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Az alföldi városok egyhangúsága és fejlődésük
nehézségei.
Irta . D u n s z t K á l m á n

Igaza volt Klebelsberg kultuszminiszternek, amikor az egyik cikkében többek közt arról is irt, hogy
mily végtelenül sivár hangulatuk van a mi Alföldi
városainknak. Az a szomorú és vigasztalan sablon,
ami ezekben a kommunitásokban a városképzés terén jelentkezik, természetesen sajátos történelmi
okokra vezethető vissza, amelyek az alföldi városok
és falvak külső fejlődési elmaradottságának a magyarázatát a török idők vandál pusztításaiban keresik.
A török elnyomás alatt a puszták és apróbb-nagyobb
falvak lakossága akként keresett ugyanis védelmet,
hogy nagyobb községekbe tömörült, amely kialakuló
nagyobb községek idővel városokká fejlődtek. Ez
alatt azonban inkább csak a folyton szaporodó lakosság terjeszkedését és ennek megfelelően a városi
közigazgatásra való áttérést kell érteni, mintsem
a községek külső képének is valóban városiassá való
átalakulását. Igy jött létre például Félegyháza, Nagykőrös, Cegléd stb. és a legtipikusabban talán Kecskemét több puszta és kisebb község egyesülésének
eredményeképp (Kecskemét: Kecske és (Mét községek összevonásából keletkezeti? einevez)2js, mint a
mely községek a nagyobb közösségbe olvadás alkalmával a többi felett domináltak) és magától értetődően az ilyen közös védelem céljából létrejött alakulások valahogyan az ideiglenesség és az improvizáció jellegével birtak, ami azután erősen rányomta
bélyegét ezen községek későbbi arculatára is. A lakosság sebtiben és kapkodva épitkezett, egységes irányításról szó sem lehetvén, a telkeket összevissza
szabták ki egymás közt és a házakat ki-ki igyekezett
lehetőleg a szomszédja elé épiteni a legkülönbözőbb
kiugrásokkal. Innen vannak azután az egyes alföldi
városoknak némely fantasztikusan girbe-görbe utcái. Persze, az igy nézve, mintegy a puszta földből
maguk elé kapart házaknak nem lehetett valami esztétikailag is elfogadható és időtálló formájuk, amiből most a régi stílusos építkezések nemes patinája
áradna ránk. Hiszen az Alföldön nincs kéznél az
épitkezések nemes anyagául szolgáló kő, vagy márvány-anyag. amiből pl. az olaszok minden különösebb anyagi megerőltetés nélkül tudták építészeti
remekeiket előállítani. A XVI., XVJ1 és XVIII. században bizony még a tégla építkezés is csak a temp-

dr.

lomok, vagy más ritka és díszesebb középületek számára volt használatban.
Azután meg valójában nem is igen volt, aki
ezekben a máról-holnapra összeverődött közösségekben szebb, díszesebb portát építtetni tudott volna.
Legnagyobb részben ugyanis egyszerű földmivelőkből, zsellérekből, pásztorokból állott ezeknek a komin unitásoknak lakossága, ami kevés iparos, kereskedő, vagy más polgárosultabb elem akadt köztük,
annak sem volt meg a megfelelő anyagi ereje, de talán az izlése sem, hogy a többinél költségesebb, értékesebb épületeket emeljen a maga számára. Hiszen
nem is tudhatták szegények, hogy melyik pillanatban perzseli fel városukat a török; igy aztán ez az
állandó rettegés és bizonytalanság bizony még annak az esztétikai érzékét is elnyomta, akiben esetleg
valami szebb és jobb után való áhitozás derengett.
Amikor a közvetlen török veszély már elmúlott,
'ez az agyonsanyargatott lakosság még azután is csak
rendkívül nehezen tért magához a majdnem kétszázados rettegő kábulatból, akkorra azonban már ugy kialakult a városoknak ez a sivár tipusa, hogy azon
csak igen hosszas átalakulással lehetett volna segiteni. Az alföldi városok ilyen unalmas és értéktelen
építkezési sablonjából tradíció lett, amit a lakosság
közül még a felvilágosultabbak, módosabbak is csak
elvétve mertek megsérteni. Ezért annyira egyforma
az alföldi városok egyhangú képe és ezért nincsenek
nekünk az Alföldön különösebb megtekintésre, érdemes, patinás nemes építkezési arculata városaink.
Pedig hiába, a városiasodásnak, nemcsak a közigazgatás ilyetén átalakulásában és a lakosság szaporodásában kell jelentkeznie. Egy közületet sohasem a lakosság

száma

tesz várossá,

hanem

a lakos-

ság elv áros iasodása. Szibériában vannak például 100
ezer lakosú falvak, amit senkinek se jutna eszébe
városnak nevezni; viszont ismerünk 8—10 ezer lakosú kis német kommunitásokat a fejlett városi élet
minden körülményes feltételeivel és ismertető jelével.
Természetesen a legnagyobb szerepe van ebben a
lakosság foglalkozásának. A monstruózus szibériai
falvak lakossága színtiszta földmivelő, mig a 10 ezer
lakosú német kisvárosoké nagyobbrészben iparos,
kereskedő és tisztviselő. Nyilvánvaló, hogy az agrár-
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jelleg nem túlságosan kedvez még a nagyobb községek várossá fejlődésének sem. Igen valószínű, hogy
a török elnyomatás nélkül is az agrárjelleg önmagában szintén erősen visszatartotta volna alföldi városainkat városi karakterük nyugateurópai módon
való kidomboritásától. A várossá
tétele ugyanis, hogy a lakosságnak

levésnek első felvárosi igényei le-

gyenek, amelyek nem csupán a közmüvekre vonatkoznak, hanem mindarra, amit éppen a nagyobb csoportosulás révén a közösség tagjainak a civilizáció
és kultura eredményeiből nyújtani tud, — ezek a városi igények pedig természetüknél fogva az agrárlakosságnál lépnek fel sorrendben legutoljára. Az
embereket a városban élésre éppen fokozottabb igényeiknek könnyebb módon való kielégítése csábítja és
az egyes városok abban az orányban fejlődésképesek,
amily arányban fejlődőitek a lakosság igényei, illetve amily arányban tudja a város az igy jelentkező
szükségletek kielégítését elősegíteni és megkönnyíteni.
Az alföldi becsületes, szorgos földmivelő lakosság közmondásos igénytelenségét a török elnyomatás még jobban kifejlesztette. Ez az egyszerű és
puritán igénytelenség sir most le az alföldi városok
monoton külső arculatáról. A legtöbb alföldi városnak van többé-kevésbbé kirakatszerü főutcája és főtere, de rendezett mellékutcáik aztán már alig-alig
vannak. Modern nyugateurópai értelembe vett várost, az u. n. „city"-képződés nélkül el sem lehet
képzelni. Nos, az alföldi városok közül az egyetlen
Szeged az, amelyben egy egészséges
city-képzödés

megindult, amelyben a leendő nagyváros lüktető szive
a város magját alkotó city egyre szebben kibontakozó arányban formálódik. Ezért felbecsülhetetlen
jelentőségű

Ktebelsberg

Kunó

gróf

városrendezési

programja, amelynek során a dülöngő viskókból álló

K A I R Ó .
Irta

Gerő Dezső.*)
Amikor idehaza utolsót mosolyog az őszi napfény és reggelre
kelve dér lepi be a még megmaradt fűszálakat: megindul Európa
és Amerika
turistáinak
özönlése
Egyptom felé. E g y többezer éves,
antik kultura titokzatosan hallgató
emlékei, egy ismeretlen világ egzoikuma, de mindenekfelett: az örök
napfény, a legendás, simogató egyptomi tavasz húzza az idegeneket a

Nilus felé.
Évente mintegy félmillió

turista keresi fel

a

fáraók or-

szágát; félmillió ember, aki szórakozást, vagy művészi élményt, az oroszlán vadászat izgalmait, vagy gyógyulást; de
elsősorban

a

zimankós télből való menekvést, napfényt és

meleget keres.
Ez a félmillió ember azután visszatérve h a z á j á b a / e l v i szi Egyptom szépségének hirét a többieknek; odacsábítva évről-évre ujabb ezreket, akiknek nem okoznak gondot egy
tengerentúli t u r a költségei.
*) Sramolvény szerző „Egyptom" e. könyvéből,

ócska városrész helyébe modern egyetemi városrészt,
egy alföldi Quartir Latin-t varázsolt és a hepe-hupás.
ódon Templom-térből kialakítja az ország legszebb
terét, amit az eddigi érdektelen és csak helyi jelentőségű látnivalók helyett végre büszkén mutogathatunk az idegennek is.
Igy lesz Szeged rövidesen az első nyugateurópai értelemben vett modern alföldi nagy város, ami-

hez már minden föltétele készen adva van és ez a
fejlődés abban a pillanatban amerikai tempót fog
venni, mihelyt a normális gazdasági élet vérkeringése itt is erőteljesen lüktető egészséges cirkulációjával fogja táplálni a város ezidőszerint pangó életenergiáit.

Vidéken megszűntelik a postai kézbesítést
a déli órákban.
(Budapestről jelentik). A vidéki kereskedők
kőréből' állandó panaszok érkeztek az OMKÉ-hez.
A déli zárás alatt történő postai kézbesítések miatt. A vidéki postahivatalok ugyanis sokszor tekintet nélkül az üzletek déli zárvatartására, a
déli órákban is kézbesítettek
postacsomagokat,
stb. és miután a kereskedők az első kézbesítés alkalmával nem vehették át a küldeményeket, az
ujabb kézbesítésért külön kézbesítési dijat számítottak fel, Az OMKE emiatt panaszt tett a postai
vezérigazgatósághoz, amely a vidéki kereskedőkre
méltányos kívánságát figyelembevéve elrendelte,
hogy a vidéken a déli órákban szüntessék meg a
postai kézbesítést és ezáltal kíméljék meg a kereskedőket a kétszeres kézbesítési dij költségeitől.

Szó sincs róla: mindezeknek szép és elragadó, maradandó
emlékeket n y ú j t a nilusmenti ország és turisták, valamint
betegek, — mindannyian elérik céljukat Egyptomban, ha jól
választják
meg tartózkodási
helyüket.
Sajnos, a legtöbb Egyptom-utazó arra törekszik csak,
hogy régiségekre vadásszon. Végighajszolja magát templomokon, sziklasirokon és mecseteken, kínosan ügyelve arra,
hogy az ókori művészet és kultura összes helyeit, amiket ez
utazási könyvekben csak megtalál, okvetlenül felkeresse. Ennek azután az az eredménye, hogy a benyomások óriási
tömegétől kábultan és kimerülve tér haza, anélkül, hogy valójában tényleg látott is volna valamit a Nilus völgyének
mai országából és embereiből. Egyptom megérdemli, hogy
necsak mint a piramisok, a Sphinx és a múmiák országát
lássák ber.ne, vagy esetleg- csak olyan helyet, ahol az európai a legféktelenebb módon szórakozhatik. A fáraók országa
csodaország, de nemcsak nagyszerű múltja, hanem amiatt
is, mert a benne rejlő kimeríthetetlen természeti erők folytán
azzal a képességgel rendelkezik, hogy újra és újra megfiatalodhatik, a romokból u j kultura és u j élet fakadhat. Csak
kevés ország volt képes arra, hogy aránylag oly rövid idő
alatt, mint a modern Egyptom, ennyire jelentékeny fejlődésen menjen keresztül. E z áll különösen arra az utóbbi 40
esztendőre, amióta az angolok megszállották.
Egy országban

ahol oly gazdagság uralkodik, mint

a
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A fizetőképtelenségi jog reformja.
Trta: Landesberg J e n ő dr.

