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bocsátani. Természetes tehát , hogy 
az elmebajosok helyes ápolásáról, 
aneggyógyitásáról beszélnünk, hin-
nünk szinte ostobaság volna, sőt a 
legtöbb megmenthető elmebajos ment-
hetet lenné siilyed s a legtöbbet sze-
re tnék ós próbálják is a lipótmezei 
tóbolydába mindhalálig elhelyezni. 
A kórház körül nem locsolnak. A 
por, mint sötét kisér tet száll a dü-
ledező középület i'eló. Szegeden ál-
talában nincs viz. És duplán nincs 
a kórházban. Előfordul nem egyszer, 
hogy tikkasztó, halálhörgéses éjjel 
szomjan epednek a betegek. 

Nemcsak a betegeknek, de orvo-
saiknak is elkeseredése leírhatatlan. 
.Hisz olyan önfeláldozó, képzet t or-
vosok vannak a szegedi kórházban, 
akik megfelelő, emberséges viszo-
nyok között csodákat müveinének. 
De igy az általános eredménytelen-
ségen nem vál toztathatnak. 

A képviselőház ülése. 
- Saját tudósítónktól. -

A szerdai ülésén befejezte a 
Ház az appropriációs,vitát és ugy 
általánosságban, mint részleteiben 
^Megszavazta a javaslatot. A be-
terjesztett határozati javaslatokat 
-Batthyány Tivadar gróf javasla-
tának a kivételével, elvétették. Az 
klós legjelentősebb része Volt az 
a beszéd, amelyben Héderváry 
Károly gróf miniszterelnök vála-
szolt a vita során elhangzott be-
szédekre. 

Az ülést tiz óra Után nyitotta 
5 meg Kabos Ferenc alelnök. Be-
jélenti, hogy Láng Mihály dr és 
Tausser Béla mandátumait nem 
támadták meg, igy tehát azokat. 
Benyovszky Sándor gróf, Marko 
László, Fekete Márton ós Mala-
Hnszky György képviselők szabad-
ságot kértek. Kérelmüket, teljesí-

ttette a Ház. 
Interpelláció 

msak egy volt bejegyezve. Benedek 
János interpellált a Gsomagszál-
Jitó részvénytársaság ügyében. Az 
elnöki előterjesztés titán az 

appropriációs vita 
következett. Héderváry Károly 
gróf miniszterelnök válaszolt a 
vita során elhangzott beszédekre. 
Holló Lajos fölszóJalásával szem-
ben kijelentette, hogy a véderő-
yeformra szükség van. A szónokok 
azon vádjával szentben, hogy a 
jelen parlament nem fejezi ki a 
népakaratot, kijelenti, hogy az 

-utolsó választások alkalmával a 
kormány minden erőszak nélkül 
nyerte el a többséget, pedig a 
programjában a véderöreform is 
benne volt. A kormány a refor-

mot végre is fogja hajtani minden 
megszakítás nélkül. Ezután a nép-
jólétről beszélt és rámutatott 
arra, hogy az egész országban 
anyagi és szociális téren javulás 
állott be és remény van arra, hogy 
a 'terhek is meg fogják adni a 
gyümölcsöket. Batthyány Tivadar 
grófnak válaszolva kijelenti, hogy 
a külügyi politika teljesen meg-
nyugtató és a nagyhatalmi állás-
nak" megfelelő. Kilátásba helyezi a 

magyar ágyúgyár 

íölállitását. Rámutat arra, hogy 
Bosznia államügyi helyzetét tör-
vényjavaslattal fogják rendezni. 
Hosszasan foglalkozik a választói 
joggal és kijelenti, hogy arról már 
többször nyilatkozott. A javasla-
tot addig nem lehet benyújtani, 
amig a népszámlálási adatok ké-
szen nincsenek. Addig csak frá-

zisokkal lehet dolgozni és erre az 
útra nem akarja követni az ellenzé-
ket. Ha az adatok meg lesznek, be is 
terjeszti a javaslatot, csak akkor 
azután ne akarja az ellenzék an-
nak törvényerőre emelkedését 
megakadályozni. Rámutat arra, 
hogy a kormány minden téren 
teljesiti a kötelességét. Kéri a be-
nyújtott határozati javaslatok el-
utasítását és a törvényjavaslat el-
fogadását. 

I)ésy Zoltán a zárszó jogán szól. 
Polemizál Lukácscsal és a minisz-
terelnökkel. Kijelenti, hogy a kor-
mánynak kötelessége volna a 
Házat föloszlatni, mert ez a par-
lament nem fejezi ki a nemzeti 
akaratot. 

Héderváry Kárqly gróf minisz-
terelnök visszautasítja ezt a vádat. 
A 67-es párt megvárta azt az 
időt, amig a nemzeti akarat el-
söpri a koalíciót, az ellenzék is 
várja meg azt az időt, amig a 
mai kormányt elsöpri a nemzeti 
akarat, kéri a javaslat elfogadását. 

