
6 
D E L M A G Y A R O R S Z A Q 1910 november 13 

alkotmányosság szempontjából elégtelennek 
tartja. 

Héderváry gróf miniszterelnök nyilatkozott 
azután a dalmát vasútról s kijelentette, hogy 
a kormány az albizottságok ülésezése óta ha. 
tározott ebben a dologban és pedig az eredeti 
ognlin—knini terv mellett. Azután Mailáth 
József gróf szólalt föl. Ezzel a mai ülés véget 
ért. 

(Az osztrák delegáció.) 

Az osztrák delegációban a boszniai költség-
vetés folytatólagos tárgyalása során Sustersic 
képviselő föntartotta a Burián ellen beadott 
bizalmatlansági indítvány aktualitására vonat, 
kozó nézetét és kifejtette, hogy a miniszter 
sikertelenül védte az agrárbanknak adandó 
privilégiumokat. A monarchia bel- és külügy1 

politikája érdekében szükséges, hogy mi-
hamarabb rendezzük Boszniának a monar-
chiához való végleges közjogi viszonyát. 
Ha e munkát — úgymond Sustersic — Burián 
báró vezetésével lehetne befejezni, ugy nem 
tagadnék meg tőle az elismerést, amelyet most 
azonban meg kell tőle tagadni. A delegáció elfo-
gadta a bosnyák költségelőirányzatot, elvetette 
Sustersic javaslatát, hogy a közös pénzügymi-
niszternek a boszniai agrárbank engedélyezése 
miatt bizalmatlanságát fejezze ki. Ezután az 
osztrák delegáció megkezdte a hadügyi költség-
vetés tárgyalását. 

* 

Bécsből jelentik: Az osztrák delegáció, amint 
Zazvorka osztrák delegátus ma Láng Lajossal, 
a magyar delegáció elnökével közölte, szom-
baton befejezi tárgyalásait. Üzenetváltásra a 
két delegáció között szükség nem lesz, mert 
a tengerészeti Vezetőség törli a költségvetés, 
bői azt az ötvenezer koronás tételt, amelyet 
az osztrák delegáció tengerészeti kísérleti 
állomásra megszavazott. Az egyeztető hetes_ 
albizottság vasárnap délben egy órakor ülést 
tart, hogy a két delegáció határozatainak azo_ 
nosságát megállapítsa. Félórával később a ma. 
gyar delegáció plénuma záróülését tartja meg 

N f l P I J I I R E K 

A rókusi templom. 

— Elkészüit a főoltár. — 

(Saját tudósítónktól.) Csernoch János csanádi 
püspök rendelkezéséből Jászai Géza bodrog-
monostori apát, szeged-belvárosi esperes-plébá-
nos november huszadikán, vasárnap beuedikálja 
az uj szeged-rókusi templomot. A fölszentelés 
a püspök dolga, az előzetes megáldást 
azonban Szeged főpapja végzi, ugyanaz a férfiú, 
aki rókusi esperes-plébános korában kezde-
ményezője volt az uj templom építésének ós 
akinek vasakarata és hitbuzgósága hozta létre 
az uj templomot. 

Az uj rókusi templomról a Délmagyarország 
már megírta, hogy klasszikus alkotás. A ma-
gyar provincián ritkítja párját a szeged-rókus-
templom, amelynek főoltára is elkészült, amei 
lyet szerdán délelőtt mutattak be a sajtó kép-
viselőinek. 

Már nagy a rend és a tisztaság a templom-
ban. Ebben a templomi tisztaságban áhitatot-
keltően tárul elénk a karrarai márványból 
épült főoltár, Kálmán Ede pécsi szobrász és 
oltárépitő mestermüve. A főoltár meglep plasz-
tikus arányaival, finom kidolgozásával és stíl-
szerű bearanyozásával. A főoltár előkelő gót-
stilusban épült, egy fő- ós két oldaltornya van. 
Kétoldalt két szoborfülkében a Jézus- és Mária-
szive-szobor áll, elragadva szépségével és a 
kidolgozás kifejező erejével. A két szobor kö-
zött egy nagy képfülke van, benne idősebb 
,T astagh György festőművész szentképével, 
•mely Vasas Szent Rókust ábrázolja. A kép 
fensége a legharmonikusabban érvényesül a 

gyönyörű oltár kellő közepében. 

A művészi kivitelű oltári szobrok között fog. 
lal helyet a vörösrézből való szentségház-doin-

bormü, aranyozott bronzajtóval. Ez a dombormű 
szabadkézi készítmény és szintén mestermü. 
A szentségház alatt látható, az oltár alsó ré-
szén, a tizenkét apostol domborművű reliefje. 
Egymás mellett sorakozva, az apostolok gár-
dája igen jó benyomást kelt. 

