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nak éhez ni nos is j oga. A rendőrség Horn-
osaik a törvény alaipján, de a közegészségügy 
érdekében is eljárt, kéri tehát ugy Pilllioh, 
mint Kormányos dr. indítványának elutasi-
! ását. A közgyűlés szavazás utján döntött és 
mind Pillitíh, minid Kormányos dr. indítvá-
nyaival szem'bem a tanács javaslatát fogad-
ta el. 

Bokor Adolf azt indítványozza, hogy a 
polgármesteri fogat ne csak a mindenkori 
polgármesteamelc, (hanem a polgármester csa-
ládtagjainak is rendelkezésére álljon repre-
zentálás dkából. A tanács az indítványt olyan 
formában terjeszti a közgyűlés elé, hogy a 
polgármester javadalmazásán kiviül még egy 
városi fogat is korlátlanul a rendelkezésére 
álljon. 

Becsey Károly ár. a legnagyobb referen-
ciával viseltetik a polgármester személye 
iránt, de meg van róla győződve, hogy Iha a 
polgármester azon a tanácsülésen elnökölt 
volna, amelyben ezt az indítványt tárgyal-
taik, maga lett volna az első, aki ellene til-
takozott volna. Kéri a tanácsi indítvány 
mellőzését, mert a szabályrendelet szerint a 
polgármester ngyís rendelkezlhet a város 
összes fogatai fölött. (Nagy zaj, ellentmon-
dásaik.) — Éljen a polgármester! — zúgják 
harsányan Becsey felé. 

Bokor Adolf megmagyarázza, liogy mi 
késztette indítványa megtételére. Elsősor-
ban az, hogy a polgármesternek, aki alig-
hogy fölépült betegségéből, orvosi rendelés! 
szerint is szüksége van sét'ákcosikázásira. 
Mindenki, aki dsáík a polgármestert ismeri, 
tudja azt, hogy hivatalos ügyeken kivül ő a 
város fogatát nem veszi igénybe. Minthogy 
azonban az iniditványa ellen egyetlen felszó-
lálás akadt, kijelenti, hogy visszavonja. 

Elnök: Bokor Adolf bizottsági tag ur in-
dítványát tehát levesszük a napirendről. 

Választások következtek ezután. Az ár-
vaszéki ülnöki állásra a közgyűlés egyhan-
gúlag Ferenezy Béla aljegyzőt választotta 
meg. Az ő helyére a kandidáló bizottság két 
városi tisztviselőt jelölt: Bárdoss Béla tiszte-
letíbeli aljegyzőt és Bárkányi Zoltán dr. köz-
ségi birót. A közgyűlés husz bizottsági tag 
indítványára névszerinti szavazással elöntött 
ós 84 szavazattal 60 ellenében Bárdoss Bélái 
választotta aljegyzővé. A rókíuske.röleti szü-
lésznői állásra a közgyűlés Barát Bélánót 
választotta meg. 

lElnök bejelentette ezután, hogy póttár-
gyakiul a programba vették a Szeged -Cson-
grádi Takarékpénztártól felveendő 270,000 
koronás kölcsön ügyében kötött szerződést és 
az árvaszéki szavazó tagok megválasztását. 
Ekkor a közgyűlést berekesztette és folytatá-
sát kedden délután négy órára halasztotta. 

A Reichsrat ülése. Bécsből jelentik : 
Hétfőn a Reicbsratna'k mind a két háza ülést 
tartott. A Reichsrat napirendjén az átutalási 
törvény van, az nrakhóza napirendijére pe-
dig a sürgősség bejelentésével a kis pénzügyi 
terv került, A mai tanácskozást különös fe-
szültséggel várták politikai körökben. Az év 
végéhez közeledik és a ReicOisrat mind nehe-
zebben tudja teendőit elvégezni. A képviselő-
háziban a rutének obstrukciája. késlelteti az 
átutalási törvény tárgyalását. Az urafeháza, 
ha végez a kispénzügyi tervvel, sok változta-
tást fog tenni a képviselőháztól elfogadott 
szövegen és ebiben az esetiben az urakháza ha-
tározatait át kéli küldeni a képviselőháznak, 
amely e határozatok tekintetében állást fog-
lal. Minthogy nem hihető, hogy a képviselő-
ház az uraíkháziának összes módosításait gyor 
san ós ellentmondás nélkül el fogja fogadni, 
a kis pénzügyi terv u j tárgyalása a kép-
viselőházban több időt fog igénybe venni, 
mint amennyit a naptár erre a célra ad. A 

