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tése szerint — -azt hiszi, hogy a z olasz mi-
niszter tanács vasárnap a macedóniai expedí-
cióról tanácskozott . Egyhangúlag e lha tároz-
ták, hogy várakozó álláspontra helyezked-
nek. Az antant -hata lmak -iránti -olasz, rokon-
szenvnek azon'ban kézzelfogható bizonyíté-
kait ad ta a minisztertanács. 

A Neue Züricher Nachrichten végül Mi-
lánóból arról -kap hírt, h o g y Sa-landra állása 
komolyan megrendült, ugy hogy hamarosan-
visszalépése várható. Feltehető, hogy ezt a 
kormány t olyan minisztérium fogja fölvál ta-
ni, amelynek nem lesz o lyan kifejezetten an-
tant-követő jellege, mint a Salandráénák. Po-
litikai körökben mind élesebb f o r m á t ölt a 
balkáni kaland ellenzése. Olaszország -egész 
közvéleménye, mely nem áll Sa landra dikla-
toirája alatt, ellene van minden balkáni r a -
bi adnak. 

SzgeiMi MA M l ilnf 
ifi isiül. 

(Saját tudósítónktól,) A város javaidalmi 
bizottsága pénteken délután 4 órakor tartotta 
rendes havi ülését, melyen Balogh Károly 
pénzügyi tanácsos a javadalmi ágak jövedel-
meiről szóló forgalmi tkiimutnlást ismertető. 
Ez a kimutatás összehasonlítva a mnlt év ss.'p-
ten.herének < íe lm ínyével, minden vonaton tgen 
jelentős csökkenést - mutat, csupán ' gy két lé-
teiben látunk emelkedési, azonban ez egy eset-
ben sem iszámbaveihető. A jövedelem-emelkedé-
sek báromtól tiz koronáig terjednek, kivéve a 
gőzfürdői dijakat, amelyek e hónapiban kivéte-
lesen 509 korona emelkedést mutatnak. Ezzel 
szemben a jövedelem-csökkenéseik leggyakrab-
ban túlhaladnak ezer koronát is. Szeptember-
ben 24,000 koronával, az utóbbi negyedévben 
pedig 60.000 koronával asökkentek a városi jö-
vedelmek, 

A pénzügyi tanácsos által előterjesztett 
forgalmi kimutatást itt közöljük: 

A múlt év szeptemberében befolyt: állami 
bor- és hús-fogyasztási adóban 39445.93, városi 
fogyasztási -adópótlékbam 10693.94, városi fo-
gyasztási illetékben 6319.45, kö-vezetvám díjban 
57046.47, partjavad-almi díjban 712.32, hídvám 
dij'ban 7501.92, .helypénz díjban 12534.16, -súly és 
űrmérték dijiban 957.44, vágóhíd -díjban 12882.73, 
föld -és vály-og díjban 74.19, esolnaíkát-kelési díj-
ban 203.38, vámbírság díjban 2.56, tápéi rév-
vám díjban 484.96, zálogolási díjban 32.64, rend-
bontási dí jban 64.30, szemle -díjban 8.80, víz-
használati dí jban 6165.45, városi fürdődijban 
3374.98 korona. 

Ezzel -szemben 1915. -óv szeptemberéiben 'be-
folyt: állami bor és Ihu-sfogy.a-sztási adóban 
29863.05 korona, kevesebb 9582 koronával, városi 
fogyasztási adópótiákban 7552.48, kevesebb 3141 
kor. 46 f.ill., városi fogyasztási illetékben 
5504.32, kevesebb 8,15.13, köv-ez-etváni díjban 
13134.65, kevesebb 3911.82, -p.artjavad.almi dijiban 
341.16, kevesebb 317.16, hidviám -díjban 7546.50, 
kevesebb 4.42, helypénz d-ijban 7514.90, kevesebb 
5019.20, stily és űrmérték díjban 680.83, kevesebb 
276.61, vágóhíd dijiban 11068.83, kevesebb 1813.93, 
föld és vályog Vlij-ban 30.98, kevesebb 43.21, csol-
nakátikelési dí j ha n 164.0.2, kevesebb 39.36, vám-
bírság dijiban 12.80, több 10.24, 'tápéi révvám 
díjban 283, kevesebb 201.96, zálogolási dí jban 
37.42, több 4.78, rendbontásé díjban 57.46, k'e-ve-
seb'b 6.84, - szemle-díjban 4.40, kevesebb 4.70, víz-
használati díjban 5069.25, kevesebb 1096.20, víz-
használati behajtási illetékben 58.61, kevesebb 
15.85, városi fürdő dí jban 4823.76 -konon-a, több 
553.22 koronával. 

