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Ausztriát és Temesvárnál tönkreteszik az 
osztrák sereget. Az egyesült balkáni sere-
gek csakhamar Budapest előtt állnak . . . 

Az Adrián a franciák megsemmisítik az 
egyesült osztrák-olasz flottát. Az angolok 
egyetlen csatában elsüllyesztik az egész né-
met flottát. A franciák bevonulnak Berlin-
be . . . 

Következik Németország fölosztása. An-
glia megkapja az északnyugati tartományo-
kat, Oroszországé lesz Kelet-Poroszország 
és Brandenburg. Dániáé Bréma és Hamburg. 
Ausztria megkapja Bajor- és Szászországot. 
De az alezredes nem mondja meg, hogy 
miért? Thiiringia önálló állam lesz! Magyar-
ország pedig, hogy a nagy osztozkodásból 
mi se távozzunk üres kézzel, — független 
köztársaság lesz. 

Jó lesz tehát Nagy Gyurkát otthon egy 
kissé komolyabban venni, mert neki erős 
hátvédje van itt, — R . . . alezredes szemé-
lyében. 

— A fogadalmi templom. A közvéle-
mény a legébereibb figyelemmel kiséri a fo-
gadalmi templom ügyét, melyről a Délma-
gyarország igen részletes magyarázattal 
megírta, hogy ugyancsak lanyha hatósági el-
lenőrzés mellett fejlődik tengeri kígyóvá. Az 
építésre felügyelő bizottság bizonyos tekin-
tetben 'indokolatlan könnyelműséggel tette 
maigát tul azon a lelkiismeretességen, melyet 
egy ilyen monumentális építkezések előké-
születeinek az ellenőrzése megkövetel. Ez 
okozta, hogy az építési tervek Foerk Ernő 
átdolgozása nyomán jelentékeny és semmi-
képen sem előnyös változást szenvedtek. De 
van még a kréta körül egyéb hiba is. Az 
alapozás megkezdésénél még az ősz folya-
mán kiderült, hogy a két főtorony földalatti 
építményeit jelentékenyen mélyiteni kell. Eb-
ből mintegy ötvenezer korona kiadási több-
let keletkezett. Az építésre felügyelő bizott-
ság akkor — tavaly szeptember havában — 
elrendelte, hogy a szükségessé vált pótmun-
kák tekintetében a vállalkozó Ottovay és 
Winkler céggel ujabb szerződést kell kötni. 
Félév telt e'l azóta és a szerződés még ma 
sincs meg. Pedig néhány hét múlva, talán 
már márciusban, kezdődnie kellene a tavaszi 
munkának/Folytatni kellene az alapozást, ha 
annak menete biztosítva lenne az uj szer-
ződés által. Fölhívjuk erre a körülményre az 
illetékes körötk figyelmét. 

— A delegációk összehívása. Bécsbő 
jelentik: A Neues Wiener Tagblatt buda-
pesti levelezője ugy értesül, hogy még feb-
ruár hónapban 'közös miniszteri tanácskozás 
•esz és pedig február 28-án. Ezen a minisz-
teri tanácskozáson fogják megállapítani a 
delegáció összehívásának időpontját is. Ele-
inte március 2-ára tervezték a delegációk 
összehívását, most azonban már egész biz-
tes, hogy a delegációk közvetetlenül húsvét 
"Pm, tehát április 15-én vagy 16-án ülnek 
Össze Budapesten. 

