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SZEGEDI NAPLÓ

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI És IRODALMI NAPILAP.

Tisza Kálmán beszéde és Szeged tett politikáját tekintve, jogosultak
voltak az aggodalmak.
jövője.
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miának magába véve helyes elve nem szol
gálhat köpeny égül arra, hogy egyesek an
örve alatt nem teljesítvén kötelezett
Tisza beszéde nyomorunk sötét nak
ségeiket, egész vidékeket zavarba, bajba,
ségében az első fényes napsugár, károsodásba hozhassanak. (Helyeslés.)
mely jólétünk és nagyságunk hant
És én nem késem a méltóságos fő
ján a remény ujuló virágait költi. rendiház kebelében is nyilvánítani, hogy a
kormány komolyan foglalkozik azzal, hogy
a lehető legrövidebb idő alatt, azt hiszem,
ünnep után azonnal javaslatot terjeszszen
Tisza Kálmán előterjesztése az be a vizszabályozó társulatokról és a gát
rendőrségről szóló törvénynek oly módosí
építendő körtöltésről s a Tisza- tása iránt, mely mellett mód lenne adva az
ország kormányának arra, hogy minden
szabályozásról a felsőházban. viszonyok közt biztosíthassa azt, hogy a
társulatok elvállalt kötelezettségeiket telTisza Kálmán miniszterelnök: Nagy- jesitendik, és a szabályozási munkálatok
Nagy
méltóságu elnök ur! Méltóságos főrendek! végrehajtásában egyáltalában a terveknek
Károlyi Sándor gróf ő méltósága a Tisza- megfelelöleg és a kellőleg megállapítandó
szabályozást illetőleg interpellátiót intézett
sorrendben fognak eljárni.
néhány nappal ezelőtt az összes miniszté
Ami az alakítandó bizottságot illeti,
riumhoz, melyre ez alkalommal szándéko
én azt hiszem, hogy annak mindazon te
zom a minisztérium nevében válaszolni.
endőkre, melyek az interpellátióban fölem(Halljuk! Halljuk!)
litvék, ki kell terjeszkednie ; de hiszem azt
Az interpellátiót egy általam is igen
is, hogy mindazon teendők nem egy és
nagy érdekkel olvasott indokolással vezette
ugyanazon körbe valók. Mert — fölte
be ő méltósága, melynek minden egyes té
szem — a szakférfiak és főleg a hazánk
telére azonban, azt hiszem, adandó felele
törvényhozási és adminisztrátiv viszonyai
temben nem szükséges kiterjeszkednem, mert
val nem ismerős külföldi szakférfiak az
abban, amit az interpellátióra válaszolni fo
adminisztrátiv szervezet és a társulati vi
gok az, ami ezen perezben erre szükséges,
szonyok ügyében alig volnának hivatva
úgy is bentoglaltatik; a többire nézve pe
döntő véleményt adni; viszont a technikai
dig azt hiszem, hogy annak idején, mikor
tervekre vonatkozólag ki lehet ugyan hall
ez ügyben az intézkedés bekövetkezik, lesz
gatni nem technikus empirikus véleményét
alkalom a szükséghez képest hozzá szólni.
is, de döntő nyilatkozatot adni mégis csak
Az in terpellátió a következő :
azok lehetnek hivatva, kik valóban techni
„Szándékozik-e a kormány a Tiszakusok és szakértők. (Helyeslés)
völgy folyói mederszabályozásának és te
Én tehát azt hiszem, hogy a teendők
reik megmentésének kérdését gyökeres
a praxisban kétfelé lesznek választandók.
vizsgálat alá vétetni ?
Egyik feladat lesz külföldi európai hirü
és ha igen : akkor akar e e végből a
technikusok véleményét az egész szabályo
kormány sürgősen egy vegyes értekezletet
zási tervre, annak eddigi kivitelére, az ott
összehívni, mely kiváló külföldi technikai
netalán elkövetett hibákra nézve kikérni és
szakférfiakon és hazai jeles vizmérnökökön
konstatálni; a másik pedig lesz, mint már
kívül, oly független egyénekből álljon, kik
jeleztem, a társulati szervezetre, az admia tiszavölgyi ármentesitő társulatok admimisztrátióra vonatkozókat megtenni.
