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KÖZIGAZGATÁS 
Szeged város közgyűlése. 

(Saját tudósítónktól.) Szeg/ed város törvény-

hatósági bizottsága pénteken folytatta és 

egyben be is fejezte a februári közgyűlést. 

A tárgysorozatnak hátralevő huszonhat 

pont já t tárgyal ták le, fölszólalás egy-két 

ügynél akadt csak és a közgyűlés a tanács 

javaslatait minden pontnál magáévá tette. 

A közgyűlés elfogadta a módosított köve-

zetvámdij szabályzatot. Nagy többséggel el-

határozta, hogy a régi szeszgyár telkét 

négyszögölenkint hét és fél koronáért meg-

veszi. Ez a ké t ügy volt a legfontosabb 

tárgya a mai ülésnek, amelyről az alábbi 

tudósí tásunk számol be. 

Elnök: Lázár György dr, polgármester. 

Jegyzők: Taschler Endre főjegyző, Tóth Mi-

hály dr, tiszteletbeli tanácsos és Ferenczy Béla 

aljegyzők. 

A mult ülés jegyzökönyvének hitelesítése 

után a közgyűlés a Dugonics-utcai polgári 

leányiskola terveit elfogadta ós a 141.000 ko-

rona építési költséget megszavazta. 

Bokor Pál polgármoster-helyettes javaslatára 

kimondta a közgyűlés, hogy a Szent Rókus-té-

ren a templom bejáratánál két ivlámpát állíta-

nak föl. A többi lámpát akkor helyezik csak el 

a téren, ha a légszeszgyártól kedvezőbb föltó-

telek mellett kap a város világító anyagot. 

Gaál Endre dr előterjesztésére kimondta a 

közgyűlés, hogy a szegényházban ezer korona 

költséggel üvegházat építenek. 

A nőiparegyesület évi ezor korona segélyén 

kivül ezer korona pótsegélyt kért a várostól. 

A pótsegélyt a közgyűlés megszavazta. 

Ligeti Béla és társainak a közvágóhíd építé-

sénél letett óvadékát a tanács visszatartotta, 

mert a vállalkozók által szállított kályhák 

rosszak voltak. A tanács határozata ellen a 

cég fölebbezett, de a közgyűlés elutasította a 

fölebbezést. 

A közgyűlés elfogadta az 1910. óvi vízvezetéki 

tartalék-alapot. 

(Gépész-mérnököt!) 

Bokor Pál polgármester-helyettes elmondja, 
hogy a közvágóhidi jéggyár gépberendezése 
javításra szorult és ezért a tanács a közgyűlés 
utólagos jóváhagyása reményében négyezer-
kétszáz koronát fordított a munkákra. Kéri 
ennek az összegnek a megszavazását. 

Wimmer Fülöp hangsúlyozza, hogy mindaddig, 
amig megfelelő szakférfiú nem vi»yáz a gép-
berendezésekre, nem szűnnek meg ezek az álla-
potok. Most négyezer korona kell javításra, de 
ezek a kiadások megismétlődnek mindaddig, 
amig nem szervezik a városi gépészmérnöki 
állást. Nincs kifogása a mostani gépészeti felü-
gyelő ellen, de sürgeti a gépészmérnöki állás 
szervezését. 

Tóth Mihály főmérnök fölszólalása után a 
polgármester kijelentette, hogy a gépészmérnöki 
állás már szervezve van ós csak a minisztérium 
jóváhagyó határozatától függ, mikor tölt ik be 
ezt az állást. A közgyűlés ezután megszavazta 
a tanács javaslatát. 

A közgyűlés Vadász Lajos felsőközponli tisz-
teletbeli alkapitány nyugdíjazásához hozzájárult. 

