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vánt rajta. Ez a márciusi (közgyűlésen 

tisztázást nyert, a tanács is elismerte, a 

miikor a javaslatát végre összeegyeztette 

Boross József dr. indítványával. 

A miniszter napvilágra került leirata 

teljes világosságot vet most már arra, 

hogy az uj kórház ügye milyen stádium-

ban van. Ezek után ugy véljük, az egye-

dül helyes megoldás az, 'ha a közgyűlés 

hatályon kivtil helyezi elöbbeni határoza-
tát és elrendeli az uj kórház haladékta-

lan fölépítését. Hogy a város államsegélyt 

kap, az bizonyos, a „megfelelőt" pedig 

úgyis aligha a város szabja meg, hanem 

talán inkább a belügyiminiszter? 

KALEIDOSZKÓP 
Szeged, április 3. 

EGY EMBER BŰNE az, hogy a külvá-

rosi utcák ma földbeásott cigányputri-so-

roknak látszanak, egy emberé, aki gyógyít-

hatatlan makacssággal ragaszkodik még ma 

is a királyi biztosság által papiroson meg-

rajzolt eszményi talajszinvona'lhoz s az egész 

világot erre a színvonalra akarná elegyen-

getni. 

A város lakosságának külön szerencsét-

lensége, (hogy ez a ritka SZÍVÓS karakterű fér-

fin épen a városi mérnökség vezetője, aki az 

utcafaltöltéseket tetszése szerint nivellálhat-

ja s egy-egy csöndes közgyűlési felszólalás-

sal olyan mederbe terelheti az intézkedés jo-

gát meglehetős felületességgel gyakorló tör-

vényhatóság határozatát, ami egyenesen az 

ő malmára hordja a vizet. A Fertő-utcát te-

hát teljesen jogérvényes határozat alapján te-

metik a föld alá. 'Ezt tudomásul kell venni. 

Az eddigi száraz, egészséges földszinti la-

kásokból ezentúl pincelakások lesznek, do-

hosak, bűzösek, sötétek. 

— Nem baj, — úgymond az ideális lel-

kületű főmérnök, — hiszen a pincelakások-

ban viszont sza'bályrendéletileg tilos lakni s 

igy az utcafeltöltés semmiféle hátránnyal 

nem jár a lakosságra nézve. 

Dehogy nem jár! Hiszen a Fertő-utcát 

>nem paloták szegik be. Hát arra nem gondol 

a főmérnök ur, hogy ha egy földszinti ház 

egyetlen lakásából pincelakás lesz, hova 

menjen akkor a szerencsétlen háztulajdonos 

lakni? A kéménybe? Vagy a földből alig ki-

emelkedő padlásra? Hát az nem érinti-e sú-

lyosan a háztulajdonost, ha egy sor föld-

szinti lakása hatóságilag pincévé alakul át 

és ha magának van is (hova menekülnie,, nyo-

morúságos házbérjövedelrnét az utolsó fillé-

rig elvesziti? , } • 

A külvárosi házakat fölépítették ugy, a 

hogy; egyiket szabályszerűen, a másikat sza-

bálytalanul, de a házak már kétségtelenül 

állanak és a város hatóságának semmi joga 

sincs ez épületeket közköltségért földbe te-

metni. Hivatásos csatornaszakértő, Farkas 

Árpád, bebizonyította már néhányszor, hogy 

a szennyvizeket él lehet vezetni egységes ni-

vó nélkül is; jóisten! hány város van, mely-

nek "talajában nyolc-tiz méteres nivókiilönb-

ségek vannak s még sem akarják a mélysé-

geket a templomtorony gombjáig feltölteni. 

Ha már most figyelembe vesszük, hogy 

a feltöltés milyen rengeteg pénzbe kenü'l, 

tisztán áll az eredmény: Szeged város ha-

szon és cél nélkül eltemette a rekonstrukció 

idején épült házainak háromnegyed részét 

egy szakértői tévedésért, egy mérnöki túl-

zásért, melyet talán el lehetett nézni néhány 

évtizeden keresztül, de semmi esetre sem 

szabad megengedni ma, amikor a tévedés és 

nagyzolás szomorú eredményei már napnál 

világosabban állanak a közvélemény előtt. 

