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vízügyi, stbi törvényeket, melyek eddig Fru-
méban nem voltak érvényesek. Amikor az-
után azt is elrendelte, hogy az állami anya-
könyvieket is magyarul kell vezetni, betelt 
a pohár és a fiumano-'k apró revoluciókat 
rendeztek, felfordították és felgyújtották a 
magyar feliratos villamoskocsit és tüntettek, 
amennyit csak bírtak. Nekem legalább tíz-
szer le kellett menni e miatt Fiúméba. Nagyon 
szoros ismeretségbe kerültem az akkori po-
desztával, dr. Maylánder Mihállyal, aki kani-
zsai családból származott és tökéletesen tudott 
magyarul s az olasz ellenzék vezéreivel, Dall' 
Asta Szaniszlő orvossal, Wolluschnigg Anto-
nio speditőrrel, akinek csak egy kapu alatt 
volt egy parányi irodája és mégis óriási be-
folyása volt a városi politikára (Kossuth 
Lajossal is állandóan levelezett Kossuth ha-
láláig) és a »magyar párt« vezérével, Mader-
spach Sándorral. A kormány főleg Mader-
spachra támaszkodott és söröző asztaltársa-
ságára, mely minden ebéd előtt a > Tiroli 
nő«-nél székelt és hevesen politizált mind-
addig, mig valamelyik Signor meg nem szó-
lalt: »Gyerünk haza, mert hosszú lesz a rizs!« 
(T. i. ha a rizs a levesben a kelleténél tovább 
fői, na*yon hosszú lesz és nagyon puha, — 
elwsztraz izét) Bánffy reformjával szem-
ben azonban Maderspach is az ellenzékkel 
tartott. Minden fiumei utam alkalmával meg-
látogattam a horvátok agg vezérét, Barcsics 
Erazmót is, aki talán nem is lett volna ellen-
sége. a magyarságnak, ha egyetlen fiát pár-
bajban agyon nem lőtte volna egy magyar 
tengerésztiszt 1897 óta Fiume ügyeit nemcsak 
figyeltem, de sokszor tanulmányoztam is és 
cikkeim teljes tárgyilagosságával Fiume min-
den pártja meg volt elégedve. 

Fiumei utaim alkalmával megismerkedtem 
a legkiválóbb olasz színművészekkel is. Ibsen 
»Kísérleteit« csak olasz előadásban láttam, a 
főszerepben Ermete Zacconival, amikor ezt 
a nevet Budapesten még senki sem ismerte; 
láttam az öreg Salvinit Amelcto-ban (Ham-
let), megismerkedtem Tina di Lorenzoval, lát-
tam Duset, Vitalianit, stbit és később Irma 
Grammaticat legelső szinpadi fellépésén. Mire 
Budapestre kerültek, már nem is érdekeltek. 

Decemberben Kabos Bertalan segédszer-
kesztő működését feleslegesnek vélte Ballá 
Mihály szerkesztő ur. Mivel mindnyájunk kö-
zül Kabos volt a legműveltebb s az újság-
hoz is legjobban értett, igen sajnáltuk távo-
zását és Mester Sándorral mindennap fel-
kerestük főhadiszállásán, a Japán-kávéház-
ban. Pár hét múlva Kabos a Neues Pester 
Journal politika! munkatársa lett — s abban 
az időben ő volt az egyetlen ember a lapnál, 
aki jól tudott németül. Tudtam, hogy Kabos 
elbocsájtása után én is hamarosan távozni 
fogok a laptól és csakhamar kaptam is egy 
Jevélkét, melyből arról értesültem, hogy »köz-
reműködésemre a Pesti Naplónál 1898 január 
31. után nem reflektálnak.« 1 ' • < " 

Makó lesz a szegedi színtársulat 
nyári állomása? 

(A DélntaggarorszSág munkatársától.) A 

szegedi színháznak mint ismeretes — még 
nincsen nyári állomása. Legutóbb Kecskemét 
városa került előtérbe, azonban eddig még 
nincs megegyezés. Esmond Harmsworth va-
sárnapi szegedi látogatása alkalmával a fo-
gadtatáson résztvevő dr. Nikelszky makói 
polgármester hivatalosan is bejelentette Fo-
dor Jenő polgármesterhelyettesnek, hogy mi-
vel Makó város tanácsa nincsen megelé-

gedve az ottani színtársulat teljesítményével, 
ezért a közeli napokban a tanács megkeresi 
Szeged város hatóságát és — szegedi szín-
társulat átengedését kéri — a nyári hóna» 
pókra. 