A gazdasági élet tényezőinek
régi óhaja, hogy a fizetőképtelenségi jog lépést tartson a gazdasági élet követelményeivel.
Amikor a m. kir. minisztérium
1410,1926. M. E. számú rendeletével életbcléptette a csödönkivüli kenyszeregyezségi eljárást, illetve e rendelettel azt tovább fejlesztette, abból a szempontból indult ki,
hogy a csődönkivüli kényszeregyezségi eljárásnak
a célja a hitelezők érdekének a csődeljárásnál meg
felelőbb biztosítása mellett, az önhibáján kivül válságos anyagi helyzetbe jutott jóhiszemű adós javára a hitelezők egy részére gyakorolható kényszer
utján is lehetővé tenni eddigi gazdasági tevékenységének a lehetőséghez képest zavartalan folytatását, továbbá az eljárásnak a gyorsitása végett a
jelenlegi rendelkezéseknek módosítását és kiegészítését.
A rendelet életbeléptekor talán a szegedi kereskedelmi és iparkamara volt az első, amely reámutatott arra, hogy a rendelet az eljárást egyáltalán nem gyorsította meg, sőt a magánegyezségi
eljárás közbeiktatása által az egész eljárást lényegesen meghosszabbította. A rendelet értelmében
ugyanis a 30 napos magánegyezségi időtartam a
gyakorlatban kb. 80 napos lett. A kérvény benyújtásától ugyanis a követelések bejelentéséig általában 20 nap áll rendelkezésre, ettől számitva 30
nap alatt kell a! magánegyezség megkötését megkisérelni, avagy létrehozni, ez összesen 50 nap, további 15 nap az észrevételek előterjesztésére áll

nyitva, 15 nap az észrevételek feletti tárgyalásra,
ami ujabb 30 nap vagyis az észrevételek tárgyalásáig az eddig eltelt idő 80 nap. Ha figyelembe veszsziik, hogy a magánegyezség meghiúsulása esetén
a birói kényszeregyezségi eljárás ugyancsak hoszszabb terminusokkal kénytelen dolgozni, ugy tényle gigazolt az az állítás, hogy az ujabb kényszeregyezségi eljárás nem gyorsabb, hanem inkább lassúbb lett.
Mondani is felesleges, hogy a hosszabb eljárás
folytán a költségek is állandóan szaporodnak, anélkül, hogy az adós vagyoni állagának gyors stabilizálása által, ami mindenképen kívánatos lenne, a
hitelezők érdekei is erélyesebb védelemben részesülhetnének.
Amit a kényszeregyezségi eljárást szabályozó
legutóbbi rendelet életbeléptetésekor elmondottunk. fokozottabban áll ma' is.
Meszlényi Arthur dr. a fizetőképtelenségi jog
tárgyában
kibe-rtsájtott rendeletek
készítőié
ujabbi tervezetében ugyancsak reámutat arra,
hogy á mai közgazdasági helvzet nem engedi meg
tovább azt a luxust, hogy a hitelezők vagvonának
tekintélyes részét tevő követelések minden fizetésképtelenségi
esetben úgyszólván 1 elvesszenek.
Szerinte is, az elérendő cél kétségtelenül az, hogy
a fizetőképtelenségbe jutott adós vagyona minél
teljesebben, minél gyorsabban és minél olcsóbban
kerüljön a hitelezők között felosztásra.
Azt a kérdést, vájjon ez csőd, kényszeregvezség vagy kényszerfelszámolás 'utján történjék-e,
elsősorban a hitelezők ezen közös érdeke szempontjából és csak másodsorban abból a szempont-

Nílus mentén, a társasági élet természetszerűen nagy stílusban fejlődött ki. Nyáron a Casíno San-Stefano tengerparti
strandján Alexandriában, télen pedig Kairó világhírű r.ags
szállóiban, melyekben a keleti kényelem a nyugati pompával egyesül, meg lehet figyelni a nemzetközi társasági életet,
m á r amennyire az a nyilvánosság előtt játszódik le.

felláh és a sémita arab mellett, számtalan átmeneti stádiumon keresztül, kaukázusi, mor.gol, indus és középafrikai elemek vegyüléke hemzseg mindenütt. Az arab lakosságnak ez
idegen alkotórészei azonban annyira asszimilálódtak, hogy
nyelvben, öltözködésben és szokásokban
m á r egyáltalában
nem különböztethetők meg a tiszta f a j ú egyptomi araboktól,
illetve a felláhoktól.

A mai Kairó és Alexandria: nem annyira városok, m i n t
inkább város-alakulatok. Elegáns, modern metropolisok, amiket kiegészítenek és mikkel egybeforrnak a zegzugos, zsákutcákkal bővelkedő, színekben gazdag arab negyedek,: Nyugat
és Kelet szervesen egybefonódva. Ennek megfelelően ilyen a
lakosságuk is; Európa, Ázsia és A f r i k a típusainak tarka vegyüléke, a nyelvek hamisítatlan Bábele, viselet, pózok és
jelenetek kaleidoszkópja. Mindez megzavar, elkábít és kisto
el is fáraszt. Nem igen vannak még hasonló városok a földkerekségen, amelyek ilyen bőségesen nyújtanák azt, amit a
turista keres: a hatások és élmények sokaságát.
E l kell ugyanis gondolni, hogy ezek a városok a múltban és különösen Kairó 1500 éven át, az Európai-indiai kereskedelem empórumai, a sok harcot látó Nilusvidék két kulcsa, majd a mohamedán, illetve görög-római világ középpontjai voltak. Igy aztán meg lehet érteni, hogy kozmopolita arculatot vettek fel és hogy bennszülött lakosságuk elemei ószszekeveredtek a régi világ legtöbb fajával.
Ha valaki figyelmesen vizsgálja a Kairó utcáin j á r ó emberek arcát, észreveszi, hogy a két főtipus: az ó-egyiptomi

Vendégek itt még mindig a letelepedett
európaiak is,
noha azok, ki; számuk ellenére, de kimagasló kulturáiuk
következtében, m á r a háború előtt is irányították az ország
kialakulását. Ma ez a helyzet kezd az eg-yre erősbödő nemzeti áramlat folytár. lassankint megváltani. Egyiptom ma
már, noha többé-kevésbbé csak papiron, független
királyság,
melynek vezetését lassankint a legnagyobbrészt Európában
képzett egyptomi intelligencia veszi a kezébe.
A görög és olasz kolónia teszi az európaiak a m a széles
rétegének zömét, amelyet nem igen lehet a civilizáció hordozóinak nevezni. Ennek köszönheti a benszülött proletariátus
a szeszes italokat, a hazárdjátékokat és az európai haladás
többi kétséges „vívmányait". A legbefolyásosabb kolónia a
politikai helyzet következtében természetesen az angol: ehh-z
c atlakozik az olasz és a francia, Magyarok és osztrákok
ma m á r , a vesztett háború után, csak elenyészően ki» számmal találhatók Egyptomban.
Az európai létszámot azután valamennyire emelik a té-
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ból kell eldönteni, hogy a kényszeregyezség az
adós részére nagy kedvezmény, amelyet csak a
tisztességes és önhibáján kivül bájba jutott adós
\ehct igénybe. Kizárólagosnak azonban az első
szempontot sem ismerhetjük el., mert mint a közmorál, mint pedig az a megfontolás szól a második mellett, hogy a hitelezőtől nem lehet kívánni,
hogy segédkezet nyújtson
és pedig áldozatok
árán oly adósa existeneiájának megmentésére, aki
hitelezőivel szemben csalárdul járt el, könnyelműen jutott bajba, vagy üzletét feltűnő hanyagul
vitte.
Meszlényinek tervezetét bevezető fennebbi
megjegyzései teljesen fedik a szegedi kamarának
elől ismertetett észrevételeit,
Mindeme indokok azok, amelyek sürgetik,
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követelik a fizetésképtelenség jogának ujabbi reformját, ami végül is an'a indította a kormányzatot, hogy ugy a jogi, mint pedig a közgazdasági
érdekeltségeket megkeresse oly javaslatok tétele
céljából, amelyek a fennálló visszásságok megszüntetésére alkalmasak és amelyek mgmutatják azt
az utat, amelyen a meglévő bajokat orvosolni és
elérni lehet azt, hogy a fizetésképtelenség joga
lépést tartson a gazdasági élet jogos követelményeivel.
Ugy a jogi, mint a közgazdasági érdekeltségek adatgyűjtő tevékenysége most van folyamatban és alig kétséges, hogy annak eredménye a
kényszeregyezségi jog oly reformját eredményezi, amely tényleg lépést tud tartani a gazdasági
élet jogos és méltányos követelményeivel.

A közigazgatási reform-tervezet és a tisztviselő
választások.
Irta:

L—g.

A Szegedi Szemle elég
sokat. foglalkozott már a
közigazgatási
törvénytervezettel, de véleményem
szerint nem eleget. A törvénytervezet
legnagyobb
5 hibája, hogy egy kalap alá
í vonja a városi és vármegyei törvényhaftóságokat.
Egész más a városi és vármegyei törvényhatóságnak az élet-megnyilvánulása. A városi törvényhatóság egymagában egészíti mindazokat a közigazgatási szerveket, ame-

lyek széttagoltan működnek a vármegyében. De
nemcsak egyesíti az egyes szerveket, hanem specializálja is azokat. A városi és vármegyei törvényhatóság szemléltetésére alkalmas a községi egyetemes orvostudor és a városi specialista szembeállítása.
Kétségtelenül reformra szorulnak a törvényhatóságok, de mihelyt ez a reform ugy a vármegyei, mint á városi törvényhatóságokra vonatkozik, nem lehet jó. Ugyanazt a sablont nem lehet
ráhúzni a városi törvényhatóságra, amely jó a
vármegyére és viszont fordítva sem.
A közigazgatási reformtervezet a törvény-

len beözönlő turisták és betegek, amikor is az idegen-szezon
termékenyítő folyama elárasztja az országot. Sajnos, a betegek és lábbadozók, illetve orvosaik leggyakrabban Kairót
választják a gyógykezelés helyéül, anélkül, hogy Egyptom
klimatikus és egyéb viszonyait pontosan ismernék.

tan gyötrődik; napsugarat nem látni, az ég vigasztalanul
sárgás-szürke; az ember napokig tüzes homokot lélegzik. A
l a p p a l és éjjel közötti hőmérsék-különbség majdnem óriási:
a forróság rohamosan csökken a nap lenyugtával.

Kairó földrajzi helyezete és a tengertől való 265 km.-nyi
távolsága arra enged következtetni, hogy éghajlata többékevésbbé subtropikus és száraz. Az európai orvosok ehhez
felvonultatnak még az idejüket mult megállapításokból egyelmást, mint pl. „tiszta, sivatagi levegőt", „állandó száraz hőmérsékletet" és hasonlót, mire aztán kész a választás: qyerü'il;
Egyptomba!
Igy persze, nem lehet csodálni ha igen gyakran
csalódás és sikertelenség az eredmény.
K a i r ó és a sivatag k l i m á j a teljesen különböznek egy
mástól. Kairó a termékeny és gazdagon müveit Delta csúcsánál fekszik, a 200 méterig is emelkedő hegyvonal: a Mokattam lábánál. Ez a hegyvonal elválasztja a várost az arábiai sivatagtól, egyben védi az onnan jövő szelektol is. \z
összes többi irányokból azonban szabadon éri a fővárost a
megművelt Nilusvölgy, a Delta és a Földközi tenger felöl érkező, vízgőzzel telitett széláramlat. Ehhez j á r u l még az a
jelentős mennyiségű nedvesség, amit a Nílus áradási területe
áraszt ki magából. A téli hónapok alatt azonban gyakoriak a
szelek, hidegek és április-májusban j ö n a hirhedt
Chamsin,
a sivatag homokjával együtt, amikor is 4I10 absolut hőmérséklet uralkodik árnyékban. Ilyenkor az egész város kinzot-

