
1913. május 31. DELMAGYARORSZAQ 3. 
vaslatáti. A zenepalotát- sürgősen föl 'kell épí-
teni annál ds inkább, mart az ©üdítőiparban a 
konjunktúrák most. a legkedvezőbbek, s eze-
ket a városnak nem szabad kihasználatlanul 
hagynia. Kéri a közgyűlést, mondja iki, hogy 
a zenepalotát, - haladéktalanul fölépítteti és 
a régi zeneiskola lebontását szintén haladék-
talanul elrendeli. Lövész Antal mindenben 
elfogadja Hoffer indítványát. Kész operett — 
úgymond — ami a zenepalota körül bat év 
óta történik. Folyton hangoztatja a tanács, 
bogy nemsokára, épül már a zenepalota s e 
közben évek telnek el. A tanács kitűnően ért 
a, siboláshoz. Azt kívánja fölszólaló, hogy ne 
csak -azt mondja ki a közgyűlés, hogy a zene-
palotát haladéktalanul fölépítteti, hanem .uta-
sítsa a tanácsot, hogy a zenepalota építésére 
azonnal i f j a ki a pályázatokat. 

Balogh Károly: Nem lehet! Még -a terve-
ket sem. hagyta jóvá véglegesen a .miniszter. 

Glöckner József szerint rossz helyen épí-
tik a zenepalotát, A városnak szebb részén 
kellene azt elhelyezni. Indítványozza, hogy a 
Paral-féle telekre építsék. 

Fölkiáltások: Nem lehet, akkor megint 
évekig is elvárhat a város. 

Glöckner eláll indítványától. Otiovay 
István elfogadja Hoffer indítványát, mert 
annak minden pontját helyesnek és igazsá-
gosnak tartja. 

Balogh Károly: Igazsággal nem, lehet 
építeni, csak pénzzel! 

Weiner Miksa a tanács javaslata ellen 
szólalt föl. Szintén szükségesnek t a r t j a az 
építkezések haladéktalan1 megkezdését. Ki 
kell irni mielőbb a pályázatokat. Gaál Endre 
dr. replikázott a felszó tatásokra, A leghatá-
rozottabban visszautasítja azt a vádat, hogy 
a tanács kitűnően ért a siboláshoz és évek 
óta sibolja a zenepalota ügyét. A tanács ja-
vaslatában benne van az, hogy mihelyest le-
het, nyomban hozzákezdenek az építésihez. A 
tanács nem tehet arról, ha iSpiegel nem, készí-
ti el időre a módosított terveket s addig, amig 
tervek nincsenek, építeni nem lehet. Kéri a 
tanács javaslatának elfogadását, mert az lé-
nyegében födi Hoffer indítványát, hiszen 
mindkettő a palota mielőbbi fölépítését kí-
vánja. 

Balogh Károly: Építsünk máír, ha még 
tovább beszél, ezzel is késiik az építkezés! 

jó anyámmal a családi landaueren nagybá-
tyámékhoz 'kocsiztunk. Rövid nadrágom volt, 
fehér harisnyám és a francia kisasszony 
olyan komolyan szólott már hozzám, mint 
egy felnőtt férfiúhoz. Most egyedül mentem 
és senki sem szóil hozzám, sem komolyan, 
sem tréfásan: László, ne halj még meg. 

Elhatároztam, hogy meghalok. 
A kis budai kávéházban, ahol az utolsó 

levelemet írom önnek kedves Imogén, már 
oltogatják a lámpákat, talán már korábban 
is megtették volna, ha frakkomat nem tisz-
telik. Sietni keli A napot már nem akarom 
látni. 

Tehát még egyszer, kedves Imogén: Is-
ten önnel. És köszönöm, köszönöm önnek, 
hogy megtanított a szomorúságra. Oh, nincs 
jobb a világon, mint szomorúnak lenni, sem-
mit sem várai, semminek sem örülni, csupán 
a nagyszerű, drága szomorúságnak. Fekete 
bársonyruhában járni és sötét tollas föveget 
viselni. Gyászszegélyü névjegyet tartani a 
flandriai vörösbőr varrott tárcában és éjjel, 
az ágyban sirva elaludni. Ah, mily boldog 
voltam, reménytelen szerelmemben! Köszö-
nöm, hogy különbbé tett, mint a többi em-
berek, ismerőseim, barátaim, ők nem tudják, 
hogy mit jelent az, hogy egy régi torony-
ban hármat kondit az óra éjfél után. De én 
boldogan tüdőm: sietni kell, hogy reggelre 
meghaljak. 

Egy Viktória-arany van a mellényzse-
bemben. A kávéház asztalán hagyom. Ki-
tudja, mikor jön megint öngyilkosjelölt e 
helyre! 