A Ház ezután Batthyány Tiva-
dar gróf határozati javaslatának 
.kivételével valamennyi határozati 
javaslatot elvetette és az appro-
priációs 

javaslatot elfogadta. 
Rövid szünet után részletéiben 

is elfogadták a javaslatot. 
Heltai Ferenc a közlekedési >bi-

.zo.ttság több jelentését terjeszti 
be. A jelentések helyiérdekű vas-
utakra vonatkoznak. 

Beöthy László a pénzügyi bi-
zottság jelentését terjeszti be az 
Országos Földhitelintézet fölállí-
tásáról. 

Rács Endre kifogásolja a javas-
latot és nem fogadja azt el. 

KÖZIGAZGATÁS. 

Csökken a vízhiány. 

— S a j á t t udó s i l ó n k l ó i . — 

Tavasz óta állandó a.pánivá, hogy 
Szegeden nagy a vissbiány: Voltak 
esetek, hogy már az első emeleten 
sem tudott vizet kapni a lakó, akit 
könyörtelenül Végrehajtottak, ha 
nem fizettfé pontosan a vízdíjat. A 
Délmágyaroi'séág állandóan foglal-
kozott ezekkel a panaszokkal és 
épen mi voltunk azok, akik legelő-
ször rámutattunk a bajok forrására. 
Még a kánikula előtt megírtuk, lvogy 
nem a közönség az oka a vízhiány-
nak, hanem a rendszer. Nem azért 
szűkölködik Szeged vízben, mert a 
közönség vizpazarló, hárem azért, 
mert itt az utcákat is a vízvezeték-
ből locsolják és azt a vizet, amit 
ilyenformán használnak, illetve po-
csékolnak el, a közönségtől vonják 
meg. 

Elhatározta legutóbb a városi ta-
nács, hogy a kérdés olyan irányú 
megoldásáról fog gondoskodni, amely 
megoldás lehetővé teszi azt, hogy az 
utcák locsolására máshonnan szerez-
zenek vizet és a vízvezeték tartal-
mát ne vonják el a közönségtől. A 
tanács ugy döntött, hogy lajttőltő 
állomásokat szerel . föl, ezeken az 
állomásokon a Tisza vizéből töltik 
meg a iajtokat és igy nem lesz szük-
ség a jövőben arra, hogy az utcákat 
ivóvízzel, öntözzék. 

Az első lajttőltő állomás a szem-
kórházzal szemközt már meg is kezdte 
a működését. Eri az állomás másfél 
perc alatt három !ajtót képes meg-
tölteni, tehát aránylag rövid idő alatt 
megtölti mind a tizennyolc lajtot. 
Holnap dolgozni kezd a második 
lajttőltő állomás is, amely a közúti 
liidnál van és két héten belül a 
Felsőtiszaparton és a Mars-téren 

lévő állomásokat is özembe helyezik. 
Ez a fontos változás azt jelenti, 

hogy két hét múlva naponkint négy-
száz köbméter vízzel több jut a közön-
ségnek. Ennyi vizet használnak fül 
minden nap locsolásra és a jövőben 
ezt a mennyiséget nem a vízveze-
tékből veszik, hanem a Tiszából. 
Természetesen ez még nem jelenti 
a bajok teljes megszűnését, nem je-
lenti azt, hogy Szegeden nem lesz 
a jövőben vízhiány. Kétségtelen, 
hogy javul a helyzet, azonban még 
mindig gondoskodni kell radikális és 
a bajokat gyökeresen megszüntető 
módszerről. A mérnökség azt mondja, 
hogy a vízhiány csak ugy szüntet-
hető meg, ha kötelezővé teszik a 
vízórák használatát. Hogy ez tényleg 
megszüntetné-e a bajokat, kérdés. 
Egy azonban bizonyos: valamit kell 
tenni és pedig sürgősen kell tenni, 
mert — hiába — vizre szükség van. 

— A s z e g e d i k f i zegészség i igy . Az 
elmúlt két hétben Szegeden egy ál-
himlő, 19 kanyaró, 8 vörheny, 2 tí-
fusz, 4 roncsoló toröklob, 2 orbáhc 
ós egy gyermekágyi láz esetet je-
lentettek be a főorvosi hivatalnál. 
Ez azt jelenti, hogy a ragályos be-
tegségek s zárna örvendetesen csök-
ken. 

— A tanya i vasul . A tanyai vasút 
ügyében Lázár György dr polgár-
mester kedden délutánra értekezle-
ted hívott össze. Erién az értekezle-
ten az ujabb megoldási tervéket 
tárgyalják. A tanyai vasút közigaz-
gatási bejárásának alapjául szolgáló 
tervek elkészitóséhez B&esstay László 
hozzáfogott és a helyszíni kitűzése-
ket a jövő hétep mérnökeivel együtt 
megkezdi. 

TAVI RÁTOK. 

A kolevaveszet le lem. 
Újvidék, julius 5. 

Újvidéken a Konstantinápolyból 
érkező utasok podgyászát elszedik 
és vasúton küldik utáuik. Ezen-
kívül minden utast alaposan meg-
vizsgálnak. 

