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A felsőház Beöthy Lászlói választotta meg alelnökévé. 
( B u d a p e s t i t u d ó s í t ó n k t e l e f o n j e l e n -

tése.) A felsőház hétfőn ülést tartott Wlas-
s i cs Gyula báró elnökletével. Az elnök napirend 
előtt elparentálta vitéz N a g y Pál tábornokot és 
bejelentette, hogy helyette a vitézi rend póttagját 
hivta be. Majd felolvasta azokat a törvényjavasla-
tokat, amelyekét az alsóház küldött fel letárgyalds 

céljából. Szünet után a felsőház egyhangúlag 
B e ö t h y Lászlót választotta meg a tisztségéről 
lemondott T h a 1 y Ferenc helyére alelnöknek. Ez-
után a törvényjavaslatokat tárgyalta le és fogadta 
el a felsőház, amely kedden tartja legközelebbi 
ülését. 

,Minden torony el&aflik, 
a fogadalmi templom sem lelhet Kivétel 0 0  »0* 

— mondotta a polgármester a tfétföi tanácsülésen. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Több 
minf félévvel ezelőtt komoly szakköröket is 
foglalkoztatta a fogadalmi templom tornyainak 
el ferdülése. Az eíferdűlés következményeké-
pen a főhajó lwltozata is erősen megrepedezett. 

Felmerült az a kívánság, hogy a két to-
rony eelferdütésének nagyságát pontosan meg 
kell állapítani. Berzenczey Domokos műszaki 
főtanácsos felkérte Vaas Károly nyugalmazott 
műszaki tanácsost, aki a legkiválóbb szak-
ember ezen a téren, hogy állapítsa meg az 
elhajlás nagyságát. A hétfői tanácsülés foglal-
kozott is Vass Károly ajánlatával, aki 100 

1 pengői kért munkájáért. 
Az ajánlat felett hosszabb vita keletkezett. 

A polgármester ugyanis teljesen feleslegesnek 
tartotta az elhajlás megállapítását. 

— Minden magas torony elhajlik — mon-
dotta nagy határozottsággal —. A fogadalmi 
templom tornya sem lehet kivétel. 

A tanács tagjai nagy resjiektussal hallgat-
ták a i>olgármesteri aranyigazságot, majd el-

' határozták, hogy a csütörtöki tanácsülésig vár-
• nak a döntéssel. 

j — Addig alszunk rá egyet — mondotta a 
polgármester és ezzel a vita véget ért. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
külvárosi társadalmi körök és egyesületek 
nagybizoltsága vasárnap négy helyen tartott 
körzetgyülést. Ezek a körzetgyülések az utóbbi 
hetekben egyre nagyobb érdeklődést keltenek 
és a kisiparosság részvétele folytán mind-
inkább közelednek ahhoz, hogy konkrét ered-
ményt mutassanak (el. 

A felsővárosi körzet részére délután 3 óra-
kor tartottak gyűlést a Merts féle vendéglő-
ben. Korom Mihály nyitotta meg a gyűlést 
nagyszámú hallgatóság előtt, ami után Petrik 
Antal érveivel együtt elmondotta ismert és 
szokásos külvárosrészi programját. Dobay 
József emelkedett most szólásra és a nagy-
bizottságot gyorsabb tempójú munkára szólí-
totta fel. Bizonyos — mondotta Dobay —, 
hogy a nagybizoltság a legjobb helyen fogta 
meg ennek a dolognak elintézési módját, 
amikor elhatározta a körzetenkinti agitáció!. 
Itt ugyanis megismerheti a nép minden baját 
és maga mellé állithalja egy csapásra a kül-
város negyvenezer lakosát, ha őszintén fogja 
meg a dolgot. Nem szabad azonban ennek a 
munkának hosszura nyúlni, mert ha ezen a 
nyáron sem érünk el megfelelő eredményt, 

az egész nagy mozgalom ugy 
jár, mint a kQlvárosok legtöbb 

uccája, elposványosodik. 

Meg kell érteniök végre azoknak, akiket illet, 
hogyha ez a külváros hozzásegítette a Bel-
várost ahhoz, hogy nagyvárosi nivóra emel-
kedjen, hogy az ottlakóknak meglegyen min-
den nagyvárosi kényelmük, ha ez a külváros 
központokat segít teremteni a tanyákon, épí-
teni j ó utakat és kisvasulat, akkor igenis ki 
kell végre emelnünk ezt a külvárost abból a 
falusi állapotból, amelyben az árvíz óla él és 
kínlódik, csak azért, mert nem tudott egyet 
akarni. 

