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( Városrendezési ügyelc.) 

Bokor Pál polgármester-helyettes előadja, hogy 
a középitészeti tanács nem hagyta jóvá a köz-
gyűlésnek azt a határozatát, amelylyel a Tisza 
Lajos-körut fáinak a Boidogasszony-sugáruttól 
kezdve való meghagyását rendeli el. Javasolja, 
hogy a közgyűlés fogadja el a középitészeti ta-
nács álláspontját. A közgyűlés igy határozott. 

A tanács a Gizella-tér rendezése kérdésében 
azt javasolja, hogy ezzel a tárgygyal akkor fog-
lalkozzék a közgyűlés, ha a zárszámadást tár-
gyalják. A javaslatot elfogadták. 

Fekete Béla dr, ügyvéd megfölebbezte a ta-
nácsnak azt a határozatát, Hmelylyel az aszfalt-
főző katlanoknak a Piispök-telekre való áthe-
lyezését rendelte el. A tanács a fölebbezés 
elutasítását javasolja. 

Balassa Ármin dr ezzel a kérdéssel kapcso-
latban fölvilágosítást kér arra nézve, mi törté-
nik a Vörösmarty-utca és a törvényszéktől az 
üzletvezetőségig terjedő útvonal aszfaltozásával ? 

Bokor Pál polgármester-helyettes kijelenti, 
hogy ezeket az utvonalakat még ebben az évben 
kiaszfaltozzák. 

A közgyűlés a választ tudomásul vette, Fe-
kete Béla dr fölebbezósét pedig elutasította. 

Gaál Endre dr előadja, hogy az építendő uj 
zeneépület fölépítésére szűkség van két telek 
kisajátítására. Az egyik a Bajza-utcában lévő 
Ivánkovits-féle ház, amelyért a tulajdonos 
47.500 koronát kór. A közgyűlés, miután a ki-
küldött bizottság is javasolta a liázvótelt, elha-
tározta az ingatlan megszerzését. 

A közgyűlés József főherceg szobrára kétszáz, 
a nagykanizsai református misszió részére ötven, 
az önkéntes tűzoltóknak pedig ötszáz korona 
segélyt szavazott mog. 

(A liülvátn.) 

Balogh Károly tanácsos előadja, hogy Hoff-
mann Ignác indítványt terjesztett be arra 
nézve, hogy a hidvámot töröljék el. A kórdóst 
a pénzügyi bizottság tárgyalta és azt java-
solja, hogy utasítsák a tanácsot arra, hogy a 
költségvetés tárgyalása során a kérdést tár-
gyalja és annak idején tegyen előterjesztést. 

Balassa Ármin dr elfogadja a javaslatot és 
arra kéri a tanácsot, hogyha foglalkozik a kér-
déssel terjeszsze ki a hidvámmentességet a ter-
hes kocsikra is. 

Hoffmann Ignác elfogadja a tanács javas-
latát, bizik annak a szociális érzésében ós meg 
van győződve arról, hogy a hidvámjövedelem 
többé nem szeropel a költségvetésben. 

Pillich Kálmán fölszólalása után a közgyűlés 
a tanács javaslatát elfogadta. 

Elnök az előrehaladott időre való tekintet-
tel a közgyűlést este hat óra után felfüggesz-
tette ós a tárgyalás folytatását csütörtökön 
délután négy órára halasztotta. 

Figyelmeztetés! 
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§ A p le tykdzók . Baksai Géza és Dumoi Mi-

hályné törökkanizsai lakosok, veszedelmes 

konkurrensei ós ellenségei voltak egymásnak. 

Dumoi Mihálynó ahol tehette ártott Baksai 

Gézának és igen természetesen Baksai Géza 

sem kímélte Dumoi Mihálynót. Foglalkozásra 

nézve, mindkettő éjjeli mulatóhely tulajdonosa 

volt. Baksai elegánsan kötött üzleteket, sőt kül-

földre is importált árukat. Egy izben, mikor 

két leányt akart Szerajevóba szállítani Neumann 

Jakabnak, Dumoi Mihálynó följelentette kolle-

gáját. A följelentésnek meg is volt az ered-

ménye, mert Baksai Gézától, illetve közös ház-

tartásban élő nőjétől Herczeg Máriától meg is 

vonták az éjjeli üzletre vonatkozó engedélyt. 

Baksai Géza sem maradt adós, besúgta a 

csendőrségnek, hogy Dumoi Mihálynó azt a hirt 

terjeszti Jeszenszky András csendőrörmesterröl, 

hogy száz koronát adott neki és azért vonták 

meg az engedélyt Baksaitól. A szegedi törvény-

szék büntetőtanácsa ma felelősségre vonta 

Dumoi Mihálynét, aki természetesen mindent 

tagadott. Tanukat is hozott magával, szép 

kisasszonyokat, akik ugy vallottak, mint a 

karika csapás. De egy baj volt, Baksai Géza is 

hozott tanukat ós ezek se voltak férfiak, hanem 

mind a gyöngébb nemből kiválogatott virág-

szálak. Kihallgatta a biróság: Jeszenszky Andrást, 

Szabó Erzsébetet, Herczeg Máriát, Igaz Rózáit 

ós Bukács Magdolnát. A tanuk össze-vissza 

vallottak, liol egyiknek, hol a másiknak a ja-

vára dőlt az igazság mérlege. Végül mégis 

Dumoi Mihálynét itólte el a biróság, mégpedig 

három napi fogházra. 

