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mentium még nem alkalmas nagycbbszahásu 
építkezésire. Indítványozza, hogy álljon el a 
város a köztisztasági telepnek ebben az évben 
való fölépítésétől és mondja iki, begy előbb .a 
zenepalotát ós a vásárcsarnokot .kívánja föl-
építeni. 

Koffer Jenő azt kérdezi, bogy megtaika-
r.it-e valamit a város azzal,Iba a munikásiháza-
keit a köztisztasági telep keretén belül épit-
teti mi 

Bokor Pá l előadó kijelenti, hoigy ily mó-
don jelentékeny megtakarítást ér ©1 a város, 
mert a munkáisíházaík ikórdése is jó időre 
megoldást nyer. Cáfolja Kormányos dr. ér-
veléseit és elfogadásra a j á n l j a a tanács ja-
vaslatát. 

Elnök elrendeli a szavazást. A közgyű-
lés csaknem egyhangúlag a tanács javasla-
tát fogadta el. Ezzel az elnök a közgyűlést be-
rekesztette. 

Bizalom a kormánynak. Marosvásár-
helyről jelentik: Bernády főispán elnöklésé-
vel rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen 
az 1912. évi zárszámadást tárgyalták. Bür-
ger Albert, a munkapárt elnöke a maga és 
társai nevében a következő indítványt nyúj-
totta be: 

Marosvásárhely városának törvényható-
sági bizottsága a gróf Tisza István elnöklé-
sével megalakult kormányt, annak hazafiúi 
önzetlen erényekben kiváló vezérét, valamint 
Sándor János belügyminisztert, e város ki-
váló szülöttjét, díszpolgárát és hosszú időn 
át gazdag érdemeket szerzett főispánját 
őszinte 'melegséggel /üdvözli é s biztosítja 
őket állandó ragaszkodásáról és föltétlen bi-
zalmáról. 

A föliratot elfogadták. Turócmegye tör-
vényhatósági bizottsága Kürthy Laios főis-
pán elnöklésével közgyűlést tartott. Dr. Ra-
kovszky Jván orsz. képviselő indítványára 
közkiáltással bizalmat szavaztak gróf Tisza 
István miniszterelnöknek, a kormány többi 
tagjainak és a munkapártnak, lombor sz. kir. 
város törvénythatósági bizottsága legifjabb 
Szemző István főispán elnöklésével közgyű-
lést tartott, amelyen Tisza István miniszter-
elnöknek és az uj kormánynak óriási szó-
többséggel bizalmat szavaztak. A közgyűlés 
megbízásából Hauke Imre polgármester Ti-
sza Istvánt táviratilag üdvözölte és a tör-
vényhatóság törhetlen ragaszkodásáról biz-
tosította. A miskolci nemzeti munkapárt Hal-
ler József pártelnök távollétében Koos Soma 
kir. tanácsos elnöklete alatt tartott választ-
mányi üléséből Tisza István miniszterelnök-
höz a következő táviratot intézte: 

A miskolci nemzeti munkapárt nevében 
mély tisztelettel üdvözöljük nagyméltóságo-
dat kormányelnöki méltóságában s ragaszko-
dó hűséggel vesszük köriül és fogjuk követni 
nagyméltóságodat a hazánk üdveért folyta-
tott küzdelmében. Magas személyére szere-
tettel kérjük a Mindenható áldását s törhet-
len bizalommal hisszük, hogy a dolgozó, bé-
kés Magyarország megalkotásának örök di-
csőségét nagyméltóságod nevéhez fűzi a tör-
ténelem. 

