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Szerdán kezdődik az 
októberi közgyűlés. 

— Miért nem intézi el a tanács a Balkán-
akadémia ügyét. — Interpelláció a villamos 

szerencsétlenségek miatt. — 

(Saját tudósítónktól) Az októberi köz-
gyűlés fontosabb ügyeivel foglalkozott a 
tanács dr. Cicatrícis Lajos főispán elnöklése 
alatt a keddi közgyűlést előkészítő ülésén. 
A rendes nyomtávú tanyai vasút létesítése 
kétsélgkivüil .a szerdaii közgyűlési legfonto-
sabb tárgya. Ezen kivül kél interpelláció is 
szerepel a tárgysorozaton. Az egyiket dr. 
Sőreghy Mátyás törvényhatósági bizottsági 
tag adta be a villamos balesetek ügyében, a 
másik interpellációt Tonelli Sándor, a Bal-
kán-akadémia ügyében jelentette be. 

Az ülésről a következő tudósításunk 
számol be: 

Dr. Szalay József főkapitány Sőreghy 
Mátyás interpellációját ismertette. Sőreghy 
kifogásolja, liogy a villamos vasút személy-
zete közt igen sok a fiatal, járatlan, kezdő 
fiatalember és nő. A villamos szerencsétlen-
ségeket többnyire a személyzet tudatlansá-
ga, könnyelműsége, járatlansága okozza. 
Sürgős és erélyes intézkedést kér ezek elle-
nében. 

Dr. Cicatrícis Lajos szerint ,a villamos 
kocsikban valósággal életveszélyes a tolon-
gás. Szerinte az .is baj, liogy kevés a villa-
mos-járat. 

Dr. Szalay József javasolja, hogy Buócz 
Károly /városi mérnököt ruházzák fel olyari 
hatáskörrel, liogy azonnal intézkedhessék a 
hibás villamoskocsiknak a forgalomból való 
kivonása iránt. A jelenlegi hiányok pontos 
megállapítására belügyminiszteri vizsgálat 
kérését ajánlja. 

Tonelli Sándor iparkamarai titkár a 
Balkán-akadémia ügyében interpellál. El-
mondja, hogy ennek az intézménynek létesí-
tése körül is ugyanazt a halogató eljárást 
tapasztalta, amely már sok közérdekű és 
nagyfontosságú ügynek lett Szegeden a te% 
metője. Bár az előkészítések még juniiusban 
megtörténtek, az ügy nincs napirendre {űz-
ve. Kérdi, mi ennek az oka, hajlandó-e a 
város érdemleges tárgyalás alá> venni a 
Balkán-akadémia ügyét? Dr. Gaál Endre 
kulturtanácsos jelenti, hogy az intézet szer-
vezete már régen készen van. Egy budapesti 
konferencián már be is mutatták. Az ered-
ményt szeptemberben akarták közölni, de 
ez Donawell igazgató távozása miatt halasz-
tást szenvedett. Reméli a tanács, hogy még 
ebben az évben érdemleges javaslatot tehet 
a Balkán-akadémia felállítására vonatkozó-
ja g. 

A tanyai vasút ügyét a következő ja-
vaslattal terjeszti a tanács a szerdai köz-
gyűlés elé: 

— Mondja ki a közgyűlés, liogy fölhatal-
mazza a tanácsot, hogy az Alsótanyán ki-
építendő rendes nyomtávolságú vicinális 
vasút létesitése céjából az előmunkálati en-
gedélyt a kereskedelmi miniszternél azonnal 
kérje ki és alkalmas időben a vasutbizottság 
közbenjárása mellett a vasút nyomtávjelzé-
sét állapítsa meg, a kiviteli tervet és költ-
ségvetést meghivott műszaki közegekkel ké-
szíttesse el, a kiviteli tervek nyomán a köz-

igazgatási bejárást a kereskedelmi minisz-
ternél kérelmezze és a megtartott közigaz-
gatási bejárás után az engedélyezési .tárgya-
lás alapján az épités engedélyezését Szeged 
közönsége részére szerezze meg. Utasítsa a 
közgyűlés a tanácsot, hogy az előmunkálati 
engedélyek elnyerése után érdemleges hoz-
zájárulást biztosítson, ezzel egyidejűleg pe-
dig a város és' magánosok birtok szerinti 
hozzájárulásának megállapítása végett ké-
szítse el az értékemelkedési szabályrendele-
tet. 

