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Molnár Ferencnek ez a határozott és elő-
kelően nyugodt nyilatkozata nem kiván 
semmiféle megjegyzést. 

A szegedi vasutas palota. 
— Kiírták a tervpályázatot. — 

(Saját tudósítónktól.) Május hónapban a buda-
pesti vasutigazgatóság száz tisztviselője érke-
zik Szegedre, hogy mint az igazgatóság bevé-
telellenőrzési osztályának hivatalnoka, Szege-
den folytassa munkáját. Ezek a tisztviselők a 
szegedi vasúti leszámoló hivatal létszámát fog-
ják gyarapítani. A nagyarányú vasúti hivatal 
részére háromemeletes palotát épít Szeged vá-
ros, a közgyűlés határozata értelmében a kor-
csolyázó-tóren. A palota építési költsége több 
mint egy millió korona, amit az államvasutak 
igazgatósága amortizációra fog megtéríteni a 
városnak. 

Szeged város tanácsa mai, keddi ülésén el-
határozta, hogy pályázatot ir ki a vasutas 
palota terveinek elkészítésére. A már kiirt pá-
lyázat kizárólag Szegedre szorítkozik s a pályá-
zatban csakis Szegeden lakó műépítészek, építő-
mesterek és mérnökök vehetnek részt. A pálya-
terveket annak idején héttagú bíráló-bizottság 
fogja bírálat alá venni. Ez a bírálat végérvé-
nyes lesz. 

A biráló-bizottság tagjai: Csukó vathy István 
miniszteri tanácsos, államvasút! igazgató, Lázár 
György dr, polgármester, Villax Béla leszámoló 
hivatali főnök, Tóth Mihály városi főmérnök, 
Csernovics Agenor ármentesitő-társulati igaz-
gató-fömérnök, Maiina Gyula ármeutesitö-tár-
sulati főmérnök, továbbá a kereskedelemügyi 
miniszter egy építésze és a Magyar Mérnök-
és Építész-Egyesület egy képviselője. A fölté-
teleknek megfelelő és viszonylag legjobb pálya-
tervek első dija háromezer, második dija két-
ezer, harmadik dija ezer korona. A pályá-
zat határideje 1911 március tizenötödikén dél-
előtt tizenegy óra. 

A tervezési föltételek lényegesebb pontjai a 
következők: Kijelölt telek a korcsolyázó-tér 
északnyugati részéből lemetszett a mind a négy 
oldalán szabadon álló terület, az északi és déli 
oldalon tizenöt méter széles előtérrel. Iroda-
helyiségre, a jövő fejlődés figyelembevételével, 
kell hatezer négyszögméter irattári helyiségnek 
kétezerötszáz négyzetméter terület. A beköltö-
zés napján szűkség lesz százhúsz kctablakos 
és ötvenegy egyablakos szobára. Az utcai front 
minden oldalon beépítendő, de szükség esetén 
két udvari keresztszárnyépület is tervezhető. 
A főhomlokzat a keleti oldalra tervezendő, dí-
szesebb képzéssel. 

A föltótelek kikötik, hogy az épület komoly 
stílben tartandó és szecesszió mellőzendő. 

A város tanácsa ezeket a föltételeket azon-

nal meghirdeti az összes szegedi lapokban. 
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NAPI HÍREK 
Karácsony és ujéw a postán. 

(Saját tudósítónktól) Karácsony és újév nap-
ján nagy munkát végzett a szegedi posta. Leg-
több dolguk akadt a levél- ós csomagkihordók-
nak, akik rengeteg sok karácsonyi és újévi 
üdvözletet, karácsonyi és újévi ajándékot vit-
tek szét a városba a szélrózsa minden irányá-
ban. Fennakadás egy pillanatra sem történt, 
mert Védfy Győző, a szegedi posta kiváló főnöke 
gondoskodott róla, hogy a postaszolgálat a 
rengeteg levél-, hírlap- cs csomaghalmaz ellenére 
is a legnagyobb pontossággal teljesíttessék. 

Rendben is ment minden. Pedig a napi átla-
gos forgalom a kétszeresére szökött föl az év-
végi ünnepnapokon. A Szegeden föladott cso-
magok száma köznapokon átlag hatszázötven-
hétszáz volt, karácsony napjain ez a szám ezer-
kétszáz-ezerháromszázra emelkedett. Érkezett a 
karácsony előtti időben a szegedi postára kö-
rülbelül nyolcszáz darab csomag, karácsony 
napján pedig ezernégyszáz-ezerötszáz. 