A tápéi komphoz vezető ut olyan rossz álla-
potban van, hogy a közlekedés szinte lehe-
tetlen. A közgyűlés már hozzájárult, hogy ke-
leti irányban vezessék az utat. Össze kell kötni 
az utat a makói úttal. A tanács javasolja, hogy 
az ut kiépítését kótezernégyszáz korona költ-
séggel rendelje el a közgyűlés. A javaslatot el-
fogadták. 

A közgyűlés az állattenyésztési szabályrende-
letet, a közlegelői szabályrendeletet Dobay 
Gyula dr, Papp István ós Fajka Lajos dr föl-
scólalásai után módosította, 

(A kövezet-vámdij.) 

Balogh Károly tanácsnok bejelenti, hogy a 
kövezet-vámdijszabályzatot a közgyűlés annak 
idején visszaadta a tanácsnak, hogy újból dol-
gozza át. A tanács a javaslatot az elhangzott 
főlszólalások értelmében átdolgozta, módosí-
totta és kéri most a közgyűlést, hogy fogadja 
azt el. Az uj szabályzatban az elsőrendű fo-
gyasztási cikkekre eső vámok megmaradnak és 

csak azoknak a vámját emellek, amelyek fény-
űzésre szolgálnak. Az ilyen cikkre 12, 30 ós 
50 filléres vámtételekot állapítottak meg. A 
gabonavámokat száz kiiogrnmmonkint harminc 
fillérben állapodtak meg, ezt javasolta a kamara 
is. A favámot két fillérről négy fillérre emelték 
föl. Az ipari célokra szolgáló barnaszenet két 
fillér vám terheli. A cement vámját leszállítot-
ták négyről három fillérre. A javaslatot elfoga-
dásra ajánlja. 

Szabó Gyula kéri, hogy a transitó-vamtra 
vonatkozó részt hagyják ki a tervezetből Egyéb-
ként a javaslatot elfogadja. 

A közgyűlés magáévá lette Szaiai Gyula mó-
dosítását és annak figyelembevételével általá-
nosságban elfogadta a javaslatot. 

A részletes tárgyalás során Wimmer Fülöp a 
szénvám tételeknél szólal föl. A bar a szén és 
más fajta szenek közötti különbséget ugy kí-
vánja megállapítani, hogy a barna szenet ne-
vezzék bajai szénnek. 

Szabó Gyula Wimmer módosításával szemben 
aggálylyal viseltetik, mert azt a miniszter nem 
hagyná jóvá. 

A közgyűlés Wimmer Fülöp módosítását el-
fogadta. A javaslatot részleteiben is elfogadta 
ezután a közgyűlés. 

Bokor Pál bejelenti a Bihari-tó és Debreceni-
utca közötti városi telkek eladását. Névszerinti 
szavazás utján négy szótöbbséggel a közgyűlés 
hozzájárult a telkek eladásához. 

(A tépi szeszgyár telke.) 

Koczor János tanácsnok bejelenti, hogy a 
Back Jenő ós társa tulajdonát képező régi 
szeszgyár telkét a város megveszi. A kérdés 
harmadszor van napirenden. Ajánlja a tanács 
nevében, hogy a javaslatot fogadják el. 

Becsey Károly dr ellenzi a javaslat elfogadá-
sát. Nem ajánlja a telek megvételét, hagyják 
ezt a kórdóst későbbi időre. 

Wimmer Fülöp kijelenti, hory amikor meg-
hallotta, hogy a tanács megakarja venni a tel-
ket, üdvözölte a tanácsot. Mert a telek na-
gyon olcsó, meg kell venni, nem szabad várni 
addig, amig a telek drágább lesz. Arra a te-
lekre szükség lesz. Ha tüzérezred jön ide és 
fog ide jönni, akkor lőhet ott kaszárnyát épí-
teni, de más célra is föl lehet használni a 
telket. Határozottan ajánlja a telek megvéte-
lét, amikor ahoz ilyen ölesén lehet jutni. 

