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fejedelmet megillető hódolat fogadta. Akad-
tak aztán olyan vakhitüek is, akik szakajtó-
val vitték elébe a Kossuth-bankót, .hátha be-
váltaná. 

(Még impozánsabban ünnepelték 1902-ben 
amikor a Kossuth-szobor leleplezésére jött 
Szegedre. ,Az érckoszorut, ,amit apja szobrá-
ra hozott, ma a kultúrpalotában őrzik. 

Még négy ízben járt itt azután Kos-
suth, legutoljára 1905-ben, amikor vagy tiz 
függetlenségi képviselő kíséretében jött le az 
önálló vámterület érdekében tartott ifagy 
népgyűlésre. Amikor a beszédét befejezte -
a Dugonics-téren volt -a gyűlés — .az ünneplő 
tömegből megint Kossuth-bankóval furako-
dott 'hozzá valami Tajthiné nevii alsóvárosi 
anyóka. Kossuth egy buszkoronás arannyal 
váltotta be ,az ötforintos bankét. 

Miniszter korában már nem jött Sze-
gedre, amit tréfásan igy indokolt meg, ami-
kor ideinvitálták: 

— Eleven miniszter nem mer (Szegedre 
menni. Ide fönt sincs nyugtunk iLázár pol-
gármestertől, hát még .ha egyszer otthon ka-
paritana bennünket a keze közé! Tudom, en-
gem el nem eresztene, még a szeged—fiumei 
csatornát meg nem Ígérném neki. 

Szegedi mérnökök 
tanulmányútja. 

(Saját tudósítónktól.) Az Aradi Mérnök 
és Építész Egylet vasárnap a ihonctői cement-
gyár fatelitő telep és az ottani vasbeton épít-
kezések megtekintésére tanulmányi kirándu-
lást rendezett, amelyen az aradi mérnökökön 
kívül vendégül látta a szegedi, temesvári, 
gyulai és zeniai mérnököket. Az érdekes ta-
nulmányi kiránduláson Gyuláról 3 és Arad-
ról 35, Szegedről 40, Temesvárról 15, Zentá-
rói 2 mérnök vett riészt. 

A vendégmérnökök szombaton délután 
utaztak Aradra és az Aradi Mérnök Egylet 
Központi-szállodában levő helyiségében) jöt-
tek össze ismerkedésre. A tanulmányútra 
Budapestről Tötössy Béla dr., a műegyetem 
kiváló tanára is megérkezett. 

Virágh Lajos aradi igazgató .főmérnök, a 
mérnök egylet elnöke és Pivny Aladár kir. 
mérnök, az egylet titkára fáradhatatlan gon-
doskodássál készítették elő a honctői kirán-
dulást. A mérnököket Fábry Sándor, az 
Acsev. vezérigazgatója kalauzolta személye-
sen. 

A kirándulást bankett előzte meg. Szom-
baton este a Központi Szálló -nagytermében 
száz terítékű társasvacsorát adtak a vendég-
mérnökök tiszteletére. A bankettem megjelent 
Fábry Sándor, az Acsev. vezérigazgatója, 
Virágh Lajos, a mlérnök egylet elnöke, Just 
Ferenc, (helyettes üzletvezető és Lőcs Rezső 
polgármester 'helyettes és az a-radi mérnöki 
kar. 

Virágh Lajos, az aradi mérnök egylet el-
nöke emelkedett hangú, szép beszéddel üdvö-
zölte a három vármegye mérnökeit, akik az 
érdekesnek Ígérkező tanulmányútra eljöttek. 
Melegen üdvözölte Fábry Sándort és Lőcs 
Rezsőt is, akik jelenlétükkel a mérnökök es-
télyét -megtisztelték. 

Fábry Sándor, az Acsev. vezérigazgató-
ja mondott ezután nagytetszéssél fogadott 
pohárköszöntőt. Az Aradi Mérnök és Építész 
Egylet vezetőségét és a mérnököket éltette. 
A mérnökök eljöttek, hogy a honctői gyárte-
lepet megnézzék, amely büszkesége a Ácsev-
nek. Reméli, hogy a 'kirándulás a tudományos 
célt szolgálja. Kemény Bertalan kir. műsza-
ki tanácsos, az aradi államépitészeti hivatal 
vezetője a munka embereire és Fábry Sán-
dorra és Lőcs Rezsőre üríti poharát. 

Faur Kornél műszaki tanácsos, a szege-
di államépitészeti hivatal vezetője az idegen 
mérnökök nevében hálásan megköszönte a 
lelkes fogadtatást. Végül Lőcs Rezső pol-
gármester helyettes szólalt fel. Kimenti a pol-
gármester távolmaradását. Szeretné, ha a, 
mérnököket, akik most az aradi mérnök egy-
let vendégei, legközelebb mint Arad város 
vendégeit üdvözölhesse. 

