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Befejezték 
a szeptemberi közgyűlést. 

— A íüzérlaktanya. - Szabad-
ságolások. — 270000 koronás 
kölcsön. — Az állami regálék. — 

(Saját tudósítónktól.) Hétfőn délután 
négy órakor folytatták és fél ötre (be is fe-
jezték a szeptemberi (közgyűlést. A pénteki 
nap izgalmaiból semmi se maradt mára, 
mindössze tizennégy városatya jelent meg a 
közgyűlésen, fölszólalás nem volt, s igy a 
tanácsi javaslatok minden változtatás nélkül 
mentek keresztül a közgyűlés* szankciólián. 
Részletes tudósításunk a szeptemberi köz-
gyűlés utolsó napjáról itt következik: 

A közgyűlésen Bokor Pál helyettes pol-
gármester elnökölt. A jegyzökönyvet Tasch-
ler Endre főjegyző és Rock Lipót aljegyző 
vezették. A közgyűlés megnyitása után fel-
olvassák a legutóbbi ülés jegyzökönyvét, a 
melyet észrevétel nélkül hitelesítenek. Ez-
után a napirend folytatólagos tárgyalására 
tért át a közgyűlés. 

Néhány apróbb felebbezés elintézése után 
Tóth Mihály dr. katonaügyi tanácsos a Sze-
gedre bevonuló tüzérség ideiglenes elhelye-
zése, valamint a tüzérlaktanya épitése dolgá-
ban referált. A tanács már kijelölte azokat 
az épületeket, amelyekben a tüzérkatonákat 
ideiglenesen elhelyezik. Ezek a régi köztisz-
tasági telep, a régi gimnázium épülete, azon-
kívül több városi 'bérház és néhány magán-
ház. A tanács elhatározta, hogy a honvé-
delmi miniszternél ismét megsürgeti a tű-
zérlaktanya telekkérdését, illetőleg fölkiéri a 
minisztert, hogy a régi szeszgyár telkét fo-
gadja el. Kérni fogja továbbá a tanács a 
minisztert arra is, hogy a tüzérkaszárnya 
föntartásához nagyobb összegű évi térit-
ménnyel járuljon hozzá, mint amennyit ki-
látásba helyezett. Bemutatja ezután az elő-
adó az elhelyezésre vonatkozó szerződése-
ket, amelyeknek elfogadását kéri. Végül kéri 
a közgyűlést, hogy a felsővárosi katonai 
gyakorlóteret, továbbá a Cserepes-soron lé-
vő területet a tanács javaslata értelmében 
dijtéritmény nélkül a tűzoltók gyakorlóteré-
nek engedje át. A közgyűlés a tanács javas-
latát egész terjedelmében elfogadta. 

A szegedi keramit- és mütéglagyár rész-
vénytársaság a gyár közelében épitendő viz-
mü részére területhasználati engedélyt kér. 
A közgyűlés az engedélyt megadta. 

A polgármesteri előterjesztéséke', tár-
gyalták ezután. Baneth Samu dr. kerületi 
orvos, akinek a közgyűlés megengedte, hogy 
néhány lépéssel távolabb lakjék a kerületé-
től, lakhatási engedélyének a jövő év no-
vember végéig való meghosszabbítását kér-
te. A közgyűlés a kérelmet teljesítette. Be-
mutatták az 1911—12. évi utalapi zé ' tá-
madást, amelyet hozzászólás nélkül elfogó <|-
ták. Ezután Eisenstein Jakab dr. kórházi fő-
orvosnak, Fajka János főszámvevőnek, Ge-
rentsér László főpénztárosnak, László Kál-
mán alkapitánynak, Árky Lajos gépésznek, 
Soós György őrsparancsnoknak, Priváry 
Ferenc gépészeti felügyelőnek, Rózsa Péter 
végrehajtónak és Komlósi Sándor hivatal-
szolgának, Fodor József kézbesítőnek három 
havi, Árendás György építési felügyelőnek, 
Papp Gyula mázsamesternek, Kertész Sán-
dor adóhivatali gyakornoknak, Szabó Lajos-
né szülésznőnek hat heti, özvegy Dékány 
Ferencné szülésznőnek pedig 2 havi szabad-
ságot adott a közgyűlés betegség miatt. - -
Ezután a rendkívüli alap terhére történt, 
mintegy 8000 koronát kitevő kiutalásokat 
hagyta jóvá a közgyűlés és végül: áttért a 
napirendre tűzött két póttárgy letárgyalá-
sára. 