Koczor János fölszólalása után névszerinti 
szavazással 42 szavazattal 5 szavazat ellen ugy 
döntött a közgyűlés, hogy a város a telket 
megveszi. 

Néhány kisebb ügyet intéztek el még ezután. 
Karesl József őrnagynak kilátásba helyezték a 
magyar honpolgárság elnyeréséhez szükséges 
jogokat, a közgyűlés lelkesen megéljenezte az 
őrnagyot. Hat óra felé járt már az idő, amikor 
Lázár György dr, polgármester bejelentette, 
hogy szombaton délután hat órakor hirdeti ki 
a városháza erkélyéről a népszámlálás ered-
ményét, amihez a bizottsági tagokat meghívta. 
Ezután az elnök még boldog farsangi napokat 
kiván a városatyáknak ós berekesztette a feb-
ruári közgyűlést. 

MULATSAGOK 
A k a l i k ó b á l r ó l . A szombati báli éj fényes 

sikerének érdekében a rendezőség már a leg-
utolsó intézkedéseket is megtette. Az érdeklő-
dós a mai nappal a legnagyobb. A vidékiek, 
kik szintén hivatalosak az ezeregy éjbe illő 
fényes bálra, seregestől lepik el a várost. Az 
összes szállók kiakasztott megtelt tábláikkal 
már messziről hirdetik az óriási érdeklődést, 
melyet a közönség tanusit. A szállóbeli zsú-
foltságnak, csaknem egy kellemes és itt Sze-
geden még eddig egyetlenegy alkalommal sem 
kószitett meglepetés esett áldozatul. Ugyanis 
Keglovtch Emil Szeged város ós az Alföld leg-
nagyobb fényképésze a Tisza-szálló két szobá-
jában — amit óriási harcok után, sőt a keres-
kedelmi utazók egyenes kijátszásával — mag-
nézium- és villanyfény mellett fénykép fölvéte-
leket fog készíteni. Igazán szerencse, hogy a 
meglepetés sikerül. Szinte már magunk előtt 
látjuk a szép leányokat és hogy a férfiak se 
haragudjanak s szép férfiakat kalikó ruhában, 
kalikó mellényben. Készit mindenféle képet, 
vizit képtől családi képekig. Levétel heti magát 
mindenki. Szüksége is van mindenkinek a fény-
képekre. Meg kell örökíteni mindenkinek ma-
gát, mert „Egyszer esik esztendőben víz-
kereszt" és épen igy egyszer van egy évben 
kalikó bál is és igy alkalom arra, hogy kalikó-
ruhában és „kalikó kedvben" levétesse magát 

mindenki. Tehát mindönki lépjen a gép oló jó-
kedvvel ós azzal az elhatározással, hogy egy 
maradandó emléket a bálról magának okvetlen 
szerezzen. A páholyok ugy a földszinten, mint 
az emeleten mind elkeltek. Jegyek (csalód, 
személy, táncos) szombaton délig a báli irodá-
ban, városháza (telefon 601) déli tizenkét óra 
után a Tisza-szállóban kaphatók. 

Sz í nészek á l a r cos b á l j a . A szoxedi szín-

társulat álarcos bálja iránt nagy érdeklődés 

mutatkozik, A keddi bálra a jegyeket jórészt 

már elkapkodták és remélhető, bogy a Lloyd-

termot színültig fogja megtölteni erre az alka-

lomra az elegáns közönség annál is inkább, 

mert az álarcokat éjfélig tiszteletben tartják. 

Az álarcos bál rendezősége, élén Csiky László-

val, mindent megtesz a siker érdekében. 

