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Szénhiány miatt bezárták 
a városi fürdőt. 

— A vizmii és szivattyútelep üzeme 
zavartalanul folytatódik. — 

(Saját tudósítónktól.) Pénteken azt a 
•nem váratlan és mégis kínosan ható hint kö-
zölték a Délmagyarország-<ga\, hogy a Vá-
rosi gőzfürdőt szénhiány miatt be kellett 
zárni. A bezárás oka az, hogy a város a még 
rendelkezésre álló szenet a gőzfürdőnél fon-
tosabb üzemei: a szivattyú- é s vizmütelep 

v e kívánja fentartani. Ebből ia szem-
ponttól vizsgálva az intézkedés fölötte he-
lyes, ,hiszen arra gondolni sem merünk, hogy 
.mi történik akikor, ha ez a két üzem előbb 
emésztené meg azt a szemet, ami még van, 
mint ahogy az uj küldemény megérkezik. 

Aki hivatásánál fogva a legkényesebb 
riigioroziitlással kénytelen foglaltoani közér-

dekű eseményekkel, az még se térhet szó 
nélkül napirendre az ilyen jelenség felett. 
Tudjuk nagyon jól, hogy az idő nem alkal-
mas arra, hogy a helyzet kiélezhessék, vagy 
kiszinez'esséik, de nem tudunk szabadulni 
annak kellemes valóságnak a jelen esettel 
ka-pcso osan kinos benyomásától sem. hogv 
ez idt közel másfél év óta tartó világhá-
ború álui szén dolgában alig egy-két szegedi 
vállalat küzdöiít átmenetileg zavarokkal. Is-
meretes, hogy van Szegeden még egy fürdő, 
teljesen magánvállalkozás: a Wagner-fürdő. 
Amennyire sikerült megállapitanank, volt és 
van szene, A fürdő tudvalevőleg fontos köz-
egészségügyi intézmény. Az Szegeden a 
városi fiirdő, annak ellenére, hogy még egy 
fürdő van. De ilia kénytelen a közönség eset-
leg azzal is megbarátkozni, hogy a városi 
fürdőt a háború egész hátralevő idejére be-
zárják, megnyugtatást kell kapnia arról, mi-
szerint a vizmü- é s szivattyútelep tizemét 
•zavartalanul fenn tudja tartani a hatóság. Ép 
•azért a polgármester úrhoz fordultunk, aki a 
következőket volt szives mondani: 

— A gőzfürdőt osak néhány napra zár-
tuk be. Természetesen a hiideggyógy- és a 
hideg-fürdő zavartalanul használható. Ennél 
•az intézkedésnél ép iaz a gondoskodás veze-
tett bennünket, hogy biztosítani tudjuk a Szi-
vattyú- és vizmütelep üzemét .mindaddig, a 
inig az uj szén megérkezik. Mindent elkövet-
tünk, h'cgy zavar be ne álljon: irtunk, sürgö-
nyöztünk, telefonoztunk, mindenki előtt is-
meretesek azok az eseményeik, melyek miatt 
•nem tudtunk idejében eredményt elérni. Meg-
nyugtathatja a közönséget, csak néhány 
napról van szó, a vízműnél és szivattyútelep-
nél pedig semmi esetre sem lesz fennakadás. 

Tudomásunk .van róla, Ih.ogy a város 
szénszál bitója, a Bach Jenő éis testvére cég 
már régebben jelezte, hogy elfogy a szén. és 
zavarok fognak beállani, hta a hatóság nem 
fogja biztosítani a szállítás zavartalanságát. 
Lehet, hogv a hatóság mindent elkövetett, a 
mit egy korrektül és buzgón vezetett hivatal-
ban elkövethetnek. De ép ázt nem értjük, 
hogy miért csak ennyit tett az a hatóság, a 
melyről ép ma áilapithlattuk meg, hogy utat 
vág a közigazgatási életben olyan elvek ural-
mának, amelyek biztositani tudják a városi 
üzemeik életképességét. Ez a esálédás annyi-
val kínosabban érint mindenkit, mert telje-
sen igaz, amit a Bach-cég mond: 

— Ma is küldtem erélyes hangú sürgönyt 
ebben ,az ügyben. Az én helyzetem felette kí-
nos, .mert nem léphetek fel kellő eréllyel. Azt 
•mondhatják, hogy szállító dagyok, keresni 
akarok és az nem közérdek. Ép a'zért az 
akadályokat kizárólag a hatóság hárithatja 
•el. En természetesen szívesen fáradok ebben 
az ügyben, de jöjjön velem a hatóság is. A 
vizmii- és szivattyútelep számára még van 
néhány napra való szén. 
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A harmadik Biedikölcsön szegedi sikere. 