rutének taktikája tehát, hogy az átutalási 
törvényt megöbstruálják, fölöslegessé válik. 
A rutének ezért elhatározták, hogy abba-
hagyják az obstrukciót, amely most a tények 
helyreigazításából áll, mihelyt a főrendiház 
a kis pénzügyi tervet megváltoztatja. A kép-
viselőház ülésének kezdetéin az elnök meleg 
szavakban emlékezett meg Zaleszky Vendel 
grófról, az elhunyt osztrák pénzügyminisz-
terről. 
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Előadás az Alföldről. 
— Dr. Cholnoky Jenő Szegeden. — 

Dr. Cholnoky Jenő, egyetemi tanár, 
minden magyar földrajzi mozgalomnak irá-
nyitója, rövid időn belül már másodszor je-
lent meg körünkben, hogy élvezetes előadá-
sával gyönyörködtessen bennünket. Vasár-
nap, mint a Dugonics-Társaság vendége, tar-
tott vetiteit képekkel kisért előadást a nagy 
magyar Alföldről. 

A téma annál is inkább aktuális, mert 
a Magyar Földrajzi Társaság föllelkesedve 
azon a páratlan, világhírnévre szert tett si-
keren, amelyet a Társaság tudósai a Bala-
ton tudományos vizsgálatával értek el, most 
hazánk legnagyobb részének — az Alföld-
nek — tanulmányozásához fogott. E vállal-
kozás amily rengeteg sok tudományos és 
praktikus értékű eredménnyel kecsegtet', ép-
pen olyan nehéz föladatot is ró tudósainkra. 
Lelke Cholnoky Jenő, aki előadásának ele-
jén megkapó kedvességgel ecsetelte az Al-
föld festői természeti szépségeit. S mindjárt 
tudományos magyarázatával is -szolgált an-
nak, hogy e szépségek miért oly változato-
sak, t. i. a Földnek nincs még egy oly al-
földje, amelynek felszine oly különbözőkép 
lenne fölépitve, mint a mi Aliföldünké. Épen 
ezért is oly izgató az Alföld tudományos ta-
nulmányozása és alkalmas arra, hogy pél-
dául szolgáljon a többi nemzetek tudósainak 
is, hogy miképen kell hasonló vállalkozás-
hoz hozzáfogni. 

De nemcsak az Alföld ifelszinének a 
sokfélesége teszi nehézzé a probléma meg-
oldását, hanem magának az Alföldnek a ter-
mészete i-s. Az Alföld ugyanis külső megje-
lenésében egyszerű és néma. Több száz, sőt 
töb'b ezer méter mélységekben rejtegeti azo-
kat az adatokat, amelyek föltárnák előttünk 
évezredek és évmilliók történetét. 

Az eddig föltárt adatokból annyit tu-
dunk már, hogv a föld történetének újkorá-
ban az Alföld helyén több száz méter mély-
ségű beltenger volt, amely a stájer hegyek-
től az erdélyi hegyekig, a Mátra aljától 
Szerbiáig terjedt. Azután a tengerparton ki-
törtek a vulkánok. A Visegrádi és a Bör-
zsönyi hegység, a Mátra, az Eperjes-Tokaji 
és a Vihorlát-Gutin hegysorok, a Görgényí 
havasok, az Erdélyi Érchegység és délen a 
Lokva hegység, továbbá a dunántuli vulka-
nikus hegyek, mint pl. Badacsony, Somló, 
Ságih ekkorban kezdték meg nagyarányú 
működésűket, amelynek anyagával óriási 
területeket hódítottak el a tengertől. Ezek 
munkáját befejezték az Alpok és a Kárpá-
tok glecsereiböl táplálkozó folyók, amelyek 
hordalékaikkal betemették a tengert. 

A pliocén kor végén a tenger helyén már 
sivatag áll, amelynek szárazsága nagyobb 
volt a Szaharáénál s amelyen óriási fergeteg 
hajtotta tova a futóhomok-dünékeü és bal-
kánokat. A diluviumban már füves, puszta 
(steppe) a mi Alföldünk, mert klímája ned-
vesebb, de az akkor uralkodó jégkorszak 
hatása alatt rettenetes hideg. Az ember már 
itt él és vivja létért való harcát a zord idő-
járás, a mammuthal és a barlangi medvével. 
Lassankint fölenyhül az idö, magányosan 

álló fák és bozótok népesitik be a tájat, a 
lakosság mind sűrűbb lesz annál is inkább, 
mert a kedvezőbb időjárás hatása alatt, a 
föld mesterséges öntözés segítségével már 
művelésre is alkalmas. 

