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A magyar válság ügyében vasárnap 
folytatódnak az audienciák 
Becs. október 11. A magyar válság 

ügyében a további kihaUgatálsolk csak vasár-
nap történnek meg, amennyiben a toirály ad-
dig az osztrák politikusok Mballígatásával 
lesz elfoglaliva. 

Kombinációk Wekerle utódjáról 
Budapest, október 11. Wekerle Sándor 

miniszterein ok pénteken reggel hazaérkezett 
Bécsből. Wekerle még nem adta be lemon-
dását, de még a tegnapi nap folyamán kiije-
ientelte Bécsben', hogy távozik és utódót is 
ajánlott már. Hogy kit ajánlott utódának, 
arról -niem tett közlést, osak annyit -mondott, 
hogy semleges államférfit, aki a pártokon- kí-
vül áll. Később kiderült, hogv Wekerle báró 
WlaSsics Gyulát 'ajánlotta utódjául s az ő 
előterjesztésére audienciára hívták a főrendi-
ház elnökét. 

Más verzió szerint Návay Lajos volna, 
az a semleges politikus, aki az általános, de 
mégis i'nkáhb Moltíáli szi-nezetü koncentrá-
ciót meg tudná teremteni. Ha 'Návay nem 
lesz miniszterelnök ós a Wlassi-csteombínáció 
valósul! meg, Návav Lajosnak a belügymi-
niszteri tárcát szánják. Beavatott politikai 
forrás szeriint iheroeg Windischgraetz Lajos 
közélelmezési miniszter is fontos szerephez 
iiutlhat. 

Az uj kormány programja 
Bécs, október 11. A királyi kihallgatások 

Wlassics Gyula főrendiházi- elnök audienciá-
jával véget értek. A kihallgatások eredmé-
nye ezekben a pontokban foglalható egybe: 
1. A Wekerle-kormány bukása a iminiiiszter-
le'n-cknek im-inél gyorsabb távozásával egybe-
kötve. 2. Baloldali koncentráció oly-an módon, 
hogy abban ,a baloldali pártok kivétel nélkül 
részt vehessenek. Ezzel a két föltételei! együtt 
jár az, hogy a most következő u-j kormány 
olyan nemzeti programot hoz, -amely híven 
képviseli a király akaratát, de egyben telje-
sen kielégíti az országot Is. Ez a program 
személy szerint bármelyik uj -miniszter,ein-ök 
jönne is. okvetetlenül tartalmazni fogj-a a kö-
vetkezőket: Az általános választójognak óíy 
mértékű kiterjesztését, amely1 messze meg-
haladja a VázS'OnyLféle javaslatot is. -A vá-
lasztójognak ez a kiterjesztése automatiku-
san magával hozná a nemzetiségek megbé-
kiilését. A király és a nemzet együttes pro-
gramjának a második -pontja, amelyet az uj 
kormánynak haladéktalanul hoznia kell, a 
perszonális unió. A -dualizmus már a háború-
ban megbukott, amikor Ausztria a csehek 
árulása miatt nem teljesíthette az 1867. XII. 
törvénycikkben vállalt kötelezettségeit. Ezzel 
Magyarország visszanyerte teljes önrendel-
kezési jogát, amit ma már Ausztriában sem • 
ellenez senki. A harmadik programpont olyan 
szociális és népjóléti politika életbeléptetése, 
•amely lehetővé tegye, hogv ez az elvérzett és 
.kimerült ország talpra állhasson és elindul-
hasson jövő boldogulásának utján. 

Óráját és ékszerei! 
tavittassa elsőrangú óra- és ékszer-

üzletemben. S z o l i d á ra k : 
Órákban és ékszerekben nagy raktár. 

v .v. F I S C H E ^ K. .v.\-
Korzó-kávéház mellett. 

Megállapították a királyi pár szegedi látogatásának 
programját. 

