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vitték a közkórházba. Tettének oka életunt-
ság. 

— Kincskeresők. A pénzügyminiszté-
rium csendes, arisztokratikusan hűvös fo-
lyosóin igen érdekes ember kocogott szer-
dán végig. Hérics Márton volt ez a jellegze-
tes ember, aki a krassószörénymegyei Uj-
moldován bányász. Hérics Márton a kincs-
keresők érdemes faj tá jából való. Ma pláne 
nem is kincskeresés, hanem már kincstalálás 
ügyében fáradozott. Kieland Ar túr dr mi-
niszteri osztálytanácsost kereste. Neki akarta 
bejelenteni, hogy öt hordó aranyra akadt az 
ujmoldovai határban. Arra akar t engedélyt 
kérni, hogy ezt a nagy, káprázatos kincset 
napvilágra hozhassa. De Kieland dr. nem 
adta meg az engedélyt, mert ez nem az ő 
resszortjába tartozik. Hérics Márton tehát 
elballagott és majd valami nagyobb urnái 
— a szolgabirónái — keres támogatást a 
nagyszerű vállalkozáshoz. Az osztálytaná-
csos érdekes dolgokat beszélt el a kincskere-
sőkről: 

— Minden esztendőben — mondotta az osz-
tálytanácsos — eljön hozzánk öt-hat ember 
azzal a hírrel, hogy kincset, horribilis, nagy 
kincset talált. Mi bizony szkeptikusan fogad-
juk ezeket a híreket, mert legtöbbször csak 
álmodják a kincstalálást a jámbor emberek. 
A délvidékről jön legtöbbje, ahol a török ura-
lom legtovább tartotta magát. I t t számtalan 
babona kering s száll nemzedékről-nemze-
dókre elzárt török kincsekről, elrejtett arany-
hordókról. Ilyen a Hérics Márton esete is. 
Neki az apja beszélte, hogy egy bizonyos he-
lyen nagy kincs fekszik elásva. Az apjának 
meg egy szerb mondta el. A szerb halála 
előtt három nappal lát ta állítólag a kincset. 
Már most megszületett a babona, hogy aki a 
kincset látja, az három napra rá meghal. A 
Hérics apja épp ezért feléje se nézett a kincs-
nek, mert félt a haláltól. Ellenben a fiu már 
nem fél annyira a haláltól s kíváncsi a 
kincsre, meg azt a harmadrészt is szeretné 
megkapni az öt hordóból, ami a megtaláló-
nak a törvény szerint jár . . . Igy áll tehát a 
Hérics Márton kincsének, mesebeli öt hordó 
aranyának az ügye. 

— Mozgóképfölvételek a korzón. Vasár-
nap délben, amikor Szeged uri közönsége 
a korzón sétál, mozgófénykép fölvételeket 
készit a sétálókról Fass Sándor, a Vass-mozi 
agilis tulajdonosa. A képek a Vass-mozgó-
fényképszinliázban kerülnek bemutatóra. 

iAZBATÁS 
S z e g e d u á r o s k ö z g y ű l é s e . 

— Interpelíácltk, indítványok napja. — 

(Saját tudósítónktól.) A nyári vakáció után 
szerdán tartotta első rendes közgyűlését 
a város törvényhatósági bizottsága. A bi-
zottsági tagok zsúfolásig megtöltötték a ter-
met, szívélyesen üdvözölték egymást a nya-
ralás után. Ezúttal a karzatok is megteltek, a 
folyosókon és a nagykapu előtt pedig apró 
fehér cédulákat osztogattak a városatyák 
között. Választásra volt kilátás és a jelöltek 
igyekeztek szavazatokat szerezni. Ma elma-
radt a választás, mert az indítványok és in-
terpellációk elvették az időt, de azért a köz-
gyűlési terem padjai valósággal fehérlettek a 
sok szavazólaptól. 

