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— Időjárás. Változékony, hidegebb, sok 
helyütt csapadék. 

SÜRGÖNYPROGNÓZIS: Változékony 

idő várható további hősülyedéssel és keve-

sebb csapadékkal. 

— A királyipár Bécsben. Bécsből jelentik: 
Károly király és Zita királyiné pénteken- este 
visszaérkeztek Bécsbe. 

— A kiegyezés. Budapestről telefonálja tu-
dósítónk: Az Est jelentése szerint a kiegye-

zési megállapodások a Tisza és ClamiMartinlo 

kormányok között is befejezés ellőtt állanak. 

Hír szerint nem lesz provizórium. A kiegye-

zést 30 évre kötik meg. 

— Zimwermann és Czernin a királynál. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: A király 

együttes kihallgatáson fogadta Zimmermann 

német (külügyi államtitkárt és gróf Czernin 

külügyminisztert. A király a kihallgatás al-

kalmával átnyújtotta Zinnmer in annak a Li-

pót-rend nagykeresztjét. A külügyminiszter 

délelőtt és délután hosszasan tanácskozott 

Zimmienmannal. 

Bécsből jelentik: Zitmimerimann környe-

zetéből k-özlliiik, hogy Ziimmenmanin látogatá-

sa Bécsben mam csupán tradicionális be-

mutatkozó látogatás. A német külügyi ál-

lamtitkár látogatása most, amikor béke-

ajánllatunikát elutasították és a háború közös 

folytatására kényszeritettek bennünket, kü-

lönösen fontos. A létünkért v-ivott harc mi-

előbbi gyors befejezése érdekében: minden 

erőnk egyesítésére van szükség. 

Bécsből jelentik: A király Badenben 

Frigyes főherceg Ihadseregfőparaniosnolk-

helyettest és Spitzmüiller osztrák pénzügy-

minisztert kihallgatáson fogadta, ahol Zim-

mienmannon és Czenrninen kívül gróf Tisza 

István és Clam-iMartinis is megjelentek ki-

hallgatáson a király előtt. 

— Tisza és Ctam-Maitimc Bécsben. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: Gróf 

Tisza István miniszterelnök és iClamtMar--

tinié osztrák miniszterelnök Bécsbe érkeztek. 

Tisza a Magyar Házban előbb Rosner Ervin-

nel, később gróf Czernin külügyminiszterrel 

tanácskozott. A miniszterelnököt a Magyar 

(Házban üzenet várta a főhadiszállásról. Va-

lószínű, hogy ma délután kihallgatáson jele-

nik meg a királynál. 

— A király feltűzte a Mária Terézia-rend 

nagykeresztjét. Bécsből jelentik: Őfelsége 

tiroli utja alkalmával Val-Suganába ment. 

Károly főherceg hadteste győzelmi helyén, 

Jenő főherceg tábornok arra kérte a királyt, 

hogy ő maga is tüzzie fel a Mária Terézia-

rend 'katonai nagykeresztjét. A főherceg 

lendületes beszéde viharos lelkesedést kel-

tett, amely csak fokozódott akkor, amikor 

a király teljesítette a főherceg kérését. 

— A Reichsrath összehívása. Bécsből je-
lentik, hogy az Osztrák Politikai Társaság a 
politikai pártokhoz felhívást intézett, támo-
gasság a reichsrath egybehívására irányúió 
törekvéseiket, hogy a reichsrath egységét és 
Ausztria hatalmi állását kifejezésre juttas-
sák. 

— Leszállítják a liszt és kenyéradagokat. 