Ezek a körülmények mind amellett szólnak, hogy Kairó
ma m á r nem a legalkalmasabb tartózkodási hely mindama
betegek és lábbadozók számára, akik fokozottan érzékenyek
nedvesség, por és gyors hőmérsékváltozás iránt.
A sivatagban azonban sokkal-sokkal nagyobb a levegő
szárazsága; a hömérsék-változás lassan és enyhébben megy
végbe és a nap baktériumölő sugarai révén a levegőnek olyan
tisztasága uralkodik, amilyen különben csak a nyilt tengeren és a magas hegyekben, az örök hó régióiban található.
Aki tehát gyógyulást megy keresni Kairóban, vegye tudomásul mindezeket és csak ezután válasszon a piramisok lábánál levő fashionable turistaszálló, az élénk-zaios Heliopolis
és — Helvan, a békés sivatag-város között, amely kéne- forrásaival, szanatóriumaival
és idegeket kimélő
csendjével
egyébként r.em sok szenzációval kecsegteti az idegent.
Ha azonban valaki abban a szerencsés helyzetben van,
hogy tekintet nélkül ezekre a hygiénikus szempontokra, ott
keresheti tartózkodási helyét, ahol a legtöbb alkalom kínálkozik Egyptomnak és népének tanulmányozására, kényelemre,
szórakozásra, sportra és társaságbeli életre; ha az illető, —
hogy ugy mondiuk, — csak világjáró és semmi egyéb: akkor
Kairó úgyszólván az ideális téli rezidencia.
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hatósági tisztviselő státus kérdését 'elintézettnek
tartja. A városi törvényhatósági tisztviselő-státus
minden, csak nem modern és megfelelő. A választási rendszer _ élethivatásos tisztviselőkről lévén
szó —, csak arra jó, hogy minden tisztviselő a
törvényhatósági bizottsági tagok kedvében járjon.
Hiszen elsősorban tőlük függ 'az el|őmenetel. A
kultusz kormány jött rá legelőször ennek az állapotnak a tarthatatlanságára és a városi tanítók
ép ugy automatikusan lépnok elő, mint az államiak: bejutnak a V l l . fizetési osztályba, sőt most
már a VI. fizetési osztályba való bejutásért is
küzdenek. A közigazgatási reform-tervezet mindazokat az elavult és antiszociális szervezeti kérdéseket észrevétlenül hagyja. Ezzel dokumentálja
az autonómia sértetlen hagyását. A törvényhatósági bizottság tovább választhatja a tisztviselőket.
Egyedül annyi az ujitás, hogy a polgármester kivételével a választás életfogytig, illetve nyugdijáig szól és rendszeresiti a közigazgatási gyakornoki
fokot dc annak alkalmazását már a belügyminiszter hatáskörébe sorozza.
Hogy a jelenlegi tisztviselői szervezet menynyire elavult és antiszociális, sőt közérdek ellenes,
legjobban bizonyítják a választások. Azonban
előbb a jelenlegi státus néhány kirívó esetére kívánok rámutatni. Adóhivatali tisztviselő csak középiskolai végzettségű egyén lehet. A kezdő fokozat a gyakornok, a következő a II. osztályú adótiszt, aki a XI. fizetési osztályban kezdi pályafutását és a X-ben végzi, ha azonban megválasztják elsőosztályu adótisztnek: bejuthat a IX. fizetési osztályba. Az adóhivatali munka felelősségteljes és nehéz voltát fölösleges hangsúlyozni. És
ebben a tisztviselői korban, amely középiskolái
végzettséget kiván, a tisztviselő nem juthat tovább a IX. fizetési osztálynál, amikor ugyanakkor
a négy középiskolás állami irodaigazgató a VIII.
fizetési osztályba jut, a tanitó már középiskolai
végzettséggel a VH-be is. Mit vétett az a szerencsétlen adóhivatali tisztviselő, hogy nem juthat
még olyan fizetési osztályba a szerencse legnagyobb kedvezése mellett sem, mint az államnál
bármely négy középiskolás tisztviselő? A jelenlegi rendszerrel nem lehet csak megmagyarázni,
hogy volt a városnak olyan iroda-segédtisztje, aki
30 évi szolgálat után csak most tudott előlépni,
talán azért, hogv a kirívó példa emlegetése megszűnjék. Különleges képesítésű tisztviselők, a
bizottság és számvevőség kivételével a legkedve-
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zőbb esetben sem juthatnak tovább a V I I I . fizetési osztálynál.
A jelenlegi rendszernek tulajdonitható, hogy
egy-egy tisztviselő a maga szakmájában bármily
kiváló, csak ugy tud előlépni, ha más munkakörben lévő állásra pályázik, amelynek munkaköréről azonban fogalma sincs. És nem egy esetben
meg is választják. Megtörtént például nem egy
esetben, hogy egy-egy irodakezelésben, stb-ben
nagyszerűen jártas, kiváló munkaerőt, aki I. osztályú adótisztnek
pályázott, — mert csak ugy
juthatott előre
, megválasztották, holott még
talán nem is látott adófőkönyvet, nem is szólva
arról, hogy az adóit fajtáiról tudjon valamit.
Ugyanakkor elejtettek egy sereg régi, II. osztályú
adótisztet, vagy évtizedes szolgálattal és gyakorlattal biró adógyakornokot, akinek a hivatali tudomány, áz adóalanyok ismerete a kisujjában volt.
Mindezeket a hibákat csak az
automatikus
előléptetéssel lehet megoldani. A városi törvényhatóság aligha ragaszkodik a választás régi jogához, mert azzal, mint a tapasztalat is mutatja,
nem szolgálja mindig a törvényhatóság érdekeit.
Sokkal igazságosabb és gazdaságosabb lenne, ha
a törvényhatóság az alapállásokra
választaná
meg a tisztviselőt, aki aztán, automatikusan lépne elő, kivéve a gátló okokat. Az előléptetést fizetési osztályonként a' törvényhatóság bírálata alá
lehetne bocsátani. A közigazgatási reformtervezetben azonban ilyen tervekről szó sincs. Mindaddig,
mig az automatikus előléptetés kérdését meg nem
szorul. A jelenlegi szervezeti elavultságokat annyi
antiszociális rozsda takarja, hogy a felületes szemlélő nem is látja mennyi elkeseredés, kedvetlenség és fájdalom van alatta. A városháza kapujára
mégsem lehet Dante fölirását
szószerint/alkalmazni : „Kik ide beléptek, hagyjatok föl minden
reménnyel." Ez a két szó illik ma a törvényhatóság házának k a p u j á r a : „Mindig reméljetek."
Hát igen a reményt, legalább azt kell megtartani.
Elegánsan öltöző hölgy és jóizlésü férfi
csak Del-Ka-cipőt visel. — Del-Ka-Hungária R.-T.
Kárász-utca 14.
x A gáztüzelés olcsóbb, tisztább, kényelmesebb a szén- és fatüzelésnél s nagy időmegtakarítással jár.

A VARGA-féle „ H Y P E R D E N T "
S Z Á J V I Z a legtakarékosabb.
Előnyei; F e r t ő t l e n í t i a szájat, f e h r i t i a fogakat. M e g g y ó g y í t j a a foghust,
m e g a k a d á l y o z z a a fogak romlását,
m e g s z ü n t e t i a száj kellemetlen szagát.
Kapható:
Gyószert árakban

és d r o g é r i á k b a n , valamint V A R G A P É T E R
K a p o s v á r , F ő - u . 11—13.

laboratóriumában
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Néhány szó a Röser-bizonyitványokhoz!
Irta: B. B. dr.
A nyomozás

adatai

és magántisztviselőnek
zonyítványa.

szerint
van

Szegeden

hamis

Ez tette aktuálissá

is több köz-

Röser-érettségi

az alábbi

bi-

cikket.

A köztisztviselők minősítéséről szóló 1883.
évi I. t. c. 17. §-a többek között a törvényhatósági
és általában minden állami hivatalnál alkalmzott
számvevőségi és ellenőrző tisztviselőktől középiskolai érettségi vizsgálat, vagy annak megfelelő
tanfolyam bevégzése és jogi természetű vizsga letételét kívánja meg, mig a törvény egyéb rendelkezései (más törvényhatósági tisztviselők képesítését érettségi vizsgálat igazolásához fűzik. A magasabb fokozatok jogvégzettséget feltételeznek.
A fogyasztási adószedő ellenőr és tiszteknél
négy középiskola elvégzése is elegendő.
Minthogy a törvény első §-a akként rendelkezik, hogy a megfelelő tisztségekre csak az választható érvényesen és kinevezés csak arra nézve tekinthető véglegesnek, aki a törvény által előirt képzettséget kimutatja, kézenfekvő volna az az
álláspont, hogy mindazokat, akik Rőser-féle hamis
bizonyítványokkal /rendelkeznek, állásuktól megíosztandók, mert megválasztásuk, vagy kinevezésük a hiányzó feltétel folytán sem érvényes, sem
végleges, nem lehetett.
De hát vájjon ezen jogi formulával a probléma megoldható-e?
Mi lesz azzal a tisztviselővel, aki szolgálati
beosztását teljesen tökéletesen és precizitással,
kiváló szakképzettséggel és gyakorlattal látta el
és ismereteinek bősége gyakorlati vonatkozásokban úgyszólván pillanatnyilag nem is pótolható?
A z érdekeltek esetleg nagyobb száma, azok
ekzisztenciája, hozzátartozóik és családjaik sorsa, de hivatali állásuk és beosztásuk nehézségei
olyan minőségben
mutatják a problémát, hogy
egyszerű jogi állásponttal a kérdés el sem intézhető.
A törvény hatálya
kétségtelenül fenn áll.
Ámde már annak 31.
módot nyújt, hogy a
szakirodalom vagy a gyakorlati téren kitűnő egyé-

/ /

nekre nézve az alaki képzettség hiányától a minisztériumok felmentést eszközöljenek ki.
A Rőser-féle bizonyítványok kétségtelenül a
háború utáni fejetlenség legszorosabb tényeihez
tartoznak. A súlyos gazdasági viszonyok, az elhelyezkedés nehézségei, a háborús katonai szolgálattal eltöltött időveszteség, az iskolai tanulásnak
felnőtt korban szinte lehetetlen elvégzése mind
olyan körülmények, amelyek nem hagyhatóak figyelmen kivül. Hogy ugy mondjuk, gyakran kényszerhelyzetben voHak azok, akik jövő létüket
éppen katonai szolgálatuk alatt szerzett tapasztalataik folytán kellően tudták volna megalapozni,
de alaki hiányok létüket veszélyeztették. Mindazok, akik hosszú éveken keresztül az élet legnagyobb nehézségei között
megálltak helyüket
akkor is, amidőn az alaki feltételhez kötött hivatalokban helyezkedtek el, még ha az érettségi bizonyítvány egyébként gyakorlati szempontból semmi különösebb alapot nem nyújtó igazolásával
nem is rendelkeztek.
Az Északamerikai Egyesült Államok tisztviselői választás utján kerülnek hivatalukba és talán sehol a világon nem, oly tökéletes a bürokrácia,
mint éppen náluk. Nincs is valamely különösebb
képzettség feltételül szegezve.
Lehetetlen tehát eltekinteni az élet való következményitől, lehetetlen a téves könnyelműséggel eljárt, de egyébként önhibájukon kivül bűnbe
esett tisztviselők családját és megélhetését veszélyeztetni, lehetetlen a jól bevált tisztviselők esetleges tömegét hivatali állásából elbocsájtani, csak
azért, mert egy 45 év előtt alakított törvény alaki
kikötéseinek nem felel meg.
Azon tisztviselőkre nézve, akik hivatásukat
gyakorlati szakképzettséggel és megfelelően látták el, módot kell találni ahhoz, hogy a törvény
precedens rendelkezései alapján
felmentessenek
a képzettség igazolásától, mig más esetben módot
kell adni, hogy a megfelelő szakképzettséget arra
alkalmas időhaladék engedélyezése mellett megszerezhessék.

Karácsonyra \ t-.
101 e n g e d m é n y \ %
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Vizóra-problémák.
írta: Gerö Dezső.