Öl szobás lakást keresik. — Cim a kiadóhivatalban. 

(Saját tudósítónktól.) Pénteki számában 
a főispáni hivataltól nyert információ alap-
ján: közölte a Délmagyarország a harmadik 
hadikötcsön szegedi eredményét. Az a hu-
szonöt és fél millió korona, melyet ez a köz-
lés kimutat, fciemclekiedbetik 26, e'seíleg 27 
niüllió koronára. Nagyváradon az eddigi 
megállapítások szerint 30, Aradon 35-5, Te-
mosvárott 43, Pozsonyiban 46 millió koro>-
•nát jegyeztek. Az eredményeket igy egymás 
mellé átlátva, esetleg tévesen ítélhetik meg 
azt az erőt, amelyet Szeged ia Városok ver-
senyében. képvisel, azért célszerű lesz rámu-
tatni azokra az okokra, amelyek a nagyobb 
erőkifejtést Szegeden gátolták. 

Szeged kifejezetten agrárváros. Különö-
sen iá főispán és a hadikötcsön szolgálatában' 
állott szervezet mindent elkövetett, hogy a 
tanyaiak a hadikclcsön természetéről fclvi-
lágosittassanak. Hogy ez nem járt teljes 
•eredménnyel, a;z kizárólag annak tudható be, 
•hogy a paraszt termés',ztrajzát nem .lehet né-
hány hónap alatt megváltoztatni, .még akkor 
sem, ha világháború van és ha ia ileghuzgób-
fcan agitálnak, A kereskedő osztály sok ér-
tékes és egykor áldozatkész tagját vesztette 
el a bűnügyi eljárások folytán. A kereskedők 
és vállalkozók közül — ez mindenesetre a 
legérthetetlenebb, — többen tartózkodtak, 
Bármily tiszteletreméltó agitációt fejtettek 
is ki a •pénzintézetek, most, a harmadik hadi-
kclcsön sikeréért folytatott kampány lezá-
rása után, fel 'teli említenünk, ihogy követke-
zetesen tartózkodtak a jegyzési listák közlé-
sétől. Miért? Azt mondják, hogy a legtöbb 
félnek (kellemetlen lenne. Furcsán hangzik. 
A budapesti, aradi, temesvári, pozsonyi, 
nagyváradi és más bankok állandóan közöl-
ték a jegyzők névsorát. Miért hárul ez elé 
csak Szegeden elháríthatatlan akadály? .Ép 
itit lennének az emberek egészen .más anyag-
ból .gyorva, mint az egész országban? 

Köztudomású, hogy a harmadik hadi-
kölesen országos eredménye minden várako-
zást kielégít. Azoknak, amiket itt elmond-
tunk, tisztára .helyi .szempontból van jelentő-
ségük. A város érdekeinek is szolgálatában 
állván, ezeket a íhelyi érdekeket ilyen, nagy 
erőpróbánál annyival kevésbbé hagyhattuk 
figyelmen kivüil, mert azok, akik csak a szá-
mokat nézik, az eredményből 'Szeged •rová-
sária menő következtetést vonhatnák le. Pe-
dig azok, akik lelkes részesei vagy komoly 
figyelői a város fejlődése ért folytatott mun-
kának, tanúságot tehetnek arról, hogy pozí-
ciója méltán, illteti meg jövője erőteljesen és 
bizonyára az eddiginél reálisabban bontako-
zik ki, a magyarságnak és a városépítési stí-
lusnak olyan ereje szélesbiti és emeli, amely-
ből az eljövendő békés időkben hatalmassá 
fejleszthetik. 

Indokolásául annak, hogy e sorok meny- ' 
nyire helyén valók és tanulságul azoknak, a 
kik annyira szűkmarkúak voltak, hogy nagy, 
•országos, érdekek sémi tudták őket kellőkép 
bekapcsolni a lefolyt mozgalomba, szó sze-
rint közöljük a Temesvári Hírlap legutolsó 
számának egyik cikkét: 

— Egy kis meglepetés érte az országot-, 
nem (bennünket, hanem az országot. Mi tud-
tuk, hogy a magyar városok sorában me-
lyik a helye Temesvárnak, de ,az ország nem 
tudta, nem akarta, tudni. IM.i temesváriak 
nem vagyunk szószátyárok, mi nem hirdet-
jük világgá, hogy kéisz az u j kórházunk, mi-
kor még a pénz sincs meg hozzá, mi nem 
neveztünk el minden jól .sikerült viccet kul-
túrának, mi nem vagyunk viselősnek orszá-
gos jteHemiőisélgü ötletekkel* )mi csaik dolgo-
zunk és ha készen vagyunk a munkával, ak-
kor rámutatunk, hogy ime, megvan, nézze 
meg, akit érdekel. iA legtöbb esetben nem 
érdekel mást, csak 'bennünket. Igaz persze, 
hogy ama bizonyos országos étdeklődés fel-
keltésére mi nem is igyekezünk, Iblelnniinket, 
kik a siallamgós pózt nem szeretjük, feszé-
lyeznél, La (minden a prÓHesieprő dolgunkat 
eseménnyé, országos eseménnyé fújnák fel. 