nisztrátiója szervezetét, pénzügyi viszo
És én részemről teljes készségemet
nyaikat és házi ügyeiket tapasztalatilag is
nyilvánítom az iránt, hogy a kormány el
merik ?
készítvén ez iránti javaslatát, ha nem is,
ezen értekezletnek föladatul adatnék,
— köztapasztalás szerint — heteket és
véleményadás azon gyökeres intézkedések
hónapokat igénybe vevő nagy enquete ut
ről, melyek a Tisza és mellék folyói me
ján, olyanokkal, kik a tiszaszabályozási tár
derszabályozása és á Tiszavölgy ármentesulatok működése körül tapasztalatokkal
sitése körül, technikai, adminisztrátió, tár
bírnak e javaslatokat közölni, és megbe
sulat és pénzügyi tekintetben foganatba
szélni a végmegállapodás előtt kész lesz.
veendők;
(Helyeslés.)
valamin^, mi volna teendő továbbá a
Ami a fennsiki földeknek a vizelöntés
fennsiki földek vizelöntés veszélye elleni
veszélyei elleni biztosítását illeti, én azt
biztosítása, tárgyában ?
és mi volna végül teendő a vizve- gondolom, hogy erről mindenesetre gon
szélynek kitett városok és községek ér doskodni kell, de a szabályozási tervek
czélszerü megállapításában és azoknak a
dekében ?“
Az interpellátióra méltóságos főrendek, czélnak megfelelő keresztülvitelében btnne
mindenekelőtt azt felelhetem, hogy igenis kell, hogy foglaltassék ezek mentesítése
a kormánynak szándéka a Tiszavölgy fo iránt is az, ami szükséges.
A községeket illetőleg pedig csakis
lyói mederszabályozásának és az ártér meg
mentésének kérdését gyökeres vizsgálat azon nézetemnek adhatok kifejezést, hogy
alá venni és pedig úgy, hogy a tervek és ámbár természetesen az általános szabályo
a mai helyzet külföldi európai hirü tech zási tervekben a községek belterületének
nikusok bírálatai alá is bocsáttassék és mentesítése is benfogialtatik, mindamellett,
azok véleménye a végmegállapodás előtt miután sehol a világon még nem volt, de
nem is lesz oly szabályozás, mely kizárja
kikeressék.
A kormány szándékozik továbbá kö- azt, hogy rendkívüli időjárás mellett az
telességszerüleg foglalkozni a társulatok árvizek olykor-olykor mégis ki ne törjenek
adminisztrátiv-pénzügyi és némileg az ezek és miután bárminő károsodást okozzon is
ből folyó házi ügyeivel is. Szándékozik pe az árvizek kitörése a külsőségekben, még
dig fenni ezt azért, mert azon meggyőző is a legsujtóbb, legleverőbb, legnagyobb
désre kellett jutnia, hogy a mai társulati károsodás az, mely egyes községek belte
szervezet mellett lehetetlenség biztosítania rületének elöntéséből származik: azt hi
a legjobban elkészítendő, vagy kijavítandó szem, hogy az oly mélyen feuvő városok
tervek mellett is a munkának sikerét. Mert s községek belterületének megvédése szem
mind addig, mig egyik vagy másik társu pontjából az általános szabályozási terv
latban a helytelen végrehajtás vagy a te által nyújtott védelmen fölül, okvetlenül
endők elhanyagolása lehetséges, és ezáltal szükséges lesz a rendes szabályozási töl
a kötelezettségöknek híven megfelelő tár tések magasságát még tetemesen megha
sulati- érdekeltek károsításnak tétethetnek ladó, tisztán a belsőségek védelmére szo
ki, mindaddig valódi sikert ez ügytől várni rítkozó körtöltések által is gondoskodni.
(Helyeslés.)
nem lehet. (Helyeslés.)
Hangsúlyozni kívánom már ez alka
Én a magam részéről azon meggyőző
désben vagyok, hogy igaza van az inter lommal, hogy ezek -- mint mondám —
pellátiót beadott mélt. grófnak, hogy ná tisztán s határozottan csak a belsőségekre
lunk az önkormányzathoz ragaszkodnak. szorítkozó körtöltések legyenek. (Helyes
Én magamat is ezek sorába számítom, de lések.)
Mert eddig az okozta a legtöbb kárt,
mindamellett azt hiszem, hogy az autono-t

