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és hitelesítés végett. A szalonikii német kon-

zul a szalonikii katonai parancsnokihoz leve-

let intézett, amelyben amaz incidens miatt, 

hogy két török tisztnél német útleveleket ta-

láltak, sajnálkozását fejezi ki. 

György király védi a törököket és zsidót. 

Athén, november 28. Azt athéni távirati 
iroda jelenti Szalonikiből: A szaloniki-i mu-
zulmán és zsidó lakosság küldöttségei ma 
megjelentek György görög király előtt, aki 
erre vonatkozó óhajt nyilvánított. A muzul-
mánok előtt a király sajnálatát fejezi ki, 
hogy nem birja a török nyelvet és nem szól-
hat hozzájuk anyanyelvükön, hogy rokon-
szenvét jelentse ki a vitéz török nemzet iránt. 
A zsidó küldöttségnek azt mondotta a király, 
hogy nagyrabecsuli a zsidó fajt. Azt mondot-
ta nekik, hogy a zsidók mindig forduljanak 
csak hozzá, ha azt hiszik, hogy igazságta-
lanság érte őket. — Sándor szerb trónörö-
kös hétfőn délután Szalonikiba érkezett. A 
pályaudvaron fölállított görög zászlóalj ka-
tonai tisztelgéssel fogadta. Másnap a trón-
örökös Belgrádba utazott tovább. Boris és 
Cyrill bolgár hercegeket, kik ma Szaloniki-
ből elutaztak, Szerreszben ünnepiesen fogad-
ták. 
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Á szegedi gazdasági egyesület 
palotája. 

— Befejezték a novemberi közgyűlést. — 

(Saját tudósítónktól.) Szeged város no-
vemberi rendes közgyűlését csütörtökön be-
fejezték. A negyvenkét pontbol álló tárgy-
sorozatot két nap alatt kivégezte a törvény-
hatósági bizottság. A második napon alig 
akadt jelentősebb tárgy és igy simán elin-
téztek mindent. Vita csak a Gazdasági Egye-
sület kérelménél keletkezett. Az egyesület 
tudvalevőleg méltányos vételárban kért tel-
ket a várostól, székházának a céljaira. A ta-
nács a Tábor-utca sarkán levő négyszáz-
nyolc négyszögölnyi telket harmincegyezer 
és négyszázhuszonöt korona vételárban aján-
lotta, ezt azonban bizonyos föltételekhez kö-
tötte. Például, hogy a földszint nem hasz-
nálható föl üzlethelyiségek céljaira. Ezt a föl-
tételt azonban elvetette a közgyűlés. 

Lázár György dr. polgármester négy 
órakor nyitotta meg a közgyűlést. A mult 
ülés jegyzőkönyvét megjegyzés nélkül hite-
lesítették. 

A városi kályhás munkák vállalatára vo-
natkozó árlejtés eredménytelenül végződött. 
A jövőben nem adják vállalatba a munkát, ha-
nem házilag kezelik. 

A kórházi bizottság összeállította a köz-
kórház 1913. évi költségvetését. A tanács a 
javaslatot felülbírálás végett kiadta a szám-
vevőségnek. A 'számvevőség jelentése alap-
ján a tanács a következőkben terjesztette a 
közgyűlés elé: 

Ellátási költség kilencvenezer korona; 
gyógyszerekre harmincezer; vegyes kiadá-
sokra tizezer korona. A tiszti fizetésekre 
negyvenhárornezer és kétszáz, személyi ki-
adásra összesen hatvanháromezer és ötszáz 
korona. A személyi és dologi kiadásokra elő-
irányozott összeg kétszázötvenötezer koro-
na. A rendelő orvosok közül a kórházi bi-
zottság javaslatával szemben csak a gyer-
mekkórház rendelőorvosának akar ezer ko-
rona tiszteletdijat a tanács. 

Boros József dr. íölszólalására a köz-
gyűlés az öt rendelő orvosnak is megszava-
zott ezer-ezer korona tiszteletdijat. 

A fertőző betegek kórházában eszközlen-
dő munkálatokra ezerötszáz koronát meg-
szavazott a közgyűlés. 

Az ujszegedi koleramegfigyelő intézet 
rendszeres őrizetére háromezerhétszáz koro-
na szükséges. A törvényhatóság föliratot in-
téz a belügyminiszterhez, hogy az összeget 
illessze be a belügyi tárca költségvetésébe. A 
koleramegfigyelőt ugyanis a belügyminisz-
térium létesítette. 

