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T U Z B R I G A D keddtől a K O M Z I ^ I B A N 
„Tudós egyetemi tanírok 

lobban örültek a csonka теш toronynak, 
mint az egész teiactalmi lempRomnak", — 

mondotta a polgármester a templom-épitőblzottság ülésén 
(A Délmagyarország munkatársától.) Pén-

teken délután négy órakor ülést tartott a pol-
gármester elnökletével a fogadalmi templom-
épitőbizottság. Az ülésen többek között meg-
jelent dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök és 
Foerk Ernő műegyetemi tanár, a templom 
tervezője és épitője is. 

A polgármester az ülés megnyitása után 
bejelentette, hogy a legutóbbi ülés határozata 
értelmében Foerk Ernő kidolgozta azt a mun-
kaprogramot, amely ebben az évben hatszáz-
ezer pengő keretében megvalósítható. Mint is-
meretes, a bizottság legutóbb olyan javaslatot 
terjesztett a tanács elé, hogy a templomalap 
jövedelmén kivül és ennek a jövedelemnek a 
terhére vegyen fel olyan nagy összeget, hogy 
ebben az évben hatszázezer pengőt kelthes-
senek a templom továbbépítésére, mert 1929-
ben, az árvíz ötvenedik évfordulóján csak igy 
adható át használatnak a templom főhajója. 

Foerk Ernő részletesen ismertette a kibő-
vített munkaprogramot, amely szerint ebben 
az évben elkészülne a főoltár •— ennek a 
költségét, mint ismeretes, a megyéspüspök vál-
lalta magára —, a mozaik kupola, a főoltár 
mögötti reliefek, a templom belső bútorzata 
és még számos kisebb belső munka. 

Nagyobb vita támadt az oltárkérdés körül. 
Foerk Ernő többféle megoldásra dolgozott ki 
tervet és tervei két csoportra oszlanak. Az 
egyik megoldás szerint magas, fehér már-
ványból alkotott főoltár készülne, amely azon-
ban a háttér hatalmas méretei miatt nem ér-
vényesülhet eléggé, a másik megoldás szerint 
drága, színes anyagból alacsonyabb oltári épí-
tenének, de föléje oszlopokon nyugvó cibórium 
kerülne, amely monumentálisabbá tenné az 
oltár hatását.' 

A püspök a második megoldás mellett fog-
lalt állást, a polgármester és Munfyán István, 
a belvárosi egyházközség világi elnöke viszont 
a nagyobb oltárt kívánták. A többség azon-
ban a püspök álláspontját fogadta el. 

— Én megígértem annak idején, hogy szép 
lesz a templom külseje — mondotta Foerk 
Ernő — é» Ígéretemet be is tartottam. A 
templom szép lett. Most megígérem, hogy 
szép lesz a templom belseje is, ha rám bíz-
zák az urak a megoldást. Meg fognak győződni 
róla, hogy igéretemet most is betartom. 

— Mit szólsz hozzá Bandi — kérdezte a 
polgármester Gaál Endre kulturtanácsnoktól 

te beleszülettél már a templom terv. kbe. 

AtíCE TEüQV* 

tVAW PETftüVlCli 

Petrovlcf) Saveílsxláv, Alice Terry 
és Paul Wegener aagy fflmjo: 

A VARÁZSLÓ 

-«• Én csak azt mondhatom — szólt csen-
desen a kulturszenátor —, hogy Schulelc ere-
deti terve egyszerűbb volt, de sokkal szebb. 

Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos 
bejelentette a bizottságnak, hogy dr. Sebes-
tyén Károly kidolgozta a nyolcszögletű to-

szerü kápolnává képeznék ki. Az egész át-
alakítás megfelelne a műemlék követelmé-
nyeinek és nem kerülne többe kilenoezer pen-
gőnél. 

A bizottság egyik tagja megjegyezte, hogy a 
nyolcszögletű torony erősen rontja a templom 
hatását. 

— Pedig a Templom-tér rendezésére 
tartott tervpályázaton tudós egyetemi tanárok 
jobban örültek ennek az öreg toronynak — 
mondotta a polgármester —. mint az egész 
fogadalmi templomnak. 

A bizottság ezután a legapróbb részletekig 

rony berendezésének a tervét, amely szerint i letárgyalta a munkaprogramot, amely szerint 
a torony külső részének alsó felét repkény-
nyel futtatnák be, belsejében pincét ásatnának, 
amelyben a régi templom kriptáiból kikerült 
csontokat helyeznék. A földszinti részét egy-

ebben az évben a belső munkálatokra 374.000, 
a külső munkálatokra pedig 182.000 pengő 
jut. A programot a bizottság kisebb módo-
sításokat elfogadta. 

»Igazoltassák le, alaposan Igazoltassák le !« 
A rendőrkapitány ellen megszüntették az eljárást, — az újságírót elítélték 

(A Délmagyarország munkatársától.) A' 
szegedi törvényszék Vt7<2-tanácsa pénteken tár-
gyalta Gábor Arnold sajtó utján elkövetett rá-
galmazási pőrét. Gábor a Délmagyarország 
elmúlt évi augusztus 27-iki számában »Szemé-
lyes szabadság megsértésével és hivatalos ha-
talommal való visszaéléssel vádolnak egy rend-
őrkapitányt'/ címmel cikket irt. A cikk előz-
ményeihez tartozik, hogy Vásárhelyen egy 
futballmérkőzés alkalmával súlyos incidens 
játszódott le a közönség és a mérkőzésre ki-
rendelt rendőrök között. A mérkőzésen meg-
jelent Deák Viktor rendőrkapitány is, aki pa-
rancsot adott a detektiveknek egy szegedi jog-
hallgató leigazoltatására a következő szavak 
kíséretében: 

— Igazoltassák le. Alaposan igazoltassák le! 
A szegedi joghallgatót a detektívek bevitték 

a rendőrőrszobára. Az alapos igazoltatás után 
a szabadlábra helyezett joghallgató látleletet 
vétetett fel az igazoltatás közben elszenvedett 
sérüléseiről, majd személyes szabadság meg-
sértése cimén feljelentette a rendőrkapitányt 
és a <£«ff&fitteket. 

