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— Időjárás. Változékony, sok helyütt 

csapadék és az évszakhoz mérten enyhe idő 

várható. 

SÜRGÖNYPROGNOZIS: Változékony, 

csapadék, enyhe. 

— Kihallgatások a király előtt. Bécsből 

jelentik: Őfelsége csütörtökön a következőket 

fogadta kihallgatáson: Czernin külügyminisz-

tert, Spitzmüller pénzügyminisztert, Krobatin 

közös hadügyminisztert, báró Georgi Iand-

wehrminisztert, báró Bolfrast és báró Sehiesslt 

a kabinetiroda igazgatóját. 

— Minisztertanács. Budapestről telefonálja 

tudósítónk: Csütörtökön délután 5 órakor mi-

niszter tanács volt gróf Tisza István elnöklé-

sével, amelyen a kormány valamennyi Buda-

pesten időző tagja, úgyszintén báró Kürthy 

Lajos is részt vett. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: A dél-

utáni minisztertanács az éjszakai órákba bele-

nyúlt. Ellenzéki körökben a feltűnő bosszú 

ideig tartott minisztertanácsot politikai vál-

sággal hozzák kapcsolatba. A munkapárti ka-

rókben ellenben minden válsághírt nevetséges-

nek mondanak. 

— A királyi pár januárban nem utazik 
Budapestre. Budapestről jelentik: A Bud. Tud. 
jelenti: Az a Ikir, hogy a királyi pár január 
közepén Budapestre utazik, eeyélőre csak 
'kombináció. 

— Czernin a német főhadiszálláson. Bécs-

ből jelentik: Gróf Czernin Ottokár külügy-

miniszter ma este gróf Hoyos követségi ta-

nácsos kíséretében a német főihadiszállásra 

utazott, hogy' uj minőségében bemutatkozó 

látogatást tegyen a császárnál. A főhadi-

szállásról Berlinibe megy a kancellár láto-

gatására. 

— Tiszát üdvözölték kitüntetése alkal-

mából. Budapestről jelentik: Gróf Tisza István 

miniszterelnököt ábból az alkalomból, hogy 

a Szent István-rend nagykeresztjéhez a 

gyémántokat kapta, számosan üdvözölték. 

Hírlik, hogy József főherceg is táviratilag 

fejezte ki gratulációját. 

— Osztrák minisztertanács. Bécsből jelen-
tik: Az osztrák kormány pénteken délután 
minisztertanácsot tart. 

— Kossuth Lajos Tódor súlyos beteg. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: A „S 

Órai Ujság" nak jelentik, hogy Kossuth La-

jos .Tódor nagyibeteg. Hivatalát már nem 

képes ellátni, ugy, hogy nyugalomba fog 

vonulni és Svájcba költözködik. 

— „Nem maradok el kedves magyarjaim 

tói." Rendkívül érdekes epizódot elevenítenek 

fel Károly király harctéri életéből. Trónörö-

kös korában, mikor a fronton járt, elérkezett 

Uzsokra is és hosszabb időt töltött Szurmay 

altábornagy csapatainál. Egy napon roham 

ra ment az ezred, amely lövészárkaiban a 

trónörökös épen ugy elhelyezkedett, mint 

más tiszt, A csapatot előre mentek és a 

trónörökös is velük akart tartani. 

— Fenség — mondotta Szurmay 

nem mehet tovább. 

— De én nem maradok el kedves ma-

gyarjaimtól, mert én köztük akarok lenni a 

veszély idején. 

— Nekem pedig parancsom van arra, 

hogy felségedet ne engedjem előbbre. 

— Sajnálom, nem respektálhatom ez-

úttal a parancsot, 

— Akkor én itt nyomban főibe lövöm 

magam — válaszolta az altábornagy. 

A főherceg elfordult és visszamaradt. 