A kolozsvári Kossuth-szobornak száz 
koronát megszavazott a közgyűlés. 

A csongrádmegyei vendéglősök ipartár-
sulata a bornyiLvántartás kötelezettságének 
a megszüntetését kérte, minthogy az ugy sem 
teljesíthető a követelményeknek megfelelően, 
a tanács előterjesztésére a közgyűlés hozzá-
járult a kérelemhez, amelynek a teljesítése 
érdekében föliratot intéz a belügyminiszter-
hez. 

A szegedi katolikus tanítóképző intezet 
részére a tanács előterjesztésére két hold 
területet szavazott meg a közgyűlés, Újsze-
geden, a Népkert-sor és a Temesvári-ut szög-
letében. A tanítóképző internátust és gazda-
sági telepet létesit a területen. 

Landesberg Mór szegedi cementgyáros 
Bocskay-utcai telepét a Buvártóra akarja ki-
telepiteni, ahol nagyobbszabásu gyárat szán-
dékozik létesíteni, hetven-nyolcvan munkás-
sal. A tanács előterjesztésére a Buvártón há-
romezerkétszáz négyszögölnyi területet át-
engedett a gyárnak, aki a feltöltést saját költ-
ségére végezteti. 

A Szegedi Gazdasági Egyesület a Tá-
bor-utca sarkán négyszáznyolc négyszögöl 
területet kér a várostól méltányos áron. A 
telken monumentális palotát akar építeni az 
egyesület. A palotában nyerne elhelyezést 
az egyesület minden hivatalos helyisége, a 
gazdasági kiállítás és a mezőgazdasági 
könyvtár. A palotában bérlakások is lenné-
nek. 

A tanács javasolta a közgyűlésnek, hogy 
engedje át a telket az egyesületnek négy-
szögölenkint hetvenöt korona, összesen har-
mincegyezer és négyszázhuszonöt koronáért. 
Ezt a méltányos átengedést azonban föltéte-
lekhez köti a tanács. Elsősorban például, 
hogy a háromemeletes palota csakis a Gaz-
dasági Egyesület céljaira használható föl. A 
helyiségeket üzleti célokra bérbeadni nem 
szabad. 

Ezt a föltételt kifogásolta Kószó István 
dr. A ház földszintjén föltétlenül szükség 

van bolthelyiségekre. Indítványozza, hogy 
ezt a föltételt töröljék a tanács javaslatából. 

Balogh Károly tanácsos fölemiitette, 
hogy a vásárcsarnok fölépítése miatt ragasz-
kodott a kifogásolt föltételhez, nehogy a vá-
ros konkurrenciát csináljon az üzleteknek. A 
vásárcsarnokot tudvalevőleg a Rákóczi-té-
ren épitik. 

A közgyűlés Kószó István dr. módosítá-
sával fogadta el a tanács javaslatát. A tör-
vény értelmében azonban csak a legköze-
lebbi közgyűlésen emelhetik határozattá a 
módositást. 

A jelentéktelen kiadások megszavazása 
után a polgármesteri előterjesztésekre került 
a sor. Kunz Ferdinánd kenderfonógyári mun-
kafelügyelő és Kristóf Dima bolgár kertész a 
községi kötelékbe való fölvételt kérték. A 
kérvényezőket a magyar állampolgári eskü 
letétele után fölveszik a község kötelékébe. 

Ezzel befejezték a novemberi rendes 
közgyűlést. 
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A ,, Délmagyar ország" telefon számai: 

Nappali szerkesztőség 305. 

Éjjeli szerkesztőség 10 83. 

Kiadóhivatal 305. 

Kiadótulajdonos íl. 
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FOGMÜVESTERME 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készit mindenféle 

f o g m u n k á k a t kaucsukban és 

aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 

lesznek kielégítve. - Bármilyen 

javítás hat óra alatt elkészül. 522! 

Harc az örökségért. 
— Félmilliós per Bárd Adolf ellen. — 

A kereset a szegedi törvényszéken, —• 

Perköltség: 148.000 korona. — 

Nagyszabású örökösödési per került a 

szegedi törvényszék elé. Néhai Kiss Dávid, 

Szeged egykori legvagyonosabb polgárának 

hagyatéka körül bonyolódnak a pör szálai és 

két rokon tart igényt a félmillió ko-

ronát kitevő hagyatékra. A keresetet Bárd 

Adolf szegedi polgár ellen nyújtották be a. 

rokonok, mert néhai Kiss Dávid egyik örö-

köse, Kiss Betti, Bárd Adolf felesége volt. 