Az egyik a Szeged-Csongrádi Takarék-
pénztár 270.0~0 koronás kölcsönajánlata, a 
melyet a pénzügyi bizottság is elfogadott. 
A magán járdák munkálatainál felmerült 
költségek fedezésére ugyanis 270.000 korona 
hitelre van szükség. A Szeged-Csongrádi 
bank hajlandó ezt az összeget öt évre 6 szá-
zalékos kamat ellenében százas árfolyammal 

folyósítani. A közgyűlés az ajánlatot a ta-
nács javaslatára elfogadta. Végül az állami 
regálék megváltásáról referált Taschler 
Endre főjegyző. A bor- és húsfogyasztást 
adók megváltásáért 532.000 koronát ígért a 
város, a pénzügyminiszter ellenben 600.000 
koronát kért. A miniszterrel való tárgyalások 
során egyezség jött létre, amely szerint az 
emiitett regálék megváltásáért az eddig 

Í
fizetett évi összeget, 580.000 koronát fizet a 
város továbbra is. Amennyiben a regálékra 
a város ráfizetne, a deficitet a pénzügyimi-
niszter (szokás szerint államsegély címén 
téríti meg. A regálék ezután is a 'város házi 
kezelésében maradnak. A közgyűlés hozzá-
járult az állammal kötött egyezséghez, majd 
fél ötkor az elnök a közgyűlést berekesztette. 
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Uradalmi intéző tragédiája. 
— Szegedre jött, a szüleihez tneghaini. — 

(Saját- tudósítónktól.) Ma hajinalbjm 4 
órakor, .hatalmas dörrenés verte fel a Kálvá-
ria-utoa csöndjét. A 14-es szám ala t t lévő 
házban öngyilkosságot követett el Fournier 
Nándor, a piarisfarend göllei uradalmának 
intézője, Fournier Károly, szegedi háztulaj-
donosnak és földbirtokosnak a fia. A szeren-
csétlen férfi egy .Browning-revolverrel a 
jobb halántékába lőtt. A golyó ,a bal halán-
tékon jött ki és azonnal halált okozott. Mire 
'az öngyilkos családija befutott a vendégszo-
bába, ahol a tragédia történt, akkor már 
Fournier Nándor halva feküdt az ágyon, ha-
talmas vórtócsáhan. 

Az öngyilkosság előzménye és részletei a 
következők: 

Fournier Nándor, aki Szegeden végezte 
iskoláit, már busz éves korában elkerült 
,innen a Somogy megyei Göllére, iából Ma-
gyar Gábor a piaristareud akkori főnöke, 
mint írnokot alkalmazta az uradalomban. ,A 
törekvő fiatalember gyorsan haladt pályáján 
és mivel időközben elvégeizte a magyaróvári 
gazdasági iskolát, (hamarosan gazdatiszt, 
ma jd később intéző lett. Négy évvel ezelőtt 
nősült meg; feleségül vette Kiss Vilmos 
gazdag zalamegyei nagybirtokos egyetlen le-
ányát Kiss Margitot. Két évvel ezelőtt gyer-
mekük is született. 

Fournier Nándor életének eddigi folyá-
sát nyomon követve, semmi ok nem merült 
fel, a mély öngyilkosságát megmagyarázná. 
Azaz egy ok mégis fölmerült, amely két-
ségtelenül világosságot dérit az egész ügyre. 
Ké t évvel ezelőtt, — ameddig Fournier a 
legnyugodtabb és legboldogabb családi életet 
élte, — az uradalmi tiszttartóval t ámadt egy 
jelentéktelen áttérje. Azóta aztán pokol lett 
az egész élete. A tiszttartó folytonosan mo-
lesztálta, amit nem bir t el tűrni az önérzetes 
ember, inkább áthelyezését kérte iHénap Ta-
más dr.-tél a rend jelenlegi főnökétől. A 
rendfőnök teljesítette is Fournier kérését és 
áthelyezte a zalamegyei (Mennyébe számve-
vőnek. Szóval degradálta. Főuraiér t termé-
szetesen szörnyen bántotta a lefokozás és el-
követett mindent, hogy tehetségének és 
szorgalmának megfelelő állást kapjon. Egy 
kérvényt intézett a ren dfönökhöz, amelyben 
áthelyezésének megváltoztatását kérte. 

(Hénap Tamás dr. azonban, — valószinü-
leg nem sejtette előre intézkedésének szomo-
rú következményét, — nem teljesítette Four-
nier kérését. Kérvényére válaszképen egy le-
velet intézett hozzá, melyben tudat ja az in-
tézővel, hogy (áthelyezését meg nem változ-
ta t ja , mivel rosszra vezetne, iha az uradalmi 
tiszteket a sa j á t érdekűik szerint helyezget-
nék át. Egyben ar ra is figyelmeztette, hogy 

ha bárom nap alat t a rendeletnek eleget nem 
•tesz, akkor távozhatik az uradalomból, mi-
kor is nyugdí j ra sincs jogosultsága. 