Természetesen még több, kevésbé fon-
tos ügy is szerepel a közgyűlés tárgysoro-
zatán. 
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Ketten vannak, de egy beszél. 
Az üzleti számláidat pedig magad egyen-

lítsd ki tubicám. Nem akarok tudni semmit 
a 'költekezési mániádról, sem arról, liogy ihol, 
mikor és mely eszközök által csinálod a ren-
deléseidet. Oalk rendelj, amennyit tudsz vagy 
akarsz, de fizess is és én hozzám ne küldesd 
a számláidat, mert etbből a lakosztályból repü-' 
lések lesznek, monoplán és biplán nélkül. Ara i 
sok, az sok és ón már 'torkig vagyok a nagy-
zolási hóbortoddal. Én tőlem pityereghetsz, 
zápor módjára onthatod könnyeidet, engem 
meg nem indítasz. Ha kettőnk közül valaki 
meg fog indulni, az illető, tudhatod, nem én 
leszek. iHivd be már a cselédséget, hadd lás-
sák, liogy ni ilyen zsarnok vagyok és milyen 
pokol az életed sora. Azért sem hiivod. Tudom, 
kis cserebogaram, hogy miért nem hivod be 
őket. Mindegyiknek tartozol, mert ez is a be-
tegségedhez tartozik. Csak csináld az adós-
ságokat! Igazad van. Valamit néked is illik 
csinálni. És miután az adósságcsinálás a leg-
könnyebb, te, aranypávám, azt csinálod. Lá-
tod uucili-smunciliin, miást is., csinálhatnál. 
Például a f űszeresből tok elé állhatnál, ami-
kor a cukor kiárusításra kerül a sor. Nincs 
az a Marienbad, amely eredményesebben fo-
gyasztana. Most azt gondolod magadban, sze-
rény ilbolyáos'kám, hogy minek szerezzél te 
cukrot, amikor az orvos szerint, van ne'ked 
•bőségesen. Persze, arra számítasz arany ha-
iaoskám, bogy imajd iKarlsibadlba utazol. Még 
azt ,sem Ibánod, h a most, a télen. J ó er idj , én 
tőlem akár rögtön. Még hogy nincs téli ru-
hád? Milyet akarsz? Jó lesz egy fekete taift-
selyem tearuha, egy kosztüm icoboly prém-
mel, vagy icsiuicsulával szegélyezve? Kevés? 
Egy másik kosztüm nyest prémimel, vagy fa-
lán hermielin dísszel? Kék róka, sárga róka, 
vagy a szivárvány összes színeiből összeállí-
tott róka íboa, egy pere ián karmantyú, sőt 
egy szilszkin gallér is. A cipőidet, jó lesz, ba 
görény prémmel béloltetem? És magasszáru 
legyen, ugy-e bálványom, egész a csípődig 
érő, lakkból, antilopból, vagy zergdbőrlből ? 
Nem kell? Mi ütött hozzád bánatom tanyája? 
A lemondás nemes erényét gyakorolod? Igy 
is jól van. Ez illik a hófehérke álbrázatodlioz. 
Nékem azonban sehogy sem tetszik, hogy 
megszállt a lemondás hangulata . Ez alatt va-
lami rejlik. No, ki velcl Azt akarod, hogy ki-
találjam? Hopp, meg van! Festőnő akarsz 

lenni, vagy művelni a szobrászati művésze-
tet. Nem bánóin, de egy feltétel alatt. Pályáz-
nod kell a város ösztöndijára . . . 

