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Szeged, 1914.
Panamák árnyékában.
Képtelenül felháborító dolgot müveit
városi törvényhatóságnak egy bizottsága, mely a fogadalmi
templom-nagybizottság nevet viseli s mely szerdai ülésén
a
legnagyobb nyugalommal helyezkedett
szembe a közgyűlésnek alig néhány héttel
ezelőtt hozott félreérthetetlen és egyhangú
határozatával.
Az ülésről szóló tudósitás szerint, —
melyet a lapnak más helyén talál az olvasó — a nagyhizottságnak nevezett társaság szóba állt Foerk Ernővel, a fogadalmi templom létesítésére szerződtetett építésszel, meghallgatta ennek handa-bandázásait s azután a legparányibb hozzáértés, vagy érdemleges vita nélkül határozatilag kimondta, hogy a város közönsége és Foerk között keletkezett vitában mindig annak van igaza, aki jobban győzi
. terrorizáló kijelentésekkel és akinek több
tehetsége van hozzá, hogy egy disztagokk
al földekorált nagybizottságot az orrátol fogva vezessen.
a

Hamarjában nem találunk elég kefony és elég jellemző kifejezéseket a vár
°s kulturtanácsnokának, Gadl Endre dr.j f o arra az eljárására, amellyel ezt a
komikusan szögletes, értelem és ért!ék
tolkül való határozatot kiforszirozta. Hiszen a tények megértéséhez sem szakértelem, sem különös éleslátás nem kivántaí[
k. A város megbízza a román építészeti
st
'l világhírű mesterét, Sdhulek Frigyes
e
gyetemi tanárt, hogy tervezzen meg egy
Sz
ázadokra szóló, monumentális templofot- A tervek elkészülnek s a papiroson
fogjelen egy művészi teljességbe harmofoált remekműnek a képe, mely azt a refonyt ébreszti, hogy Szeged nevét ez az
a
|kotás fogja messze földön hiressé tente- A tervek kivitelét — rossz helyen alkalmazott takarékosságból —
rábízzák
j y építőmesterre, aki nem is egyetemi
képzettséggel rendelkező müépitő mérnök,
el
'enben lovagja a Ferenc József rendnek
s
akinek egyetlen vágya, hogy a Schulek
tomes egyszerűségű, klasszikus formákal ható terveit a maga hozzánemértése
kódján felcicomázza egyéb
stílusokból
f e d e t t részletekkel és ezzel a fantisztikus
msszel ékesitetten vonuljon át a halhatatfoságba! A püspök azt mondja Foerknek,
v e r e t n e oltárt állítani, ahol nem
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Telefon 1203. sz.

ELŐFIZETÉSI ÁR VIDÉKEN
egész évre . K28-— félévre . . K I á negyedévre K 7 — egyhónapraK 240

íll. évfolyam 65. szám.
fér el, — nosza átformálja az udvarias
lovag a kereszthajót olyan ügyesen, hogy
az már minden lehetne inkább, mint egy
román
templom
román
kereszthajója.
És
mivel
már
amúgy
is
benne van a korrigálásban,
kikorrigálja
a csodaszép tornyokat hegyes fogpiszkálókká, áttöri a masszív falakat reneszánsz
ablakokkal, megrakja az oszlopfejeket rájuk nem illő cirádákkal és végül azt
mondja, hogy mindez azért történik, mert
jobban ért az építéshez, mint Schulek Frigyes; aki nem hiszi, az kérdezze meg a
— külföldi szakértőket.
Már itt meg lehet állapítani, hogy itt
egy túltengő művészi önérzetében meszszire elrugaszkodott építőmester elvi eltévelyedéséről van szó, aki azt hiszi, bogy
a város vele akar templomot terveztetni
s aki nem tudja, hogy őt szerződése és a
közgyűlésnek ismételten kifejezett, világos akarata szigorúan a Schulek-féle tervek megvalósítására
kötelezi.
A továbbiakban pedig nem az a lényeg, hogy a
szegedi szakértők mind hülyék és nem
képesek Foerk ur fantáziájának szárnyalását követni, sem pedig az, hogy a sajtó
„kipiszkál" és „felfúj" minden tollhegyre
akadó eseményt, hanem az, hogy Foerk
Ernő képtelen lemondani a maga kétes értékű művészi ambíciójának fitogtatásáról
és inkább megszegi a szerződését, inkább
ki játsza ellenőrző közegeit és .lebecsmérel
minden hozzászólást, semhogy elismerje,
hogy nem ő van hivatva rendelkezéseket
osztogatni egy olyan épitkezés irányítása
tekintetében, amelyhez Szeged város adja az anyagi feltételeket.
Igy egy jogi kérdés eldöntéséről
van
szó, arról, hogy lehet-e büntetlenül packázni egy nagy város közönségének akaratával és hogy mi módon kell megtorolni
egy szerződött épitési vállalkozónak immár kétségtelen szerződésszegését? A
kérdés eldöntéséhez mindenesetre nem
internacionális bizottságot fogunk összehívni, hanem megkérdezzük majd a hiitelen üzletfelek jogviszonyait elbírálni hivatott bíróságot.
A város hatóságának az az eljárása, hogy minden okszerűség és szükség
nélkül bizottságilag biráltatja felül a közgyűlés minapi félreérthetetlen határozatát,
továbbá Gaál Endre dr. tanácsnoknak az
a hallatlanul abszurd kijelentése, h o w a

Csütörtök, március 19.
nagybizottság fonák határozata
alapján
a városi tanács már csütörtökön abban a
helyzetben lesz, hogy az épités folytatására az engedélyt megadja, — aligha alkalmas formák arra, hogy a nyugtalankodó közvéleményt a fogadalmi templom
építkezése intézőinek .jóhiszeműsége felől
megfelelően tájékoztassa.
És ennél a pontnál lehetetlen ki nem
térnünk arra a mendemondára, mely ma
a fogadalmi templom már-már botrányos
épitési ügyének árnyékában meghúzódik.
Ez a híresztelés e pillanatban még ellenőrizhetetlen, de talán nincs messze már a
teljes bizonyosságtól. Foerk Ernő lovag, a
sarokba szorított építész, e mendemondák
szerint azzal fenyegetőzik, hogy ha perbe
keveredik a várossal, olyan
botrányokról
fogja a leplet lerántani, amelyek
nemcsak
Szegednek,
hanem az országnak is szégyenére fognak válni.
Ismételjük, nincs
módunkban ennek a híresztelésnek a valódiságáról meggyőződést szerezni, de éppen azért citáljuk a nyilvánosság
elé,
hogy felszólíthassuk Foerk Ernőt: álljon
elő az ő kis botrányaival, nevezze
meg
azokat, — ha vannak — akiknek eljárása
a köztisztesség
szempontjából
kifogás alá
esik s akik általában arra kényszeritik őt,
hogy érthetetlen okokból
szembehelyezkedjék a város közönségének
világosan
kifejezett akaratával és saját szerződésének szövegével!
Bizonyára a sajtó lesz az első, mely
a levegőben uszó panamaszagot követve,
mindazokat, akik ebben az ügyben nem
lelkiismeretesen jártak el, kíméletlenül le
fogja leplezni. Addig azonban, amig nevekkel és bizonyítékokkal
Foerk ur elő
nem áll, ne handabandázzon üres fenyegetésekkel és ne aposztrofálja tovább se a
közvéleményt, se a sajtót, se a kisszámú
és egyébként is túlzottan szerény szegedi
szakértőket, akiknek nincs kedvük az ő
prepotens viselkedését hasonló vakmerőséggel visszautasítani, mert nemsokára
szállóige lesz belőle, hogy egyszer volt
Budán kutyavásár, — egyszer volt Szegeden fogadalmi
templomépítés!
A nagybizottság határozata
pedig
semmis és értéktelen. A város törvényhatóságának közgyűlése találni fog rá módot, hogy végre érvényt szerezzen akaratának azokkal szemben, akik a templomépités nagybizottságát a nyilvánosság ér-
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Dós választék kész diván, ottomán, matracok,
garnitúrák stb. — Javitások jótállással szakszeri
rűen és olcsón eszközöltetnek.
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íesitése és a legcsekélyebb Ok nélkül csak
azért hívják össze, hogy kiforszirozzanak
egy diktált határozatot. Foerk Ernő erőszakoskodó föllépésével szemben egyetlen
megoldás van csak:
szerződésszegőnek
kell őt minősíteni és el kell tiltani a további munkálatoktól. Inkább szenvedjen késedelmet az építkezés ügye, mint hogy a
város közönségének fején jól kitáncolja
magát egy minden fórummal dacoló, élelmes üzletember.

föladata a nemzetiségi kérdéssel szemben?
Ghillány szerint ez a föladat a gazdasági
jólét elősegítésében áll, mert ez a jólét a
széles [néprétegek vágyakozásának a tárgya,
ez a jólét bizonyos nyugvópontra juttatja,
megelégedéssel tölti el a lelkeket, a nemzetiségi izgatás alól elvonja a talajt s a fajok
egyetértése és békéje számára teremt szilárd alapot.

Ez igen szép, emberséges és demokratikus gondolkodás. A miniszter azonban jó!
tudja, hogy a magyar gazdasági és birtokpolitikának egyéb föladatai is vannak s ezek
Birtokpolitika és a
között a legfontosabbak egyike a magyar
birtokososztály védelme, támogatása. A kornemzetiségi kérdés. mány
teljesiti is ezt a föladatát és Ghillány
bizonyos
megelégedéssel hivatkozott arra,
(Saját tudósitónktól.) Ghillány Imre báró miniszter uj szempontot vitt a nemzetisé- hogy az altruista bank rövid Ikét esztendő
gi vitába. Szakszerű és alapos fejtegetései- alatt, igeh kedvezőtlen gazdasági és pénzben; ugyanis kiimutatta, hogy a nemzetiségi viszonyok közt is jelentékeny működést fejkérdést nem oldhatja meg magában a jó tett ki; megvett mintegy huszonhatezer kaigazságszolgáltatás és jó közigazgatás, ha-; tasztrális hold birtokot, eladott tizeinháromnem szükséges, hogy ezeket a gazdasági fej-; ezer holdnál jóval többet s ennek a fele Erlődést előmozdító okos birtokpolitika egé-í délyre esik. Azonkívül Ikilenc megye területén 164 községben 42.640 holdat vett bérbe
szitse ki.
hitbizományoktól
és főpapi uradalmaktól s
A földmivelésügy minisztere a gyakor
ezt
a
területet
túlnyomóan
kisbéri ők nek adta
lati életből, egy emberöltőn át szerzett megfigyeléseiből ismeri a nemzetiségi kérdést s albérletbe.
De ugy ez a tevékenység, mint a teleez a körülmény különös jelentőséget ad annak az egyébként is igen érdekes megálla- pítés, tisztán védelmi és nem agresszív jelpításának, hogy a nemzetiségi kérdés első- legű, ezenfelül pedig szoros kapcsolatban áll
sorban — gazdasági probléma. Ghillány el- az előbb említett vezérelvvel, az általános
ismeri a faji összetartozás érzésében rejlő gazdasági jólét megteremtésével. A megerönagy erőt, ismeri és elismeri más szellemi stilő birtokososztálynak és értelmiségnek
okok hatását is, mlndlamellett meggyőző- ugyanis Ghillány szerint legszebb hivatása
déssel állítja, hogy a nép nagy tömegeinél lesz hozzáférni a mén szivéhez, megelégedést
agilatorok rnélkül nem lenne nemzetiségi kér- önteni belé, boldogulásának előmozdításával
dés, a nemzetiségi agitáció pedig nálunk is, és előidézni azt, hogy a magyar állampolmint mindenütt, gazdasági kereteikben, gaz- gári érzés nagyobb legyen a faji öntudatnál,
a faji érzésnél.
dasági mozgalmak kapcsán jelentkezik.
Mi tehát a

gazdasági politika legfőbb

A vén harangozó.
Irta: W. Korolenko.
Alkonyodott. Csöndesen, elrejtve a.
fenyves árnyékában, a halkan csobogó patak partján feküdt a kis falu. Lassan ráborult a sötétkék, csillagos, tavaszi éjszaka.
Finom, ködös lehelet szállt 'föl a hosszú, téli
álmából ébredező földről és fátyla alatt sötétlettek az erdő árnyékai és halvány, ezüstös fényben ragyogott a viz tükre . . . Csöndes, vágyódással teli nyugalom köröskörül
. . . A falu lakói alusznak . . . Csak nehezen
különböztethetők meg a szegényes kunyhók
körvonalai; csalk itt-ott villan föl egy távoli
lángocska — ritkán hallható egy-egy ajtó
esapkodásának nesze, éber kutyák csaholása — és azután újra ugyanaz az üdvözítő
csönd . . .
A falu kellő közepén elmélkedik magányos dombon a kis templom, csillognak az
ablakok és fönn a magasban ködbe vész a
régi, szürke tornyocska. Megnyikorog a korhadt lépcső. A vén harangozó bizonytalan
lépteinek nesze ez.
És rövid idő multán uj csillag fényeárad a magasból: a harangozó kezében reszkető lámpás 'fénye.
Keserves fáradtság az aggastyánnak:
föivánszorogni a meredek lépcsőn. Az öreg
lábak nem akarnak már engedelmeskedni,
erősen megviselte Maikar Micheitschet az
élet. Szemei sem Iáinak már tisztán . . .
Ideje volna: örök nyugalomra térni, — ám
késik a halál! Mintha megfeledkezett volna
róla, mig elrabolta fiait, unokáit . . . mig
az ő keze érintése alatt kondult a gyászharang: fiatalnak, öregnek . . .
Nehéz léptekkel közeledik az öreg to-

rony roskatag korlátjához és odatámaszkodik.
Fölszáll hozzá, mint a meleg tavaszi üdvözlet a fák fiatal rügyeinek üditő illata és
elvegyül a temető csöndes békeleheletével.
Vájjon mit 'tartogat számára ez uj esztendő?
— Legyen Isten akarata szerint, dicsőség és hála neki, — suttogják ajkai; föltekint az égre, hol millió csillag tündöklik,
keresztet vet.
Ideje-e már ünnepélyes harangszóval
köszönteni húsvét szent éjjelét?
*

Órára nincs szüksége. Isten szent csillagai megmondják neki, mint már annyiszor: mikor kell szólnia a harangnak.
Makai" Micheitsc'h nem tudna visszaemlékezni, hány éve, hogy először várta e percet.
Ég és föld és a fehér felhő, mely lassan
siklik tova ott a térben — a sötét- fenyves,
mely zúgva megmozdul és a láthatatlan patak halk csobogása — mindez öreg és kedves és meghitt dolog neki, Egy egész élet
fűződik hozzá. S rég letűnt .képek merülnek
föl Makar előtt: mint jött föl atyjával először e torony lépcsőjén. Édes Istenem, mily
hosszú ideje annak . . . és mégis mily rövid ez az idő! Látja maga-magát mint fiút
— szőkefürtös fejével, ragyogó szemekkel
— fürtéit mint kuszálta játszva a szél —
nem az, amely fölkavarja az ut porát — nem,
egy másik, sajátságos szellő, mely csak idefönn, a magasban kerekedik. (Mélyen-, mélyen odalenn sok apró ember mozog, a falu
gunyhói is ily picinyeknek tetszenek, az erdő
messze távolban áll és a kerek, szabad tér,
melyen a falu épült, mintha oly nagy, oly
végtelenül nagy volna . . .

