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HŰSÉGNYILATKOZAT ESSZ AD BASÁ-
NAK. 

Raguza, október 16. Szkander bégnek;, az 
albánok nemzeti 'hősének szülővárosa, Kroja 
hétfőn nagy népünnepet rendezett Közép-
Albánia u j kormányának megalakulása al-
kalmából ós hosszú táviratban fejezte ki örö-
mét és Esszád basához való törhetetlen hű-
ségét. 

AZ ALBÁN TRÓN JELÖLTJE. 
Róma, október 16. Wied herceg még 

nem fogadta el véglegesen az albán, t rónra 
való jelöltségét, amit pedig felajánlottak ne-
ki, azonban bukaresti udvari körökből érke-
ző lilrak szerint rámutatnak arra , bogy el 
fogja fogadni. Wied herceget október végére 
vagy november ellsiő napja i ra vá r j ák Rómá-
ba. 

B i E S B B S f f i S B i S a S I H S Í S a E S r a K S S B S S S 

Pénteken 
1. Daímáczía. Látványos. 

2. 

Humoros. 

3. Szerelmes feminista. 
Humoros. 

4. Pali az ideális vendég. 
Humoros. 

5. Küzde lema 
boldogságért. 
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Az általam készitett 
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
tel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készitek továöoá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak mellett. 
Vidékiek 12 éra alatt lesznek kielégítve. Bár-

milyen javítást 4 óra alatt készitek. 
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Uj mozivállalkozás készül 
Szegeden. 

— Napirendre kell térni az ajánlat feleü. — 

(Saját tudósítónktól.) Csütörtökön dél-
előtt moziengedélyt kérő beadvány érkezett 
a város tanácsához. A beadvány aláírói 
Eichler Vencel és társa, 'temesvári építőipa-
rosok, akik ezer személy befogadására szol-
gáló hatalmas moziszimházat akarnak épitotii 
Szegeden. Erre a célra a belváros valame-
lyik részében tizenöt évre ingyentelket kér-
nek a várostól azzal a kikötéssel, hogy a ti-
zenöt év letelte után a moziszinház minden 
rekvizitumával a város tulajdonába megy át. 
A beadvány egész terjedelmében a követ-
kező: 

NagyteMntetü Városi Tanács! 
TipZiteliejttel alujlirottak 'esedezünk, méí-

tóztassék az alábbi feltételek pontos betartá-
sának kötelezettsége mellett egy modern mez 
gófónyképszinház felépítésére vonatkozó en-
gedélyt részünkre kiadni. 

1. A városi tanács a vállalkozónak a vá-
ros belterületén 15 évi időtartamra alkalmas 
telket ingyen bocsát rendelkezésére, mely 
lelek a 15 év letelte után a rajta felépített 
szinház s tartozékaival együtt a város kizá-
rólagos tulajdonúba megy át. 

2. Ezen idő alatt a vállalkozók ,a szinház 
jövedelme tekintetében adó- és tehermentes-
séget élveznek. 

3. A szinház mindenkori tiszta jövedel-
miének 20 százaléka ,a városi szegény-talap 
javára beszolgáltatandó. A városi ellenőrző 
közegnek díjazása a vállalkozók kötelessége'. 

4 A város a 15 év időtartama alatt ha-
sonló vállalkozásnak engedélyt ki nem szol-
gáltathat. 

5. A szinház férőképessége, ülőhelyek és 
páholyok tekintetébein 1000 személyre bizto-
síttatik. 

6. A vállalattal kapcsolatos egyéb terhek 
,a vállalkozók által viselendők. 

7. A vállalkozók kötelesek a szegény is-
kolás gyerekek részére havonta 2—2 ingye-
nes előadást rendezni. 

A színházban csakis kultúrát szolgáló 
előadásokat tartunk s e tekintetben a hely-
hatóság kívánságait és ellenőrzését ügye-
leimbe fogjuk venni, természetes, liogy ugy 
,a rendőri, mint erkölcsrendészeti szabályo-
kat magunkra nézve kötelezőknek elfogad-
juk s az előirt illetékeket naponta a városi 
pénztárba befizetjük. 

Kötelezzük magunkat továbbá, hogy a 
haladó kor minden igényeinek megfelelő elő-
adásokat fogunk rendezni s évente legalább 
két, előadást a város valamelyik jótékony 
közintézménye javára fogunk tartani. 

Tisztelettel kérjük, méltóztassék ajánla-
tunkat. tárgyalás alá venni, a tárgyalásra 
alulírottakat meghívni, hogy a részletes mó-
dozatokat megbeszélhessük és a tekintetes 
Tanács egyéb kívánságait meghallgathas-
suk. 

Nagybecsű elhatározásunkról szívesked-
jenek bennünket mielőbb értesíteni, hogy a 
szükséges előkészületeket idejekorán megte-
hessük. 

Temesvár, 1913. október 14. Eichler Ven-
cel és társa, építőipari vállalkozók. 

