
1926 augusztus 4. D H L M A Q T A R 0 R S 2 A 0 3 

Cal las e lnök e lu tas í to t ta 
püspökök Által fe la ján lo t t fegyverszünete t 

Mexikó polgárháború előtt. 

Mexikó, augusztus 3. Talpig fegyverben, 
állig vasban áll egymással farkasszemet nézve 
a mexikói állam és az egybáz és talán csak 
egy szikra kell abboz, hogy felgyújtsák azt a 
rengeteg indulatot, amely a két szemben álló 
tábor kirobbanására var. Lehet, hogy alig 
télig el 24 óra és újra lángbaborul a dél-
amerikai köztársaság, ahonnan már annyiszor 
érkeztek tudósítások forradalomról. Eddig 29 
halottja is rengeteg sebesültje van az állam és 
az egyház harcának Mexikóban is a polgár-
háború kirobbanását 24 órán belül várják. 

Ntwyork, augusztus 3 A Herald cimü lap 
azt a Diri közli, bogy Mexikóban tegnap, mi 

közben az állami megbizoitak a templomokat 
átvették, hal ambtri megöllek ét t i b b mint száz 
a m i i r megsebesüli. 

Mint Mexikó városából jelenlik, Callas elnök 
a püspökök részéről felajánlott fegyverszünetet 
elutasitetta. Hir szerint azonban a nem hivati-
loa megbeszélések folyamatban vannak a meg-
egyezés érdekében. Amerikai mexikói körökben 
azon reménységnek adnak kifejezést, hogy at 
amerikai tulajdont képező mexikói Szent József-
templom üiyében emelt amerikai tiltakozást 
barátságosan fogják elintézni. Diplomáciai |egy 
zékváltást nem várnak. Mexlki városában is 
vidékén Jelenleg teljes a nyugalom. 

I M M M W W M M M M M M a ^ ^ 

Andor Zs igá t 
felhívta a t a n á c s a s z e r z ő d é s fe lbon tásá ra . 

Azt a felbivást, amelynek kézbesítését hét-
főn határozta el a tanács, kedden kézbe-
site ték ki Andor Zsiga színigazgatónak. A 
kézbesitő szigorú utasítást kapott, hogy csak 
Andornak adhatja át. Ha eaetlrg nem találná 
meg Szegeden, illetve a szegedi színházban, 
akkor hagyja ott a vétivvel együtt a szinházi 
tüzörség szobájában és bizza meg a színházi 
tűzoltót, hogy a felhívást az kézbesítse és 
írassa alá a színigazgatóval a véiivet. 

A kézbesítő nem találta meg a színházban 
a színigazgatót, aki nem is tartózkodott Sze-
geden és igy a tanács felhívását a tűzoltónak 
adta át. 

A tanácsi felhívás elég terjedelmes. Másfél 
gépírásos ivoldalt foglal el és azzal kezdődik, 
hogy a város közönsége Andor Zsiga szerző-
dését, amely tu'ajdonképpin a Palágyi Lajossal 
kötött szerződés, három esztenaovel raeg-
hosszabbitotla és igy Andornak október elsején 
meg kellene kezdenie az előadásokat a szin-
házean. Megállapítja a tanács, hogy Andor 
e szerződés müviszi Kitételeinek elegei teli, 
azonban állandóm anyagi zavarokkal küzdve 

nem tudja társulatának tagjait fizetni, ugy, 
bogy a város ismételten kénytelen volt kisebb 
nagyobb kölcsönökkel, segélyekkel támogatni, 
a szubvención kivül megadta az ingyen fűtés 
és világitás kedvezményét is, mégsem sikerült 
az anyagi nehézségeket elhárítani, sőt az az 
utóbbi idSben annyira fokozódott, hogy leg* 
utóbb kényleien volt maga ellen kényszer-
egyezséget kérni a színigazgató. Ezt a kérelmet 
azonban a biróság elutasította a kirendelt 
vagyonfelügyelő nyilatkozata szerint, mert Andor 
nem képes fizetni. A hitelezők egyrésze csódöt 
kért ellene, amely a tanács megítélése szerint 
előreláthatólag nem lesz elkerülhető. Mindezek 
alapján a város tanácsa nem látja biztosított-
nak, hogy a színigazgató a várossal kötött 
szerződésének megfctelö társula'ot tudjon szer-
vezni, ezért kivánatosnak tartja a szerződés 
felbontását. Felhívja tehát a színigazgatót, hogy 
mondjon le önként a szerződéséről és elhatá-
rozását három nap alatt jelentse be a tanács-
nak. Ha nem mondana le, akkor a tanács a 
bíróságtól fogja kérni a szerződés megsemmi-
sítését. 

