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A Bonnet-Rouge estilap pedig, amelyet 
Caillauxné védelmének szenteltek, tegnap 
közölni kezdte a Figaró Oaillaux éllen való 
hajszájának valódi okait. A lap szerint a ki-
váló nagytőkések ós nagyiparosok szövet-
keztek a mai adórendszer védelmére és nagy 
összegeket osztattak szét a sajtónak. Az orosz-
lánrészt a Figaró kapta és Calmette minden 
eszközt megragadott u Caillaux ellen való 
harcban. Caillaux barátai körében azt mond-
ják, hogy ha a sajtó magatartása nem válto-
zik, föl fogják használni azokat a fegyvere-
ket-, amelyeknek birtokában vannak a Figa-
ró ellenében. Nemcsak jellemezni fogják Cal-
mette-et mint üzletembert, hanem rá fognak 
mutatni Barthou ,és a Figaró viszonyára is. 
Rarthou tudja, hogy Caillauxnak egész se-
reg okirat van birtokában, amelyeknek a ka-
mara nyilt ülésén való fölolvasása vagy a saj 
tóban való közzótétéle nagyon súlyos hely-
zetbe hozhatná Barthout és híveit. 

A Figaró legújabb számában Bernstein-
nak, a kiváló írónak a laphoz intézett leve-
lét közli. Bernstein azt kéri, hogy a vizsgá-
lóbíró hallgassa őt ki D' Estradére hercegnő 
vallomásária vonatkozólag. 

íD'iEstradero hercegnő tudvalevőleg azt 
vallotta, hogy Caillaux-nak ós korábbi fele-
ségének három levelét megsemmisítették. A 
•levelekről azonban Dupréné asszony fénykép-
másolatókat készíttetett, Calmette tudott a 
fényképekről és D'Estradere hercegnőnek ós 
még valakinek 3Ö.00Ö frankot ajánlott föl, 
hogy találkozást hozzanak létre közte és 
Dupréné asszony között, de az ajánlatra el-
utasító választ kapott. Miután a Figaró az 
egyik levelet közölte, Caillauxné asszony jo-
gosan hihette, hogy Calmette a másik két le-
vélnek is birtokában van. 

Az orosz cár és a német császár. 
A Matin pétervári levelezője jelenti, hogy 

Vilmos császár a nyár folyamán találkozni 
fog a cárral. A találkozás helyét és idejét 

fog nem állapították meg. 

benn, — kiáltja fuldokolva Pijada édesanyja 
s a ibeteg homlokára verejtékező gyöngy-
szemek rakodnak. Pijada siet teljesíteni 'kí-
vánságát anyjának és kinyitja az ajtót s a 
mikor visszatér, egy ügyes mozdulattal le-
húzza az ablak kailantyuiját. Messziről por-
felleg látszik, elől Ginard hadnagy lova-
gol . . . 

A kis Pijada ízi ve hevesen; dobog és 
várja a kedvező pillanatot. 

Az ajtón keresztül jövő légáram hirte-
len kivágja az ablakot . . . A kis Pijada 
messziről látja Ginard hadnagy osapatát kö-
zeledni. 

— Az ablakot, az ablakot! — kiált ré-
mesen a haldokló anya, — siess, siess . . . 
megfulladok . . . Isten segíts, Pijadám . . . 

A csapat éppen akkor fordult be. S a 
kis Pijadát, mielőtt elővehette volna a kis 
kendőt, idegesen vonta magához a haldokló 
'és vadul, kegyetlenül tartotta átölelve. 

A kis Pijada hosszú időre fölocsudotti A 
hideg karokat félelemmel eltelve bontotta le 
magáról. A fuldokló csók-ok édesanyjának 
utolsó bucsu-csókjai voltak. A kis Pijada árva 
maradt, ö-nkivülten- ugrott fel az ágy szé-
léről is könnyekkel itatott zsebkendőjét az 
ablakpárkányra dőlve lecsukló kis kezeivel 
kilobogtatta az ablakon. De már késő volt. 
Elkésett az ígért jeladás, Ginard hadnagyot 
már messze takarta a porfelhő . . . 

