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nem alakulhat és a lakások ez oknál fogva 
neim meder nizálhatók, nem értékesitihetclk. 

Tisztelettel kérjük a csatorna munkála-
toknak haladéktalan megindítását és ezzel 
kapcsolatosan a végleges rendezést a nagy-
körúti villamosnak egyidejű kiépítésével, 
'hogy a színmagyar 122,000 lakost számláló 
alföldi metropolis körútjának porával ne gaz-
dagítsa a tüdőbetegek aimtugy is rengeteg 
szálmát és hogy ott lakó polgárai az immár 
elviselhetetlen áldozataik fejében, megkapják 
boldogulásuk s továbbfejlődésük alapiföl téte-
leit. 

Tisztelettel: 
A nagy-körtuti lakosok 

és háztulajdonosok. 
A nagykörútiak kérelmével a holnapi, 

közgyűlést előkészítő ülésében foglalkozik a 
tanáes. Hogy azonhan a száz .aláírásnak lesz-
e foganatja, az még nagy kérdés, mert a ta-
nács az ilyen esetekben nagy tessék-jlássók-
szerii Ígéretet tesz, vagy elutasítja őket. 
mondván, nincs pénz kedves polgártársak, 
mert ha volna is, előbb a második kultúrpa-
lotát .kellene fölépiteni. 

ítélet Fülöp József ügyében. 
(Saját tudósítónktól.) Hétfőn tárgyalta a 

fegyelmi választmány Lázár György dr. 
polgármester eluöklésével Fülöp József fel-
sőiközponti igazgató-tanitó két év óta húzó-
dó fegyelmi ügyét, amelynek megindítását 
töblb följelentés alapján Scossa Dezső most 
már nyugálimázott tanifelügyelő, a DMKE al-
elnöke, hozta javaslatba. Amikor a fegyelmit 
megelőző vizsgálat megindult, egész sereg 
rendkívül súlyos vád sorakozott Fülöp el-
len. A vádak halmaza végül 'három vétségre 
olvadt le. 

A fegyelmi választmány hétfői ülésére 
mintegy ötven tanyai tanitó jött ©1, akiket 
Fülöp hívott meg s akik végighallgatták a 
fegyelmi ügy tárgyalását. A vádat Szopár 
József dr. királyi ügyész képviselte, Fülö-
pöt Czibula Antal dr. ügyvéd védte. Érdekes 
jelenet játszódott le akkor, amikor Fülöp 26 
éves munkásságára való hivatkozással ilyen-
formán 'kérte a fölimentését: 

— Ha olyan súlyos vádakat hoznak föl 
egy tanitó ellen, mint amilyeneket ellenem 
fölhoztak, megtámadva még a családi becsü-
letemet is, akkor, ha azok csak félig bizo-
nyulnak is igazaknak, sem nekem, sem az 
ország egyetlen tanítójának nincs helye a 
tanítói karban! Az én becsületem tisztán áll 
mindenki előtt! 

Zugó .éljenzés következett Fülöpnek ezek-
re a szavaira. A tanitó barátai éljenezték. 
Lázár György dr. polgármester azonban 
erélyesen leintette a tanítókat: 

— Tetszésnyilvánítástól tartózkodjanak, 
annak ifit helye nincs! 

Fülöp beszéde után a fegyelmi választ-
mány visszavonult és meghozta Ítéletét. E 
szerint Fülöp Józsefet vétkesnek mondották 
ki és saját költségén való áthelyezésre ítél-
ték. A fegyelmi- választmány üléséről rész-
letesen számolunk be, mert ez a fegyelmi 
évek óta húzódik, részletei sokszor irányí-
tották maguk felié az érdeklődést. 

