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Nem is emiitjük azt, hogy a szegedi pénz-
tár táppénzszolgái tatása jóval meghaladja 
a két pénztár taglétszáma között levő kü-
lönbségnek az arányát. Szegeden a pénztár 
kötelékébe kilencszer annyi tag tartozik, mint 
Szentesen, ezzel szemben a fizetett táppénz 
összege Szegeden több, mint húszszor akkora, 
mint a szentesi pénztárnál. A segélyezés in-
tenzivitása tekintetében Szerit& még a kez-
det kezdetén sincs és anyagi erő hiányában 
a közel jövőben sem fog valami figyelemre-
méltót produkálni. Hacsak a fürdők és szana-
tóriumok tételét nézzük, azt látjuk abból, 
hogy amig Szentesen 319 korona 58 fillért 
fizettek ki, addig Szegeden 11,503 korona 25 
fillért fordítottak erre a célra. Ilyen számok 
mellett nem értjük, mikópen támadhat a 
szentesi pénztárnak nagyzási mániája és 
hogy vesznek emberek maguknak bátorságot 
arra, hogy a szentesi pénztárt a szegedivel 
egy napon merik említeni. 

A szentesi pénztár mult évi zárszámadása 
felesleggel zárul. 3069 K a felesleg. Ez az első 
pillanatra talán azt látszik bizonyítani, hogy 
a szentesi pénztár meg tud élni a maga lábán 
is. Csakhogy itt van egy kis bibi. Szerepel a 
zárszámadásban egy tétel, amely azt bizonyít-
ja, bogy a szentesi pénztár az elmúlt eszten-
tőben 4895 korona 24 fillért kapott a Kőrös-
Tisza-Maros ármentesitő társulattól vissza-
menőleg kivetett dijak fejében. Ha ezt az 
összeget nem kapta volna meg a pénztár, ak-
kor veszteséggel záródott volna a zárszám-
adása és miután az 1912. évi VIII. törvény-
cikk a vizátársulatokat kivonja a munkásbiz-
tositás kötelezettsége alól, a következő évek-
ben Szentesen nem számithatnak ilyen vélet-
lenül talált ós visszamenőleg kivetett ösz-
szegre és miután nem lesz mindig papsajt, 
nagyon könnyen előfordulhat, hogy Szente-
sen a buzgó és soikbakerülő kezelés mellett a 
tagok segélyezési igényét kénytelenek lesz-
nek megszorítani, hacsak azt nem akarják, 
hogy >a zárszámadás deficittel végződjék. 

Egyébiránt gém hisszük, hogy az akció va-
lami túlságosan komoly volna. A csongrádiak 
szerettek volna valami nagyot csinálni, ta-
lán azt akarták, hogy egyszer ki legyenek 
nyomtatva és igy kerülhetett bele az újságok-
ba ez a hir, amely mindössze azokra lesz kel-
lemetlen, akik esetleg kénytelenek lesznek 
miatta szaporítani az akták számát. A ki nem 
elégített ambícióknak talán fáj, hogy ezzel az 
akcióval, amely nagyképűsége miatt nevetsé-
ges, nem számol komolyan senki, aki arra 
hivatva van, de a csongrádiakat nyugtassa 
meg >az a tudat, hogy a szegedi pénztárnál 
sokkal jobb kezekben van az ügyük, mint 
Szentesen, ahol egy dologhoz értenek: miké-
pen kell kezelni évenkint ezerszáz koronát. 

NAPI HIREK 
A szegedi postahivatal uj főnöke. 

(Saját tudósítónktól.) Ma kezdte meg hi-
vatali működését Kőrössy István, a szegedi 
postahivatal uj főnöke, akit Védffy Győző 
helyére neveztek ki a szegedi postahivatal 
élére. Kőröss^ Istvánnál alkalmasabb em-
bert keresve sem találhattak volna a szegedi 
postahivatal főnökségére, mert az uj posta-
főnök nemcsak, hogy szegedi születésű em-
ber, de postatiszti szolgálatának javaidejét 
Szegeden töltötte s igy ismeri a szegedi pos-
tahivatal minden csinyját-'binját és a szegedi 
kereskedelmi élet kívánalmait. 

Kőrössy István mindössze csak négy évet 
töltött távol a szegedi postahivataltól. Ebből 
régebben két évet a Pécs kerületi Barcs köz-
ségben töltött, mint postagyakornok. Ezután 
közvetlenül a szegedi postahivatalhoz osz-
tották be és itt is maradt mindaddig, amig 
két év előtt Zólyomba helyezték át, az ottani 
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postahivatal főnökévé. Ebben a tisztségében 
érte az áthelyezés, mely Szegedre, a szülő-
városa nagyforgalmu postahivatalának fő-
nökévé jelölte ki. 