— A mi világunk egy ,külön világ. iMi a 
magyar város ós a magyar vidék életét éljük 
és ami szerélny elvonulásunkkal, .önérzetes 
tartózkodásunkkal, tisztes munkánkkal kezd-
jük útját egyengetni éís mutatni annak az 
•elkülönülésnek, mely a vidéki nagy városok-
ból a magúik jellegzetes életét élő empóriu-
mekat fog ,csinálni. Mi nem akarjuk utánoz-
ni Budapestet, mi Temesvár akarunk lenni. 
Mi nem törünk az ég felé intézményeinkkel, 
de amit csinálunk, azt alaposan és jól akar-
juk megcsinálni. Mi nem hivalkodunk, nem 
di.szlekedünk, imi .egyszerűen, de megbízha-
tóan végezzük azt, amit munkát a sors ne-
künk kimért. És ez a szolid és józan munka 
azt az öntudatot nevelte belénk, hogy ez az 
igazi, amit ,mi csinálunk, ettől erősödik a 
nemzet, fejlődik a kultúra, terjed a ittaigyai 
nyelv és fokozódik a vagyon. 

— Mi tudtuk, de az ország nem tudta. Il-
letékes, nagy befolyású férfiak? tudták, de 
az ország nem tudta. Igaz viszont, hogy mi 
sohasem is mondtuk, mi sohasem hirdettük, 
•hogy Temesvár az ország második városa, 
hogy vele sem Arad, som Nagyvárad, sem 
Szeged nem versenyezhet, mi nem vontunk 
párhuzamot, nem kicsinyitettük a többi vá-
rosokat, hanem ugy véltük, hogy ne.m szó-
tlan, hanem tettben mutatkozik az erő. Az 
idő inult, Temesvár fejődött ós erősödött. 
Jött a háború és Temesvár vér- ,é> aranyzu-
hatagot ömlesztett oda a haza oltárára. A 
vérzubatag fiai ereiből ömlött, bőven ömlött 
és ömlik ma is, a gyászoló anyák, a porba 
sújtott özvegyek, az elárvult gyermekek a 
megimondíhatói, begy milyen bőven ömlik . . . 
.Az aranyfolyam meg ömlött a mi nemes 
.szivü polgárságunk pénzéből, ömlött min-
den hadi jótékony célra olyan összegben, 
hogy e téren Temesvár a háború kezdete óta 
az első helyen vezet. 

'Most pedig, hogy lezárult a harmadik 
hadíikplcsön, kiderült, hogy Temesvár ott töb-
bet jegyeztek, jelentékenyen többet, jegyez-
tek, mint Aradon, Szegeden, Nagyváraidon, 
Debrecenben, csak talán Pozsony lelhet méltó 
versenytársa Temesvárnak. Lehet, nem bizo 
nyes, hogy Pozsony első helyre került a 
magyar vidéki városok között ós akkor — 
ne késünk ezt hangsúlyozni — Temesvár 
büszkén vállalhatja Pozsony, e méltó ver-
senytárs mögött a második helyet, de lehet 
az is, hogy Temesvár Pozsony elé került. 
Akár igy van, akár ugy, a városok Ízléste-
len versengése eldőlt, Temesvár e versen-
gésben, mely félrevezetett, budapesti lapok 

(Hasábjain elhelyezett tétova ondicsénetek-
kel és hangzatos, de üres frázisokkal .víva-
tott, nem vett részt. Temesvár nem szaporí-
totta a szót, hanem dolgozott és mo.st, hogy 
az igazi verseny ideje eljött, az igazi vletrse-
nyé, mikor nem szavakkal folyik az előzikö-
dés, hanem .pénz kell a haza oltárán, most 
Temesvár odaállt a legfelső lépcsőre és le-
tette a maga. 43 millióját. Ezzel aztán min-
den iszónál ékesebben elmondta a magáét. 

1A szavak ideje lejárt. Pénz beszél! 

A t. ügyvéd urak figyelmét felhívom 
az uj Polgári perrendtartás életbe-
léptetésével elrendelt 
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Ügyvédi feljegyzési és főkönyvek 
és az összes ügyvédi nyomtatványok 
nagy raktára. 

ADAKOZZUNK A KATONÁK 
T É L I R U H Á Z A T Á R A ! 