Több jelentős inditvány és interpelláció 
került sorra. Majdnem mindegyiknél na-
gyobb vita volt. Alig akadt kérdés, amelyik-
hez többen ne szóltak volna hozzá. Különösen 
a második kereskedelmi iskola ügyénél — 
amelyről külön cikkünk számol be — mutat-
tak nagy érdeklődést a- város atyái, de azért 
a többi tárgyat is alaposan meghányták ve-
tették. 

Hat órakor az elnöklő polgármester bere-
kesztette a vitát és a közgyűlés folytatását 
csütörtök délután fél öt órára halasztotta. 
Azért fél öt órára, mert holnap a kereske-
delmi és iparkamara tagjainak a választása 

lesz a városházán és erre a célra kell a köz-
gyűlési terem. 

A közgyűlés lefolyásáról alábbi részletes 
tudósításunk számol be: 

Elnök: Lázár György dr polgármester. 
Jegyzők: Taschler Endre főjegyző, Tóth 

Mihály dr tb tanácsos és Rack Lipót. 
Az elnöki megnyitó után Tóth Mihály dr 

felolvasta a polgármester rendes havi jelen-
tését, amelyet a közgyűlés tudomásul vett. 

(A felső ipariskola.) 

Kormányos Benő dr aziránt interpellálja 
meg a polgármestert, liogy a felső ipariskola 
felépítését miért halasztgatják. Gaál Endre 
dr azt feleli, hogy februárban föliratot in-
tézett a város a miniszterhez, akinél közben 
jártak, hogy építsék föl az iskolát. A minisz-
térium nem teljesítette a kérelmet ezideig, 
de erről a város nem tehet. Egyébként az épí-
tésre a pályázatot kiírták. 

Kormányos Benő dr nem fogadja el a ta-
nács válaszát. Azt indítványozza, hogy a 
törvényhatósági bizottság kérje föl a polgár-
mestert, já r jon közben az ő ismert erélyes-
ségével illetékes helyen a kérdés gyors elin-
tézése érdekében és intézkedjék, hogy a felső 
ipariskola építését azonnal kezdjék meg. 

Gaál Endre dr felszólalása után a közgyű-
lés többsége nem vette tudomásul az inter-
pellációra adott választ, hanem Kormányos 
Benő dr indítványát fogadta el. 

(A színházi helyárak.) 

Wimmer Fülöp azt tar t ja , hogy a tanács 
túllépte a hatáskörét akkor, amikor ugy ha-
tározott, hogy a színházi helyárak kérdésé-
ben a fölebbezését nem terjeszti a közgyűlés 
elé. Ez irányban terjesztett be interpellációt. 
A tanács azt javasolta, hogy azt együttesen 
tárgyal ják Wimmer Fülöp felfolyamodásá-
val. A közgyűlés igy határozott. 

Juhász Antal interpellációban azt kér-
dezi, hogy miért nem kövezik kocka-kővel a 
Vadász-utcát, amikor a közgyűlés igy intéz-
kedett. Bokor Pá l polgármesterhelyettes azt 
feleli, hogy a közgyűlés egyáltalában nem 
intézkedett afölött, hogy milyen követ hasz-
nál janak az utcaburkoláshoz, a Vadász-utcát 
pedig jó kővel kövezték ki. 

Az interpelláló felszólalása után a választ 
tudomásul vették. 

Ezután a második kereskedelmi iskola kér-
dését tárgyalták, amiről lapunk más helyén 
esik szó. 

(A Rudolf-tér rendezése.) 

Hoffer Jenő indítványozta, hogy a Rudolf-
teret gyermejátszótérré alakítsák át és a 
Széchenyi-térhez csatolják. A tanács nevé-
ben Gaál Endre dr előadja, hogy a közgyű-
lés határozata értelmében a Rudolf-tér egyik 
oldalát aszfaltozzák. Ha tehát nem lehet 
gyermekjátszótérről szó. A másik rész ren-
dezése még nem időszerű. A tanács azt java-
solja, hogy adják ki neki tanulmányozás 
végett a kérdést és bizzák meg azzal, hogy 
megfelelő javaslatot terjesszen a közgyűlés 
elé. 