yv
tar

on

ek

Hirdetéseket és nyílttéri
közleményeket
a kiadó-hivatal mérsékel*
árjegyzék szerint számit

Hirdetéseket lapunk
számára elfogadnak:

Eéyes szám ára 5 kr.

Közel egy hónapja, mióta Szege
det tenger borítja. Az izgatottságot,
mely a kedélyek fölött uralkodott,
követte a néma fájdalom, követte a
nyomor megszokása.
Nem dicsekszik Szeged vérző seb
helyeivel, hogy azokkal a világ rész
vétét fokozza. Szeged tűr és remél.
Mig a kétségbeesés halálra fagylalja még a nagy erőt is, ellenben
a remény bátorságot költ s a bátor
ság a csekély erőt is nagy tettekre
képesíti.
Hogy Szeged újra nagy legyen,
hogy ezentúl is betölthesse azon ma
gasztos rendeltetést, melyet nemzeti
múltjához következetesen betöltenie
kell, nagy tettekre van szükség.
Szegedre a teremtés munkája vár.
Pedig a teremtésben a világ alko
tóját csak az ember utánozhatja, mig
a többi lények kényszerült passivitásban bevárni tartoznak a természet
önkénysugalta működését.
A teremtés munkájára hívja föl
Tisza Kálmán Szeged rekonstrukcziójáról tartott beszédében e város pol
gárságát. Fölhívja és biztatja, hogy
e munkában részt vesz a czivilizált
világ, rokonszenvének óriási adomá
nyokban kölcsönözvén kifejezést, részt
fog venni a magyar nemzet és a
magyar állam.
Szeged városa nem volt eddig a
magyar kormány elkényeztetett kedvencze. Mig egyrészt az állam ter
hei egy városra sem nehezedtek oly
mértékben, mint Szeged városára,
mig azt továbbá a Tiszaszabályozás
végzetes művelete egy békét sohasem
élvező élethalálharczra készteté, mely
harezban elszegényedett s melynek
vége szükségszerűen az ellenállhatlan
katastrófa lett: addig se kulturális
intézményeink fejlesztésében, se nem
zeti föladatunk teljesítése körül tá
mogatásba, vagy még csak puszta
jóakaratban sem részesültünk.
Ily viszonyok közt e város pol
gárai , midőn a természet neki
vadult elemei által, a szövetkezett
vihar és tenger által legyőzettek, jö
vőjük fölött majdnem kétségbeestek.
Fölfogja-e majd a mostani város
ellenes kormány Szeged jelentőségét?
Belátja-e azon nagy szolgálatok horderejét, melyeket e helyesen gyarma
tosítónak elnevezett város az ország
nak, nemzetnek tett? Lesz-e elég
őszinte beismerni, hogy mi nem saját
indolentiánk, nem áldozatkészségünk
és kitartásunk hiányával buktunk el ;
hanem vesztünk oka azon lelkiisme
retlen egyéni érdek és tisztátlan
szándék által vezérelt összeesküvés
ben rejlik, melynek az ártatlan neve:
Tiszaszabályozás.
S ha mindezt belátja, birandja-e
magát az ország zilált pénzügyi hely
zetének daczára elhatározni oly, va
lóban óriásinak nevezhető áldozatokra,
melyek ha meg nem hozatnak, Sze
ged volt — de nem lesz többé?
A kormánynak a múltban köve

76. szám

Seged, kedd ápriis 8-án 1879.