Sorvadásban szenved
a szegedi dispensair.
(Saját tudósitónktól.) Évek .előtt a belügyminiszter évi 500 korona segélyt engedélyezett a városnak egy dispensair fölállítására. Faragó Ödön. dr. tiszti főorvos javaslatára a polgármester akkor Bernát József
dr.-t nevezte ki a dispensair vezetőjévé. Ez
az intézkedés a közönség egy — még pedig
jelentékeny és számottevő — részében 'meglehetős elégedetlenséget keltett, mert bizton
hitték, hogy a dispensair vezetését a tüdövész-gyógyitásiban neves speciálista Hollós
József dr.-ra bizzák. Főkép a tiszti főorvost
hibáztatták abban, hogy nem igy történt,
mert a kinevezés az ő javaslatára történt.
Azóta működik a dispensair csendben és
— amint a közel mult napokban lefolyt események mutatják — kellő eredmény nélkül.
Mióta a kórház egy részét áttelepítették a
Pultz-altábornagy-utca egyik házába, ennek
a háznak egyik udvari helyiségében van a
tüdőbetegeket gondozó „intézet". Az intézet, amely áll egy kis előszobáiból és egy
talán még kisebb rendelő helyiségből, amelyeket jól kiszellőztetni aligha fog valaha ember és amelyekben; néma csendben vesztegel egy-két szék, egy pad, asztal, szekrényHa üres óráidban meglátogatod az intézetet,
semmi nyomát sem találod annak, hogy ide
néha-néha bevánszorog a satnyuló, sorvadó
élet'. A házon nincs kiírva, hogy itt a dispensair. Ha bemész a házba és figyelmedet
fölhívják arra, hogy ott az udvarban, a kis
házmester-lakásban is van valami egészségügyi intézményféle és erre odamentél az aj'
tóhoz és megláttad a sárguló kartont, amelyen kisziirkült betűk a rendelő napokról &
órákról intézkednek, akkor jut eszedbe és
kiáltsz "fel méltó bánatodban: nini a dispen— Hiszen itt van, oly közel van! ""
•mosolyog az agg harangozó és lemutat 3
falura.
Ilyen az élet is! Arnig fiatal az eníb®'
végtelennek tetszik, most itt van előtte
mintha a tenyerén tartaná, születéstől majd'
nem a sirig, melyet ott, a temető ama zug3'
ban jelölt ki saját magának . . .
*

De ime! Micheitsch összerezzen,' wéí
egyszer föltekint a csillagokhoz, aztán meí'
szólaltatja harangját.
Hasítja a levegőt egy éles hang • •'
Most egy második, harmadik negyedik • •'
egyik a másik utáni és az ünnepi éjjelen
keresztül áradnak a fölzúgó, majd éles, m®"
halk hangok, harmonikus játékban. A h®
rangok elnémulnak, kezdetét veszi az isten"
tisztelet. Előbbi években Mioheitsdi is
•ment a lépcsőn és odaállt a sarokba, az atató
mellé . . . Most odafönn marad, ráuehez0'
dik az évek súlya; különösen ma sajátság05
lankadtságot érez; ledől egy padra és ® j
a harangok elhaló hangjait hallgatja, lel/ 0 }
ben egymást űzik egy letűnt élet összeír'
gésnélküli képei.
— Énekelnek; gondolja és a lernple"}}
ban látja magát. Az oltárról éneklő gye r r tó
kék hangjai szállanak feléje és fölhallatsz/
az öreg lelkész, a boldogult Neum atyja f r '
va. Száz meg száz paraszt hajtja le fe-tó
keresztet vetnék. Csupa ismerős arc és.®1}/,
halott! íme az édes apja szigorú arca ,
mellette a bátyja buzgón imádkozva és 5
hajtozva s im ő maga viruló egészség° e '
ifjúságban, erőben öntudatlan igénnyel é s r
ménnvel boldogságra, örömre, jövőre.
És hol van ez a boldogság? Az aggta
tyán gondolatai föllobognak, mint a k®'
tüz és belevilágítanak égy letűnt élet tn"10
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. Az intébó! és egy
gből, atnevala'ha érnie n veszteszekrényi intézetet,
, hogy id'e
ó, sorvadó
itt a disfigyelmedet
ban, a kis
egészségntél az ajtó nt, ameapo'król és
eszedbe és
ti a dispenel van!
lemutat

8

az ember*
?an előtte*
éstől majd'
ama zmgá'
:zen; tóéi
rztán meg'
hang - •'
[yedik . •'
pi éjjel08
éles, mari
an. A haaz isteneh is be;
. az ajtó
ránehezeiajátság°s
és
itja, lelké'
összefügtem'p!0111'
gyertaf'
hallatsz
ityjasz 3 '
le rejétés mi 0j
arca H"
és
észségbe"ivei és re'AGGFS;
KIALRÓ
MIND011

DÉLMAGYARORSZA G 351.

sair, jaj de jó, jaj de jó, Szegeden dispensair
is van.
Ez után. a nem egészen bánatos hangulatra valló felkiáltás után az is eszébe jut
az embernek, hogy jaj de jó lenne egy kimutatást látni a dispensair működéséről. De
nem láthat, ami nem is nagy baj, mert láttak mások, akik szakemberek és akik információink szerint a következő véleménnyel
vannak:
A tüdővész leküzdésére alakult központi
bizottság beküldte Szegedre egyik titkárát,
Parassin József dr.-t. Ugy tudjuk, hogy Párasain dr.-nak megbízatása volt arra is, hogy
a
szegedi dispensairt beszüntesse, mert működésével elégedetlenek voltak, nem teljesített köpetvizsgála'tot, kevés betege volt stb.
Parassin dr. megtárgyalta a dolgot a tiszti
főorvossal és végül is „tekintettel a tekintendőkre" aibba,n állapodtak meg, hogy Parassin dr. fölkeresi a muirakásbiztositó pénztárt.
A pénztár ugyanis a közel jövőben szintén
telállit dispensairt és abban történt megállapodás, hogy a kettőt egyesitik. A pénztár
dispensairját Hollós dr. fogja vezetni és igy
az egyesitett intézet az ő felügyelete alá kerül. A dispensair fölszereléséhez a városnak
is hozzá kell járulni és eredményes működés után a belügyi kormány az államsegélyt
fölemelni is hajlandó. Érdekes, hogy a közPonti bizottság kifejezetten kívánja, hogy a
dispensairt ne a kórház épületében helyezzék
H, a mai helyiséget' sem találja megfelelőtok, ellenben hozzájárul ahoz, hogy az épitendő uj kórházban elhelyeztessék.
Faragó dr. tiszti főorvos ezeket mondta
taröl az ügyről:
Müller Kálmán báró leiratot küldött, .a
fo'yben az állott, hogy a kormány megvon0 a dispensair céljára adott évi 5000 korona
szubvenciót abban az esetben, ha nem teljesit
iük azokat az intézkedéseket, amelyeket a
titkos zugába. Fáradozás — bánat és gonJo'k . . . Nehéz, sors vont barázdákat a fiatel arcba, meggöroyesztette az erőteljes váltakat ; 'megtanította sóhajtozni ugy, mint sóhajtozott az idősebbik fivér . . .
És ott, balra, a falu asszonyai között áll
az
ő felesége is, ájtatosan imádkozva, kulcsolt kezeklkel . . . Hamar vénitették ke'fohv munka s vesződség . . . Hajdan csilfögó, nevető szemei elvesztették fényüket es
a
. sors váratlan csapásai előli félelem és
todtség kifejezése váltotta föl a büszkeségét
önérzetét, mely a szép fiatal asszony arcról sugárzott . . . és boldogsága? Hol
tolt? Egv gyermekük maradt életben —
0r
eg koruk öröme és reménye — és azt is
fogejtette az emberek hazugsága.
,, És ott állt a falu gazdag uzsorása, fölfog hajlong, buzgón csókolja a földet és ketosztet vet, hogy kifosztott árvák könnyeit
fozenteskedő imával szárítgassa és hazudJ n
° Istennek, amint hazudik az embereknek . . .
• . . Ám messze, messze távolba tűnik
fo'ndez foszló ködbe. Most már csak e sotet
1Qr
ony képezi Micheitsch világát, csak a szel
Zu
gása szakítja meg magányos órái csond- . . „ítélkezni fog az Ur, övé a -boszu!

Vendéglőben
KÁVÉHÁZBAN
Füszerkereskedésben
Csemegeüzletben
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szubvenció kérésekor megígértünk. Erre a leiratra én ma válaszoltam és megirtam, hogy
ezeket az intézkedéseket már előbb teljesítettük, mielőtt még (bennünket figyelmeztettek volna erre és igy tárgytalan a dolog.
Mi — mint előadtuk — mást is és
többet tudunk. Lehet, hogy tévedünk. De lehet az is, hogy a főorvos ur titkolódzik.
(•••••••••••••••••••••••••••••SMBiiBBaBiiBHHnaaaaBB

A képviselőház ülése.
— Nemzetiségi vita. —
(Saját tudósítónktól.) A román vita, a
mely hatalmasan dagadó folyamnak Ígérkezett, ma már vérszegény és posványosodó
•érként csörgedezett és minden órában várható volt az elnapolása.
A vita ima tizenkét ellenzéki képviselő
jelenlétében kezdődött Gueth 'Gyula beszédével. Utána Polányi Géza következik, aki
nagyszabású beszédre készült, de kérdés
volt, hogy az ellenzék távolmaradása nem
veszi-e el kedvét attól, hogy mint jelezte,
három órás beszédet mondjon. Az ellenzék
részéről Esterházy Mihály gróf készült még
nagyobb felszólalásra.
Egyébként minden érdeklődés a mai
ülés utolsó órája félé fordult. Az ülés végén
várták ugyanis Hazai Samu báró honvédelmi miniszter válaszát Rakovszky István interpellációjára a katonatisztek ügyében és
erről interpellált Lovászy Márton is.
Egyébről sincsen szó a folyosón, csak
az ismeretes ügyekről. Az ellenzék ugy tudja, hogy a pálótaőrség mai szervezetében
mégis helyén marad, mert a kormány ehez
köti állását, de mondják, a katonaság ujabb
sérelmet lát abban, hogy Beöthy elnök a folyosóról kitiltotta a (parlamenti 'tiszteket. Polónyi éppen azt fejtegette ma az ülés előtt,
hogy ez olyan nagy sérelme a tiszteknek,
amely csak Beöthy lemondásával volna orsuttogja az aggastyán és ráncos arcán csöndesen végigperegnek a könnyeik.
— Föltámadt Krisztus!
Az öreg fölrezzen álmodozásából. Odalenn hangyabolyként nyüzsög a parasztok
tömege — s megindul az ünnepélyes körmenet — elöl a 'keresztek és szentképek ingadozó körvonalai é s föl a magasba száll az
üdvhirdető kiáltás:
— Föltámadt Krisztus!
És e kiáltás visszhangzik az öreg túláradó szivében . . . ugy tetszik ndki, miníha ragyogóbban égnének a templomgyertyák
és élénkebben mozognának az alakok s szólaltatja a harangokat. Az újra kerekedő szél
elkapja röptükben a fölzúgó hangokat s hatalmas szárnyesaipással viszi ég felé és árad
a gyönyörű harangszó visszhangja, mintha
ég és föld visszhangoztatnák a szent szózatot:
— Föltámadt Krisztus!
És az öreg sziv feledi bánatát — feledi
a keserves gonddal, fáradozással és csalódással teli élet emlékét . . . Elfeledte a vén
'harangozó, hogy élete és reménye a boldogságra nem volt egyéb egy csaló álomnál —
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vosolható, ami pedig alkalmasint nem fog
megtörténni.
Az ülés háromnegyed tizenegy órakor
kezdődött.
(Az ülés.)
Böthy Pál háromnegyed tizenegy óra
után nyitja meg az ülést.
Az elnöki irományok előterjesztése után
napirendre kerül a nemzétiségi kérdés megvitatásának folytatása.
(Gueth Gyula beszéde.)
Gueth Gyula a románoknak azzal a 'kívánságával foglalkozik, hogy a járásbíróságok és törvényszékek fogadjanak el román
nyelvű beadványokat is, tárgyaljanak a felekkel románul és az Ítéleteket román nyelven is adják ki. A szónok meggyőződése szerint ez a kivánság technikailag lehetetlen s a
jogkereső közönségnek végtelenül nagy kárára volna. Nincsen olyan járásbíróság Erdélyben, amelynek területén csak egy nyelven beszélő nép laknék. Tegyük föl, hogy
agy román ember egy magyar járásbírósághoz keresetet ad be egy ;néme*t anyanyelvű
alperes ellen. A német alperes jogosan fog
tiltakozni az ellen, hogy neki egy román beadványt adjanak ki és ugy idézzék meg. A
mikor a két fél megjelenik a biró előtt, a
biró melyik nyelven vezesse a tárgyalást és
vegye föl a jegyzőkönyvet? Ha románul: ez
ellen joga van tiltakozni a németnek.
Az
egyik nemzetiségre nézve mindenképen sérelmes lesz a biró eljárása. A birósági és hatósági kiadványok nyelve különben se igen
fontos a közönség számára.
Az egységes nemzeti államhoz való föltétlen és törhetetlen ragaszkodást érzi a nyugatmagyarországi német nép, amelynek körében még az agitátoroknak sem fog sikerülni az elégedetlenség érzetét
felkelteni. A
nemzetiségi kérdésnek olyan módon való
megoldása után, mint a hogy a miniszterelnök aizt kifejtette, minden kísérlet hiábavaló
lesz és senki nem fogja e népnek a imagyar
államhoz való hűségét megingatni. (Éljenzés a jobboldalon.)
Polónyi

