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ouagastóS T 7.50 m.-en fölül van. Tehát 2.00 
gu pangás pincék akadály nélkül építhetők. 
Azt mondja az én mélyen tisztelt barátom, 
hogy ahol magasabb lesz a talajvíz, ott a 
pincékre magasabb kottát ke]l előirni. Ezen 
Okoskodással elérnők azt,, hogy nem. az épít-
kezések alkalmazkodnának az ipar és keres-
kedelem megkívánta követelményekhez, ha-
nem megfordítva, azaz lehetetlen állapotok-
kal állanánk szemközt. Mindenesetre furcsa 
dölog lenne, ha a III. építési kerületben 
15—20 év- múlva fényes, bolthelyiségek nyíl-
nának meg « minden boltba 10—12 lépcsőn 
kellene feimenni. Vagy pedig nem lehetne 
pincét épiteni. Már pedig nem lehet ós nem 
szabad a kereskedők egy részét seui arra 
kárhoztatni, hogy az olcsóbb pincehelyiségek 
helyett, drága földszinti helyiségeket hasz-
náljanak raktárakul. Tehát véleményem sze-
rint a feltöltések redukálása az ipar és keres-
kedelmi követelményeket is hátrányosan be-
folyásolná. 

A városfejlesztés és gazdasági sz.empontok 
türelmetlenül sürgetik a feltöltés és ezzel 
kapcsolatos végleges rendezés keresztülvite-
lét. A városfejlesztés tudománya megkíván-
ja, bogy mindazon követelmények, melyek 
egy modern és hygiénikus városra elő van-
nak irva, pontosan kielégíttessenek, mert e 
nélkül a fejlődésben stagnálásnak, vissza-
esésnek kell beállani. Ne hasonlítsa Farkas 
Árpád Temesvár gyárvárosát Szeged belte-
rületéhez, mert a hasonlat sehogy sem talál. 
Temesvár gyárvárosa a jelen talajviszonyok 
figyelembevétele mellett épült ki, tehát ha ott 
tölteni akartak volna, el kellett volna tölteni, 
a földszinti helyiségeket, amely körülmény 
sem műszaki, ,sem pedig a magánjogi szem-
pontból sem lett volna keresztül vihető. Ná-
lunk senki sem akarja eltölteni a földszin-
tet, mert itt a házak a végleges feltöltési 
magasság figyelembe vétele mellett engedé-
lyeztettek s épültek fel. Nem szólok azon szá-
mottevő kivételekről, melyeket a vállalkozói 
vagy magánkapzsiság a kitűzött végleges 
nivó alatt hagyott. Hogy a feltöltés folytán 
a pincéknek készült pincék rendeltetésüknek 
átadhatók s bogy ezzel a házak és telkek 
mily óriási értékveszteséget szenvednek, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a feltöl-
tés és rendezés előtt ahány koronát a feltöl-
tés után átlag majdnem annyi forintot kér-
nek és fizetnek az eltöltött házakért. Itt a 
magánvagyon forgalmi értékeinek sok-sok 

milliókkal való növekedéséről van szó, ami 
ni ellett a Farkas Árpád által kihozott, a íáá-
gánépitkezéseknél előálló 1,200,000 korona 
alapozási többlet költségek, ha tényleg lé-
teznének is, eltörpülnek. Az 1.200.000 koroiía, 
összegnek mint vissza nemi térülő kiadásnak 
ilyetén váló beállítása téves, mert akármi-
lyen egyszerű, szoba-konyháiból álló paraszt, 
magán- vagy bérházat építők, alioz pincét is 
kell készítenem, ha nem lehet pincét' készí-
teni, ugy minden lakáshoz külön fáskamrát, 
minden házhoz külön mosókonyhát, boltok-
hoz; raktárt stb. kell építeni, vEtgyis végered-
ményben, ha nagyon számítgatnánk, sokkal 
többe kerülne a komplett építkezés, mintha 
az a végleges nivó esetéiben történt volna, 
mikor a fáskamrák, mosőkoiiyhák, raktárak 
stb. helyiségek a pincékbe minden veszély 
nélkül gazdaságosan elhelyezhetők. 

yéleményem szerint legnagyobbat téve-
dett az én mélyen tisztelt barátom akkor, 
amikor véggel az utcára álló, úgynevezett 
magyar házat bemutatta a fgl-, illetve el 
nem töltött utcában. 

(Folytatjuk.) 

