drágaság ép ugy sújtja őket is, mint a 
tisztviselőket s általában minden szegény 
családapát. Az is tény, hogy a város szol-
gái közül főleg azok, akiknek nagy családot 
kell eltartani, nyomorban tengődnek. Külvá-
rosi pincelakásokban laknak, dohos, pené-
szes falak között s ritka az a nap, amikor 
hus kerül az asztalukra. Valószínű, hogy 'a 
városatyák szivét meglágyítja a szolgák ké-
relme és legalább addig, amíg a fizetésren-
dezés róluk is méltányosabban fog gondos-
kodni, egy kis drágaság! pótlékkal enyhíte-
nek proletár-sorsukon. 

Kötelességünkben állónak tartottuk, 
hogy ezekkel a sorokkal odaálljunk olyan 
kérés mellé, amelyet csak a szegénység és 
az támogat, hogy nincs protektora. Hisszük, 
hogy a közgyűlés többsége nem fog attól 
.tartani, hogy ép' a szolgák 'méltányosabb 
kielégítése fog pénzügyi akadályokat okoz-
ni. 

Lehetséges 
a török-bolgár megegyezés. 

- Revíziót óhajt Bulgária. — 

(Saját tudósítónktól.) A szófiai lapok 
növekvő nyugta lanságga l irna'k a revízió 
kérdésének kedvezőtlen lefolyásáról szóló 
hírekről. Az Oroszország 'köpönyeg for-
dí tásáról szóló hir mély benyomás t tesz 
oroszbaráb körökben. A kormány körében 
most is, mint eddig, a revíziót tartják az 
egyetlen eszköznek, amely tartós nyugal-
mat idézhet elő. 

A Berliner Tagbla t t jelenti Konstan-
tinápolyból: Grey' Edvá rdnak a drinápolyi 
kérdésben hangozta to t t intő szava itt 
rendkívül kedvezőtlen benyomást tett. Fi-
gyelemreméltó oldalról azt mondják , hogy 
Törökország és Bulgária között való köz-
vetetten megegyezés lehetősége erösebb, 
mint valaha. 

Bécsből jelentik, hogy a nagyha ta l -
mak ragaszkodnak a drinápolyi kérdésben 
való ál láspontjukhoz, v iszont"együt tes ak-
cióról nincs szó. 

A mai napon még ezek a jelentések 
érkeztek: 

VILMOS CSÁSZÁR SZEREPE. 
Páris, augusztus 14. A Temps Vilmos 

császárnak a bukaresti békeszerződés dolgá-
ban való szerepéről a következőiket jelenti: 

Vilmos császár szerepéit általánosan ugy 
tüntetik föl, mintha ötletszerűen történt vol-
na s mintha e nélkül a bukaresti békeszer-
ződés inéin jöhetett volna létre. A valóság 
azonban egészen más. Vilmos császár a vál-
ság ideje alatt élénken érdeklődött az ese-
mények iránt és állandóan, levelezett Kon-
stantin görög királlyal. Az egyik levéléiben 
ezt irta Konstantin királynak: , 

— Mint a tigris küzdök a ti jogatiokért. 
A császár Lichnovszky herceg londoni 

német nagykövetnek is instrukciókat küldött 
az epiruszi és az égéi tengeri szigetek dol-
gában. Amikor a bukaresti béketárgyalás 

megkezdődött, Vilmos császár naponkint in-
formáltatta magát a történtekről és minden-
kinek az volt a benyomása, hogy a császár 
teljes erővel támogatja Majoreszku román 
miniszterelnök munkáját. Nem szabad elfelej-
teni, hogy Romániát már tizeinhét esztendő 
óta Béldimann dr. képviseli Berlinben, aki 
Károly királynak régi bizalmasa é s Vilmos 
császárnak személyes barátja. Béldimannak 
is igen; nagy .szerepe volt Vilmos császár irá-
nyításában. 

SZER® KÖSZÖNET A NÉMET CSÁSZÁR-
NAK. ' 

Belgrád, augusztus 14. Németországnak a 
revízió kérdésében tainiusitott magatartása a 
beszéd általános tárigyia és Szerbia .kötelezve 
érzi nijagát, (hogy Németországnak köszönetet 
mondjon. A polgárságban aiz az eszme me-
rült föl, hogy Vilmos császárhoz köszönő föl-
iratot intézzenek. 

A DRINÁPOLYI KÉRDÉS. 
Konstantinápoly, augusztus 14. Diplo-

máciai körök értesülése szerint a hatalmak 
elhatározták, hogy akaratuknak a drinápolyi 
kérdésben minden áron érvényt szereznek. 
Közös akciót nem kezdenek, hanem az .aktiv 
eljárásban, való részvételt, a pénzügyi és ka-
tonai eszközök megválasztását az egyes ha-
talmak tetszésére bízzák. 

A MOHAMEDÁNOK! , 
Szófia, augusztus 14. A Bolgár Távirati 

Iroda jelenti: Az Athénből származó jelen-
tések, amelyek ,a Bulgáriának odaígért terü-
leteken a görögök és mohamedánok kiván-
dorlásáról szólnak, teljesen hamisak és nyil-
vánvalóan azért terjesztik őket, hogy disz-
kreditálják a bolgár közigazgatást és hogy 
némiképen igazolják a görög csapatok és a 
török basibozukok Által elkövetett kegyetlen-
kedéseket. Ki kell emelni, hogy Macedóniá-
nak abban a részeiben, amelyről ezek a je-
lentések szólnak, úgyszólván nincsenek is 
görögök. Ami a mohamedán lakosságot ille-
ti, ennek eszeágúban sincs ,a görögökhöz me-
nekülni és a bolgár csap,átoknál keres védel-
met a görög katonák kegyetlenkedéseivel 
szemben. így tegnap este is ujabb mohame-
dán menekülők érkeztek Szófiába. Ha pedig 
Thrácia görög lakossága Görögországban 
akar letelepedni, ez egyáltalában nem rend-
kívüli jelenség és a görögöknek nem fog si-
kerülniök a világot tévútra vezetniök azzal, 
hogy ezt az óhajt általános kivándorlásnak 
minősiltsék. 