A napilapok beszámoltak róla, vezetékekben, emelkednének a vízvezetéki berenhogy a legutolsó tanácsülések dezés létesítésének és fentartásának kiadásai.
A lakások külön vízmérővel való ellátásának
J l V.
egyikén újból szóba kerültek a
vízórák, a vizdij-szabályrendelet egy másik akadálya a vizmérő-óra eléggé tetemes
• f\ I
módosításával
összeköttetésben. beszerzési ára, ami 54 pengőt tesz ki egy 20 m m .
A
belügyminiszter
elrendelte keresztméretii vízóránál. Ezeket a törvény szerint
• j H ^ R
ugyanis, hogy a város vízmérő ezenfelül minden két évben hitelesíttetni is kell,
H H D
órát állítson mindazokban a há- ami 15 pengő 60 fill. költséget jelent, a ki- és
zakban,
amelyekbe
magasnyo- visszaszerelési kiadásokat beleszámítva. Ha azonban minden házban csak egy közös vízmérőt szemású vízvezetéket vezettek be.
Ezernél jóval több ama objektumok száma, ahol reinek fel, ez a ház összes lakói között arányoilyen vizveezték van és mégis mindössze hatvan- san és igazságosan elosztva, lényegtelen áldozatot
egynehány felállított vizmérő-óra van csak egész joient egyre-egyre.
Minthogy a szegedi viz igen olcsó, (1000 liSzegeden, ezek is kivétel nélkül ipartelepeken.
Ezen a tanácsülésen megemlítették azt is, terenkint jelenleg 15 fillér) közepes vizfogyaszhogy a mérnöki hivatal részéről talán nem tör- tásu lakásnál a vízmérő kezelési költsége majdtént előrelátó gondoskodás az eddig épített városi nem ugyanolyan összegre rúgna, mint a vizdij,
bérházaknál, a közeljövőben okvetlenül beépítésre ha minden lakásba órát kellene felszerelni. Mint
kerülő vízórákról,
amiket most, utólag pedig megjegyeztük, lakásonként való vizmérés sem a
csak jelentős költségekkel lehet majd elhelyezni. nyugati államokban, sem Magyarországon sehol
Egyben kimondották azt is, hogy a jövőben épí- sincsen. A közös, házanként felállított vizmérő
tendő minden objektumnál
figyelemmel lesznek óra szerint megállapított vizdij az eddigi, szegedi
erre is és építési engedélyt csak ugy adnak ki, ha tapasztalatok szerint lakásonként oly csekély,
már a tervezésnél gondoskodtak a vizmérő-órák (kisebb lakások után havonta 1—2, nagyobbaknál
3—3.50 pengő,) ,hogy ez összegnek a házbérbe
beépítéséről.
I
Szükségesnek tartjuk, hogy ebben a kérdés- való beszámítása a legminimálisabb zavart, vagy
ben némi felvilágosítással
szolgáljunk la vizfo- akadályt sem fogja okozni.
Ami m á r most a városi bérházakat illeti,
gyasztó nagyközönség részére, amely eddig nem
ismerte a vizmérő-órák intézményét és tart attól, meggyőződtünk arról, hogy a fenti elvek szerint
hogy ezek bevezetése ujabb költségemelkedést minden objektumba azonnal, a legkisebb költség
felmerülése nélkül lehet egy-egy közö c Uizmérő
jelent majd a házak lakóira nézve.
Mindenekelőtt megnyugtatjuk az érdekelt órát felszerelni. Itt tehát semmiféle mulasztás sem
lakókat és háztulajdonosokat, hogy nem lakáson- történt a tervező részéről, mert az egyszerű szerként, hanem házanként vezetik majd be a vízmérő- kezetet úgyszólván percek alatt be lehet építeni
ket, tehát minden házban egyet, amely az összes a házba ágazó főcsőre olyan helyen és módon,
lakók fogyasztását méri. Felmerült ugyan az az hogy az mindenkor könnyen hozzáférhető és ellenabsurd gondolat is, hogy a gáz- és villanyórák őrizhető legven. Ami pedig a dolog jogi részére
mintáj ára minden lakásba vízmérőt is szereljenek tartozik, a város, mint vízszolgáltató alany nem
fel, azonban ez, mindentől eltekintve, a vízcsövek állhat elszámolási viszonyban a lakókkal, akik
elágazása miatt technikailag keresztülvihetetlen. igen gyakran változtatják lakásaikat és esetleges
Európa minden nagyobb városában, sőt Budapestet vizdij-tartozások igy nagyon körülményes utón
nem említve, Magyarország több helyén is, a há- lennének csak behajthatók, ha ugyan egyáltalában
zanként mért vízfogyasztási rendszer van életben, nem válnék adott esetekben lehetetlenné. A háztuszemben azonban
egészen más a
ami kitűnően bevált és talán az egyetlen praktiku- lajdonossal
helyzet. Az vagy állandóan megtalálható, ellensan megvalósítható szisztéma ezen a téren.
A lakásonként való vízmérő bevezetésének esetben azonban tartozásának fedezetéül szolgál a
nagy akadálya az, hogy a lakások rendesen több háza, amit nem vihet el innen, ha ő talán el is
vezetéken kapják a vizet, a konyha, a fürdőszoba költöznék. Másrészt azonban a lakótól sem lehet
vizóra-feles a toalet részére. Ezek a helyiségek
ugyanis megkívánni, hogy a lakásába való
rendszerint nem egymás mellett vannak és épités- szerelésnek elég tetemes I költségeit fedezze, ha,
_ tegyük fel
, egy esetleges elköltözés előtt
•echnikailag, de meg költségkímélés szempontjából is kedvezőbb, ha az egymásfeletti helyiségek áll. Nem kívánható tőle, hogy más részére szerelrészére külön emelkedő csövet készítenek a pin- tesse fel a vízórát, aminthogy a villany- és gáztétől a legfelső emeletig. Ez magyarázza azután mérők esetében is megfelelő intézkedéseket fogameg azt is, hogy egy-egy lakásba gyakran három natosítottak az ilyen esetekre. Ezeket az intézkekülönböző főkarból is j u t a viz ahelyett, hogy a déseket nem lehetne a vízórára is applikálni.
Jakásnak egymástól távolabb fekvő helyiségeibe
Olvasóink még emlékezhetnek a Szegedi
egv főcsőből készítenének elágazásokat s hosszú Szemlének első számaiban megjelent két cikkre,
csővezetékeknek a vékony (8 cm.) gipszfalakba amit Buócz Károly műszaki tanácsos, a mérnöki
Való beslilyesztésével a válaszfalak szilárdságát hivatal gépészeti osztályának vezetője irt, a vizcsökkontenék. Ezáltal több lenne a hibaforrás a mérő-órák bevezetése érdekében. Buócz tanácsos
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minden tekintetben helytálló és szakszerű érvekkel bebizonyította, hogy a vizmérő-órák behozatala az egyetlen eszköz, amely igazságosan oldja
meg a vízdíjak kérdését és egy csapásra megszünteti a Szegeden divó egészen felelőtlen vizpoesékolást.
A cikkek nyomán élénk diszkusszió indult
meg, amelynek során két párt: - a vízórák felállítása mellett és ellen — alakult ki. Lassankint
azonban, ugy látszik, mégis győzedelmeskedni fog
az a felfogás, amely a vizmérő-órák felszerelése
mellett száll sikra, különösen most, hogy a vizdijszabályrelndelettcl kapcsolatosan a miniszter álláspontja is köztudomásu lett.
De, ugy véljük, nem is lehet- ezt ma m á r
megakadályozni. No, meg -nem is lenne ésszerű.
Azzal mindenki tisztában van, hogy a viz
használatáért fizetni kell, mert hiszen ebből tartják fenn a vízmüveket. A vízmérő házanként való
felszerelése, nyugodtan állithatjuk, közmegnyugvást fog kelteni, mert egyrészt igazságosan osztja

szé az amugv is alig számbavehető költségeket,
másrészt megakadályozván a szerte duló vízpazarlást, a z ' i g y rendelkezésre álló , vizfelesleggel
talán u j negyedeket, uj városrészeket lehet majd
a magasnyomású vízvezeték áldásaiban részesíteni.
Ha minden lakó tudni fogja, hogy egy ház vízfogyasztásának költségeiben ö is részesül, fokozottabb mértékben fog ezután arra is ügyelni,
hogy még á szomszédja se pazarolja ok és cél
nélkül a vizet.
A házanként történt vizmérő-órák felállításának első napján m á r megcáfolhatatlan feleletet
kapunk arra a régóta keringő híresztelésre is,
hogy a vizmiitelep termelésének óriási része szivárog el a rossz csövek miatt a talajba.
Már a premier napjának estéjén tudni fogj u k : ' m e n n y i t fogyaszt Szeged lakossága házankint, hol áll fenn indokolatlan vízpazarlás és ami
tálán a legfontosabb: hova tűnik el az esetleges,
ezen a mennyiségen felül termelt viz ?

Külföldi képek
az anya- csecsemővédelemről.
írja: Wolf Ferenc dr. tiszti főorvos.

VIII.
Bekonferálásom

végszavaként

zölni akarom még' életfilozófám

rövid

néhány

szóban Kö-

Megdönthetetlen, szinte ösztönös meggyőződésem az, hogy
a legmagasabb pont, mintegy kulmináló végcsucs, amelyre a
mélyen

vallásos

lélek

egyáltalában

emelkedhet,

a

bámulat

és a csodálkozás.
Nincs tovább! — Csak egy lépéssel is odább és máris
bent vagyunk a köznapi

szürkeségben.

A X I X . század embere, semmi csodálatosat nem ismer.
K u t a t j a , fürkészi, megállapítja és megszerkeszti a természet
törvényeit, amelyekkel uralia az egész természet törvényeit,
amelyekkel uralia az egész természetet, azt rabigába h a j t j a ,
ugy dolgoztat vele, mint egy rabszolgával, azaz jobban mondva, mint egy géppel (working hypoteses). Előtte nir.cs megfoghatatlan, csodát nem ismer, szóval nincs nehézség, amit ő
az értelmével
(természetesen e-ak az értelmével és nem
tényleg) á t ne tudna hidalni. Ezzel szemben a naiv lélek még akor is. ha a tudomány
legsaédüfletesebb magaslatán ál*, sőt akkor annál inkább)
gyermeteg szerénységgel, mindenben csodát és bámulatot l á t .
Aki a bámulat és csodálkozás szférájában él, az szerencsétlen és boldogtalan soha, de soha nem lehet.
Egész élete t a r t a m á r a mentes lesz a jelen idők egyik legveszedelmesebb

lelki

betegségétől, az unalomtól

E világnézeti kis kilengés után,

(mert lényegében cz a

világnézetem), induljunk

kvintessenciáját.

és a léha-

ságtól.
A m i g a nagyvárosi ember bármilyen jelenséghez hozzászokik és ennélfogva a szokottban u i a t látni m á r nem tud,
addig a naiv lélek éppen ellenkezőleg, a százszor és ezerszer
ismétlődő, legjelentéktelenebb mozzanatban is mindig ujat,
szebbet és többet fog- látni és ámulata az ismétléssel ahelyett, hogy csökkenne, ellenkezőleg: geometriai a r á n y b a n
növekszik.