'hogy ő most egyedül áll a kerek világon...
Hallja a hangokat, melyek énekelnek és sírnak, fölszállnak a sötét téren, át a csillagos
égig és leáradnak a nyomorult földre, ugy
érzi, mintha gyermekek és unokák alakjai
vennék körül, hallja vidám hangjukat, a nagyok és kicsinyek hangjait — és e hangok
egybeolvadnak és énekelnek boldogságról és
örömről, miből nem nyújtott semmit a hoszszu sötét élet . . .
Maikar Micheitsch szeméből patakzanak
a könnyek, hatalmasan dobog a szive az elképzelt boldogság mámorában.
Odalenn állnak az emberek és arról beszélnek egymással: 'hogy ily csodaszépen
még sohasem szólaltatta harangjátékát a vén
Makar.
Hirtelen megreszketteti a levegőt a nagy
harangütő egy hatalmas kongása. A kis harangocskák mintegy ijedten végzik játékukat metsző diszharmóniával.
Erőtlenül rogy le az aggastyán a padra
és két utolsó könny pereg végig lassabban a
sápadt, hidegülő orcákon . . .
Életednél szebb volt a halálod, Makar
Micheitsch.
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(Polónyi Gém.)
Géza: Igen nagy föladat előtt
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áll, amikor a nemzetiségi kérdésről akar beszólni, mert az ellenzék imia teljesen paradox
helyzetben van; (másrészt pedig olyan óriás
. az anyag, amellyel számolni kellene, hogy
lehetetlen mindent felölelni. Hiszen maga a
miniszterelnök nem kevesebb, mint öt nagy
beszédet mondott e kérdésben, a nagy jelzőket persze csak a beszédek terjedelmére vonatkoztatja. A föladatnak nemcsak a terjedelme, hanem a nehézsége ás igen nagy. Teljesen fejtetőre van állítva az egész pátriamenti helyzet. A végső eredményről nincsen
kétsége: a többség bizalmat fog szavazni a
miniszterelnöknek, ha másként nem, akkor a
palotaőrség segítségével.
Fráter Lóránd: Segit Gerő, ®eigit a húszas.
(Egy ujságiró rögtön megkérdezte Fráter Lórándot, hogy mi az a húszas, ami segit?
— A tarokkban is a húszas segit, mint a
legnagyobb erejű kártya. A kormánynak a
tarokk játékában Gerő százados a húszas!)
Polónyi Géza lassankint belebocsátkozik
a nemzetiségi kérdés történetének tárgyalásába. Szerinte a nemzetiségi kérdés tulajdonképen csak az erdélyi Unió óta merült
föl. A szóló régi tagja a Háznak ós emlékezik
rá, hogy a nemzetiségi kérdést itt hogyan
tárgyalta a Ház. 1881. éta sohasem volt arra
eset, hogy a nemzetiségi kérdésben a kormánypárti többség és az ellenzék egymással
szemben állott volna, hogy a magyar többség
és a magyar ellenzék a nemzetiségi kérdésben két táborra oszlott volna.
Jellemző, hogy az előbbi szabadelvű kormányok egész sereg nemzetiségi pört indítottak, ez a kormány pedig mintegy száznegyven ilyen nemzetiségi pört szüntetett meg.
Ennek ellenében folytatja a rutének üldözését, miután már 'gondoskodott róla, hogy a
lapok naponkint fal ráfessék az orosz rémet,
hogy ezzel viszont az újonc- ós költségemelésnek beharangozzanak. Jelzi, hogy a hármas-szövetségről fog még ma hosszabban is
szólni. (Derültség.) de már bevezetésül hálát ad a gondviselésnek, amely megérni engedte, hogy az ifjabb függetlenségi generációban a régi tradíciók keltek u j életre és
akadt például egy Károlyi gróf. (Éljenzés)
akti a hármas-szövetségi evangéliumot meortörte és megmutatta, hogy mi magyarok, nem
vagyunk
ehez a
szövetséghez
hozzánőve.
(Helyeslés a baloldalon.)
Nézzük már most a miliőt, — -folytatta
Polónyi — melyben ez a korszak a nemzetiségi kérdéssel itt megjelent.
(Közbeszólás,

rendreutasitás.)

Polónyi Géza: A koalíció kultuszminisztere íratott egy a nemzet tradícióinak megfelelő történelmi kézikönyvet és bevezette az
iskolákba. Jött -azonban a munkapárti éra és
ezeket a munkákat 'ismét kiselejtezte s ezek
most a 'minisztérium
padlásán hevernek.
(Felkiáltások: Gyalázat! iNagy zaj balfelől.)
Tudja, hogy ennek az eljárásnak személyi
vonatkozásai is vannak, de ezeket most nem
érinti. Fölemlíti, hogy a honvéd i f j a k a t is
olyan történelmi könyvből tanitják, amelyben csak két magyar generális szerepel: Radetzky és Görgey.
Farkas Pál: Görgey rendben van. Lesz
még idő, midőn (Görgey . . .
Polónyi Géza (közbevág): Szimptomája
ennek a kornak a 'Görgeyt- rehabilitáló irodalom is. Nem jellemző-©, hogy mikor itt a
Házban a nemzetiségi kérdést tárgyalják,
ugyanakkor megjelenik -egy munka, amely
Rákóczit
gyalázza.
— Alávalóság!
— Piszokság!
— Gyalázat!
A nagy zajban az elnök Sümegi Vilmost
rendreutasítja.
Sümegi: Bérenc!
Az elnök Sümegit másodszor is rendreutasítja.
Fráter Lóránt: (Rákóczit, mint kapcabetyárt állítja oda!
Az elnök Fráter Lórántot rendreutasítja.

1914. március lö.