Budapestről telefanálja tudósítónk Tisza 

berlini útjáról: A tanácskozás eredménye-

ként meg lehet állapítani, hogy a szövet-

ségesek kormányai valamennyi gazdasági 

kérdésben a legjobb tudásuk szerint támo-

gatják egymást. Tiszát Berlinbe hívták, 

mert a német kormánynak az volt a kíván-

sága, hogy Magyarországon, ahol a közélel-

mezés nem ütközik nehézségekbe és a liszt-

es kenyéradagok nem állnak arányban a 

Németországban megálapitottal, szállítsák le 

a l'isztt- és kenyéradagoikat. Tiszát kelleme!-

lenül érintette ez a kívánság, ő ugyanis 

annak idején azt mondta a képviselőházban, 

hogy Magyarországon, ahol a nép kevesebb 

hust fogyaszt, mint más országokban, na-

gyobb liszt- és kenyéradagokra van szük-

ség. A „Magyarország" arra következtet a 

berlini tárgyalások eredményéről, hogy 

Tisza teljesítette a követelést. 

— Báró Kürthy és Ghillány Budapesten. 

Budapestről telefonálja tuidósitónk: A Bud. 

Tud. jelentése szerint báró Ghillány földmű-

velésügyi miniszer és báró Kürthy, az Orszá-

gos Közélelmezési Hivatal elnöke szombaton 

visszaérkeztek Budapestre. Tisza megérkezé-

sét vasárnapra várják. 

vonta száztíz márkám. Most parti vagyok és 
elvehetem a babámat Minden hónap elsején 
száztíz korona áll a házhoz. 

A kórházból egy egészségügyi altiszt el-
vitte iRogensburg vidékére Mintrachingba. 

Az ut Metztől Regensburgig hosszú, de 
nem unalmas. 

— Hol vagyunk most? — kérdi a vak 
minduntalan. 

— Stuttgartban. 
— Aha, a sváboknál, azok szeretik a ga-

luskát. 
— Ulm! 
•— Itt van az a magas templomtorony. 
— Itt, 
— Ugy-e szép templomtorony1? 
— Bizony szép. 
A vak örül, hogy a kísérőjének is tetszik 

a torony. Neki már nincs szüksége rá, hogy 
lássa a templomot és beéri azzal, hogy a tor-
nyot visszaidézi az emlékezetébe. Elvégre 
nem kell a világon mindent százszor meg-
nézni. Egészen jól tudja azt is, milyen a ked-
vese odahaza. Szem néllkül is tisztában van 
vele, mint fest az ő Lizije. El is mondja az 
altisztnek: 

i— Te! szép leány ám az én Lizim. Gsak ott 
lemnek már nála... lErre a gondolatra kissé 
el is mosolyodik. 

Amikor azonban Mintrachingba haza ér-

tek, az asszonyok hangosan fölzokogtak: 
— Hát szabad igy tönkretenni egy em-

bert? Az már nem is háború, amikor egy 
fiatal embert igy megfosztanak: a szemevilá-
gától. . • , 

A vak: . 
— Ne bőgjetek! Igy fogadtok egy kato-

nát? Ha nem lesz vége a bőgősnek, rögtön 
visszemegyek a zászlóaljamhoz, ott legalább 
tudják, hogyan bánjanak az emberrel. 

Néhány nap múlva aztán vége szakadt a 
sirásnak. A titkos könnyöket ugyanis senki-
sem látja, legkevésbbé a vak. iLizi addig né-
zegette a kialludt szemeket, amig hozzászo-
kott. Bayer megint irat a zászlóaljának: 

— Tudatom egészséggel, hogy jól megy 
sorom és nemsokára meglesz ,az esküvőm. — 
Üdvözlettel:... 

Hiszen ő parti. Nem igen akad olyan le-
gény, akinek minden hónap elsején száztíz 
márka á l a házhoz — ingyért. 