A főoltár tizenhárom méter magas, ötödfé] 
méter szóles és másfél méter mély. Az oltár-
hoz három lépcső vezet, amelyek szintén kar-
rarai márványból valók, ép ugy, mint a hatal-
mas szentélykorlát, mely a főoltárt elzárja a 
nagy hajótól. A főoltártól jobbra a főpapi emel. 
vény áll, baldachinnal bevonva, balra a kegy-
úri helyek, Szeged város cimeróvel. 

A főoltár és a szentélykorlát összesen húszon" 
kétezernyolcszáz koronába került, a szakértők 
véleménye szerint oly mesteri alkotás, hogy a 
szegedi fogadalmi templom főoltárát is Kálmán 
Edével fogja a hatóság elkészíttetni. így nyi-
latkozott a helyszínen Schulek Frigyes, az 
európai hirü templomépitö, aki a fogadalmi 
templomot tervezte és építi. A nagynevű mes-
ter, a vele jelenvolt Lázár György dr polgár-
mesterrel együtt, a legmelegebben üdvözölte 
Kálmán Edét, a rókust templom főoltárának 
zseniális építőjét, aki már legközelebb Pécsről 
Szegedre költözik, hogy a fogadalmi templom 
főoltárának és egyéb szobormüveinek évekig 
tartó munkáját végezze. 

A rókusi uj templom vasárnapi megáldása a 
most ismertetett főoltár mellől történik, de lesz 
egyházi funkció a négy mellékoltárnál is. 

— A vasúti praginatika reformja. A kor 
mánynak az a terve, hogy a vasúti szolgálat1 

pragmatikát megváltoztatja, elkeseredést kel-
tett az ellenzéki pártok körében. A képviselő-
ház folyosóján ma sokat beszéltek a kormány 
e szándékáról. Bartha Ödön pártonkívüli függet-
lenségi képviselő interpellációt akart ma elő-
terjeszteni a pragmatika dolgában, hogy a kor-
mánytól nyilatkozatot kérjen, mivel azonba11 

Héderváry Károly gróf miniszterelnök még 
Bécsben tartózkodik, interpellációját szombatra 
halasztotta. 

— József iőhercegj SEerczel tanárnál. Bu-
dapestről jelentik: A betegen fekvő llercze 
tanárt ma újból meglátogatta József főherceg 
a Fasor-szanatóriumban. A főherceg hosszú 
ideig időzött a professzornál és örömének adott 
kifejezést gyógyulásának gyors haladása miatt. 

— Vizsgálat a szegedi postahivatalban. 
Demény Károly posta- ós távirő-föigazgató, a bu-
dapesti postai kerület igazgatója, amelyhez Szeged 
is tartozik, tegnap Szegedre érkezett, hogy az 
itteni posta- és táviróhivatalban vizsgálatot 
tartson. Ezelőtt tizennégy évvel járt Demény 
Károly Szegeden, akkor még mint posta- és 
táviró-igazgató és azóta a szegedi postahiva-
talban vizsgálatot nem tartottak. Most a fő-
igazgatóval jött Szegedre Uclvary Imre posta-
és táviró-számtanácsos, Csath Béla titkár és 
Pintér László számellenőr. A vizsgálat az egész 
délután folyamán tartott. A főigazgató részle-
tesen érdeklődött minden, az ügykezelésre vo-
natkozó dolog iránt és megelégedéssel állapí-
totta meg, hogy minden a legnagyobb rend. 
ben folyik s a főigazgató külön 'megelégedését 
fejezte ki Védfy Győzővel, a szegedi posta- és 
táviróhivatal főnökével és Kopasz Józseffel 
szemben, aki a telefonosztály vezetését látja 
el kifogástalan lelkiismeretességgel. 

— Székely Gáfooriié tiszteleiére. A Sze. 
gedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegyesület Leány-
osztálya özvegy Székely Gábornó úrasszony 
tiszteletére, őfelségétől az Erzsébet-éremmel 
történt kitüntetése alkalmából, a Katolikus Kör 

helyiségeiben november huszadikán délután ha^ 
órakor tánccal egybekötött hangversenyt rendez. 
Belépő-dij szemólyenkint egy korona. 

— Moszorumegváltás. A szegedi közúti 
vaspálya részvénytársaság Löm Tivadar dr bu-
dapesti ügyvéd, a társaság igazgatósági tagjá-
nak halála alkalmából koszorumegváltás címén 
huszonöt koronát juttatott Lázár György dr 
polgármester kezéhez, a siketnémák szegedi 
intézete javára. 

— Az angol vá lság. Londonból jelentik : 
A választás legkorábbi határideje december 
harmadika. Asquithnekés Churchill Winston-
nak nyilatkozataiból azt következtetik, hogy 
a király a válság lefolyását és befejezését 
siettetni akarja. 