(„Utoljára beszélek.")
Polónyi Géza: Március 29-én lesz Bukarestben a románok nagygyűlése, amely foglalkozni fog az itt tárgyalt kérdésekkel is
és akkor azt fogják mondani, hogy az a nemzet letiporja a mi jogainkat, -amelynek bálványozott hőse közönséges himpellór v o l t
Ilyent nem szabad tűrni, a kormánynak -kötelessége, hogy -a hitvány támadást megtorolja. Lehet, hogy ma utoljára beszélek e
Házban, mondotta Polónyi, ezért elmondok
egy reminiszcenciát, melynek éle Thallóczy
Lajos külügyminiszteri osztályfőnök ellen
irányul, aki
egyidőben munkatársa volt
Thaly Kálmánnak, de Thaly im-ár ekkor aggódott és kérdezte, vájjon nem kígyót melenget-e a keblén. Polónyi ugy van értesülve,
hogy a Rákóczit támadó Szegfü-féle munka
is Thallóczy közben járására jelent meg.
Az elnök kéri a szónokot, hogy ne térjen el a napirendtől.
Polónyi Géza ezután rátér -a román kérdésre.
Polónyi Géza egy óra után megszakította beszédét, majd délután három órakor
folytatta. Mihályi Tivadar beszédével, majd
Tisza István gróf beszédeivel polemizált és
a miniszterelnök válaszát -neim1 fogadja el.
(Interpelláció.)
Lovászy Márton terjesztette elő ezután
interpellációját a parlamenti őrség kérdésében. Kifogásolja, 'hoigy katonatiszteket ipaloíaőrségi szolgálatra befogadnak.
Hazai Samu báró honvédelmi miniszter
azonnal válaszol. Először Rakovszky István
mult pénteken előadott interpellációjára tér
ki. Megjegyzi, hogv a katonaság igenis hivatva van arra, hogy a rendet fentartsa, hisz
a -csendőrség -is ezt teszi. Hogy a tiszteket
arannyal csalogatták volna be a parlamenti
őrségi szolgálatra, nem felel meg a valóságnak. A testileg gyöngébb szervezetű tiszteket tették át ide, -akik csapatszolgálatra
már alig volnának alkalmasak.
A katonaság és polgárság
közt a viszonyt elvadították, — ugyimon-d a miniszter, — mert egyoldalú jegyzőkönyveket vettek föl. Sajnálja a jó viszony megzavarását,
viszont a katonákat belekényszeritették a lehetetlen helyzetbe, mivel nekik etikai kötelességük volt1 és marad is az, hogy feltétlenül elégtételt kapjanak. Kéri válasza tudomásul vételét.
A Ház tudomásul vette.
Az ellenzék napok óta hirdeti, hogy a
parlamenti őrség tisztjeinek visszahelyezése
a csapatokhoz küszöbön' áll. Ebből az illúzióból ma kiábrándította őket Hazai Samu
honvédelmi miniszter, aki Rakovszky és Lovászy interpellációjára válaszolván, határozottan kijelentette, hogy ilyen
intézkedés
nem fog történni. Beigazolta a miniszter,
hogy oiás állam-okban' is van katonailag
szervezett -parlamenti őrség és sehol ezen
őrség tisztikarának működését- egyébként katonai szolgálat mögött állónak nem tartják.
Nagy nyomaték-kai hangoztatta a miniszter
a kaszinói affér kapcsán, hogy a -polgárságot
és katonaságot' egymással szembeállítani
nem lehet, mert aki ma katona, az holnap
polgár lesz és tegnap is polgár volt. A katonaság és polgárság fogalma tehát egy és
ugyanaz. Jelenleg sem áll szemben a katonaság és polgárság, hanem ami történik, az
csak egyeseknek akciója, amelyről a katonaság nem tehet, mert ha egyik fél akarja a
másik felet belesodorni affér-okiba, vajmi
könnyű. A miniszter beszédét a többség nagy
tetszéssel fogadta.
ffutor /állításokat helyben és vidékre, berakározést szára/ raktár
helyiségben eszközöl
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Sorompóban Szeged orvosai
az uj kórházért.
Ebben az országban aligha akadt eddig
a hoz hasonló mozgalom, mint amely Szegeden indult az uj kórházért. Az is igaz, hogy
oJy,an megszégyenítő helyzet se akadt, lüint
a kórház körül. Már népgyűlést is tartanak
az u j kórházért s- u-gyan-ezért a szegedi orvosi
kar is fölemeli tiltakozó szavát. Az orvosi
kar -össz-esége most tartotta meg gyűlését és
egyhangúlag kimondotta, hogy beadványt
intéz a Tanácshoz, amelyben a tarthatatlan
és a közegészség ellen valóságos merényletet
képeső állapot megszüntetését és a kórháznak haladéktalanul való fölépitését kéri.
Az orvosi kar -gyűlését Faragó ödön dr'.
tiszti főorvos nyitotta meg, Az első felszólaló
Hollós József dr. kifejti, hogy a kórház
mai állapotában egyáltalán nem felel meg
hivatásának, mert -a kórháznak -nem -egyedül
a -betegek gyógyítása, hanem a tanítás és 9
tudomány intenzív fejlesztése. 'Ezek közül 9
feladatok közül -a kórház egyiknek sem tud
megfelelni. H-ogy GZ ct kórház mai állapotában, szellőzbetetlen, -nedv-es, túlzsúfolt, i®"
fekciókat terjesztő állapotában mennyi áldozatot szed, azt ő, -mint bo-ncolófőorvos
jobban tudja. De tudja az egész társadalom
is, — hiszen ő eléggé hangoztatta ezt — ®s
a társadalom eddigelé közömbösen viseli'®*
d-ett -ezzel a -nagy, fontos, életszükségletet kívánó kérdéssel szemben. Hiszen vannak a
külföldön is régi kórházak — a lyoni kórház
a VII. században épült — de ezek régiségük
imiellett i,s modernek és a hygiéna követelményeinek megfelelők. A szegedi közkórház
csak 60 éves, de -megfelelő sohasem vo-lt, A
városnak az árvijz után (fogadalmi kórbá®
felépítését kellett volna elhatároznia és 'nem
meghagyni ezt a középkori börtönt, amelyé
rég el kellett volna pusztit-ani. Indítványoz'
za, hogy az orvosi kar összesége határozott
állást foglaljon el és annak egy, a tanácshoz benyújtandó memorandumban adjon kifejezést.
Ugyanilyen értelmű inditványt Berg©r
Mór dr. is terjeszt elő.
Boross József dr. kórházi igazgató
-orvos nemcsak a legnagyobb mértékben méh
tá-nyolja az -orvosok összességének ezt az állásfoglalását, de érte a legmélyebb hálává1
van eltelve. A kórház tarthatatlan állapotá'
ra reflektálva, kiemeli, hogy milyen lehetek
Jen, -a közegészségre kimondhatatlan k á r /
és veszélyes -a ragályikórháznak teljes hm*
nya: Ragályos betegeknek
elkülönités-ér®
mindössze 14 ágy (!) áll a kórház rendelk®'
zésére, melyek, ha. -megtelnek, ami e g y - k /
tőre beáll — az elkülönítés lehetetlenné v 3 '
lik és a többi betegek — ragályozásának
szélyét vonja m-aga után. Elmondja a k° r !
házépítés kérdésének
generácóját. Az 3,1
kórház felépítésének kérdése 1905-ben fog91!1'
zott meg azzal a tervvel, hogy az u j kórbá
a régi helye® épüljön -fel a réginek kibővitf
sével. Ez a terv azonban a -közegészségi
zottságon tul nem juthatott, az teljes©" 0
hibá-zottnak deklarálta és kimondotta, b"£y
csak teljes u j kórház felelhet meg feladat 3
nak. Azután megindult a helykeresés / t ó ,
munkája, mig végre két év múlva talált 3
a kórház felépítésére alkalmas helyet.
sze, az egyetem kérdése akkor még nem / /
aktuális. Az csak a koalíció idejében v í l
azzá és akkor a város három milliót
n
zott meg egy u j kórház felépítésére -azzal j
10
határozott kijelentéssel, bogy a kórhá-z
építéséi- rés e három milliót megszavazzakintet nélkül arra, hogy kap-e Szeged
temet va-gy nem.
v
Megbízták Kori) Klór is t a kórházi t / t ó .
elkészítésével 3 millió 800.000 korona ] í \ ,
iségvetéssel, melyben mmden
kiadás
van értve. A 'belügyminiszter
jóváhagyd.
terveket és a költségvetést csak az elm© 0 /^
gek paVillonján kívánt némi lényegtel© 110
változtatást. De -nemcsak helybenhagyd- re.
nem állami hozzájárulást -is h e l y e z e t t 19 a
tásba. Aiz egyetemet nem Szeged k a p d 05
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szép terv, terv maradt. Később Kovács Jó- ros egészségügyének legnagyobb szégyene, már készen állanak, ki van nyerve a korzsef dr. azt indítványozta a közgyűlésen, a százesztendős rozoga kórház. A mai kor- mányhatósági jóváhagyás, a város költséghasson oda a város, hogy ugy, ahogyan az ban, midőn ta modern orvosi tudomány a vetésében gondoskodva van a pénzügyi megállam Kassán épített állami kórházat, építse betegek gyógyításában nagyon gyakran; nem oldásról és biztosítva van az államsegély.
Mindezek alapján most, midőn a közelföl Szegeden is. Boross már akkor is, kilátás- nélkülözheti az intézeti gyógykezelést, mi
talannak tartotta ezt a tervet. Mert .iga® szegedi orvosok napról-napra szomorúan múlt évek gazdasági depressziója végre enugyan, hogy Kassa kapott állami kórházat, tapasztaljuk, hogy a szegedi közkórház gedett és midőn igy a kény szer itő szünet'
de nem szabad elfelejteni, hogy az felsőma- egészségtelen kórtermei, szűkös viszonyai és után a város újból az alkotások terére lépgyar ország: két legszegényebb megyéje sza- a modern kórházi berendezések hiánya miatt het, a szegedi orvosi kar összessége el nem
unára készült. Szeged ellenben valósággal ennek a követelménynek nem felelhet meg. mulaszthatja a törvényhatósághoz intézett
körül van blokirozva városi és megyei kór- Nincs elegendő férhélye 'az elkülönitendő ra- kérő szavát, hogy immár az utolsó szót kiházakkal. De nem lehet megvádolni szükkeb- gályos betegek elhelyezésére sem és igy a mondva, az uj kórház építésének megkezdélüséggel azt a kormányt sem, amely 'Szege- betegségek elleni küzdelem is csak tökélet- sét még ez évben elrendelje.
den bábaképző intézetet, szemkórházait és len lehet. Érezte ezt a hiányt városunk bölcs
Az orvosi kar az indítványt egyhangú'gyermekmenhelyet tart fenn. Kovács dr.-nak hatósága is és ennek köszönhető, hogy az
Dr. K. L.
fentem!itett indítványára a miniszter dön- uj modern kórháznak tervei és költségvetése lag elfogadta.
tése lejött Szegedhez és abban az áll, hogy
•••••••••••••••
nincs abban a helyzetben, hogy állami kórházát felépíthessen, de kilátásba helyez
200.000 korona hozzájárulást, három egymásután következő részletben.
Azután felsorolja azokat az ellenvetéseket, amelyekről hallott. Igy pédául a „Friss
Újság" olcsóbb kórházat ajánl. Azt is mondják, hogy a kórházi tervek luksznsiorusak.
'He hiszen Korb Flóris ugy kapta a megbízatást, hogy a felépítendő kórház esetleg egye- (EGYRE BONYOLÓDIK A FOGADALMI TEMPLOM ÜGYE. — HOL
temi célokat is szolgálhasson és ha Szeged az
egyetemtől elmaradt, az egyetemi célokat MARADT A „NAGYBIZOTTSÁG" A VÉLEMÉNYÉVEL ? — BIZOTTSÁGI
•szolgáló részek eliminálhatók legyenek. De
meggyőződése szerint ia kórház nem luxusio- HATÁROZAT, AMELY ELLENKEZIK A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATÁVAL.)
rus, hanem modern. Korb tervei szerint
6400 koronába kerülne egy ágy mindenestül.
(Saját tudósítónktól.) Lapunk vezető he- határozata és nagyon rosszul esik nekem,
Nagyobb kiadást csak aiz adminisztratív
yén foglalkozunk a fogadalmi templom ügyé- hogy ott a sok támogató közül, akik eddig
épületek emelése kíván, (az összköltségnek
egy harmadát) de ezek nemcsak feltétlenül ben bekövetkezett váratlan' fordulattal. Itt az én változtatásomat hangosan helyeselték,
szükségesek, de olyanok is, hogy idővel akár csak azt mondjuk el, miként 'folyt le a mai nem akadt senki sem, aki a közgyűlésnek
1000 ágy céljainak is teljesen megfelelők.
ezt a dolgot megmagyarázta volna és megA kórház terveivel és költségvetésével nagy ülés, amelyen. Foerk Ernő leterrorizálta
mondta
volna, hogy Foerk nem tett semmi
a
nagybizottságot,
amely
ma
délben
tartotfoglalkozva, nyugodt lelkiismerettel állithatrosszat,
hanem szerződése szerint járt el.
ta
ülését
Bokor
Pál
helyettes-polgármester
ja, hogy Korb Flóris tervei nem a lukszust,
hanem a modern követelményeket szolgál- elnöklete alatt, hogy a közgyűlés Ismert ál— Én megmondtam, — szólt' közbe ideják.
lásfoglalása után ismét megtárgyalja Foerk gesen Gaál Endre.
Arra a kérdésre, hogy van-e az építéshez
— Már a pallér-ter veket is megcsinálPénz, Boross rámutat arra, hogy a város költ Ernővel a templom épitésének módozatam és március végén föltétlenül meg kell
ségvetésében évenként fel van véve 157.000 tait.
korona, mint a 3800000 korona annuitása,
Bokor Pál (helyeltties-polgárimester élő- kezdeni a munkát, máskülönbem nem lehet
Uínely összeg azonban kövezésre fordittatik adja, hogy az ülés tárgyát a fogadalmi tem- öt év alatt befejezni. Ezeket a kontrasztokat
téndaddig, amig a kórház felépítése el lesz
egyes lapok inszcenálták és az egész dolgot
határozva. Ebben az évben ez a feltétel a plom ügyében hozott legutóbbi közgyűlési
fölfujták,
csodálja, hogy a közgyűlés ilyen
költségvetésből már ki lett hagyva és most határozat képezi. Fölkéri Foerk Ernőt, hogy
a
álláspontra
helyezkedett. Most olyan áramvárosnak ki kellene mondani azt, hogy az mutassa be a tervek részleteit, mert' szükismét visszaállittassék. Ennek az összeg- séges, hogy a bizottság azokat megismerje, lattal állok szemben, amely az én szerzett
Pék a kövezésre való fordítása szükégtelen ha pedig ;a részlettervek nem volnának még jogaimat és a szerződésben biztosított jogaicélszerűtlen, hiszen ott van a csatornázási készen, akkor tegyen előterjesztést arról, mat kétségbe vonja. Én ennek dacára mint,erv
e, amelynek megvalósulása a drága köden tekintetben a szerződésemhez tartom
vedet és .aszfalt felszaikitását vonja maga hogy mint akarja azokat megvalósitani, ezt
magam
és az elhangzott óhajoknak akartam
Után. Éhez a költségvetéshez felvett évi kívánja tárgyalni most a nagybizottság és
loyalitásból
eleget tenni, amikor a Schulek157.000 koronához hozzájárul még a uumsz- határozatát az épitő-vállalkozó befolyása
ter
iéle
terveken
változtatásokat eszközöltem.
által kilátásba helyezett segélyezés. Ha nélkül hozza meg.
tóost kezdik meg az építkezést, az most 18%Ezután Foerk Ernő tette meg előterjesz- A főtömegek megtartása mellett nekem szaal
olcsóbb lesz, ami körülbelül 300000 koraná
bad és kell változtatni, azt Schulek is elistó'Ogtakafitást jelent. De olcsóbbá tenné az tését. Igen elkeseredett hangon és bizottsácpitkezést az is, hogy a telek feltöltésének gi üléséken szokatlan tenorban fejtegette ál- meri ós minden; technikus, nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon <és
költségei is elmaradnának, mert a feltöltés láspontját:
én ebben az ügyben apellálok az egész vitenné nélkülözhetetlenekké azokat a be— Meglehetősen komikus helyzetben
rendezéseket, amelyek a vízszolgáltatás, a
lágra.
Szennyvizek elvezetését, a csatornázást stb. vagyok, — mondotta, — mert nem tudom,
szogálnák. Következő
indítványt terjeszti hogy a mai bizottság fog-e dönteni ebben az
A VÁLTOZTATÁSOK.
táő:
ügybein', vagy pedig az, amely a terveket
Ezután elmondja, hogy az épitő bizottMondja ki az orvosi kar, hogy 'Boross már egyszer elfogadta. Saját magammal
ság, amelynek ő 1913. március 16-án bemuJózsef korházi igazgató-főorvos alábbi in- sem vagyok tisztában, mert' az én szerzőtatta a részletterveken tett változtatásokat,
dítványát magáévá teszi, azt az orvosi kar désemben ki van mondva, hogy az épités
éhhez teljes mértékben hozzájárult. Igazolja
jutottén tagjának aláírásával a tanácshoz, ilezt az akkor fölvett jegyzőkönyv. Itt elővette
et
ve a törvényhatósági bizottsághoz beter- felügyeletével megbízott szükebbkörü bizotta jegyzőkönyvet és olvasni kezdte, hogy az
ság,
amelynek
én
annak
idején
bemutattam
jeszti és azt kinyomatva, a köztörványhaülésen Lázár Qyörgy dr. polgármester ell
a terveket, az van hivatva dönteni és én csak
°sá g j biZOtt,sági tagok között kiosztja.
nökölt és a bizottsági tagokon kivül részt
A beadvány szövege a következő:
annak tartozom felelősséggel. Ez a bizottság vett Foerk Ernő pápai lovag is.
pedig akkor semmiféle kifogást sem tett,
Tisztelt
Közgyűlés!
— Ez téves, — mondotta Foerk. — A
.
Elvitázhatatlan tény, hogy a város kul- nem kifogásolt semmit a mérnökség sem.. lapok egész viccet csináltak az én lovagsátárális fejlettségének mérő foka manapság Ennek az épitő 'bizottságnak a határozata gomból, ami nagyon csúnya dolog.
Kqzegészségi intézményeink fejlettsége. Mi— Mással is igy csinálnak, — szólt közdőn Szeged városa büszkén nevezi magát alapján kezdtem én oneg az alapozást, ennek be Oaál Endre kulturtanácsos a tapasztalt
az
ország második városának s midőn tény- alapján adtuk ki az egyes munkálatokat és ember rezignáclójával.
ie
£ hivatva volna, mint a legnagyobb váro- most ott tartunk, hogy a további építkezést
— Pedig hát én tényleg lovag vagyok.
p az országnak, a sajátszerű magyar kul- nem lehet zavartalanul folytatni A kőfaragó Nem pápai lovag ugyan, mint ezt tévesen elp / a iképviselőéül szerepelni, a közegész- munkálatok is eszerint lettek kiadva és már híresztelték rólam egyesek, hanem a Ferenc
pKügy oltárára tett jelentősebb áldozatokennek a hónapnak a végén a vállalkozó meg- József-rend lovagja va'gyok.
ról eddigelé nem dicsekedhetik. A végleges
— Az nem baj, — szólt közbe egy favízvezeték és a csatornázás ügye még min- kezdi a szállítást.
nyar bizottsági tag.
— Tudom, hogy közbejött a közgyűlés
dig nincs megoldva és még mindig áll a vá— Ezen jegyzőkönyv tanúsága szerint,
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— folytatta Foerk, — a bizottság hozzájárulásává! a következő változtatásokat eszközöltem a főméretek, a főtömeg és a étiiszerüség megtartása mellett.
— A stilszeriiséget nem tartotta meg,
— szóltak többen közbe.
— Kifogásolták Schulek tervem, hogy
a homlokzat besüppedt, ezért a tornyokat
két-három méterrel beljebb kell tolni, hogy
a homlokzat domináljon. Kifogásolták a
tornyok egyszerű voltát és kérték a tornyok
díszítését. A vasbeton alap ellen is kifogásokat emeltek, mert télen, ;ba fűteni kell a templomot, az alapnak árt a gőzfűtés. A templom belsejének arannyal és mozaikkal való
díszítését kérték, továbbá a márvány reliefek használatát, a város fogadalmának
szimbolizálására. Én vállaltam is ezeket, a
módositásokat és mindehhez a bizottság
'készséggel hozzájárult.
— Nekem csak ehhez a
bizottsághoz
van közöm és senki máshoz. Nekem niincs
időm sokat elmélkedni, mert előre kell dolgoznom egy-két évre, hogy az építkezés
fennakadás nélkül haladjon. De mivel látom, hogy a stílszerűség tekintetében ellentétek vannak, nagyon kérem hívjanak össze
egy internacionális bizottságot és az majd
dönteni fog köztem és a szegedi szakéikők
között, mert én tudom, hogy a dolgom megtanultam, értek hozzá és a Schulek-féle terveket csak fejlesztettem. Ha nam tudnak
megérteni engem, arról én inem tehetők; hívjanak akkor ide egy pallért, majd az kiimér
mindent a Schulek-féle terv szerint, de művész - stílus és tudás szempontjából ne 'tolják
az urak magukat én fölém. Kérem a bizottságot, hogy nekem igazságot szolgáltasson.
Elnök: Méltóztatott hallani az épitész ur
előterjesztését, most a bizottság határozzon;
ez a határozat esak akkor érvényesül
ugyan, ha ehhez a közgyűlés is hozzájárul,
mert anélkül az épités nem teljesíthető. Az
én véleményem szerint a Schulek-féle tervek
követendők a közgyűlés állásfoglalása szerint, már pedig ettől Foerk kétségtelenül eltért. Mivel a legtöbb eltérés a torony megoldásában van, ezt csak később tárgyaljuk.
Most először is azokat a részletkérdéseket
intézzük el, amelyeik akadályozzák az építkezés folytatását és igyekezzünk a két álláspont közötti különbségeket eliminálni.
Foerk 'Ernő: Azt hiszem, hogy a városnak nagy anyagi megterheltetésébe kerülne, ha az alapépítményt nem lehetne használni és emiatt a vállalkozó Visszalépne. Éppen ezért meg kell értenünk egymást.
Ezután Foertk kibontotta a magával hozott két hatalmas .mappát és a terveket kiteregette az asztalra.
FOERKKEL NEM LEHET VITATKOZNI.
Először is .az oldalakon tett változtatást
magyarázza Foerk. Az oldal hajónál lévő
rózsaalaku ablakot (rozettát) az ő változtatása szerint el kellett helyezni a homlokzatra, mivel beliil az egyház kívánságára az
oldalhajót kibővítette, hogy ottan a mellékoltárok elhelyezhetők legyenek.
Jászai Géza: Ezt én kívántam igy. Hivatkozzék csak rám!
Már most az oldalhajó belső kibővítését
kivül megfelelő bolthajtás kiséri és igy a
megmaradt helyen a rozetta nem fért el. 'Ezért a rozettát, bogy Schulek intenciójának
is megfeleljen, a homlokzaton helyezte el és
oldalra pedig hármas ablakot tervezett, a
mely a világítást is előmozdítja. Látható tehát, hogy ő nem ötletszerűen dolgozik, hanem a változtatás okával tisztában van és
•arról nem tehet, ha laikusok ezt nem tudják
fölfogni. Kéri, hogy férfiasan intézzék el a
dolgot.
Az elnök: Fölteszem a kérdést, hogy a
bizottság hozzájárui-e ahhoz, hogy .a rózsaalaku ablakot a homlokzatra helyezzék és
ehelyett az oldalhajókat hárounas ablak világítsa.
Back Bernát: Igy nem lehet kérem szavazni. Az ember elé tesznek egy összekékoe-
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ruzázott tervrajzot, ide-oda mutogatnak egy
pillanat alatt, azután szavaztatni akarnak.
Ez nem megy igy. Másszor pedig azt mondják, hogy az alapzat miatt ugy is el kell fogadni mindent . . .
Foerk Ernő: Ez ..gyanúsítás, ezt visszautasítom!
Back Bernát: Jobban meg kell tárgyalni az ügyet, csak azután lehet szavazni.
Foerk Ernő: Az igaz, hogy igy nem is
lehet tárgyalni, mert olyan emberek szólalnak fel, akik nem szakértők. Ezeknek én hiába magyarázok. Kérném a szakértőket, hogy
nyilatkozzanak.
Tóbiás László: Én sem helyeslem a rozetta előre vitelét, mert a rozetta jobban világit, mint az a három szük ablak, már pedig ha a rozetta elől van, akkor belülről nem
is lehet látni, mert eltakarja az orgona.
Foerk: De az orgonát
ugy építtetem,
hogy látható legyen azért a rozetta ós világítson.
Tóbiás László: De a templomban lévők
nem hátrafelé néznek, hanem előre. Tehát
kelet felől kaphatják a világítást, de hátulról nem.
Foerk (dühösen): Hát ha a kolléga ur
épitené, akkor ön oldalra tenné a rozettát,
de mivel ón — épiteni, én a homlokzaton helyezem el. Ez fölfogás dolga.
Dobay Gyula: Az alap maradjon meg,
ezzel szemben azt a koncessziót kérjük, hogv
a templom külseje teljesen a Schulek-féle
tervek szerint legyen építve. Ha már a teljes rozetta .nem fér el az oldalon, akokr tegyenek oda ehelyett egy háromnegyed kört.
Foerk Ernő: Ezt oda lehet tenni, de akkor egy táblát függesztek alá, hogy Szeged
város tanácsa, rendelte igy, mert a magam
neve alatt nem dolgozom háromnegyeid körökben.
MINDENT ELFOGAD A BIZOTTSÁG.
Ezután m'ég Gaál Endre vette hathatósan pártfogásába Foerkot és változtatásait;
másnak már inem volt kedve a lovaggal vitatkozni. Terrorjával annyira hatott a bizottságra, 'hogy amikor az elnök ismét feltette a kérdést, alkkor a bizottság Dobay
Gyula dr. kivételével egyhangúlag elfogadta
a módosítást.
Ezután a kupola mellett levő két kisebb
torony alakját tárgyalták, amelynek kiképzése megegyezik Schulek legutóbbi tervével.
A törpe galériákra vonatkozó változtatást is
elfogadja a bizottság. Majd a tornyok alaprajzait és tervrajzát (matatja be Foerk.
Tudvalevő dolog, hogy ennél a pontnál
van a legnagyobb eltérés Schulek és Foerk
között. A közgyűlés határozottan követelte,
hogy itt Schulek tervei érvényesüljenek.
Foerk ennek dacára egy ujabb toronytervezetet készített, amely ugyan imár nem süveg
alakú és fogpiszkáló jellegű, mégis különbözik Schulek tornyaitól.
Ebben az ügyben
azonban már nem döntött a nagyibizottság,
hanem az elnök indítványára egy öttagú
szakbizottságot küldöttek ki, amely kizárólag a torony-ügy gyei fog foglalkozni. A bizottság tagjai a következők lettek:
Tóth
Mihály, Csernovics Agenor, Back Bennát,
Maiina Gyula és Tóbiás László.
Az ülés ezután véget ért. Gaál Endre
dr. azzal a meleg biztatással búcsúzott el
Foerk tói , hogy ezek után a tanács már holnap engedélyt fog adni az építkezés 'további
folytatására.
Az ülésen a következő bizottsági tagok
jelentek meg: Cser.mmts Agenor, Dobay
Gyula dr., Kovács János, Tömörkény István, Thuróczy Mihály dr., Ottovay István,
Jászai Géza, Back Bernát, Balogh Károly,
Kertész József, Regdom Sándor, Zyinbory
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Antal, Tóbiás László, Gál Endre dr., Ivánkovits Sándor dr., iCsonka Ferenc, Bokor
Pál, Várhelyi József, Foerk (Ernő.