(Saját tudósítónktól.) Megírtuk néhány 
nappal ezelőtt fővárosi tudósitónk (híradása 
nyomán, hogy a királyi párnak e hó 30-ára 
tervezett szegedi látogatása a közbejött kül-
politikai bonyodalmak miatt- halasztást szen-
ved. Mint mostan a szegedi főispáni hivatal 
értesít bennünket, a királylátogatás e ilió 
30-án mégis csak végbemegy. Megállapítot-
ták már a -látogatás programját- is, amelyet 
báró Szterényi József kereskedelmi miniszter 
vitt ifül Károly királynak jóváhagyásra. íA 
programihoz a király hozzájárult és igy az 
-már véglegezettnek tekinthető. Dr. Kelemen 
•Béla -főispán ezt a tényt pénteken bejelentet-
te a királylátogatást előkészítő szűkebbkorii 
értekezletnek. A királylátogatás részletes pro-
gramja. itt következik: 

A királyi pár folyó hó 29-én indul el Gö-
döllőről és 3(lán délelőtt 10 órakor érkezik 
meg Szegedre. Az állomáson őfelségeiket a 
m. kir. kormány tagjai fogadják, bemutat-
ta t ik (Csongrád vármegye és iSzeged sz. kir. 
város főispánja, dr. Kelemen Béla és jelent-
kezik a os. és kir. katonai parancsnok Fülöp 
Artúr cs. ós kir. altábornagy állomásparancs-
nok, a szegedi II. honvéd-kerület parancsnoka. 

Az állomáson őfelségeik megszemlélik a 
disz,századot. Az állomás emeleti részéről őfel-
ségéik ós kíséretük lemennek az állomás előtti 
térre és a szegedi dalárdák együttes éneke 
mellett az ott -elhelyezett dísz-sátorba vonul-
nak. (A- város közönsége -nevében a polgármes-
ter, dr. Somogyi -Szilveszter üdvözli őfelsé-
géiket. Az üdvözlő beszédre őfelsége vála-
szol. A válaise után a dalárdák a -Himnuszt 
éneklik, azután őfelségéik és kíséretük udvari 
(fogatokon a 'Vaspálya-utca, Boldogasszony-
sugárnt, Gizella-tér, Jólcai-utca, -Dugonics-tér, 
Kárász-utca, Klauzál-tér é<s Széchenyi-téren 
át bevonulnak a városházára. 

Délelőtt 11 órakor küldöttségek (fogadása 
a városháza közgyűlési termében. A küldött-
ségek a köv-etkező sorrendben járulnak őfelsé-
geik elé: a) Az egyházak küldöttsége. (A 
róni. katih., gör. kel., ev. ref, ág. evangélikus 

-és izraelita egyházak.) A 'küldöttségeket dr, 
Glattfelder Gyula osanádi egyházmegyei piiis-
pök vezeti, b) A katonai helyőrség tisztika-
rának tisztelgése, vezeti Fülöp Arthur cs. és 
kir. altábornagy állomásparancsnok, kerületi 
parancsnok, c) ISzeged sz. kir. város, Arad, 
Baja, -Hódmezővásárhely, Kecskemét, Pan-
csova, Szabadka, Teme-svár, Újvidék, Versec 
és Zombor sz. kir. városok, valamint Arad, 
Bács Bodrog. Csanád, Csongrád, Krassó-íSzö-
rény, Temess ós Torontál vármegyék törvény-
hatóságainak együttes küldöttsége. (Vezeti dr. 
Kelemen iBéla Csongrád vármegye és Szeged 
sz. kir. város főispánja.) d) A szegedi bírósá-
gok, állami hivatalok és tanintézetek, ügyvé-
di és közjegyzői kamarák együttes küldött-
sége (vezeti dr. Mennyei László kir. ítélőtáb-
lai elnök.) Állami hivatalok, tanintézetek stb. 
kir. Ítélőtábla, kir. főügyészség, kir. -törvény-
szék, kir. járásbíróság, kir. börtön igazgatóság,' 
tankerületi kir. főigazgatóság, kir. tanfel-
ügyelőség, állami főgimnázium, állatni főreál-
iskola, válrosi -főgimnázium, -felísőipari-skq'a, 
fa- és fémipari szakiskola, állami felsőkeres-
kedelmi iskola, városi felsőkereskedelmi isko-
la, állami felsőleányiskola, kir. kath. tanító-
képző, állami polgári leányiskolák, állami 
polgári fiúiskolák, állami kisegítő iskola. iM. 

