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— A numerus clausuarőt ssőló (Örvény mikénU 
végrehajtása és értelmezése tárgyában azt a ren-
deletet kaptam — mondotta azután dr. Tóth Kfi-
roly —,hogr a kikeresztelkedett izraeliták a fel-
Vitelen keresztényeknek tekintendők, ha a klkeresz 
Mkedée nem a felvételt megelőző éven belül tör-
Unt. A hal gatók felvételénél aa iaraellták arány-
száma nem a fátételre Jelentkező hallgatók szá-
mának, hanem az illető karra megállapított össz-
létszámnak alapul vételével határozandó meg. E« 
a múlttal szemben as egyetemnek azon karainál 

idéz elO változást, amelyek a. (Örvényt eddig nem 
a most kiadott rendelkezések szerint magyarázták. 
Ez a változás mindkét irányban, h* nem lenagy, 
de mégis eléggé Jelentékeny. A szegedi születésű 
éa a környékbeli városokban szttletett izraelita Ujak 
beiratkozása, akik eddig is ©lOnybea részesültek, 
a tudománykarokon fokozott mértékben' (esz lehet-
séges. 

Ezeket mo«do!la dr. TÓthKiroIy a szegedi 
egyetem aktuális problémáiról. 

m. I. 

Hétfőn roggsl kisérik á t a 
ségi»e a mafeöo malomtOz gyanúsított)át. 

fa eligGteo ÜGtlsirüésGoüűcfeo helyezett Nagy János mindent tagad. 
(A Dilmagyaronzdg makit munkatársától.) 

'Megírta mir a Dilmagyarorszég, hogy as Új-
városon leégett darálóealoas tulajdonosál 
nyomós gyanuokok alapján őriz?bj vette a 
rendőrség. A csfllörtök óla szakadatlanul folyó 
nyomozásnak sikerüli olyan bizonyítékokat 

.produkálni, hogy dr. Fekete Stndor reodőr-
kepttóny mm kihirdette Nagy János malom• 
iuloidozos elöli aa előzetes leartóztoldsl és a 
letartóztatottat a bünűgy irataival egyfitt bélfSn 
délelőtt beaaállitlák a siegedi ügyészségre. 

A vizsgálóbiiói szemle olyan bizonyítékokat 
falili a milomlüs uán, amelyek kétségbevon-
hatatlanná teázik 0 g»uj ogetásl. Igy a malom-
^aszlal alatt felazedett padlódarabok is lécek 
vollak Ittlbalmosva0 melyek a gyors ollis követ-
keztében nem égtek el, csak aegszenesedtek, 

-ott volt egy fiiig elégelt nádcsomó, mely a 
motorház mennyezetéről vsti leszaggatva. Pet-
róleumhoz áradt a törmelék alól is petróleum-
mal átitatott rongydarabok voltak a gyúlékony 
deszkadarubok között. 

A. gyanúsított Nagy Jinos csökönyösen ta-
gad. Alibit próbált Igazolni hogy aznap, ami-
kor a tfls kiütött, egész délután a kukorictföld-
jén foglilalóskodott és csak kic9 este tért baza. 
A nyomozás ezzel szemben megállapította, bogy 
a fcnkoricafOIdrOI csupán főióráig tart as ut a 
malosiig és akadt tanu, aki látiw, hogy Nigy 
Jinos estis fiinyolc órakor már hazatirt/ a ku-
korlcaföldwl. A tűa pedig njoic óra kOrfll 
űlOtl ki. Í " 

Nagy János a Isgnagyobb nyugalommal vi 
seikedik. Kimárt lassúsággal, maidnea cini-
kusan falel a hozzá intézett kérdésekre. Az 
elébe lárl bizonyiékokat egykedvűen fogadja, 
aokizor nem is vál iszol a hozzá intézett kér-
désekre ós másról beszél, hogy ezalatl időt 
nyerjen a gondolkodásra.. A rendőrség mind-
azocálfal elegendő bizonyítékot talált a IJar-
tó itatásra is még ezután is folytatja nyomoiá-
sál a még fel nem derititt részletek kipalntó-
fisira. 

M GSraőDQuCűQöőoőgi bizottság felfrissítéséről 
Irta: Dr. Kertész Béla. 