— A 18 évesek sorozása. Budapestről je-

lentik: A székesfőváros tanácsa hirdetményt 

tett közzé, mel'yeb nefslzólitja az 1899. évi 

születésű népfelkelésre kötelezetteket, hogy 

24 órán belül igazolványt lapjaikat töltsék 

ki. Szemléjüket január 29-ike és február 10-

ike között tartják meg. A hirdetmény to-

vábbá felhívja azokat az 1865—1898. évben 

született népfölkelési szolgálatra köteleseket, 

kiknek az előző hirdetmények értelmében 

jelentkezni kellett volna, de ezt elmulasztot-

ták, hogy most szintén jelentkezzenek. 

— Serbán János kitüntetése. Mint a Bu-
dapesti Tudósító jelenti, a király vojlai Ser-
bán János földmivelésiigyi miniszteri taná-
csosnak a háború tartaiua»alatt a haderő ér-
dekében teljesített kiváló szolgálatai elisme-
résiéül a Ferenc József-rend hadidiszitmémyes 
középkeresztjét a csillaggal adományozta. 

— Helyesbítés a hivatalos lapban. A 
Délmagyarország csütörtöki számában meg-
emlitettük, hogy a hivatalos lap két törvény 
szentesítését közli, azzal a kezdéssel: Mi IV. 
Károly. A hivatalos lap legutóbbi száma uj 
ból leközli a szentesitett törvények szövegét 
a következő indokolással; A tegnapi szá-
munkban közölt két törvénycikk szövegébe 
több hiba csúszott, miért is a szóbanlevó tör 
vényicikkeket teljes terjedelmében és helyes 
szöveggel ujlból közöljük. A törvénycikkek 
bevezető része az első izben közölt szöveggel 
szemben igy szól: Mi I. Károiy Isten kegyel-
méből 'Ausztria császára, Csehország kirá-
lya stb. és Magyarország e néven IV. apostoli 
királya. 

— Szaid bej Szegeden. Mint ismereten, a 

török kormány a magyar kormánnyal 

egyetértőleg programjába vette, hogy a tö 

rök iifjaik egy része magyar iskolákban vé-

gezze tanulmányait. Ez idő szerint száz-

kilencven török ifjú tanul magyarországi is 

kólákban. Különösen a magyar gazdasági 

szakoktatás szolgálhat mintául a törökök-

nek. Tudvalévő, hogy Torday Imrét, a sze-

gedi felsőipariskola igazgatóját megbízták a 

törökországi iparoktatás újjászervezésével. A 

konstantinápolyi ipariskolát máris kitűnő 

tanintézetté szervezte át. Ezeknek az ügyek-

nek Törökországban legfőbb intézője Szaid 

bej, ottomán császári szákosztályifőnök, aki 

teljesen magyar mintára reorganizálja ha 

zajában a gazdasági oktatást. Szaid bej most 

országos körutat tesz Magyarországban, 

hogy a török ifjak tanulmányi előmenetelét 

ellenőrizze. iSzerdán este dr. Gáspár Elek 

iparoktatási főigazgató kíséretében Szegedre 

érkezett, ahol tizenkét török iifju tanul, akik 

közül heten a felsőipariskolában, ketten gim-

náziumban és hárman a városi kereskedelmi 

iskolában folytatják tanulmányaikat, Szaid 

bej látogatásokat tett ezekben az iskolákban, 

meghallgatta a török ifjak feleleteit és az 

iskolák igazgatói előtt a legnagyobb meg-

elégedésének adott kifejezést a tapasztalta-

kon. Szaid bej csütörtökön délután 6 órakor 

Temesvárra utazott. 

— Elköltözött Budapestről az udvari 

pompa. Budapestről jelentik: A déli vasútról 

tegnap délélőtt szállították el .a királyi ud-

vartartás minden drágaságát, az udvari 

diszihintókat és mindazt a sóik gyönyörű re-

likviát, amelyekre az udvari ceremóniáknál 

szükség volt. iA különböző, hatalmas ládákba 

nagy gonddal becsomagolt, nagyrészt törté-

nelmi értékű kincseket kora regegltől kezdve 

raktározták be abba az udvari külön teher-

vonatija, amelyen Bruekon át Bécsbe szállí-

tották. 

