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D É L M A G Y A R O R S Z M Szeged, 1916. január 15. 

Hogyan készül a diszalbum 
a szegedi hősökről. 

(Saját tudósítónktól.) A ,Délmagyaror-
szág Nagyságos Főszerkesztőjének" pénteken 
reggel portómen-t-es levelet hozott a posta. A 
há'boru kitörése óta ezek a (közszolgálati ügy-
ben érkezett levelek a hírszolgáltatás teljes-
sége és érdekessége tekintetéből másodrangú 
jelentőségűvé váltak, felbontásúik és elolva-
sásuk nem is a legelső munkánk közé tarto-
zik. iAz itt bonekés alá Ikerülő levél a községi 
iskolaszéktől került ki, legalább a borítékról 
ugy gondolhattuk, tehát már a felbontásnál 
némi kedvezményben részesítettük. (Szegeden 
ugyanis még a lámpagyújtogatók is a kultú-
ráról mormolnak magasztos jeligét, miközben 
"egy-egy lángot későn gyújtanak 'meg, vagy 
korán oltanak el; tehát a sajtó sem tudja 
magát teljesén kiivonni a kultura szolgálata 
alól és kénytelen-kelletlen néha-néha köteles 
kulturkérdésekkel is foglalkozni. Ez a kul-

• túra-roham késztet bennünket arra, hogy 
mindvégig annak a kedvezménynek áldásai-
ban részesitsük a kérdéses levelet, amelyhez 
a .felbontásnál szerencséje volt. A borítékból 
a kultura szolgálatában véghezvitt kézmoz-
dulattal a következő levelet sikerült kiemel-
nünk: 

Nagyságos Szerkesztő Uram! 

Szeged szabad királyi város törvény-
hatóságának közgyűlése 811/1914. számú 
határozatával elrendelte, hogy Szeged 
bel ós külterületéről a mozgósítás alkal-
mával külömböző fegyvernemiekhez kato-
nai szolgálatra 'bevonult, s a harctéren 
hősi halált halt hősökről egy örök emlékű 
dÍ8zalbumot óhajtván összeállítani. 

A diszalbum összeállításával szerény 
személyem bízatván meg. 

Tekintettel arra, hogy ezen nagy 
évekre szóló munkáimnak a imagaim ere-
jéből ósak ugy felelhetnék meg, (ha az 
igen-tisztelt Szerkesztő Ur becses lapjá val 
{támogatni szíveskedne; Ugyanis felhívná 
Szeged város lakóságát, hogy a harctere-
ken hősi halált halt hozzátartozójukról a 
csatolt kimutatás alapján felhozott ada-
tokra válaszolva, azt hivataloim részére 
postán vagy személyesen a hős halott 
arcképével együtt eljuttatná. 

Kérelmem kegyes támogatását kérve 
vagyok a szerkesztő Urnák 

Szeged, 1916. étvi jan. 15-én. 

hazafias tisztelettel 
Gyólay Ferenc 
városi irodatiszt. 

(Hivatalos helyiség: Régi gymnásium. 
'Neim szoktunk a kákán csomót keresni és 

azért sem 'haragszunk nagyon, Iba a hozzánk 
beküldött egyik-másik nagyképű közlemény-
ben Ibeilyesirási hiba is akad. De ennek a pri-
mitív szövegezésű levélnék olvastán — míe-
lyet ép e miatt a tulajdonsága miatt bírálni 
sem lehet — a város jövőjének kétségbeejtő 
képe tárult elénk. Szent isten, egy örök 'emlé-
kű diszalSbumot óhajtván lösszeállitani, nem 
találván a tanács más embert. Aki irni is tud-
ván. Micsoda botrány kavarodván ébből. 