Dobay felszólalására Petrik megígérte, hogy 
a nagybizottság olyan módon végzi a szer-
vezést, hogy a mozgalom 

legkésőbb őszig eredménnyel 
végződjön. 

Utána Mészáros János Korom Mihály gaz-
dasági tanácsoshoz, mini városatyához for-
dult és az eszményi nivó tarthatatlanságát 
bizonyítva, megemlítette, hogy a külváros-
részi polgárok panaszát senki sem hallgatja 
meg. 

Este félnyolckor az alsóvárosi Alföldi-
uccában tartott gyűlést a bizottság. Petrik itt 
is ismertette a külvárosrészek ismert pana-
szait és megemlítette, hogy egy ur a város-

Magyar Ált. Takarékpénztár Rt. 
szegedi fiókintézete 
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Hat t>ónap alatt világítást. 
Két év alatt Kövescést és csatornázást 

a KülvárosrésseKnek. 
Négy Rörxetl gyűlés vasárnap. 

házáról azt kérdezte tőle, hogy ma hova men-
tek izgatni ? Ha az izgatás — mondta Petrik 
—, hogy a külvárosok részére világítást, vizet 
és j ó utakat kérünk, akkor igenis izgatunk. 
Berg János szóialt fel ezután, aki azzal 
kezdte, hogy mi, kisemberek, hozzá vagyunk 
szokva, ha valami jogos kérésünk van, azzal 
válaszolnak, hogy izgatunk. Felhívja a torony-
alatti urakat, akik ebben a munkában izgatást 
látnak, hogy jöjjenek ide, Alsóvárosra lakni 
és p.e csak éjfél után, autóban ülve, mámo-
ros fejjel látogassanak ki. Ha majd állandóan 
ill laknak az illető urak, akkor ők is izgatni 
fognak, mert akkor tapasztalni fogják, hogy 
miként kell a vizet a harmadik uccából ci-
pelni, a fát a hátakon hordani és a kocsit, 
mert a lovak nem győzik erővel, kötéllel ki-
húzni a pocsolyából. Annak, amit Pelrik mon-
dott, minden pontjához hozzájárul, csak ahhoz 
nem, hogy lassan és fokozatosan kell és le-
het megcsinálni ezt a munkát. Követeli, hogy 
a nagybizottság azonnal és a legerélyesebben 
kezdjen akcióba, szólítsa fel az összes városi 
képviselőket, hogy tegyék ezt az ügyet ma-
gukévá, mert a legközelebbi községi válasz-
táson csak azokat fogjuk megválasztani, akik 
a lakosság érdekeit komolyan képviselik és 
támogatják. 

Ha három-négy hónap alatt egy 
egész városrészi le leheteti bon-
tani, hogy helyére egyetemet 
épilsenek, ha öt hónap alatt meg 
tudták építeni a tanyai vasutat, 
akkor meg lehet csinálni a kül. 
városi világítást hal hónap alatt, 
a csatornázást és kövezést két 

év alatt. 

Mégis csak szégyen, hogy Szegeden a 
villanytelep melleili uccákban nem lehet vil 
lányhoz jutni, ellenben van már villany az 
összes szomszédos községekben Ha a pol-
gármester képtelen ezt ez eredményt „bent" 
elérni, akkor ne tiltakozzék állandóan az ellen, 
hogy kívülről akarják kormányozni a várost. 

Délután félőtkor Rókuson, hat óra után 
Alsóvároson a Dél ibáb uccában tartottak még 
gyűlést. 

A magyar katonai ellen-' 
őrzés megszüntetése. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése) 
Párisból jelentik: A nagykövetek tanácsa mai 
ülésén foglalkozott a magyar katonai ellen-
őrzés megszüntetésének kérdésével, de dön-
tést ezen az ülésen nem hozott. 

Gyújtogatás a csepeli 
lőportorony mellett. 

(Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) 
A csejjeli szigeten levő lőportorony köze-

lében a fii ma meggyulladt. Az őrtálló katona 
riaszt,ó lövést adott le és a kirohanó őrség 
taposta el a terjedő tüzet. Az egyik gödörben 
azután egy fiatalkorú suhancot találtak elrej-
tőzve, akit a gyújtogatás gyanúja miatt őri-
zetbe vettek. 