A ko rmányb i z t o s ké t e ze r semmis í te t te meg 
a l akásh iva ta l Ítéletét. 

Érdekes lakásügyi döntés foglalkoztatja a 
hódmezővásárhelyi nyilvánosságot. Vásárhelyről 
eltávozott dr. Mattasich Dezső közjegyző éa 
eltávozása után 12 szobából illő lakása meg-
üresedett. A lakásra bejelentette igényét az 
újonnan kinevezett közjegyző, dr. Kozma Qyörgy 
és a postatakarékpénztár, amely idöközben meg-
vette a palotát és itt akarja faiszerelni a telefon-
központot. 

A lakáshivatal a lakást dr. Kozma György 

tárgyalásra ulasifolta a lakáshivatalt. Az uj 
tárgyaláson a lakáshivatal a közjegyzőnek utalta 
ki a lakás öt szobáját, mig a másik hét szobát 
a postának itélte oda. 

A lakásügyi kormánybiztos most a lakás-
hivatal határozatát Ismil megsemmisítette is az 
égisz lakást a postatakarékpénztáraik ítélte 
oda. A közjegyző természetesen újból meg-
felebbezfe a kormánybiztos határozatát és igy 
most véfiő fokon a népjóléti miniszter fog 

közjegyzőnek utalta ki. A posta megfelebbsxte • dönteni. A lakás jelenleg üresen áll és Vásár 
a határozatot, a lakásügyi kormánybiztos, Te- helyen kíváncsian várják a miniszter döntését. 
mesvdry Géza a döntést megsemmisítette és nj | 
s a w i w w w w t w w w i a i w t v w ^ • 

Szeptemberben megkapja a város 
az öt és félmillió aranykoronás egyetemi kölcsönt. 

A város tanácsa a közgyűlés határozata és 
a belügyminiszter hozzájárulása értelmében 
most vette fel az Angol—Magyar Banktól azl 
a húszmilliárd koronás fOggfiköIcsönt, amelyből 
az egyetemi kisajátítások, a Szentháromság-
uccai bérház éa a telepi Iskolák építési költsé-
gett előlegezi, A függő kölcsönt félévre kapta 
a város és est a közgyűlés határozata értelmé-
ben a felveendő öt éa félmillió aranykoronás kül-
földi egyelemi kölcsönből kell visszafizetnie. A 
belügyminiszter abban a leiratában, amellyel 
Jóváhagyta a függő köicsön felvételére vonat-
kozó közgyűlési határozatot, arról Is értesítettek 
a hatóságot, hogy a második külföldi kölcsön 
ügyében megindultak már a tárgyalások és re-
mény van rá, hogy rövidesen eredménnyel be 
ii felelődnek. 

Dr. Lukács Ödön miniszteri tanácsot, a bel-
ügyminisztérium városi ügyosztályának vezetője 
értekezletre hivta meg az elamlt héten annak a 
hit törvényhatósági joggal felruházott váróinak 
a képviselőit, ameSyek reflektálnak erre a má-

sodik külföldi kölcsönre is, köztük Szeged kép 
viielőjét ii. A polgármeiter dr. Szendrey Jenő 
tanácsnokot küldte fel a várói képviseletében. 
Szendrey tanácsnok most érkezett vinza és ki-
küldetésével kapcsolatban a Dilmagyarország 
munkatáriának a következőket mondotta: 

— Az értekezletnek (ulajdonképeni célja a 
hat város bejelentett kölcsönigényének letár-
gyalása volt. A vároiok képviselői sorban elő-
terjesztették a második kőlcsOn felhasználására 
vonatkozó programjukat. A legrövidebb ideig a 
szegedi program előterjesztése tartott, mert bi-
ízen Szeged kizárólag az egyetemi {hozzájáru-
lás és az egyetemi kisajátítások fedezésére ki-
vánja felvenni a már régebben bejelentett öl 
és félmillió aranykoronát. A kölcsön ilyen ér-
telmű felhasználásához eiyébként a belügy-
miniszter már hozzájárult, amikor jóváhagyta a 
közgyűléinek azt a határozatát, amely az egye-
temi hozzájárulásra vonatkozik és amely ki-
mondj?, bogy a város az egyetemi építkezé-
sekkel kapciolatoi költiégek fedezésére öl él 

félmillió aranykoronát veiz fel külföldi kölcsön-
képen. 