Előfizetési föltételek:
Szétküldéssel helyben vagy
vidékre:
Egésx évre . 14 frt — kr.
Félévre. . . 7 frt — kr.
Tegyedévre . 3 frt 50 kr.

Szerkesztőségi és kiadó*
iroda:
Iskola-utca 284-ik szám,
L emelet
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II. évfolyam.

Budapesten: Láng L.. és Társa
Társa, Goldberger \r., Rajnai Vilmos
Vilmos.
Béősben és Hamburgban:
Haasensten és Vogler.
Béosben és M. m. Frank
furtban: Dau.be G. L. és Térsa.

hogy ahol körtöltések építéséről szó volt
is, vagy ahol ezen építés meg is történt,
nem szorítkoztak vagy nem akartak szo
rítkozni tisztán a belsőségek védelmére,
hanem — mi okból, mi okból nem, azt
most nem vitatom — az illető városok
képviselő-tesfületei be akarták vonni a
külbirtoknak egy részét is, az ezen körtöltés
általi biztosításba.
Ennek következménye az volt, hogy a
kivitel sokkal többe került; de következ
ménye az is volt, hogy veszély idején a
védelem sokkal nehezebb, majdnem lehe
tetlen lett; (Úgy van!) mert a várostól
messzefekvő roppant kiterjedésű vonalakat
kellett védeni, ami nagy vész idején majd
nem lehetetlenné vált.
Ezekben kívántam megadni a kormány
nevében az interpelláczióra a választ. Tel
jes tisztelettel kérem a mlsgs. főrendeket,
hogy azt tudomásul venni méltóztassanak.
(Élénk helyeslés.)
Károlyi Sándor gr. meg van elé
gedve a miniszterelnök válaszának legna
gyobb részével. Csupán a szakértők külön
működésére nézve tesz megjegyzést s nem
tartja elégségesnek és czélszerünek, hogy
a külföldi és belföldi szakértők a hazai
szabályozási ügyekkel hosszabb idő óta
foglalkozó és ezekben jártas, bár nem
szakértő egyének nélkül folytassák műkö
désűket. — Nem kívánja, hogy ezen a
társulati ügyekben jártas emberek jelen
legyenek, midőn a szakértő egyének néze
teiket formulázzák. Ezt azért kívánja, ne
hogy az történjék, mi orvosi konzíliumok
nál rendesen történni szokott, hogy a ke
zelő orvos rendelései helybenhagyatnak a
beteg és rokonai megnyugtatása miatt.
így járnának el a külföldi szakértők,
kiket a mi szakértőink, kik 20 év óta
vezetik a szabályozási ügyeket s azokat a
jelen állapotba juttatták, bizonyosan arra
bírnának, hogy nagyon elnézőleg kegyelme
sen ítéljenek fölöttük. ,
Szóló pedig a teljes igazság kideríté
sét kívánja. — Még megnyugodnék, ha a
szakértői tárgyalások mindig a miniszterelnök, vagy a pénzügyminiszter előtt foly
nának, kik jártasak ezen ügyekben; de
minthogy ez nem történhetik meg, kéri
óhajának figyelembe vételét. A közgátakra
nézve megnyugszik a válaszban; ami a
fensiki földeket illeti, kérdi, vájjon a kor
mány — mert ezt a válaszból nem vette
ki — ezekre nézve külön kiván-e gondos
kodni, mert ezt szükségesnek tartja.
Tisza Kálmán megjegyzi, hogy a
fensiki földeket illetőleg csupán annyit
mondhat, hogy meghallgattatni kívánja a
szakértőket; ennél többet a módozatokra
nézve, miután nem szakértő, nem mond
hat Ami a másik kérdést illeti, azt hiszi,
hogy technikai véleményt csak technikus
mondhat, főleg, ha külföldi szakértők
meghallgatásáról is van szó. Az még kér
dés, vájjon a szakértők bizottságilag, eset
leg többség utján nyilatkozzanak-e, vagy
pedig külön külön : mindkettőnek megvan
a maga előnye.
A maga részéről azt hiszi,| hogy sok
kal jobban érzi saját hírneve tekintetében,
a felelősséget az az európai hirü szakértő,
ha nem bizottsági kompromisszumot ir
alá, hanem saját neve alatt maga nyilat
kozik. De akár egyik, akár másik módon
történjék a nyilatkozat, vagy akár egye
sítve is a két módot, nézete szerint a
szakértői vélemény csak szakértőktől ered
hető. .
Külön kell tehát választani a szak
értői dolgokat az admiminisztrativ és
egyéb kérdésektől s külön kell azokat tár
gyaltatni, mert főleg a külföldi szakértők
nem volnának azon helyzetben, hogy admi
nisztratív és hasonló kérdésben döntő véle
ményt mondhassanak, s az eljárás is több
időt venne igénybe. Éz azonban nem zárja
ki azt, hogy midőn a szakértők véleménye’kikéretik, előterjesztessenek azon kifogasok és
panaszok, melyeket a szabályozás ellen
Etikus, de ily ügyben tapasztalotokkal bíró
egyének emelnek.