A mnlt év harmadik negyedében 'befolyt 
344172 korona 51 fillér, a folyó év harmadik 
hegyedében pedig 313650 korona 30 fillér. Ez 
60522 korona 05 fillérrel kevesebb, mint a ta-
valyi harmadik évnegyed eredménye s az 1915 
év -szeptemberének eredménye 24880 koronával 
maradt alatta az előző év -szeptemberének. 

A javadalmi bizottság tudomásul vette a 
kimutatást, mely után néhány jelentéktelen 
ügyet intézett -el s -ezzel áz ülés véget ért. 
HasscaaEaaBaaoiaaacsaGaBacBsaaBBBSBBaasaaaasassaaca 

HÍREK 
ooco 

A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Megható találkozás. 
(Saját tudósítónktól.) Hír t adtunk mai szá-

munkban arról, hogy Auguszta főhercegnő 
Temesvárra utazott az ottani kórházak meg-
látogatására. Most -az alábbi érdekes történetet 
i r ják Temesvárról a főhercegnő megérkezésé-
vel kapcsolatban: 

A megérkezés után oly megható, szivet fa-
csaró -epizód játszódott le, amelyet leírni alig 
lehet, azt, látni, átérezni kellett, hogy egy pil-
lanat alatt megtudjuk mi is, mi az a háború. 
A főherceg,asszony -ugyanis tegnap a budapesti 
Gondviselés-kórházat látogatta meg, ahol töb-
bek közölt Alexandrovics Gábor főhadnagyot 
találta. A temesvári s-zármazásu fiatal tiszt 
annak idején súlyosan sebesülten oröszjogság-
ba került, jobb lábát tőben amputálni kellett 
ós néhány hét előtt érkeztt vissza hazájába, 
mint (harcképtelen rokkant. Budapesten nyert 
elhelyezést a vidám kedélyü katonatiszt, ami-
kor a főhercegasszony tegnap váratlan öröm-
mel lepte meg a daliás termetű, életerős temes-
vári fiatalembert. Amikor megtudta, hogy 
Alexandrovics szülei Temesváro-tt laknak — 
atyja nyugalmazott- m'áv. főellenőr — akkor 
nyomban uta-sl-lást adott, hogy a rokkant fő-
hadnagyot magával hozza Temesvárra egy na-
pi látogatásra a szerető 1 szülőkhöz. .Alexandro-
vics főhadnagy igy ju to t t abba a me-gti.szteló 
helyzetbe, hogy a főhercegasszony védelme 
alatt az ő iszalonko-csijábaii hazajöhetett hu-
szonnégy órára Temesvárra. 

A fenséges vendég megérkezését váró tö-
megben a sors ke-gyes -véletlene folytán ott volt 
Alexandrovicsné, -a főhadnagy édes anyja is, 
aki természetesen távolról sem sejtette, hogy 
a főhercegasszony érkezését várva hőn szere-
tett f iát fogja viszontláthatni tizennégy hónap 
után először. Amikor a kocsi ablakéin át meg 
pillantotta fia r-elámosolygó arcát, az -anyai 
sziv minden 'erejével tört magának -utat a tö-
megen keresztül és -a következő pillanatban 
hango-s zokogással, leírhatatlan boldogsággal 
feküdtek egymás kar ja iban a n y a éis fin. Néma 
meghatottsággal nézte mindenki ezt a felejt-
hetetlen képet és a főh-eroegasszonyna-k is köny 
szökött -a szemébe, amikor szerető szóval oda-
fordult a f-iát görcsösen átölelve tartó anyá-
hoz: 

— Örömmel' hoztam liaz-a a f iá t egy napra, 
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mint hivatalos aláirási hely 
elfogad j e g y z é s e k e t a 
ISS-ik k i b © c s á f á s u 

e r e d e t i f e l t é t e l e k m e l l e t t , 
és a jegyzések megkönnyítésére igen 

előnyös e lőlegei folyósít 

mert tudtam, hogy mily nagy örömmel fogják 
viszontlátni. 

A bálás anya forró csókokkal borította a 
főhercegasszony kézért, akinek ez volt egyik 
legszebb, leghumánusabb cselekedete. 

— De hát hogyan jöttél ki anyám — kér-
dezte a főhadnagy éde-s any já t — hiszen nem 
tudtad, hogy jövök? 

— A főhercegasszony érkezésére jöttem el 
— rebegte a boldog anya. 