A kirándulás részletes programja a kö-
vetkezőképen folyt le: . , 

Vasárnap reggel 6 óra 22 perckor iiraiii-
tak a mérnökök Arad állomásról az Acsev. 
külön- gyorsmotorján, amely 8 óra 50 P®/' 
kor érkezett Honctőre. Először Zselénski Ko-
bert gróf zknibrói erdei iparvasutján fekvő oU 
rn. össznyilásu vasúti vasbeton Fehérkor/ 
hídját (Terv. Kovács Sebestyén Aladár mű-
egyetemi tanár.) nézték meg. Majd megrí/ 
geliz-tek az Acsev. cementgyárban. Reg/-
után Zsilinszky Gábor Acsev. vegyészmér-
nök szakelőadást tartott a honctői cement-
gyártásról és cementről és azután a gyar' 
telepet tekintették meg. Ezután következett 
400 vaggon cement beraktározására alkalmas 
24 m. magas, 8 emeletes vasbeton- sz"0, 

(Terv. Zielin-ski Szilárd dr. műegyetem/ 
nár), a 600 m.2 alapterületű klinkerszarit" 
fedett vasbeton pajta (Terv. Zielinski Szilára 
dr. miiegyetemi tanár), végül az égető ke-
mence ventilátor és vasbeton aknavezet® 
megszemlélése. Szemle után az Acsev. honc-
tői fatelitő telepét tanulmányozták. V®?'1 

Potocky Henrik gróf, illetőleg az Acsev. íj02" 
mozdonyu iparvasutján kirándulást c s i n á l t / 
József főherceg zöldesi erdejébe a vada5/ 
lakhoz. Itt a vendégek megebédeltek. Délin/1 

5 óra 48 perckor visszautaztak Aradra, a'h°n* 
nan ina reggel Szegedre érkeztek. 

A szépen sikerült tanulmányúton a * 
vetkező szegedi -mérnökök vettek részt: Bal-
tos Mór építési vállalkozó, .Biró iBenő építesz, 
Br-eu-er Adolf máv. 'főmérnök, Czig-ler A/ 
nold mérnökkari százados, Doránszky K ' 
r-oly városi mérnök, Dragudán Pál kir. j 
lyammérnök, Faur Kornél kir. műszaki Uj 
nácsos, Fenő Lajos városi mérnök, Freiltv 
Ferenc .kir. s., mérnök, (Gombkötő J / 1 

mag. mérnök, Gróf Kálmán társulati ®u®' 
tisztviselő, if j . Halász Jenő .s. mérnök. Ha ró 
Sándor mérnök, ipariskolai tanár, ' hoíffif 

űczkí Imre építész, ipariskolai tanár, Jezernm 
Ákos kir. műszaki tanácsos, Jung Péter / r í 
nők, ipariskolai tanár. Kecskeméti , tó 
gyáros, Laszg-allner Kálmán városi / / t ó j 
ny. máv. főfelügyelő, Ligeti Béla 
Ma.!ina Gyula ny. társulati ifőmérnök,/ ^ 
ler Miksa építész, .Nagy Gyula kir. , i r l / n

v í k 
Ottovay István építesz, Polczner lEr®0 

rosi mérnök, Pongrátz Albert ífőriiern 
Priváry Ferenc ny. városi gépészeti . 
ügyelő, Rátkay Endre mérnök, felsőiP/^^ 
kolai tanár, Rieger Lajos társ. főmé1 . 
Schaffer Gyul-a máv. mérnök, (Sebestyén 
zsef gépészmérnök, Simák Ferenc ^ 
mérnök, Stalbl József városi épitőm</u 
-Simkó -Elemér dr. egyesületi ügyész, Sziít. ,,. 

t a n / 
l m ló tó Albert gépészmérnök, ipariskolai 

Taussig Ármin máv. mérnök, Tóbiás „ 
építész, -ipariskolai tanár, Tóth Mihály ^ 
tési vállalkozó, Uray Zoltán máv. üzlet ve 
Winkler Imre mérnök. 
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Közös miniszteri értekezlet. V a s f " ? 
délelőtt tiz -órakor Berchtold Lipót gr01 ^ 
zös külügyminiszter elnöklésével közo /^^ 
niszteri értekezlet volt, amelyen részt ( e \ e t , 
Bilinsky Leó lovag közös pénzügymin /^ f 
Tisza István gróf és Stürgkh KáróH ^ 
miniszterelnök, Teleszky János g r / 
ügyminiszter, Engel báró -az osztrák l ^ 
ügyminisztériüm vezetője, Harkányi • _ • 
báró és Schvster dr. kereskedelemügy1 yi 
niszterek, valamint Forster báró vasi| ^ 
miniszter. A miniszteri értkezlet ma.l' 
bárom óra hosszat tartott. -Mint a © / tógpv 
Tudósitó illetékes helyen értesül, ez 
mai kereskedelem- és forgal-ompoliti*91 

mészetü folyó ügyeket tárgyalltak. 

A cár és a román király talál/02 .fl, 
A Standard nevű cári jacht junius 1 Lj /o tó 
dul a román vizekre, aihoí 

a cár taim* ^ 
fog a román- királyi csalláddall. Ezután ^ a 
a román királlyal együtt utazik K i s e / jé-
hol végre megtartják a száz éves u l-o t t3'k-
get, amelyet már több izbern elhaiasz 
Kisenevből a cári család junius btórVári' í l 
zik a finn vizekre. Onnan pedig P / e ^ t f 
tér vissza, hogy fogadja P o i n c a r é / k ' ' 
cia köztársaság elnökének látogatását' 
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