szeresen üzérkednek.
Minthogy e szikvizes üvegek vevőmnél minden biztosí
tási betétösszeg nélkül vannak, ez utón óvok mindenkit a
czégemmel ellátott üvegek megvételétől, mert ha ilye
nek bárkinél találtatnak, — mellőzve, hogy mily utón jutott
hozzá — a kapitányság közbenjárása mellett elkoboztatnak.
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Ezentúl mindennemű gép- és öntödei munkálato
kat, fémöntvényü kerekeiket bányászati munkálatokra stb.
10—20-—5

Szegeden, 1879. nyomatott Endrényi Lajos és társa könyvnyomdájában.
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L. W AGNER
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II. U n tere A u g a rten stra sse
Nr. 32. & 34.
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melyek néhány év óta a bel- és külföldi malmokban eddig hasz
nálatben lévő köveket mindinkább háttérbe szorítják, és a kisebb
malmokban is, az őrlés kitiinobb minősítése végett igen előnyösek.

adok.

mezőgazdasági gépgyár

c

—

fémöntvényü henger székeiket,

J. PÖLZL

___ r____ j______

Ajánlják
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Marialiilferstrasse 88. II. emelet.
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Budapesten, II. kerület.

most már

tékonyczél iránti tekintettel félig ingyen
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az aluljegyzett gépgyárban.

Fontos

g darabonként 20 forintért

A városi épületek fölépítése érdekében ajánlok

vasöntöde és gépgyár részvény-társulat,

kaphatók
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12,000 litert merítenek,
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GANZ és TÁRSA

I

-------------------- i

U kézzel hajthatók, öntöttvas csővel, melyek mindennemű folyadé- |
p koknak, még iszapos víznek szivattyúzására is alkalmasak és ‘
1 könnyű munka mellett óránként

—

2 arany- és egy ezüst-éremmel kitüntetve

ek

S Viz-szivaííviak ;

nöiruha-üztetem

í Lővinger Fáni

szíkvizgyáros.

Párisi világkiállítás 1878.

j

j kérem ezért megrendeléseiket,
j levél- és pénzküldeményeiket
j ide, címem alatt küldeni.
j
Kiváló tisztelettel

Krausz Hermán,

-------------------------

on

nagymezö-ntcza 24, szám alatt.

Eddig Szegeden létezett

Bécshen van:

Szegeden, 1879. ápril 5-én.

