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gége lassan észrevette a két egymást rajzol 
gató művészt s idővel mindenki őket figyel-
te. A rajzok elkészültek. A pincér, aki a 
gyorslábú futár szerepével bízatott meg, át-
vitte az egyik művész rajzát ta másikhoz, a 
•kii viszont átnyújtotta a miagakészitette rajzó 
Ezután egy kis udvariassági aktus követke-
zett), a pincér egy-egy meleg gratulációt vit 
egyik .asztaltól a másikhoz, amit természete-
sen a másik művész is a legmelegebben vi-
szonzott. A .kávéházban ekkor már .minden 
szem őket nézte. Ekkor az egyik művész egy 
fájdalmas sóhajtás kíséretében a következő-
ket irta egy papírszeletre: 

— Nagyon kérem, .legyen sziv.es öt frian 
kot kölcsönözni, roppantul meg vagyok szo-
rulva. 

Az üzenet, illetve kérés, rendeltetése he-
lyére érkezett. Egy perccel később már el 
ment a válasz. 

— Magam is művész vagyok s őszinte 
sajnálatomra, csak annyim van, lvogy a 'ká-
vémat kifizethessem. 

Mikor a másik a választ megkapta, a két 
ember összenézett. Valami kesernyés mosoly 
jelent .meg laz arcukon, a közös kenyér,, a kö 
zös sors kifejezése, amit .a levélváltás tartal-
mát nem ismerő közönség nem érthetett már 
meg. Azután elővette mindegyik a maga 
utolsó frankját, kifizette ia kávéját, .majd 
megemelve a .kalapjukat, -kiléptek laz utcára. 
Az egyik jobbra ment, a másik balra s a kö-
vetkező percben- már elnyelte őket Páris za-
jos éjszakája. 

— Mellbe lőtte magát a Tisza partján. 
Menyhért Pál 19 évles orosházai fiatalember, 
szabó segéd, tegnap délután a Felsőtiszapart 
33. számú ház előtt lement a -Tisza partjára 
és a viz szálén mellbelőtte magát. Számításá-
hoz hiven .a pisztoly eldördülése után beleszé-
dült a vizbe, dte a jó hideg Tisza hamarosan 
magához téritette és akarva, nem akarva szé-
pen visszamászott .a partra, ahol aztán el-
vesztette eszméletét. Az előhívott mentők be-
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szállították a kórházba. Sérülése nagyon sú-
lyos, de nem életveszélyes. Kihallgatni még 
nem lehetett és igy tettének oka ismeretlen. 
Zsebében 4 korona 70 fillér volt; de levelet 
nem találtak náilia. 

— Játékok. Van nekünk egy igen ked-
ves, igen tehetséges színészünk, akinek .csak 
©gy hibája van: nagyon szeret kártyázni. 
-Folyton a kártyával foglalkozik, azon töri a 
fejét 'és ha nyer, arra sokkal büszkébb, mint 
a színpadi sikereire. Nem is törődik miással, 
csak a .kártyával, csakis azon jár a feje. 

Tegnap .megkérdezte a színészt- egy is 
mer őse: 

— Játszik ma este? 
— Nem, dehogy — felelte a színész szó-

rakozottan, — ma nagyon fáradt vagyok és 
előadás után rögtön hazamegyek . . . 
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A márciusi közgyűlés 
(Saját, tudósítónktól.) Ma délelőtt foly-

tatólagoson készítette ©lő a tanácsi a már-
ciusi -közgyűlés tárgysorozatát. A közgyűlés-
nek legnagyobb -érdeklődést keltő tárgya két-
ségtelenül az uj kórház ügye lesz, .amiről' la-
punk vezetőhelyén számolunk be. 

