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Szegedi kalendárium„ 
/íz IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

A % .. szerint: Ijéwyegtelen hő-
JT y f változás •várható, elvétve 

V 1 inkább csak nyugaton meg 
H^^BKBif c/é/eu csapadékaki, — (Sür-

göny prognózis: >: Enyhe, 
nyugaton, délen elvétve csapadék. — Déli 
hőmérséklet: 11.5 Celsius volt. 

A VÁROSHAZÁN valamennyi hivatal 
ban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi-
ntál. A polgármester betegsége miatt nem 
f°gad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától 
délután 2 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
*Hetvezetőségnél és a munkásbiztositá-pénz-
tárnál reggel 8 órától délután 2 óráig van 
iratai. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hlvata-
tás óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek 
látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

SOMOGYI KÖNYVTAR, nyitva délelőtt 
ő—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a 

képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet 
tákinteni; helybeliek vasa?- és ünnepnapo-
kon látogathatják délelőtt 10—1 óráig. 

A KÖZKÓRHAZBAN: a beteglátogatást 
*dő délután 1—3 óráig tart. 

A FEMINISTÁK gyakorlati tanáesadó-
Jn hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig 
táitja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he-
lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor 
"A kis király", operett. 
, URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 
Kezdve este 11 óráig: szerelem halála", 
dráma 3 felvonásban. A főszerepet Psylan-
der iátsza, 

RORZó MOZI: Az előadások tartanak 
délután 5 órától kezdve este 11 óráig: 

ftántis, dráma 8 felvonásban. 
VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 

ytá ii áráig: Fantomas I. Nagy bűnügyi 
j. t)J4 százmilliós menyasszony", dráma 

3 felvonásban. 

Ismét megkérdezik Scliuleket 
(Saját tudósítónktól.) Zsákutcába jutott 

a fogadalmi templom építésének ugye. a z 
lapozás már befejezéséhez közel áll, a ko-
faragó miunkák vállalatba adva, a részletter-
V f * kidolgozva: a legközelebbi enyhe mar-
c ' u s i napok egyikén hozzá kellene fogni a 
munkálatok folytatásához. És ebben a sta-
föuhiban derül ki, hogy a templom második 
tervezője, Foerk Ernő, olyian emlékkel akarja 
megörökíteni az általa „özönviz"-nek neve-
Z e t t szegedi árvizet, amely annak a nagy 
Reménynek az emlékéhez egyáltalában nem 
enue méltó. 

, A közvélemény nyomása alatt a város 
Jafösága egy izben már Schulek Frigyeshez 

0rd 'ult azzal a kéréssel, hogy a Foerk-féle 
l e r y ek miibecséről nyilatkozzék. Bokor Pál 

teármesterdhelyettes személyesen tolma-
? S o l t a a város közönségének kérését a nagy-
J l r u tervezőművész, mint egyetlen és leg-
^mpetensebb bíráló előtt. Schulek akkor 
J J^gér te , hogy válaszát a tervek megtekin-

után irásba fogja foglalni, ez az ígéret 
*Wban eddig nem vált valóra. 

Köziben összeült a törvényhatósági bi- $ 
zottság és tárgyalni akarta a fogadalmi 
:emplom ügyét. A közhangulat azonban egy-
áitalán nem volt biztató. Attól kellett tar-
ami, hogy a 'közgyűlés többsége erőteljesen 

ki fog kelni a Foerk-féle tervek megvalósi-
ása ellen. A város hatósága tehát érthető 

óvatosságból elnapoltatta a közgyűlést né-
hány napra és a polgármester-helyettes — 
ezúttal levélben — ismét megkereste Sdhu-
ek Frigyest Írásbeli nyilatkozatának közlé-

se végett. 
Ez ennek az ügynek a jelen állapota. 