A belügyminiszter 
Szeged pénzügyeiről. 

— Emelik a városi gőzfürdő-dijakat. — 
Érdeklődik a miniszter a 3 milliós kölcsön 

iránt. — 

(Saját tudósítónktól.) Emiittettük, h-ogy 
a belügyminiszter a napokban küldte le a 
városnak azt a leiratát, amellyel az 1914. 
évi költségelőirányzatot egész terjedelmében 
jóváhagyja. A leirat a miniszter észrevételei 
során, egy igen fontos /rendelkezést tartal-
maz a városi gőzfürdő fentartására vonat-
kozólag. A miniszternek feltűnt, hogy a gőz-
fürdőre évenként aránylag 10—12 ezer koro-
nát fizet rá a város. Kívánatosnak tartaná 
a miniszter, ha a város a gőzfürdő dijait 
mérsékelten emelné. Érdeklődésünkre kije-
lentette Balogh Károly pénzügyi tanácsos, 
hogy ezzel a tervvel: foglalkozott már a ta-
nács -is s most a javadalmi bizottság javas-
latát várja, 'hogy milyen mértékben ajánla-
ná a fürdődijak fölemelését. A pénzügyi ta-
nácsos nyilatkozata szerint a gőzfürdő dija-
ikat csak mérsékelten emelik, mert különben 
az a vészéig fenyegetné az -egész intéz-
ményt, hogy a forgalma erősen megcsap-
panna. A miniszter l-ei-ratánák font-osabb ré-
szeit, amelyek során érdekes megjegyzést 
tesz a városi tisztviselők fizetés-rendezése 
ügyében, továbbá érdeklődik a három mil-
liós kölcsön sorsa iránt is, — -az alábbiakban 
ismertetjük. 

A -város házipénztáráról az 1914. -évre 
szerkesztett költségelőirányzatot, mely sze-
rint a kiadások 6,592,638 koronát, a bevételek 
5,568.990 koronát tesznek -ki s igy 1,023.648 
korona hiány mutatkozik, az alábbi észrevé-
telekkel jóváhagyom s megengedem, hogy a 
fenti hiány fedezése -céljából a városban fize-
tett állami egyenesadók minden koronája 
után ötven fillér városi pétadó vettessék ki. 

A bevételek rovata alatt a városi gőzfür-
dő jövedelme cimén 67793 korona, ,a kiadások 
rovata alatt a városi gőzfürdő fentartására 
-és kezelésére 78330 korona vétetett fel. F-ellii-
vom, hogy -a fürdőfen tartási és kezélósi költ-
ségeknél megfelelő takarékosság alkalmazá-
sával a kiadások csökkentése, vagy pedig a 
fürdődijak mérsékelt emelésével a bevételek 
fokozása s igy a bevételek és kiadások össz-
hangba hozatala iránt intézkedjék. 

A bevételi rovat alatt rendőrségi állam-
segély cimén 32000 korona vétetett f e l iErre 
vonatkozólag megjegyzem, hogy az 1914. évi 
rendeletemmel a rendőrség fejlesztésére az 
1914. -évre járó kétmillió koronából a város 
részére 64000 koronát utalványoztam ki. A 
költségvetés idézett rovatát tehát ily érte-
lemben kell módosítani. 

Bejelentendő, bogy iparostanonciskolai 
kiadások cimén miért vett fel 33920 koronát, 
holott ily cimen csak 32390 korona szüksé-
geltetik. 

A városi tisztviselők, segéd- és kezelősze-
mélyzet illetményeire vonatkozó részletes ki-
mutatásban ugy az egyes állások elnevezései, 
mint -azok illetményei eltérnek az 1912. 
LVIII. törvénycikkben felsorolt elnevezések-
től és illetményekíőí. Figyelmeztetem, bogy 
addig is, amig a törvénynek megfelélő uj szer 
vezési szabályrendelet korm-ányhatósági jó-
váhagyást nyer, a fentebb emiitett alkalma-
zottak illetményei és elnevezése tekintetében 
az idézett törvénycikk rendelkezései az irány-
adók. A városi tisztviselők javadalmazásá-
nak az idézett törvénycikk alapján váló ren-
dezésére felvett 112500 koronából pedig csakis 

az idézett törvényben megállapított illetmé-
nyeire szükséges összeg használható fel. 