A makói polgármester bejelentése hétfőn 
szóbakerölt a tanácsülésen is és a polgár-
mester indítványára ugy határozott a tanács, 
hogy a kérdés érdemi tárgyalása előtt meg-; 

várják Makó város hivatalos átiratát. 

A tulkorán felbukkan! vízhiány miatt 
a tanács uf ártézi knt fúrását határozta el 

(A Délmagyarország munkatársától.) Még 

nagyon messze járunk a kánikulától, de a 
vízhiány máris felbukkant. Az emeleti laká-
sokban különösen a déli órákban alig jön 
viz a csapokból. A tulkorán felbukkanó víz-
hiány arra késztette a város mérnöki hivata-
lát, hogy egy uj ártézi kut fúrására tegyen 
javaslatot a tanácsnak. 

Buócz Károly mÜBzaki ianácsos már elké-

szítette az uj kut fúrási tervezetét, amelyet 
Fodor Jenő polgármesterhelyettes a hétfői 
tanácsülésen terjesztett a tanács elé. A terv 
szerint az uj ártézi kutat vagy a piarista fő-
gimnázium udvarán, vagy pedig a vizmütelep 
mellett fúrnák meg. 

A tanács az előterjesztést elfogadta és azt 
j jóváhagyás végett legközelebb a közgyűlés; 
I elé terjeszti. 

Hölgyek figyelmébe! 
Bécsi modellkalap~ 

újdonságokkal megérkeztem. 
A kalapok vételkényszer nélkül megtekinthetők 
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Megjelent a kontárrendelet 
(A Délmagyarország munkatársáfól.) A 

kereskedelmi és iparkamarák pár hét előtt 
együttesen eljártak a kereskedelemügyi mi-
niszternél és a már korábban kilátásba he-
lyezett kontárrendelet kiadását sürgették. A 
rendelet, amelynek a jogosulatlan iparűzés 
leküzdése a célja, 81161. szám alatt jelent 
meg. 

A kontárrendeletnek négy fontos része van. 
Az első rész hivatkozik arra, hogy a minisz-
térium 65673—926. szám alatt már elrendelte, 
hogy a jogosulatlan iparűzés miatt indított 
kihágásokat a hatóságoknak soronkivül kell 
elintézni. Ezen rendelet kiegészitéseképen 
megállapítja a kontárrendelet, hogy a jo-
gosulatlan iparűzés folytatólagos bűncselek-
mény, amiből következik, hogy habár az 
egyes iparűzési cselekmények egy kihá-
gássá olvadnak is össze, mégis ha a terhelt 
az iparűzést az elsőfokú Ítélet után is jogo-
sulatlanul folytatja, illetőleg a már megkezdett 
munkát befejezi, ellene emiatt ujabb eljárást 
kell inditani. 

A második részben a hatóság közbelépését 
irja elő a rendelet akkor, amfdőn már büntető 
Ítélet hozatott és 

a további kihágás karhatalom-
mal is megakadályozható. 

A harmadik rész szerint a kihágás feljelen-
tését a községi elöljáróságok és a rendőri 
közegek is kötelesek elfogadni, illetőleg a 

büntető birósághoz a tudomásukra jutó eset-] 
ről a jelentést megtenni. A feljelentés tehát! 
a jövőben a rendőrőrszem igénybevételévet 
is történhet. A kontárrendelet negyedik része 
az ipartestületek szakképviselőjének a kihá-
gás! tárgyaláson való meghallgatásáról infézH 
kedik. Az eddigi kontárellenőröket, illetőleg 
azok alkalmazását a miniszter tudomásul'veszi, 
de részükre hatósági jogkört nem nyújt. 
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Háztartások részére vásárolva 

nagyon költséges, 
meit olyan kiválóan jó. hogy mindenki 
a szokottnál kétszer annyit fogyaszt 

bel le. Kapható a 

Központi Tejcsarnok 
minden fióktejcsarnokában. 664 

fei©* ruhabérleti osztály 
SCHATZ M. FIAI Kölcsey u. 4. 

Telefon 8-18. 

Legfinomabb angol és skót szövetek és bélésóruk dus raktára. 