Ugyancsak táviratilag üdvözölték Khuen-
Héherváry Károly grófot, mint a nemzeti 
munkapárt elnökét. Egerből táviratozzák: 
Hevesmegve törvényhatósági bizottsága 
Kállay Zoltán titkos tanácsos, 'főispán elnök-
lésével népes kcjzgyülést tartott. A pártok 
egész erővel vonultak föl, mivel már napok-
kal ezelőtt hire ment, hogy az ellenzék a Ti-
szarkormány ellen bizalmatlansági Indít-
ványt tesz. A tegnapi előértekezleten már 
látta az ellenzék, hogy kisebbségben van s 
ezért az indítvány elmaradt. Szabolcsmegye 
ismeretes átiratánál a munkapárt lelkesen 
demonstrált Tisza István gróf miniszterel-
nök mellett. A nemzeti munkapárt tegnap ér-
tekezletéből lelkes hangú távirattal üdvözöl-
ték Tisza István gróf miniszterelnököt és 
ugyancsak meleghangú táviratot küldtek Lu-
kács László volt miniszterelnöknek. A kapos-
vári nemzeti munkapárt Márffy Emil főrendi-
házi tag elnöklésével ülést tartott , amelyen 
egyhangú nagy lelkesedéssel elhatározta 
hogy táviratban üdvözlik Tisza István gróf 
miniszterelnököt. 

KALEIDQ5ZKDP 
(lAz érettségi) Nagyon el volt keseredve 

'Balázs Patrícius, amiért tavaly valamelyik 
erdélyi oláh gimnáziiumbami egy évre bukott 
az érettségin. Mint a legtöbb bukott diák, ő 
sem a maga tudatlanságában kereste, buká-
sának az okát, Ihanem. abban, hogy őt üldö-
zik. Üldözik a tanárok s neki meg kellett 
buknia. (Miután sikerült erről az édes a ty j á t 
is meggyőzni, szép instamíöiát irtaik a kultusz-
miniszterhez, hogy engedje meg, miszerint 
Patr ícius valamelyik pesti gimnáziumban 
tehessen érettségi vizsgálatot. Balázs' Pa t r í -
ciusnak szerencséje vol. A minisztert talál-
ta-e jókedvében, vagy az argumentumai vol-
tak-e meggyőzőek, nem tudmi, de nem is ez 
a lényeges, ihanem az, hogy megkapta a (kért 
engedélyt. A napokban volt az érettségije, 
Livausból kellett fordítania s evvel kapcso-
latban a .római történelemből is kapott kér-
dést, Különösen kik eliten küzdöttek a ple-
bejusok? — volt a kérdés. Balázs Patr íc ius 
homlokáról nagy verejtékcseppek potyogtak 
le iLiviusra, de bizony nem tudta kikkel is 
volt ba juk a plebejusoknak. Néhány percnyi 
kínos hallgatás u tán a tanár segiteni aka r t 
neki: 

— Magának azt könnyű kitalálni, hi-
szen benne vain a nevében iis! 

Patríciusnak felvillant a szeme és ki-
vágta: 

— A plebejusok... a plebejusok a Balá-
zsok ellen küzdöttek. 

A vizsgázó bizottság egyenkint és össze-
sen is komoly és szigorú tagja i elmosolyod-
tak és csaik természetes, ihogy ilyen fényes 
latin-tudásra Balázs Patríciust elbuktatták. 

* 

(A gazda. és a kocsis.) Nagy borkedvelő 
ember Feszes Mihály, az egyik közeli urada-
lomnak a tisztje. Amikor csak módját ejtheti , 
beihajttat Szegedre és Isten és ember előtt 
tanúbizonyságot tesz borkedvelő mivoltáról. 
Még nem volt r á alkalom, ihogy Szegedről 
józanul ment vollna haza .Persze a legtöbb-
ször olyan kocsisa volt, akii a várakozás idej e 
alatti unalmát szintén pityizálással töltötte. 
Nem 'is méltányos kívánság, hogy a kocsis 
órák hosszat száraz torokkal üljön a korcs-
ma előtt. Sok mindenféle ba j érte ebből1 ki-
folyólag Feszes Mihály uramat. Már neon 
akadt baleset elen biztcsitó társaság, amely 
őt hiztosiitásra vállalta volna. Arra á helyes 
álláspontra helyezkedtek ugyanis a biztosító 
társaságok, hogy az egy .kocsin menő két em-
ber közül legalább egy .legyen mindig józan-

Feszes Mihály tehát elhatározta, hogy 
ezentúl nagyobb gonddal válogat ja meg a 
kocsisait. Részeges kocsisának fölmondott és 
u j a t fogadott. Legelső kérdése az volt: 

— Borivó emlber-e kend? 
— Hát ineg-megiszom egy pohárka bort 

vagy pálinkát, de mindig mértékkel'. 
— Ez ba j , szólt a füle tövét vakarva Fe-

szes. Tudja mit, folytat ta a gazda, öt pengő-
vel több .bért kap, lka nem iszik egyáltalán. 