Óriási munkát adott a postáknak az újévi 
gratuláló levelek kihordása. Szegedre ötszázezer 
b. u. é. k. levél érkezett mindenünnen. A Szegeden 
föladott b. u. é. k. levelek nzonban még ezt a 
számot is meghaladják : ötszáztizezer levelet to-
vábbított a szegedi posta. 

Az óv más napjain az átlagos napi arány ez: 
Szegeden postára adnak tizenhét-tizennyoicezer 
levelet, ezzel szemben naponta átlag huszonöt-
huszonthatezer levél érkezik Szegedre. 

A Szegedre érkező hírlapok száma hétköz-
napokon mintegy kilencezer, karácsony és újév 
napjain ez a szám is jóval meghaladta a napi 
átlagot. A szegedi posta hirlapforgalmi kimuta-
tásban igen érdekes, hogy Szegedről nyolc 
különféle szaklapot szállítanak a vidéki váro-
sokba. A postára föladott szaklapok száma 
átlag ezer-ezerkétszáz, újévkor ez a szám 
háromezer négyszázra szaporodott föl. 

A Szegedre érkezett csomagok, levelek ós 
hírlapok kézbesítését kilenc csomagkihordó, 
huszonöt levélkihordó ós tizenhat asszony végzi, 
ez utóbbiak nem teljesítenek állandóan szolgá-
latot a postánál. A rengeteg sok újévi gratu-
láló levelet három nap alatt vitték ki a cím-
zetteknek a Ievólhordók. 

Igen hizelgö a szegedi irodalmi viszonyokra 
és a társadalom egészséges életére, hogy por-
nografikus folyóirat vagy könyv egyetlenegy 
sem érkezik a szegedi postára. Budapest pedig 
még a külföldet is elárasztja az ilynemű termé-
kekkel. 

— A k i r á ly jobban van. Schönbrunnból 
jelentik nekünk: A király állapotáról szóló 
hirek rendkívül kedvezők. A király zavarta-
lanul jól töltötte az éjjelt és már negyedfél 
órakor reggel fölkelt s hozzálátott napi 
munkájához. Őfelsége tegnap este nyolc órá-
tól ma reggel negyedfél óráig folytonosan 
aludt és nyugtalankoáásra egyáltalán semmi 
ok sincsen. Közönséges náthája van, amilyen 
ebben az évadban s a mostani rossz időjárás 
mellett elég gyakori s ebez könnyű gége-
gyuladás járult. A király a legközelebbi 
napokat Schönbrunnban fogja tölteni, mert 
az egyenletesen temperált szojjában való 
tartózkodás a legjobb orvosság1. Őfelsége ma 
délelőtt különkihallgatáson fogadta Montc-
nuovo herceg íőudvarmestert és Paar gróf 
főhadsegódet. A király rendes szokásait nem 
változtatta meg, mert erre szükség sincsen. 
A nátha megszűnését már a legközelebbi 
napokban várják. Montenuovo herceg kihall-
gatása után a következőket mondta a rá 
várakozó újságíróknak: 

— A király kitűnően aludt ós a köhögés 
egy pillanatra sem zavarta meg álmát. Ét-
vágya jó ós náthája szünőfólben van. Étel-
rendje ugyanaz, mint amikor egészen 
egészséges és még a pikáns ételeket sem tö-
rölték belőle, amelyeket a király nagyon szeret. 
A Korresponáenz Wilhelm jelenti: A király 
náthája múlófélben van. A felség nem kö-
hög. A náthával rendszerint kapcsolatos re-

kedtség, amely a hangot többnyire fátyo-
lossá teszi, rendkívül csekély volt. 

—• Deák Ferenc szobra — márványból. 
A szegedi Deák Eerenc-szobrot Zala György 
szobrászművész készíti. A művész most arra 
kérte a város tanácsát, engedje meg, hogy a 
szobrot márványból készíthesse. Igy a szobor 
nyolcezer koronával drágább lesz. A város 
tanácsa nem teljesiti a művész kórelmét, 
hanem ragaszkodik a szerződéshez, mely szerint 
a Deák Ferenc-szobor bronzból készítendő. 

— Régi királyi kéziratok a szegedi anu-
zeamban. A szegedi szerb egyházközség a 
templom padlásán talált régi királyi kéziratokat 
a Somogyi-könyvtárnak adományozta. Erről a 
polgármester a következő átiratban értesitette 
a város tanácsát. 