Fournier erre már inem is válaszolt. Ugy 
látszik sehogysem tudott belenyugodni a 
rendfőnök intézkedésébe és elhatározta, iliogy 
inkább meghal. Gyermekét és áldott (állapot-
ban Lévő feleségét Gödién hagyta, ő maga pe-
dig szombaton Szegedre utazott azzal, hogy 
meglátogatja| apját , akijt már régen nem 
látott. Szombaton este érkezett Szegedre, 
apjának Kálvária-utca 14. szám alat t lévő 
lakására. .Családja meglepődve üdvözölte, 
mert jövetelére egy által áhan nem számítot-
tak. A harminckótéves férfi ugy tett mind 
egy gyerek: sírva borult az édesanyjára. El-
panaszolta később, hogy a rendfőnök (degra-
dálta ós egész este nagyon rossz kedvű volt. 
A családja vigasztalta. 

Vasárnap már valamivel vidámabb lett. 
Késő estig maradt együtt családijával, aztán 
bement a vendégszobába ós hajnalban öngyil-
kos lett. Kétségbeesett szülei mikor a szobá-
ba rohantak a lövés zajára, Fournier Nán-
dor már meghalt. 

Az öngyilkosságról értesítették a rendőr-
séget, amelynek részéről Dreyer József dr. 
ügyeletes rendőrtisztviselő ment Iki a hely-
színére. A vizsgálat megtartása után megál-
lapította, hogy öngyilkosság történt. Az asz-
talon egy csomó levelet is talált ia rendőr-
tisztviselő, melyeket a szerencsétlen emger 
öngyilkossága előtt, az éjjel i r ta . A Levelek 
között 'legnieghatóbb a következő levél, a 
melyet feleségéhez intézett: 

Édes anyuskám! 
(Megfogsz bocsátani szerencsétlen (fér-

jednek, ak i ezen csapást s lealacsonyító el-
járást elviselni nem tudja s i t thagy benne-
teket. de akkor is csupa szeretetből, ha 
élek, a hét folyamán kidobnak a lakásból, 
ha meghalok, fél évig még ott lakhatol, 
nyugodtan és vi lágra hozhatod drága kis 
magzatunkat s nevelheted. Anyagiakról 
gondoskodtam rólatok, (hogy nyugodtan él-
jetek, ne legyetek rászorulva senkire. Légy 
jó angyalom s jó hirnevem épp oly tisz-
tán hagyd gyermekeidre, mint amilyen 
tisztán áll férjed emléke. Széllemem állan-
dóan ott fog állni mellettetek s vigyázni 
fog rátok. Isten veletek, tartsd meg s 
tartsd meg jó emlékemet kis árváimmal is. 
ölel és csókol Nándor. 

Az öngyilkos feleségét távirat i lag ér-
tesitéttók a szomorú hírről. A gyászoló csa-
lád, amely i ránt városszerte nagy a részvét, 
a temetést szerda délután félnógyórakor 
ta r t ja meg a Kálvária-utca 14. szám alatt le-
vő háziból. A rendőrség a piarista rendet is 
értesítette az öngyilkosságról. 

Japán-kínai béke. Nankingból jelentik/: 
Csangsuen tábornok ma reggel látogatást 
tett a japán konzulátuson, ötven főnyi test-
őrsége (kíséretében és a nankingi incidens 
miatt bocsánatot kért. Délután csapatainak 
egyik ezrede elvonul a konzulátus előtt és 
a konzul előtt tiszteleg. — Pekingből jelen-
tik: A japán követség a leghatározottabban 
megcáfolja azt a hírt, hogy Kínának ultimá-
tumot nyújtott át és kijelenti, hogy a kinai 
hatóság teljesítette a japán követeléseket. 

Ellenzéki gyűlés Makón. Jövő vasárna 
ellenzéki képviselők fognak beszédeket mon-
dani Makó piacán. Andrássy Gyula gróf 
szombaton Apponyi Albert gróffal Tornyára 
utazik, ahol Justh Gyula vendége lesz. Va-
sárnap reggel a három vezér együtt utazik a 
beszámolóra, melyet az ellenzékiek érdeklő-
déssel várnak, mivel Justh Gyula a terv 
szerint vázolni fogja azt az utat, amelyet 
pártja követni fog a politikai élet megindu-