ROvid néhány sorból áll Wimmer Fülöp in-
dítványa. Logikus, egyszerű és Önmagától érte-
tődő, mini maga a követelmény, amelyre Irá-
nyul: fal kell frissíteni a törvényhatósági bi-
zottságot a virilis névjegyzék elkészítésével és 
a választott tagsági tevék betölléséve', mer a 
Jelénlegi törvényhatósági bizottság csonka és 
elavult. DebuiBSit p idem, — ez a válasza a 
közvéleménynek, azenfelűl azonban csodálatos-
képen egyéb bullámverést es a nagyhorderejű 
Indítvány nem okozott. Nincs az indítvány nyo-
mában nagyobb emóció, mert a társadalom 
okszerOnek, magitól értetődőnek tartja a meg-
valósításút, más oldalról meg jogi'ag és ethi 
Mag elképzelhetetlennek látják, hogy e kiván-
«ág megvatóai'iaát bárki eilenezbtasf, vagy 
megakadályozhassa. 

E napi cikk keretei szűkek ahhoz, hoiy rész-
letes okfejtését adjuk az ir.di vány telise jog-
és tOrvén> szerülégének. Az 1886. évi XXI. tör-
vénycikk érvényes rsndelke ései érteim* ben a 
sorvényhatósági bizottság évenkinti megújítási-
nak adva vannak a jógi utjai. E törvény szel-
leme kivánja meg, hogy a törvényhatósági bi-
zo tság összetételében mindenkor hü tűkre le-
gyen a viros közönségének. Aszerint, amint 
évenkint változik a város közönségének va-
gyoni, szeltami cenzusa és változik a válssz-
iátok utján megnytlváru'ó polMkai akarata, a 
tOrvényhatóstgi bizottságnak Összetételében nyo-
món kell követnie e változásokat Amíg azon 
ban a törvény messzemenő gondossággal ügyel 
arra, hogy a törvényhatósági bizoltslg iven-
ként! változásaival a legszorosabb kon aktusban 
maradion a viros közönségével, ;niittnk mű-
ködhetik és Szeged viros egész gazdasági fej-
lődéiére és ]0«ő generációk s rsárá dönő ha-
tirozaokai hozhat az a törvényhatóaági bizott-
ság, amely a maga egészében 

már régen mugszünt tükre lenti ét 
qm város polgárságának. , 

i 

A törvényhatósági bizottságnak ugy virliis, mint 
választott tagjai sorában a háború ók az azóta 
elmúlt idők széles rendeket vágtak. Sokan él-
koiioz ek, többen elhaltak, — vagy kiöregedve*, 
terhessé vált számukra e közfunkciónak eiá , 
tása. A vagyoni viszonyokban és ennek nyomán 
aköz'eberriselésben még jelentékenyebb és méy-
cehatóbb változásokat hoztak az elmúlt idők gaz-.: 
daiági hullámverései. Az a közteherviselést cemus, 
amely a törvény értelmében csak egy év tarta-
mára jogosítja a törvényhatósági bizottságban 
való részvitelre a legtöbb adófizető polgárt, 
mir közel másfél évtizede tartja vissza ugyan-
it a virliis jogon részi vevőket. A közterhek 
viselésében, főként az összeomlást kővető idők-
ben következtek be nagyhorderejű vilioiison 
és a törvényhatóiigi bizolság jeleillegi virilis 
jógn tagiéi közül sokan vannak, akik önkéntes 
száműzetésből tivoltárlják magukat a közgyű-
léstől, mert etikailag lehetetlen számukra, hogy: 
váltósott vagyoni viszonyaik melleit döntően 
szólhassanak bele a legtoba adót fizető polgá-
rok fogin a viros sorsinak intézésibe. 

A kereskedelem és ipar hosizn évek óla 
hangoztatja, hogy a közterhek viselésének 
aránytalanul nagyobb súlya nthtzedik vállaira. 
A kereskedő és iparos osztály ismeri saját idó-
terheit és azt is tudja, miként aránylanak ezek 
a többi foglalkozások adózásához. Az újonnan 
öiszeiilitandő virilis névjegyzékben jelentékeny 
helyet foglalainak el a kereskedelem és ipar 
képviselői. Ez a téifoglslis főként a hiztu aj-
donozok rovására történne, egyrészt azért, mert 
a folyó évre a hátbéradók míg az aranykorona-
bér ötven saiialékinak alipnl vételével nyerfak 
megiltapitást, másrész', mert a szabadloglalko-
ziiuak jövedelmi adója a bikeévek adóié elei 
hez viszonyítva, tatemisen megnövekedett.' A 
nagyobb köztér ek súlya alatt a kereskedelem-
nek is iparnak a törvény értelmiben nagyobb 
szerep jui a viros külügyeinek intézésében. S 

a kereskedő ós iparos" oszüly a kOzg izdiságf 
saljának és kOzleberviie éiénck arinyiban erre 
a jelentősééiben megnövekedett szerepre igényt 
is tart ia iginyll ezt ippm ma, mikor 1 város 
jövőbeni fejtődéiének irányelveit rakják le, saj-
nos, a kereskedelem ér ipar jogos követelmé-
nyeinek figyelembe vétele nélkül. 

