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Strasser tudvalevően az építési költség 
négy százalékát — amint mintegy 60.000 ko-
ronának felel meg — kéri a tervezésért és 
a művezetésért, ilyen irányban is állapodott 
meg Lázár György dr polgármesterrel, aki 
pénteken tárgyalt vele. A szegedi szakértők 
ezt az összeget sokalják, ők azt tartják, 
hogy a polgármester és a főmérnök obligó-
ban vannak Strasserrel szemben azért, mert 
bár az önként .ajánlotta föl a terveit, azon a 
polgármester, a főmérnök és a vásárcsar-
noki bizottság utasítására több izben eszikö-
zölt változásokat. Azt is állítják, hogy ezek-
kel a tervekkel már másutt is pályázott 
Strasser, de eredménytelenül. 

Mindezeket az indokokat és még sok mást 
el fogják mondani a mérnek és építész egye-
sület közgyűlésén, amelyet .az áprilisi köz-
gyűlés előtt tartanak meg. Az egyesületnek 
valamelyik tagja, aki a törvényhatósági bi-
zottsághoz is tartozik, ilyen irányban föl fog 
szólalni a közgyűlésen is, ahol a tanács ja-
vaslatával szemben nyilvános tervpályázat 
hirdetését fogja javasolni. 

A város érdekében mindénképen kívánatos 
az, hogy igazságosan és ugy intézzék el a 
kérdést, hogy az senkinek a rovására ne es-
sék, főként azonban arra kell tekintettel len-
ni, hogy a vásárcsarnok miinél előbb felépül-
jön. A szegedi építészek és mérnökök moz-
galma ebből a nézőpontból legkevésbé sem 
kifogásolható, mert eredményessége esetén 
alig számításba jövő idővel tolódik ki az épí-
tés határideje és igy is megvfalósitható a ta-
nácsnak az a terve, hogy az alapozás mun-
kái még az idén megkezdődjenek. 

A mozgalom megindítói közö'tt Szeged 
majd valamennyi tekintélyes épitésze és 
mérnöke van, ami nhgy súlyt ad mozgal-
muknak, érvelésüknek. Komoly okok nélkül 
ezek az emberek nem állanak ki a porondra 
és mindenképen kívánatos lenne, hogy ál-
lásfoglalásuk a vásárcsarnok dolgának mi-
nél jobb megoldását eredményezné. 

A békés kibontakozás utjain. 
— Lukács miniszterelnök programja. <— 

(Saját tudósítónktól.) Lukács László mi-
niszterelnök a ma reggeli vonattal indult 
el Bécsből Budapestre. A vonaton az 
egész uton dolgozott. A politikai pártok-
kal csak a jövő héten tárgyal s igy való-
színűleg csak az azután következő hétfőn, 
április 29-én mutatkozik be a képviselő-
házban. A tárgyalás igy valószínűleg egy 
hétig tart. A delegáció április 30-án rövid 
ülést tart, hogy eksz-leksz ne következ-
zék be. 

Lukács László ma délután két órakor 
mint kinevezett miniszterelnök tért vissza 
Budapestre. Tegnap késő este vette kéz-
hez a kinevezéséről szóló királyi kéziratot 
s ujabb audienciára már nem is jelent 
meg a király előtt. A kinevezés hirtelen-
sége a tegnapi nap külsőségei után bizo-
nyos meglepetést keltett idehaza, tegnap 
ugy látszott ugyanis, mintha Bécsben ne-
hézségei támadtak volna a megbízatásnak. 
A kinevezés ténye már most egyszerre el-
fúj ta azt az ideges türelmetlenséget, a 
mellyel a politikusok, a pártok s a politi-
ka iránt érdeklődő közvélemény Lukács 
bécsi útját kisérte. 