—- És én ime elhoztam a f iát is — mondta 
reá jóságos szóval a fenséges asszony. 

A közönség lelkesein megéljenezte a főher-
oegasszonyt és a mankóra támaszkodó hős tisz-
tet, a-k.it körülfogtak és virágokkal ajándékoz-
tak meg minden oldalról. 

— Közös minisztertanács Budapesten 
A Bud. Tud. jelenti; Az él-e Imiszerkérdés -egy-
séges rendezésének -megbeszélése céljából 
Péntek reggel B u d a p e s t r e érkezet t gróf 
Stűrghh 'Károly osztrák miniszterelnök; vele 
jöttek báró Engel Ágost pénzügyminiszter , 
báró HeinolA Károly belügyminiszter é s Zen-
ker Fer-énc'földmivelésügyi miniszter. Az- osz-
trák miniszterek -a kora -délelőtti órákban gr. 
Síiifgkh lakosztályán előzetes megbeszélést 
folytat tak, azntán fölíhaita-ttak a budavári -mi-
niszterdnökségi palotába, .a'bül 11 órákor kö-
zös ni i-n is,v teri tanácskozás kezdődött, A mi-
niszteri tanácskozáson m a g y a r részről részt 
vet tek: gróf Tisza István miniszterelnök, 
Sándor János, todügym-inisz.ter, Teleszky J á -
nos pénzügyminiszter ési báró Ghillány Imre 
földmiveiésügyi miniszter . 

— A h'rálv adománya a bolgár Vörös-
kere«rén-k. Bécsből jelentik: A király engedel-
mével Ferenc Sznlvátor főherceg átvette a véd-
nökséget a bolgár Vöröskereszt.-Egye-sület ausz-
tr iai segitőbizottsága. fölött. Egyidejűleg a ki-
rály 25.000 koronát adományozott magánpénz-
tárából a bolgár Vöröskereszt-Egyesület ausz-
triai s ugyanennyit magyarországi segitőak-
eiójának céljaira, 

— Küzdelem a csecsemőhalá lozás ellen. 
Közölte a Délmagyarország dr. Turcsányi 
Imrének, az állami gye rmekmenhe ly iga-z-
gató-'fcorvosának mernor-anduimát, amelyet a 
nagymérvű csecsernő halálozás ellen való 
küzdelem megindítása tá rgyában a -hatóság-
hoz intézett. Tudvalevőleg dr. Pártos Zoltán, 
alsó-tanyai orvos hiv-ta fel e r re a veszedelmes 
jelenségre a ha tóság -figyelmét, amire a pol-
gármester és a -főkapitány a z iakcióhaiépés 
leggyorsabb ú t j á t választot ta . Turcsányi dr. 
memorandumában olyan javasla tok is foglal-
tatnak, amelyek megvalós í tásával o rszágos 
mozgalom indul m-eg Szegedről iá csecsemő-
halálozás ellen. Ép -azért dr. Szalay József, 
dr. Pálfy József és dr. Turcsányi Imre a bel-
ügyminisztériumban Kőszegi Sándor minisz-
teri tamácsossial megbeszélték a dolgot. A ter-
vezett akció a -belügyminisztériumban a leg-
melegebb fogad ta tás ra talál és lebony-olitásá-
n'-'l a kormány ,anyagi t ámoga tásá ra is lehet 
számitían-i. 

— Dus Lajosi kínevezték Kecskemétre 
postafőnöknek. Dus Lajos posta és távírda 
főtisztet, aki eddig a szegedd postáin, mi-nt a 
tájvirda- és telefon-osztály vezetője teljesített 
elismerésre 'móló, kiváló szolgálatot, -a kieres-ke-
delemügyi miniszter kinevezte -a kecskeméti 
főposta főnökévé. Dus Lajos kitüntető előlép-
tetés-e kétségtelenül laáibd-Ciiózuis mun-káis-ságá-
nak és tehetségének niéltányláfea, ami kartác-
sainak körében i-s osztatlan örömet kelt, bár a 
szegedi posta -egyik legérdemesebb ti-sztvi-selő-
jét veszíti el Dus távozásával. 

— A tisztviselők segé lyének jóváhagyása . 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, aki 
résztvett az élcfl-m-czósi deputáeióban, budapesti 
u j j a alkalmával a tisztviselők háborús segélye 
iránt is érdeklődött -á belügyminisztériumban. 
I t t arAt az értesítést kapta, hogy az illetékes 
osztályok a legnagyobb jóakarat tal fogadták 


