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nács, hogy az csak birtokon kivül felebbezhotő 

meg, ezt a határozatot azonban módosítani fog-

ják, mert az 1911. óvi kövezési programot még 

nem hagyták jóvá ós igy különben sem lehetne 

hozzáfogni a munkához. Igy a kérdés a köz-

gyűlés eló kerül, amelynek azonban a tanács 

javasolni fogja, hogy birtokon kívül való feleb-

bezós kimondásával hozzon határozatot ebben 

a kérdésben. 

Mindenesetre figyelembe kell veni'.i egy olyan 

körülményt, amely közelről érdekli nemcsak a 

hatóságot, hanem a Tisza Lajos-körut adózó 

polgárait. Ugyanis köztudomásu, hogy amig a 

kocsiút aszfaltozásának költségei csak a 

hatóságot terhelik, addig a gyalogjáró költ-

ségeit felerészben a háztulajdonosok vise-

lik és csak felerészben a város. Ezért tehát a 

hatóságnak legfőbb kötelessége őrködni arra, 

hogy ezt az ajánlatot fogadja el, amely leg-

kevésbé terheli meg a háztulajdonosokat ós 

amellett anyaga a legjobb. 

A Pick és Tóbiás-cég iránt való méltányos-

ságból megkérdezte a tanács a céget, hogy 

hajlandó-e próba-aszfaltozásra elvállalni a Köl-

csey-utca egy részét komprimó-aszfalttal s az 

Arany János-utcát gőzhengorelt aszfalttal, de 

nem az általa ajánlott negyven filléres, liánom 

husz filléres föntartási dij mellett. Ha a Pick 

és Tóbiás-cég a próbaburkolást vállalja, akkor 

ajánlatait, mint nem kezdő cég pályázatait a 

város tanácsa a jövőbon inkább veheti figye-

lembe. 

x Ha l asz t ás t ké r a mérnökség . A szegedi 

mérnökség a Buvár-tó feltöltési terveinek elké-

szítésére tizenöt, a Vörösács-utca rendezésére 

negyven és az Eötvös-utca rendezésére is negy-

ven napi halasztást kórt. A tanács csütörtöki 

ülésén a halasztásokat engedélyezte. 

x A T iszapar t ko r l á t j a . A közgyűlés elha-

tározta, hogy a felső Tiszapartot százhatvan 

méter hosszú korláttal látja el. Most a tanács 

fölhívta a mérnökséget, hogy foganatosítsa a 

határozatot ós a korlátot készíttesse el. 

x Ár le j tés a z u t ak ra . Az 1911. évi útépítés-

hez szükséges terméskő és zúzott kavics szál-

lítása ügyében az útügyi bizottság csütörtökön 

délelőtt Lázár György dr, polgármester elnök-

lésével ülést tartott. A kó'ssállitásra beérkezett 

és átszámított ajánlatok a követkozők: (alapár 

55,011 korona) Rippner Fülöp ajánlata 54,398 

korona 80 fillér, Guttmann báró uradalmáé 

55,750 korona 80 fillér, Kemény Manóé 54,776 

korona, Taussig Dávidé (első számú) 51,757 ko-

rona 40 fillér, (második számú) 52,883 korona, 

Roheim Károly ós fia cégé 53,030 korona 10 

hllér. Legolcsóbb Taussig ajánlata, legjobb mi-

nőségű a Roheim-cégé. A bizottság a Roheirn-
cég ajánlatát fogadta el. A zúzott kavics szál-

lítására beérkezettgjés átszámított ajánlatok 
ezek: (alapár 47,274 korona) Rippner Fülöp 

47,782 korona 80 fillér, Guttmann báró 48,577 

korona 20 fillér, Kemény Manó (első számú) 

46,736 korona, (második számú) 43,654 korona, 

Taussig Dávid 53,019 korona 80 fillér, Roheim 

károly és fia (első számú) 39,751 korona, (má-
B°dik számú) 44,011 korona 50 fillér, állami 

hánya (kedvezmónyos szállítással) 34,263 korona 
2 0 fillér, (rendes szállítással) 42,009 korona. A 

bizottság az állami bányák ajánlatát fogadta el. 