Bizonyos, hogy azokat a nehézségeket, 
melyek az utóbbi időben odafönn Héder-
váry Károly gróf út já t keresztelték, Lu-
kácsnak sikerült elhárítani s már most fel-
adatának nem kevésbé nehéz része követ-
kezik, az, hogy idehaza is rendet és bé-
kességet teremtsen a felborult parlamenti 
és politikai helyzetben. Az uj miniszterel-
nök első dolga lesz, hogy érintkezésbe 

lépjen az ellenzéki pártok vezéreivel a bé-
kés megegyezés érdekében. A politiku-
sok természetesen pártkülönbség nélkül 
nagy érdeklődéssel néznek a meginduló 
egyezkedés elé s általános az a vélemény, 
hogy a bonyolult helyzetben teljes mérték-
ben szükség lesz Lukács ismert politikai 
és taktikai művészetére, ha a válságot a 
radikális eszközök mellőzésével akarja 
megoldani. 

A kormány bemutatkozása és a delegá-
ció rövid ülésezése után a képviselőház 
megkezdi normális működését, amelyet az 
uj miniszterelnök a választói reform meg-
alkotásával fog biztosítani. A miniszterel-
nök e kérdés elintézését aktuálisnak és 
szükségesnek tartja és feltétlenül ettől 
vár ja a rendes tanácskozás akadályainak 
elhárítását. Lukács László miniszterelnök 
tegnapi tárgyalásai során az illetékes té-
nyezőkkel megállapodott abban, hogy a 
delegációk e hónap 30-án fognak össze-
ülni és a közös kormány ez alkalommal 
hat hónapos indemnitást fog kérni. 

Budapesti politikai körökben szinte 
pártkülönbség nélkül az a nézet már, hogy 
minden akadályt sikerül elhárítani a békés 
kibontakozás útjából. A sikert kompro-
misszummal teszik lehetővé. 

Különféle, verziók láttak napvilágot 
Tisza István gróf magatar tására . Tisza 
ma kijelentette, hogy a választói reform 
kérdésében nem enged elvi álláspontjából, 
de mereven sem ragaszkodik hozzá. Kije-
lentette azt io, hogy támogatni fogja Lu-
kács László misszióját, mindaddig, 'nőg.a 
nemzeti érdekéket veszélyeztetni nem lát-
ja. Már pedig — világos — hogy sem 
Lukács, sem Justh és pár t j a nem akarhat-
ják a nemzeti érdekeket veszélyeztetni, a 
választói reform kérdésében sem. 

Lukács László kabinetjének névsora 
igy alakult: 

Elnök, király személye körüli, horvát 
és belügy Lukács László; 

pénzügy Teleszky János; 
igazságügy Székely Ferenc; 
kereskedelemügy Beöthy László; 
közoktatásügyi Zichy János gróf; 
honvédelmi Hazai Samu és 
földmivelésügyi Serényi Béla gróf. 
Az államtitkárok helyükön maradnak, 

csak Jakabffy jelentette be lemondását. 
Bizonyos immár, hogy a magyar poli-

tikában egyetlen áramlat sincs a béke el-
len. Egyik előkelő, munkapárti politikus 
kijelentette, hogy a békés kibontakozásra 
csak kívülről: Ausztribáól jöhet akadály, 
még pedig Auffenberg és Stürgkh gróf ré-
széről, akik egészen mostanáig a magyar 
érdekek ellen beszéltek. Bár remélni le-
het, hogy Lukács László csodálatos tak-
tikájával ezeket az ellentéteket is meg-
semmisíti. 

A politikának szenzációja még, hogy 
Dárday Sándor, az országos Reformklub 
elnöke belépett a munkapártba. 

A munkapárt szombaton este rendkívül 
népes és élénk ülést tartott , melyen me-
legen köszöntötték Khuent és ovációban 
részesítették Lukácsot. Lukács László, 
Khuen és Tisza István hosszabb ideig ta-
nácskoztak. A munkapártban általános 
megnyugvást és örömet keltett Lukács 
László kinevezése, 

Lukács miniszterelnök kedden utazik 
vissza Bécsbe és audiencián jelenik meg a 
király előtt. 

