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kaylinger se mondott mást, minthogy viz 
kehi, mert éppen csak az nincs — s .erről 
részletes véleményt is -kértek! — tehát nj 
Artézi kutakat kell fúratni s az uj artézi ku-
kk, m-ire a nyár itt lesz, már vigan csobog-
lak is. Eddig azonban, -semmi se -történt, se 

- költségvetés, se terv nincs még s ha tiirel-
ttósen várunk, nem lesz még a jövő nyárra 
rém. Mart bizonyos, liogy közbeeső ideával 
'tegölik az eddigi terveket is s a télen majd 
újból a közgyűlés elé terjesztik — a vízóra 
javaslatot. 

HÍREK 
oooo 

Százötvenezer orosz munkás 
forradalmi sztrájkja 

(Saját tudósítónktól.) A pétervári 
Sztrájk óráról-órára nagyobb arányokat ölt. 
Egységes képet ma még nem lettet adni a 
öétervári ese-ményékről, mert csupán héza-
rös táviratok érkeznek róluk. Ezek a táv-
fátok, amiket erős kritikával kell 'fogadni, a 
következőket jelentik: 

Pétervár, julius 23. A sztrájk egyre na~ 
SVcbb arányokat őit. A sztrájkolok számú 
'"a már több mint 150.000. A sztrájkolok 25 
villamos kocsit összezúztak. A rendőrség és 
íl sztrájkolok .között véres összeütközés tá-
"kult, amelynek folyamán hét -munkás s-ulyo-
Sím megsebesült. 

Pétervár, julius 23. Tegnap éjjel is rend-
zavarások vollt ak a város különböző pont-
jain. Tizennégy rendőr és egy kozák meg-
sebesült. A kozákok a tömegre lőttek. Egy 
ftin'kás súlyosan, egy munkásnő és leánya 
könnyen sebesültek meg. Hivatalos megálla-
hitás szerint tegnap a sztrájkolok száma 
801000 volt. A villamossági telepen kitört 
Sztrájk következtében a közúti vasát forgal-
mát beszüntetitek. 

Pétervárról jelentik: A tegnapi déli za-
vargások alkalmával a tüntetők köveket és 
"Ótokat dobtak a kozákokra, akik erre tüzel-
lek és sok munkást megöltek és többeket 
tóegsebesitettek. A Tobai-utcánáí a rendőr-
i g csak heves 'harc után oszlathatta el a 
tüntetőket, aki-k több villamos vasúti kocsit 
fölfordítottak és megrongáltak. A tüntetések 
a délután folyamán többször megismétlődtek 
fs csak este értek véget. A halottak és se-
besültek számát a rendőrség titokban tartja. 

Azoknak a számát, alkik tegnap sztráj-
koltak, a lapok 150.000-re becsülik, az össze-
tóm-bolt közúti kocsik számára nézve pedig 
a lapok becslése 50 és 150 között változik. 

Rigában 13.000 gyári munkás sztrájkba 
'épett, odesszai távirat szerint pedig Jeka-
U'rírmoszlávban a legtöbb gyári munkás 
sztrájkba lépett. 

Pétervár, julius 23. A vyborgi negyed-
ben, ujabb véres összetűzések voltak a sztráj-
kolok és a rendőrség között. A tüntetők fe-
jig agyonvertek egy rendőrt, egy másikat 
könnyen sebesítettek meg. A tüntetők barrl-
kádokat állítottak föl, amelyeket a rendőrök 
°stromimial vettek be. Egy később más he-
lyen támadt összeütközésnél három rendőr-
tisztviselő sebesült meg. A rendőrök lőtték 
a tömegre és több embert megsebesítettek. 
A. partvidéki va-sut egyik személyvonatát a 
Sztrájkolok föltartóztatták és -halálos fenye-
getésekkel arra kényszeritették a mozdony-
vezetőt, 'hogy helyét hagyja el. Azután föl-
borították a vasúti kocsikat, miután az uta-
sok előzőleg kiszállottak. A tüntetők kidön-
tötték a távirópóznákat s barrikádokat emel-
tek a vágányokon. Csendőrség és katonaság 
szórta szét a tömeget és őrizet alá vette a 
Vonalat. Rigában a sztrájkolok száma 40.000 
re emelkedett. Moszkvában a közúti vasút 
fergalma újból megindult. 

Pétervár, julius 23. A helyzet rendkívül 
komoly. A sztrájkoló városi vasúti munká-
sokhoz az államvasutak műhelyeinek mun-
kásai is csatlakoztak. A sztrájkolok a legna-
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gyo-bb elkeseredéssel arcolnak a katonaság-
gal es a rendőrséggel. Az utcákon valóságos 
élet-halál -harcok vannak. A városi vasutak 
üzemét teljesen beszüntették. A város belse-
jében közeledik ugyan, néhány villamos ko-
csi, de ezeket a közönség nem veszi igény-
be, mert a folytonos támadások miatt a vil-
lamoson való utazás valóságos életveszede-
lemmel jár. A sztrájkolok tegnap este több 
villam-os kocsit megtámadtak és teljesen 
szétromboltak. A sztrájk arányai folyton nő-
nek. 