— Németh József negyven éves püs-
pöki jubileume. Csendes visszavonultságban 
tel ti napjait a temesvári egyszerű krá egy-
emeletes háziban Németh József felszentelt 
Püspök, csanádi nagyprépost. Az agg főpap, 
'tei hivatása disze méltóságában a nagyvi-
teft hántó zajától, hangos lármájától el von ml-
vu, a régi, klasszikus kortól! bölcsek példájá-
ra zavartalan, imiagáinyban éli nyolevanhar-
madik esztendejének derűs napjait, a folyó 
vv"bon ritka jubileumot, ül. lEbhen az eszten-
dőben van ugyanis inegyvon éve, liogy Né-
m e t h Józsefet 1874. évi január tizenhatodi-
kán püspökinek kinevezték és 1874. évi ápri-
lis tizenkilencedikén püspökké felszentelték. 
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A jubileumi ünnepségek előkészületei már 
folyamatban vannak és Temesvár város pol-
gársága (az egyházi évforduló alkalmiból 
ismételten le fogja róni háláját azért a tá-
mogatásért, amellyel Németih József a vá-
ros irányában mindenkor viseltetett. Németh 
József püspök két hónap múlva tölti be 
n yolcvan h armadák életévét és e ritka magas 
korban .is megőrizte egészségét, lelki kiváló-
ságának, szellemének frisseségét. Németh Jó-
zsef Szegeden született 1831. évi április hó 
huszadikán. Pappá szentelték 1854. évi au-
gusztus 24-én. Alig huszonegy éves korában 
már püspöki tolilinok volt a ©sanádegyházme-
gyei rezidenciában. Rövid lidíeig tartó segéd-
Jelikészkedése után. szentszéki jegyző, majd 
szemináriumi rektor lett. Az 1871-ik évtón 
kanonoki, 1874. évi január 16-an pedig püs-
pöki kinevezés várt eá. Ugyanezen év ápri-
lis hó 19-én nagy ünnepségek közepette püs-
pökké szentelték és önnek az alkalomnak 40 
éves jubileumára készül most. az egyházme-
gye papsága éh Temesvár .polgársága. Az 
1884-fi.k évben a király püspöki helynölcké 
nevezte ki Németh Józsefet, aki időközben 
a csanádi káptalan nagyprépostja is lett. 

— Megalakult az uj poriugál kormány. 
Lisszabonból jelenítik: Az uj minisztérium 
összetétele a következő: Elnökség és belügy, 
valamint ideiglenes, külügy: Machado; igaz-
ságügy: Monteiro (demokrata); pénzügy: 
Kapreira (demokrata); hadügy Fereira de 
Fka tábornok; tengerészetügy: Perec Rod-
riguez; közmunka ügy: Gonzalesz; gyarmat-
iigy: Konszeiro Koszta; közoktatásügy: Alé 
meida Lima. 

— Az orosz sajtóreform. Pétervárról jelen-
tik: A duma bizottsága ma az igazság ügy. mi-
niszter és a sajtóügyi osztályfőnöknek jelen-
létében. fölülvizsgálta a sajtóról szóló tör-
vényjavaslatnak a büntetésre vonatkozó ré-
szét. A 'kormány által tervezett .megtorló in-
tézkedéseket jelentékenyen enyhítették. A 
sajtóügy! .osztályfőnök kijelentette, hogy ha 
a bizottság módosításai törvényerőre emel-
kednek, a ibiróság tehetetlen lesz és miíut ed-
dig, adynvnisztmUv Intézkedésekhez kell 
majd folyamodni. 

— A képviselőház elnökének gyásza. 
Beöthy Algernonné Gencsy Malvin, a képvi-
selőház elnökének, Beöthy Pálnak anyja 78 
éves korában Budapesten meghalt. Az el-
hunyt néhai Beöthy Algernon képviselőnek 
volt az özvegye. Halálát a Beöfhy, Gencsy, 
Tamássy, Vecsey-Oláh, Elek, Patay, An-
drásffy és Csáky-Pállavicmi családok gyá-
szolják. A temetés kedden délután három 
órakor lesz a kerepesi 'temetőben. 

— Szabad előadások a Rókusi Iparos-
körben. Nagyszámú közönség jelenlétében, 
vasárnap délután 5 órakor tartotta nagyéríé-
kü s magas színvonalon álló előadását Tor-
dai Imre királyi tanácsos felsőipariskolai 
igazgató, az amerikai munkásviszonyok és 
munkarendszerekről. A nagy munkabérek 
csak látszólagosak, mert az életem, lakás na-
gyon drága — mondotta. — A munkásvéde-
lem, baleset, betegsegélyezés, iparfeliügyelet 
ismeretlen, a munkások ki. vannak szolgál-
tatva a gyárak, a tőkések kapzsiságának. A 
sztrájk itt nem segit, mert egész irodák van-
nak a munkásoknak bevándorlókkal való 
pótlására. Nagyobb baj t okoznak a trösztök, 
kartellek spekulatív munkamegsziintetései. 
Az amerikázás kiküszöbölésére a Taylor 
pensum — föladványos munkarendszert kez-
dik a közmunkáknál alkalmazni, ez a mun-
kások munkaerejének fokozását is célozza. A 
rendszer 1. a termelést fokozni kívánja, 2. 
megszüntetni a tökéletlen .munkavezetést és 
3. a tökéletlen munkamódot. Ennek elérésére 
szükséges. 1. a gyárvezetők részére a legtö-
kéletesebb eljárási szabály megállapitása, 2. 
a munkásoknak tudományos vizsgálatok 
eredményei figyelembevételével való kikép-

