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iák-e vagy sem. El lehet mondani tehát, 
hogy a békekongresszus már márciusban 
megnyílt Parisban. 

Az antant nagy haditanácsa 
Rottérd\am, november 7. A Maasbode a 

Central News -londoni táviratát közli, amely 
szerint néhány nap előtt tárgyalásokat kezd-
ték Páris, London, Pétervár és Róma között, 
hogy az antant vezérkarainak nagy össze-
jövetelét készítsék elő Párisban. Kilátás van 
rá, hogy a terv megvalósul. A tanácskozás 
a legnagyobb haditanács lesz, amelyet az 
antant eddig tartott. (M. T. I.) 

Az amerikai elnök-
választás. 

Kedden zajlott le Amerikában erős kor-
tes-kiizdelem után az elnökválasztás. Két 
jelölt állott egymással szemben: Wilson, a 
jelenlegi elnök és Hughes. Wilson a demok-
raták, Hughes a republikánusok jelöltje volt. 

Ki került ki győztesként a keddi válasz-
tásból, azt még nem lehet tudni. A küzde-
lem valószínűleg csak a hajnali órákban ért 
véget és bizonyára eltelik egy-két nap, amig 
a szikratávíró hozzánk is eljuttatja a hirt, 
hogy ki fogja ezután intézni a legnagyobb 
semleges állam sorsát. 

Az Unió 1787. évi alkotmánya ugy in-
tézkedik, hogy az elnökválasztást minden 
negyedik évben, november 7-én /kell meg-
tartani. Az elnököt és az alelnököt az úgy-
nevezett elektorok, az Unió valamennyi álla-
mából származó választók választják, aki-
ket erre a célra államaik polgársága, szin-
tén választás utján delegál. A választók kö-
zött sem szenátornak, sem képviselőnek nem 
szabad lennie, sem pedig olyannak, akinek 
fizetéssel járó állami tisztsége van. A vá-
lasztók-otthon, a saját államukban adják le 
szavazataikat az elnökre és az alelnökre, a 
kiknek azonban csak egyike származhat 
abból az államból, amelyben a szavazás tör-
ténik. A szavazás eredményét lepecsételik 
ós elküldik a .szenátus elnökének, aki össze-
•számiálván a beérkezett szavazatokat, a 
végső eredményt valamennyi szenátor és 
képviselő jelenlétében hirdeti ki. Ez a kihir-
detés a legutóbbi' két választás alkalmával 
február hónapban történt. Az 1912. évi vá-
lasztást 531 elektor ejtette meg, akiket meg 
15,036.542 szavazattal választottak meg erre 
az alkalomra. 

Hága, november 7. A Daily News sze-
rint a november 7-iki amerikai elnökválasz-
tásra fontos lesz az a körülmény, hogy ez-
úttal /légy millió asszony is szavazni fog. 
Newyorki távirat szerint a munkásnők nagy 
része Wilsonra, a felsőbb osztály asszonyai 
pedig Hughesre fognak szavazni. A nemzeti 
Párti feministák Wilson politikájának ellen-
ségei, inert az államok .szerint való választó-
jogot .pártolja, mig Hughes a szövetséges 
választói jog mellett harcol. 

Frankfurt, november 7. A Frankfurter 
Zeitung-mk jelentik Newyorkból: Bár Hug-
hes a hadianyag kiviteli tilalma ellen nyilat-
kozott, s bár nem helyesli azt, hogy intést 
intézzenek .az amerikaiakhoz, hogy ne utaz-
nak hadviselő állam hajóján, mégis támogat-
ja őt a német-amerikai Sajtó, azt állítván, 
'1Qgy pártatlanul viseltetik valamennyi had-
viselő állammal szemben. A fogadások Hug-
hesnek kedveznek és számos lap bejelenti 
Wilson vereségét. 

Vizsgálat a Gazdasági és 
Iparbank ügyében. 

(Sajói tudósítónktól.) A Szegedi Gazda-
sági és Iparbank bukásának ujabb fázisa vau. 
A szegedi törvényszák vádtanácsa Pókay 
Elek táblabíró elnöklése alatt a büntető tör-
vénykönyv 414. §-ának 3. pontjába ütköző 
csalárd bukás büntette miatt elrendelte a 
vizsgálatot a vagyonbukott bank igazgató-
sági tagjai és a felügyelő bizottság tagjai 
ellen. Az ügyészség már régebben tett indít-
ványt a vizsgálat elrendelése céljából, de a 
vizsgálóbíró , elutasította az előterjesztést, 
mire az ügyészség felifolyamodott és igy a 
vádtanács most elrendelte a vizsgálatot. 

A bank bukása és annak előzményei 
ismeretesek. A Gazdasági és Iparbank ellen 
a szegedi törvényszék 1913 október 7-ikén 
nyitotta meg a csődöt. A csődeljárás soránj 
a csődvagyon leltározásakor 1.330,643.85 ko-
rona vagyont találtaik, mig a bejelentett kö-
vetelések összege 2.394,706.50 koronát tett 
ki, tehát 1.064,062.65 koronával többel tar-
tozott a bank, rnint amennyi vagyona volt, 
Hozzáértők állítása szerint azonban az egy-
millió háromszázezer koronás vagyon tény-
leg nem több mint két-háromszázezer koro-
na, viszont a követelések összege jóval több, 
mint amennyit a leltározásnál felvettek, 
mert sokan abban a tudatban, hogy ugy sem 
juthatnak a pénzükhöz, be sem jelentették a 
követelésüket. 