A törvényhatósági bizoltiig felfrissítésének 
indUványivit szemben csak ait az ellsnvetéat 
hallotlut, bogy bárha kívánatos tolna a fel-
frissítés, mégis céiszerfibH volna bevirni a 
közigazgatási reformot, a törvényhatóságok nj 
törvényi szabályozását és addig ia kir volna a 
polgirsigot a vi aszt** izgalmiinrk kitenni. A 
közigazgatási reform valóban már régi kormány-
ígéret, már az elaő nemzetgyűlésen kellett volna 
megalkotni és még a második nemzetgyűlés is 
msasze van ennek megvalóii ásitól. Lafantafnv, 
a nagy francia meijeiró szegény vándorámk 
eieté ismétlődik még. akinek az uralkodó dí-
szes biborkőntOat ígért. Er/ől az igéreé-
rőt az uralkodó végleg megfeledkezett, de 
a azegénv vándor ezt iletefogyiitg várta (% 
birha a régi rutiisat mfr cifatokban lógott la 
róia és gyolcs már nem fedte testét, mis egy-
szerűbb ruhfiiattal pótolni netn akar a, reeélve^ 
hogy mindennap meghozhatja a fejedelmi aján-
dékot. A közigazgátisi reform diazis köntösére 
a szegény törfényhitóiigok még nagyon so-
káig várakoz Hatnak, a kérdjük, azért, 

v mert valamikor később egy tökéletesebb 
törvényt kapunk, ns igyakezzflnk e mir 
a jelenlegi tarthatatlan iitapotokon se-
gíteni, a kiáltó hiányokét jól-rosszul, 

de mégis már aa Áthidalni? 

Nsss cselekedtek-e bslyeHbbsa azok s ss-
gyar virotok, amelyek nem bízlak a közifaz-
gatiii reform hamirös megvilisitisiban és már 
bárom-négy év előtt megujitottik a virilis név-
fegyzéke), pótoltak a hiányokat és megellették 
a vilasstisoka ? Ami végül a választási küz-
delem izgalmaitól való, félelmet illeti, ez korint-

oly vessedilmas. A kereskedelmi és ipar-
kamarai vál asztátok, — szeyek méretüknél 
fogva kis törvényhatósági választisnak ia be-
siettek — példával szolgáltak arra, hoiy e 
város egészséges, higgadt lelkületű polgársága 
a választási bircbm sem ragadtatja al magit. 
S elvégre, ha Piris városi meiérf egy misét, 
— Sseged városa, ennek a virozmk erőieijt-
sebb gazdaaigi fejlődése, anyagi boldogulna 
és jövője is megér egy kis válasstisi izgdmit. 

készülékek, az öüszeB legújabb tipusu alkatrészek, 

StföSawkliottl Mmúú helye 
FONYÓ SOMA ^ ^ S S I S S 
Díjtalan szaktanács és felvilágosítás. 460a 

IVárkonyi Mihály és Wladimir Saidarovl 

Jó kávé — jó egészség! 

613 

. A kávé élvezete sok betegségnek, az 
emiszté8izavaroknak,8zivgyenge8égnek, 

vérszegénységnek és ideges fejfájásnak 
elejét vészi, sőt azokat meg is szünteti. 

MEINK . QYUSA 
: ? Szeged, Klauzál tér 2. 
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; ns férfi és női divatárut 

Kárász és Kölcsey ucca sarkán. 

. R e k í á m ó r o h é r u s i t u n fc: 

Selyem mellű férfi divatinget ÍO8 000 K«min;gBlIér . . Í5.ooo 
Hosszú hálóing . . . . 92.ooo Sportsapka . . . .,'. 3f- 0 B 0  

Zéfir rövid alsónadrág . . 27.qqo Női dlvaternyő félselyem 17.5.ooo 
Selyem nyakkendők . . . 39.000 Hella műselyem harisnya 32.ooo 

Olasz divat/talapok selyem béléssel . 145.000 436 


