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Azt hiszem nem szükséges bővebben rá-
mutatnom az óvóiskolák kulturális és áldá-
sos céljaira, hogy a kisdedeket rendre és 
tisztaságra szoktatják, erkölcsi és szelllemi 
fejlődésüket előmozditják a őket az iskolákra 
előkészítik. De különösen szükséges az óvó-
iskola a külvárosokiban, ahol a szülőik mind-
egyike kénytelen otthonát elhagyni, hogy 
kenyerét- keresse s minthogy a külvárosok 
lakosságának a zöme napszámból él', az is-
kola azt a célt is szolgálja, hogy a zsenge és 
fejletlen gyermekeket gondozzák ós kellő 
felügyelet alatt az élet- sokféle veszedelmé-
től megóvják. 

Mindezek kellő megvilágitása mellett a 
legjogosultabb tehát azon kérelmünk, hogy 
Felsőváros se nélkülözze immár ezen áldásos 
intézményt s mint hogy érintett s az árvatár 
tulajdonát képező ház ugy fekvésénél, mint 
megfelelő teleknagyságánál,, mint pedig elő-
nyös áráhál fogva óvóiskola céljaira felet-
te alkalmas, tisztelettel kérem a közgyűlést, 
mondja ki határozatilag, hogy Felsővároson 
kisdeidóvóiskolát állit fel s e célból a fent 
jelzett házat megveszi. Teljes tisztelettel: 
Fmnkl Antal törvényhatósági bizottsági tag. 

(—) A kerületi adókivető bizottságok 
tagjai. Lázár György dr. polgármester az adó-
hivatal javaslata alapján ma nevezte ki az 
egyes kerületi adókivető bizottságok tagjait, 
Áz első kerületibe Vajda Manó gazdálkodót 
póttaggá, Csonka Ferenc háztulajdonost ren-
des taggá, Deutsch Lipót háztulajdonost pót-
taggá) á második és negyedik kerületbe Pil-
tich Is'tván gazdálkodót rendes tággá, Csányi 
Pál gazdálkodót póttaggá, Franki Antal ház-
tulajdonost. rendies taggá, Kátay István ház-
tulajdonost póttaggá; a harmadik kerület-
be Nyári György gazdálkodót rendes tag-
gá, Vajda Sándor gazdálkodót és Stein Antal 
háztulajdonost rendes taggá, Fournir Ká-
roly háztulajdonost póttaggá; á hatodik és 
hetedik kerületbe Juhász Antal földbirtokost 
rendes taggá, Vőneki Ferenc gazdálkodót 
póttaggá, Vass András háztulajdonost ren-
des taggá, Kosóczky Pál háztulajdonost pót-
taggá; a nyolcadik és kilencedik kerületbe 
Felmayer János földbirtokost rendes taggá, 
Janik Imre földbirtokost póttaggá, Polgár 
László háztulajdonost rendes taggá és Szécsi 
István háztulajdonost póttaggá nevezte ki a 
polgármester. 
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Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készit mindenféle 
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TORVENYKEZÉS. 
Teljes ülés a törvényszéken. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi tör-
vényszéken szerdán délelőtt kilenc órakor 
teljes ülés voit Nagy Aladár dr. .törvény-
széki elnök elnöklésével. A teljes ülésen a 
törvényszék minden bírája megjelent. 

Nagy Aladár dr. beszédében ismertette 
a szeged; törvényszék múlt évi működésé-
nek a statisztikai adatait. A kimutatás sze-
rint a törvényszék munkája az előző évekkel 
szemben aránytalanul fölszaporodott. Nem-
csak a polgári, hanem a büntető ügyek szá-
ma is erősen fölszökkent. A három büntető 
tanács kevésnek bizonyult a büntető ügyek 
akadálytalan lebonyolítására, amiért a pol-
gári ügyek biráiból egy kisegítő negyedik 
büntető tanács alakult. A polgári ügyekben 
különösen a váltó- és válópörök száma sza-
porodott, ami elsősorban a válságos gazda-
sági helyzetre vezethető vissza. 

A délvidéki szerb mozgalom is jelentős 
'munkát okozott a szegedi törvényszéknek. 
Hat törvényszék területéről a szegedi 
'ügyészség fogházába szállítják a szerb izga-
tókat és királysértőket. Ezekben az ügyek-
ben a vizsgálat és a főtárgyaiások előkészí-
tése nem csekély munka. A vádtanács és a 
vizsgálóbíró különben is túlterheltek munká-
val, amiért szükségesnek mutatkozott két 
'ideiglenes megbízás. A nemzetiségi ügyek-
ben Márton József dr. vizsgálóbíró, a vád-
'tanácsnak pedig Rigó Endre dr. az elnöke. 

Annál nagyobb érdem, hogy ezt a nagy 
mértékben felszaporodott munkát a régi lét-
számmal, minden fönmakadás nélkül elvé-
gezte a törvényszék személyzete. Az elnök 
derekas munkájukért köszönetet mondott a 
bíráknak. 

Az elnök dicsérete valóban nem hang-
zott el érdemtelenül. A szegedi törvényszék 
a legkiválóbbak egyike az országban, amely 
a nehéz megpróbáltatások idején sem sülyedt 
a nívójában. 

A teljes ülésen bejelentette még Nagy 
Aladár dr., hogy Székely Ferenc dr. megvált 
az igazságügyminiszteri széktől és a helyét 
Balogh Jenő dr. foglalta el. Az igazságügy-
miniszter változásról átiratban értesítették a 
szegedi törvényszéket. A törvényszék az uj 
igazságügyminisztert föliratban üdvözli. 