A feljelentés folytán meg is indult az eljárás 
a rendőrkapitány és a detektívek ellen és a 
törvényszék Vz'Zd-lanácsa a mult év október 
15-ére tűzte ki ebben az ügyben a főtár-
gyalást. Az ügyészség azonban Deák Viktor 
rendőrkapitány ellen nem vállalta el e vád 
képviseletét. A törvényszék azonban a tanuk-
nak kikézbesitett idézőjén »Deák Viktor és 
társai ügyében« cim alatt tüntette fel a bűn-
ügyet Gábor Arnold pedig inkriminált cikké-
ben a tanuknak kikézbesitett idézőlevél alap-
ján arról számolt be, hogy Deák Viktor rend-
őrkapitány ellen is megindult az eljárás. Ké-
sőbb azonban, amikor meggyőződött arról, 
hogy az ügyészség ellene nem vállalta a vádat, 
a Délmagyarország hasábjain sajnálkozását 
fejezte ki a jóhiszemű tévedés miatt. 

Gábort pénteken vonta felelősségre a tér-
vényszék Vild-tanácsa. A törvényszék Gábort 
sajtó utján elkövetett rágalmazás cimén bü-
.nősnek mondotta ki és ezért 120 pengő pénz-
büntetésre ítélte, de az ítélet végrehajtását 
felfüggesztette. Az ítélet ellen a véd felebbe-
zést jelentett be. 

A községi esküdt @s@ts a faultéval 
Az esküdt Kikergette a tanteremből a tamilét és fát hor-
datott az u d ш т п a gyerekekkel — „A tanitó a község 

cselédje és itt én vagyok az m l " 
(A Délmagyarország munkatársától.') ¡AJ 

csongrádmegyei Fábiánsebestyén községből, 
amely a szegedi 'anfelOgyelőség hatáskörébe 
tartozik, páratlanul éraekes tanügyi botránvt 

jelentettek. A község Iskoláfát Vécsei Pál 
fanitó vezelf, akinek pedagógiai munkásságá-
val mindenki meg voll elégedve. Néhány 
nappal ezelőtt történt azután, hogy az iskolá-
ban tanítás közben, kopogtatás nélkül, bottal 
a kezében belépett Farkas László községi 
esküdt. Vécsei tanító az esküdttől udvariasan 
érdeklődött a váratlan látogatás okáról. Farkas 
ekkor — a tanító és a növendékek egybe-
hangzó kijelentése szerint — hangosan rászólt 
a tanitóra és kérdőre vonia, hogy miért nem 
rakatta be az iskola udvarán lévő tűzifát az 

istállóba. A taniló ekkor arra kérte az esküd-
let, hogy hagyja a dolgot a tanítás ulánl 
időre, amikor majd intézkedik. Az esküdi 
azonban nem tágított és követelte a tanítótól, 
hogy az előadást azonnal hagyfa abba, a 

növendékeket nyomban rendelje ki az ud-

varra, azokkal dobassa ki az istállóból a 
szalmát és rakassa helyére a fát. Vécsei 
tanitó annyira felháborodott az esküdt maga-
tartásán, hogy kiutasította a tanteremből, 
ahol , ő az ur" és ő felelős a történtekért. 

Farkas László ekkor — a tanitó és a nö-
vendékek állítása szerint — felemelte botiát 
és rákiáltott a tanítóra! 

— Mars kit A tanitó a község cselédje 

és itt én vagyok az ur t 

A tanitó az esküdt fenyegető fellépésére 
kiment a tanteremből. Ezután Farkas felállí-
totta a gyerekeket a padból és kikergette 
őket az iskolaudvarra. Ott a gyerekekkel 
először kihordatta a szalmát az istállóból, 
mafd a helyére berakatta a lüzifát. Azután, 
mini aki a dolgát ¡ól végezte, eltávozott. 

Vécsei fanitó az esetről jelentést felt a 
községi elöljáróságnak, a csendőrségnek és 
a szegedi lanfelügyelőségnek Az eljárás 
megindult Farkns László közepol e«küdt ellen. 

— Változékony idö. A Meteorológiai Intézet je-
lentése: Hazánkban, miként Ivözépeurópában, ál-
talában változékony idő uralkodik. A hőmérsék-
let a nyugati részeken mindenütt meghaladta a 
10 fokot, Sopronban 15 fok volt a maximum. Az 
éjjeli hőmérséklet azonban alig változott. A le-
csapódások csökkentek. Jóslat: Változékony szeles 
idő hősülvedéssel és időnkint csapadékkal. 

TlizezüstUzését 
F. I M n á r Bél íné 

aranyműves végzi, Kölcsey ucca 7. s«. 

Arany és ezüst éUszereli készítését és 
javítását legolcsóbban vállalom. 2<w 