' i. 

zése, 3. a munkaadók és munkások között 
egyetértés létesítése s 4. végül egyforma fe-
lelősség. A tudományos kísérletek igazolták 
ezen rendszer kiválóságát. Egyik acélgyár-
ban jutalom és 30—100 százalék jutalék igé-
rése mellett vasrakodásnái egy Smitlh nevü 
magyar munkással, aki fösvény, pénzsovár 
természetű volt, kisérletet tettek, aki napi 12 
tonna kirakodást végzett, a kiképzés után na-
pi 47—48 tonnát rakott ki és 4 és félszeres 
eredménytöbbletet érlek el. A többi kisértetek 
is sikereseik voltak. A rendszer csak fiatal 
munkásoknál alkalmazható legfeljebb 40 
évig, ezért inhumánus. A rendszer kezdetle-
ges munkánál, nagyobb munkástömegnél al-
kalmazható, magasabb rendű, egyéni tehet-
séget igénylő munkánál azonban nem válik 
be. A fordulatos, élénk leirásu, sok ipéldávai 
illusztrált előadást lelkesen megtapsolták. 
Tonelli Sándor dr. kereskedelmi és iparka-
marai titkár tartott a balkáni háború ered-
ményeiről hagyértékü előadást. Az esemé-
nyek rövid vázolása után a politikai ered-
ményt abban látja, hogy az ellentétes érdekii 
francia tőke bevette Balkánt, s nekünk délen 
több hadtestet kell fegyverben tartani, köz-
lekedési tekintetben a nyugati forgalom mi 
felőlünk északról délre, a tenger felé irá-
nyult, már az .uj vasúti vonalak is arra épül-
nek Szaloniki felé. Gazdasági szempontból 
az újonnan letelepülő népek sok ipari szük-
séglettel állanak elő, itt még szerezhetünk 
piacokat, ha velük kedvező válmszerződést 
kötünk s nyers terményeiket, állataikat be-
bocsátjuk. Lelkes tapsokkal honorálták a föl-
olvasót. i i 

—- Harcba liivják Szegedet a — világ-
békéért. Ezekben a gondterhes, nehéz idők-
ben, amikor föl a város feje, hogy miihez 
•kezdjen előbb, a külváros csatornázásához, 
vagy a vizmizériák orvoslásához, kissé szo-
katlannak tetsző átirat érkezett a tanácshoz. 
Győrvármegye törvényhatósági bizottsága 
harcba szálltja. Szegedet a — világbéke ér-
dekében! Miután' kifejteni az eszme nagysze-
rű voltát, a világbéke áldásait és egyéb ha-
tását, az átirat -megjelöli az utat-módot is. 
hogy miiképen vegye ki a részét SSeraged a 
viláigliéke .megteremtésében. Azt kívánja 
Győrvármegye, írjon föl a város a miniszter-
elnökhöz és a kormányhoz és kérje egy .ma-
gyar bizottság kiküldését a harmadik hágai 
békekonferenciára. A magyar bizottság az-
után sürgesse meg Hágában a döntőbíróság 
megalakítását, amely hivatva volna az ösz-
szes felmerülő háborús (bonyodalmak gor-
diiusi csomóját kettévágni. Továbbá kérik a 
győriek, hogy az ő példájuk után kérjük a 
kormányt, járjon közbe a .külügyminiszter-
nél azért, hogy a nemzetközi szerződéseket a 
jövőben csakis ugy kössék meg, ha differen-
ciák esetére a döntőbíróságnak döntő szerep 
jut. iSzóval Győrvármegye szervezni akarja 

!-r 
Az 

Uránia 
szinházban 

Szerdán, 11-én és csütörtök, 12-én 
kerül vetítésre az orosz KHANJONKOFF-
gyár rovarsorozatának leghíresebb és 
legsikerültebb képe 
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Filmparódia 2 felvonásban. 

A kép szerepeit csodásan idomított rovarok, 
békák, patkányok játszák. Tartalma ugyanaz, 
• mint az eredeti „Négg ttrdttg'*-é. • 
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