(Gondolván és tépelődvén a (dolgon, hogy 
a kulturától ez alkalommal mi se tagadjunk 
ttneg kiis szolgálatot, elsiettünk a városházára 
és ott megkértük a szegedi hatósági kultura 
egyik kitagadottját, Sz. Szigethy Vilmos le-
véltárost, hogy mutatná meg nekünk a 811/ 
1914. számú közgyűlési határozatot. lA hatá-
rozat negyedik pontja a szegedi hősök emlé-
kének méltó megörökítéséről igy rendelkezik: 

IV. .Megemlékezve végezetül azokról 
is, akik hősi halállal életüket áldozták a 

hazáért, elrendeli a közgyűlés, hogy ki-
hűlt hamvaiknak külön disztemető helyet 
jelöli ki és utasítja a város tanácsát, hogy 
a háború megszűnte után a szegedi (föld-
ben pihenők, nemkülönben a távoliban 
örök nyugalomra helyezett szegedi bősök 
emlékének méltó megörökítésére \terveze-
tetés javaslatot mutasson be a közgyű-
lésnek, 

A közgyűlési határozatiban tehát diszal-
bumról szó sincs. Minthogy azonban ember 
tervez,. Isten végez, vagyis a közgyűlés hatá-
roz, a tanács végrehajt, .mégis -csak meg kel-
lett tudni, hogy készül-e az a bizonyos disz-
album a közgyűlés felhatalmazása nélkül ós 
a 811/1914. szálmu közgyűlési határozat ren-
delkezése ellenére. Dr. Gaál Endre, tanácsos 
úrhoz fordultunk, aki szives volt a tanács-
nak ebben az ügyben hozott határozatát .meg-
mutatni. A határozat tényleg diszalbum ősz-
szenilitásáról szól, ez azonban — amint a fca-
nálcscs ur imondta — giépirási hiba, amit tá-
vollótélben a gépi ró-k is asszony (követett el. 
iGyólay Ferenc, iskölaszeki irattárost azon-
hian csak az adatok összegyűjtésével hízza 
meg, almi valóíszinűlég ínáif nem gépirási 
II liba. 

Gyólay Ferenc Úr tehát végzi az adatok 
összeírását, még ipediig nemcsak iSzeged, ha-
nem a Hősök Emlékét (Megörökítő Országos 
Bizottság hatalmas munkája számára is. 
Tsraz, hogy összeírás a népszámlálás is, sőt 
akkor is össze kell irni, amikor a tenyész-
bikákat számolják meg. Igaz, hogy a tanács 
ebben az esetben — legalább a látszat szerint 
— alkalmazkodott a közgyűlési határozathoz. 
Igaz, hogy Gyólay ur, akiivel beszéltünk, nem 
tágit attól, bogy ő diszalbuimot csinál. Kiter-
vezte a munkát, sőt már társszerzőt is talált. 
Igaz, ihogy Gyólay ur — mint minden fiatal 
ember — nagy jövőjű. De az is igaz, hogy éh-
be a munkába olyan einberekiet is bele kellett 
volna avatni, akiknek ,múltjaik is van. Egyet-
len közigazgatási funkcionáriuson sem esett 
volna, sérelem, ha ezt. az összeírást Kovács 
János, dr. Lőw, vagy Tömörkény végzi. 

Erős olasz támadás Anglia ellen. 

Lugano, január 14. Mattoni irja: Bámu-
latot és nyugtalanságot kelt, hogy az az or-
szág, amely a többieket keresztes hadjáratra 
hívta föl a középponti hatalmak ellen és 
amely ez idő szerint a legjobban van fenye-
getve, most, tizenhat háborús hónap után, 
mialatt az ellenség mindenütt előrenyomul 
és veszedelembe sodorja Ázsiát és (Afrikát, 
még parlamenti szócsatákat viv és egyre 
csak (fontolgatja, milyen tervet valósítson 
meg és hogyan szálljon szemibe a helyzet ko-
molyságával. (Egyszerűen n'om értjük, ho-
gyan tud Angolország állandóan könnyelmű-
en a tűzzel játszani. Bármit is sorolnak föl 
mentségére, — ipari és pénztügyi segítségét, 
a liberalizmus meggyökerósedett szelemét stb 
— .mindaz nem elegendő arra, hogy 'megma-
gyarázza Angolországnak a veszedelem mos-
tani órájában való indolenciáját. lAngolor-
szág még Mzenhat hónap után sem szabadult 
•meg attól a könyelmüségtől, amellyel bele-
rohant a háborúba, Olyan vállalkozás élén, 
amelynek vashói való férfiakra van szüksége, 
a legrosszabb politikusok állottak, a gyanút-
lan Winston Churchill. Lloyd George, a 
rossz ügyvéd ós Asquith, a mindig habozó 
parlamenti férfi. lA módszer akkor sem válto-
zott uieg, amikor megszabadultak Churehill-
tól, ettől a reklámhőstől, aki pedig a minisz-
térium legkiválóbb személyiségeinek egyike 
volt. iA mai (Angolországnak van pénze, van 
hajója és a szükséges csapatokat is megsze-
rezhetné. De, ugy látszik, hiányoznak neki a 
régi nagy államférfiak, a minő Piti volt, 