Kérem, ne csodálkozzon azon, hogy bu-
dai postabélyegzőt talál a levelemen. Pes-
ten halok meg, a városliget fái alatt, mielőtt 
megvirradna. A Park-Glub mellett, ahol bol-
dog voltam, ahol önt láthattam és ön miatt 
szomorú lehettem. 

László." 

Taschler Endre: Ugy van! Építsünk már! 
FölkiáItások: Szavazzunk! 
Elnök a vitát bezárja. A közgyűlés ez-

után ugy határozott, hogy egyesítve Hoffer 
indítványát és a tanács javaslatát, a zenepa-
lotai építkezések, megkezdésének legkésőbbi 
határidejét junius hónap végéig állapítja 
meg. 

A belvárosi lányiskolát, miután mosta-
ni helyiségébe a felsőkereskedelmi iskola köl-
tözik, a tanács a Jemey-féle házban alkarja 
ideiglenesen elhelyezni Lantos Béla nem he-
lyesli eizt ,a tanulók egészségére való tekintet-
tel. Indítványozza, mondja íki a közgyűlés, 
hogy a leáinyosztályokat mándaddig nem te-
lepíti ki a város, amig önálló iskolát nem épít-
tet. Bokor Adolf éppen egészségi szempont-
ból tar t ja megfelelőieknek a Jerney-ház helyi-
ségeit. A tanács javaslatát a jánl ja elfogadás-
ra Turcsányi Imre dr. a tanács javaslatának 
elfogadását kéri. Lantos Béla, majd Gaál 
Endre dr. ismételt felszólalásai után a köz-
gyűlés nagy szótöbbséggel a tornács javasla-
tát fogadja el. 

Az Otthon és a Szegedi Tornaeyyesület 
Újszegeden tennisz-pályához területet kért a 
•tanácstól. A kérelmet a tanács elutasította, a 
mit a Tornaegyesület megfelebbezett. Gaál 
Endre dr. előadta, hogy a tanács Újszegeden 
többé egyáltalán nem ad lapdajáték céljaira 
pályát, mert nem akarja a. ligetet kivetkőz-
tetni jellegéből. Nem ad több engedélyt azért 
sem, inert az Újszegeden lévő bárom tenmisz-
pálya játékosaihoz a tornaegyesnlet játékosai 
is csatlakozhatnak. 

Taschler Endre: Vissza kell venni a kia-
dott engedélyeket is! 

Gaál dr.: Kérem a tanács javaslatának el-
fogadását 

(Megvonom a s z ó t . . . " ) 
Lövész Antal szólásra jelentkezik. 
Elnök: Bocsánatot kérek Lövész ur, a 

felebhezést mint a tornaegyesület elnöke 
nyújtotta be s igy a törvény értelmében mint 
érdekelt sem nem szavazhat, sem föl nem 
szólalhat. 

Lövész: De kérem, csak röviden akarok 
beszélni. 

Elnök: Nem lehet! 
Lövész: Csak egy szót kérek, ennyit 

csak lehet. 
Elnök: Ne tessék az elnökkel vitázni! 
Lövész: Félrevezették a közgyűlést! 
Elnök: Tessék tudomásul venni, hogy 

megvonom a szót! 
Lövész: Köszönöm szépen. 
Kormányos Benő dr.: Majd én! — 
Elnök: Tessék! 
Kormányos dr.: Nem fogadom el a ta-

nács javaslatát. Közönséges frázisokkal érvel 
a tanács, amikor azt mondja, 'hogy a közön-
ség szórakozó helyét nerrr akarja megnyir-
bálni azzal hogy egyesületeknek tennisz-
pályára területet ad. A tennisz-pályák a liget 
iegrejtetteb részein vannak és van ezeken a 
félreeső részeken még elég ihely. A melléksé-
tányokban vasárnapokon is alig sétál egy-
két ember. 

Taschler: Mert elzavarják a tenyész-pá-
lyán kártyázók! (Derültség.) 

Kormányos: Indítványozom, hogy a köz-
gyűlés a tornaegvesület kérelmét a tanács 
javaslatának elutasításával teljesítse. 

Hoffer Jenő a tornaegvesület felebbezé-
sének fölolvasását kéri. Krausz József dr. 
szerint a tornaegvesület kérelmét a város-
nak föltétlenül támogatni kell, bár ő sem hí-
ve annak, hogv a ligetnek a Temesvári-kőr-
úton belül levő részén adjon a város területet. 