Budapest,

1

Becsből szállítva.
Minden egyéb materialékat, a

I

TEMESVÁRY S.

Ű
h

•j Szives figyelembeI
vétel végett!
I

!

6 frtért 50 kilogr.
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Tudomásomra jutott, miszerint vendéglősöknél és egyéb
üzletekben levő czégemmel ellátott szikvizes üvegek egyesek
által a bedőlt házak romjai alól kipiczéztetnek s ezekkel rend

mesés olcsó áron kaphatók alólirott
Temesváry S.-nél, csupán nagy ver
seny miatt szintúgy uj mint már hasz
nált állapotban, tetőfák, gerendák,
folyosó és ablak rácsozatokat,
boltajtók, kőküszöbök együtt, stb.
a legjobb hírnévnek örvendő építészeti
asztalos műhelyében.
Vidéki megrendelések leggyorsabban,
legszilárdabban és leggyorsabban meg! küldetnek.
20—1
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A pesti önkénytes tűzoltó egylet több
tagjai, Czompó derék parancsnokuk ve
zérlete alatt, ki már a vész idején nagy
szolgálatokat tett, városunkba érkeztek,
azon valóban önzéstelen emberszeretetet
feltételező missióval, hogy a házromok alá
temetett hullák kihúzásában hatóságunk
nak segédkezet nyújtsanak. Saját szeme
inkkel láttuk őket máma munkájukban,
midőn — úgy hiszszük a móra-városrészben — egy házat bontottak és abba be
hatoltak , melyben állítólag, négy hulla
volna eltemetve.
*
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A pénzintézetek ma kezdték meg műkö
désűket. Amint hiteles kutforrásból érte
sülünk a betétek fölmondása, legalább a
mai napon nem felelt meg a várakozás
nak s korán sem bírt a „roham“ jellegé
vel. Az intézetek miuden irányban igyekez
nek a közönség igényeinek megfelelni,
habár különböző üzletkörük és tenné
szelüknél fogva, jiem járhatnak^ el teljesen

Hihetetlen
és mégis igaz.

10,000 drb
ajté és ablak
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A városi kör vasárnap délután
tartott ülésében elhatározta, hogy a leg
közelebbi napokban rendkívüli közgyűlés
megtartását kérendi 20 képviselő által az
árvízkárosultak összeírásának oly formán
való eszközöltetésének elrendelése végett,
amely megfeleljen a Tisza Kálmán előter
jesztésében kifejezett intentiónak. — Ezen
összeírásnak tisztán névsornak kell lennie,
melyben a foglalkozáson és a mostani,
vészutáni vagyoni állapotának, becslés nél
küli kitüntetésen kívül, semmi egyéb ada
tok ne foglaltassanak. Szeged ujjáteremtésének módozataira nézve az irányeszmék
megállapítása már ezidőszerint szükséges
nek tartatván, e czélból egy bizottság kül detett ki, egy előterjesztés kidolgozása vé
gett Fodor István elnöklete alatt, Rosenberg
berg, Szluha, Reizner, Enghi körtagokból,
albizottság már ma ülést tartott s mun
kálatát a holnap tartandó körülésen előterjesztendi.

részint szakértőkből, részint hirlapirókból:
Gellén István, Halácsy Sándor, Péchy An
dor, Leitner Károly, Schwanel Sándor, Ken
det Antal, Návay Gyula, Horváth Ignácz,
Bodoky Lajos, Nagy Dezső, Hundy Kál
mán, Lechner Lajos, Maszák Hugó, Sala
mon Ferencz, Bodola Lajos, Dezseffy Arisz
tid és Erdélyi Gyula. Türr István tábornok
ur szinte csatlakozott az expeditióhoz.
*