Vli'ul Aurél t nem választot ták 
meg . 

Déva, jvilius 5. 

Téves a lapoknak az a hire, 
hogy Vidd Aurél, a hírhedt nem-
zetiségi agitátort Hunyad megye 
alispánjának választották meg. 
Vlád csak 47 szavazatot kapott, 
alispánnak Csulay Lajos megyei 
főjegyzőt választották meg. 

r 
Alerénylet B o d a főkapi tány 

el len. 
Budapest, julius 5. 

A budapesti rendőrség névtelen 
levelet kapott, hogy két soffőr me-
rényletet tervez Boda Dezső főkapi-
tány ellen. A rendőrség kinyomozta, 
hogy a levelet Pataky László bér-
kocsis irta, aki kihallgatása során 
elmondotta azt, hogy hallott ilyen 
tervről. Nyomoznak az állítólagos 
merénylők után. 

Károly i Mihály gróf ba lese te . 
Báttaszék, julius 5. 

Károlyi Mihály, gróf, az OMGE 
elnöke, országos képviselő Bátta-
szék mellett kifordult az automo-
bi Íjából és súlyos bordatörést szen 
yedett. A grófot azonnal Bnda-
pestro szállították. Állapota sú-
lyos. 

Munkában 

a cigányasszonyok. 
- Saját tudó silónktól. -

A szegedi rendőrség jó fogást 
csinált, mikor letartóztatta Sár-
közi Ilona és Kovács Teréz ci-
gányasszonyokat. Sárközi Ilonát 
egy régebbi bűne miatt kereste a 
rendőrség, mig Kovács Terézt ab-
ban a pillanatban csipte nyakon 
Vecsernyés detektív, mikor a he-
tipiacon Szűcs József dr ügyvéd 
feleségének ridiküljében tartott 
szorgos és tüzetes vizsgálatot. A 
két cigányasszony tagad, még pe-
dig a lehető legravaszabb módon, 
mert első sorban személyazonos-
ságát akarja mindkettő letagadni. 

Sárközi Ilona ellen csalás miatt 
indult meg az eljárás. Felföldi Pi-
ros cselédleány még május hónap-
ban panaszt tett ismerétlen nevÖ 
cigányasszony ellen, hogy az fur-
fangos módon 400, Korona értékű 
tárgyakat, qsalt ki tője. Kártyát 
vetett neki és a kártyák járásá-
ból azt olvasta ki, hogy Felföldi 
Pirost mér nem szereti a vőle-
gény jelöltje. A hiszékeny cseléd-
leány megdöbbent és könnyes 
szemekkel fordult a kártyaveté 
cigányasszony felé: 

— Nem lehetne ezéti segíteni? 
A cigányasszony kapva kapott 

•az alkalmon. 
- Dehogy nem lelkem. Lehet 

ezen segíteni. De még hogy le-
het, csak egy kis lóvé kell hozzá. 
Reszkiroz-e valamit? 

Felföldi -Piros beugrott és több 
izben adott a cigányasszonynak 
értékes tárgyakat, mert azok kel-
lettek a nagy varázsláshoz. A ci-
gányasszony a csengő forintokat, 
meg színes selyem kendőket az-
zal vitte el a cselédleánytól, liogy 
majd ha . már nem kell a „ráol-
vasásnál", vissza fogja adni. 

Két hét múlva jelentkezett is 
újra, de selyemkendő nélkül. 

— Jaj lelkem, nagy baj van ám. 
— Az. Istenért, mi az ? — kér-

dezte ijedten a hiszékeny leány. 
A cigányasszony elmondta: 
— A szerelem ördögének sem 

a pénz, sem a selyemkendő nehi 
volt elég. Többet követel, mert 
nagy szerelmet akar csinálni köz' 
ted, meg a vőlegényed között Ad-
jál még egy pár forintot, meg 
egy pár selyem kendőt, azután 
rendbe lesz a dolog. 

A ravasz cigányasszony oly si-
mán és szépen beszélt a szere-
lemről, liogy Piros meghozta, » 
szerelem ördögének még a pót-
áldozatot is. 

A cigányasszony nem is jelent-
kezett többet Felföldi Pirosnái, 
sőt a rendőrség se találkozott 
vele mindaddig, mig Zaj András 
rendőr kedden el nem fogta. 

A minden hájjal megkent ci-
gányasszony a rendőrkapitány 
előtt is ravaszkodik, de itt már » 
furfang se használ. 

Kovács Terézt is kedden hall-
gatták ki, illetve csak akarták 
kihallgatni, mert a cigányasszony 
még azt is tagadja, hogy él. 

— Maga az a Kovács Teréz? 
- kérdezte tőle Szakáll kapitány-

— Én is Kovács Teréz vagyok 
de nem az, akit keresnek, mert 
az már régen meghalt. 

— Hát ezt honnan tudja? 
— Én fogtam be a szemét ké-

rem. Az szokott zsebb® keresgél' 
ni, nekem nem az a mestersége"'-
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