Az inditványók során még egy jóléti ügy 
kerül szőnyegre. Az országban talán sehol 
nem szenved annyit a szegényebb néposztály 
a rettenetes lakásviszonyok miatt, mint épen 
Szegeden. Ez az oka a halandóság tuil magas 
számának. Ezzel a kérdéssel foglalkozott va-
sárnap délután a Munkás-Otthonban Berkes 
Ferenc hírlapíró. Majd egy óra hosszat tar-
tó beszédben mutatott rá azokra iaiz állapo-
tokra, amelyeik ma már annyira tűrhetetle-
nek, hogy a hatóság beavatkozása tovább 
nem késhet. Statisztikai adatokkal igazolta, 
hogy Szegeden .1911-ben az elhaltak .25,18%-a 
halt -el -egy éven aluli Ami nem is csoda — 
mondotta — hiszen a belváros területén 
minden 1-600 lélekre, a külterületen minden 
4000 lélekre esik egy orvos. A munkáslaká-
sok hitványabbak és egészségtelenebbek, 
mint sokszor az istálló. Heten, nyolcan, sőt 
tizen szorulnak meg -egy szobás nedves, bű-
zös lakásokban, amely melegágya a legkü-
lönbözőbb betegségeknek és tanyája a bűn-
nek és fertőnek. Beszéde végeztével a követ-
kező határozati javaslatot terjesztette elő: 

„Követeljük 'Szeged város tanácsától a 
községi lakásfél ügyeletet és az évről, évre. 
esetleg többször elkészítendő pontos kimuta-
tást a lakásviszonyokról. Ezzel véljük elérni 
azt, hogy a hatóság a számok letaga-dha-tat--
an valóságából tiszta lképet fog alkotni ma-

gának azokról az állapotokról, amelyekben 
különösen .a munkásosztály sínylődik. 

Lehetetlen tovább tűrnünk azt a nemtö-
rődömséget, amellyel a hatóság nem intézi 
dolgainkat. Munkára kényszerít bennünket 
a megélhetés és keresetünknek nagy részét a 
váras különböző címeken elszedi tőlünk, te-
iát méltán elvárhatjuk a város hatóságától, 
rogy teljesíti kérelmünket és már a maga 
szempontjából is hozzájárul kérelmünkhöz, a 
moly hü tükre lesz annak az elviselhetetlen 
állapotnak, amelyben élünk .és amely igát-
ója annak a fejlődésinek, amely .Szeged szá-

mára a nagyvárosok sorában ki van jelöl-
ve." 

A határozati javasllatot, amelyet- ogy,-
íangulag elfogadtak, már a holnapi közgyű-
lés -fogja tárgyalni, aibo| Pásztor József 
szerkesztő -fogja bővebben megindokolni és 
kifejteni azokat az okokat, amely szükséges-
sé teszik a lakásokról pontos és részletes ki-
mutatások elkészítéséit. A közgyűlés minden 
valószínűség szerint elfogadja, az indítvá-
nyát, mert & lakásstatásztika nélkül szociál-
politikát elképzelni, lehetetlen. 

Strasser Albert budapesti műépítész tud-

valevőleg nyolcezer koronát kórt a várostól 
vásárcsarnok-terveinek fölhasználásáért. Pár 
hónappal ezelőtt kimondotta a közgyűlés, 
hogy a tervekért nem hajlandó nyolc, hanem 
csak négyezer koronát fizetni, ezt a döntést 
.azonban a maga részéről nem fogadta ©1 
Strasser. Erre vonatkozólag ma délelőtt ugy 
határozott a városi tanács* hogy javasolja © 
közgyűlésnek a Stra>sser-féle tervek fölhasz-
nálásáért való nyolcezer korona megfizetését. 
Egyben kimondotta a tanács, hogy a mostani 
szituációkban leghelyesebbnek tartja, ha « 
város házilag építi föl a vásárcsarnokot és 
pedig a Strasser-iféle és a többi, dijaizott pó-
lyatervek alapján. Ilyen értelmű javaslatot 
terjeszt a közgyűlés elé. 

