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nincs kedvük az ö iprepotens viselkedését ha-
sonló vakmerőséggel visszautasítani, mert 
nemsokára szállóige lesz belőle, hogy egy-
szer volt Budán kutyavásár, — egyszer volt 
Szegeden fogadalmi templomépítés! 

Amint ezekből a sorokból olvasható, mi 
is azt tettük, amit Jászai ur és Ivánkovics 
ur. Meghallottunk egy mendemondát, arról 
tudomást vettünk és nyilvánosan — minthogy 
vérünkben van, hogy a nyilvánosságtól nem 
irtózunk — Foerk Ernőhöz fordultunk, hogy 
nyilatkozzék. Arról nem tehetünk, hogy a 
'Püs-pök ur minden hangot, — amely nemcsak 
'hogy a személyével, de még a fogadalmii 
templommal sem áll vonatkozásban — a 
személye ellen irányuló sértésnek tekint. De 
minthogy ő ilyen ideges hangulatban téves 
következtetéseket épít közérdekből dolgozók 
és harcolók rovására, a jelen esetben nem te-
hetünk mást, mint a mit Pillich Kálmán tett 
a márciusi közgyűlésen, vádjait és inszinuá-
cióta visszautasítjuk. 

A német császár bécsi utja. Bécsből 
jelentik: Vilmos német császár ma délelőtt 
tizenegy órakor a penzingi pályaudvarra ér-
kezett, ahol királyunk a királyi hercegek, va-
lamint a hivatalos személyiségek élén fo-
gadta. — Mint katonai körökben hire jár, 
Vilmos császár valószínűen részt vesz az 
ősszel tartandó nagy hadgyakorlaton. Őfel-
sége a császár mai látogatása alkalmával 
meghívta vendégét a nagy hadgyakorlatok-
ra. A hadgyakorlat szeptemberben lesz Kő-
szeg környékén Ferenc Ferdinánd királyi 
herceg trónörökös íővezérletével s részt vesz 
rajta a pozsonyi, a gráci és részben a zág-
rábi és a bécsi hadtest. — fia Vilmos császár 
'bécsi látogatása nem hivatalos jellegű volt 
is, mégis kétségtelenül le nem becsülendő je-
lentősége 'van, mint a monarchia és a német 
vlr°dalom rendithetetlen politikai viszonya 
ismételt hirdetőjének és a két uralkodó rend-
kívül szíves és csaknem családias személyes 
viszonya jelének. Különösen áll ez a jelen 
Pillanatban, amikor Oroszország fokozott 
katonai készülődése mind az osztrák, mind a 

L.: Szeretném egyedül magam számára 
ezt a küldetést. 

Gy. a.: Tehát ezt sem, semmit sem, 
gyermekem. Akkor . . . 

L : (Elmosolyodik.) 
Gy. a.: Es mért mosolyodott el a kis-

asszony? 
L.: Azon, hogy a római egyház oly erős 

és hatalmas. De a mi világunk — akármit 
hittem is róla — szintén nem a legutolsó. 
Fötisztelendőségünk, aki oly sokat szives 
körünkben időzni, hozzánk asszimilálódott. 
Alkuszik, minit mi . . . Legyen szives nyug-
tassa meg atyám, hogy én, egyedüli én — 
nem. Capriere Guido gróf iráni igen erős 
szimpátiát érzek, bizom benne, jövőnkben 
együtt és hozzá megyek, ha a Timár-ház 
minden élője és élettelenje egymásra és ősz-
iedül is. Szent atyám, végeztünk. 

Gy. u.: És az esküvő? 
L.: Természetesen az ön segédletével a 

STáci érsek. 
Gy. a.: (Igen komoly. Egyszerre vidám 

és széles mosoly az aroán.) Csak gratulál-
hatok önnek, gyermekem, hogy lelkiekben 
1!lyen erősnek és megingathatatlannak talál-
tam. Engedje meg, hogy ikezet csókoljak. 

pedig a német határon jobban követeli, mint 
valaha a két szövetséges birodalom szoros 
összeköttetését. Vilmos császár 'bécsi látoga-
tásának már maga a külsősége is a legjobb 
ellensúlyozása minden uj szövetségi kombi-
nációnak. A német császár este elutazott Ve-
lencébe. 

Anglia polgárháború előtt. 
(Az ulszteri forradalom. — A hadsereg 
magatartása. — Lloyd George nyilatkozata.) 

(Saját tudósitónktól.) Az ulszteri hely-
zet annyira kiélesedett, hogy minden perc-
ben számolni kell a fegyveres mozgalom 
kitörésével. 

Az unionisták táborában a legellen-
tétesebb hirek vannak forgalomban a had-
sereg magatartásáról. Az egyik hír sze-
rint több száz tiszt lemondott rangjáról. 
Egy másik hir szerint több helyőrségben 
zavargás tört ki. 

A hadügyminisztériumban ma egész 
nap lázasan dolgoztak. Seely hadügymi-
niszter hosszú ideig tanácskozott Asquith 
miniszterelnökkel. Asquith a Tanácskozás 
után a Buckingham palotába ment és je-
lentést tett a királynak az ulszteri hely-
zetről. 

Hogy milyen válságos a helyzet, az 
már abból is kitűnik, hogy a legfelsőbb ha-
ditanácsnak csaknem minden tagja ott van 
a hadügyminisztériumban. 