§ Szövetkezet h am i spén z gyá r t ás ra . Ma-

rin János jómódú rémi gazdálkodó valami cse-

kélység miatt a bajai törvényszéki fogházba 

került, ahol egy cellába csukták Nagy István 

rovottmultu csavargóval, aki Murin Jánosnak 

igen érdekes dolgokat mondott el. Dicsekedett, 

hogy ő különb pénzt csinál, mint a körmöc-

bányai pénzverő intézet. Marin beugrott a 

ravasz embernek és megígérte neki, hogy ha 

kiszabadulnak társas viszonyba lépnek. Marin 

jómódú ember volt, minden pénzét rászánta a 

hamispénz gyártásra. Mikor kiszabadultak, 

Marin magával vitte Nagy Istvánt, aki a gaz-

dag ember házában rendezte be a pónzgyárát. 

Nagy István készítette is a hamis huszfillóre-

seket meg az egykoronásokat, mignem Maiin 

felesége, aki előtt mindent titkoltak, rájött a 

bűnös üzelmekre. Az asszony egyenesen a plé-

bánoshoz ment tanácsért. A pap pedig följelen-

tette a pénzhamisítókat. A két embert azonnal 

letartóztatták s szerdán a szegedi törvényszók 

büntetőtanácsa elé állították. A biróság Nagy 

Istvánt egy évi, Marint pedig hét hónapi bör-

tönre ítélte. 

O G A K 
Lukács Imre fogmüterme 
a berlini fogtechnikán oki. kópesitve 
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Női felsőkben, 
kostümékben, 
blúzokban, 

eredeti 

párisi fűzőkben 
raktárra érkeztek 

KÚP GYULA és TÁRSA 
női divatháza. 

Betegek figyelmébe! 
Az orvosi tudomány föladata az emberi test beteg-

ségeinek leküzdése. Ez legbiztosabban elérhető egy 
uj gyógymóddal. Ezen gyógymóddal való kezeléssel a 
legrégibb betegségben szenvedő is egészségét vissza-
nyerheti. 

Ernst Márk, az amerikai magyar orvos 40 éven át 
ugy bel-, mint külföldön folytatott tanulmányozásai és 
e téren szerzett tapasztalatai alapján ezen uj gyógy-
móddal, — egyedül csak az általa szerves anyagokból 
előállított gyógyszerekkel, — a legnagyobb sikerrel 
gyógyít mindennemű külső és belső betegséget. 
Rövid idő alatt bámulatos eredmény tapasz-
talható. Asthma, tüdővésznél, a sziv, ideg, gyomor, 
máj, vesebajnál, elhízásnál, vérszegénység, sápkór, 
sárgaság, angolkór, vizkórnál, csuz és köszvénynél, 
valamint fájdalmas és szabálytalan havi bajnál, mi 
dennemü szembetegség, nemi betegség és ennek t 
vetkezményei eseteiben. Orvosi tanácskozás ingyen. 
Gyógyhelyiség: Szeged, Báró Jósika-utca -
szám alatti saját házában. — Rendelési i< 
délelőtt 9—11-ig, délután 3—5-ig. — Ingyon rend 
szegényeknek: d. e. 11—12-ig. 

KÖZGAZDASÁG 
(—) Erősebb Árcsökkenés a bnza i iz le tben. 

Ama várakozás, liogy az áprilisi fölmondások 

közeledése a contremine-nek gondot fog okozni 

— egyelőre nem teljesedik. Tény, hogy szok-

ványkópes áru fölmondás céljaira nincs kész-

letben s hogy az áprilisi buza árjegyzése mel-

lett egyelőre fölmondási anyagot összeállítani 

nem is lehet; de a haussier-k számítását ellen-

súlyozza a malmok magatartása, melyeknek — 

jóllehet a hausse-engangement nagy része az ő 

kezeikben van — a búzára, ugylátszik, szük-

ségük sincsen. A kritikán aluli lisztüzlet nem 

ad beszerzésekre ösztönzést, sőt arról van szó, 

hogy a malmok üzemüket április első felére 

teljosen be akarják szüntetni. Ma épen a mal-

mok voltak azok, melyok az áprilisi búzát leg-

erősebben bonyolították s ezzel természetesen 

magukkal vonták az apró spekulációt is ugy, 

hogy az áprilisi buza tegnapi 11.65 koronás 

jegyzéséről 11.49 koronáig csökkent. Vették 

ugyan helyotte a májusi, sőt az októberi búzát 

is s a fönnálló deporttételek csökkentek — 

de ez nem akadályozta, hogy eme határidők is 

tegnapi jegyzések ellenében tiz-tiz fillért vesz-

tettek, — a készáru buzaüzlet ugyancsak tiz 

fillérrel olcsóbb s forgalom alig fejlődött. 

A „ g ó l y á h o z " címzett divatáru-üzletben 

mélyen leszállított ár mellett árusít 

e l e i n m ö r , 
Feketesas- és ligyó-utca sarok 