A város kérni fogja a kereskedelmi kormány-

45' a kedvozményes szállítást. 

§ Vál tóhamisi tó őrült. Busa Pál szegedi 

lisztkereskedő, ki nemrégen került ki a tóboly-

dából, hamis aláírásokkal ellátott váltóval ká-

rosította meg Tápai Zsigmond szegedi gabona-

kereskedőt. Az orvosi szakvélemény szerint a 

váltóhamisitó Busa még mindig őrült ós ennek 

alapján a szegedi fiüntetőtanács fölmentő Ítéle-

tet hozott. Ezzel szemben az ügyész semmiségi 

panaszszal él, mert Busa már többször köve-

vetett ol hasonló bűncselekményi, sőt állan-

dóan ravasz fondorlatokkal iparkodott ember-

társait megkárosítani. Most is három rendbeli 

okirathamisitás miatt folyik ellene az eljárás. 

Ha pedig őrült, akkor közveszélyes, mert állan-

dóan csalás utján akar pénzhez jutni, — tehát 

miért hagyják szabadon? Az őrültség nem en-

gedély, hogy bűncselekményeket szabadon, bün-

tetés nélkül követhessünk el. A vádlottat 

mégis fölmentették s a vádlott mégis szabadon 

marad. 

§ A szerelmesek. A szegedi törvényszók 
büntetőtanácsa szándékos emberölés vétségé-
vel vádolta Bari Istvánt. Bari szegedi iparos 
beleszeretett Bakacsi Etel szegedi varróleányba, 
ki viszonozta a legény érzelmeit. A két sze-
relmes, mert a szüleik ellenezték a házasságot, 
a halálba akartak egyesülni. Még. ez sem sike-
rült nekik, mert Bari István revolverfegyverrel, 
amikor rálőtt a leányra s önmagára, a golyó 
nem adott halált. Mindketten fölgyógyultak. 
Bakacsi Etel sirva adta elő, hogy ő beleegye-
zett, ho y Bari először őt, azután meg saját 
magát a közös pénzen vásárolt revolverrel 
agyonlője. A szegedi büntetőtanács, miután 
Bakacsi Etel vallomásából kitűnt, hogy szán-
dékos emberölésről szó sincs, Bari Istvánt föl-
mentelte a szándékos emberölés vádja alól. 

§ M i n dennap i tör ténet a ko r c smában . A 

szegedi törvényszék esküdtbirósága csütörtö-

kön tárgyalta Varga Bálint hódmezővásárhelyi 

kútfúró bűnügyét. Varga Bálint 1910 október 

16-ikán Nagy Imre vendéglőjében mulatott. 

Ugyanabban a helyiségben borozgatott Szabó 

Imre hódmezővásárhelyi iparos is, kivel szó-

váltásba keveredett. Már meglehetősen sok 

bort fogyasztottak, mikor a szóharc annyira 

kiéleződött, hogy tettlegességre került a dolog. 

Szabó Imre Varga felé legyintett a kezével, 

de még nem ütötte meg, mikor Varga rá-

kiáltott: 

— Ide üss, ba mersz! 

Szabó még mindig nem ütötte meg Vargát. 

— Gyáva vagy. Nem mersz ütni — provo-

kálta Varga Szabót. Szabó erre se szó, se 

beszéd, arcul ütötte Vargát. Varga elrohant a 

vendéglőből. Egy vaskereskedésben pisztolyt 

vásárolt, azután visszament a vendéglőbe. 

