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A szóló, mint bán ugyanazt az álláspontot 
foglalta el a fiumei kérdésben, mint ma Apponyi 
Albert gróf. Hogy Fiume eiborvátosodik, ez a 
város földrajzi fekvésének következménye, mert 
8 lakosság szaporodása természet szerint a kö-
rülfekvő vidék horvát népességéből történik. 
Hzt a folyamatot nem lehet sem elősegíteni, 
sem meggátolni. Fiume kormányzata s a városi 
közigazgatás különben is negyvenöt esztendő 
óta mindig az olaszok kezében volt 8 ezeket 
csak nem lehet azzal gyanúsítani, hogy a horvá-
tositást pártolták. Egyébként nem azt mondta 
a múltkoriban, hogy a kormánynak nincs poli-
tikája Fiúméban, csak azt, hogy semmi uj poli-
tikája nincs, hanem megmarad az eddigi irány-
it mellett. Kéri a tétel elfogadását. (Helyeslés 
ós éljenzés a jobboldalon.) 

(Batthyány Návay ellen.) 

Palányi Dezső félreértett szavait igazította 
helyre. 

Batthyány Tivadar gróf ugyanezen a cimen 
áll föl szólásra, s erre a fiumei állapotokról 
kezd beszélni. 

Návay Lajos elnök figyelmezteti a szónokot, 
hogy ne lépje tul a tárgy körét. 

Batthyány Tivadar gróf közeledik a tárgyhoz, 
de újra fejtegetésekbe bocsátkozik. 

Az elnök ismételten figyelmezteti a szónokot, 
hogy kénytelen lesz megvonni tőle a szót, ha 
"em alkalmazkodik fölszólalása jogcíméhez. 
(Nagy zaj a baloldalon.) 

Batthyány Tivadar gróf (az asztalra csap): 
Ha minduntalan megakadályoznak abban, hogy 
megvédjem a magam fölfogását, befejezem. 
(Leül.) (Nagy zaj a baloldalon.) 

Az elnök kérdi a Házat, elfogadja-e a tételt. 
A jobboldal szavazásra áll föl. 

Batthyány Tivadar a házszabályokhoz kér 
szót. 

Az elnök: Kimondtam a határozatot. Mór 
n'ncs helye fölszólalásnak. 

Fölkiáltások a baloldalon : A házszabályokhoz 
"findig lehet beszélni. 

Batthyány Tivadar gróf: Az elnök elrendelte 
a szavazást. A házszabályok szerint a kérdés 
föltevése és a szavazás teljes csöndben rende-
'endő el. Most azonban a nagy zajban nem 
hallottuk, miről történt a szavazás. 

Az elnök (a jegyzőhöz): Mi következik? 

Fölkiáltások a baloldalról: Zárt ülést kérünkI 
(A jegyző tovább olvassa a tételeket.) Miről 
yati szó? Nem tudjuk, mit tárgyalunk? 

Lovászy Márton: Ez komédia! 
Az elnök Lovászyt rendreutasítja. 
Lovászy Márton: Parlamentáris tárgyalást 

kérünk. 
Az elnök: Én pedig parlamentáris viselkedést. 
Lhaly Ferenc a negyvennyolcas honvédek 

"yugdijának fölemelését, sürgette ezután. 

Héderváry Károly gróf miniszterelnök kijelen-
tette, hogy a kormány sose tartotta magát 
szigorúan az e cimen megszavazott tételhez. A 
mult évben is épen kétszeresen lépték tul a 
megállapított költségeket. Most sem fognak az 
elől elzárkózni, hogy szükség esetén több segít-
séget is utalványozzanak. 

Ostffy Lajos és Kovács Gyula szólt még a té-
telhez, amit a Ház ezután megszavazott. 

(A belügyi tárva.) 

A bolügyi tárca költségvetését Beöthy László 
ismertette és ajánlotta elfogadásra. Rámuta-
tott a modem közigazgatás nagy jelentőségére 
és a föladatok sokaságára, melyeket az élet 
hatáskörébe utal. Bizonyos fogyatkozásait a 
mai rendszernek csak egy általános és gyöke-
res reformmal lehet majd megoldani. Addig is 
arra kell törekednünk, hogy meglévő eszközök 
gazdaságos fölhasználásával elégítsük ki az 
emelkedő szükségleteket. Erre az alapelvre tá-
maszkodik a költségvetés, mikor a beligazga-
tás négy legfontosabb ágazata közt arányosan 
osztotta föl a rendelkezésre álló összegeket, 
különös súlyt vetve a közbistossági intézmé-
nyek. fejlesztésére. 

Beöthy beszédét a jobboldal nagy tetszéssel 
és tapssal fogadta. 

Az ülés két órakor végződött. 