A közvélemény mindenesetre nagy várako-
zással néz a kérdés megoldása elé. Mi el-
lenben, akik ebben a kérdésben elfoglalt ál-
áspontunkat Schulek Frigyes véleményének 

tökéletes ismerete alapján domborítottuk ki, 
a megoldásnak ezt a módját igen aggodal-
masnak tartjuk. Sdnulek elkedvetlenedett 
ember, aki egy izben már kitért a nyilatko-
zatadás kötelezettsége elől. Amit most az is-
mételt sürgetésre irni fog, azt akár előre meg 
lehetne stilizálni, annyira előrelátható. Az 
ősz mester válasza rendkívül udvarias, fi-
gyelmes és finom lesz. Minthogy pedig az 
olvasók kíváncsiságát egy modern szellemű 
lapnak a lelhető leggyorsabban ki kell elégí-
tenie, itt adjuk mindjárt annak a levélnek 
fogalmazványát, melyet Schulek Frigyes a 
városhoz intézni fog. íme a levél: 

(Kedves Város! 

Minapi becsesére vaui szerencsém tisz-
feliettel értesíteni, hogy a ikörülniényieikbez 
képest elég jól érzem magamat. 'Szemeim 
ugyan kissé már gyöngülnék s ezért az 
esteli olvasástól tartózkodnom kell, mind-
azonáltal szívesem kielégítem a nemes vá-
ros kíváncsiságát azzal, hogy egészségi ál-
lapotom felől! a lehető legjobb híreket Ír-
jam. iHogy mikor megyek le Szegedre? 
Azit igazán nem tudom. Kedveuc alkotáso-
mat, a református templomot, ugyan min-
dig szívesen mézem, de egyelőre elég volt 
a templomokból. Egész életemre beteltem 
velük. Eninyit szíves kérdésükre. Fogadja 
a nemes város őszinte tiszteletem (nyilvá-
nítását. 

Schulek Frigyes s. k. 
Utóirat. Hogy jók-e a fogadalmi tem-

plomnak Foerk Ernő barátom által 'készí-
tett reneszánsz tervei? Hát persze, hogy 
jók. Foerk kiváló ember. Pápai lovag. 
Templomokhoz imár esak ezért is muszáj 
értenie. Én egy kicsit máskép csináltam 
volna. De ez ine zsenirozza örnöket. Önök-
nek biztosam jó lesz az a templom. Tiszte-
lettel a fenti. 

Igy gondoljuk a levelet. Tessék fogadást 
kötni rá, hogy ilyen lesz-e? A fogadást mi 
is tartjuk. Pályadíj: a Foenk-tféle fogadalmi 
templom terveinek gyűjteménye. Akárki 
nyer, ez lesz az eredmény. És Szegeden áll-
ni fog egy monumentális alkotás, egy nagy-
szerű terpplom, melynek a zűrzavaros stílusa 
ide fogja vonzani a világ hét (furcsaságai 
után kutató angol utazókat. Szeged hires vá-
ros lesz, de nem azért, mert Tápéval határos, 
hanem azért, mert lesz fogadalmi temploma, 
párját ritkító. Fene jó dolog lesz. 

— Farkas Árpád — műszaki tanácsos. 
Az igazi talentum megbecsülését jelenti az a 
kitüntetés, amely Farkas Árpád városi mér-
nököt, a szegedi csatornázási kirendeltség 
vezetőjét 'szinte meglepetésszerűen érte. Bu-
dapest székesfőváros tanácsa Farkas Árpá-

dot tegnapelőtt műszaki tanácsossá válasz-
totta meg, a főmérnöki állásnál is nagyobb 
pozíciót jelent. Karrierjének ez ritka emel-
kedése egészen fiatalon érte Farkas Árpádot, 
aki alig mult harmincesztendős, de pályafu-
tásának kezdete óta állott Szeged szolgá-
latában. Műszaki körökben a legelismertebb 
nevek közé tartozik a Farkas Árpád neve, 
akinek Szegedről való eltávozása határozott 
vesztesége lesz a mérnöki karnak. Kineve-
zéséhez rendkívül sokan gratuláltak. 