Nagykikinda négy milliós pöre 

a szegedi Ítélőtáblán. 
— A pörvesz t e s Maggar Jelzálog Hitelbank. — 

(Saját tudósítónktól.) Különös érdekes-
ségü pörben ítélkezett szombaton a szegedi 
ítélőtábla. Az ügy előzményei háromszáz 
évre nyúlnak vissza. Nagykikinda indította 
a ipört a Magyar Jelzálog Hitelbank ellen, 
az überland földek miatt. Ennek a földnek, 
amely huszonötezer hold terjedelmű, érdekes 
'históriája van, még Lipót császár idejéből. 
A földet Nagykikinda -húsz évvel ezelőtt 
mintegy nyolc millió koronáért megvásárolta 
a kincstártól. A vételre a Magyar Jelzálog 
Hitelbanktól vett föl kölcsönt hat egész és 
kilenctized százalékra, negyven évi törlesz-
tésre. A város a regálét is megváltotta ki-
lencszázhatvanezer koronáért. Kikind'a par-
cellázta a. birtokot. 

A kölcsönt a bank bekebelezte ugy a vá-
rosra, mint az egyesek birtokára. Igy négy 
millió korona teher volt az überland földön. 
Rendkívül súlyos teker volit ez ugy a vá-

. rosra, mint az egyes birtokosokra. Mint-
hogy minden egyes aránylagos teher az in-

gatlanokon több mint kétszeres jelzálog-
fedezetet talál, a város port indítclít a teher 
csökkentésére. Harcim évvel ezelőtt a nagy-
kikindai törvényszék a várost elutasította a 
keresettével. Ezt áz ítéletet a szegedi ítélő-
tábla is jóváhagyta. A Kúria azonban fölol-
dotta az ítéletet és elrendelte ia bizonyitás ki-
egészítését. Az uj tárgyalás során a kikin. 
dai törvényszék megítéltea keresetet, amit 
a szegedi Ítélőtábla helybenhagyott. A tábla 
huszonegyezer kotorni perköltségben ma-
rasztalta a Magyar Jelzálog Hitelbankot. 

A tábla harmadik 'polgári Itanácsa: tár-
gyalta az ügyet, Sarkady György dr elő-
adásában. A tárgyalás két napig tartott. 
Pénteken reggel kezdődött és szombaton 
déMán (hirdették ki az ítéletet. Alig volt még 
polgári pör, amely ennyi munkásságot igé-
nyelt volna. Csak a törvényszék Ítéletének 
kivonatos fölolvasása harmadfél óráig tar-
tott. 

Nagykikinda képviseletében Dus Sájndor 
dr városi ügyész, a Jelzálogbank részéről 
pedig Karátsony Jenő dr budapesti ügyvéd 
jelent meg a tárgyaláson, 

A messze szétágazó országos jelentőségű 
ügyet a következőkben ismertetjük: 

I. Lipót császár 1690-ben kiáltványt adott 
ki a balkáni szerbekihez. Ebbeií fölszólította 
őket, hogy a törökökkél szemben való harc-
ban csatlakozzanak a .császári hadsereghez. 
A császár megígérte, bogy ami ingóságot és 
ingatlant elfoglalnak, azzal tetszés szerint 
ren delkezhetnek. 

A törökök győzelme következtében vesze-
delmessé vált a balkáni szerbéknek helyzete. 
Erre a szerb főpap, Csernovics Arzén har-
mincezer szerb csatlakozását jelentette Lipót 
császárnak. E csatlakozás következtében meg-
alakították a tisza-marosi határőrséget, ame-
lyet Mária Terézia polgárosított. A harminc-
ezer szerb Bánátba telepedett. Bánátban tiz 
községet alapítottak: Kikindát, Mokrint, Ba-
•sahidát, SzerbkereszturT, Józseffalvát, Kar-
lovát, Trányovát, Kumánt, Tarrast és Me-
lencét. 

A tiz községben sokvizállásosterület volt. 
József császár csatoraáztatta a vidéket, töl-
téseket emeltetett és igy jó termőföld vált 
a vizes területből. Körülbelül százharminc-
ezer hold volt ez a terület. 

A földet a töröktől való visszafoglalás után 
a szerbek mint saját tulajdonukat birták. Az 
volt a, meggyőződésük, hogy az Lipót császár 
kiáltványa következtében őket jogosan meg-

bélyegként voltak kénytelenek a ruhájukon 
hordani.) 

— Hp az előadáson, a Wallenstein Thekla 
szerepéiben az én rózsáimat fogja (hordani, 
akkor szeret. Ha nem tűzi ki a rózsákat, 
akkor nem szeret — gondolta Henrik. 

