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S Z E G E D Szeged, 1923 október 18. 

Igy ez a felhívás a csatlakozásra nekem is 
szólott. Mindaddig azonban, mig Bethlen István 
gróf meg nem változtatja politikáját, addig 
ilyen meghívásokat komolyan nem vehetünk, 
sót sértőnek találjuk magunkra nézve. Amig 
az egész politikájára nézve határozott irányt 
nem látunk és a személyekre nézve is garan-
ciákat nem kapunk, addig semmit sem tehetünk. 
Értesülésem szerint a pártonkivüliek részéről 
csak egy-két képviselő volt azon az álláspon-
ton, hogy a kormánypárthoz való csatlakozás 
kérdését meggondolás tárgyává tegye. Azonban 
e2ek sem tartották szerencsés megoldásnak a 
miniszterelnök felhívását. 

A földreform ügye a kormánypártban. 
A keresztény kisgazda- és földmives párt 

szerdán délelőtt 10 órakor folytatta a földreform-
novella tárgyalását. Az értekezleten megjelent 
nagyatádi Szabó István, Schandl Károly, Nogy 
Emil és Klebelsberg Kunó. A vitában mintegy 
30—40 képviselő vett részt. Részleteiben le-
tárgyalták a novellát. Az első 6 szakásznál 
lényegtelen változtatásokat eszközöltek, a 7. 
szakaszt változatlanul fogadia el az értekezlet, 
mig a 8. szakasznál Zsitvay Tibor indítvá-
nyozta, hogy a háborús birtok forgalmát más 
módon állapítsák meg és annak ne a teljes 
megváltási értékét kapja meg a tulajdonos. Az 
indítványhoz Klebelsberg Kunó gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter is hozzájárult, határo-
zatra azonban nem került a sor. Az értekezle-
tet fél 2 órakor félbeszakították s annak foly-
tatását csütörtökre halasztották. 

A német ügyvivő Poincarénál. 

Köztisztviselők és titkos társaságok. 

Szilágyi Lajos azt veti a kormány szemére, 
hogy azt a rendeletet, amelyben a közalkalma-
zottakat a titkos társaságokból való kilépésre 
szólította fel, nem hajtották végre. Felelősségé-
nek tudatában hangoztatja, hogy biztos tudo-
mása van arról, hogy a vidéki államrendőrség 
ilyen rendeletet nem kapott, erről semmit nem 
tud, azt még nem hirdették ki. Szilágyi elmon-
dotta még, hogy vádjai felől pozitív bizonyíté-
kokkal rendelkezik, azokat fenntartja, kíváncsi, 
hogy a kormányelnök, illetve a belügyminiszter 
mit szól a dologhoz. 

Szombaton t á rgya l j a a közlekedési 
bizottság a Máv. tarifaemelés! tervót. 

Az Országos Közlekedési Bizottság szombaton 
tárgyalja a Máv. ujabb tarifaemelést tervét. Az 
értekezlet előadója Fenyő Miksa, a GyOSz 
igazgatója, a következőiben ismertette állás-
pontját : 

— Az értekezletet azért tartjuk, hogy a gyár-
ipsr különböző szakmai csoportjai előadhassák 
a tarifaemeléssel kapcsolatban azokat a külön-
leges szempontokat, amelyeknek keltő megvilá-
giiása kivánatos. Ma délután minden részletében 
megvitatjuk a tarifaemelés kérdését. Ami a 
szerves tarifareformot illeti, azt a gyáripar már 
régóta sürgeti és ez, hogy éppen a reform 
közeli előkészülésé előtt jött az államvasutak 
vezetősége az árak lassú stabilizálódását letörő 
tarifaemé és tankjával, ismét e^y példája annak, 
hogy a Máv. tarifapolitikájánál nem annyira a 
tarifa a fontos, m>m inkább a politika. 

Poincaré miniszterelnök szerda délelőtt ki-
hallgatáson fogadta Hösch német ügyvivőt. A 
miniszterelnök körülbelül 40 percig targyalt 
vele. A tárgyalásról a sajtó számára nem adtak 
ki jelentest. 

Londoni jelentés szerint elhalasztották a jóvá-
tételi kéidés tárgyalását. A halasztás valószínű-
leg a francia kormánynak a belga közvetítő 
javaslattal szemben elfoglalt elutasao magatar-
tása miatt történt. Az angoi diplomácia most 
azon fáredozik, hogy Theunis és Jaspar szer-
vezetét elfogadtassa Párissbl. 

A munka megkezdése a Ruhr vidőken. 
Essenből érkezett jelentés szerint a meg-

szálló hatóságok és a német postahivatalijuk ok 
közötii tárgyalások arra az eredményre vezettek, 
hogy a munka megkezdésével már szá.r.olni 
lehet. 