DIADALMAS BEVONULÁS! 

Szófia, augusztus 14. A 'Városban1 nagy 
fogadtatásra készülnek. A szófiai első és ha-
todik gyalogezred holnap reggel vonul be a 
fővárosba. A csapatok élén Ferdinánd király 
fog lovagolni. A város bejáratánál hatalmas 
diadalivet állítottak föl, rajta a dicsőségesen 
megvivott csaták neveivel. A királyt és a 
katonaságot a polgármester fogadja. A szé-
kesegyházban ebből az alkalomból nagy ün-
nepi istentisztelet lesz. 

HAZA A HARCTÉRRŐL. 
Szófia, augusztus 14. A harctérről teg-

nap Szófiába több ezred érkezett vissza, me-
lyeket a közönség viharos ovációkkal foga-
dott. Az ablakokból virágesőt szórtak a ka-
tonákra s maga a király is végignézte a be-
vonulást. Toncsev bolgár delegátus holnap 
érkezik Szófiába. 

Érdemkeresztet nekünk! -
mondják a szegedi rendőrök. 

— Fölirat Hazai Samu béróhoz. — 

(Saját tudósítónktól.) (Furcsa ambíciójuk-
pak adnák kifejezést a szegedi rendőrök 
abban a föliratban, amelyet ,a nevükben 
Csordás György rendőrőrspairancsnok me-
nesztett m a egyenesen iá honvédelmi mi-
niszterihez. Rossz nyelveik azt is mondhatnák, 
vérszemet kaptak a szegedi rendőrök, mert 
épen most adták meg nekik a íizetéskiegészi-
tést, kaptak aztán hicikliket, u j revolvereket, 
no, most még csak egy kis mellentityegő ér-
demkeresztecske volna bátra. Nagyon a ked-
vükre való volna, mert a föliratban Gsordás 
György még alaposan meg is indokolja, hogy 
miiért tartanak igényt ők is az érdemkereszt-
re. Azt mondják, hogy ők is katonai szolgála-
tot telj esitettek a háborús események idején 
Szegeden, .számszerűit negyvenhármán, őriz-
ték a hidakat, liogy valami elkeseredett rnon-
arelh,ia-eilenes szerb föl ne robbantsa., talpon 
voltak éjjel-nappal a katonai behivók miatt, 
amiket boldog-boldogtalannak ők kézbesítet-
tek ki, mem kímélve csizmát és fáradságot, 
sőt közismert tápén tattal az „ismeretlen" ka-
tonaköieleseiket is kipuhatolták és illetékes 
hatóság élé állították. Nos, ezek azok az érde-
mek, amiknek a jutalmául' kis bronzkereszte-
ket kérnek a mellükre a szegedi rendőrök. Ké-
relmüket igy adják elő: 

Nagyméltóságú Miniszter U! 
Kegyelmes Uram! 

Alulírott mély hódolattal járulok Nagy-
méltóságod kegyes szine elé, miszerint aláza-
tos kérelmemet legkegyesehben meghallgatni 
méltóztassék. 

Hivatkozással a folyó év július lió 15-én 
kiadott 10845. számú elnöki rendeletben 0 
császári és Apostoli királyi felsége f. évi ju-
niius hó 9-én kelt legfelsőbb elhatározására, 
melyben az ,.érdemkeresztnek nevezett 
oly szolgálati jelvényt méltóztatott alapíta-
ni, mely csak különös katonai rendszabályok 
alkalmával: adomány ózta tik. 

i- Milután azonban a fenti számú elnöki 
kiadványban; Szeged város rendőrlegénysége 
íbeen nem foglaltatik, ennélfogva ezen érdem-
kereszt viselésére feljogositva nincs. Alázatos 
kérelmemiett az allálbb felhozott indokdk alap-
ján legyen szabad előterjesztenem. 

Ugyanis én és a csatolt kimutatásban fel-
tüntetett rendőrtársaim, akikikel az 1912—13. 
ikrizissel összefüggő, katonai rendszabályok 
alkalmával 1912. évi deoem'ber 1-től 1913. évi 
február 28-ig a katonai hatóságnak fontos és 
felelősséggel terhes szolgálatot teljesítettem 
és pedig a vasúti hidak őrzésénél 43 ember 
tett é j j el-nappaL szolgálatot a katonai őrség-
gel együtt , mig a többi legénység nagyiontos-
ságlu katonai behívókat éjjel-nappal kezbesi-
tett, .ismeretlen egyéneket kipuhatolt, azokat 
az illetékes hatóság elé állította stb. 

Mindezekből kitűnik, hogy Szeged sza-
bad királyi város rendőr'legénysége mily fon-
tos és fáradságot nem ismerő,, lelkiismeretes, 
ügybuzgó szolgállatot teljesített. 

(Miért is alázatos kérelmem adairányul, 
hogy ezen rendjel viselését részünkre is leg-
kegyesehben engedélyezni, illetve megadni 
méltóztassék. 

Alázatos kérelmünk ismétlése mellett, biz-
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