A márciusi közgyűlésen több választás 
•is sorrendre kerül. A megüresedett adóügyi 
számtiszti, első- ós máodosztályu adötiszti, 
adóhivatali és szülésznői állásra igen sokan 
pályáztak. Szombaton járt le a pályázati ha-
táridő és a keddi közgyűlésen már megejtik 
a választásokat: 

A pályázók névsora a következő: 
Adóügyi számtiszti állásra pályáznak: 

Csonka Miklós, Gracza Jánosi Gyarmati Já-
nos, Katona István, Nyári Ferenc, Pávó Fe-
renc, Selmeczi József. 

Az I. osztályú adótiszti állásra: Bolvár 
Béla, Csonka Miklós, Gyarmati János, Gra-
cza János, Kasza Endre, Katona István, Ker-
tész Sándor, Papp István, Pávó /Ferenc, Sel-
meczi József. 

A II. osztályú adótiszti állásra: Fuclvs 
Gyula, Jánosi György, Kertész Sándor, Ka-
sza Endre., Pávó .Ferenc, Szabó Géza, Tatár 
Nagy Károly, Viigh József. 

Az adóhivatali gyakornoki állásra: Hor-
váth József, Kiss István, Gabnai iFerenc, Dis-
kay László, ördögh Attila. 

A szülésznői állásra: Tóth Istvánné szü-
letett Révésiz Etel, Trizny-ai Gynláné szüle-
tett Kollár Etel, Viigh Mária. 

A külterületi csatornák dolga még min-
dig rendezetlen igen sok helyen. Igy például 
a mórahalmi és a osorvai nagy forgalmú köz-
utak mentén egyáltalán nincs semmiféle csa-
torna s igy .az utakat elöntő viz miatt gyak-
ran lehetetlen a közlekedés. Papp István, az 
alsótanyai gazdasági egyesület elnöke most-
indítvány formájában azt kéri a közgyűlés-
től, hogy a nevezett közuták mellé készíttes-
sen a város csatornát, ami természetesen -egy-
szerű, nyitott csatorna volna s az elkészítte-
tése aránylag kisebb összegbe kerülne. A ta-
nács javasolja, hogy a közgyűlés az indítvány 
értelmében határozzon. 

A nivókérdés rendezésének évek óta hú-
zódó ügye ismét a közgyűlés elé kerül. Kor-
mányos Benő dr. sürgeti most a kérdés ren-
dezését, azt indítványozva, hogy a szükséges 
szakér-tői szemle minél előbb tartassák meg, 
azután pedig ia mérnökség sürgősen fogana-
tosítsa -a halasztást már alig tűrő munkála-
tokat. A tanács pártoló javaslattal viszi 3 

közgyűlés ed-é az indítványt. 
Gazdasági szakiskolákat akar berendez-

ni a- város ugy a kül-, mint a belterületen 6 

errevouatkozóan tudvalevőleg már határoza-
tot is hozott a közgyűlés. A tanács javasol-
ja, hogy a miniszter kívánságának teljesité-
sével jelöljön ki a közgyűlés gazdasági szak-
iskolák céljára a belterületen a Ballagi-tó 
bérföldekből 5 holdat, az Alsóközponton a 
központ melletti városi földből 20 holdat, a 
Felsőközponton pedig vegye meg e oélra a 
közgyűlés az özvegy Zsótér Dezsőné által 
50.000 koronáért megvételre ajánlott. 19 éS 
fél hold földet. Ha ez a vétel nem sikerülne, 
abban az esetben a gajgonyai vagy a balás-
tyai járásban levő városi földekből jelöljön 
ki 20 holdat a közgyűlés. 

Még több kisebb fontosságú ügy szerepi 
a mátcius közgyűlés tárgysorozatában. 

A Délmagyar ország telefonjai 
Szerkesztőség 305. 
Kiadóhivatal 81* 