Kormányos Benő elvtárs valóban helye-

sen tenné, ha meginditványozná, hogy a fő-

mérnök ur utcája feltöltessék az eszményi 

színvonalon három méterrel felül, kipróbá-

landó, hogy minden feltöltés annyira tetsze-

nék-e a főmérnök urnák, mint az, amelyet ő 

erőszakol rá jámbor és szegény külvárosi 

polgártársakra? 

* 

NINCS MEG A HIBA a vízvezetékben, 

hiába keresgélik kiváló szakértők hetek óta. 

Ugyan kérem, ne jöjjenek már ennyi nagy-

képűséggel! Hát még azt sem tudják, hogy 

miért nincs viz? Az újságok hetekkel ezelőtt 

megirták, tudja az utolsó suszterinas is, csak 

a szakértők nem tudják, hogy azért nincs 

viz, mert az ártézi kutak szolgáltatása ké-

pessége folyton csökken. Kevés is a kut, meg 

gyönge is: kettős ok, aminek nem is lehetett 

más következése, mint a közelgő csőd. 

Egészen hiába vizsgálnak hát az urak 

szép napidijak mellett, ugy sem1 fognak en-

nél többet megtudni. 'Nem vizsgálat kell ide, 

hanem gyors cselekvés. Ha egyszer beüt a 

meleg és a lakosság igazán elkezdi fogyasz-

tani a vizet, nemcsak gyüszünkint, mint 

most, hanem egész poharakkal, mint más 

földi tájakon szokás, akkor az országra szó-

ló skandalum amúgy is elkövetkezik. Az 

1914-es esztendőre nem jósoltak nagyon sok 

rosszat a hivatásos kártyavető oigánypol-

gártársnők, mindazonáltal kártya és szak-

vizsgálat után megjósoljuk rni egész szava-

hihetőséggel, hogy ez lesz az az év, mely-

nek nyarán ismét fiszavizre fog fanyalodni 

a drága vizdijat fizető szegedi magyar. Meg-

lássák, igy lesz. 
* 

SZÉGYELJÜK MAGUNKAT a tanyai 

vasutért. Hányadszor jár már le a terminus? 

Hányadszor kell ujabb és ujabb terminuso-

kat kérni, mialatt a szép potrohos akta fek-

szik fenn az irattári poros polcon és várja az 

Ítéletnap pirosló reggelét? 

Szerencséje a nemes hatóságnak, hogy a 

tanyai magyar béketűrő és sztoikus. Nem 

jön deputációzni azon egyszerű okból, mert 

nem szeret borsót hányni a falra. Inkább 

megül odakünn az ásotthalmí mezőkön és 

megvárja még azt a ki'lenc-tizenöt-liusz esz-

tendőt, ami alatt uj világ kerekedik elő a 

semmittevő palotás város székháza táján. 

Mert a mai közigazgatástól bizony nem so-

kat lehet remélni. Mig egy installációs ebéd-

re sem telik neki, holott hajdani jobb világ-

ban sok ropogós ezrest tudott kiadni egy 

plajibásszaí firkáló ánglius, 'bizonyos Walter 

Crane ebédjére. Hiába no, a modern gazdál-

kodás eredményeinek valahol csak meg kell 

látszani . . . 

aniiaaahbaaaaaaaabababbaaaabbkabbaaaaaabbabbbaabbaav 

Ellenbojkott a montenegrólak ellen. 

Szkutcriból jelentik: Az a hir, hogy Monte-
negróban az albán kereskedőket bojkottálják, 
nagy izgatottságot keltett. Elhatározták, 

hogy ellenbojkottot rendeznek és pedig nem-

csak az itt é'lö momtenegróiak ellen, hanem 

főként a montenegrói gőzösök ellen, ame-

lyek nagy számban közlekednek a Szkutari-

tavon. 
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