Tüz a Schlick-Nicholson gyárban. 
(Budapesti tudósítónk tele/onfelentése) 

Hétfőn délután három órakor tüz támadt a 
Schlick-Nícholson gyár Váci-uti telepén. A tüz 
a raktárban keletkezett és a hatalmas épület 
pillanatok alatt lángbaborult. A főváros tüz-
őrsége teljes készültséggel kivonult és meg-
kezdte az egyre nagyobb méreteket öltő tűz-
vész lokalizálását, ami négy óra után sikerült 
is. A kár igen nagy, mert a raktárban a gyár 
legértékesebb darabjai voltak felhalmozva. 

A Jótékony Magyar Asztaltár-
saság tisztújító közgyűlése. 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A Szegedi Jótékony Magyar Asztaltársaság vásár-
nap d. u. 4 órakor tartotta évi rendes közgyűlését 
dr. P á l t' y József kormányfőtanácsos elnökleté-
vel. A pénztáros, a gazda, a könyvtáros és a 
titkár jelenlései után, amelyeket a közgyűlés egy-
hangúlag tudomásul vett, megejtették a tisztújítást 
a következő eredménnyel: 

Elnök dr. Pálfy József, ügyvezető elnök Gom-
bos István, alelnökök Podven Henrik és Berg 
János, titkár I.ongi István és Sajtos Hona, pénz-
tárosok Tóth István és Beck József, ellenőrök 
Üveges Antal és Izsák Ábrahám, ügyész dr. Iványi 
I.ivius, gazda Krigler István, könyvtárosok Ba-
ráth Béla és Podven Nándor, zászlótartók Gunzer 
Andor és Krigler István, számvizsgáló bizottság 
Feiermann Lipót, Heiter József, gótfalvi Gólh Ist-
ván, Palolás József és Zsiga András. 

Alakítottak ezenkívül 50 tagu választmányt és 
12 tagu pótválasztmányt. 

Az egyhangú tisztújítás után az elnök megkö-
szönte a bizalmat és örömmel állapította meg, 
hogy a közgyűlés most olyan tisztikart állított ösz-
sze, amelynél az egyesület vezetése jó kezekbe 
kerüli. ígéri is, hogy a jövőben fokozotlabb mér-
tékben ki fogja venni részét a munkából. Most 
G o m bo s István ügyvezető elnök köszönte nleg 
a bizalmat, majd rámulatott, hogy milyen nagy 
szűkség van ma az emberbarátság és emberszeretet 
gyakorlására és milyen égetően fontos a felzakla-
tott kedélyek lecsillapítása. Hálásan köszöni a 
bizalmat, illetve azt, hogy megválasztásával al-
kalmat adotl neki a közgyűlés részvételre az em-
iitelt keretek között kifejtendő munkában. Saj-
nálattal kell megemlíteni — folytatta Gombos —, 
hogy a jelölésnél épp azok az emberek dobták 
be a politikát az egyesület életébe, akik már a 
múltban is politikát csinállak a jótékonyságból 
és mosl is politikai alapon kifogásolták az én mul-
tamat, illetve jelenemet. Nem tagadom és soha-
sem fogom tagadni, hogy liberális és demokrata 
politikát követek. Az egyenlőség, a testvériség, 
melleltük az emberbaráti krisztusi szeretet épp 
ugy fel vannak írva ennek a politikának a zász-
lajára, mint a jótékony asztaltársaságéra, örömmel 
látom azonkívül, hogy ebben az egyesületben 
együtt tudnak dolgozni a különböző felekezetű em-
berek. Arra kérem én is igen lisztéit tagtársaimat, 
hogy ne a vezetőségtől várjanak mindent, hanem 
nemes céljainkat szolgáló munkánkban valamennyi 
lag vegyen részt. 

Az indítványok során P o d v e n Henrik alelnök 
indítványára S a j t o s Györgyöt egyhangúlag disz-
elnöknek választották. A közgyűlés Pálfy József 
lelkesítő szavaival ért végei. 

Kerékpárok, eredeti Contineníál 
g u m i k , szerelékek, összes alkalrészek, var-
r^géplü, csontole] benzin, lüzkő öngvujt'k, 

i j p zománcedények , konyhaszerek legolcsób-
ban Szán tó Lajosnál, Református-palota, 

gőzfürdővel szemben. 816 