Jánossy Gyula tanifelügyelő ismertette 
Fülöp József fegyelmi ügyét. Fülöp ellen még 
Scossa Dezső működése alatt merülték föl 
snlyos panaszok, mire 1912*ben a közigazga-
tási bizottság elrendelte a fegyelmit meg-
előző vizsgálatot. Ez a vizsgálat a következő 
vádpontokra terjedt ki: 1. Fülöp gondnoki 
határozat nélkül magas díjazással szolgát al-
kalmazott. akit olyan teendők végzésére 
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használt föl, amelyek postai uton is ellátha-
tók; 2. a felügyelete alatt levő iskolákat ném 
látogatta megannyiszor, ahányszor arra kö-
telezve volt; 3. a gondnoksági elnökkel 
olyanféle iratokat is aláíratott, amelyeket 
csakis határozattal szabad kiadni; 4. nem 
küldött minden gondnoki tagnak meghivót; 
5. hírlapi cikkekiben támadta a város taná-
csát és a 'közhatóságot egyaránt; 6. tanítók-
nak tánctanulás ürügye alatt szabadságot 
adott. Később azonban a közigazgatási bi-
zottság még a következő vádakra terjesztet-
te ki a vizsgálatot: Ihogy amig az iskolai 
pénztár számadásait Fülöp kezelte, csak két 
év multán tudták rendbehozni, mert Fülöp 
800 koronáról elszámolni nem tudott; hogy 
Fülöp gondnoksági határozat nélkül tett meg 
rendeléseket és olyan nagymennyiségű Író-
szereket szerzett be, amilyenre nem volt 
szükség és csupán a számláikat mutatta be 
felettes hatóságának; hogy 500 koronát elő-
legként szabálytalanul vett föl a gondnokság 
pénztárából; hogy betegsége miatt szabad-
ságot kapott, de gyógyulása után nem jelent-
kezett szolgálattételre, ellenben a várme-
gyei iskolákba járt és ott a tantestületeket 
egyes tankönyvek megvételére és használa-
tára sarkalta; hogy a vármegyei tanítótes-
tületben békétlenséget szított. 

A közigazgatási bizottság a fegyelmi 
választmány lefolytatása után Fülöp Józse-
féi felfüggesztette állásától. Fülöp a közok-
tatásügyi miniszterhez fe'lebbezett, aki a fel-
függesztő határozatot hatályon kivül helyez-
te és a fegyelmi vizsgálat 'kiegészítésiét ren-
delte el. A lefolytatott fegyelmi vizsgálathoz 
képest az ügyészség részéről Szapár József 
dr. vádinditványt terjesztett a fegyelmi vá-
lasztmány élé. Indítványozta, hogy Fülöp Jó-
zsefet felettes hatóságával szemben tanúsí-
tott durva tiszteletlensége, továbbá köteles-
ségének elhanyagolása miatt fegyelmi vét-
ségben vétkesnek mondja ki és ezért saját 
költségén más állomásra való áthelyezésre 
és fizetésemelésének 1 évre való megvonásá-
ra ítélje, a többi vádpontokat illetőleg azon-
ban a fegyelmi vizsgálatét szüntesse be. Vád-
beszédében megemlítette Szapár, hogy Fü-
löp a tanítóegyesület ülésein durva hangon 
támadta meg felettes hatóságát, továbbá, 
hogy '800 koronával hosszú időn keresztül 
elszámolni nem tudott és egy ötszáz koro-
nás előleg fölvételét is szabálytalanul esz-
közölte. 

Ezután: Czibula Antal dr. védő tartotta 
meg védőbeszédét. Szerjnte pénzszagu ma-
nipulációkról — mint az ügyész mondotta — 
szó sem: lehet, mert Fülöp minden összeggel 
korrektül elszámolt. Az egész vád egy em-
ber, Kálmán Béla vallomásán alapul, ki Fü-
löp Józsefet a távollétében panaszolta be s a 
mikor a vizsgálatot elrendelték, a pénztári 
készleteket felül sem. 'vizsgálták. A tanifk 
vallomásaiból is megállapítható, hogy Fülöp-
nek a szabálytalanságokban semmi része 
sincs, azokért mások tartoznak felelősséggel. 
Ugyancsak a tanúvallomások igazolják, hogy 
Fülöp a felettes hatóságával szemben sem-
miféle sértő inzultust nem követett el. A hi-
vatkozott tanitógyülésen Scossa is jelen 
volt, az ő tényeit birálta Fülöp József, de 
Scossa vallomásában egyáltalán inem tesz 
emllitést arról, hogy Fülöp tiszteletlenül vi-
selkedett vele szemben. Ezek után kérte a 
védő a fegyelmi választmányt, hogy Fülöpöt 
a vád és következményei aiól annál is in-
kább mentse föl, mert 26 éves működése alatt 
egyetlen-egy fegyelmi panasz sem meriilt föl 
eíllene. 

A védőbeszéd után Fülöp Józsei két 
irat fölolvasását kérte az elnöktől, amelyek-
ből — úgymond — tisztázható 'és megálla-
pítható, hogy szabálytalanságot nem köve-
tett el. Fölhozta, hogy a tizennégy vádból, 
amiket ellene emeltek, a két évig tartott 
vizsgálat dacára a királyi ügyész csa'k há-
rom vádpontot tartott meg. Miután szerinte 
ezeknek az alaptalansága nyilvánvalóan be-
bizonyult, kérte a vád alól való iölmenté-
sét. 