A szászországi pártok 
és az u j kormány 

A szászországi tartománygyülésen a polgári 
pártok a kormány nyilatkozatának vitája során 
bizalmatlanságukat fejeztéx ki a kormány iránt. 
A szociáldemokraták és a kommunisták szó-
nokai teljes bizalmukról biztosították a kor-
mányt. Zeigner miniszterelnök élesen állást 
foglalt a polgári szónokok kijelentéseivel szem-
ben és követelte a biroda'mi kormánytól a ki-
vételes állapot megszüntetését. 

A proletárszázadok leszerelése. 
Drezdában a vasúti körletparancsnokság köz-

lése rzerint a szász proletárszervezetek első 
kongresszusát a katonai parancsnokság tilalma 
ellenére megtartották. Lehetséges, hogy a pro-
letárszázadok leszereiése csak birodalmi csapatok 

IMár pusztul a hid uj burkolata. 

közbelépésével történhetik meg. A katonai pa-
rancsnokság erre a célra eiső orban az országos 
rendőrséget szándékozik fe használni. — A 
katonai pírancsnokság rendelkezése esteimében 
az egész szász rendőrséget és csendőrséget alá-
rendelték k körletparancsnokságnak Az ellen-
szegülő lisztviselőket á szolgálatból való azon-
nali elbocsátással fenyegették. 

Az éhség/ávarg&sok. 
A tegnap esti óríkban Berlinben teljes volt 

a nyűg "lom. A rendőrség, hagy az esetleges 
fosztogatásokat megakadályozza, valamennyi 
városrésztlen megerőlteti őrjáratokat állított 
szolgalatba. A rendőrség erős készültségben 
marad, hogy a legnspi zavargások megismétlő-
dését csirájában e.fojtsák. 

Lipcsében tegnap folytatódtak a zavargások. 
A zav.rgás a vásár Környékén és a vásár-
csarnokban kezdődött. Nagy tömeg gyüit össze 
a Ross-téren is, de a lovaKrendőrség a töme-
get Síéi kergette. Mintegy huszonöt zavargót le-
tartóztattak. 

A harmadik véderőparar.csnokság a beriini 
utcai tüntetések folytán hirdetményt tett közzé, 
melyben utal arra a' tilalomra, hogy a szabadég 
aiatt gyűlést és tüntetőfelvonulást tartani tilos. 
Mindenkit figyelmeztet arra, hogy a tilalom 
megszegői súlyosan bűnhődnek. 

A Korrespodenz Hoffmann hivatalos jelentése 
szerint a főbiz'os október 16-án kibocsátott 
rendelete megtiltja Bajorországban lakó, vagy 
ott tartozkodó egyéneknek, hogy bármiféle biz-
tonsági vagy önvidelmi szervezethez, vagy 
pedig az egyesült szociáldemokrata párt vagy 
kommunista párt hasonló szerveibe tagként be-
lépjenek. Ez a rendelet vonatkozik a Bajor-
országon kivül fekvő szervekre is. 

(/4 Szeged tudósítójától.) Alig néhány héttel 
ezelőtt fejezték be a közúti hid megrongált bur-
kolatának javítását, már is arról kell beszámol-
nunk, hogy az első esős őszi anpok alaposan 
kikezdték az uj burkolatot. A fakockák ugyanis 
megduzzadtak a nedvességtől és egy jó dara-
bon már annyira feldudorodott a burkolat, hogy 
a közlekedést is korlátozza. 

A város kilenc—tizmillió koronát költött el 
legutóbb a hid kocsiulburkolatának javítására 
és ezt a tekintélyes összeget — szakértők véle-
ménye szerint — hiába költötte el, mert a fel-
használt anyag néhány esős hét után feltétlenül 
elpusztul. A hid burkolatához ugyanis szak-
szerűen preparált fakockákra van szükség, de 

az u'óbbi időben preparált fakockák helyett 
közönséges, házilag készített faanyaggal bur-
koltatta a város a hidat. 

Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos ér-
deklődésünkre elmondotta, hogy régebben 
Ausztriából hozatta a városa hid burkolatához 
szükséges faanyagot. A külföldről való behoza-
tal elé azonban súlyos akadályokat gördítettek, 
a szükséges devizák megszerzése a lehetetlen-
séggel határos, a különböző vámok és behoza-
tali illetékek nagyon megdrágítják az import-
cikkeket, a város tanácsa ezért elhatározta, hogy 
a hidat házilag termelt fakockákkal burkoltatja 
ki. Az ausztriai fakockákat vörösfenyőből ké-
szítették, a vörös fenyő nem szívja fel a vizet 

és igy tartóssága sokkal nagyobb, mint más, 
megfelelő kön nyüségü faanyagé. A hid je'enlegt 
burkolata azért nem olyan tartós és ezért pusz-
tul el olyan hamar. 