Gaál Endre dr. válaszában kijelenti, 
hogy a kérelmet semmiesetre sem lehet tel-
jesíteni, mert ezzel a város maga idézi elő a 
tennisz-klikkek elszaporodását. Meg van 
győződve arról, hogv a három ujszegedi ten-
nisz-pályán elférnének a tornaegyesület játé-
kosai is, tehát csatlakozzanak hozzájuk. A 

\ mennyiben megtörténnék, hogv valamelyik 
; tennisz-társaság a tornaegyesületi játékoso-
| kat nem fogadná be, ő — Gaá'l — lesz az 

első, aki a közgyűlés elé lép és javasolni fog-
1 ja, hogy az illető tennisz-társaságtól a város 

vonja vissza az engedélyt és adja át a torna-

egyesületnek. (Élénk helyeslés és taps.) Kéri 
a tanács javaslatának elfogadását. 

A közgyűlés nagy többséggel a tanács 
javaslatát fogadta el. 

(A program végén.) 
A Szegedi Gazdasági és Iparbank fölszá-

molási föltételeihez a közgyűlés hozzájárult. 
Balogh Károly javasolja, hogy a közgyű-

lés az ideiglenes nap.idi jasoknak, valamint a 
javadalmi alkalmazottaknak adjon hidvám-
mente&séget. 

Kiss Gyula nem fogadja el a tanács ja-
vaslatát. Ha ez igy megy — mondotta, — ak-
kor nem lesz majd, aki fizet. 

Fölkiáltások: Azt akarjuk! Hidvámmcn-
tességet mindenkinek! 

A közgyűlés a tanács javaslatát elfogad-
ta. 

Ekkor már a városatyák türelmetlenked-
ni kezdtek. Negyed hétre járt az idő. 

— Hat óra elmúlt, .gyerünk haza — kiál-
tották többen. 

Elnök: Befejezzük, nem soká tart már. 
A honvéd csapatkórház kibővítéséhez 

szükséges póthiitelt a közgyűlés megszavazta. 
Eördögh József yolt köztisztasági fel-

ügyelő kegydijat kért .a várostól. A tanács 
a kérelem elutasítását javasolta. A közgyű-
lés ezzel szemben 1200 korona évi kegydijat 
szavazott meg Eördögbnek. 

A többi kagydij iránti kérelmeket a köz-
gyűlés elutasította. Ezután a hátralévő ap-
róbb ügyeket intézték el, majd az elnök a 
közgyűlést bezárta. 

Aláírták a békét 
Törökország nem hadakozik. 

(Saját tudósítónktól.) Óriási jelentőségű 
az a különben várva-várt hir, amely ma dél-
után érkezett és megerősítést is nyert. E 
szerint Törökország ma déli 12 óra 40 perc-
kor aláirta azt a szerződést, amely szerint 
békére lép a balkáni szövetségesekkel. Tö-
rökország tehát tovább nem hadakozik és tel-
jesíteni fogja a bék©pontokat. 

Ezt a hírt kapta különben a londoni Ti-
mes is, amelynek értesülése szerint a török 
delegátusok az előzetes békéről szóló jegy-
zőkönyvet ma délután két órakor alá irták. 
Tegnap a szerb és görög delegátusok is meg-
kapták a meghatalmazást a jegyzőkönyv 
aláirására, ugy, hogy a mai nappal a béke 
megkötöttnek tekinthető. 

A párisi Temps jelenti Berlinből, hogy 
a német császár, a cár és az angol király leg-
utóbbi együtt tartózkodásukkor elhatározták, 
hogy minden áron kiegyenlítik a balkán szö-
vetségesek közti ellentéteket. Nekik tehát 
részük van a'bban, hogy mára végre elkövet-
kezett a béke aláirása. 

A Daily Mail /elenti Belgrádból: A szerb 
politikai körök meg vannak győződve, hogy 
Bulgáriával kikerülhetetlen a háború. A vá-
ros nyugodt és alig van már benne katona. 
A hatóságok jóformán még nagyobb buzgó-
sággal folytatják Bulgária ellen a háborúra 
való előkészületeket, mint a mult ősszel, a 
mikor a Törökországgal való háború kitört. 
A cenzúrát a legnagyobb szigorral kezelik. 
Polgári személyek külön engedély nélkül a 
vasutot nem használhatják, sem a pályaudva-
rokba be nem léphetnek. A legutolsó tartalé-
kosokat is behívták. Szerbia tehát erővel há-
borúba akar kezdeni Bulgáriával. Ellenben a 
fegyverkező Görögországról már semmi hir. 
Valószinü, hogy a ravasz görög diplomácia 
cserben hagyja Bulgáriával szemben Szer-
biát, dacára, hogy ez csakis Görögország se-
gítségével jöhet számba komoly ellenfélnek 