Ravatalon
a Figaro szerkesztője.
(Pénteken lesz a temetés. — „Megölte,
brávó!" — Tüntetés Calllaux ellen. Páris izgalmas napjai.)
(Saját tudósitónktól.) A ravatalon fekszik már Calmette, a Figaro megölt szerkesztője. A Szent Fenene-székeslegyházban
ravatalozták föl és onnan temetik el, pénteken.
Izgalmas napokat él most Páris, állandóan tüntetnek az utcákon a csoportok és
bizonyos, hogy nagyarányú tüntetés lesz a
temetés óráiban.
Párisban é s egész Franciaországban
egyre fokozódó izgalmat okoz Gaillauxné
gyilkossága. Két ellentétes felfogású, hatalmas tábor néz farkasszemet egymással s a
vélemények különbözősége egymásnak kergeti az embereket a francia főváros utcáinTegnap késő éjszakáig állandóan 'tartott a
tüntetés Calllaux palotája előtt s a rendőrség támogatására a katonaságnak is ki kellett vonulni. Éjfél után- 1 órakor sikerült csak
szétoszlatni a zavargókat, akik közül ig011
sokat letartóztattak.
A mai napon még ezek a jelentések érkeztek:
A st.-lazarei női fogház igazgatósága
energikusan megcáfolja azt a hirt, hogy
Cai'lauxné öngyilkos lett. Bizonyára onnan
terjedt ez a híresztelés, hogy Caillauxné ®
utolsó napok izgalmai következtében megbetegedéit. Marseille képviselője, Talamik
aki (miniszter is volt, levélben
gratulál
Caillauxnénak tettéhez. A levél, melyben nagyon sok sértés van Calmette Gasztonraigy végződik:
— ön megölte Őt, bravó!
A lapok megerősítik az't a hirt, hogy
Calmette irattáskáját, amelyben Caillaux el'
len összeszedett bizonyítékait őrizte, ellopták, mert minden kutatás a táska után hiábavaló volt. Sokan azt hangoztatják, hogy Caü;
laux asszonynak egy barátja a merényi®
után behatolt Calmette szobájába és az
talános zűrzavarban ellopta az irattáská't.
Az Action Francaise tegnap este a nagy
bulevardon tüntetést rendezett Caillaux éllek
A tüntetők a Bulevard des Italiens e g t a
kávéházában gyülekeztek és hangosan tüntettek Caillaux ellen. A rendőrség közbelépett és kikergette a kávéházból a leghang0'
sabb tüntetőket. Közben verekedés tárna®1
köztük és a rendőrök közt, melynek folyamán a kávéház berendezésének egyrészt
összezúzták. A tüntetők erre kivonultak a
bulevardra, miközben szakadatlanul kiáltották:
— Le Caillaux-val! Le a köztársasáé'
gal! Éljen a király!
A rendőrség rövidesen szétszórta ők®'
Többeket letartóztattak. Éjiéi fél 12 órák®
a nagy bulevardon ujabb tüntetésre ker®;
sor és a camelots du roi -becsmérlő jelzők!®'
illették Caillauxt. A rendőrség szétkerget®
őket. Ez alkalommal tizenöt embert letartóztattak. A rendőrprefektura rendkivüli intézkedéseket tett. A köztársasági gárda és
lovascsapatok parancsot kaptak arra, hop
minden pillanatban készen legyenek.
.
A zavargás az elmúlt éjjel növekede®
A tüntetők száma sok helyen a tízezret 1
•meghaladta. A Figaro épülete előtt a tönje*
többszer megütközött a rendőrséggel. Folytonosan azt kiabálták:
f
— Le Doumergueval! Le Caillaux-V®'
Le a gyilkosokkal!
Éjjel két órakor a tüntetők száma

fogyott. Addig negyven/ embert tartóztatlak le.
A Figaro ma Caillauxné vallomásához a
következő magyarázatot fűzi:
Caililauxué
nem áíallotta azt vallani a rendőrprefektus
előtt, hogy tettére egy levél birta, amely rá
vonatkozott és amelyet a Figaro közölt. A
Figaro sohasem között Caillauxnéra vonatkozó levelet. Az egyetlen levél, amelyről a
Figaro tud, amelyből azonban csak a politikai részeket hozta nyilvánosságra, egy ismert személyiségnek szól, aki azonban a
közzétételen nem ütközött meg, mert a személyes vonatkozású részeket1 mind kihagyták belőle.
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I
szerint:
Változékony
idő
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várható,
lényegtelen
hőM
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8
változással és elvétve esa^ h f
1
padékkal. — Sürgönyprog__________
nózis: Változékony,
hűvös,
elvétve csapadék. — Déli
hőmérséklet: 7.6 Celsius.
A VÁROSHÁZÁN
valamennyi
hivatalban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hivatal. A polgármester betegsége miatt nem
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától
délután 2 óráig.
A TÖRVÉNYSZÉKEN,
táblán, a máv.
üzletvezetőségnél és• a
munkásbiztositó-pénztámál reggel 8 órától délután 2 óráig van
hivatal.
AZ ÁLLAMI
GYERMEKMENHELYEN
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivatalos óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek
látogatása délután 2 órától 3 óráig.
SOMOGYI KÖNYVTÁR,
nyitva délelőtt
l°^~l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet
tekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapokon látogathatják
délelőtt 10—1 óráig.
MESE DÉLUTÁN a Korzó-moziban, délután 3 órakor.
A FEMINISTÁK
gyakorlati
tanácsadóló hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskoJa helyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.)
A KÖZKÓRHÁZBAN:
a beteglátogatási
Idő délután 1—3 óráig tart.
VÁROSI SZÍNHÁZ:
Estó nyolc órakor
•Á dollárkirályné. Ocskay Kornél vendégföllépésével.
URÁNIA SZÍNHÁZ:
Délután 5 órától
kezdve este 11-ig: Göre Gábor, Durbints sóSor és Kátsa cigány budapesti kalandozásai.
KOfíZÓ MOZI: Az előadások tartanak
délután 5 órától kezdve este 11
óráig:
«Á gyanú öl", dráma 4 felvonásban. Psylander játsza a főszerepet.
VASS-MOZI:
Délután 5 órától kezdve
este 11 óráig: Az oroszlán vadász, dráma 2
felvonásban.
tat
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A tömeg
(Saját tudósítónktól.) A lapok egyhangúlag
írják, hogy Caillaux pénzügyi lángelme és
az egyébként szürke és jelentéktelen Doumergue-Yahm&t esze. Azt is í r j á k róla, hogy
rideg emlber, akinek kevés a barátja, de soksok az ellensége, ádáz, gyűlölködő ellensége.
A minden érzelgősségtől ment, józan megfontolás, hideg számítás, az eszközökben való csekélyebb fokú válogatás azonban köztudomás szerint nemcsak eaillauxi vonás, illetve amennyiben az, csak annyiban tartozik
az ő egyéniségéhez, amennyiben ő maga a
pénzügyek terén excellál. Az amerikai milliárdosok is rendesen csak akkor tűnnek fel
a közjótékonyság terén, amikor már olvasatlanul dobálhatják a milliókat, de addig, a
mig idáig jutnak, rideg számítással és .kíméletlenséggel exiszteneiákon gázolnak keresztül, koldusbotra juttatnak egy csomó embert. Az egyeseknél összehalmozott nagy vagyonokhoz legtöbbnyire vér és könny tapad.
Azok tehát, akik ilyen vagyonokat összehalrnoznak, többnyire nem tartoznak az emberiség rokonszenvesebb példányai közé. Sokan gyűlölik, még többen irigylik és csak
nagyon kevesen szeretik őket. Caillauxnaik
is ilyenekből áll & környezete. Pedig, bogy
neki érező szive van, mutatja az ő nagy szerelme, mellyel magához fűzte feleségét és
az a halálos szerelem, melyet maga iránt tudo.tt gerjeszteni. 'De érző szivéről tanpbif
zonyság az ő miniszteri működése is. Tanúbizonyság az ő adótörvénye, melynek alapján a francia hadsereg fejlesztésére szükséges horribilis költségeket nem a nincsetlenak
zsírjából akarta kipréselni, hanem főleg a
jövedelmek arányában kivetett adóból: a jövedelmi .adóból óhajtotta fedezni. Tehát magát a tömeget tőle telhetően kímélte. S a tömeg, mint annyiszor a világhistória folyamán, most sem tagadta meg magát és Caillauxnak e rémesen nehéz órákhan hálátlansággal fizet.
A tömeg ordítva vonul végig Páris utcáin ós halált kiabál a
gyilkosra, halált
Caillaux fejére! Pedig Caillaux ,az ő adóreformjával csak az elavult francia adórendszer hibáit akarta korrigálni épen a most őt
balálra kereső plebs javára.
Olyan a töimeglélek, mint a tenger. A
menny tükröződik vissza sima felületén, ha
csendesen pihen, de rémes pakol, mindent
elnyelő ós megsemmisítő, ba vihar korbácsolja fel hullámait,
A Caillaux ellen felbőszült népindulatot
is külső erők támasztották fel. El Se/ni képzelhető /másként, mint hogy a nagytőkések
titkon működő keze támasztotta fel ezt a vihart, amely most legszívesebben a vérpadra
sodorná, nem magát a gyilkost, hanem Caillaux t, akinek .magához a gyilkossághoa semmi néven nevezendő köze nincsen.
Hogy ez a bősz tömegindulat mesterséges lázítás eredménye, .az abból is következtethető, hogy a meggyilkolt Calmettenak a
szerepe a Caillaux ellen lefolytatott politikai sajtóbáboruban egyáltalán nem szimpá-

tikus. A gyilkos minisztemé /golyója nem talán .a népnek valamelyik kedvencét teritette le, hanem jól mondja irreai lEsti levelében .Zsolt egy „közönséges sajtóbetyárt."
Sajnos, ilyenek is vannak köztünk. Nem1 a
mi hibánk, hanem a mi — bajunk.
Caillaux szerepe lényegében olyan, mint
Miltiadesé, modern
kiadásban. Caillauxt
ugyan nem fogják börtönre vethetni, mint
annak idején Miltiadest az athéniek, de
sebeibe, .melyekben most oly kéjjel vájkál
Páris népe, ő is bele fog pusztulni. Már bele
is pusztult: felesége — reméljük csak rövid
időre — fogságban, miniszteri széke pedig
összetörve. Családi boldogsága és politikai
karrierje megsemmisült.
8 a tömeg, ez .az ezerfejü szörnyegeteg,
ezer torokból harsogtatja imég mindig:
— Halál Caillouxra!
— A király Budapestre jön. Bécsből
jelentük: Mint a királyi udvarhoz közel
álló körökben (hire jár, a király április hónapban Budapestre utazik és körülbelül két
hétig fog ott tartózkodni. Ez alatt a király
a budai várban kihallgatást ad és több -ebédet is s valószínűen [Gödöllőre is kirándul.
Abban az esetben, ha az utazás terve valóra
válik, a delegációt
a király
személyesen fogja megnyitni.
— A horvát bán gyógyulása. Skerlecz
Iván báró horvát bán állapotában ismét jelentős javulás állott be, ugy, hogy a bán
már ágyon kivül tölt/heti el a napot, sőt rövid időre a szobáját is elhagyhatja. Skerlecz
Iván báró ugyan még orvosi kezelésben van,
előreláthatóan azonban néhány nap alatt
egészen fölgyógyultan visszautazhatik Zágrábba. A bán hogylétéről Tisza István gróf
miniszterelnök, a kabinet valamennyi 'tagja
és a közélet sok előkelősége érdeklődött. Ma
Skerlecz báró már néhány barátjának látogatását is fogadhatta.
— Román-orosz nász. Pétervarról jelentik: Március 28-án érkezik ide a romám trónörökös fiával, Károly herceggel, ,aki eljegyzi
a cár legidősebb leányát, Olga nagyhercegnőt.
— A huszonnégyórás időszámítás. A
Frankfurter Zeitung értesülése szerint a bécsi és a berlini svájci követ megbízást kapott
kormányától, hogy lépjen érintkezésbe az
illetékes tényezőkkel
abban az
irányban,
hogy a vasút, posta és távíró terén hozzák be
a huszonnégy órás időszámítást.
A svájci
szövetségi tanács a buszonnégyórás időszámítást Ausztriával, 'Magyarországgal és Németországgal egyidőben fogja életbeléptetni.
— Nem hagyják jóvá a fizetésrendezést.
A belügyminiszter — mint értesülünk, —
nem hagyta jóvá a városi tisztviselők fizetésrendezégére vonatkozó közgyűlési határozatot. A leirat még nem érkezett meg
Szegedre, de a döntésről informálták a Budapesten járt helyettes-polgármestert. Különös 'kifogása van a belügyminiszterinek a
személyi pótlékok ellen, amelyekből arra következtet, 'hogy a fizetéseket a közgyűlés
nem az állások, hanem a személyek számára állapította meg. Helyteleníti, hogy az egyik
irodatiszti állást külön választották és rna-

első kézből, nagy választékban csakis az
Tisza-Lajos körút 19. szám alatt
p kaphatók,

esetleg részletfizetésre Is.