— A hercegprímás és a párbaj. A 
párbajellenes liga a tavasz folyamán, később 
meghatározandó napokon fölolvasó ciklust 
fog rendezni. A ciklus megnyitóiának meg-
tartására a liga vezetősége Csernoch János 
hercegprímást kérte föl, aki kijelentette, hogy 
a kérelemnek eleget' fog tenni és az előadási 
ciklust hosszabb beszéddel személyesen fog-
ja megnyitni. ' 

— A cár a miniszterekhez A párisi 
F.xcelsior jelenti Pétervárról: Tegnap a leg-
felsőbb haditanács a hadügyminiszter elnök-
lésével titkos ülést tartott, amelyben a né-
met határon levő erődítések és helyőrségek 
jelentékeny megerősítésének kérdésével fog-
lalkoztak. Tegnap a téli palotában a cár el-
nöklésé'vel rendkivüli miniszteri tanács volt. 
A cár beszédet mondott, amelyben intette 
a kabinetet, ihogy ne kicsinyeskedjék, hanem 
legyen egységes. A véleményeltérések csak 
a kabinet munkatervének megvalósítását gá-
tolják. A cár kifejezte azt az óhajtását, hogy 
a kabinet az ország érdekében jó viszonyban 
lesz a dumával és óvta a kabinetet attól, 
hogy bárminő törvény életbeléptetésére kü-
lönösebb ok nélkül a sziiikségparagrafushoz 
nyúljon. 

— „Magyarország legyen fOderaliszti-
kus állam. Bukarestből jelentik: Az Adeverul 
közzé adja Szanovicseanu egyetemi tanúr 
cikkét, amely Ausztria és Magyarország, 
valamint Románia egymáshoz való viszonyát 
tárgyalja. A cikk irója a monarchiát modern 
Babilonnak mondja, amelyben két népfaj 
uralkodott mindig: az osztrák-német' és a 
magyar; a többi népfajt, a cséhet, morvát, 
lengyélt, románt, tótot, németet, szerbet stb, 
az abszolutizmus minden eszközével nyomta 
el ez a két nép. Az idő azonban változott, az 
elnyomott népek megszólaltak, beszélni kez-
dettek és szavukat most már nem lehet fi-
gyelmen kivül hagyni. Az uj idők modern 
szelleme már nem engedi meg, hogy a hat-
hét milliónyi magyar kisebbség (!) a nála 
számszerint sokkal nagyobb nemzetiségi 
többségen uralkodjék. A magyarországi ro-
mánok harca tehát a fejlődés természetes 
konzekvenciája s a magyarok nagv baklö-
vést követnek el, ha ennek a fejlődésnek út-
ját akarják állni. Ha ezt még sokáig folytat-
ják, az irredentizmus csak nőni fog, ami 
mind nagyobb veszedelmére lesz. Magyar-
országnak. Ennek elkerülésére csak egyetlen 
mód van: ha Magyarország föderalisztikus 
állammá alakul át. 

— A meteor. Varsóból jelentik: A 
Courier Varsavszki jelentése szerint Zabko-
vice faluban kedden este meteor-kő esett le és 
több parasztházat romba döntött. A parasz-
tok között pánik tört fci 09 ijedtein menekül-
tek a faluból, mert azt hitték, hogy itt az 
ítéletnap. 

— A hadkötelesek és a kívándorlők. 
A belügyminiszter körrendeletet adott ki az 
összes vármegyei és város törvényhatósá-
gokhoz. Ebben a rendeletben a hadkötielezet-
tek kivándorlására vonatkozó ellenőrző in-
tézkedéseket tesz. A rendelet szószerinti szö-
vege a következő: 

— A viszonosság ©ive alapján a ma-
gyar kormánnyal létrejött megegyezéshez 
képest az osztrák belügyminiszter rendeletet 
bocsátott ki a határom kilépni készülő had-