Bárdné két évvel ezelőtt elhalt és igy az ő 

öröksége, kerek ötszázezer korona, Bárd 

Adolfra szállt. A rokonság azt vitatja, hogy 

ez ági vagyon és nem illeti meg Bárd Adol-

fot. A rendkivül érdekes pörről az alábbi 

részletekben számolunk be: 

Elhalálozása előtt Bárd Adolf né Jedlics-
ka Béla dr. közjegyző előtt végrendeletet csi-
nált, amely szerint a vagyon felét a férjére, 
a másik felét résziben a rokonságra, részben 
jótékonycélu intézményekre testálta. Ezek 
közül tekintélyes összegeket hagyományozott 
a szegedi zsidó árvabáznak, a szegedi zsidó 
menháznak, a siketnémák és vakok intézeté-
nek stb. A végrendeletet most Kis Mihály 
és Kis üdön harminckét alperes ellen meg-

| támadták és a keresetben nemcsak jogi érvo-
; ket sorakoztatnak, hanem azt is állítják, 

hogy Bárd a feleségét annak idején erőszakos 
módon birta rá az örökösödési szerződés alá-
írására, amely a rokonakat úgyszólván ki-

, semmizi a vagyoniból, mig félmilliót Bárd ke-
zére juttat. Azt állítják a keresetben a roko-
nok, hogy Bárd Adotfné a férje erőszakossá-
gai miatt egyízben elkeseredésében öngyil-
kossá is akart lenni és csak a szakácsné aka-
dályozta meg ebben a szándékában. Elmond-
ják továbbá a keresetben a felperesek, hogy 
Bárd, Adolf 1886-ig teljesen vagyontalan volt 
és legfölebb 30000 korona vagyona volt akkor, 
amikor Bárd Adolfné Kiss Dávidtól még en-
nek életében kétszázezer korona készpénzt ka-
pott, majd Kiss Dávid halála után őreá ma-
radt az Oroszlán-utca 21. számú ház. Azon-
kívül Bárdnénak Kis Dávid még életében 
1886-tól 1900-ig évi négyezer korona évi já-
radékot biztosított. A rokonok arra hivatkoz-
nak a keresetben, hogy mindez nem közös 
szerzemény, hanem ági vagyon, amely első-
sorban őket és nem Bárdné férjét illetik. Kis 
Dávid hagyatéka mindez és az örökös halála 
után — mondják — viisszahá.rul a további 
örökösökre. Ági részről sorrend szerint a kö-
vetkezők tartanak igényt az örökségre: 1. Kis 
ödön, 2. Kis Mihály, 3. Kis Arnold, 4. Kis 

\ Katalin, férjezett Hahn Vilmosné, 5. Kis Ro-
I zália élő férjétől származó gyermekek: Boros 
\ Miksa, Weiner Julianna stb., 6. néhai Kis 
! Józsefnének néhai férjétől. Ziffer Edétől 
; származó gyermekei. Az örökség felosztását 
| ennek megfelelően egyhatod részben kérik az 
í alperesek. Bárdnak a kereset szerint 30000 
1 korona a tulajdonában maradhat, az Orosz-
| lán-ufcai háznak ellenben az eladását és az 
; eladási ár egyhatod résziben való felosztását 
i követelik; továbbá követelik Bárdtól a ház-

nak szerintük jogtalanul élvezett évi bérjöve-
| delmét: tizezer koronát 1911. julius 30-tól kez-

dődőleg'és követelik az ennek megfelelő ka-
matokat. A kereset a fentemiitett vádakon 
kivül még egyéb súlyos cselekmények elkö-
vetésévél vádolja Bárd Adolfot. Igy a roko-
nok azt állítják, liogy Bárd a vagyon nagy 
részét eltitkolta, az illetékek megállapítása 
alkalmával mindössze 163,668 korona 50 fillért 
vallott be és igy megkárosította a kincs 
tárt is. Az ő tudomásuk szerint a vagyon öt-
százezer koronát tesz ki. A harminckét alpe-
rest, akik között a szegedi közéletnek több te-
kintélyes alakja is szerepel, nem kevesebb, 
mint száznegyvennyolcezer korona perkölt-
séggel akarják elmarasztaltatni a felperesek. 
A pör kimenetele elé, amely bizonyosán igen 
hosszas lesz, nagy érdeklődéssel néznek. 