gasabb fizetési státuszba helyezték, holott
ennek csak akkor van jogosultsága, ha irodaigazgatói állást kreálnak. Kifogásolja
belügyminlszrérium, hogy a köztisztasági
felügyelői teendőket a tűzoltó parancsnokra
bizták, holott az ilyen cimen megállapított
évi 1800 korona fizetésért (külön állást is le
hetne létesíteni. Még több más módosítás is
van, amelyek hírére, nagy érdeklődéssel várják a belügyminiszter döntését.
— Előadás a román épitőstilusról.
Szegedi Képzőművészeti Egyesület március
21-én, szombaton délután 4 órakor a Korzó
mozi helyiségében előadást rendez, melyen
Cs. Sebestyén Károly szegedi rajztanár A
román épitőstilust (vetített képekkel) ismerteti. Vendégeket szívesen látnak.
— Az uj főkönyvvivő. A Scultéty Sándor kinevezésével (megüresedett főkönyv
vivői állásra a polgármester kiírta a pályázatot. A pályázati kérvényeket április 2-ig
lehet benyújtani a polgármesteri hivatalba.
— Gazdasági akadémia Nagyváradon
Amire Szegeden még csak gondolni se merünk, azt megkapja rövidesen
Nagyvárad.
Gazdasági akadémiáról van szó és erről a
Nagyváradi Napló többek közt igy ir:
— Lassankint rájövünk
arra is, hogy
bennünk kisebb mértékben van meg az öntudat, Nagyvárad város fejlődését (megbecsülő
gondolat, mint a budapestiekben. M,i nem
üzünk lokálpatrióta kultuszt, de a budapes
tiek igen is azt mondják: Nagyvárad ma a
legfejlődésképesebb vidéki centrum.
Érdemes a támogatásra, érdemes a fejlesztésre,
Most különösen ujabb dokumentumát kapjuk a város
fejlődésének. Arról
van szó
ugyanis, hogy Nagyváradon, illetőleg Nagyvárad közelélxen gazdasági akadémiát
fog
felállítani a kormány. Nem vagyunk abban
a helyzetben, hogy bővebb részletekkel, szolgálhassunk a közönségnek a gazdasági iskola felállításának mikéntjéről, hiszen a terv
maga is kezdetleges stádiumban van. Annyit
azonban mégis megtudtunk, hogy a mozgalmat első sorban a 'Bihar vár megyei Gazdasági Egyesület indította (meg, amikor is puhatolódzni kezdett, hogy vájjon egy Gazdasági
akadémia felállítása Nagyváradon lehetséges-e vagy seim? A Gazdasági egyesület vezetősége illetékes helyről azt az információt
szerezte, hogy igenis lehetséges ilyen terv
megvalósítása, ha Nagyvárad városa (megfelelő anyagi tőkét bocsájt egy magasabb fokú
gazdasági iskola felállítására. És végül azok
a politikusok, akik ma az országos politikában vezető szerepet játszanak, itthon, Biharvármegyében a technika legmodernebb eszközeivel igyekeznek a föld termelő képességét hatványozni és nekik is az a legnagyobb
ambíciójuk, ha Biharvármegyében a kolozsvári gazdasági akadémiához hasonló berendezésű iskolát létesíthetnének, mely a jövő
gazdálkodó generációt kitanítaná európai
stilusu és ami legfőképpen szükséges ökonomikus gazdálkodásra Ghillány
Imre báró
földművelésügyi
miniszternek régi terve,
hogy a gazdasági akadémiákat növelje a vidéken és értesülésünk szerint a földmivelésügyi minisztérium hajlandó a gazdasági akadémai költségeit, évi fentartási ijáruiékait
fedezni, ha Nagyvárad város megfelelő garanciát nyújt, hogy Nagyvárad közelében területet engedne á t mintatelep céljaira.
Mindenesetre annak örülni lehet, ha a vidéken szaporítják .a gazdasági főiskolák csekély számát. Viszont csak az igazság szerint
meg kell itt állapitanunk, liogy
Szegeden
semmiféle gazdasági iskola sincs, holott az
Alföld centrumában előbb kellett, volna emelni gazdasági iskolákat és akadémiát, mint
báriiol az országban.
— Városi segítség a sztrájkolóknak.
A sztrájk jogáról
vagy jogtalanságáról,
hasznos vagy kártévő hatásáról már nagyon
sokat irtak és bölcselkedtek. Hirét vesszük
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azonban most egy olyan sztrájknak és azzal
kapcsolatosan egy olyan mozzanatnak, mely
mindenkép érdemes az említésre. Svájcnak
egyik francianyelvü kantonjában van Grenchen városka, amelynek .lakossága emberemlékezés ót,a, vagy még annál régebben is,
órásmestersógből éldegélt. (Hol jobban, hot
rosszabbul, ,de mindig ugyanannak az egy
művészetnek a kenyerén élt az egész kis város, mígnem ujabban különös fordulata következett az időknek. Az órakészitő legények
mindig gyérebben kapták ,a garast s a családos munkás lassanként azon vette észre
imagát, hogy közel jár a — koplaláshoz. Tanácskozott a munkásnép s nagy idegenkedéssel, de mégis reáfanyalodott a sztrájkra. Letették az apró szerszámot, félredobták a nagyitó lencsét és várták, hogy a gyárosok, a
munkaadók megriadjanak és emberségesebb
bért adjanak nekik. Azonban lilába várták.
A sztrájk csak tartott, de minden siker nélkül. A munkások már kifogytak mindenből
s imár ugy volt, hogy kény re-kedv re meg kell
adniok magukat, amikor azután most nagy
szerencse érte őket. A városka tanácsa ülést
tartott a sztrájk ügyében és a
munkások
pártjára állott, még pedig nem egyszerű kijelentéssel, lianem — pénzzel. Hetenként kétezer korona segítségben részesiti a sztrájkolókat, mindaddig, amig harcukat sikerrel befejezik s ismét hozzáfognak a munkához.
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Igazgató
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lepjabb

alakítása
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— A szegedi zsidó árva-egyesület
kedden, 17-én tartotta elnökségi ülését és
számvizsgálatát Goldschmidt György dr. elnökletével. Az üléseken sok font-cs tárgy között az évi zárszámiadások és vagyonmérleg
felülvizsgálatával foglalkoztak, napirenden
szerepelt uj árvák felvétele is, továbbá elhatározta az elnökség, hogy a közgyűlés elé javaslatot terjeszt egy 2000 koronás Lőw Immánuel alapitvány létesitésére vonatkozólag,
melynek jövedelmét évenként egy árva ellátási költségeihez csatolják s az ilyen módon
ellátandó fiu vagy leányárva személyét a
főrabbi jelöli ki. A rendes évi közgyűlés már
eius 29-ón tartatik meg s kívánatos, hogy
az egylet nagyjelentőségű humánus céljait
tekintve, azon ne csak az egylet régi tagjai,
hanem u j jelentkezők is minél nagyobb szám
ban vegyenek részt. Az elnökség egyben köszönetét fejezi ki a iSzeged*Csongrádi Takarékpénztárnak, a Szegedi Takarék és Hitel
r.-t.-nak és a Szegedi Kereskedelmi és Iparbank rendes évi jótékony adományukért.

Főszereplők:

€lsa frőlich

folpóaltását

1 évtfll 35 évig terjedő elő;

is
Walbemár

nyOs töflesztéses kölcsön ket

psylander.

folyósltunk, — Megblzásokgj
kizárólag

yí SZÍV

működése*

megkezdettük,

földbirtokokig

fogadunk el.

Szegedi Általános Bank
Rudolf-tér 5. szám. ..

A-
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Orvostani felvétel.

Wn<Jen vasó nap

(lö'adíjol; 5, 7 is 9 órakor.

NAGY TOMBOLA
értéke* ngeretnénytérggakkal' 0
Napenta cziyényzeoc,
SZJKHÁZi V A C S O R A !
Sa)ftt termráű k f t O f f f t h e g y i b o r o k ,
Kfifonteyeofrégt „Royal Z ö l d i k e , "
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Színházi műsor:
CSÜTÖRTÖK: Ocskay Kornél vendégfölléptével: Dollárkirálynő,
operett.
Páros 2/3.
PÉNTEK: Albert Erzsi vendégfölléptével Éva, operett, páratlan tó.
SZOMBAT: Nemtudomka, operett.
Páros Va.
* Bernsfein uj drámája. Érdekes megfigyelést lehet tenni a párisi és általában a
fra.nicia színházak programjában.
Mintha
minden szezonnak meg lenne a „hősnője";
kiről a drámaírók nagy előszeretettel készítik u j darabjaikat. Az 1913—14-iki szezonban a hires egyiptomi királynén, Cleopátrán
volt a sor, őt választották főszereplőül többek között Massenet, Camille Erlanger kedvelt komponista és mások. A jövő szezonban,
a bibliai Judith tölti be ezt a szerepet. Október folyamán -Susan-ne Després asszony
fogja az Antoine-szinházban Hebbel tragédiájának címszerepét kreálni (a darabot
Zifferer adoptáoiója nyomán hozzák színre),
másrészről pedig Henry Bernstein készít -egy
Judith-drámát, melyről annak idején, bizo
nyára sokszor lesz szó.
* Psylander Szegeden. A színházi iroda
jelenti: A legszenzációsabb mozisikerek hőse,
Wald-emár Psylander a jövő héten végre személyesen is megjelenik Szegeden. Hétfőn és
-kedden, március 23-án és 24-én lép föl a
színházban, két-két előadáson. Akik csak a
vásznon látták mozogni Psylaricler klasszikusan szép alakját, el sem
tudják képzelni,
b°gy a. kép, amely rendesen idealizálni szox
°tt, ezúttal mennyivel haloványabb, semfotittondóbb, mi-nt amit Psylander az élét-'
. n nyújt. Ezzel részben azt akarjuk ni-ondan
b hogy férfinak tökéletesebb, müvész-nek
Pedig különb az életben. A mozi hangtalan
]1( se megelevenedik szemeink előtt s ahogy
részéi, tesz-vesz, gesztikulál, mindebből egy
rutinos ős-színész tehetség bontakozik k,i -előttünk. Psylander teljes társulatával lép föl
foegeden, ennek tagjai kiviile Elly
Bruók
Horusche, Jola Allder és Hohn Bartels. Maga
a darab, ,amiben szerepelnek, eredeti fcirémaszkecs, a cirne Dalborg báró fogadása
hat képből áll: 1. -kép: A nagynéni vógréndelete -(mozi). 2. kép: A titokzatos lovas
/ampád). 3. kép: Veszedelmes kirándulás
(mozi). 4. -tép: Ügyes gyermek a komornyik
tézinpad). 5. kép: Hamar a frakkomat (mozi.)
• t é p : iCsókons-zerz-ett menyasszony (szim
had.) A mozi-szkeocsen kivül előa-dja még a
®zegedi színtársulat a Cox és Box cimü -egytevonásos bohózatot iMiklóssy
Margittal,
Mymossy Sándorral és Mihó Lászlóval. Ugy
te/főn, mint kedden fi—2 előadás lesz,, még
Pedi-g este 7 és 9 órai kezdettel. A tanács
Megengedte a színháznak, hogy ez alkalommal száz százalékkal emelje á hely Arakat, az
'"izgató azonban nem él ezzel a jogával, ugy
nogy
a helyárak drágábbak ugyan a• rendese
l, azonban nem duplák. Földszinti és I.
rételeti páholy 20 korona 10 fillér. Zsőlye és
ttszpáholy .5 korona 6 fillér. II. emeleti pá, i ( ) l y 12 kor-ona 10 fillér. iEPőrendii körszék 4
rérona 24 fillér. II. rendű körszék 3 korona
4
fillér. Földszinti zártszék első sor és máemeleti többi sor 2 korona. III. emeleti arel
V első sor 1 korona, a többfSO fillér. Karról ülő 50 fillér, földszinti és máso-demeleti
t 0 'eí?y korona. A harmademeleti álló 60
JV'lér. Diákjegy 80 fillér. Karzatjegy 30 filr
A " — A bérlők elővételi jogát szombat, 21ttek dél; 12 órájáig tartja, fenn a nappali
jjréztár, ah-ol csütörtök reggeltől kezdve kapatok
a jegyek. A hétfő 7 órai előadásra a
tt'os három harmados, a hétfő kilencesre a
órátlan -egyharmados, a kedd esti 7 órai
. "daásra viszont a páros kétharmados ibér°k t-arthatják meg szombat délig a jegyüket.
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Olcsó a kamatláb.
de drága a pénz.
(Saját tudósítónktól.)
Az Osztrák-Magyar Bank legutóbbi főtanácsülésében elhatározta a bankkamatlábnak egy fél százalékkal va-ló leszállítását. A jegybank 'helyzete többé-kevésbé igazolja ezt a rátamérséklést és. ezzel visszaáll a két és fél év
előtti -helyzet. 1911. szeptemberében volt
utoljára 4 százalék a bankkamatláb és abban
az időbeni a négy százalékos bankkamatláb a
pénzpiacon normális viszonyoknak jelzője
volt. Most azonban a bankkamatlábnak négy
százalékra való leszál-litása -nem jelenti egyszersmind a normális pénzügyi viszonyok
helyreálltát. Az ipari és kereskedelmi élet
még nem heverte ki h válság -csapásait, még
nem tért vissza a rendes kerékvágásba és a
hivatalos pénz olcsóbbodása iparunk és kereskedelmünk helyzetén nem sokat javít. A
rátaleszállitás ugyanis csak a bankokat, valamint néhány kivételes vállalatot és cégét
érint közelebbről. Azokat, kik visszleszámitolási viszonyban állanak a jegybankkal vagy
kik közvetlenül nála helyezik el váltóikat;
azt a néhány igazán jó céget és vállalatot,
-kik állandó összeköttetést tartanak fenn nagy
bankjainkkal, továbbá azokat, kiknek váltói
a nyílt piacon is forgalom tárgyai. Ezeket
érinti a kamatlábleszállitás, ezek -olcsóbban
kapják ezentúl a pénzt.
A közép- és kisiparos és kereskedő helyzetén azonban a kamatlábleszállitás mit sem
változtat,
mert hitelt nem kapnak,
vagy
csak nagyon drágán. A két és fél esztendeig
tartó pénzügyi válság elsöpörte a kis- és középbankok és szövetkezetek egész raját; a
kis- és középiparosok és kereskedők 'hitelszükségletét ezek -elégítették ki, vagy közvetítették. Ezek a közvetitőszervek
hiányzanak most s ezek 'hiányában az iparosok és
kereskedők óriási és közgazdasági életűinkben nagyon fontos osztálya nem jut a pénzhez — amely olcsóbb lett. Sőt erre az -osztályra nézve a pénz olcsóbbodása hátrányt
jelent; régi kötelezettségei után továbbra is
a drága kamatterhet viseli, de esetleg meglevő kis tökéje kevesebbet hoz neki, uránt a
pénzdrágaság idején és ha hitelre ad el, az
árakat már az -alacsony kamatláb tekintetbevételével kell megállapítania.
A pénz hivatalosan olcsó lett, pénzt
kapni azonban nem lehet; s a pénzhiány alatt
egész iparunk és kereskedelmüink szenved.
Magyarországon, mint agrárországban a
mezőgazdasági hiteltől függ az -egész ország
kereskedelme -és ipara. A kereskedő a jelenlegi viszonyok közt nem hitelezhet,
viszont a gazda nem kap jelzálogkölcsönt. A
pénzhiányt tehát egyaránt érzi a kereskedő,
az iparos és a -gazda. Lassankint észlelhető
ugyan némi javulás a jelzáloghitel terén,
m-ert ma már lehet jelzálogkölcsönt kapni,
azonban az még mindig nagyon -drága. A
válság folyamán -.külföldről viasza özönlött
záloglevél-tömeg az árfolyamokat nagyon lenyomta és nincs sok kilátás, h-ogy ezek egyhamar emelkedni fognak. Zálogleveleink eddig többnyire külföld/in találtak elhelyezést
s most is csak a külföld jöhetne figyelembe,
-mert a belföldi piac már tul van terhelve.
Jelenleg azonban a külföld is erősen igénybe
van véve a különféle állami emissziókkal és
jó időbe fog telni, mig a kibocsátásra kerülő osztrák, orosz -és különféle balkáni köl-önök teljes felszívódása után a figyelem
remét zálogleveleink felé irányulhat. Ily körülmények között a jelzálog-hitel nem lehet
olcsóbb, még ha akarnák is a bankok. A jelzálogkölcsönök ugyanis záloglevelekben kerülnek kifizetésre és igy bármily kedvezőek
legyenek is a feltételek, legalább 5.7—5.9
százalékba kerülnek a mai záloglevélárfolyamok tekintetbevételével. Vagyis megállapíthatjuk, hogy mig a zálogleveleket könynyen és jó árfolyamon elhelyezni nem leiiet,
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addig kereskedelmi és ipari életünkbe sem
tér vissza a normális helyzet, annak ellenére,
hogy a bankkamatláb imár a normális nívóra
süllyedt le.
x A Hitelbank szénbányái. A tönkrejutott brennbergi szénbányákat tudvalevően
az Urikány-zsilvölgyi kőszénbánya vette át
a Sopron város bérleti szerződósét ós Soproni
Kőszénbánya Részvénytársaság
néven u j
vállalatot alapított a kiaknázásra. A társaság most megkezdte a kutatási és föltárási
munkát. Két teljesen u j aknát mélyítenek
a még érintetlen szónterületeken.
x A piaci árak. A szegedi piacokon
mai napon az alábbi árak mellett lehetett
vásárolni: Hizott liba darabja 8 koronától
16-ig. Sovány liba darabja 6.50—8-ig. Hizott
kacsa darabja 4—6-ig. Sovány kacsa darabja
2.80—3.60. Csirke darabja 1.60—2.50. Tyúk
darabja 2.60—3.40. Pulyka darabja 7—10. Káposztafej száza 12—10. Káposzta savanya kilója 18 fillértől 20-ig. Krumpli kilója 06-08.
Gyökér kilója 24—28. Sárgarépa kilója 16—
20. Torma kilója 60—70. Foghagyma kilója
54—60. Vöröshagyma kilója 18—22. Marhahús eütni, kilója 1 korona 60 fillértől 1.70-ig,
Marhahús levesnek, kilója 1.40—1.50. Marhahús paprikásnak, kilója 1.30—1.40. Borjúhús
eleje, kilója 2—2.20. Borjúhús hátulja, kiló
ja 2.20—2.40. Sertéshús kilója 1.60—2.10. Zsír
kilója 1.58—1.60. Juhhus kilója 1.12—1.20. Tej
literje 18 fillértol 26-ig. Tojás darabja 05—06.
Kenyér fehér, kilója 28—32. Kenyér barna,
kilója 24—26. Disznó élősúlyban I. 1 korona
16 fillér. Disznó élősúlyban II. 1 korona 12
fillér.
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o Kerületi birkózó verseny Szegeden.
A Szegedi Atlétikai Klub vasárnap rendezi
első birkózó versenyét, mikor is a kerület
összes nagyobb birkozósporttal foglalkozó
egyesületei szerepelni fognak. Az Aradi Toldi AC, a Szabadkai Sport Egyesület, A Szabadkai MTK és a SzAK összesen 40 atlétát
nevezett be, .kilknek küzdelme elé a legnagyobb érdeklődéssel néz Szeged város egész
sportközönsége. ,A SzAK mióta birkózó szakosztályát megalakította, a legnagyobb ambícióval karolta fel ezen szép sportot és miután Szegeden imindezideig hasonló verseny
nem volt, hisszük, hogy a közönség nagy
számban fogja a versenyt látogatni. A verseny az állami főreáliskola
tornatermében
lesz megtartva. A döntő este 6 órakor kezdődik. Belépődíj 1 korona, tagóknak 60 fillér.
o A S Z A K első bajnoki mérkőzése.
Vasárnap délután fél 4 órakor tartja a SzAK
első bajnoki mérkőzését. Ellenfele a jóképességü Szabadkai MTE -első csapata lesz. —
A három erős mérkőzés után ez kissé gyengébb-ellenfél lesz, de tekintve, hogy bajnoki
pontokíól van szó, a SzAK minden tudásával azon lesz, hogy minél jobb eredményt
érjen el. — A SzAK komplett bajnoki öszszeállitásu csapatát szerepelteti, minden vál-