Hoffer Jenő azt mondja, hogy az ő célja 
az inditványnyal az volt, hogy a hid följáró 
két oldalát parkírozzák és ott végre rend 
legyen. Kéri a közgyűlést, határozza el, hogy 
legalább a hidföljáró baloldali részét parki-
roztat ja és hozzácsatolja a térhez. 

Gaál Endre dr felszólalása után a közgyű-
lés elfogadta a tanács javaslatát. 

(Fölemelik a gyalogjárdát.) 
Koszó István dr azt indítványozza, hogy 

a pénzügyi palotánál a járdát emeljék föl. A 
tanács azt javasolja, hogy mellőzzék az in-
dítványt. 

Koszó István dr azzal okolja meg az in-
dítványát, hogy a házak értéke ott nagyon 
leszállt és a városnak erkölcsi értéke, hogy 
a járda fölemelésével azok értéket fölemelje. 

Bokor Pá l polgármesterhelyettes kéri a ta-
nács javaslatának elfogadását. Azt mondja, 
hogy ha fölemelik a gyalogjárdát, akkor a 
pénzügyi palota homlokzata vészit a szép-
ségéből. 

A közgyűlés többsége ezután a tanács ja-
vaslatának mellőzésével Koszó István indít-
ványát fogadta el. 

(A választói jogért.) 
Ssivessy Lehel dr azt indítványozta, hogy 

irjon föl a város a parlamenthez és kérje at-
tól az általános, titkos, községenkinti vá-
lasztói jognak törvénybeiktatását, a kerüle-
teknek ú j ra való beosztását és a házszabá-
lyok módosítását. A tanács javasolja, hogy 
az indítványt adják ki neki azzal az utasí-
tással, hogy a jogügyi bizottság véleményé-
nek meghallgatásával terjesszen be megfe-
lelő indítványt, 

Szivessy Lehel dr elfogadja a tanács javas-
latát. Elmondja, hogy hónapok óta dul az 
obstrukció a képviselőházban. Tizenöt év 
óta minden kormány az obstrukció áldozata 
lett. Ennek az az oka, hogy az ellenzéknek 
az az álláspontja, hogy a nép akarata az ő 
oldalán van. A nép legszélesebb rétegeire tá-
maszkodó parlament képes csak ezt a hely-
zetet megváltoztatni. Csak a reform u t j án re-
mélhetjük azt, hogy a demokratikus, szoci-
,ális javaslatokat a parlament tá rgyal ja és a 
nép érdekeinek megfelelőn elfogadja. Rész-
letesen akkor fogja megokolni javaslatát, ha 
az tárgyalásra kerül. Ar ra kéri a tanácsot, 
hamarosan terjessze be az indítványt, hogy 
az olyan időben kerüljön a közgyűlés elé, a 
mikor még a kormány a javaslatot nem ter-
jesztette be. 

Balassa Ármin dr elfogadja a tanács ja-
vaslatát, de megjegyzi, hogy 1905-ben már 
mondott véleményt a kérdésről a jegyzői bi-
zottság. Kéri ezért a tanácsot, hogy az ak-
kori határozatot csatolják majd a mostani 
javaslathoz. 

A közgyűlés ugy határozott. 
Este hat órakor elnök a tárgyalás folyta-

tatását csütörtök délután fél öt órára ha-
lasztja. 
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Naponta mozgófénykép újdonságok 
felvételei kerülnek a bemutatásra. 

MŰSOR: 
1. Villák és kastélyok Olaszországban, 

eredeti fölvétel. 
2. Az ellopott csizma, komikus 
3. Lothika születésnapja, dráma 
4. Én képet rajzolok korommal, humoros 
5. A d a von „Wernoa" tört. dráma 
6. Pali mint önkéntes kacagtató 
7. Portugália, látványosság 
8. Mttstt Jacci érdekf. japán tragédia 

Pénteken műsor! "Bttl 

Naponta RÁCZ M I S K A teljes zenekara hangversenyez. 

Szíves pártfogást kér 
Palkovit© Andor, kávés 

kszereket 
nagy választékban csakis 

Fischer Testvéreknél 
talál. 

Ékszer- és órajavitó műhely. 