A postahivatal ügyeinek hivatalos átadása 
ma már meg is történt. A szegedi postahiva-
tal ügyeinek ideiglenes vezetésével megbí-
zott Soós posta- és távírda titkár átadta a 
hivatal vezetését a postaigazgatóság részéről 
kiküldött Rutter és Udvary posta- és távirda 
főtanácsosok jelenlétében. 

Az uj postafőnök tiszteletére a szegedi 
postahivatal tisztviselői ma este 8 órakor, a 
Gedóban társasvacsorát rendeztek. E társas-
vacsorának természetesen ismerkedés lett 
volna a célja, erre azonban nem igen volt 
szükség, mert az uj főnök a szegedi posta-
tisztek legtöbbjét még szegedi .postatisztsége 
idejéből ismeri s igy ez estély nem annyira 
ismerkedést, mint inkább a régi kollégákkal 
való ismerettség megújítását (szolgálta. Kő-
rössy Istvánt szeretettel és bizalommal üd-
vözölték régi kartársai. 

A szegedi postahivatal uj főnökét ma meg-
kérdeztük, hogy uj állásában milyen uj in-
tézkedéseket kíván megvalósítani s általán 
mik a tervei, .melyek szerint a szegedi posta-
hivatalt vezetni, irányítani óhajtja? Kőrössy 
István a következőkben vázolta jövőbeli te-
endőit: 

— A postahivatal nem olyan intézmény, 
amelyet egyéni tervek és intenciók szerint 
lehet vagy szabad vezetni. A postai tevé-
kenység országosan van szervezve, a tevé-
kenység elő van írva, azt teljesíteni kell, az 
adott programtól eltérnünk nem lehet. Az én 
ambícióm csak az lehet, hogy kötelességei-
met az állam és a közönség kívánalmainak 
összegeztetésével végezzem. Ez az ambició 
nálam teljes mértékben meg van és hiszem, 
hogy a szegedi gazdasági viszonyok teljes 
ismerete alapján a nagyközönség igaz meg-
elégedésére fogom teljesíteni. 

Szeged város közönsége teljes bizalom-
mal lehet az uj postafőnök iránt, akinek sze-
mélye, rendkívül szimpatikus egyénisége és 
hivatali erélye teljes garanciát nyújtanak 
arra, hogy a közönségnek a postaszolgálat 
gyors és helyes lebonyolítása érdekében tá-
masztható igényeit minden tekintetben ki-
fogja elégíteni. 

Országos vivóverseny Szegeden. 
(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Vivó Egye-

sület IX-ik országos vivóverseny© ma reg-
gel kilenc órakor vette kezdetét az állami fő-
gimnázium tornatermében a törfőverseny 
minősítési küzdelmeivel. A versenybíróság 
a verseny fővédnökének Kiss Zsigmond ve-
zérőrnagy ur helyőrségparancsnok és Cser-
novits Agenor egyesületi elnök elnöksége 
mellet! a következőkép alakult: Titkár der-
senyei Lévay Ferenc dr, jegyző Szüts Olivér 
dr. Tagok: Schulteisz Emil vezérőrnagy, a 45. 
gyalogdandár parancsnoka, Plank Ede ve-
zérőrnagy, az I. lovasdandár parancsnoka, 
Nónay Dezső, Sertics Ottó, Szőts Mihály ez-
redes ezredparancsnokok, Jamniky Jóny 
László alezredes, Gugenberger Károly őrnagy 
parancsnokok, Koós Kálmán százados maitre 
d'assaut, Ádámffy János, Benedek Géza és 
Vinezehidy Ernő dr. A minősítési küzdelmek 
alapján fogják osztályozni a versenyzőket. A 
versenyre a következők neveztek be: 

Kardban beneveztek Budapestről: Palotay 
Kovács Károly, Apáthy Jenő dr, Dunay 
Bertalan, Beck József, Gerle Oszkár dr, 
Bognár Gusztáv dr, Leyrer Lóránt dr, Mandel 
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Andor, Bárok Imre, Váradi Tivadar, Barako-
vits László. Szegedről: Schenker Zoltán, Ur-
banek István, Kalapis János, Fischer Marcel, 
Fischer József, Lövész György, Nagy Sándor. 
Nagyváradról: Ravaszdi György, Szüts Sán-
dor, Nadányi János. Debrecenből: 
Trsztyánszky ödön. Félegyházáról: Vaczula 
Kálmán. Kolozsvárról: Repeczky Andor. 
Szombathelyről: Pintér Géza. Nagy becske-
rekről: Bielek Vilmos, V. Várkonyi József. 
Hódmezővásárhelyről: Endrey Antal dr, 
Zsarkó Lajos. Marosvásárhelyről: Miké An-
dor. 