1912 májusában már nyilvánvaló volt, 
hogy a bank fizetési zavarokkal küzd. 1912 
májusától 1913 októberéig állandóan adtak 
be csődkérvényeket a bank ellen és szám-
talan végrehajtást is vezettek. így 1912-ben 
46, 1913-ban 53 végrehajtást vezettek a hite-
lezők a bank ellen. Az igazgatóság és a fel-
ügyelő bizottság a vád szerint akkor követ-
te el a főbibát, amikor másfél éves fizetés-
képtelenség <alatt, — a icsődöt csak 1913 ok-
tóberében kérték meg — csak azért, hogy 
a bankot fentaríhassa, azokat a hitelezőket, 
akik nagyon szorongatták őket, kifizették'. 
De még ez sem lett volnia baj, ha a csőd-
kéréssel nem várnak ennyi ideig. A csőd-
törvény rendelkezései alapján ugyanis azok 
a fizetések, amelyek a fizetésképtelenségtől 
számított fél éven belül történtek, — ha 
bizonyítható, hogy a hitelező tudott a fize-
tésképtelenségről — vrs'száköveteíhetők. Ezt 
is elmulasztották abban a hiszemlben, hogy 
sikerülni fog a fyrnkat megmenteni és ezért 
húzták másfél évig a csődikérvény beadását. 

Az igazgatósúg már akkor köteles lett 
volna a "csődöt ;negjkérni, amikor megtudta, 
hogy többel tartozik a bank, mint amennyi 
vagyona van. A felügyelő bizottság pedig 
elmulasztotta a rendkívüli /közgyűlés össze-
hívását .szorgalmazni, amikor látta, hogy a? 
igazgatóság nem jelent fizetésképtelenségei. 

Az igazgatósági és felügyelő bizottsági 
tagok a nyomozás során beismerték, hogy 
már 1912 áprilisában tudtak arról, hogy a 
bank fizetésképtelen. A vizsgálat szerint bi-
zonyítottnak látszik, hogy a bank vezető-
sége, tudva arról, hogy az intézet fizetés-
képtelen, még a ,csődnyitás kérése előtt több 
hitelezőjét részben, vagy egészben kielégí-
tette és ezeket az összegeket a többi hitelező 
elől vonta el. ,A fizetésképtelenség 1912 ápri-
lisában nyilvánvaló volt, a csődöt mégis csak 

1913 október 7-én kérték meg, amivel több 
hitelezőnek sikerült — a többiek rovására — 
zálogjogot nyerni. 
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Falkenhayn támadása a 
román centrum ellen. 

— Angol lapok aggodalma. — 
Hága, november 7. A Times irja: A ro-

mán jelentés egy-két határállásnak elfogla-
lásáról számol be tegnap, ami bizonyítéka 
ugyan a román erők harcképességének, 
azonban stratégiai értékük szerint mérve, 
csak lokális jelentőségűnek kell tekinteni ezt 
a kis sikert. A román nyomásnak — fájda-
lom — nincsen meg az egész harcvonalra 
ható jelentősége, mert ezzel szemben a né-
met, magyar és osztrák csapatok a frontnak 
stratégiailag sokkal fontosabb részén, a pre-
deáli vasúti vonal irányában egyre jobban 
'tért nyernek és közelebb dolgozzák magukat 
a völgyekhez. Ugy látszik, a német hadve-
zetés makacsul ragaszkodik a vasúti vonal 
megszerzéséhez és semmit sem enged ere-
deti tervéből. A román és orosz védekezés 
talán itt a legszívósabb, de ellentámadásai-
kat a német tüzérség fölénye lehetetlenné 
teszi. Mindamellett olyan elkeseredett* a vé-
delem, mint akár a németeké a nyugati harc-
vonalon, azonban mégis félő, hogy szövet-
ségeseinknek vissza kell vonulniok a hát-
rább előkészített védővonalra. 

A legmakacsabb és legkegyetlenebb téli 
háború folyik az oláh havasok között, ami a 
román ellentálló képesség mellett tesz tanú-
bizonyságot. A balszárnyon való kis tér-
nyerés, ismételjük, nem emelkedik tul a 16-
kális karakteren addig, amig a német fő-
támadás mindinkább tért tud hódítani. 

Anglia elkobozta a svájci 
kormány iratait. 

Newyoi]k, november 7. (A Wolff-iigy-
nökség .képviselőjének szikratávirata.) A 
svájci kormány futárja, aki a Nordam hajón 
ideérkezett, elbeszélte, hogy Faímouthban 
podgyászát átkutatták és két csomó okmá-
nyát, amelyek közül egyiket a washingtoni 
követségnek, a másikat a newyorki főkonzu-
látusnak kellett volna átnyújtani, elkoboz-
ták. Mindkét csomagon rajta volt a svájci 
kormány pecsétje. (M. T. I.) 

Elmaradt a cár és a román 
király találkozása. 

Hága, november 7. A cárnak és a román 
királynak tervbevett találkozása, amelynek 
helyéül Renit jelölték ki, ismeretlen okokból 
az utolsó pillanatban elmaradt. 
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3 Hölgyek figyelmébe! 
•|=j Elegáns őszi és téli modell kalapok 

&J 

nagy választékban. Alakításokat modellek 
után készítek. Gyászkalapok a legulolsó 

divat szerint kaphatók. 

RANSBURG JANKA 
divatárusnőnél, Va!érla-tér 3., emelet. 
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