Á. V. üzletvezetőség, központi vasúti le-szá-
molóhivatal, m. kir. pénzügy igazgatóság, do-
hánybeváltó -hivatal, dohánygyári igazgató-
ság, kataszter helyszíni felügyelőség, kat. fel-
mérési felügyelőség, -m. kir. állárnépitószeti 
hivatal, állami kotrások vezetősége, állatni 
erdőhivatal, m. kir. erdőfél ügy előség, kerületi 
iparfelügyelőség, ni. kir. posta és távirdahi-
vatal, m. kir. bábaképző intézet, állami -szem-
kórház, gazdasági felügyelőség, ügyvédi ka-
mara, közjegyzői kamara, e) Az összes köz-
gazdasági, közművelődési és társadalmi intéz-
mények és testületek együttes küldöttsége 
(vezeti dr. Pálfy József országgyűlési képvi-
selő.) Kereskedelmi ós iparkamara, ipartes-
tület, ker. nmnkásbiztositó pénztár, Szegedi 
belvíz -szabályozó -és ármentesitő társulat, Fel-
sőtorontáli ármentesitő társulat, Szegedi -Gaz-
dasági -Egyesület, Homoki Szőlősgazdák orsz. 
egyesülete, Mezőhegyesi t á j f a j t a lótenyészté-
si felügyelőség, Osztrák-magyar bankfiók, 
Szeged-Osong rád i takarékpénztár. Szegedi 
kereskedelmi és iparbank, Szegedi Kézműves--
bank, Szegedi Takarék- és (Hitel r.-t., Szegedi 
Hitelbank r.-t., Szeged-Alföldi Takarékpénz-
tár, Szegedi Ilus- és -Vásárpénztár, Szegedi 
Népbank, Országos raktárházak, Alföldi gőz-
fürész ós őrlőmalom r.-t., Aszfalt és kátrány-
ipar r.-t., Cipő és csizma készítő szövetkezet, 
Szegedi szabóipari -szövetkezet, Kenderfonó-
gyár, Kender- és lenipar r.-t,, Keramit és mii-
téglagyár r.-t., Légszeszgyár, -Diinagflfchajózá-
si társaiság, Magyar folyam- és tengerhajózá-
si r.-t., Villamos vasút r.-t. Biztosító társasá-
gok: Adria, Anker, Bécsi, Duna, lElső magyar 
ált., Fo-nciére, Gazdák, Generáli, Hazai, iHung-
gária, Magyar-francié,, Magyar Országos, . 
Nemzeti biztosító társaság. Dugonics-Társa-
ság, Szegedi Újságírók Egyesülete, Pluszta-
szeri Árpád-Egylet, Délm. Közml Egylet, Or-
szágos Gyermekvédő Liga, (Árpád-Otthon), 
Fiatalkorúak felügyelő hatósága, Szegedi Jó-
tékony-Egylet, f ) Az összes szegedi nőegyle-
tek együttes hódoló küldöttsége a királyné ő • 
felségéihez (vezeti dr. Kelemen Béláné, a fő-
ispán neje.) Nőe-gy letek: Kathoiikiis nő védő 
egyesület, -Vörös-Kereszt szegedi fiókja, Fele-
baráti Szer-etet Szövetség, Szegedi Kisded-
óvó Jótékony -Nőegylet, Szegedi Izraelita Jó-
tékony -Nőegylet, -Szegedi Szerb Jótékony Nő-
egylet, Szegedi Reformástus Jótékony Nőegy-
let, Szegedi leányegylet, -Nőiparegylet, Femi-
nisták szegedi egyesülete. 

Déli 12 órakor őfelségéik és kíséretük a 
városházánál -kocsira ülnek és meglátogatják 
a közművelődési palotát. Öfel-ségeik neveiket 
bejegyzik -a vendégkönyvbe. Innen visszame-
net őfelségeik gyalog mennek a Tisza parton, 
a Stefánia-sétáyon levő Erzsébet királyné-
szobor megtekintésére. Ezután őfelségeik át-
sétálnak a Stefánia-sétányról a Kas-s-szállo-
dálban levő lakásukra. 

Déli egy órakor udvari ebéd a Kass-szál-
1 ódában. Ebédülán 'őfelségéik eorel-et tarta-
nak. Délután 3 órakor őfelségeik és kíséretük 
kocsira szállanak és Petőfi-utca, Ti-sza Lajc-s-
körut, -Szent György-utca, Szent György-tér és 
Vásárhelyi-sugámton át haj tatnak a Zita ki-
rályné kórház atapkőletételi ünnepélyére. A 
dalárdák a Károly király-himnuszt éneklik. 
Azt követi az alapkő egyházi megáldása, Ke-
lemen Béla főispán 'beszéde, őfelsége a ki-
rályné válasza. Őfelségeik aláírják a Táschler 
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Nagy megnyitó díszelőadás SWZ™B£ t T J í X T L 6 ; ; ^ . 

Jegyek a pénztári tolongás elkerülése végett már most előre válthaték Pető Ernő dohánytőzsdéjében. 

Bővebbet a falragaszok. Vasárnap 2 nagy díszelőadás. 