Habana felé.
Mielőtt azonban Newyorkot hajóval elhagynók, s ezzel
az Egyesült-Államok keleti részének végleg bucsut mondanánk, célszerűnek tartom olvasóimat az amerikai
vágatrendszerrel általában és a természet csodáinak egyik legmagasztosabbikával: a
Niagarával.
Amig az összes európai vasutak lényegükben azonosak
addig az amerikaia homlokegyenest különbözik tőlük.
Noha Európában is vannak magánvasutak, a legtöbb
azonban állami kezelés alatt áll. Az Egyesült-Államokban
az
összes vasutak magántársaságok
kezében vannak. Eredetileg
közel száz társulat birtokolta az EgyesülttÁllamok össz-vasut
vonalát, később ezek tröszt u t j á n nagyobb társaságokba tömörültek és jelenleg mintegy huszonöt társaság uralja az
Egyesült-Államokra kiterjedő összes vasútvonalakat.
Néhányat ezek közül, amelyeken
utaztam,
felemlite:
Cer.tral, Horthern, Pennsylvania, Great Northern, Missisipi,
Southern pacific, Union pacific, Santa Fe, Atchison and
Topeca.
A gyakorlott ós jártas szem m i n d j á r t az első pillanatban
megismeri mindegyik társulat vonatját, a kocsik szine és különösei'. a mozdonyok forn.áia után, noha szerkezetileg lényeges különbség nincs közöttük.
Az a körülmény, hogy az amerikai vasúti forgalom magánkézben van, a fejlödé : re nézve végtelenül előnyös. Az
egyes társulatok között egészséges verseny alakul ki, a forgalmi sebességben, a rendszer tökéletességében és biztonságában, a kényelem fejlesztésében. De ezer.kivül az az Európában ismeretlen helyzet állt be, hogy ugyanazon közlekedési
irányban töb btársulat hozza végig vonalát és igy nem ritkaság, hogy nyolc esinpár f u t ugyanabban az irányban. I g y

SZEGEDI

például a Newyork—But'faló-i vonalon, négy-négy a Hudson
hegyo partján, tizenkét sinpár a Neworleans—Memphys vonalon, hat-hat sir.pár szalad a Missisipi egy-egy partján.
Európai viszonyokhoz szokott szemnek tényleg szokatlan látványt nyújt, amikor sokszor négy vonat száguld egymás mellett ugyanabban
az irányban
öt-tiz percen át.
Ami az Egyesült-Államok vasúthálózatát illeti, ugy némi képet alkotunk magunknak, ha elképzeljük, hogy Oroszországot kivéve, az összes európai vasutak hálózatánál
háromszorta nagyobb az Egyesiilt-Allamok
vonalhossza.
De pillantsunk egy kissé eme óriási
bel- és üzemvilágára.

vasutrendszerr.ek

Mindenekelőtt ki akarom emelni, hogy az Egyesült-Államok nyomtávola valamicskével nagyobb az orosz nyomtávolnál, tehát jóval szélesebb az Európában
szokványos méretnél.
Ennek megfelelően természetesen az alépitmény is sokkal szilárdabb. A sinek vastagsága ós magassága majdnem kétszerese az Európában használt dimenzióknál és ezenkivül feltűnő, hogy ujabb, de különösen a Pacific vonalakon talpfák
helyett vaslemezeken nyugszik a sinpár.
A fordulók rendkívül élesek, ugy hogy nagyon hasonlítanak a motorversenypálya fordulóihoz, ami annál inkább
bámulatos, mert az amerikai kocsik sokkal
hosszabbak
az
európaiaknál és nem nyolc, hanem tizenhat keréken gördül
ós nem dupla, hanem négyszeres rugón nyugszik. A nehézséget ugy oldották meg, hogy a nyolc-nyolc kerekes talp egy
függőleges tengely körül forditható. H a nem is tudom abszolút precízen megállapítani a sinpár két vonalának nivó-különbségét, ugy szemmértékkel Ítélve, husz-huszonöt centiméterre tehető a kanyarban.
Kiemelem, továbbá, hogy a két szomszédos sinpár közötti távolság olyan csekély, hogy menetközben az ablakon
kinézni teljesen lehetetlen.
Feltűnt nekem a kocsik
azonban nem lukszu^, hanem
séges.

a
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ablakainak vastagsága^ ami
fenti okból feltétlenül szük-

Ugyancsak az alépítménnyel kapcsolatban felemlítem a
vasúti hidak szédületes konstrukcióját, melyeknek százain hazain haladtam át. Váltakozva láttam „Cantilever" boltíves és
a függő systémát, melyek mindegyike váltakozva nyer alkalmazást. A hidtéma f zakszempontból külön fejezetet érdemelne, de itt kuriózumként csak egyet akarok felemlíteni,
hogy több izben, de különösen a Southern pacific Rio-Grande
vonalán olyan hidon haladtam keresztül, ahol két emeleten
egymás fölött, teKát földszi lt, első- és második emelet, haladtak a sirpárok, ugy, hogy az eredetileg két sinpárra épült
hidon most m á r hat sinpár fut keresztül, ami fényesen bizonyltja az amerikai hidak impozáns konstrukcióját. A forgalmi nehézséget ugy oldották meg, hogy bizonyos távolságokban az eredetileg egymás mellett haladó sinpárok közül
kettő a hid előtt elágazik és szerpentinen keresztül megy a
magasabb emeletekre s ugyanigy megfordítva száll vissza,
mig ismét bizonyos távolságban egymás mellé kerülnek.
Midőn e szokatlan látvány felkeltette csodálkozásomat
és kifejezést adtam a vasúti tiszt előtt, azt mondotta nekem,
hogy a forgalom most m á r annyira fejlődik, hogy a negyedik etage is készülőben van. Azonban ezt nem fölfelé harmadik emeletnek, hanem a földszinten lévő a l á helyezik, a híd
stabilitásának megőrzésére és kilengésének elkerülése végett.
Az alépítménnyel kapcsolatban itt m i n d j á r t ki akarom
emelni, hogy a polgári autó- és kocsiforgalmat szolgáló országútnak a vasútvonallal való keresztezésénél őrházak egyáltalában nicsenek. A z óvintézkedés abban rejlik, hogy egy

zseniális szerkezettel a vonatkeresetezée előtt két oldalt felállított figyelmeztető készülék mór három mértföldnyi távolságban a vonat nyomása által jön működésbe, automatikusan.
A készülék lényegében nem egyéb, mint egy három méter
hosszú nyil, mely a tetején nagy fehér tányérban végződik,
amely éjjel világit és hatalmas kilengéseket csinál é- egyidejűleg harangoz is, ugy hogy pár kilométer távolságban felhivja az utas figyelmét.
Amidőn az illetékes tényezőktől kérdeztem, hogy vajjor.
ez a jelzőkészülék megfelel-e a célnak és nem gyakori-e a
baleset, azt a választ kaptam, hogy évek óta nem emlékeznek
balesetre, ami természetesen a közönség rendkívül nagy fegyelmezettségére is vall.
Egy alkalommal egy vasúti mérnök felhívta figyelmemet, hogy az őrháznak fenti utor. történt kiküszöbölése tekintetbe véve az Egyesült-Államok rendkívül nagy, kiterjadt
vasúti

hálózatát,

jelent

évente.

több száz

millió

dollár

megtakarítást

Nagymértékben emelkedett a borkivitelünk.
Örvendetes javulást mutat borexportunk ez év első kilenc
hónapjában a mult év ugyanezen időszakával szemben. A m i g
ugyanis tavaly 24.132 q-t vittünk ki, addig az idén 46.385
q-t. Ebből a tavalyi 5646 q musttal szemben 6764 q mu.it
szerepel, amely mennyiség kizárólag Ausztriába ment ki.
Hordóbor kivitelünk a következőképpen oszlik meg:
Ausztria
Csehszlovákia
Németország
S. H . S.
Svájc
Hollandia
Anglia
Dánia
Lengyelország
Egyéb országok

27.764 q
11.508 q
1.592 q
8 q
629 q
105 q
367 q
0
4.095 q
94 q
22a

Az idér. tehát Ausztria és Csehszlovákia veszi fel a legnagyobb mennyiségű bort. A tavalyi esztendővel szemben
különösen a csehszlovák kivitel emelkedett. A svájci csökkent
valamivel. Palackbor kivitelünk is emelkedett, mert amig a
tavalyi kivitel ha?onló időszakban 275 q volt, addig az idén
350 q palackbort vittünk ki a következő megoszlásban:
Ausztri a
Csehszlovákia
Románia
Németország
Svájc
Franciaország
Belgium
Hollandia

35 q
16 q
8 q
54 q
8 q
1 Q
9 q
25 q
20 q

Anglia
Lengyelország

81 q

Holland India
Brazília

12 q
52 q

Egyéb

18 q

országok

Dr Salgó és Társa Textikeresk. r. t. (Ezelőtt Excelsior) ö% engedményt ad lapunk olvasóinak az árengedményre jogosító szelvény ellenében.
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Főiskolai törekvések Szegeden 1790—1921-ig.
Irta: Gál Ferenc, tanár.

XIX.
Ami a lakásviszonyokat illeti: a reconstructió
befejezése után egy európai rendszerben épült,
kényelmes nagy város fog rendelkezésre állani,
amely ugy egészségi, mint kényelmi szempontból,
teljesen meg fog felelni. A közegészségügy tekintetében nem foroghat fenn aggodalom. A,város
állandóan légáramlatoknak van alávetve, ami ellensúlyozója a ragályos betegségeknek. A (város
népesedési statisztikája minden más városénál
jobb. 1880-ban a születettek száma a meghaltakét 414-el, 1881-ben mádr 751-el multa felül.
Az élelmezés Szegeden az 1878 -79- 80—81. évi
átlagot véve figyelembe olcsóbb, mint más nagyobb provinciális városokban. A vidéki tanulók
nagy része 15 forinton alul nyer teljes ellátást,
ki rész 15—20 forintért s csak 1 s rész azon felül.
De a tanulók nagyobb része nem pénzben, hanem
természetben rójja le az ellátási dijat.
A felirat megemlíti Szegednek és nagy vidékének áldozatkészségét a hallgatóknak nyújtandó
segítséget illetőleg. A vidék bizonnyal kivenné részét az ösztöndijak alapításából kormányhatósági
felhívás alapján. Szegednek ez idő szerint is állanak alapítványi összegek rendelkezésére.
1. Horgosi Kárász Anna 37.000 frt. alapítvány kamatai.
2. Hoos Margit, férjezett Kovács Jánosné
alapítvány 4.000 frt.
,
3. A Rózsa-féle alapítványból egv 240 forintos ösztöndíj.
I
I. A határőrvidéki alapból létesített 3 ösztöndijat a szegedi egyetem hallgatásához
lehetne
kötni.
II. A horvátszlavonországi 20 kétszáz forintos ösztöndijat szintén Szegedre lehetne áthelyezni.
Megemlitendők még a nagyváradi tápintézethez kötött Alapi-féle ösztöndijak,
amelyeket
ugyan középiskolások kapnak, de az egyetemen
is megtartják.
Szeged a meglévő alapítványokon kivül az
egyetem felállítása esetén több alapítványt létesít á délvidéki idegen ajkú ifjak részére.
A szakvélemény alapján a reáliskola épületében csak az egyetem egy része helyezhető el s
ezért az építkezések céljaira a város legszebb helyén értékes telkeket ajánlanak fel. A városi kórház igénybevehetőségére csak azt mondja, hogy a
beteglétszám jelen évben 2800-ra emelkedett, ami
az 1881. évi létszámot 350-el múlja felül. Ami pedig a 3. pontot illeti, hogy csak a belgyógyászati
tanszaknak nyújt a kórház anyagot, azt válaszolják, hegv a magán orvosok minden másra bő
anyagot találnak s ha r. szükséges tartalék-osztályok létesíttetnek, tananyag is lesz bőven. A kórház állapota az átalakítást szükségessé teszi, de
azt a város vállalja. Az az állítás pedig, hogy a
74

) Közölve u Szegedi Híradóban is. 1882. szept 14.