Bizonyára -országszerte hire van, hogy 
Szegeden mi'lyen kitűnő és nagy színházlá-
togató közönség edzette erőssé azt a moz-
galmat, mely a szinház egyedáruságát meg 
akarja törni és több nagy moziszinház föl-
állítását tette lehetővé. De azt his'szük, -egy-
előre tekintettel k e l tenni arra az-egy szín-
házra, amely van és azokra a mozikra, ame-
lyek nagy befektetéssel rendezkedtek be. A 
közönség érdekeinek legteljesebb kielégítése 
után, még arra is ,figyelemmel k e l lenni, — 
utóvégre színházról van szó, — h-ogy ujabb 
és ujabb vállalatok ne azért létesüljenek, 
hogv két hét múlva tönkre menjenek. A 'sze-
gedi mozgószinházak szegedi tulajdonosai-
val szemben pedig más városbeli embereknek 
a legkisebb jogcímük sem lehet arra, hogy 
városi támogatást kapjanak. E fölött az aján-
lat felett napirendre kell térni. 

368 halott a bányában. 
— Nincs menekülés! — 

(Saját tudósítónktól.) Az Uakm-bányá-
ból ma reggelig még negyvenkilenc holttes-
tet hoztak fel, de többet- a mentők a legönfel-
,áldozóbb erőfeszítéseik mellett sem találták. 
Ezek u tán a bánya mélyében eltemetve, el-
zárva még 368 ember van, akiknek a sorsa 
azonban meg van pecsételve. Ezek a szeren-
csétlen bányászok élve aligha kerülhetnek 
fel, már. A tüzet éjjel-nappali óriási munká-
val végre sikerült elfőj tani, de a bánya, a 
tárnák, a folyosók annyira tele vannak Ifojtó, 
mérges gázokkal, hogy a mentő-munkálato-
kat abba kellett hagyni, s előbb sok oxigént 
kell levinni és a bányát alaposan ki kell- szel-
lőztetni, mielőtt a mentő-munkát folytathat-
ják. Rettenetes munka lesz ez, ezer, meg ezer 
tonna kőzet és földréteg vár eltakarításra, a 
mig a bemrekedt munkásokhoz el lehet jutni. 
Maga a társaság is lemondott minden re-
ményről. A bán yelf elügyelő kijelentése sze-
rint a bánya 'mélységében élő emberek nem 
lehetnek már. A bányaigazgatóság hivatalos 
jelentésében is konstatál ja ezt a tragikus va-
lóságot s kötelező ígéretet tett, hogy az ál-
dozatok hozzátartozóiról gondoskodni fog. 
-Ezrekre megy ,az árvák és özvegyek szánna, 
•akik elvesztették kenyérkeresőj-iiket. A bá-
nyatársaság veszteséig,e százezer font ster-
ling. 

Cardiff, október 16. A eardíffi .polgár-
mester meginditotta a segélyalapra a gyűj-
tést. Erősen lesújtotta a katasztrófa az ural-
kodó családot is, György király és az u j con-
nanghti hercegi pár elhatározták, hogy a kö-
zönségnek egy shilling belépődíj el,lenében 
megengedik a nászajándékok megtekintését. 
A beérkező jövedelmet a szerencsétlenül jár t 
bányászok elárvult hozzátartozóinak a flölse-
gi'tésére szánták. 

London, október 16. Egy Oardiffból ér-
kezett távirat szerint még hetvennégy ha-
lottat hoztak ki a bányából és igy az elzárt 
tárnában még 342 ember van, akiknek a sor-
sa azonban reménytelen. A bánya körül ál-
landóan óriási tömeg csoportosul, amelyet a 
csendőrség és a katonaság csak nagy küzde-
lemmel .tud visszatartani, mert miindenkii le 
akar menni a bányáiba. Leírhatatlanul meg-
rázó jelenetek játszódínak le, amikor a ha-
lottakat elviszik. Akadtak holttestek, .ame-
lyek átölelve tartották egymást, amikor rá-
juk akadtak. A nép ünnep,llőhe öltözve kíséri 
haza a házakba a halottakat. A bányászok 
legnagyobb része addig föl sem akar jönni 
,a mélységből, amíg társaikat élve vagy hol-
tan meg nem találják. De beljebb alig lelhet 
két percnél tovább megmaradni a gyilkos 
gázok miatt. Csak niapok mnllva lehet elta-
karí tani a. romokat. 

A király és a lipcsei csata emléke, 
Bécsből jelentik: A Sohwarzenherg-emlék 
előtt m,a diszes ünnepet tartottak a lipcsei 
csata emlékére, melyen részt vett a király, a 
Bécsben időző királyi hercegek, a tábornoki 
kar és nagyszámú katonai csapatok. A ki-
rály maga tett az emilékmü talapzatára nagy 
babérkoszorút ezzel a fölirással: 

Schwarzenberg Károly hercegnek, a di-
csőséges tábornagynak I. Ferenc József. 

Ezután a kivonult katonaság husz disz-
lövést tett és ez alat t az idő alatt a király fe-
szes vigyázz! állásba szaíhtálva állott az em-
lék előtt. 

A horvát kérdés. Skerlecz Iván báró 
horvátországi királyi biztos javaslatára Ti-
sza Is tván gróf miniszterelnök elhatározta, 
hogy magukat az unionista aszme híveinek 
valló horvátországi politikusokat a horvát 
politikai helyzetről közvetetlenül fogja meg-
hallgatni. Ezek a politikai tanácskozások 
megkezdődtek. Eddig a következők jelentek 