A tőrből a nevezések a következők: Re-
peczky Andor, Ravaszdy György, Szüts Sán-
dor, Dunay Bertalan, Schenker Zoltán, Bo-
ros Jenő, Fisöher Marcel, Grausz Sándor, 
Kolozs Lajos, Lövész György, Várudy Tiva-
dar, Tóth Péter dr, Szinte László. 

A döntő küzdelmek győztesei a kardban az 
első nagy arany plakettet, a második arany, 
a harmadik, negyedik aranykeretes ezüst, az 
öt-nyoíleadik nagy ezüst, a többi elsőosztályu 
vivó pedig ezüst plakettet kap. A második 
osztályú verseny' győztese nagy ezüst, a má-
sodik, harmadik ezüst, a többi bronz plaket-
tet kap. A törfőverseny éremdijazása a kard-
versenyével azonos. A minősitési ós körvivási 
eredmények egybevetése alapján fogja a 
zsiiri a tiszteletdíjakat odaítélni. A rendező-
ség, tekintettel a versenyzők kiváló klasszi-
sára, a tiszteletdijakat csekélyebb számban 
állapította meg, ezeknek értéke azonban a 
szokásos dijak értékét meghaladja. A városi 
közönség ós a tisztikar áldozatkészsége foly-
tán tizenhárom tiszteletdíj kerül kiosztásra. 
Tiszteletdíjat ajánlottak fel: a hadügyminisz-
ter 1 darab, a honvédelmi miniszter 1 darab, 
a szegedi helyőrség tisztikara ós tisztviselői 
kara 2 darab, Szeged szabad királyi város 1 
darab, Szegedi hölgyek 1 darab, „Tisza Sze-
gedi Evezős Egyesület" 1 darab, „Szegedi 
Vivó Egyesület" 1 darab, Fisolier Testvérek 
1 darab, Armentanó Eduárdé 1 darab tisz-
teletdijat. A versenyt vasárnap este nyolc 
órakor a Tisza^szálló nagytermében Armen-
tano jótékonycélu vivóakadémiája zárja be, 
melyen a versenyek győztesein kivül kiváló 
olasz vívómesterek lépnek fel. Az akadémia 
fénypontja lesz Wiener Margitka urleány, 
Arad kiváló hölgyvivójának fellépte ós a kis 
Armentanó Ligi tör-assautja édesatyjával. 
A verseny érdekességénél fogva az olimpiai 
versenyek közelségét tekintve, fényes és 
nagyszámú közönséget fog vonzani annak bi-
zonyságául, hogy Szeged közönsége lelkes ra-
jongója a vivás. nemes művészetének. 

— A c i sz terc i ták szabadelvű orvosa. 
Bajáról jelentik: Az Urikaszinó néhány ve-
zető tagja elhatározta a mult év végén, hogy 
takarékosságból lemond a „Pester Lloyd", 
a „Világ" és a „Borszem Jankó" cimü lapok 
előfizetéséről. A választmány több tagja 
azonban fenn (akarta tartani az előfizetést és 
inditványt jegyzett be hogy a kaszinó.e la-
pokra továbbra is fizessen elő. Néhány cisz-
tercita-rendi barát, akik a kaszinó tagjai, erre 
elleninditványul azt proponálták, hogy a ka-
szinó járassa „A Cél" és „Herkó Páter" 
cimü lapokat is. A mult hét végén tartott vá-
lasztmányi ülésén Bernhardt János dr tiszti 
főorvos, aki egyszersmind a cisztercita-rend 
háziorvosa, azt indítványozta, hogy a régi 
állapotot tartsák fenn továbbra is: vagyis 
a lapokat rendeljék meg ezentúl is, a kleri-
kális lapok előfizetésére vonatkozó indit-
ványt pedig vessék el. Másnap reggel Bern-
hardt levelet kapott a cisztercita-rendtől, 
melyben a rendház rosszalását fejezi ki or-
vosa eljárása fölött. Bernhardt megvetéssel 
utasitotta el, hogy páciensei az ő közéleti te-
vékenységébe avatkozzanak és bejelentette, 
hogy háziorvosi állásáról, melyet harminc 
év óta visel a cisztercitáknál, lemond. A rend 
erre Telegdy dr ezredorvost hívta, meg or-
vosául, Telegdy azonban nem fogadta el az 
állást, miután a bácsmegyei orvosszövetség 
tegnap tartott ülésén kimondotta, hogy tag• 


