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vittnek, aki elhatározta, hogy ebből a pénzből 
tizenkét óra hosszat ugy fog élni, mint egy 
milliomos. Erre a célra ekszpresszvonatot 
béreit magának, amely őt, orvosát és szol-
gáját, akiket erre az egyetlen napra szerződ-
tette, Chicagóból Newyorkha viszi. Devittet 
honfitársai kikísérték a vasúthoz s szakadat-
lan ovációk között inditották útnak. Alig gör-
dült ki a vonat a pályaudvar üveg csarnoká-
ból, az ideiglenes milliomos azonnal ötszáz 
koronát küldött ki a lokomotivvezetőnek, 
hogy gyorsabb tempóban vezesse a vonatot. 
Azután az étkezőkocsiba vonult, ahol már 
várták a legfényesebb tálakra elkészített pa-
zar ételek és italok. Newyorkba érkezve, a 
Waldorf Astoria Hotelben vett magának ap-
partement-t. Akadnak, akik azt jövendölik, 
hogy Bevitt ur az utat Newyorkból Chica-
góig már — gyalog fogja megtenni. 

— Gyerek a kocsi a lat t . Baranyai Gyulát, 
a szegedi polgári iskolai igazgató tizennégy 
éves diák fiát súlyos baleset érte. Biciklizés 
közben elütötte Paral Pá l hentes kocsija. A 
szerencsétlen gyerek a lovak patáitól s a ko-
csi kerekeitől rendkivül súlyos sérüléseket 
szenvedett. Állapota súlyos, de nem életveszé-
lyes. 

— V é r e s d i á k z a v a r g á s . Nápolyban 
az egyetem hallgatói tegnap, mint tudósítónk 
táviratozza, valósággal [forradalomban tör-
tek ki. Beverték az ablakokat, behatoltak a 
tantermekbe, a padokat szétrombolták és a 
tanárokat erőszakkal megakadályozták ab-
ban, hogy az előadást megtartsák. Amikor a 
rendőrség beavatkozott, véres összeütközés 
támadt, amelynek során több rendőrt, rend-
őrtisztet és diákot megsebesítettek. A zavar-
gásokra az szolgáltatott okot, hogy a diá-
koknak a legközelebbi vizsgákra vonatkozó 
bizonyos kívánságait nem teljesítették. 

— Zsebto lva j c igány asszony. Lakatos Mari 
szőregi cigányasszony ki van tiltva ugyan 
Szeged területéről, de azért gyakran bejár és 
ha el nem csipi a rendőrség akkor bő zsák-
mánnyal tcr vissza Szőregre. Csütörtökön 
reggel is bejött Lakatos Mari Szegedre. A 
Szeged állomáson ütötte fel a tanyáját. Koficz 
Andrásné törökkanizsai asszony is az állo-
máson várta a vonatot. A cigányaszony mel-
léje furakodott és egy alkalmas pillanatban 
kilopta a zsebéből huszonnyolc korona pén-
zét. A rendőrök hamarosan elcsipték a tolvaj 
cigányasszonyt és bevitték a rendőrségre. Az 
enyveskezü cigányasszonyt örök időkre ki-
tiltották Szeged terü'etéről, de előzőleg tizen-
ötnapra, mint vendéget szivesen látják a szu-
terénben. 

— G y i l k o s f e l e ség . Müller Vince szász-
városi kötél verőt, — mint Vajdahunyadró! 
táviratozzák — tegnap reggel átmetszett gé-
gével, holtan találták az ágyában. A gyanú 
a kötélverő feleségére irányult, aki évek óta 
viszálykodásban élt férjével. Az asszony 
hosszas faggatás után bevallotta, hogy éj-
szaka, amikor a férje aludt, borotvával el-
vágta a nyakát. A gyilkost letartóztatták és 
bekísérték a dévai ügyészség fogházába. 

— C s e n d ő r s é g á l t a l h a s z n á l t a Nagy-
méltóságú minisztérium által eladott összes 
Kropácsek-karabélyokat szuronynyal és töl 
tényeivel Sebők Mihály vaskereskedő egyed 
árusitója Szegeden és azt szuronynyal együtt 
darabonként 28 korona 50 fillérért árusí t ja 
Töltény 10 fillér. Minden fegyver 8 golyóra 
tölthető. Szétküldés postán vagy vasúton. 2455 

Két csinosan 

bútorozott szobát 
keres külön bejárattal két intelligens úri-
ember. Cim a kiadóhivatalban. 