A k a t o l i k u s k ö r estélye. A szegődi kato-
likus kör vasárnap este fél kilenc órakor saját 
helyiségében fursungi estólyt tart, amelyet 
táncmulatság követ. A műsor ez: 1. Grieg: A 
pillangó, zongorán előadja Frankó Margit. 2. 
A tanú, Várady Antaltól, szavalja Nagy József 
dr, tanár.|3. Kasteneder H.: Holdvilágos éj Ar-
cóban, citera-duette, e őadják: Szűcs Rózsi és 
özvegy Reviczky Orbánné. 4. Részlet a Ssckin-
geni trombitásból, bassus-bariton szóló, énekli 
Itietly Aurél, zongorán kiséri Meák Gyula. 5. 
Kuruc dalok, tárogatón cigányzene-kísérettel elő-
adja Bozó Andor. 6. a) Stange M.: A megtért, 
b) Abt F.: A híd, énekli Cholnoky Margit, zon-
gorán kíséri Meák Gyula. 7. Melagéna, spa-
nyol tánc, lejtik : Maczkó Ilona és Maczkó 
Irma. 

Sz indaraboM estély. Az ujszegedi ifjúsági 
közművelődési egyesület szombaton a felső-
városi kiskaszinó nagytermében miikedvelői 
előadással egybekötött táncestélyt rendez. Ba-
lassa Ármin dr A parasztszivek paraszttragé-
diáját és Murai Karoly A virágfakadás cimü 
vígjátékát játszák. A rendezőség, élén Vida 
János elnökkel és Sántha Ferenc főrendező-
vel, mindent elkövet, hogy az estély jól sike-
rüljön. 

TÖRVÉNYKEZÉS 
§ Verekedés az ú j v i d é k i t á r gya l á son . 

Újvidékről jelentik: Tapavica árvaszéki elnök-

helyettes rágalmazási pőrében ma délelőtt tar-

tották meg a pörboszédeket. Az egyik vádlott, 

Bajcs Lázár dr, ügyvéd, védöbeszédében kimu-

tatta, hogy Tapavica félrevezette a bíróságot. 

Beszéde közben egy röpiratot vágott Tapavica 

fejéhez, mire a biró rendreutasította. Slezák 

Lajos képviselő, Tapavica ügyvédje, összeszólal-

kozott az egyik vádlottal, Macedonics Vladimír-

ral, aki igy kiáltott a képviselő felé: 

— Önnek nincs annyi erkölcse, mint a bére-

semnek 1 

ítéletre szombaton kerül sor. 

§ E l i té i t jegyző . Érdekes rágalmazási pőr-

ben hozott Ítéletet csütörtökön a battonyai 

járásbíróság. Harsányi Gyula mezökováosházi 

jegyző néhány hónappal ezelőtt többek jelen-

létében azt óllitotta Róth Salamon mezőkováes-

házi kereskedőről, hogy pénzhamisító. A keres-

kedő emiatt biróság elé állította Harsányi 

jegyzőt. A biróság Harsányit becsületsértés 

vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért két-

száz korona pénzbüntetésre és a fölmerült 

összes költségek viselésére kötelezte. 

§ T i zenké t éves vád lo t t . Egy tizenkét éves 
cselédleány állott pénteken a szegedi királyi 
törvényszék büntetőtanácsa előtt. Szabó Zsófi-
nak hívják és sikkasztással, lopással, meg csa-
lással vádolta & királyi ügyészség. Cselekmé-
nyeit a kis cseléd ugy követte el, hogy a gaz-
dája terhére szalagot vásárolt, barackot lopott, 
végül pedig, mikor petróleumért küldték a 
boltba, a pénzen csokoládét vett s azt megette. 
A büntetőtanács Szabó Zsófiát javító nevelésre 
itélte, amibe a kisleány nem akart belenyugodni. 
A tárgyaláson jelen volt a leány apja is, aki 
nem akarta engedni, hogy elvigyék a leányát. 
Pókay Elek elnök megmagyarázta neki, hogy 
az Ítélet jogerős, mire a leány toporzékolni kez-
dett s kiabált, hogy öngyilkos lesz. A tizenkét 
éves vádlottat letartóztatták s holnap beszál-
lítják valamelyik javitóintőzetbe. 