A bécsi lapok ugyancsak élénken ma-
gyarázgatják ma Lukács vállalkozását. A 
Neue Freie Presse jelentése szerint Lu-
kács László miniszterelnök föl fogja venni 
programjába az általános egyenlő és köz-
ségenként való választói jogot és meg fog-
ja igérni bizonyos korlátozásokkal a titkos 
szavazást is. Emellett azonban biztosíta-
ná a választójog a magyarság uralmát is. 
Lukács Lászlónak miniszterelnökké tör-
tént kinevezéséből azt következteti a bécsi 
lap, hogy a Justh-párt részéről fenyegető 
nehézségek nem olyan természetűek, 
hogy Lukács László misszióját lehetetlen-
né tennék. Ellenkezően, sokkal valószí-
nűbb, hogy a Lukács László és a Justh-
párt közötti megegyezés már oly messzire 
halad, hogy a véderőjavaslatokkal szem-
ben való obstrukciónak megszüntetése a 
Justh-párt részéről bizonyosra vehető. 

Az ország jogászai Szegeden. 
— A Magyar Jogászegyesület közgyűlése. -

(Saját tudósítónktól.) A viasámap megtar-
taná- ó országos jogász gyűlés különös élénk-
séget ad Szegednek és jelentőséget az or-
szág társadalmi életének. Olyan világban 
élünk, amikor 'az ügyvédek tulszaporasága 
azok egzisztenciális érdekeit a legnagyobb 
mértékben veszélyezteti s ennek folytán ál-
talános ügyvédmozgalom van keletkezőben, 
amely az ügyvédség szigorúan zárt, kaszt-
szwü- társadalmi osztályt szorosabban az 
élethez alkalmazni,^ ^szélesehb alapokon 
fektetni kívánja. 

Érdekesen jellemzi a magyar ügyvédség 
helyzetét Pollák Illés dr fővárosi ügyved, a . 
budapesti ügyvédi kamarának Szivák Imre-> 
halálával elnöki székének egyik jelöltje: 

Az ügyvédnek a társadalomihoz való vi-
szonyát egy analógiával lehet legjobban 
megvilágítani. Az embert befelé az orvos 
tartja rendben, kifelé az ügyvéd. Befelé min-
den ember egy álladalom, amelynek sejtjei 
között fenn kell tartani a harmóniát, kifelé 
viszont minden ember sejtje a társadalom-
nak, amellyel harmóniában kell élnie. A be-
felé előálló zavar: testi, a kifelé előálló: jog-
betegség. Ezt a jogbetegséget kezeli a jog-
orvos, az ügyvéd. Itt is vannak emésztési, 
légzési és vérkeringési zavarok, itt is meg-
betegednek a szervek. Itt is van születés és 
halál. Az ügyvéd igy él meg abban a forga-
tagban, amelyet társadalmi életnek nevez-
nek és ő rá nézve a fenntartási törvény a?, 
mentől több a jogbeteg, annál jobbak az 6 
kilátásai. 

A müveitség terjedésével azonban az em-
berek óvatosabbak és körültekintőbbek lesz-
nek. A kereskedők a kereskedelmi jogszabá-
lyokra kitaníttatnak és jogügyletekre job-
ban ügvelnek. A jogismeretek általánosítása 
mellett kezd igy a jogbiztonság terjedni, az 
emberek megbízhatóbbak lesznek. Együtt 
jár ezzel az igazsági babona . térvesztése. 
Műveletlenebb társadalomban ugyanis min-
denki az igazságra esküszik. A világ hisz ab-
ban, hogy a bíróságok valami nagy titoknak 
vannak a birtokában, amely az igazságot 
kideríti. A müveitség terjedése közben ez a 
babona megszűnik, mert az emberek belát-
ják, ho<™ a bíróságok csak jogáUapotökat 
létesítenek, ami a helyzettől vagy a szeren-
csétől f I g y aztán az ember nem pere-
ket, hanem megoldást keresnek. Egyezsége-
ket kötnek és fizetnek. Az ügyvédség ezek-
nek csak korlátoltan vdheti hasznat, mer 
ime a kereskedelem és ipar nem tart iépeM 
az ügyvédség terjeszkedő k é p e s s é g é ve l e s 
igy a magyar ügyvédség sem várhatta meg. 