— Időjárás. Változékony, hűvös idő 
várható, helyenként csapadékkal 

SÜRGÖNYPROGNÓZIS: Változékony, 
hűvös, sok helyütt csapadék. 

A déli hőmérséklet 9.2 Celsius fok volt, 
— A b ícs i közös minisztertanács. Bécs-

ből jelentik: A hétfőn megkezdett közös 
miniszteri tanácskozást .kedden folytatták. 
A tanácskozáson a kiegyezésről és a köz-
élelmezésről volt szó. A tárgyalásoknak az 
a célja, hogy a magyar és osztrák kormány 
az élelmezésre nézve egyöntetű megállapo-
dásokra jusson. A közös minisztertanács 
foglalkozott a Magyarországon és Ausztriá-
ban a közel jövőben felállítandó közélelme-
zési hivatal akcióival, amelyeket összhang-
zásba akarnak hozni. A tanácskozásoktól a 
közélelmezés megjavítását remélik. Az élel-
miszerek arányos elosztása és az árak sza-
bályozása a tanácskozásoknak egyik fontos 
tárgya volt. A minisztertanács a hus- és 
zsirellátás kérdésében egyöntetű megállapo-
dásokra jutott. 

Bécsből jelentik: A közös .miniszter-
tanácsot befejezték. A magyar miniszterek 
hazautaztak. 

— Dr. Szekfü Gyula egyetemi magán-
tanári megerősitése. A vallás- és közoktatás-
á é i miniszter dr. Szekfü Gyula császári és 
királyi házi, udvari és állami al levéltárnok -
nak a XVI—XVIII . századi magyar törté-
net eimü tárgykörből egyetemi magántanár-
rá történt képesítését jóváhagyólag tudomá-
sul vette és dr. Szekfü t db ben a minőségéréu 
megerősítette. 

— Kitüntetések. Dr. Kovács Józsefnek, az 
1. honvéd lovagló tüzérosztálynál beosztott 
szolgál a toukiv ül i viszon yibeli ezre dorvosn ah 
az ellenség előtt tanúsított ívitéz és önlflelál-
dozó magatartása elismeréseid a legfelső di-
csérő elismerés tudtul adatott. — Gröber Ká-
rolynak, 3. honvéd huszárezredben tartalé-
kos hadnagynak az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatar tása elismeréseid a király a ha-
didiszitményes 3. osztályú katonai érdemke-
resztet adományozta. — A szegedi honvéd 
dandárbirósáignál kedden lélekemelő ünne-
pély folyt le. Abos Ferenc csendőrtőrzsőr-
mestert, a dandártbiróság irodavezetőjét őfel-
sége a háborúiban teljesített 'kitűnő szolgála-
tainak elismeréseül a koronás ezüst érdem-
kereszttel tüntette íki. A honvéd dandárlbiró-
ság összes tagjainak jelenlétében csikszent-
királyi Csiszér Károly százados-hadbiró, a 
dandárbiróság vezetője, magas szárnyalású 
üdvözlő beszéd kíséretében tűzte fel kedden 
a kitüntetett mellére ,a királyi kitüntetést, 

— A menekültek visszatérése. A belügy-
miniszter táviratot intézett a polgármester-
hez, amelyben a menekültek visszatelepítésé-
re vonatkozó sürgős intézkedéseket közli. A 
belügyminiszter távirata a következő: 

— A vasúton való visszatelepítés fogana-
tosításához a mögöttes országrészben elhelye-
zett erdélyi menekülteket mielőbb a kövekező 
csoportokba kell osztani: a) akik rendes sze-
mély- vagy gyorsvonaton; b) akik vissza .te-
lepítési különvonattal Ikeresik ifel lakhelyei-
ket; c) a torlódások elkerülése végett ezek 
számút a legszükségesebbre kell szorítani. 
(Hatóságok, hivatalok, lelkészek, tanitók, or-
vosok, kereskedők, iparosok, gyógyszerészek, 
birtokosok.) iE mód szerint a menekültek zöme 
és pedig a falusi nép telepítendő vissza, A 