A szt-rájkolókhoz mo-st már a gyárak 
munkásai is kezdenek csatlakozni. Kormány-
körökben számítanak azzal az eshetőséggel 
hogy a vasutak forgalmi személyzete is csat 
lakozik a sztrájkotokhoz. A kormány megtett 
minden előkészületet arra, hogy a vasúti 
szolgálatot katonasággal láthassa el. 

Tegnap az esti órákban, az egyik külvá-
rosban órákig tartó utcai harc volt a sztráj-
kolok és a katonaság között. A katonaság 
mindenütt a fegyverét használja. 

Pétervárról jelentik: A vágóhídon a 
sztrájkolok .meg akarták akadályozni az 
üzemet. Katonaság szállott szembe velük, a 
mely több sortüzei adott és visszaszorította 
őket. A vonatokat ma katonai kezelés alá 
vették. A sztrájk folyton terjed. Tegnap este 
minisztertanács volt a válságos helyzet ügyé 
ben. 

— A trónörökös: huszárezredes. Becs-
ből jelentik: A király ezredessé és az első 
számú huszárezred parancsnokává nevezte 
ki Károly Ferenc József főherceget. A huszár 
ezred, amelynek 1848. óta a király az ezred-
tulajdonosa, Bécsben állomásozik. Az ezred 
legénységét a temesvári hetedik hadtest ke-
rületéből sorozzák. Az ezred pótkerete Nagy-
váradon állomásozik. Egy másik bécsi táv-
iratunk ezzel szemben azt jelenti, hogy Ká-
roly Ferenc József főherceget a 19. gyalog-
ezred tulajdonosává fogják kinevezni. Ez a 
gyalogezred, amely Bécsben állomásozik és 
most még Ferenc Ferdinánd főherceg nevét 
visdli, rendszerint a trónörökös ezrede szo-
kott lenni. Ferenc Ferdinánd főherceg előtt 
Rudolf trónörökös volt a tulajdonosa. Az ez-
redtulajdonossá való kinevezéssel egyidejű-
leg az uj trónörököst ezredessé léptetik elő. 
Ezrédparanosnokságot a tüzérség keretében 
az ifjú főherceg nem válllal, mert mostani kö-

telességei, amelyek rá, im-int trónörökösre 
hárulnak, lehetetlenné teszik, hegy második 
szolgálatot is elláthasson. Ezredesi kinevezé-
se tehát csak reprezentatív célt szolgál. 

— Gyermekmenhely és dominó. Azok 
között a városok -között, amelyekre ugyan-
csak -súlyosan nehezedik rá a gazdasági és 
pénzügyi válság, talán az első helyet, foglal-
ja el ,a szomorú sorbam: Nagyvárad. Ennek 
az igazolására két jelenitektelemnek látszó, de 
igen jellemző esetet közül vélünlk tudósí-
tónk. Az első a nagyváradi állami gyermek-
menhelynek egy, statisztikai jelentése, ;mely 
arról szól, hagy mig az előző évekíben alig 
haladta meg a százat az odakiülldött gyer-
mekek száma, addig az idei félévben már 
ötszáz -biihanmegyei ós nagyváradi .gyermek 
került a menhelyre ós éhből iaz ijesztő nagy 
számiból1 csak juuiusra ötvenhárom gyermek 
osilk. A nagy munkahiány,tói •végképp elke-
seredett szegénysorsu szülők a legn-agyobb 
agresszivitással lépnek fül. /Egyszerűen be-
állítanak a gyermekmenhelyre: 

— Elhoztuk -a -gyermekei! Nem tudjuk 
eltartani! Tessék felvenni, meri klü'lönben 
az utcára kerül! 

-A gyermekmenhely vezetősége már elő-
terjesztést is tett a kormány-maik, hogy a je-
lenlegi állami támogatás és napi ápolási di-
jak mellett képtelen ily óriási számú ápolt-
nak megfelelő -ellátásáról gondoskodni. — A 
másik jellemző eset már inkább -derűs. A 
nagyváradi kávéházakról szól az ének. A 
Bómerdéri nagy, fényes kávéházaknak 
egyik legnagyobb jövedelmi forrása a pin-
kapénz volt. Folyt. ,a kártyajáték nagyban 
ós -kicsinyben és ennek most vége. Már hosz-
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szu.hóna-pok multak el -anélkül, hogy egyet-
len n-agy kártya,csatáit vívtak volna. Csak a 
csendes dominó járta. Ez azután arra kész-
tette a,z egyébként éllénlken konkurráló nagy-
váraid! kávésokat, hogy tegnap éjjel közös 
táborba gyűljenek. Elhatározták, hogy föl-
emelik ,a dominópénzt. Óra-dijalkalt szabna!;, 
markíroz tatai fo-gják -a dominót, -nappali és 
éjjeli órák szerint, mint a -billiárdot. De 
még igy -is félő, hogy nem találják -meg a 
számadásukat és kátyúiba vezet -a boldogulás-
nak ez az ut-ja. Mert a dominó legkevésbé 
sem -rejt magában oly szenvedélyeiket, lob-
bantó -izgalmakat, a,melyekről -a játékosok ne 
i adnának lemondani. 