A fegyelmi választmány ezután vissza-
vonult és közel egy óra hosszáig tartott ta-
nácskozás után Fülöp Józsefet vétkesnek 
mondotta ki azéM, ment az iskola szdmadá-
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sokat későn szolgáltatta be s emiátt a szá-
madások lezárását is késleltette, mert a 
nyolcszáz korona hiányt későn fizette visz-
sza s végül mert a feléhes hatóságával durva 
viselkedést tanúsított. Ezek alapján a fegyel-
mi választmány Fülöpöt saját költségén való 
áthelyezésre ítélte. Az itélét ellen Fülöp 15 
napon belül felebbezlhet a kultuszminiszter-
hez. 

A választmány Ítélkező tagjai a követ-
kezők voltak: Lázár György dr. polgármes-
ter, Taschler Endre főjegyző, Jánossy Gyula 
tanfelügyelő, Kedacic Károly pénzügyigazga-
tó, Kószó 'István dr. ügy véd és Rósa Izsó dr. 
királyi tanácsos. 

Katonai intézkedések. 
(Olaszország és a monarchia föllépése el-
kerülhetetlennek látszik. — Albánia nyu-
galmáért és függetlenségeért! — A nagy-

hatalmak álláspontja.) 

(Saját tudósítónktól.) A párisi lapok je-
lentik Rómából: Az olasz kormány az al-
bániai viszonyok miatt elhatározta, ihogy 
Ausztriával és Magyarországgal egyetértés-
ben esetleg katonai intézkedéseket fog tenni. 
A bécsi és a római kabinetek az utolsó na-
pokban azzal a kéréssel fordultak a többi 
nagyihatalmákhoz, hogy gondoskodjanak az 
Albániában szükségessé válható katonai in-
tézkedésekről. Mivel eddig a többi nagyha-
talom részéről nem járultak hozzá a bécsi 
és a római kabinetek erre vonatkozó indít-
ványához, az osztrák és magyar s az olasz 
kormány elhatározta, hogy maga meg tesz 
minden katonai előkészületet, amely esetleg 
szükséges lesz Albánia nyugalmának és biz-
tosságának teljes mértékben való f önt art á-
sához. Az olasz hadvezetőség készenlétbe 
tett több zászlóalj hegyicsapatot ágyukkal, 
akiik szükség esetén azonnal Durazzóba és 
Valonába hajózhatnak. 

Brindiziből táviratozzák: Több ezer fő-
nyi csapat érkezett ide, hogy Albániába men-
jen. A csapatok elszállítására való hajók már 
napok óta készen állanak a kikötőkben. A 
csapatok fövezényletét egy tábornokra bíz-
zák. 

A párisi Temps jelentése szerint a hár-
mas-szövetség és a hármas ántánt arról tár-
gyal, hogy néhány cirkálót küldjenek az 
Égei-szigetekre, jhogy ott a státuszkvót fon-
ta rtsák és erőszakhal akadályozzanak meg 
minden kísérletet, amely ezt a státuszkvót 
megváltoztatni akarná. A Temps ugy véli, 
hogy a nagyihatalmaknak ez az elhatározása 
Görögország jogos kívánságainak megfelel. 

Szófiából jelentik: Radoszláv.ov minisz-
terelnök, Toncsev pénzügyminiszter, vala-
mint Genadiev volt miniszter ma kezdték 
meg a választási kampányt. Beszédeikben 
megcáfolták azt a hirt, mely szerint a kor-
mány ujabb iháboru tervével foglalkoznék és 
kijelentették, hegy a mai kormány, amely a 
béke jegyében vette át a kormányügyeket, 
továbbra is hü fog maradni 'békés program-
jához. Teodorov volt pénzügyminiszter is 
beszélt ma választói előtt és beszédében a 
volt kormányt védte. 

A szerb kormány a saint-etienni fegy-
vergyárban százezer fegyvert rendelt azon-
nal való szállításra. A fegyvereket a jövő hó-
nap elején szállítani fogják. 

Mint a belgrádi Balkán cimü lap jelenti, 
a négy balkáni miniszterelnök a bolgár ki-
vételével a legközelebbi időben találkozni 
fog. A lap szerint Paslcs szerb miniszterel-
nök, Bratiann román miniszterelnök, Veni-
zclosz görög miniszterelnök és Vukotics 