E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget srm 
a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 
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KÖZIGAZGATÁS 
A jauadaimi ügyvezető. 

— A februári közgyűlés második napja. — 

(Saját tudósitónktól.) Csütörtökön folytat-
ták, de nem fejezték be a februári közgyű-
lést. Megint sokan voltak ott a tanácskozá-
son, nagy volt a vitatkozás is, különösen so-
kan szólaltak föl a javadalmi ügyvezetői ál-
lás betöltése körül támadt vitában. A tanács 
tudvalevően azt indítványozta, hogy az ál-
lást kössék érettségi vizsgálathaz és az ügy-
vezetőt a polgármester nevezze ki. Ezzel 
szemben a közgyűlés többségének az állás-
pontja az volt, hogy a közgyűlés válassza 
meg az ügyvezetőt és ilyen értelemben is 
hozták meg a határozatot. 

Egyéb jelentős tárgya a közgyűlésnek 
alig akadt, de a jelentéktelen kérdéseknél is 
elegen szólaltak azért föl. 

Részletes tudósításunk a következő: 
Elnök: Lázár György dr polgármester. 
Jegyzők: Taschler Endre főjegyző, Tóth 

Mihály dr tiszteletbeli tanácsos és Ferenczy 
Béla aljegyző. 

Taschler Endre olvassa a mult illés jegyző-
íkönyvét, amelyet hozzászólás nélkül hitelesí-
tettek. 

Bokor Pál polgármester-helyettes javasolja, 
hogy a közvágóhíd mellett levő 34 holdnyi 
területre helyezzék át az országos vásárteret 
és a költségekre 15,800 koronát szavazzanak 
meg. Javasolja a polgármester-helyettes azt 
(is, hogy az állatvásártér berendezésére enge-
délyezzen 187,000 koronát a közgyűlés. Való-
színű, hogy ennek a költségnek egy részét a 
földművelésügyi kormány fogja viselni. 

Kiss Gyula hozzászólása után a közgyűlés 
mind a két javaslatot elfogadta. 

A közgyűlés a csatornázási kirendeltség 
dologi kiadásaira 6400 koronát engedélyezett. 

A közlegelők u j beosztása tárgyában a köz-
gyűlés Pillich Kálmán, Papp Perenc, Födi 
Ferenc és Papp István hozzászólásai után 
elfogadta a tanács javaslatát, amely szerint 
a kereseti járásban tarka gulya, az ásottha.-
loniban pedig magyar gulya haj tható ki. 

Raihl J . Perenc müépitészt a tanács 11,845 
korona késedelmi birsággal sújtotta. Raihl 
megfölebbezte a tanács határozatát és kérte 
a birság elengedését. Bokor Pál polgármester-
helyettes a fölebbezés elutasítását javasolta, 
de szavaiból kiérzett a jóindulat. 

Becsey Károly dr és Jászai Géza püspök ja-
vasolják a birság elengedését, mert Raihl jó 
munkát végzett, a késedelem nem befolyá-
solta az istentiszteletek tartását és a hitélet 
nem szenvedett hiányt. 

A közgyűlés Raihl J . Ferencnek elengedte 
a birságot. 

Kormányos Benő dr azt indítványozta hogy 
bővitsék ki a szérűskerteket. Bokor Pál pol-
gármester-helyettes javaslatára a közgyűlés 
az indítványt elutasította. 

Bokor Pál polgármester-helyettes javasol-
ja, hogy a közgyűlés a szentmihálytelki gaz-
dák részére hat holdnyi szérűskertet jelöljön 

ki és kötelezze a gazdákat, hogy a szérűsker-
ten kutakat épitsenek. 

Pálfy Antal elfogadja a tanács javaslatát, 
de indítványozza, hogy az engedélyt csak ak-
kor adja meg, ha a szérűskertnél artézi ka-
jtat fúrnak. 