És erre a silány burkolatra tizmillió koronát 
költölt legutóbb a város. Tizmillió koronát do-
bott ki az ablakon, ped ;g ez az összeg még a 
mai körülmények között is számot.evő. Elis-
merjük, hogy a megfelelő faanyag importálása 
nehézségekbe ütközik, azt is elismerjük, hogy 
az importált anyag lényegesen drágább és 
hogy a deviza megszerzése nem valami könnyű 
munka, azonban veszteség a várost mégis a 
céltévesztett takarékoskodással érte, . mert két-
ségtelen, hogy sokkal többe kerül a silány, 
gyorsan pusztuló anyaggal való burkolás, mint 
a hid tartós és prepirált anyaggal való végle-
ges kijavítása. A nem preparált any^g felhasz-
nálásából még,más, súlyosabb természetű baj 
is származik. A burkolatot ugyanis teljesen át-
áztathatja az eső, a nedvesség beszívódhat a 
hid fagerendázatára; amelynek korhadását siet-
teti. A hid fagerendázatának kicserélése pedig 
nem milliókba, hanem milliárdokba kerülne. 

A város gázdálkodását azonban ősidők óta a 
rövidlátás jellemzi. Régi szokás Szegeden, hogy 
lényegtelen megtakarításért milliókat áldoznak 
fel. És ezt nevezik a torony alait takarékos-
ságnak. 

Ötven korona kapupénz,., 
(A Szeged tudósítójától.) A rendőri büntető-

bíróságon olyan sokféle emberfajta fordul meg 
naponta, hogy talan egyetlen intézmény, vagy 
hivatal sem dicsekedhetik iljen sokszínű for-
galommal. Megjelennek itt szurtos cigányok, 
akik jellegzetes beszédmódjukkal és széles 
gesztusokkal mindenre kiterjedően magyarázás 
el a rendőrkapitánynak apró bijaikat és egy 
pillanatra sem feledkeznek meg a köteles tisz-
tedről , mert minden második tzavuk: Hát 
kéremszépen, kapitány u r . . . Megjelennek: 
duhaj mulatozók, akik rendőrt engedély nélkül 
„átlépték a zárórát", jönnek csizmás gazdák 
bubában, mert „a kukorica körül van egy KÍS 
baj" és rendőröd kísérnek ide a szuterénbCl 
„jogtalan határállépőket", akik örülnek, hogy 
végre ezen a földön vannak é3 jönnek az 
aranyifjúság szerelmes tagjai, soha meg nem 
vénü'ő fiatalurak, akik nem kértek szerenád-
engedélyt a rendőrségtől s egy lumpos, boros 
éjszaka után engedély nélkül muzsikáltak ki-
rálynőjük ablaka alatt. És jönnek a megjelölt 
napon es a meghatározott időb n kocsisok és 
fuvarosok, villamosvezetők és kalau'ok, akik 
egy saroknál egymásnak mentek és vígül min-
dennap előkerülnek azok az urak, akik az éj-
szakát a delek ívsz ibákban aludták végig le-
bukó fejjel, mert nem vitték el őket lábaik 
távoli szállásukra, mivel mélyen a pohir fene-
kére néztek — és utánuk előkerülnek a nagy-
városok elengedhetetlen és elmaradhatatlan 
csavargó legényei. És a rendőrbiró minden 
ügyben meghozza az ítéletet — hsbár azok 
nem túlságosan szigotusk —, mivel hát a tör-
vény azt igy parancsolja. 

Ma azután egy olyan ügy került a rendőr-
bíróság elé, ami nem a nagyságával tünt ki a 
többi közül, hanem csupán azzal, hogy ebben 
a szédületes számokkal számoló, „leromlott" 
valutás órákban vannak olyan emberek, akik 
ötven koronáért följelentenek valakit a rendőr-
ségen és követelik elitélésükeí. Mert hiszen 
ötven koronáról volt szó, vagy tulajdonképen 
csak harminc koronáról. . . Ötven korona 
kapupénz miatt állott ma délelőtt egy házmester 
a rendőrbiró előtt. 

Az egyik belvárosi igen forgalmas utcában 
lévő háromemeletes bérház egyik lakója néhány 
nappal ezelőtt megjelent a rendőrségen és föl-
jelentést tett házmestere ellen. Elmondotta, 
hogy már többször fordult elő, hogy ínég éjfél 
előtt csöngetett be a kapun ée amikor a ház-
mester beengedte, husz koronát nyújtott át 
neki. A házmester erőszakos hangon jelentette 
ki, hogy ezért a pénzért nem nyitja ki a kaput 
és legalább ötven koronát követelt. Előadta azt 
Í6, hogy a házmester, ha csík egy perccel 
éjfél után tért haza, száz koronát követelt és 
amikor azt nem volt hajlandó megadni, nem 
akarta beengedni a kapun. 

A házmester a rendőrbiró előtt beismerte, 
hogy ötven koronát kért egy éjfél előtti kapu-