Szabót azonban már nem találta ott, mert idő-

közben elment egy másik korcsmába. Varga 

keresésére indult ós a Foliór Pál-féle korcsmá-

ban rá is akadt és ekkor közvetlen közelből 

rásütötte a pisztolyt. A golyó Szabó jobb sze-

mébe fúródott, amely rögtön t kifolyt. Csak a 

véletlen szerencsének köszönhette a szeren-

csétlen, hogy életben maradt. Varga a tör-

vényszék előtt ma azzal védekezett, hogy nem 

akarta meglőni Szabót ós liogy öntudatlan 

állapotban volt, mert időközben nagy mennyi-

ségű bort fogyasztott. A bíróság több tanú 

kihallgatása után Vargát egy évi börtönre 

Ítélte. Érdekes epizódja volt a tárgyalásnak, 

hogy a szegedi törvényszéken ezúttal szerepelt 

először nőorvos. A bíróság Genersich Margit 

dr-t, a hódmezővásárhelyi szemkórház igazgató 

főorvosát rendelte be szakértőül. 

§ A vén pereces. A szegedi gyerekeknek az 
utcán kedves kiáltószó ez: 

— Perecet vegyenek, friss ropogos perecet ! 

Ki nem ismeri az öreg Árvái Sándor bácsit, 
a mozgó péket. Nagy panaszával ott siránko-
zott csütörtökön a szegedi büntetőtanács 
előtt: 

— Én mentem, a Tubán István meg jött és 
egyenesen nekem hajtott a kocsijával. El is tö-
rött az egyik lábam. 

— Kívánja a megbüntetését? — kérdezte az 
elnök. 

— Nem, nem kívánom, hanem ki akarok 
egyezni. Én szegény ember vagyok. 

— Hogy aKar kiegyezni ? 
— Fizesse meg a lábam. 

Az elnök kijelentette, hogy a törvényszéken 
nem lehet üzleteket kötni és Tubánt egy hó-
napi fogházra Ítélte. Az öreg pék meg fogta a 
kosarat és kínálta a friss pereceket, hátha igy 
lehet a törvényszéken üzleteket kötni. 

Csak rfiuid ideig! 
A volt Alföldi bazár összes árui-
nak nagyban és kicsinyben való 
bámulatos olcsó elárusitása ma 
megkezdődött. N , _ - ~~ 
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KÖZGAZDASÁG 
(—) Az ag r á r i u sok pa rce l l á zó b ank j a . A 

kormány és az agráriusok égisze alatt álló 

parcellázó bank nemsokára már meg is fog ala-

kulni. Az uj bank alaptőkéjót egyelőre tízmillió 

koronára tervezik. A földbirtokokra adandó 

jelzálogkölcsönöket az Országos Központi Hitel-

szövetkezet, az Osztrák-Magyar Bank és a 

Földhitelintézet fogják átvállalni. Mondják, hogy 

a Jelzálog-Hitelbank ós a Magyar Telepítő és 

Parcellázó Bank is szeretne részesedni az uj 

alapításban. 

(—) A z Osz t r ák-Magyar Állainvasiit-Tár-

saság mér lege . Az Osztrák-Magyar Állam-

vasut-Társaság mérlege minden valószínűség 

szerint csak a jövő hónap elején készül el. Az 

osztalék, mint azt már jelentettük, harminc-

három vagy harmincnégy frank lesz. Értesülé-

sünk szerint a társaság tavaly megállapított 

beruházási programja értelmében a következő 

két óv alatt négy-öt millió koronát iog vállala-

taiba beruházni. Az üzleti jelentésben hir sze-

rint arról is szó esik majd, liogy a társaság 

igen meg van elégedve a sokat emlegetett ma-

gyarországi, különösen a resicai müvek ered-

ményeivel és nem gondol arra, hogy ezeket 

most értékesítse. 

(—) P a p o k és a b ankok . Tudvalevő, hogy 

a mult év novemberében a római konzisztórium 

egy dekrétumot bocsátott ki, amelyben meg-

tiltotta a római katolikus lelkészeknek, hogy 

világi pénzintézeteknél állásokat foglaljanak 

el. A dekrétum négy hónapi határidőt adott, 

hogy a papok ilyen állásaiktól megváljanak. Az 

ausztriai egyházi hatóságok keveselték ezt a 

négy hónapi terminust, mire a Szentszék kct 
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VEGELADA HOLTZER DANIÉI, rí! 
— Széchenyi-tér. 