A helybeli szerb egyházközség képviselője 
mai napon jelentette nálam, hogy azon négy-
száz darab királyi régi kéziratot, térképet és 
okiratot, melyet a templom padlásán találtak, 
az egyházközség tegnap tartott választmányi 
illésén a Somogyi-könyvtárnak adományozta. 
Ez adományt azzal hozom a tekintetes tanács 
tudomására, hogy az átvétel iránt sürgős intéz-
kedés volna teendő. Megjegyzem, hogy a régi-
ségek ezidő szerint az egyházközség irodájában 
vannak raktározva. Szegeden, 1911. évi január 
2-án. Lázár György dr, polgármester. 

A tanács megbízta Tömörkény István muzeinn-

és könyvtár-igazgatót, hogy a szerb egyház-

község értékes adományát hivatalosan vegye 

át ós a vezetése alatt álló múzeumban he-

lyezze el. 
— A polgármester » népkonyhán. Lázár 

György dr polgármester kedden délben meg-
látogatta a szegedi népkonyhát. A polgármes-
ter végigkóstolta az ételeket. A tapasztalt 
renddel nagyon meg vau elégedve. 

— Tízmillió Péterfillér. A fillérekből csak 
nagyritkán és nehezen lesznek milliók. Csak a 
Péterfillórek azok a fillérek, melyek tízmillióra 
is fölszaporodnak. Londonból jelentik, hogy a 
norfolki herceg, az angol katolikusok vezére, 
harminc év alatt mintegy tízmillió koronát 
küldött Péterfillér gyanánt Rómába. A pápa 
most ebből az alkalomból az aranygarkantyu-
reuddel tüntette ki a Péterfillórek milliomos 
adományozóját. 

— Hol rej tőzött Horvát i t M i h á l y ? 
Horváth Mihály püspök, 48—49-es minisz-
ter, nagy történetíró a szabadságharc le-
zajlása után menekülni és rejtőzni kény-
szerült az osztrákok elől. A bujdosó mi-
niszternek egyik rejtekhelye a csongrád-
megyei Csanytélek községben volt. Ez a hely 
a csanyteleki plébániaépület egyik szobája 
alatt levő, négy ós félmóter hosszú, egy és 
félméter széles és két méter magas pince-
helyiség, amelybe a szoba padlózatából nyiló 
rejtekajtón, — melyen akkor bútor állott s 
amely most már le van deszkázva nyolc 
falépcsőn lehetett lejutni. Itt rejtette el 
Horváth Mihályt az akkori csanyteleki plé-
bános. Körrel, ott feküdt négy facölöpön 
erősitett fapricscsen ós hogy teljesen sötét-
ségbe ne legyen, a falon egy szegen lámpa 
világított. Ez a lámpa, mely igen szép 
kovácsmunka, valamint a szeg s az ott-tar-
tózkodást igazoló egykori bejegyzések most 
Porubszky János plébánosnál vannak, aki 
azokat % napokban a szentesi nuizeumnak 
fogja elküldeni. Azok az edények, melyek-
ből Horváth Mihály ottani tartózkodása 
alatt evett, Szegváron Földváry Mihály egy-
házíinál vannak, aki azokat Körrei plébános-
tól hagyatókkópen kapta és szintén a nui-
zeumnak igórte. 

— Rii<l»pc.st lakossága egymillió. Január 

elsőjén a fővárosban a számláló-biztosok össze-

szedték akitöltött iveket. A főváros nyolcszáz-

negyvenhót számláló-járásra volt fölosztva. A 

számláló-biztosok azokon a helyeken, ahol az 

emberek önmaguk nem tölthették ki az ive-

ket, maguk jelentek meg az adatokért. Igy 

tegnap éjszaka sorra járták az éjjoli menedék-

helyeket ós sok érdekes nacionálét vettek föl. 

A számláló-biztosoknak a rendőrség is a kezűre 

járt és hogy lehetőleg senki se maradjon meg-

számlálatlanul, széleskörű razziát tartott ós igy 

vette föl a kóles elemek nacionálóját. A ház-

tulajdonosok és házfelügyelők ma adták át a 

Biztos hatású szer a 
Franki-féle HAJSZESZ 

Kitűnő szeplő stb ellen a 
Franki-féle SERA1L-CRÉME 

| H A J H U L L Á S | | A R C Z S Z É P I T Ö l 
ellen. A hajkorpát el-
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