Nagy pénz szegény embernek a 'havi öt 
forint , de azért a kocsis nem volt a r r a kap-
ható, hogy sohase igyék. Feszesnek kezdett 
ez az ember imponálni és végere.dménykép 
abban állapodtak meg, bogy h a az ur részeg, 
a kocsisnak kell józamnák lennie. Miután 
2—3 hét alatt Feszes meggyőződött róla, mi-
lyen hűségesen ál l ja a. kocsis a szóbeli szer-
ződést, a legnagyobb lelki nyugalommal min-
dennap felöntött a g a r a t r a Igy telt el három 

nap mindennapos részgséggel az u r és min-
dennapos józansággal a (kocsis részéről. A 
három hónap leteltével azonban jelentette a 
kocsis a gazdájának, Ihogy 15-én elhagyja a 
szolgálatot. 

— E jnye Péter, szólt a gazdia, én nem 
engedtem ám el magát. É n nagyon meg va-
gyok magával elégedve. 

— Bocsásson meg a nagyságos nr , szólt 
Péter, eddig becsületből áll tam a szerződést. 
De arra igazán mem gondoltam, hogy három 
hónap alatt, egyetlenegyszer se rúghassak be 
ugy Isten igazába! Tovább már nem. hirom 
ezt a Iftene nagy józanságot. 

És Péter kocsis most 16-én ott hagyta a 
gazdáját . Feszes pedig keres megint kocsist, 
aki legalább három hónapig k ib í r ja a józan-
ságot. 
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Ellenzéki küldöttség a kormány előtt. 
A képviselőház kupolacsarnokában ma dél-
ben megjelent egy küldöttség, amely méltán 
keltett feltűnést. Ugyanis Török Kálmán Kos-
suth-párti képviselő vezetésével egy ellenzéki 
küldöttség jelent megy Gyöngyösről a kor-
mány előtt, Balogh Jenő igazságiigyminisz-
ter fogadta a küldöttséget, amely azt kérte, 
hogy Suma József ügyében, — kit gyujtoga-
tálsért nyolc hónapi fogházra büntettek — 
rendeljenek él újrafelvételi pört, mert az el-
itélt ártatlan. A kegyelmi kérést az igazság-
iigyminiszter meghallgatta és megigérte, 
hogy az ügyet tanulmányozza. 

120 millió? kölcsönt keres ButeárK 
Rómából jelentik: E g y naigyramgu bolgár 
államhivatiailncik tegnap Brindizbe érkezett, 
ahonnan Parisba utazik tovább. A bolgár 
kormány ugy amis Párásban százhúsz millió 
f rankos kölesönt akar föl venni négy ás fél 
százalékos kamat láb mellett és ennek ellené-
ben a r ra kötelezi magát, hogy mindem hadi-
szer szükségletét Franciaországban fogja 
megrendélmi. Arról van szó, bogy a bolgár 
hadsereget u j ágyukkal és puskákkal akar-
ják fölszerelni, amelyeket a fcreuzoti Scihnei-
d.er-igyár;ban fognak megrendelni. 

u i . f a w j ' y . m m i y M I 

Hirdetés. 

ft „Szegedi Gazdasági Is ipar-
ban!! rlszVfnytirsasSg" 
közgyűlésének határozata alapján 

• • felszámol. • • 
Ebből folyólag felhívjuk a részvénytár-
saság hitelezőit; hogy követeléseiket 

lelett hirdetés ttsegjeUtt€s€tsef( napjától 
számított hat hó alatt jelentsd be. 

Szeged, 1913. junius hó 10-én. 

A Szegedi Gazdasági és Iparbank 
rész ény érsaság igazgatósága. 