A képviselői expeditió ma
érkezett városunkba Titel felől. A parton
nagy néptömeg várta őket és városunk
részéről egy kiküldött bizottság fogadta
jeles vendégeinket. A képviselők és velük
kirándult, névszerint alább fölsorolt szak
értők megérkeztük után rögtön csolnakra
szálltak, s elindulván a Kovács-féle gyógy
szertártól két csapatban, összesen hat jár
müven megtekintették a rombadőlt várost
A felsővárosi lakosságról újabb
s kirándultak az államvasuti hármas híd összeírás történt, melyről következő érde
hoz az ottani árvizlefolyást megszemlélen- kes részleteket közöljük. Összesen 3595
dők. Este 8 órakor összegyűltek társasva lélekből álló 1201 család lakja azon vá
csorára a „Minerva14 fedélzetén. Holnapra ros részt; ezek közül 2670 élelmezendő,
az alföidi vasúti töltésen történő munkák 207 ruházandó volna és 174 agg és be
továbbá az átszakadások és esetleg a pet- teg. A vész óta, az-az márczius 13-ka
resi átszakadás és a percsórai töltésvonal óta 66,750 adag élelmi szer, 87,145 ki
megszemlélése terveztetik. Városunk hely logramm sulylyal osztatott ki a menekül
zetét s a Tiszaszabályozási mizériákat bő tek közt
alkalmuk volt is, lesz is még további uta
kon tanulmányozhatni. Városunk köszönet
Értesítés.
tel tartozik törvényhozóinknak ily tekinté
lyes contingensének, hogy idefáradtak nyo
Zsombolya községe 20 szegedi fiút
morunkat megnézni. Bízunk is abban, hogy kész teljes ellátásra és akár a polgári
városunk rekonstrukcziójának müve az itt iskolában, akár a négyosztályu
időzött urakban buzgó apostolokat nyerend. algymnasiumban, vagy a szintén 4
Hisz lehetetlen e magyar város pusztulását osztályú alreáliskolájában díjmen
látni, anélkül, hogy az elhatározás érlelőd tes tanításra elvállalni.
jék, miként ezen okvetlenül, gyorsan és
Részletes felvilágosítást az alólirt ujáldozatokkal segíteni kell. Az expeditió áll szegedi járásbíróság nyújt, melyhez az ér
következő orsz. gyűlési képviselőkből: Gr. dekelt felek fordulni szíveskedjenek.
Gr.
Somsich Iván, Sváb Károly, Turgonyi Lajos,
Szeged 1879. april 7-én.
Rátli Károly, Kulcsár Lajos, Dániel Ernő,
Tallián Béla,
Végh Aurél, Pap Sándor, Andrássy Gyula,
ujszegedi főszolgabíró.
Boross Béni, gr. Teleki Domokos, Rohonczy Gida, Stoll Károly, Nagy Gábor, VerRohon
hovay Gyula, Tors Kálmán, Szalay Imre,
Ver
A Tisza vízállása Szegeden :
Lukács Béla, Dárday Sándor, Hegedűs Sándor
1879. április 8-án.
Sándor, György Endre, Gergeli Tivadar,
Rácz Athanáz, Hollósy Károlyt Rákovszky György21' 4" 6'" azaz: — 6.76 mtr.
György, b. Orbán Balázs, Éles Henrik,
Illyasevits Jeuő, Novák Gusztáv, Ivády Béla
Béla, Mikó Bálint, Szajbel Gyula, Csatár Zsigmond Felelős szerkesztő :
Zsigmond, Katona Lajos, Szerb György,
Eisenstädter Lukács.
Széli György, Sárközy Aurél és következő

------------------------- ------- ---- ---------------------------------------------