kórház vizveszélynek van kitéve, a szakértők tévedéséből származik, akik Szeged vízvédelmi viszonyait nem ismerik. Az állam több nagy állami
épületet emelt azon a tájon, mert nem találta veszélyezettnek a helyet.
Végül megemlékezik a Somogyi Károly által
a városnak adományozott s azóta 75.000 kötetre
emelkedett könyvtáráról, amely a hagyományozó
hagyománylevele szerint, ha Szegeden egyetem
állíttatnék fel, az egyetemi ifjúság használatára
lenne bocsájtandó, amely felmentené az államot
ilynemű beruházások terhe alól.
Szeged álláspontja az, hogy bár az egyetem
felállítása az állam feladata, azért szerény erejéhez képest hozzájárul a nemes célok eléréséhez.
Azért felajánlja a közgyűlés által megszavazott
s annak határozatában felsorolt értékeket. Szeged
áldozatkészségében elment ezzel teljesítőképességének a végső határáig s reméli, hogy a miniszter a hely megválasztásánál a nemzeti művelődési
követelményekre lesz figyelemmel.74
A felirat a kormánybiztos által meghatározott időre elkészült s az azt közvetítő küldöttséget Trefort miniszter szeptember 30-án fogadja,
amelynek vezetője Pálfy Ferenc kifejtette előtte,
hogy ha az európai államokban a főiskolák elhelyezését megfigyeljük, azt vesszük észre a kisebbeknél is, (Hollandia, Belgium) hogy a fővároson kivül 3—4 egyetemmel is rendelkeznek.
Tudják a szegediek, hogy a miniszter, amikor
ujabb egyetem felállítását határozta el, a közművelődési viszonyok fogyatékosságának megjavitátását tartotta szem előtt. Nagyon megtisztelve
érezték magukat, hogy a miniszter személyesen
jött el Szegedre, hegy az elhelyezés lehetőségeit
uiimányozza s örömmel vették az 1881. év októberében készült és elküldött
szakvéleményt,
amelyre nyilatkozatukat jelenleg átnyújtják. Nem
az önzés vezeti Szegedet az egyetem kérésénél,
hanem azok az érdekek, amelyek Délmagyarországéval azonosak. A nemzeti művelődés iránti
kötelességérzet vezeti őket s ezért ajánlották fel,
bár sulvos terheik vannak a rekonstrukcióból kifolyólag, mintegy 1 millió forint értéket. Trefort
a válaszában kijelenti, hogy a helyre vonatkozólag
nem nyilatkozik, mert abban a törvényhozás fog
dönteni, de az egyetem létesítése most már elodázhatatlan. Bécsben 836 magyar hallgató van
az egyetemre beiratkozva, ami már beteges állapot s emellett a főváros egyeteme annyira tultömött, hogy azon már parallel tanszékek szervezésével sem lehet segíteni. Szeged fontosságáról ugy
ethnográfiai, mint geográfiai szempontból teljesen
meg van győződve s kivánja, hogy a törvényhozás
ezt méltányolja.7"' Nagyon jó hatást váltanak ki
Szegeden a miniszter szavai ugy, hogy azt mondják : most már Szegeddel egyik város sem rivalizálhat.
••"•) Szegedi Hiradó 1882. október 1.
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i; áll Nietzsche megállapítása a filozófusokról, amit a Zarathustrába.i mond:
„A tulajdonképpeni bölcselök parancsolok és törvényt
Az év utolsó hónapjának első napját muadók. Azt mondják: igy legyen! Ök állapitják meg elsősorban
tatja a naptár. Egy szomorú év vége felé
az emberek hováját és miértjét. Ök nyúlnak teremtő kézzel
December
közeledünk, amelyben az emberi gyöngeség,
a jövőhöz. Megismerésük teremtés — és teremtésük törvénya nyomorúság, elesettség, az élettől való
hozás."
menekülés tömérdek fájdalmas
jelenségéAz ethika valódi tartalma is nem az: mi van, — hanem
vel találkoztunk. Az emberek elieatálló kéaz, hogy: mi legyen. Ez a „mi legyen" azonban nem azonos
pes ége, idegbeli ereje csökkent. Máskor is
azzal a paranccsal, amelyet ősidőkben az égi fellegekből
volt gazdasági nyomorúság, máskor is vollehangzó kinyilatkoztatás alakjában egyszer s mindenkorra
tak nemzeti és emberi individuális tragédiák, máskor is törmegállapítottnak és meghatározottnak állítottak fel.
téntek természeti és sorscsapások, de az emberek erkölc-i
A jó fogalma í.em a metafizikai világ féltett kincse, nem
i reje, öntudata, ellentállása megbirkózott velük s ha a szemisztikus kézadomány, de mint erkölcsi ideál, egy fejlődési
rencse forgandósága földre is tiport valakit, az ujult erővel
termék, éppen ugy, mint az emberi öntudat s mindaz, ami
igyekezett talpraáilai.i, életét újrakezdeni, birkózni á lehetőaz emberrel összefügg. Hiszen az egész emberi kulturánk
ségekkel, keresni u j utakat, uj ekszi ztcnciát, u j megélési
a fejlődés törvénye alatt áll.
módokat és eszközöket. Manapság valami rugó megbomlott
És ez az alapia annak, hogy minden emberi generáció,
a társadalom szerkezetében és az emberi lélekben.
az egyik jobban, a másik kevésbbé sürgetőleg, feladatának
Vájjon mi, vagy ki fogja helyretolni azt?
tudta, hogy u j erkölcsi utat törjön és u j ethikát teremtsen.
A régi ethika helyébe ujat kel! teremteni. Mert ha az Nem ugy azonban, hogy minden régit halomra döntve válcthika nem más, mint az emberi cselekvés szabályainak tudo- toztasson, hanem az évezredek tapasztalata, a tudomány
mánya, — mint azt sokan állítják, — akkor csak ugy lehet eszközei alapián az erkölcsi ideált az élet szükségletei és kö/
(E.)
uj ethikáról be zélni, mint u j kultúrtörténetről a régivel vetelményei szerint teremtse meg.

1928.

szemben, amelynek több anyag és más történeti módszer ad
alapot. Ez nem jelentene mást, mint a részt, az egész helyet
venni és az ethika feladatait egyszerűen a különböző korok
különböző gondolkozása, érzelmi értékelése és akaratnyilvánítása történetére szorítani; melyekkel az elmúlt idők emberei: az egyesek és társadalmak a szabályozott életcélokhoz
igazodni próbálkoztak.
Az ethika azonban nemcsak erkölcsi történet, hanem
egyik része a bölcselet tudományának, még pedig az alkalmazott tudományának. Ott áll a logika mellett, mely nem
más, mint a helyes gondolkodás utja és része az esztétikának,
mint a műveltség igazi Ízlésfejlesztője. Útmutatója a jónak,
a helyes életcélok megvalósítására irányzott akaratnak. Erre
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A szegedi paprika Finnországban.
A finn vendégek mult év őszén történt , magyarországi látogatásának üzleti eredményei most
kezdenek kibontakozni. Első izben történt meg
ebben a szezonban, hogy makói hagyma Stettinen
keresztül nagyobb mennyiségben került a finn
piacra.
Tárgyalások vannak azonkívül folyamatban arra
nézve is, hogy a finn kormnáy hivatalosan elismerje a magyar paprika minősítési rendszerét,
mely esetben számítani lehet a szegedi paprika
bevitel megkezdésére is. Ez természetesen csak a

szívós és megbízható
k ö n n y e d é n veszi a h o m o k i utal
vonalvezetése miivészi
rugózása fölülmulhalatlan
hosszu élettartamú, tehát
olcsó!
a Szeged-környéki utakon tökéletesen

bevált.

A NASH
a

s z a k é r t ő
Megtekinthelő

a u t ó j a

és beszerezhető:

Schwarz E. és Fia cégnél

S z e g e d , R é v a i u c c a 8. ^ T e l e f o n 12 és 16-G8.

1-2

Adattár.
Rovatvezető: Lugosi Döme dr.

Vasvári Kovács József
színész életrajza és naplója.
Irta ós a naplót sajtó alá rendezte:
Lugosi Döme dr.
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Bács Károly szolgálatában.

1850.
Dunaföldvár. (Tolna m.)
Dunaföldváron voltam bátyámnál, ki vissza
aka/rt vinni régi kézmüvészctemhez. Egy szintársaság vetődött oda, Bács Károly igazgatóval. A
nála működő tagok voltak: Árvái István, Árvainé
Kántor Katalin, Bács Károly ig., Czuczorné, Paksi
Mihály, Paksiné, Sipos Károly, Szegedi Klementis
Berta, Szegedi Sándor, Zarka József.
(Imre) bátyám egy darabot irt, cime: Véletlen halál népszínmű. A_ társulat előadta. Megkért
bátyám, hogy ha én is fellépnék néma személyzetben. Megtevőm, zsiványnak kellett felöltözködnöm. Játékután megdicsért a színészekkel
együtt. Másnap a szinház felé mentem, midőn a
Két pisztoly-ból próbáltak. Az igazgató hozzám
súrolódott és kért, hogy ha ma is felöltözködnék
ugyanazon ruhába, melyben tegnap játszottam,
melyet egy ismerős parasztifjutói kértem kölcsön,
bőujju
inggel és gatyával,
parasztkalappal és
mellénnyel együtt, ó , ekkor már otthonosabban
voltam a szinpadon és addig ki sem akartam menni, mig bajuszt nem festettek. Előadás után újra
aegdicsértek és az igazgató meghívott magához
vacsorára. Vacsora után, szokása ellen, elvezetett
(oda), ahol a többi szinészek is vacsorázni szoktak, a „szöllő" — korcsmába. Ott aztán körülvettek és énekeitettek, mert szenvedélyes énekes
voltam. Hangomat dicsérték és azt hittem, hogy
nem gúnyból teszik, mert mások is dicsérték. Miután hangomat jónak találták, kétszeri felléptem
után mily nagy szenvedéllyel voltam! Kezdtek
előttem példázgatni, legjobban Szegedi Sándor,
hogy belőlem idővel szinész is válhatna. Gondolkoztam és hallgattam. A mulatságot befejeztük,
de haza nem mehettem aludni, mert elkéstem. Egy
szinész hitt meg magához s még azon éjjel bővebb felvilágosítást kértem a színésztől. _ Párszor olyanokat mondott, hogy elment a kedvem.
Másnap hazamentem s a bátyám azt kérdezte,
hol voltam? A m i nála igen feltűnő volt. Elmondtam a velem történteket, (mire) azt mondá nem
(ép) a legjobb hangsulyozattal:
_ Elég legyen ennyi a j ó b ó l ! Jövő hétfőn
velem jössz Pestre, folytatni kézmüvészetedet.
Igen ám, de én azalatt az idő alatt igen megmegkedveltem a "színészetet. Bátyám lakát odahagytam s elköltöztem a vincellérjéhez. Onnan
jártam fel esténkint a szinteremhez, de később
ezt is megtudta. Egy nap, midőn a 3zinházba