Elmondotta még Szendrey, bogy Lukács 
Ödön miniszteri tanácioitól nyert értesülése 
szerint még ebben a hónapban megkezdi és 
befejezi a belügyminiszter a külföldi köiciönre 
vonatkozó részletes tárgyaláiokat. A kölciön 
iránt érdeklődő küllöldi pénzcioportok között 
iámét jelentkezett a Speyer-bankház, amely a 
városok első külföldi kölcsönét folyósította. A 
Jelenlegi helyzet szerint Szeged teltei egészében 
megkaphatja a kért öt és iílmillió aranykoroaá', 
még pedig az eddigi ajánlatok értelmében leg-
alább is olyan kedvező feltételek melleit, mint 
ahogy a vármegyék kölcsönét folyóiitotiák, 
ami annyit Jelent, hogy 

egy százalékkal olcsóbban, mini 
amennyiért az első Speyer-kilcsinl 

megkapta. 
Kilátás van arra, hogy akölciönt már szeptem-
berben fel ii veheti a város. 

Itt emiitjük meg azt ii, hogy illetékei hely-
ről izcrzett értesülésünk szerint a kultuszmi-
niszter rövidesen kiirja a sebészeti klinika épí-
tésére ii az alánlati pályázatot, ugy, hogy a 
aebéizeii klinika építése még ebben az eszten-
dőben megkezdődbelik. A nőgyógyászati klinika 
és a bonctani intézet épiiésére azonban, ba a 
versenytárgyalást meg is tartják még as idén, 
ebben az évben már alig kerülhet tor, pedig a 
számukra kijelölt területet már teljesen kisajá-
tította a várói és Így az épitétnek semmiféle 
akadálya nincs. 

AZ OLVASÓ ROVATA. 

Nyilt levél dr. Szlávik Péter 
betegaegéíyzőpénitári főorvos úrhoz. 

Ez év julius 31-én Bozőki János szabótanonc 

ügyében bátor voltam főorvos urat hivatalában fel-

keresni s minthogy én as igazságnak megfelelően 

bátor voltam azt a kijelentést is megtenni, hagy 

főorvos ur Bozókl Jánost munkaképesnek nyilvá-
nította anélkül, hogy megvizsgálta volna; kijelen-
tette, hogy véleményemre nem kíváncsi s mint jól 

méltóztatik emlékezni, mert tanuk jelenlétében tör-

tént, távozásra szólított fel. Főorvos ur ezeu el-

járását persze kikértem magamnak, mondván, hogy 

én udvarias formában kérni és nem gorombás-

kodni jöttem. 

Kezemben vau egy intézeti orvos és egy kerületi 

tiszti orvos egybehangzó bizonyítványa, hogy Bo-

zókl János 16 éves szabdtanonc tüdőcsacsharat és 
gümőkóros nyakmirigydaganatban szenved. Ugyan-
akkor, mikor főorvos ur őt munkaképesnek dekla-

rálja, illetve kérvényét, melyben szanatóriumba 

való utalását kéri, elutasítja, strandfürdő haszná-

latára utasítja, de jegy kiszolgáltatása nélküt, 
mondván, hogy otthon is sütkérezhet a napon. 

Ezeket a tényeket csak azért voltam bátor le-

szögezni, hogy bizonyítékaim alapján nem ok nél-

kül molesztáltam Ont hivatalában. Nem protekció-

ért, hanem Bozókl János jogaiért alkalmatlan-
kodtam. 

En főorvos úrtól elégtételt nem kérek. Emberek 

vagyunk, talán éppen rossz kedélyállapotában za-

vartam, vagy talán az újonnan kinevezettek jelen-

léte gyújtotta haragra ellenem. De apellálok az ö n 
szivéhez és lelkiismeretéhez, mint orvoshoz és mint 
emberhez, ne hagyta, hogy Bozóki János 16 éves 
szabóinas ifjúsága delelőjén pusztuljon el Utaltassa 
szanatóriumba, hogy egészségét visszanyerve, holta 

napjáig áldja Önt nemes cselekedetéért. A pénztár 

egyensúlya azért nem fog megbillenni, milliárdos 

felesleggel fog ezidén is zárulni, de egy becsületes, 
dolgozó munkást ad vissza a társadalomnak. 

Ezzel egyidejűleg Bozóki János a pénztár el-

utasító kérvényét megfelebbezte, nem kétlem, hogy 

főorvos ur az aktát soronkivül intézi el. Vagyok 

megkülönböztetett tisztelettel Schwartz Andor. 

Ventillátor a színházban. 

Igen tisztelt Szerkesztő ur\ A szinház nyári 
szellőztető készülékét igen elmésen találták ki az 
arra illetékesek. A mostani kellemes hüs estékben 
is — lévén szinházi előadás — szorgalmasan bu-
gát ják a ventillátor motorjait. Természetesen min-
dig csak EZ első felvonás uián, sőt az egész má-