ön ugy pazarolja a pénzét H
mint aki a gyertyát mindkét végén ég ti
ha nem olyan villamos IzzókörléKet htusnál, mely a legújabb módszer szerint készül,
hosszú élettartamnak ét nagyon gazdaságosak. — Minden egyes Izzékflrte saját
cégemmel van ellátva.

Í M

Mimié,

toztatás nélkül azt a csapatot, amely ősszel
oly szépen szerepelt..
o Kertész II. betegsége normális lefolyásúnak ígérkezik. Sikerült az eltörött orsó és
sipcsontot összeilleszteni s igy ha nem történik komplikáció, tiz hót alatt teljesen egészséges lesz. Az MLSz fegyelmi bizottsága a
kórházban fogja Kertészt kihallgatni még
ezen a héten.
^•••••••••••••BMBBMHsniBUMwaBeattMuaflia&tatt
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„Vogelfrei"
— Elitélt izgató. —
(Saját tudósítónktól.) Erős támadást intézett a Népszava Tisza István gróf miniszterelnök ellen abból az alkalomból, hogy a
budapesti esküdtbíróság Kovács Gyula volt
képviselőt, aki .a miniszterelnök ellen merényletet követett el — fölmentette. A szocialisták szócsöve a fölmentésen két cikkelyben ujongott, amelynek tartalma azt volt,
hogy Tisza István gróf az esküdtek igazmondása után vogelfrei, hogy tehát nem követ
el most már büntettet az, .aki mint kártékony duvadat elpusztítja, Az ő élete bitang
jószág, melyet a törvény nem vesz oltalmába. Most már mindenki bátran törhet Tisza
István 'gróf életére, mert még a polgári társadalom is helyesli ezt a cselekedetét.
Az esküdtbiróság a vádlottat, egy fiatal
cipészsegédet kétrendbeli, a bűntett elkövetésére való fölhívás miatt egy esztendei államfogházra ét kétezer korona
pénzbüntetésre
itélte, mely összeget nem fizetés esetén a
Népszava óvadékából fogják levonni.
A Kúria első büntető tanácsa Vavrih
Béla elnöklésével ma tárgyalta .a vádlott
semmiségi panaszát. SzeÖke István helyettes
koronaügyész vád- ós Ladányi Ármin dr. védőbeszéde után a Kúria megsemmisitette az
esküdtbáróság Ítéletét s a vádlott büntetését
tizenegy hónapi államfogházra és száz korona pénzbüntetésre szállította le.
Megokolásában
kimondotta .a Kúria,
liogy az esküdtbiróság tévedett, amikor egyrendbeli bűntett elkövetésére való fölhivás
helyett kettőben mondotta ki bűnösnek s ez
okból az Ítéletet meg kellett semmisíteni. Súlyosító körülményül tudta be a legfelsőbb
biróság, bogy a vádlott a fegyelmezetlen tömeget szólította föl, mikor azt hangoztatta,
hogy Magyarország miniszterelnöke vogelfrei.
§ Fölmeníés egy kis tévedéssel. Emlékezetes még az a rémes .apagyilkosság, a
mely tavaly májusban a Felsőtanyán történt. Tanács József husz éves és Tanács Pál
tizenkilenoéves legények
bottal és ásóval
agyonütötték az atyjukat, Tanács Ferenc ötvennógyéves gazdálkodót. Ugy történt az
eset, liogy Tanács Ferenc május 4-én a vásáron részegen tért haza. Belekötött a családiába, megverte a feleségét, akit vasvillával
kergetett az udvarra. A fiai megakarták védelmezni az édesanyjukat, a brutális -ember
• rre a f ainak támadt. Az egyik legény fölkapott egy szilvafabotot, a másik pedig egy
>£Ót és addig iitötték-verték az atyjukat, a
mig az a kezeik között meg nem halt. A holttestet betakarták a legények és kivitték a
közeli szőlőbe, aztán lefeküdtek aludni. Korán reggel jelentették a felsőközponti rendőrségen, hogy eltűnt az atyjuk, A lovasrendőrök megtalálták a holttestet a szőlőben. A
legények hosszas faggatás után beismerték,
hogy ők ütötték agyon az öreget. Ma tárgyalta ezt az iigyet a szegedi esküdtbiróság
Pákai Elek táblabíró elnöklete alatt. A vádat
Horváth Jenő királyi ügyész képviselte, a
vádlottakat Nagy György dr. és Becsey Károly védték. Ebben ,az ügyben m á r egyszer
volt főtárgyalás, de akkor a bizonyitás kiegészítése végett elnapolták a tárgyalást. A
mai tárgyaláson aztán
sorra felvonultaik
azok a tanuk, .akik ismerték Tanács Feren-

cet és bizonyították, hogy a gazdálkodó részeges, kötekedő természetű ember volt úgyhogy a szomszédjai nem is érintkeztek veleA védőbeszédek után este fél hétkor vonultak vissza az esküdtek .tanácskozásra és Bokor Emil, az esküdtek főnöke hét órakor
hirdette ki ,a verdiktet, amely szerint az ' f küdtek min dakéiT vádlottat bűnösnek találták szándékos emberölésben és arra a kérdésre vonatkozólag, hogy tettüket önvédelemből követték-e el, nemmel feleltek, Ezután a biróság visszavonult, hogy a verdikt
alapján ítéletet hozzon, ekkor derült ki, hogy
az esküdtek tévedtek, mert fel akarták menteni a vádlottakat és ehhez arra a kérdésre,
hogy önvédelemből icselekedtek-e igennel kell
felelni. Az esküdtek főnöke ekkor kiliivatta
a bíróságot ós a bírákat felvilágosította a
tévedésről. Ezután a kis incidens után a törvényszék meghozta az ítéletet, amely szerint
mindakót vádlottat a vád alól fölmentette.
§ A bojtár halála. Kovács József felsőtanyai gazdálkodó tanyáján 1911. augusztusában végzetes szerencsétlenség történt. A
gazdálkodó délelőtt tiz óra tájban elment hazulról, előzőleg azonban kipányvázta a ket
.csikót. Amikor elment, meghagyta, hogy
senki ne nyúljon a csikókhoz. Déltájban szabadjára engedte az egyik csikót
Scheiben
Ferenc kilencéves juhpásztor. A kötél valahogyan a fiu lábára csavarodott és a rtiegvá'
dult csikó elragadta. A csikó több száz méternyire magával hurcolta a fiút, aki belehalt a sérüléseibe. Az ügyészség gondatlanságból okozott emberölés vétsége miatt vádat einelt Kovács József ellen. A törvényszék
fölmentette .a gazdálkodót, aki azzal védekezett, hogy egyenesen .megtiltotta azt, hogy
hántsák a csikókat. Az Ítélőtábla helybenhagyta a fölmentő Ítéletet, a kúria azonban
megsemmisítette és u j tárgyalást rendelt él
a bizonyitás kiegészítésére. Ma tárgyalta újból az ügyet a tábla ós Békéi Nándor dr. védőbeszéde után a mai tárgyaláson is fölmentette a gazdálkodót,
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Az Utalam készített áfásra kitűoóefl használható a valódi fogaké
lel nem ismerhető, az eredeti fogakat tétje*?8
jtótotják Készítek továioá arany koronákat ®
feveheáö araay hidakat jutányos árak meHc«
•fwékiek 12 óra alatt lesznek fodégüro. M*
milyen javítást 4 óra alatt készítek,

SASíTA ÁGOSTON fogtechiittaA
jgátyó Mtra t «* S23RCVFJX
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1914. március 19.