A közgyűlés a tanács javaslatát változatla-
nul elfogadta. 

Ezután a közgyűlés az árvaszéki tanács 
szavazó-tagjaivá megválasztotta az eddig^ ta-
gokat: Barmos György, Bokor Adolf, Braus-
wetter Ottó, Csikós Nagy József, Kass Já-
nos, Kiss Arnold, Kiss Gyula, Landesberg 
Mór, Nyilassy Pál dr, Schlauch Károly, 
Vajda Sándor és Várhelyi József törvényha-
tósági bizottsági tagokat. 

A közgyűlés Wőber Györgynek köztérhasz-
nálati engedélyt adott, a vakok intézetének 
400 korona segélyt szavazott meg, meghosz-
szabbitotta a tanitóképző-intézet évi 2000 ko-
rona segélyét további hat évre, a szegedi 
leányegyesületnek 200 korona segélyt adott, 
Szalay Antalnak, az országos színművészeti 
akadémia kiváló növendékének pedig ötszáz 
korona ösztön dijat szavazott meg. 

Balogh Károly a tanács nevében azt java-
solja, módosítsák a szervezési szabályrende-
letet olyképen, hogy a javadalmi ügyvezetői 
'állást érettségi vizsgálathoz kössék és az 
ügyvezetőt egy évi próbaszolgálat után a ja-
vadalmi bizottság meghallgatása mellett a 
polgármester nevezze ki. 

Becsey Károly dr azt indítványozza, hogy 
ugy módosítsák a szabályrendeletet, hogy a 
javadalmi ügyvezetőt ne a polgármester ne-
vezze ki, hanem a közgyűlés válassza. A 
szervező-bizottság ülésén maga a polgármes-
ter is azt mondotta, liogy teljes nyugalommal 
megbizik a közgyűlés választásában. Ami az 
iállásnak képesítéshez kötöttségét illeti, maga 
is helyénvalónak tar t ja , ha érettségit tett 
emberrel töltik be a fontos állást. 

Pillich Kálmán a tanács eredeti javaslata 
érdekéhen szólal föl, de szerinte fölösleges 
érettségi bizonyítványhoz kötni az állást. 

Kiss Gyula hozzájárul Becsey Károly dr 
indítványához. 

Balogh Károly tanácsos kéri az eredeti ja-
vaslat elfogadását. 

Becsey Károly dr fölszólalása után a köz-
gyűlés javaslatának mellőzésével ugy módo-
sította a szabályrendeletet, hogy az állást 
érettségi vizsgálathoz kötötte, de kimondotta, 
liogy az ügyvezetőt a közgyűlés választja. 

Elnök ezután a közgyűlés folytatását pén-
tek délutánra halasztotta ós bejelentette, hogy 
az u j kórház ügyét a közgyűlésen póttárgy-
ként tárgyalják. 

I ; 
x Az Árpád-otthon kibőví tése . Az Orszá-

gos Gyermekvédő Liga az Árpád-otthon ki-
bővítésére telket kér a várostól. A tanács 
megbizta Gaúl Endre dr tanácsost, hogy az 
up"vben tárgyalást folytasson. 

x A választók össze írása . A központi vá-
lasztmány elrendelte a választók 1913. évi 
névjegyzékének összeállítását. Az első or-
szággyűlési kerületben Zombory Antal nyu-
galmazott tanácsos, a második kerületben 
Koncz Antal nyugalmazott levéltáros elnök-
lésével történik az összeirás. A tanács Sza-
lay József dr helyettes főkapitányt bizta 
meg az összeírásnál a személyazonossági 
esetek igazolásával. A tanács az üresen álló 
főispáni hivatalt jelölte ki az összeiró küldött-
ségek részére. 

X Elutasítóit felebbezés. Kószó István dr 
azt indítványozta a közgyűlésnek, hogy töl-
tesse föl a pénzügyi palota előtt egyenlete-
sen a gyalogjárót. A közgyűlés ezt a kérel-
met utcakiképzési érdekből elutasította. Kó-
szó István dr a belügyminiszterhez fölebbe-
zett, de a miniszter most a fölebbezést eluta-
sította. 

tiésÉel felvesz o Hivatal 