IS. őrnagy, szegény ördögnek (egy kézi 
harmonikáit küld, legyen miivel szórakoznia, 
ha unatkozik. Bayer megiratja ia választ: 

— Szépen köszönöm a muzsikát, sok örö-
möm telik benne. Üdvözlöm az egész zászló-
aljat. Érzem, itt a tavasz és jó meleg /van, A 
hátamat süti a nap és ha nem is látom, ér-
zem, hogy itt ;a tavasz 

— Lázár György emléke. A város törvény-

hatósági bizottsága két év előtt tudvalevő-

leg elhatározta, (hogy. disz.es síremléket állit 

dr. Lázár Györgynek, a város néhai nagy 

polgármesterének és erre a délra a szüksé-

ges összeget meg is szavazta. A síremlékre 

eddig két pályamunka érkezett be; szom-

baton levél érkezett dir. Gwl Endréhez, a 

mellyben Bánszky Sándor, a jelenleg Fran-

ciaországban internált szegedi szobrász-mű-

vész jelenti be, hogy szintén pályázni kíván 

és a modellt -már el is készítette. A levelet 

Bánszky a múlt évi szeptember 25-ről kel-

tette. — Dr. Lázár György emlékére alapít-

ványt is tesz a város közönsége. Eddig 3500 

korona gyűlt össze, amelyhez a város több 

ezer koronával fog hozzájárulni. A kamato-

kat minden valószínűség szerint művészeti 

délokra fordítják. 

— A szegedi feministák üdvözlete a 
királyhoz. A Feministák Szegedi Egyesülete 
Károly királyt trónraiépése alkalmával hó-
doló felirattal üdvözölte. Az üdvözlésre az 
egyesület dr. Cicatricis Lajos főispán^ utján 
a következő választ kapta: AJ (Feministák 
Egyesület© Tek. Elnökségének, Szegeden. 0 
császári ós Apostoli Királyi Felsége a Femi-
nisták Szegedi (Egyesületének a trónralépés 
alkalmából előterjesztett hódolatáért legke-
gyelmesebben szíves köszönetét kifejezni mél-
tóztatott. Van szerencsém erről az egyesület 
elnökségét tudomás vétel végett értesíteni. 
Dr. Cioatricis Lajos, főispán. 

— Az osztrák koronatartományok ^hó-

dolata. Bécsből jelentik: Január végén, vagy 

február elején az osztrák koronatartomá-

nyok bemutatják hódolatukat a (királynak. 

— Mikor indul a gyors? Jó néhány nap 

óta a Budapestre menő délelőtti gyorsvonat 

indulási ideje problematikussá vált. Nem 

tartozik ritkaságok közé, hogy két-három 

órát is késik az utasok nem kis bosszúsá-

gára. Természetes, hogy ily körülmények 

között sokan elővigyázatosak és mielőtt ki-

hajtatnának a pályaudvarra, telefonon ér-

deklődnek az állomáson, hogy miikor is indul 

az a tízórás gyors. A telefon érdeklődésre 

azonban nieim lehet felvilágosítást kapni. 

Ugy látszik, a forgalmi hivatalban a tiszt-

viselők nagyon el vannak foglalva és a kö-

zönség jogos igényeinek kielégítésére ;nem 

jut idejük. Az is megtörténhetik, hogy egy-

szerűen leakasztják a kagylót és egyáltalán 

nem jelentkeznek, pedig hát a közönség 

nem molesztálni akarja őket, hanem a kény-

szerhelyzetben tájékozódásra szorul. 

— Jótékonycélu teadeiutan. A Ahss-vigadó-

bani ma kezdték meg azokat a tea-délutáno-

kat, amelyek a jótékonyságot vannalk hivat-

va szolgálni. Az első, megnyitó alkalomra 

szép közönség verődött- össze, de még sem 

annyi, miint amennyire számitam lehetett, A 

hajdani „Otthon" teremben volt terítve, teát 

szolgáltak fel szendvicsekkel és az uzsonna 

alatt a honvédzenekar játszott, Fichtner Sán-

dor vezénylete mellett. A zenekar miisora bő-

séges volt és jó ízléssel összeválogatva, A 

KIRÁLYNÉ 
összes c s i l l á r a i t 

világitási vállalata szál-
lította. 