Túlzsúfolt a szegedi bábaképző 
— S o k a z a n y a , kevés a hely. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi bábaképző 
intézetben nap-nap után tömegesebben je-
lentkeznek fölvételre a szülés előtt álló 
anyák, akik között sokan vannak messzi 
vidékekről jövők is. Azonban a bábaképző 
túlzsúfolt gyermekágyas betegekkel, igy ter-
mészetes, hogy csak annyi ujabb jelentkezőt 
fogadhat be az intézet vezetősége, amennyi-
nek helyet tudnak szorítani. Ez pedig annál 
inkább nehéz és kétséges, mert a betegszo-
bák és kórtermek állandóan tul vannak 

* zsúfolva s az ujabb jelentkezők számára az 
intézetben található más helyiségeket kell 
átalakítani. 

Ez a nagy látogatottság mindenesetre az 
intézet kitűnő hírnevét igazolja. Abban pe-
dig, hogy a szegedi bábaképző egyik leg-
kiválóbb ilynemű intézményévé lett az or-
szágnak, legfőbb része az igazgató-főorvos-
nak, Mann Jakab dr-nak van, aki az intézet 
élén folytatott működésével általános meg-
elégedésre és elismerésre tett szert. Maga 
az a tény, hogy a bábaképző betegeiről 
Mann Jakab dr gondoskodik, már eleve ki-

— Jó napot Vejti koma ! — köszönt ba-
rátságos vidámsággal András. 

— Jó napot! No mi újság? 
—- Igy ám: nem anná kee vissza a fejszét? 
—- Má hogy annám ? Nem kifizettem ? 
— De hát csak nem akarja kee, hogy 

Vesztes legyek? 
Iszen nem vótá részög! 

A fejsze ott feküdt a satu mellett a szer-
Számpadon; András rámutatott; 
, — Hát nézze kee meg! Ojan fejsze ez, 
n°8y egy koronát érne? 

Odadtad, testvér? 
— Oda. 

Hát akkor most ne kérd! 
— De kérőm! 

Nem vagy tán piszkos gyerök, hogy 
Jf i t tennap elacc, azt máma meg vissza 
^ a rod? . . . Hát! Micsoda gondolat az! 

Böcsületös ember kee, koma? 
— Az hát! 

R No! Hát engedi a kee böcsülete, hogy 
J W m igy megkárosítson ? . . . Ijen fejszét 
Jlfen fejsze ez! Mijén nyele van ennek! 
/•(jen fogás esik vele! Csak ugy danol, 
J/'kor suhog a levegőben!... Hát hogy le-
wet azt gondóni, bogy maj ijen fejszét egy 
°ronáór igazánbu ? 

Persze! Gondótam: visszaaggya kee 
t' .nap, aztán én is ittam, kee se károsodott. 
Jkább fizetők egy deci pálinkát kamatja-
I a k . . . hát hogy hihette kee, hogy komo-

odadom? Hiszen még az isten se en-
v>né! . . . De meg kivát: nagyon szeretőm! 
"r iha a fiam vónal Má most: vóna szive 

keenek evenni tülem ? Kivánhati kee? Hát 
lehet ijet kivánni? Mikor mondom, hogy 
igen nagyon szeretöm!... 

Vejti azonban gondolt egyet. Megszívta 
egyenes szárú hetyke pipáját, oldalt fordult, 
hogy majd kiviszi. András látta, hogyan tá-
volodik tőle kedves fejszéje... és mintha 
visszanézne rá . . . olyan fényes volt, olyan 
szép, de olyan vádló és olyan szomorú... 
Vejti már az ajtóhoz ért; most azonban már 
elhagyta Andrást minden tartózkodása, teste 
ihegrázkódott, szeme vérbe borult: 

— Hová viszi kee a fejszét? — orditott 

Vejtire. 
— Viszöm; az enyim, hát vihetöm. 
— Ha viszi kee, hát meghal kee. 
— Meg-e? Hát csak üss agyon! 
Vejti hátát megborzongatta a hideg, de 

nem akart gyávának látszani; meg az ő ke-
zében volt a fejsze is! Hát csak szemtelenül 
nevetett. 

— Füstölj a vakapádnak! — kiáltotta 
András és kiverte szájából a hetyke pipát. 

Vejti ránézett és mellbelökte a fejszével. 
András fölemelte öklét, az arcába akart 
vágni. Vejti újra mellbelökte a fejszével és 
háttal az ajtónak szorult. Ekkor sikerült 
Andrásnak elkapni a fejsze nyelét, Elkapta 
és kicsavarta Vejti kezéből. Vejti harapott, 
körmölt és rúgott. András kezén megeredt 
a vér. Elordította magát, mint egy állat; 
Vejti a falnak röpült. Újra szembe akart 
ugrani. András fölemelte a fejszét. A fejsze 
lezuhant, Vejti feje kettészakadt, az ember 
elesett, meg volt halva, 

zárja, hogy a bábaképző ellen panaszok me-
rüljenek föl. Az pedig, hogy a hely keve-
sebb, mint amennyi anya fölvételre jelent-
kezik, nem a vezetőség hibája. A vezetőség 
régen sürgeti már a bábaképző kibővítését 
s a terv megvalósulása, a jelek szerint, rö-
videbb idő kérdése csak. 