A képviselőház ülése. 
(Saját tudósítónktól.) A képvisel 

pénteki ülésének napirendjére a regnikoláű 
bizottság megválasztását tűzték ki. iA képvi-
selőházban a harctéren történt megsebesülés'' 
óta pénteken jelent meg először gróf Tisf 
Kálmán; alkit a jobboldali képviselők nagí 
ovációval fogadtak. 

Beöthy Pál elnök az ülést Iháromnegyfl 
tizenegykor nyitotta meg. :A tegnap elfog"' 
dott javaslatok harmadszori olvasása ut« 
áttértek a regnikoláris -bizottság megválás®' 
tására. 

,A Magyarország és Horvát-Szlavon-Pal 
mátországofc kisebb egyesített cianeréof 
megállapitása céljaiból kiküldendő regnik-oU' 
ris -bizottságba névszerinti szavazás utja11 

mlegválasztattak: gróf Andráésy Gyula, B* 
őthy László, Berzeviczy Aliiért, Bizony Ák<W 

gróf Khuen-Héderváry Károly, 'báró Ló'1® 
Lajos, gróf Zichy (Aladár és gróf ZicM 

János. 

Valamennyire 101 szavazat esett. (A (Ma-
gyarország és Horvát-Szlavon-Dalniátorszi' 
g-ck között kötendő ujabb pénzügyi egy* ' 
móny előkészítése céljából kiküldött regnik-0' 
láris bizottságban megüresedett helyre lül 
szavazattal gróf Serényi (Bélát, választottá* 
meg. 

A szavazás -alatt az ellenzék ás a anunk®' 
párt között nagy volt a barátkozás. Förstel 

Aurél átment gróf Tisza István miniszter 
elnökhöz, akivel beszélgetett. Simonyi-SeM0' 

dam Sándor Balogh Jenő igazságügyiminis2' 
térrel tárgyalt; az igazságügy miniszter 
később pedig az ellenzéki oldalon gróf EsZ'| 
terbázy Móricot kereste fel, akivel hossz®*, 
sabban beszélgetett. Jankó vich Béla -vallási 
és közoktatásügyi miniszter Barabás Bélá-
nak gratulált tegnapi beszédéihez. 

Beö'Áhy Pál elnök a szavazás eredményei 
nek közlése után bejelentette, bogy a regn1' 
koláris bizottságba a főrendiház is négy ta-
got fog választani. 

(A legközelebbi ülés hétfőn, január 17-éu 
lesz, amelynek napirendjére az elnök javad®" 
tára a Pénzintézeti Központról szóló törvény-
javaslat részletes tárgyalását tűzték ki. 

Kiadó 
a Széchenyi-tér 2. szám alatti ház első 
emeletén egy 2 utcai és 1 (esetleg 2) 
udvari szobából álló lakás mellék-
helyiségek nélkül, mely irodahelyiség-

nek is kiválóan alkalmas. 

Belváros i Kávéház 
Szeged előkelő kávéháza. Reggeli s 
uzsonna kávék, legjobb kávéházi ita-
lok, bel- és külföldi képes és napi-
lapok nagy választékban. Figyelmes 
kiszolgálás. A n. é. közönség szives 

pártfogását kéri 

tisztelettel K L E I N E H N Ő , kávés. 

(volt Konrád) Róka' 
uíca 6. sz., Szeged-
pályaudvarral szembe® 
Gyönyörűen átalakítva 

tiszta szobák 2 koronától kezdve. — Kávéba® 
egész éjjel nyitva. 

mm 