E korszakból, vagyis a bronzkorból ma-
radt reánk a Görsz-árka, mely nem egyéb, 
mint a Mátra alján elterülő nagy kiterjedésű 
vizosztó csatornahálózatnak táplálója. Ké-
sőbbi idők folyamán a megnövekedett csa-
padék feleslegessé tette ugyan a mestersé-
ges öntözést, de a mesterséges öntözésnek 
ez az abbanhagyása az egyik oka az Alföld 
mostoha mezőgazdasági viszonyainak. Az 
Alföld ugyanis sürü néplakosságot csak ugy 
bir eltartani, ha ismét bevezetjük a mester-
séges öntözést, aminek segítségével meghá-
romszorozhatjuk termésünket és megszűnik 
az örökös rettegés az időjárás veszélyeitől. 
A modern kor sokféle öntöző szisztémát is-
mer. Hogy ezek közül melyiket alkalmaz-
zuk hazánkban, a lehető legalaposabban kell 
megismernünk Alföldünk talaját, folyóinak 
természetét és csapadékviszonyait. Itt áll te-
hát előttünk az első probléma, amely prob-
léma megoldásának nemcsak tudományos, 
hanem óriási gyakorlati Ihaszna is lesz. 

*De végtelenül örülhetünk annak is. liogy 
az Alföld helyén egykor tenger volt. A ten-
ger ugyanis rengeteg kincset rejteget ma-
gában, amelyeket több száz méter mélység-
ben rétegekben lerakva, itt hagyott szá-
munkra. Legalul van a káliumsó, a legkitű-
nőbb „trágya", amely hivatva van földünk 
termőképességét Jnegkétszerezni. Németor-
szágban a középkorban még alig volt föld-
művelés a föld terméketlensége miatt, ma a 
stassfurti káliumsó bányák hatása alatt egy 
holdon 80 százalékkal több gabonát termel-
itek, mint a híres termékenyslégü magyar 
Alföldön. — A káliumsó felett van a kősó, 
efelett a petróleum és a földgáz. E nemzeti 
kincseket bármily fáradtsága és költségbe 
kerül is felkutatásuk, föltétlenül birtokunkba 
kell venni. Mert majd ha a káliumsó meg-
gazdagitja az Alföld földmives népességét, 
elsőrendűvé fleszl mezőgazdaságunkat, a 
földgáz arra lesz hivatva, ihogy takarékos, 
immár tőkéssé vált birtokosainkat vállal-
kozásra sarkalja és Magyarország iparát 
megteremtse. 

Az Alföld vizsgálása tehát nem kis föl-
adat. Csapadékviszonyainak tanulmányozá-
sa céljából ballonállomásokat kell létesíteni, 
hogy akár több ezer méter magasságba is 
megismerjük a levegőrétegeket. A kálium-
sóért és a földgázért le kell furnunk a föld 
mélységébe, a föld felszínén pedig tanulmá-
nyoznuk kell a talaj mezőgazdasági érté-
két, fölhasználhatóságát s javításának lehe-
tőségét. De ezek mellett még megszámlál-
hatatlan ama inkább tudományos értékű 
problémák sora, amelyek itt megoldásra vár-
nak. Ilyenek: a futóhomok mozgása és tör-
vényei, a folyók mederváltoztatásainak irá-
nyai és okai, az alföldi nép kialakulásának 
története stb. stb. 

Csakhogy az Alföld tudományos tanul-
mányozása rengeteg munkába és költségbe 
kerül s az Alföld szivének, Szeged városá-
nak közönsége kötelességét ,akkor teljesiti 
igazán, ha megértő szivvel s teljés lélekkel 
támogatja munkájukban a mi fáradhatatlan 
tudósainkat, akiknek szemei előtt csak a jö-
vendő Alföld — s benne Szeged — nagy-
sága és boldogsága lebeg. 

Dr. Szakáll Zsigmond. 

Bútor /állításokat hely- B C f j Ő 
ben és vidékre, berak- ® szállitó 
ározást száraz raktár Szeged, Jókai-utca I. sz 

helyiségben eszközöl Telefon 34, 

első kézből, nagy választékban csakis az 
Tisza-Lajos körút 19. szám alatt 

p kaphatók, esetleg részletfizetésre is. 