De égetően szükséges is, hogy a kibőví-
tés munkája mihamarább megkezdődjék. Az 
egész Délvidékről évről-évre tömegesebben 
keresik föl a szegedi bábaképzőt a betegek 
s a főorvos mindent elkövet, hogy a túl-
zsúfoltság ellenére is csak elenyésző legyen 
azoknak a száma, akiket el kell utasítani. 
De nem is merülnek föl panaszok, mert 
mindenki tudja, hogy Mann Jakab dr, szük-
ség esetén még a fürdőszobákat is beteg-
szobákká alakittatja át s általában a leg-
nagyobb humanitással és tapintattal bánik a 
betegekkel. 

Nem állhat tehát az az eset, amelyet egy 
Kovács Józsefné nevü asszonynyal kapcso-
latban hoztak nyilvánosságra. Kovács Jó-
zsefné szegedi asszonyt, aki szülés előtt ál-
lott s a bábaképzőben fölvételre jelentke-
zett, áll ítólag kirúgták volna a bábaképző-
ből. Mann Jakab dr, igazgató-főorvos ezzel 
szemben a következő cáfoló nyilatkozatot 
tette munkatársunk előtt: 

— Nem értem, hogy micsoda célzattal terjeszt-

hetnek ilyen hireket egy meg nem történt eset-

ről. Tény, hogy Kovács Józsefné fölvételre je-

lentkezett a bábaképzőben, de mivel nem volt 

hely s különben is nem állott közvetlen szülés 

előtt, nem vehettük föl, mert rajta kivül sok 

olyan szegény asszony volt még, akik sokkal 

inkább rászorultak a fölvételre. Ezek már az 

utolsó pillanatokban voltak. Akik nem járnak 

utána ós nem látják személyesen, azok nem 

is tudhatják hogy mi mindent elkövetünk, hogy 

a legszükségesebb esetekben bárhol helyet 

tudjunk adni a szülés előtt álló anyáknak. Hi-

szen, ha Kovács Józsefné közvetlenül szülés 

előtt állott volna, más hely nem lévén, akár a 

fürdőszobába bevitettem volna a számára, ha 

csak egy diványt, vagy egy egyszerű szalma-

zsákot is. De akkor még nem volt erre szük-

ség, az asszony nyugodtan, minden panasz 

nélkül eltávozott, azóta nem jelentkezett újra 

s a gyermekét otthon, a lakásán szülte meg. 

Érthetetlen dolog, hogy ezt rosszakaratú táma-

dásra aknázzák ki. Mert ami az asszony ki-

rúgását illeti, erre még válaszolni sem érdemes. 

Ilyennek az a publikum, amely évtizedek óta 

csak előnyösen ismeri a szegedi bábaképzőt, 

semmikópen sem ül föl. 

Ennyit mondott az intézet kiváló igaz-
gató-főorvosa. S ismételten hangoztatjuk, 
hogy maga az a tény, hogy Mann Jakab 
dr, ez a kiváló tudásu orvos és minden-
képen intakt ember áll a bábaképző élén, 
kizárja mindennemű brutalitásnak még 
csak a föltevését is. 

Az összeférhetet lenségi b i zo t t ság ü lése . 
Budapestről jelentik: A képviselőház állandó 
összeférhetetlenségi bizottsága csütörtökön dél-
után négy órakor Tisza István gróf elnöklésé-
vel ülést tartott. Az ülés tárgya Lévay Lajos 
báró összeférhetetlenségi ügye volt. Beöthy 
László előadó bejelentette a belügyminisztérium-
hoz intézett átiratot, mely arról kiván fölvilá-
gosítást, hogy Hamburg, Amerika, a Line és a 
magyar állam között volt-e üzleti összeköttetés ? 
A bizottság tisztázta azt a körülményt, hogy 
március huszonötödike előtt összeférhetetlen-
ségi eset nem forgott fönn. Annak az elbírálá-
sát pedig, hogy március tizenötödikén tul for-
dult-e elő összeférhetetlenségi eset, a házsza-
bályok által előirt módon az ezután összeülő 
itélőbizottság elé utalják. 

H á r o m s z á z repü l őgép . Londonból jelentik: 

Az orosz hadügyi kormány hatvan millió rubelt 

fog háromszáz repülőgép beszerzésére forditani. 

Eddig Oroszország egy bristoli gyárban nyolc 

kétfödeles, öt Farman-rendszerü ós negyven egy-

födeles Blériot-gópet vásárolt. Az egész aerop-

lán-flotta a jövő nyárra elkészül. 