akarok menni, kit látok? Bátyám közéig, ki máireggel keresett. Én előbb észre vevém, mint c
engem. Éppen egy fahídon akartam keresztülmenni, de gyors sebességggel az alá bújtam, hogy
ne találkozzam vele. Ott hallgattam járása kopogását, mig keresztül haladt.. Lassan, vigyázattal
jövék elő és távoztunk, mindenki a maga utján.
Másnap, vasárnapi napon, m á r egy szerepet
is adtak, mert mindig kértem, hogy beszélni is
szeretnék. Betanították Pesti árviz-ben a susztermestert. Nevemet a szinlapra kitették, (mire) a
dölvfös rokonok: Temmer és Leimiczer család a bát y á m í n a k ) estek, hogy mint tudja elnézni, hogy én
szinész legyek!
Éppen a próbát végeztük el, midőn, bátyám
jött, s én énekeltem. Szegedi Berta felszólt:
Kis Kovács, j ö n a bátyja!
(Erre) az álfalak közé és onnan a színpad alá
menekültem. Innen lestem bátyámat. Midőn bejött,
komor arccal köszönt, helyet foglalt, kalapját levette, pálcáját (maga) mellé (tette), s egy kis szünet után kérdá:
— Nem volt itt az öcsém 9
A szinészek szabadkoztak, hogy még ma nem
láttak, de (bátyám) jól tudta, hogy ott vagyok,
mert énekelni hallott, Nem szólt, egy kis idő múlva
vette kalapját és elment.
Ezer, meg ezer tréma között előbújtam, s negyedóra múlva magam is elmentem, de bátyám az
utcán kilesett, midőn távozni akartam a színhelytől. (Miután) ki nem kerülhettem, előmbe jött, azt
mondá: ha estére itt talál, holnap ugy kisértet
haza. Kissé megijedtem, de nem azon, hogy haza
kisértet, hanem azon, hogy a szerepemet el nem
látszhatom. Nem hagytam magamon kifogni. Előadás előtt egy órával felkerestem azon színészt, a
kinél háltam, s elmeséltem neki a bátyámmal történt esetet. Fájdalommal panaszolám:
— Ma nem játszhatom el a szerepemet, amire
ö n betanított. Holnap úgyis haza akarok menni.
Bátorított, hogy ne csüggedjek el annyira,
majd ő segit a dolgon (s a szerepet) eljátszhatom.
— De hogyan? — Kérém tanácsát, hogy bátyám ne vethessen közbe gátat.
_ Most menjen el, — mondá — egy óra múlva j ö j j ö n vissza, s bújjon el itt valahova (ugy),
hogy a bátyja észre ne vegye — és amikor (majd)
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13
a színpadon lövést hall, akkor jöjjön be.
Az előadás előtt egy fél óra volt még közbe.
Hogy ne találkozzam bátyámmal, aki nagy színházpártoló, helyemet mindjárt elfoglaltam. A kapu
mellett volt egy nagy halom fa, vagy négy öl öszszerakva, annak a háta mögé bújtam és onnan néztem a színházba menő közönséget, közöttük bátyámat is az atyafiakkal.
Az unalom már csaknem megölt, mikor egyszer lövést hallok. A lövés után rohantam ki a fa
halom mögül, mint Székesi Boldizsár, midőn
előtte lerogyott gyermeke elől menekül. Bementem, éppen szemközt jött, kit megkértem, ő játszotta Székesit, még akkor is szikráztak szemei.
Igen jó segédszinész volt, kinél még nem ismertem
jobbat. Szegény! Szombathelyen, Vas-megyében,
1854 március 7-én megszűnt élni. De hagyjuk
ezt! Végre eljátszottam szerepemet, s azonnal
távoztam a színháztól. (Még a) vincellérhez sem
mertem menni azon éjjel. Megkértem
Zarká
József színészt, hogy fogadjon el az éjszakára
magához. Reggel korán mentem ki a vincellérhez,
aki panaszkodott, hogy
Bátyja tegnáp igen goromba volt velünk,
amiért az ifjurat itt megsziveltük.
Papp Ferenc: Tüzrendészeti
közigazgatás kézikönyve.
Nincs talán a magyar
közigazgatásnak
egyetlen
oly elhanyagolt, minden
egységességet
nélkülöző,
hiányos része, mint a tüzrendészeti
közigazgatás.
Ez elsősorban azért van
igy, mert hiányzik a minden idetartozó kérdést felölelő tüzrendészeti törvény, másodsorban pedig azért, mert a tűzrendészetre vonatkozólag megjelent rendeletek egyrésze ágas-bogas, egymást keresztező és egymásnak
ellentmondó.
Ennek á kuszáitságnak két oka van: az egyik,
hogy tüzrendészeti kérdésekben nemcsak a legfőbb tüzrendészeti fórum, a belügyminiszter ad
ki rendeleteket; a másik pedig az, hogy ezeket a
szétszórtan található rendeleteket szakszerinti
csoportosításban egymás mellé állítva, még senki
sem gyűjtötte össze, nem bocsájtotta közkézre . . .
Papp Ferenc, a kiváló szakképzettségű tüzoltófőparancsnok most megjelent hatalmas munkájának előszavából idéztük ezeket a mondatokat,
amelyekben foglaltak helyes felismerése vezetett
a „Tüzrendészeti közigazgatás kézikönyve" kiadásához. Régi hiányt sikerült Papp főparancsnoknak
pótolnia, aki mint a Magyar Országos Tűzoltó
Szövetség elnökségi előadója, megismervén az országos kívánalmakat,
nemcsak arra törekedett,
hogy rendelet-gyűjteményt adjon ki a könyvében,
hanem tekintettel volt a m i is, hogy az összegyűjtött rendeleteket könnyen áttekinthető, gyors eligazítást nyújtó rendszerbe foglalja. Rámutat
könyvében Papp Ferenc a különböző rendeletek

alkalmazására, hiányára és ahol ily hiányok találhatók, pótolta azokat a szerző a tűzrendészet
odavonatkozó szabályainak ismertetésével.
Alapos felkészültséggel, hozzáértéssel, a hivatása iránti mélységes szeretettől áthatva irta
meg könyvét Papp Ferenc tüzoltófőparancsnok,
akinek négyszáznyolcvan oldalas, nagyszabású
munkája nélkülözhetetlen mindazok számára,
akiknek hivatásuk gyakorlása során tüzrendészeti
kérdésekkel kell foglalkozniok. Feltétlenül hasznos forrásmunka ez a könyv a közigazgatási tisztviselőknek, a városok és községek tüzrendészeti
ügyeinek intézői számára, gyárak, műhelyek, telepek stb. tulajdonosai részére és mindazok számára, akiknek közigazgatási tüzrendészeti kérdésekben pontos, gyors és feltétlenül megbízható
tájékozódást kell szerezni.
A könyv Papp Ferenc saját kiadásában jelent meg, kapható a szerzőnél, ára : 20 pengő.

KERJE AFUSZERKERESKEDESBEN
A MOST MEGJELENT, ,
1 4 8 RECEPTET TARTALMAZÓ.

,

SZÍNES KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT
D5 O E T K E R - F É L E

RECEPTKÖNYVET
Á R A 3 0 FILLÉR

NINCS,FORDULJON
KÖZVETLEN HOZZÁNK^
DsOETKERAi

BUDAPEST.VIILC0NTIU.Z5?
A 127 receptet tartalmazó „Hogyan
készül a j ó sütemény?" cimü könyvecskét kívánatra továbbra is ingyen és
bérmentve küldöm.
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Szegedi krónika
— Állandó rovat. —

valónk

nekünk

sehonnan
lehet, ami

megfelel.

gyosok könyörgő,
A világháború
keserves,
vécs
(it esztendeje nyitott könyv már a
nagyvilág
előtt. Ezerszer
lemérték
a kihullott könny, az elfolyt vér, a
kioltott élet és a nyomorékká
lett
testek tengermély
és
hegymagas
tömegét.
És a
világstatisztikusok
könyörtelen
számoszlopaiból
meszszire kiemelkedik a magyar
nemzet
nagy áldozata. Megállapították,
hogy
aránylag
a
legtöbb hősi
halottja,
legtöbb sebesültje és rokkantja
a magyarságnak
van. Az elhullott fiuk, férjek és apák, az árvaságra
került
gyermek,
az özvegyi sorba tört asszonyok szánul Magyarországon,
ezen
a kis, megalázott, szétdarabolt
területen n legtöbb.
Mindenki
tudja ezt, csak mi, magyarok kezdjük elfelejteni, hogy a háború borzalmainak
becsületes, ostobaságig
menő
áldozatos
vállalásával,
ha volt, minden bűnünket
levezekeltük.
Horthy Miklós, Magyarország
kormányzója.
azonban a
történelem számára és az utódok előtt örök bizonyítékot állított a magyar hősiesség mellett. A kormányzó Gyönkön tartott beszédében határozott kívánságát
fejezte ki, hogy minden
városban és községben megfelelő területen fákat
ültessenek
a hozzátartozók
elesetteik emlékére. A kormányzó
gondolata
mély ezimbolumot fejez ki. Rengeteg erdő, magyar élet-erdő
pusztult el a világégés alatt. Az áldott Alföld, a szelid domboktól hullámos Dunántúl
és minden, ahol
a trianoni határok nem gyalázták meg a magyar humuszt, az elesett hősök
százezreit siratja. Mennyi magyar erő, teremtő akarat, csöndes jóság, öröm és remény fog uj életre kelni a hősök erdeiben. A magyar
katonák lelke lengi át a -öld ligeteket, a
lombkoronák
között fiatal legények, mindent itthagyott
férfiak visszavágyó
hangja
suttog. Ezekben az erdőkben ezer
esztendő ezerszer letört reménye zöldül ki újra és a földből
a sudár fák alakjában
minden vitézünk — Árpádtól
19H—19.
névtelen katonájáig,
— szökken uj életbe örök
figyelmeztetőül . . .
Hódolat é» elismerés illeti Aigner Károly dr.-t, Szeged
sz. kir. város minden magyar célt megértő főispánját,
aki a
csonkaországban
először formálta
való tetté a
legmagasabb
óhajt. Aigner Károly dr. emelkedett hangú átiratban
kérte fel
a polgármestert,
hogy a kormányzó „gyönyörű
gondolatának
városunkban
leendő gyakorlati
kivitele céljából a körtöltést
övező régi makkoSerdönek
esetleg megfelelően
kiszélesített
területén a hősök emlékfáinak
ültetése céljából szükséges intézkedéséket megtenni szíveskedjék. A hősök erdejének ezen
elhelyezése, — mondja tovább a főispáni átirat, — szimbolikusan kifejezésre juttatná,
hogy amint megdicsőült
hőseink
életükben védték hazájukat,
haláluk után szülővárosuknak
a
pusztító ár ellen való megvédésére állnak falanxot . . ." Aigner Károly dr. főispán hazafias
és lelkes elhatározása
Szegedet a legelső várossá avatja az országban, ahol. tavasszal
már a hősök erdőjének boldogabb jövőt igévö csemetéit fogja
csókolni az alföldi kikelet szellője . . .
Ez a holtaké. De vannak élők is, akikre a főispán szeretettel gondot. A kisvongyosok. Az esett szegények
ártatlaA
toprongyosai,
akik vörös orrocskájukkal,
a hidegtől
könnyes
szemükkel értelmetlenül
csodálkoznak bele a kegyetlen életbe:
miért nincs fűtött
szobánk, meleg ruhácskánK.
forró ienni-

is, mint

nem kapnak

annyi

miis gyereknek?

feleletet.
A főispán

ártatlan

Mert

nincs

is tettel

Kérdezik

és

rá szó, csak tett

válaszol

a kis von<

tekintetére.

Meleghangú
felhívást intézett Aigner Károly dr. a város társadalmához,
hogy „támogassa azt a Icis rongyos akciót,
melynek révén a szegénysorsu iskolaköteles gyermekeket a
társadalmi
jótékonyság
megóvja a tél fagyos lehelletétöl, a
nemzet pusztító gyermekhalálozástól,
s lehetővé teszi, hogy a
magyar élet fakadó rügyet virágba boruljanak."
— Erre a
lélektől szivig ható felszólításra
mindenki
segítségére
fog
sietni a főispán akciójának,
mert nem lehet lelkiismeret, mely
nyugodt maradhat
mindaddig, amig az önkéntes adót a kisrongyosok javára le nem rótta mindenki, aki teheti. Az adományokat
(használt
ruha, cipő, pénz, stb.) a királyi
tanfelügyelőséghez, Széchenyi tér 8. kell beküldeni.
íme, Aigner
gyar

halott

Károly

dr. főispán

hősök emlékére

és

egyszerre

a jövő

gondol

magyar

a ma-

élet istápo-

lására-.

Szeged nagyvárosias képe
ismét gazdagodott egy ujabb színnel: tgy uj
divatkereskedés megnyitásával. Aigner és Boross
ez a cég, amelynek portáléja a Kárász-utca és
Széchenyi-tér sarkán, bátrad
hegyet foglalhat
akármilyen világváros előkelő üzleti negyedében
is. örvendetes, hogy kereskedőink ma már nemcsak az eladott áruk minőségének jóságával, hanem helyiségeik külső arculatának nemességével,
finom és decens ízléssel felépített utcai frontjukkal is szolgálni igyekeznek Szeged fejlődését és
nagyvárosiasodását.
Érdeklődésünkx-e megtudtuk, hogy ezt a feltűnően szép portálét is a szegedi Iparművészeti
Bútorgyár (Fenyő és Geguss) cég tervezte és építette; ugyanaz a vállalat, amely a Horthy Miklósinernátusok, a. rövidesen átadásra kerülő uj Gyermekklinika és számos más, hatalmas közintézmény belső fa- és butormunkálatait végezte.
Valóban megnyugtató tudat, hogy Szeged
városának már hosszú évtizedek óta megalapozott hirnevét a bútoripar terén sikerült oly vállalatok segítségével, mint amilyen elsősorban az
Iparművészeti Bútorgyár is, megőrizni és régi fényében, ha lehet, még magasabb színvonalon,
megtartani. Ezt a tényt
lelkesen
hangoztatta
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter is, amikor legutóbbi szemleutján, amidőn az említett internátusokat is meglátogatta, a legteljesebb elismerés hangján emlékezett meg a szegedi Iparművészeti Bútorgyár teljesítményéről.
Sokszoros dicséretre érdemes az a vállalat,
amely az általános gazdasági helyzet sulvos terhei mellett is ilyen produkcióra képes és kiváló
munkájával, korrektségével és pontosságával lehetővé teszi, hogy állandó megbízatásai révén állandó kenyeret adjon sok-sok szegedi munkásnak.
(ő—ő.)
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#n h á x
Heti

műsor:

Vasárnap este: Mary

Dugan
bünpöre.
Vasárnap délután: Mersz-e Mari/?
Hétfőn: Aida.
Kedden: Mari/ Dugan
bünpöre.
Szerdán: Három a kisláng. (Premiérbérlet. Ocskay Kornél dr. vendégfellépésével.)
Csütörtökön délután: Az ember tragédiája.
(Rendkivül
mérsékelt helyárakkal.)
Csütörtökön este: Három u kisláng. (A. bérlet.)
Pénteken: Szegéng leányt nem lehet elvenni. (Premiérbérlet.)
Szombaton délután: A régi nyár.
Szombaton este: Szegény leányt nem lehet elvenni.
bérlet.
Vasárnap délután: Mágnás
Miska.
Vasárnap este: Szegény leányt nem lehet

Három a
Operett három

(A.

elvenni.