— Fodor Jenő fentartja pályázatát. Csü-
törtöki számunkban megírtuk, hogy a meg-
üresedett adóügyi tanácsosi állásra beérke-
zett pályázatokkal kapcsolatosan felmerült 
az a kombináció, hogy Fodor Jenő rendőr-
kapitány visszavonja pályázatát dr. Tmiés-
ráry Géza helyettes főkapitány javára,' a 
főispánnál viszont interveniálnak, liogy . a 
főkapitány-helyettesi állásra Fodor Jenő 
rendőrkapitányt nevezze ki. Mint értesülünk, 
szerdán tényleg járt egy küldöttség Fodor 
Jenőnél ilyen kéréssel, ő azonban határozot-
tan kijelentette, hogy az állásra beadott pá-
lyázatát fentartja. 

— Teváu István kitüntetése. Az 5-ik pót-
zászlóalj parancsnoksága, átiratban értesi-
tete a polgármesert, hogy őfelsége a király 
az ellenség előtt elesett Teváu István 5-ik 
lionvédgyalogezredbeli hadnagyot, a tehetsé-
ges fiatal festőművészt a harmad-osztályú 
katonai érdemkereszttel tüntette ki. -Ezzel 
egyidejűleg megküldte a katonaság az ér-
demkeresztet az oklevéllel együtt a város-
nak azzal, Ihogy azokat elismervény ellené-
ben a szülőknek kézbesítsék ki, ami a legkö-
zelebbi napokban megtörténik. 

— Általános amnesztia rendelet. A hiva-

talos lap rendkívüli kiadásának alapján kö-

zölte a Dél/Magyarország, hogy a király a 

koronázás alkalmával általános amnesztia-

rendelteet bocsátott ki. Mint értesülünk, az 

általános kegyelemben csak azok részesülhet-

nek, akiknek büntetése a 3 heti fogházon és 

a 400 korona pénzbüntetésen nem terjed tul. 

Az ilyen elitélteknek bizonyos százalékát fog-

ja szabadon bocsájtani minden törvényszék. 

A visszaeső bűnösök és a hadviselés érdekei 

ellen elkövetett bűntettekért vagy drágítás-

ért élitéltek nem. részesülhetnek általános ke-

gyelemben, de kérhetik a büntetés további ré-

szének átengedőét, vagy az ítélet felfüggesz-

tését. A szegedi ügyészség azzal a javaslatá-

val, hogy kiket ajánl kegyelemre, már elké-

szült és átküldte azt a törvényszékhez, amely 

legközelebbi ülésén veszi tárgyalás alá az 

ügyészség javaslatát. Tizennyolc elitélt sza-

badon bocsAjtásüt javasolja az ügyészség, 

ezek között azonban egyetlen hadseregszál-

litó sincsen. Valamennyien egyénileg érde-

mesek a kegyelemre. 

— Krmarxnak és társainak megkegyel-

meztek. Bécsből jelentik: Tudvalevő, hogy dr. 

Krma.rz Károlyt és társait hazaárulásért ba-

lálra ítélték. Őfelsége imost a legkegyelmeseb-

ben elengedte a halálbüntetést -és Krmarzék a 

következő súlyos, a törvény értelmében szigo-

rított börtönbüntetést kapták: Krmai'z Károly 

1.5 évet, Rasehin Alajos 10 évet, Cservenka 

Vince és Jamazal József 6—6 évet. 

Az indokolásban megállapítja a biróság, 

hogy Knmarz és társ«.i a monarchia szétrom-

bolására a külföldön propagandát indítottak 

meg. Folyóiratokat, ' proklamáleiókat terjesz-