Győződjön meg,
nem kiselejtezett, régi
szövetek, hanem tiszta
gyapjú 3 mtr. szövet,
egy teljes férfi öltönyre
kapható 18

korvért

Holtzer és Társa
m

posztó-áruházában

§=

VÁR-UTCA 7. SZ, (Föpostával szemben.)
LIFITSBSKL*

TŐZSDÉK
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A budapesti gabonatőzsde.
A fővárosi lisztgyárak ma már inettn tudtak olcsóbb áron jutni a készáruhoz, ennélfogva a határidőpiacon — bár a mezőgazdasági helyzettel általában meg vannak elégedve —• kisebb fedező-vásárlások fordultak
eiő. Ennek nyomán javultak is kissé a jegy
zések; megjegyezzük azonban, hogy közvetetlenül az áprilisi terminus előtt imég sohasem
volt akkora stagnáció a gabonapiacon, mint
most. A pónzviiszonyok javultak, de — spekulációra semmi kedv sincs a vidéken. Az
Árfolyamok a következők:
, öuza áprilisra 12.41, májusra 12.81, októJ*j*e n.20, Rozs áprilisra 9.50, októberre
?-60. Tengeri májusra 6.68, juliusra 6.81. Zab
a
Prildsra 7.51, októberre 7.70. A készáruvásáro,
i néhány fillérrel szilárdabb volt az irány.
A budapesti értéktőzsde.
A mai előtőzsde forgalma annyira megfeappant, hogy alig három-négy kötés cserélt
kazdát, A jegyzések nagyobbára névlegesek
V(
>lt.ak. Hogy ennek ellenére barátságos volt
az
üzlet iránya, a jobb newyorki jelentésnek
08 a
berliini |magjánkamatláb gícsóbbod'ásáiüak volt köszönhető, ámde a jobb diszpozíció
«ddig csak szerény áremelkedésben jutott
kl
"ejezésre. A határidÖpiacon az agrárbank
a .magyar hitel volt keresett, előbbi .2—3
koronával emelkedett ismét. A készárupia?°Q. az Adria tengerhajósrészvény a múltkorinál néhány koronával olcsóbban kelt e1.
A
járadékpiac tartott, de m a m á r sokkal kev
esebb üzlet volt, mint tegnap, mert már
7° k kontreminpozíciót lefödöztek. A zárlat
^on csöndes volt.
> Kötöttek: Magyar hitel 845.50—846.50
•Jtázálogbank 445.50—446. Leszámitolóbank
2fto 0 , A g r á r b a n k 518.50-519. Hazai bank
p - Magyar bank 533.50-534.50. 4 százalékos
róronajáradék
82.60—82.87 ós fél. Osztrák
í p g y a r államvasút 713. Közúti 629—629.50.
«imamurányi 633.50—665. Ganz 3030-3050. i
J* W1 százalékos járadék 90.60—90.70. 4 és fél
^azalékos töri. járadék 90.75-90.80.
A bécsi börze.
tel (jfébtöttek: Osztrák hitel 638. Magyar hité; «44. Angló-bank 344. Unió-bank 610. Baink
l n
535. Landerhank 520.50. ,Dohányrészv p
g r 5 y ^39. Alpesi 839.50. Rimamurányi vasmiii
- 1 rágai vasmű 2600. Skoda 767. Osztrák
uamvasut 713. Lombárd 104. Déli vasút 245.
11770 S o r s j « g y 227.50. Márka készpénzért
• '-'0. Magyar koronajáradék
82.70.
Az
ran

y

üzlettelen.
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Árujegyzés.
Budapest—ferencvárosi
zárt sertés vásár.
Fölliajtás déli fél tizenkét óráig: 718 sertés.
2 süldő. Árak: Zsirsertés, elsőrendű, öreg 142
fillér, fiatal, nehéz 144—160 fillér, közép 142
—160 fillér, élősúlyban, levonással. Vásár
iránya közepes. Árak emelkedtek.

színház.

Városi

MA
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DOLLÁRKIRÁLYNÓ.

Felelős szerkesztő: Pásztor József.
Kiadótulajdonos: Várnay L.

Operett 3 felvonásban. írták: Wilner és Qrünbaum
Forditottaa: Faragó Jenö. Zenéjét szerzete: Fali Leó

Vénig gyula

SZEMÉLYEK:
John Couder amerikai széntröszt elnöke Heltai
Qladys, a leánya
Hilbert
Dick, a fia
Sümegi
Daisy Cray, unokahuga
Déry
Tom, Couder testvér öcse
Mihó
Dénes László
Ocskay mv.
Schlick Hans báró
Békefi
Olga
Antal
Miss Tompsog gazdasszonya az üdv. hadseregének tagja
Miklósi M.
James, komornyik
Nagy
Bili, soffőr
Rácz

cipész és orthopéd,

Szeged, Jókai-utca.
Mérték utáni megrendelések a legjobb anyagból, kizárólagosan a láb
fekvése szerint jutányosán készülnek.
— A vadász urak figyelmét felhívom
vizhatlan cipőimre és csizmáimra,

Bittiül (IMI Wdtiiitl Nl&ltlK I.

Gólya árúház
MEGNYÍLT!!!

Kossuth Lajos-sugárut 1. szám
Szeged szab. kir. város adóhivatalától.
(Bruckner vaskereskedés mellett.)
Női szövetek, kézmflárák,
G645/1914. a d ó h i v . s z á m .
pongyolák, blousok, aljak,
Hirdetmény.
női ingek, alsészoknyák,
kötények, csipkék, hímSzeged sz. kir. város adóhivatala ezennel
közhírré teszi, miszerint a f 1914. évre kirótt
zések, keztyük, harisnyák
városi lakrészadókat tartalmazó kivetési
és mindenféle női és férfi
lajstromokat azoknak a városi tanács részé:•:
divat cikkekben
:-;
ről történt érvényesítése, valamint az előirás
és beszerzés elrendelése után f. 1 9 1 4 . évi
március 19. napjától bezárólag március
2 6 . napjáig a városi bérházban levő adóhivatali helyiségben

8 napi közszemlére

íyen olcsó árakkal!

MEGNYÍLT!!!

kitette.
Figyelmezteti tehát az érdekelt adókötelezetteket, miszerint ebbeli adókirovásukat
a jelzett határidő alatt megtekinthetik és az
ellen irányuló netáni felszólamlásaikat a városi tanácsnál benyújthatják.
Szegeden, 1914 évi március hó 19-én.
A városi adóhivatal.

megkezdődött a

•APOHTAI
mozgófénykép előadás szabad bemenettel.
Miden Csütörtök, szombat és
vasárnap

Thierry A. gyógyszer, balzsam?
s t g l t í í g e t nyuit bármely betegség ellci
különösen a légzési szervek megDclegtl
(léseinél, köhögés, e l n y ü s k í s o d á s , gég,
katarrhus, tüdőbaj, étvágytalanság, r o s s d
emésztés koleraszerü betegégeknél, gyo j
morgörcs esetén. Külsőleg az összes s z / j i
betegségeknél, fogfájásnál, mint s z í j v l z l
égést sebeknél és kiütések ellen k i t ű n ő . - '
bevált. — 12 kis vagy 6 dupla vagy I naa-.J
speclálüveg 5 6 0 K. Nagyobb rendelése?
"él jelentékeny árengedmény _

Thierry A. gyógyszerész egye i
dül valódi Centífólia-keiőcse•

Megakadályozs megszüntet v e r m ú g c z M
fájdalmas operációkat leggyakrabban I r
Ieslegessé tesz Használatos gyerekágyas'
nőknél, fájó emlők tejmeginditásnál, re
kedés, emlőkeményedés ellen. Orbánt
végtagok
. ,
feltört lábak,, sebek,
" dagadt
'
csontszu, fekélyek, ütés, szurás, lövés, vágás
». zúzódás által okozott sebeknél kitűnő
gyógyhatású szer. Idegen testek eltávolítása
mint üveg, szálka, por, serét, tüske s t b , kinövések, karbunkulus, képződmények vala[mint rák ellen, téreg, rothadás, köröngyűlés,
hólyag, égési sebek, hosszú betegségeknél
lőlorduto fölfekvésnél, vérkeléseknél, tülfollyásnál, valamint k l p i l l s esetén csecsemők!
nél stb. stb. kitünö hatású.
Két tégely áTa K 3 « )
pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett kapható.
Budapesten kaphatő TÖRÖK JÓZSEF gyóavtárábari v a i » i « t _ a z
ország leetöbb gyógytárában. Nagyban THALMAYER é s SE1TZ
Hochmeister utódal é t RADANO VLTS TESTVÉREK drogéi iákban
[Budapesten. - Ahol nincs lerakat, ott rendeljünk közvetlenü

(Thierry A. „örangyal"-gyógyszertárából
(Rohitsch-Sauerbrunn mellett.)

Pregrada

Értékes T O M B O L A tárgyak
B
'A
U
M

*

M

Szolid '.családi műsor. — Mi kiszolgálás teljesen beszüntetve.
a zenét GONDI KÁLMÁN szegeden legfotot cigányprímás tef{ea zenekarával hangversenyez.

Kezdete pontban 9-kor.

Zongoratanitás
Szegheö Qyuláné. lakik Zássló-utcsa
7. sz, a. zongoraórákat ad i kezdőket,
haladókat gyakorol, akár saját lakásán, de óhajtásra házhoz ls megy.
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Szeged >zab. kir. város Polgármesteri hivatalától.

2091/1914. eln. sz.

permetezos

Pályázat.
Szeged szab. kir. város törvényhatóságánál megüresedett s főispáni kinevezés utján
élethossziglanra betöltendő főkönyvvivői ál
lásra pályázatot hirdetek.
Felhívom mindazokat, kik ezen állást
elnyerni óhajtják, hogy sajátkezüleg irt pályázati kérvényüket f. évi április hó 2-lk
napjának déli 12 órájáig Szeged szab. kir.
város főispáni hivatalához nyújtsák be. A
kérvényhez a város szolgálatában nem álló
pályázók csatolni tartoznak: születési bizonyítványukat, az 1883. évi I. t.-c. 18. §-ában
előirt képesítést igazoló bizonyítványt, ugy
azolgálatképességét igazoló tiszti orvosi bizonyítványt.
Ezen állás javadalmazása a jelenleg
érvényben levő szabályrendelet szerint évi
3000 kor. fizetés és 700 kor. lakbér. Ezen
jazadalmazás a kormányhatósági jóváhagyás
alatt álló 328/1913. sz. közgyűlési határozattal évi 3600 kor. fizetésre és 1170 kor. lakbérre felemeltetett s a különbözet a 328/1913.
kgy. határozat jóváhagyásáig az 545/1913. sz.
kgy. határozat értelmében előlegként kiutalványoztatik.
Szeged, 1914. évi március hó 18-án.
Dr. L á z á r Oyörgy,
polgármester.
czegedi

Közúti

Vaspálya
saság.

Fontos ujifás a szőlőperusetezés terén, melynek
előnyeit minden szőlőtulajdonosnak ismerni keik

Vegytiszta pormész.
1. Nem kell beoltani. 2. A permetezőt és szórót nem
3. Pillanat alatt készíthető. 4. O l c s ó és k ö n n y e n

dugitja

el.

eltartható.

#

Szállítható minden vasúti áiiomásra waggonrakományokban.
Kisebb mennyiségek városi rabárunkon mindenkor kaphatók.
Ajánlattal, használati utasítással k é s z s é g g e l

szolgálunk.

Épitő és válogatott íehér darabos mész a legelőnyösebb árak mellett waggonrakományokban.
A polgárdi kő- és mészipartelepek r.-t. vezérképviselősége.

mm. M leni in Testie MÉMMP. mm.
I

APROH IRüETÉSEK,

Csipke-

és szövetfliggönyök
nös gondal vegyileg
littatnak olcsó árak
lett és rövid idő

LUCZA

külötiszmelalatt

JÓZSEF

kelmefestő és
vegytisztitónál
Laudon-utca 9., Valériatér sarok.
Telefon 994.
Gizella-tér 3. sz., Baloghpalota.
Telefon 1055.
Fióküzlet: ZENTA, Főtér
Zenta és Vidéke Takarék
házában. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY. Szegedi-u. 8.

Hajhullás, hajkorpa
gyorsan elmúlik a Leinzinger-félt, „
i n a b a js z e s z " ártal. Ára 1 kor.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
250

ggészs^geseK fs betegcK?
A vi/fyógymód edz és gyógyít Idegenét,
agy- is szirbántalmak, álmatlanság, erjfcntéjl
zavarok, köszvény, csuz ath. sikerral kezelhetők a WAGNER-fürdA külön férfi- éa eAJ
győgyosztélyában. — KipróbáM kezeié éa kezelőnő. - Gőz,-kád- éa znhany-ftrdőnket Is
a nagyérdemé közönség figyelmébe ajáal jak

Hajűszülés ellen
csakis az ártalmatlan Leitzinger-féle „Hajrestorer"
használja. Ára 2 korona.
Kapható Leinzinger Gyula
gyógyszertárában Szeged,
Széchenyi-tér.
520
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Részvénytár-

Meghívás.
A szegedi közúti v a s p á l y a részvény-

társaság t. részvényesei tisztelettel
meghivatnak a f. 1914. évi március
hó 2 7 - é n délelőtt Ytll órakor t á r s a ságiunk igazgatósági h e l y i s é g é b e n

(Központi telep) tartandó
XXIX. rendes közgyűlésére.
NAPIREND :

1. Az igazgatóság évi jelentése
és zárszámadások előterjesztése.
2. A felügyelő-bizottság jelentése, a sárszámadás megállapitása és
fölmentvény megszavazása.
3. Határozathozatal a tiszta nyereség fölöttjj
4. Az igazgatóság kiegészítése és
a felügyelő-bizottság választása.
Szavazati jog gyakorlás tekintetéből a részvények legkésőbb f. évi
március hó 26-ig Brüsszelben a
„Les Tamways de {Szeged société
anonyme" pénztáránál (46—48 Rue
de Naples), vagy Szegeden a társulat pénztáránál térétvény mellett leteendők.
Az igazgatóság jelentését a részvényesek a társulati irodában megtekinthetik.
Szegeden, 1914. március 18-án.

J O I

ÜE

£13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pénztár számla: pénztárkészlet
Értékpapir számla: értékpapírok
. . . .
Anyagszámla: anyagkészlet
Leltárszámla: régi és uj hálózat, pálya, épületek és forgalmi eszközök
Tartalékalapok
Külön épitési és befektetési számlák . .
Betétek és folyószámlák
Nyomtatványok, egyenruha, műszerek és
szerszámok
Számlabeli követelések
Átmeneti üzemköltségek

Teher.

S
f- t/t

Részvénytőke számla
Részvény törlesztési számla .
Tartalékalapok . . .
Értékcsökkenési leirások
Számlabeli tartozások
Nyereség

8966|47
2944 39
137093 43
3940000
100000
855269
43413

•

3980300'
59700'

4040000
26134
80000
795525
195431

21158,59
21902,53
6342|13
5137091107

Tartozik.

Nyereség- és veszteség számla.

"3 S
s-a
F- 8

K
Központi igazgatási költségek
Menetszolgálati
Áramfejlesztési és vontatási költségek .
Jármüvek és műhely
„
Pálya és épületek fenntartási „
Légvezeték
„
„
Teherforgalmi
„
Adó
Kamatok
Nyereség

Az igazgatóság.
Jegyzet Az alapszabályok 9. §-a igy
hangzik:
9.§. Minden 20 darab részvény birtoka
egy-egy szavazatra jogosít; de a részvények e végbő lazegybehivási hirdetményben kijeiőlt helyeken és időben Idteendok
salehéti jegy a közgyűlésen felmutatandó.
Az alapszabályok 10. §-a igy hangzik:
10. §. A szavazati jog személyesen
vagg meghatalmazott által gyakorolható.

Mérleg-számla.

Vagyon.

77891
94654
94337
63685
34472
7330
29895
50308
16469
195431

d> S

g-S
H TN
1
2
3
4

Nyereség áthozat az 1912 évről
Személyforgalmi bevételek . .
Teherforgalmi
„
. .
Különféle
„
. .

1050282
5997163
50753 J3505 7-

664478 66

Szegeden, 1913 december 31-én.
A könyvelésért: Schlesinger Sándor
AZ
I G A Z G A T Ó S Á G :
Lőw Mózes s. k., alelnök.
Weiner Miksa s. k., elnök.
Vajda Sándor s. k- Welsz Gyula dr. s. k.
Cassel Leo" s '
Cicogna Charles s. k. Heineman D. s k. Guastalla Oszkár s. k. Loewenthal Fernand s. k. Rosenfeld Nándor
F E L Ü G Y E L Ő - B I Z O T T S Á G :
Dr. Rósa Izsó s. k., elnök.
Dr. Redlich József s. k.
Obláth Lipót s. k.
Janiét Lucien s. kNYOMATOTT VÁRNAY L
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