összeállítva.

Rendező: Sziklay Jenő.
Schubert Ferenc
Gumpelweisen
Vogl
Schantoff gróf
Tschöll t a t a
Tschöllné
Édi, leánya
Hédi, leánya
•Médi, leánya
Griesi Lucia
Brunéder
Binder
Novotny
Stingl

iroda

— Schubert emléke méltó ünneplésben

Nemzeti

nem lehet elvenni.

A jövő hét másik

Szegény l e á n y t n e m lehet elvenni.
Rendező: Vándor
Ákos, banktisztviselő
Gazsi, jogász
Márton, min. fogaim.
Misi, diák
Erzsike
Magduska
Epstein, házasságközvetitő
Madarász, gyáros
Szely, fodrász
J ó j á r t , kisgazda

Kovács Károly
Veszely Pál
Vágó Arthur
Szilassy Gyula
Pártos K l á r i
Kormos Margit
Herczeg Vilmos
Oláh Ferenc
Rónai Imre
Nagy György
Alapítási év:
1857.

Alapítási év:
1857.

V A L Ó D I

Hitelintézet

PERZSASZŐNYEGEK
nagy

választékban

Domán Mihály és Fia
s z ő n y e g á r u h á z á b a n , K á r á s z - u t c a 12.

RT. szegedi fiókja fa-

és széntelepén

Kossuth Lajos sugárut 37. szám. — Telefon 16—91.
I-a Wildenstein-segeni porosz kőszén P 6.80 I-a Dorongmentes II é.bükkhasáb tűzifaP
I-a Hindenburg porosz diókoksz
P 8.10 I-a
„
„ tuskózott
„ P
I-a Kétszermosott kováesszén
E> 8. 10 I-a
„
„ aprított
„ P
P
I-a Pécsi 7000 cal. tojás boulette
P 5.20 Bükkhulladék
I-a Náduj falusi darabos kőszén
P 3.50 I-a Retorta faszén
P
I-n Nagybátonyi rostált akna koszén vagontételben I' 2.80 I-a dorongmentes II. é. bükkhasáb
I-a Nagybátonyi darabos koszán vagontételben P 3.20
tűzifa vagontételben
P
Házhozszállításért 20 f i l l é r t számítunk.
I

István.

Andor.

hirel:

Mary Dugan bünpöre. — Az eddigi előadások után agy
látszik, hogy a közönség élénk érdeklődéssel kiséri a minden
izében izgalmas, fordulatos, érdekfeszítő és drámai motívumokban bővelkedő színjátékot. Az igazgatóság honorálni akarván a közönség kivánságát, a jövő héten is még műsorra
tűzte a Mary Dugan
bünpör&t,
amelyben Pártos Klári,
Komjáthy Mária, Tarnay, Szilassy és a társulat többi erősségei müvészetük szinét-javát adják alakításaikban.
a kislány.

leányt

Vígjáték 3 felvonásban. I r t a : Zágon

Ocskay Kornél
Szakács Zoltán
Arany József
Fodor Emil
Sümegi Ödön
Herczeg Vilmo:
Herczeg Vilmosné
F u t ó Klári
Keleti Erzsi
Á. H a r m a t h Hilda
VVlassics Györgyike
Szilassy Gyula
Nagy György
Veszel y Pál
Rónai Imre

Schober báró

Három

Szegény

nagysikerű újdonsága a Budapesten már hónapok óta zsúfolt házakat vonzó legújabb Zágon-vigjáték:
a „ Szegény
leányt nem lehet elvenni." A magyar színműirodalom java,
könnyekig megható, romantikus modern
vigjáték,
amelyet
Vándor rendezésében Pártos, Klári, Kormos Margit, Kovács,
Veszel//, Vágó, Szilassy, Nagy, Herczeg, Oláh, és Rónai fognak tolmácsolni.

kislány.

felvonásban. Schubert zenéjéből

A színházi

részesül Szegeden is, amidőn az immár legendáshírű, klasz-zikussá vált Három a kislány kerül elöadá ra a Városi Színházban. Erről a Schubert-operettről r.em kell bővebb ismertetést közölnünk. Azt hisszük, hogy a színház felkészüléséről
legékesebben beszél az a tény, amely szerint a teljesen uj
díszletekkel szinrekerülő daljátékot Sziklay Jenő rendezi főbb
szerepeit pedig Harmath
Hilda, Futó Klári, Keleti Erzsi,
Wlassics Györgyike, Egyed Lenke, Herczegné, továbbá a
vendégszereplésre megnyert Ocskay
Kornél
dr,
Szakáéi,
Arany, Herczeg, Szilassy, Nagy, Veszély és Rónai játszák.

3.50
3.80
4-10
3.10

12. —
3*20
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Szegedi Közúti Vaspálya Részvénytársaság

Hirdetés.
December hó 1-től kezdődőleg a temetői
vonalon a menetrend az alantiak szerint
változik:
1. Dugonics-térről a Kálvária-uti vámházi kitérőig az első kocsi indul 7 órakor,
az utolsó 20 órakor (Este 8 órakor).
2. A Dugonics-térről a Belvárosi temetőig az első kocsi indul 7 óra 48 perckor, az
utolsó kocsi 16 óva 48 perckor.
Szeged sz. kir. város tanácsától.
28816"—928. tan. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.

A' város tulajdonát képező téglagyár összes berendezéseinek a
hozzátartozó területekkel együtt
örökáron való eladása, iránt
folyó évi december hó 12-én
délel őtt 10 órakor,
az I. tanácsi ügyosztályban, tanácsi, illetve közgyűlési jóváhagyás mellett zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni.
Á zárt ajánlati levelek a következő
feliratú
borítékban
„Ajánlat a városi téglagyár megvételére", a fent kitűzött napon
délelőtt 10 óráig a tanácsi iktató
hivatalban nyújtandók be.

A Szegedi

Rosner Ödön, Petőfi S.-sugárut 12

Szemle

Szegedi Közúti Vaspálya r-t.
Üzletvezetősége.
seivel együtt 1930 január hó
1-én lesz birtokba vehető, amenynyiben azonban a téglagyári
igazgató felmentését (illetőleg a
város tanácsa és az igazgató között egyezségi megállapodás korábban létrejönne, ugy a téglagyár előbb fog vevőnek birtokba
adatni, amelynek időpontja az
eladó város és a vevő között kölcsönösen fog megállapittatni.
Elkésve érkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
A téglagyár helyszínrajza a
hivatalos órák alatt az I. tanácsi
ügyosztályban betekinthető.
Szeged sz. kir. város-tanácsának 1928. november 22-én tartott üléséből.
Fodor Jenő
polgármester h.

kedvezményes
vállalat:

Wirth

cégei :

3—5 %

Szőnyegáruház:
Gábor Szönyegáruház

irógépik,

számoló,

számozó

és sokszorosító gépek nagy

raktári.

Speciális irodabútor

Slavónia

Mindennemű

tömörfa

hálók.

lakásberendezések.

vetők és függönyök
bevásárlási

gyártás.

és Petri,

Széchenyi tér 2.

József

és Társa,

Kárász uc5%

Kálló Sándor,

Rubin

Köztisztviselőknek hitelt nyujtunk.

Gyermekkocsik:

Gyula,

u t 6. sz.

Kossuth

5

%

Tetőtől talpig ruházkodhat:
Földes Izsó, Kárász ucca 7. Mindennemű férfi-, fiu- és gyermek ruházati
cikkek és az összes uridivat újdonságok. Mérték utáni angol uri szabóság.
3 és 6 %

szak-

Tóth

József

Kölcsey

uca

stb. 6 havi részletfizetésre is. Állandó
raktár, nagy javitó műhely. Al-

pine svájci óra

vezérképviselet.

3%

Rádió és villamossági cikkek:
Deutsch

Albert,

Nyomatott a Hírlapkiadó és Nyomdavállalat. RL-nál.

Kárász utca

.

József,

Kossuth L. sug. 8.

5%

5%

3%

E. H i d utca 2

SZEGEDI

7. szám.

Legolcsóbb beszerzés a fönti cikkekben
nagy

Attila ucca 5. szám.

Zsák, zsineg és kötéláruk:

Órás és ékszerész:

Lajos-sugár-

forrás. Szőnyegek

Vasbutor és kárpitos áruk:

Bakay

Maehnik

legolcsóbb

Vasáruk:

ca 6. szám.

5%

stb.

szerű javítása.

Női férfi és gyermek kelengye:
Lednitzky

Férfi é gyermek r u h á k :

5%

vitelben, nyári takarók, paplanok, át-

Testvérek Feketesas u. 19 3%

Mübutorok,

Kárász u. 8.

Mindennemű szőnyegek művészies ki-

és Renyey, Horváth M. u. 7. 3 %

Retnington

Bútor:

Balázs

A forgalom egész tartama alatt a kocsik
12 percenkint közlekednek.
Szeged, 1928 november hó.

Vételi ajánlat tehető:
1. A téglagyári
épületekre,
összes berendezéseire, a raktári
anyagkészletre, a
hozzátartozó
összes területekre,
bányászási
joggal együtt.
2. A téglagyári épületekre, berendezéseire, a szorosan 'hozzátartozó területekre, bányászási
jog nélkül.
A téglagyári területből kihasított s a mérnöki helyszínrajzon
feltüntetett 16 darab, átlag 250
négyszögöl nagyságú parceplák
az eladás tárgyát nem képezik,
mert azok a Széli-utca további
kiépítése céljából, mint önálló
háztelkek külön fognak értékesíttetni.
A téglagyár összes felszerelé-

'-%

Bőr és bőrdíszmű:

Schaffer

3. A Kálvária uti vámházi kitérőtől befelé az első kocsi 7 óra 12 perckor, az utolsó
kocsi 20 óva 12 perckor indul a Dugonicstér felé.
4. A temetőből befelé az első kocsi 8 óra
6 perckor, az utolsó kocsi 17 óra 6 perckor
indul a Dugonics-tér felé.

Irodaberendező- és mechanikai

Ágytoll és pehely:

Laciiét- József, Kárász ucca 12.
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Árengedményre jogosító j
b e v á s á r l á s i szelvény.;j
Felelős nyomdavezető: Sajgó József.

Hazai Textilipari
Részvénytársaság
J u t a f o n ó és s z ö v ő g y á r
Szeged.
Gyárt:

Mindennemű jutazsákot, szövetet, jutafonalat, cérnát, zsineget és hevedert!
Sze j.di telefon: 202 én 19-51 Sllrprftn.vcim: Tirpanlin.

Olcsó hetünk,
melyet Károlyi-utcai uj divatáruüzletünkbe költözködésünk előtt

december l-től 7-ig
Somogyi-utcai üzletünkben rendezünk, feltűnést fog kelteni.
Költözködésünk megkönnyítése céljából összes őszi és téli cikkeinket

engedménnyel
árusítják az olcsó hét tartama alatt. Kcrjiik igen tisztelt
nélküli szives érdeklődését.

vevőink

vételkényszer

Salgó és Társa Textilkereskedelmi RT.
(jelenleg Somogyi-u.

22.)

MÉLTÁNYOS DÍJTÉTELEK
*

minden biztonságra kiterjedő függelékek

EURÓPA
EGYIK LEGNAGYOBB BIZTOSÍTÓ
INTÉZETÉNÉL

életbiztosító
társaságnál
m

Képviseletek és igazgatóságok a világ összes államaiban

V e z é r ü g y n ö k s é g : Szeged y Kigyó ucca 2.