— Megtámadott mandátumok. A Kúria két 
választási tanácsa ma folytatta a zilahi és a 
pécsváradi mandátum ellen benyújtott petíciók 
tárgyalását. A Lengyel Zoltán zilahi mandá-
tuma ellen beadott petició tárgyában délután 
hirdette ki a Kúria határozatát és elrendelte a 
bizonyítást a fölhozott négy vesztegetés esetére, 
A vizsgálattal a Kúria a debreceni királyi táb-
lát bizta meg. — A Pócsváradon megválasz-
tott Frey János dr néppárti képviselő mandá-
tuma ellen benyújtott petició ügyében a Kúria 
november tizenkilencedikén délben fogja hatá-
rozatát kihirdetni. 

— Öngyilkosság egy szanatóriumban* 
Egy budapesti ligeti szanatóriumban az éjszaka 
öngyilkosság történt. Súlyosan idegbajos ember 
leugrott második emeleti szobája ablakából a 
kertbe és meghalt. Mezei József ötven éves 
cinkotai aljegyző tiz nappal ezelőtt került a 
szanatóriumba, hogy ott heves főfájását és 
súlyos idegbaját gyógykezeltesse. Ugylátszik, 
a szerencsétlen ember fájdalmai nem enyhül, 
tek, mert arra határozta magát, hogy a beteg-
ség elől a halálba menekül. Tegnap este szo-
bájába ment és az ajtót magára zárta. Reggel 
vették csak észre, hogy holtan fekszik, arcra 
borulva, a kert kavicsos utján. Mezei szobájá-
nak második emeleti ablakából ugrott le. Leve-
let, irást nem hagyott. Holttestét elszállitot" 
ták a bonctani intézetbe. 

— A Ijíina-parkot fölgyújtották. Bécsből 
jelentik : A rendőrség ma áttette a Luna-park-
ban tegnapelőtt történt tüzeset aktáit az ál-
lamügyészséghez. A vizsgálat ugyanis kiderí-
tette, hogy a tüzet gyújtogatás okozta. Nincs 
azonban kiderítve, hogy ki követte el a gyuj-
togatást. A rendőrség vizsgálata során kide-
rült, hogy az egyik paviilonban kiütött tüzet 
azért nem lehetett eloltani, mert a park víz-
vezetéke nem működött jól és a vízvezetéki 
csövek mind rosszak voltak. E miatt most nagy 
a fölháborodás a Práter környékén, mert 
ugyanez a csővezeték van a vadászkiállitás 
egész területén, ahol tehát tüz esetén a legna-
gyobb veszedelem keletkezik. A tegnapelőtti 
tűznél veszedelem fenyegette a vadászati kiál-
lítás magyar pavillonját, mert ez van legköze-
lebb a Luna-parkhoz. Azt mondják, hogy csak 
az ellenkező irányú szélnek köszönhető, hogy 
a tüz nem terjedt át a magyar pavillonra. 

— A nagybeteg Tolstoj. Pétervárról érke. 
zett táviratok jelentik, hogy Tolstoj Leó még 
mindig nagybetegen fekszik az astepovói vasúti 
állomáson. Az állomásfőnök a saját szobáját 
engedte át a nagybeteg költőnek. Láza még 
mindig nagyfokú. Tolstoj időnkint eszméletlen. 
Háziorvosa, aki mindig mellette van, aztállitja, 
hogy Tolstojnak már többször voltak ilyen 
rohamai és gyakran volt ilyen állapotban, de 
mindig kilábalt a betegségből. Reméli, hogy 
most is legyőzi a bajt. Mindamellett, a beteg 
korára való tekintettel, nem meri határozottan 
állítani, hogy most is megmentheti az életnek-
Igen érdekes, hogy a kormányzó őrködik afölött, 
hogy Tolstoj ne zavartassák. Elrendelte, hogy 
amennyire lehet, az állomásépület előtt csönd 
legyen és senki se háborgassa a beteget. A 
perui érsek hivatalosan kijelentette, hogy nem-
csak mint megtérő bűnöst, de mint gyógyulást 
keresőt is, a kolostor befogadja Tolstojt. 

— Magyar név. A belügyminiszter megen-
gedte, hogy Winternitz Illés egyetemi hallgató, 
szegedi lakos családi nevét Tarján-ra magya-
rosithassa. 

— Cnricné: az Akadémia tagja. Párisból 
jelentik: A halhatatlanok között szokatlan 
élénkség támadt, mert akadtak, akik Gernes 
elhunyt akadémikus helyére Curienét, a rádium 
tudós fölfedezőjét akarják behozni az Akadé-
miába. Ez volníT az első eset, hogy asszony ke-
rül a halhatatlanok közzé. A kiválasztottak 
egyrésze kézzel-lábbal dolgozik, hogy megaka-
dályozza a tervet, mert az akadémia szabá-
lyai közt van egy paragrafus, amely kirekeszti 
a nőket a halhatatlanok közül, sőt ugy szól ez a 
szakasz, hogy asszonyok a tudósok gyülekeze-
tének tanácskozásán sem lehetnek jelen, De 
erős ezzel szemben Curiené pártja is, amely a 
tragikus végű Curie emlékét akarja inegtisz-