§ Nyolcvanéves uzsorás. Hirschenhauser 
Illés újvidéki tőkepénzes kereskedő bajbaju-
tott kisembereknek nyújtott kölcsönt. A ne-
messzivü emberbarát harminchat százalék 
kamatot szedett a kölcsönök után. Az újvi-
déki törvényszék többrendbeli uzsoravétség 
•miatt hat heti fogházra itélte. Enyhítő .körül-
ménynek tekintették magas életkorát. A sze-
gedi iélőtábla szerdán helybenhagyta az Íté-
letet. 

§ Vétkes bukás. A szegedi törvényszék 
büntető tanácsa szerdán egy vétkes bukás 
vétségével vádolt kereskedő ügyéhen ítélke-
zett. Friedmann H-ermanu hódmezővásárhe-
lyi órás és ékszerész ült a vádlottak padján, 
aki két évig nem vezetett könyveket az üzle-

téiben és mérleget sem készített. A rniult év 
őszén csődbe jutott és akkor kiderült a köny-
nyelmüsóge. A bíróság száz korona pénzbün-
tetésre itélte. 

Partfiirdő jég- és ródli-pályája 
vvvvvvvvvr- megny í l t ! 
A pálya a baihídfőtől 4 0 0 l é p é s n y i r e van. ^ 

Egyszeri korcsolyázás, villamos át-
keléssel együtt oda és vissza 40 
fillér, csak korcsolyázás 30 tillér, 
• • tanulóknak 20 fillér. • • 

Jegy a kalauznál is kapható!! 
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A Szegedi Atlétikai Klub 
tisztújító közgyűlése. 

(Saját tudósitómktól.) A Szegedi Atlé-
tikai Kluib jelenltőséges esemény elé érkezett. 
Vasárnap délelőtt lesz a klub tisztújító köz-
gyűlése, amely súlyos föladatot ró a tagak-
ra. Mert az idei tisztújítás nem pusztán né-
háiny embert érintő esemény, hanem szoro-
san összefügg a SzAK fejlődésével, jövőjé-
vel. Az történt, hogy az egyesület mai veze-
tőségével szemben egy kis ellenzék alakult, 
amely csupa uj, -eddig leginkább -ismeretlen 
névvel óhajtja betölteni a régi vezetőség he-
lyét, Az elnökség kiesett a választási küzde-
lemből, mert ebben a Tisztában mindkét párt 
egyértelműkig (megállapodott, örökös tiszte-
letbeli -elülök: Csernovits Agenor, elnök: (bás-
tyái Holtzer Tivadar, alelnökök: Somogyi 
Szilveszter dr. és Winkler Andor. És ez rend-
jén van így. Bástyái Holtzer Tivadar min-
denképen rászolgált. ,az íelnöki tisztségre. 
Olyan áldozatkészséget tanúsított az egye-
sület ifejílődés-e érdekében, amelyről csak a 
legnagyobb elismeréssel illik beszélni. Oda-
adó rajongással működött a SzAK térhódítá-
sa és nívója, -érdekében és példáján fölbuz-
dulva, valóságos vezérkar alakult a támoga-
tására, akik a klluihszeretetből fakadó megér-
téssel dolgoztak fáradhatatlan ambícióval. 
(Elsősorban ennek .a munkának köszönhető az 
elmúlt óv eredménye, amely példátlan a klu-b 
történetiében. Az ujszegedi sporttelepen ren-
dezett versenyekből tizenkétezer korona be-
vételihez jutott az egyesület, az 1911. év négy-
ezer koronájával szemben. 

Már csak ennek a vagyoni összehasonlí-
tásnak is meg kell szüntetnie minden ellen-
vetést, amely most fölbukkant a vezetőséggel 
szemben. Azok az emberek, akik működésük-
kel ilyen anyagi sikerhez jutatták az évek 
óta stagnáló egyesületet, azok csak hálát ós 
-bizalmat érdemelhetnek a klub tagjai részé-
ről. És föl kell még valamit emiltenünk. A 
SzAK-ban évekkel ezelőtt sem a publikum, 
sem á sportegyesületekkel szemben senki 
in-elm reprezentálj -N-éh|ány tu(lifütö|t ambí-
ciójú akarnok akarta a kezébe ragadni a 
gyeplőt, akiknek a képessége azonban a leg-
kevésbé sem állt arányban az .akarataival. 
Ebből keletkezett aztán az anomália, visszás 
állapot, amely ,már-már a zülés lejtőjére so-
dorta. az egyesületet. A fokozatos szétzüllés-
től, a végpusztulástól mentette meg a mai ve-
zetőség a SzAK-o-t, bástyái Holtzer Tivadar-
ral az ólén. Intelligenciával, tudással, való-
ban értékes rátermettséggel dolgoztak a 
,Sz(AK föllendülése érdekébein, ami verejté-
kes munkával ugyan, de sikerült nekik. Mi, 
akik -objektív szemmel ítéljük meg a helyze-
tet, ugy gondoljuk, hogy a mai vezetőség ki-
buktatása veszedelmes válságba -sodorhatná, 
az egyesületet. Nem azért, mintha pótolhatat-
lanok volnának, hanem mert azok, akiket a 
helyükbe jelöltek, nem póltolhatnák őket. A 
[Délmagyarország jsplort(r|o>va)tát soha isiean 
szolgáltuk ki személyi érdekek istápolására, 
mert ez ellenkeznék a fölfogásunkkal. De 
igenis támogattuk azokat, akik értékes mun-