Az előadás kezdete előtt pedig három 
sárga rózsát szakajtott a parkiban. Kemény 
papirosból kis kártyát vágott és erre ráírta: 

— Melanienak — Henrik. 
De mindjárt ugy találta, hogyez túlságo-

san vakmerő volna, ez az irás. Elszakította 
tehát a kártyát, másikat vágott és arra csak 
ennyit irt rá: 

— Henrik. 
Azután egy szolgátóleánynyal a három ró-

zsát és a borítékba burkolt kártyát elküldte 
Melanienak. Személyesen nem merte neki át-
adni. Majd játék alatt, a nézőtérről lesi, ihogy 
Meianie a színpadon az ő rózsáit hordja-e 
vagy sem 'és azután a játékát is figyeli. Igy 
azután egészen bizton megtudja, kié a Me-
ianie szive. Az övé vagy sem. És ha nem az 
övé, hát akkor kié? A vőlegényé-e vagy 
Udine grófé, akivel együtt szerelmes párt 
játszanak a színpadon. 

Az előadás csakugyan megtörtént és azon 
Meianie a Henrik három sárga rózsája nélkül 
játszott. Neim tűzte őket a keblére. Nem 
mintha nem akarta volna és nem mintha 
akarta volna. Meianie nem tűzhette a Henrik 
rózsáit az ő szüz-gyermek keblére, mert va-

lami történt. Ssoda, vagy efféle, de olyan do-
log, amit Henrik sosem tudott meg és ha 
meg is tud, sosem fejt meg, mert hisz Hen-
rik, a nemes úrfi, nem volt se bölcs, se má-
gus, sem alkimista, csak egy szimpla és os-
toba szerelmes. 

A dolog pedig igy történt: 
A szolgálóleány csakugyan átadta a ró-

zsákat és a kártyát Melanienak. A 'baronesse 
ekkor a jelenését várva a színpadon állt. A 
színpadon, amit az életénél is jobban szere-
tett, amiért talán képes lett volna meg is 
szükni a kastélyból. Színpadi ruhában állt 
Meianie. Nem messze tőle volt a társszerep-
lője, Udine gróf, aki a darabban a szerelmest 
adta, a teremben, a nézőtéren volt Henrik, 
aki a rózsákat küldte és a Meianie keblén, 
az ing csipkepereme alatt a vőlegény medail-
lonképe pihent. Sok dolog ez egyszerre és 
Meianie, akivel nem csak a többiek, de aki 
talán saját maga sem volt tisztában magá-
val, még csak tizennyolc esztendős m'ulott. 
A fiatal szűz égett. Olyan volt, mint egy tü-
zes bolygó. Magát és a környezetét, az egész 
világot perzselte. Csoda, hogy nem: lánggal 
égett és nem gyújtott a tizennyolc éves szűz 
az ő csodálatos és szent és forró titokzatos-
ságában, amit sem ő, sem a többiek nem tud-
hattak, nem érthettek, meg nem fejthettek. 

És Meianie ekkor vette kezébe a rózsákat. 
Tudta, a kártyáról olvasta, hogy Henriktől 
valók. Talán a keblére is akarta tűzni őket. 
De elébb mindenesetre a kezében fogta a 

rózsákat és mert a száruk tövises volt, fent 
fogta őket a virág fejénél. Nem nagyon so-
káig, csak két percig fogta Meianie a kezé-
ben a rózsákat. Két perc, Istenem, de Meia-
nie csak tizennyolc éves múlott és aztán 
Henrik, a tavasz, Udine gróf, Wallenstein 
Thekla, talán a vőlegény is és a színpad, oh 
egészen biztosan a szinpad, amelyért Meia-
nie élt, halt! Meianie forró volt és e két perc 
alatt a három rózsa, amit a kezében fogott, 
elperzselődött. 

Igen, ez történt. A kis szűz parázsizzó ke-
zében a rózsák elpörkölődtek. Mintha csak 
tüzes vasrostélyon lettek volna. Elégtek. Fe-
ketére perzselődtek. A leány vére elégette a 
virágot. És amikor Meianie az apró kezét 
újra kinyitotta, az összeégett, fekete rózsa-
levelek, egyik a másik után a színpadi do-
bogóra (tiizes volt a láztól talán az is) (hul-
lottak. A rózsák meghaltak, megüszkösödtek 
és Meianie, ha akarja sem tűzheti őket a ti-
tokzatos lányi keblére. 

Ez talán csodatétel volt és Henrik nem ér-
tette volna ezt meg. Maga Meianie sem. De 
Meianie talán észre, sem vette. Talán nem is 
látta a csodát. Mert hát mit is láthatott voln;, 
ő ekkor és ennyi sok minden között, ami őt 
tüzelte: Henrik szerelme, a vőlegény, azután 
Udine gróf szerelme, meg a rózsák. És 
mindössze tizennyolc éves múlott és a szín-
padon állott, a színpadon, ahol néhány perc 
múlva a Schiller verseit volt szavalandó. 