Szeged városának első rendes közgyű
lése tartatott ma a víz óta. A mai gyűlésre
a képviselők oly nagy számban jelentek
meg, hogy a teremben alig tudtak helyet
találni. Ez nemcsak azért szerfölött örven
detes, mert azon természetes érdeklődés
ről tesz tanúságot, melylyel városunk sorsa
iránt viseltetnek, hisz a város sorsa, most
majdnem ugyanazonos minden egyes pol
gáréval, hanem örvendetes azért, hogy itt
vannak, hogy már, ahogy, úgy elhelyezked
tek itthon. A gyűlés részletes tárgyalását
holnapi számunkra kell halasztanunk. A köz
gyűlés legérdekesebb mozzanatát képezte
Bakay Nándor orsz. képviselőnk előter
jesztése azon tapasztalatokról, melyeket fönn
a kormány és leginkább a honatyák köré
ben tett. Ha mindaz úgy van, mint Bakay
ur előadta, s nincs okunk abban kételkedni,
úgy meglehetünk az uralkodó hangulattal
elégedve, és merhetünk remélni. Várhat
juk, hogy teljesedésbe megy királyunk feje
delmi szava, hogy: Szeged lesz és szebb
lesz mint volt. Bakay ur előadása sze
rint, kormány szintúgy mint képviselöház
nemcsak ismerik helyzetünket, s tudják,
hogy szenvedéseinket mi és kik okozták,
hanem el is vannak határozva rajtunk segí
teni. Tisza beszédében foglalt Ígéreteinek
szép illustrátiója volt az, mikor Szeged váro
sának képviselője, ki a szélső ellenzékhez
tartozik, e kérdésben bizalmának adott kiejezést a kormány intentióira nézve. Mi

egyenlő módon. Mig a kisebb üzletkörrel s
betétekkel biró intézetek bátran mozoghat
nak, néha a kikötött fölmondási időn belül
is a szeged-csongrádi takarékpénztár a föl
mondási időkhöz, a könyvecskéken is ol
vasható szabályok értelmében szigorúan
ragaszkodik. De nem is lehet méltányos
kívánsága sem egyeseknek, sem általában
a közönségnek, hogy ma többet telje
sítsen egy intézet a kötelességénél. Meg
vagyunk azonban győződve, hogy az első
hetek lefolytéval, mihelyt az intézetek egé
szen tájékozva lesznek, azok régi előzé
keny eljárásukhoz ismét vissza fognak térni.
*
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is hasonlóan nyilatkoztunk. Ne engedje a
gondviselés, hogy csalódjunk. A közgyűlés
midőn szeretett királyunk iránti mély há
laérzetének adott kifejezést, csak minden
szegedi polgár szivének érzelmeit tolmá
csolta. Ámde szegények vagyunk. Alig
köszönhetjük meg az uralkodó látogatá
sát, már is uj kérelemre szorultunk. —
Sokunknak meggyőződése az, hogy Szeged
csak úgy fog phőnixként romjaiból föltámad
hatni, ha a város egyik nagyobb része a
vár helyére épülhet. A közgyűlés a vár
minden általunk teljesítendő kárpótlás nél
kül való átengedését kérelmezendi ő fel
ségétől. A várat megváltani képtelenek
vagyunk. A király nagylelkűségétől vár
hatjuk tehát annak megszerzését. Ez
irányban fog ő felségéhez kérő fölirat me
nesztetni. Egyúttal a honvédelmi minisz
térium is föliratilag megkerestetik ké
relmünk mielőbbi kedvező elintézésében
való közreműködésre és támogatása végett.
*
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Attól nem tart, hogy a külföldi szak
értők iránti kíméletből és elnézésből ne
mondanák meg határozottan véleményü
ket Nem akarja fölemlíteni a tudomány
emberei között létező antagonizmust és
hiúsági tekinteteket, melyek az össze
beszélést kizárják, de azt hiszi, hogy a
külföldi szakértő legfölebb sima fog lenni
a hazai szakértők iránt kifejezéseiben, de
attól nem fél, hogy midőn a külföldi szak
értő saját neve aláírásával azon vélemény
helyességéért felelősséget mond, melyet
kimond, akkor magát bárki kedvéért ki
tegye annak, hogy saját renomméját kom
promittálja. Kéri a válasz tudomásul vé
telét.
A ház a választ tudomásul veszi.