A Reuter-ügynökség jelenti: Megerő-
sítést nyer, hogy az Írországban állomá-
sozó harmadik lovasdandár 76 tisztje kö-
zül 70, köztük Gough tábornok, elbocsátá-
sukat kérték azzal a kijelentéssel, hogy 
nem hajlandók Ulszterbe menni. A had-
ügyminisztérium az elbocsátó kérvény el-
fogadását visszautasította és a tisztekkel 
közölte, hogy ha parancsot kapnak Ulsz-
terbe menni, ez most csakis azzal a cél-
lal történik, hogy a rendőrséget támogas-
sák a rend föntartásában és védjék az ál-
lami javakat. A tisztek erre késznek nyi-
latkoztak Ulszterbe menni, egyúttal azon-
ban kategorikusan kijelentették, hogy az 
ulszteri rojalisták ellen nem fognak ellen-
ségesen föllépni. 

Lloyd George ma huddersfieldi be-
szédében a kormány nevében kijelentete, 
hogy Anglia a Stuartok ideje óta nem for-
gott oly nagy veszedelemben, mint most. 
A miniszter nem mondotta ki ugyan, de 
az egyesült királyságokban minden ember 
tudja, hogy Anglia a polgárháború vesze-
delme előtt áll. 

A mult héten történt a nagy fordulat 
az ulszteri mozgalomban. A vezetőség el-
határozta, hogy nemcsak az ulszteri tar-
tományban, hanem Angliában is toboroz 
önkénteseket. Iveket nyomattak, amelyek-
nek aláírói kijelentik, hogy ha a kormány 
az állami egység és az angol érdekek ve-
szedelmére csakugyan életbeléptetné az ir 
autonómiát, ők készek az állam egységét 

és az angol érdeket fegyverrel is megvé-
delmezni. 

S az első, aki ezt az ivet aláirta, An-
glia legnépszerűbb embere, az angol had-
sereg legnagyobb rangú és legérdemesebb 
tábornoka, Roberts lord volt. Ez bomba-
ként hatott. Mi sem természetesebb, mint 
hogy az angol tisztikarban Roberts lord-
nak számos követője akadt és hogy most, 
amikor az ulszteri fegyverráktárak s erős-
ségek őrségót szaporítani kellett: számos 
tiszt inkább kilépett a hadseregből, sem-
hogy fegyvert fogjon laz ulszteriek ellen.. 
Állítólag vannak '< ezredek, amieilyeknek 
valamennyi tisztje kilépett a szolgálatból. 

A fejetlenség az angol hadseregben, 
mely különben is csak zsoldos, szerződte-
tett hadsereg, általános és ennék tudata 
hihetetlenül fokozza az ulszteriek önbizal-
mát és lelkesedését. 

A kormány helyzetélt súlyosbítja az, 
hogy a parlamenti ellenzék, az unionisták 
pártja, az ulszteriéket támogatja. Igy nem 
az egész angol közvélemény áll az angol 
kormány mögött, hanem csak az angol 
parlamenti többség. 

Megmozdult a külváros. 
— Követelik a vizvezetéket és a csator-
názást. — Megalakították a „Külvárosi 

Polgárok Szövetségét." -

(Saját tudósitónktól.) A küdvárosrészek-
nek polgárai a város csatornázása, vizveze-
tékkel váló ellátása mielőbbi keresztül vite-
léért megindított mozgalmuk betetőzéseként 
vasárnap délután 4 órakor a Módos-féle ven-
déglőben formálisan megalakították ,a szö-
vetséget. Elfogadták az alapszabályokat, 
megválasztották a tisztikart. A 'harcos csa-
pat megalakult, kiosztották a szerepeket, fel-
állították az őrszemeket, megválasztották a 
vezéreket. Megállapították a harcmodort, 
erős fogadalmat tettek, igazuk a 'közérdekű 
város rendezése diadalra juttatása mellett. 
Az ülésen az alapító egyesületek kiküldöttei 
csaknem teljes számmal megjelentek. Az ala-
kuló gyűlésen Petrik Antal elnökölt, az elő-
adói tisztet Lévay Ferenc dr. látta el. A 
jegyzőkönyvet Junászka István vezette. 

Petrák Antal megnyitó beszédében a nagy 
küzdelemhez szükséges erőként az egyesülést 
jelölte meg. A belváros naggyá, széppé, való 
tétedében a külváros minden polgára részt 
vett munkájával és ad'ófUléreivel. A mai 
rendszertelen városrendezési politika már-
már gyűlöletes/irigy; ellenségekké tette a 
város polgárait. A szövetség a békét keresi, 
baráti segitő jobbját kéri a belváros polgá-
rainak, akik bálából a multakért, biztatásul 
a jövőért, bizonyára nem fogják a kérést 
megtagadni 

Az elnök lelkes szavai után a megjelen-
tek egyhangú lelkesedéssel kimondottáJc a 
szövetség megalakítását. Lévay Ferenc dr. 
ezután az alapszabályokat ismertette. Az elő-
terjesztett javaslatot néhány módosítással az 
egész terjedelmében elfogadták. Vitát pro-
vokált annak megáldapitása, hogy a szövet-
ségnek csak olyan választó polgár lehet-e a 
tagja, aki a szövetséget alakító valamelyik 
népkörnek vagy egyesületnek tagja. Kimon-
dották továbbá, hogy tagsági dijat nem fi-
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