— Telbisz Károly emlékezete. Temes-
várról jelenítik: Temesvár városa impozáns 
gyászközgyiilést tartott ma Telbisz, Károly 
elhunyt polgármester emlékezetére.* A köz-
gyűlés Elhatározta, hogy la íhaloftinaik dísz-
sírhelyet ,a,d a város és síremléket állítanak 
számára. Az elhunyt polgármester holttestet 
csak októberben hozzák Börtstíbaohból Te-
mesvárra. 

— Az í.ngol flotta-szemle. Londonból 
jelentik: Az a-ngoil napilapok hasábokon át 
foglalkoznak azzal a flotta-szemlével, mely a 
minap ejtette -káprázatba a világot Spitheaa 
előtt és amelyre dagadó büszkeséggel gondot 
vall amennyi fia a -ködös Al-bi ónnak. A í-lotta-
pa-rádén nem kevesebb, -mi,n-t ötszáz különböző 
tengeri szörny vett részi .harmincnégy négy-
zetmérföld volt az a terület, amelyen helyet 
foglaltak s a tizeinkét egymás mellé sorako-
zatott csatavonal kilenc mértföldnyire nyuít 
ki. S ezeri az óriás tengerfelületen belül csa-
tahajók, cirkálók, naszádok és torpedó üldö-
zők végtelen raja horgonyzott, a levegőben 
pedig léghajók, repülőgépek és hidroplánok 
cirkáltak: az egész világraszóló szenzációja 
vcll-t Angolországnak. Természetes, hogy hi-
hetetlen emiberáradat vonult föl a ne-mi min-
dennapi látványossághoz, a város töm-ve volt 
idegenekkel, a tengerpart pedig, a-hoil az ün-
nepség lejátszódott, egy embererdő. Délután 
érkezett meg a király a fiatal velszi herceg-
gel, akiket természetesen üdvrivalgással fo-
gadott a lojális "angol nép. Az uralkodó és 
fia -nyomban a Victoria and Albert jattra 
szállt föl és szem-lét tartott a rengeteg hajó-
rajon, este pedig, ugyancsak a jatt fedélze-
tén ebédet adott a helyi flotta huszonhét 

zászlótvezető tengem agyának tiszteletére. 
Előzőéin az egyes hadihajók percekig tartó 
ágyudörgéssel üdvözölték az uralkodót, utá-
na pedig impozáns hódolat következett ten-
geren és levegőiben egyaránt. Először az 

As]tra Torres katonai léghajó tűnt föl a ma-
gasban, követve egy ezüstszínű Parszevá!-
tól s hódolat,a jeléül a jatt fölött mind a 
-kettő meghajtotta elülső részét. A léggöm-
bök után nyolc hadi repülőgép siklott eil a 
király hajója födött ékadaku formában, ezek 
fölött pedig sok száz méter magasságban, na 

gyon sok hidroplán keringett, legtöbbje 
gépfegyverrel fölszerelten. Legcsodásabb 
része volt azonban az egész szemlének az 
éjjeli parádé, amikor az Iron Duke vezér-
dreagnouht-tól kezdve az utolsó naszádig 
va-laimennyi csatahajón kigyúltak a fényszó-
rók s vakító világot hintettek a tengerre, a 
felhőkre, a partra és a páineélkolosszusok 
ércibordáiira. Ez a csodálatos fényjáték, mely 
in-agával ragadta a nézők ezernyi-ezer so-
kaságát, -méltó befejező akkordja volt az an-
gol világhatalmat hirdető büszke fölvon,uiás-
nak, amely, mint a Daily Telegraph önérze-
tesen -megjegyzi: legfőbb biztosítéka a brit 
birodalom négyszáz imfillió allatl-valója sza-
badságának. 

— Aradi színtársulat Hmvásárhelyen. 
Szendrey Mihály igazgató aradi -színtársu-
latával pénteken kezdi -meg ,a Ihódmezővé.sár-
helyi iszezóut. Hét vaggon-ban -szállítják Arad-
ról a díszleteket a nyári állomáshelyre, ahol 
nlagy érdeklődéssel várják ,a.z -aradi -színtár-
sulat vendégjátékát, -mely -felöleli a régibb 
darabokon kiviül ,a lefolyt szezón legnagyobb 
sikereit. Mindjárt az első betdkíben kerülnek 
szintre: Kis király, Timár Liza, Katónado-