Jelentést várok arra nézve, hogy a csalá-
di pótlék rendszeresitésére nézve milyen in-
tézkedéseket tettek? 

Jelentse be egyúttal azt is, hogy az 1912. 
évi kövezési program keretében teljesítendő 
munkák költségeire felveendő 700.000 koro-
nás, a tüzérlaktanya és csendőrlaktanya épí-
tésére és más városi beruházásokra a Föld-
hitelintézettől félveendő 3 millió koronás, 
szükségbarak épitési költségeire félveendő 
20100 koronás, tájfajta méntelepi felügyelői 
lakásépítési költségeire felveendő 7000 koro-
nás, a szerb internátus, tanítóképző és állami 
menhely szennyvizének levezetésére Újszege-
den építendő csatorna költségeire felveendő 
46650 koronás kölcsön, mely kormányhatósá-
gi rendelettel jóváhagyott közgyűlési hatá-
rozat alapján vétetett föl? 

Hogy -a tanszemélyzet illetményének he-
lyes módon való előirányzásáról meggyőző-
dést szerezhessek, felhívom, bogy jövöben a 
tanszemélyzet illetményeinek részletezéséről 
szerkesztett kimutatásban a tanszemélyzet 
szolgálati idejét is tüntesse fel. 

-Minthogy ,a községi elemi népiskolai ta-
nítók lakáspénzrendezésére vonatkozó hatá-
rozat jóváhagyásakor hivatali elődöm felhív-
ta a város közönségét, hogy az emiitett taní-
tók illetményeit megfelelő szabályrendelettel 
állapítsa meg, a város közönsége pedig ezen 
rendeletnek mvndezideig nem felelt meg, en-
nélfogva felhívom, hogy annak most már ha-
ladék nélkül tegyen eleget. 

' Jelentést várok arra nézve, hogy a város 
összes alkalmazottainak Lakbérrendezési 
költségeire előirányzott 45000 korona, mely 
közgyűlési határozat és kormányhatósági 
rendelet alapján vétetett föl? 

A polgármester helyettes részére külön 
munkadíj cimén előirányzott ós közgyűlési 
határozattal tiszteletdíj cimén megszavazott 
1200 korona a költségvetésből törlendő, mert 
a polgármester helyettes 1913. november 11-
én a város tanácsához tett bejelentésében er-
ről a munkadijról lemondott. 

Ezek a lényegesebb észrevételei ,a mi-
niszternek az 1914. -évi költségvetés ellen. 

Ulszterban minden csöndes. A londoni 
s általán az an,gol sajtó csaknem kivétel nél-
kül elítéli a nagyobbrangu tiszteknek a poli-
tikába való belleavatkozását. Kiderült, hogy 
Gough tábornoknak azt az emlékiratot, ame-
lyet a hadügyminisztertől kapott, csak disz-
krét formában lett volna szabad fölhasznál-
nia a tisztek megnyugtatására. Ehelyett a 
tábornok tőkét kovácsolt belőle az ellenzői 
számára, m-ert nyíltan hirdette, hogy ir-ásbeli 
biztosítéka van- a kormánytól, hogy a -kato-
naságot nem fogják Ulszter ellen vezetni. — 
Az alsóház tegnapi ülés-én Chamberlain ki-
jelentette, hogy az eLlenzék igyekezett oly 
megoldást találni, mely elejét vette volna 
annak, h-ogy -egyáltalában- fölmerüljön a /kér-
dés, hogyan vélekedik és .cselekszik a had-
sereg és haditengerészet Szóló a hadügy-
miniszter lemondását és e lemondásnak As-
quith miniszterelnök által tőét ént visszauta-
sítását komédiának mondja. Churchill, az 
admiralitás első lordja, kérte az ellenzéket, 
gondolja meg, hova- v-i-sz az, ha egy föilke-
il-ést megindítanak!, felisimarnek, dicsérnek s 
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