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akarnak fizetni és arra az álláspontra he-
lyezkednek, hogy a földeket Ök, illetve elő-
deik örökáron vették meg1 a várostól és a 
város nem ragaszkodott eddig sem ahoz, 
hogy a korlátozást betartsák. Igy tehát egy 
bónyolult pörre van a városnak kilátása 
annál is inkább, mert annakidején a tulaj-
donosok megkérdezése nélkül hozták a ha-
tározatot. 

A tanács hétfőn foglalkozik e kérdéssel. 
Utasítani fogja a tiszti ügyészt, hogy a mér-
nöki hivatallal együtt állapítsa meg, kiknek 
a birtokában vannak jelenleg az emiitett 
földek, illetve állitsák össze a tulajdonosok 
névsorát. Ha ez a névsor készen lesz, akkor 
történnek majd intézkedéssel a további lé-
pések felől, de már most meg lehet állapítani, 
hogy békés uton, pör nélkül ezt a kérdést 
aligha fogják megoldani. 

NFLPI_HIREK 
Megkezdik a városrendezést. 

(Saját tudósítónktól.) Az 1912 évi város-
rendezési program végrehajtása a közeli jö-
vőben megkezdődik. A sok százezer koronás 
munkáslakásokat áprilisban mégkezdik már 
és' a város tanátísa még ebben a hónapban 
megkezdi az árlejtések kiírását. Legelsőnek 
a Kossuth La.ios-sugárut rendezésére Írják 
ki a pályázatot, ami már a jövő héten meg-
történik. 

A városnak ez a hatalmas utvonala a vá-
rosrendezés folytán gyönyörű 'külsőt nyer. 
A nagykörűitől a gázgyárig rendezik áz 
utat még pedig ugy, ahogyan a nagy euró-
pai metropolisok főbb utvonalait építeni 
szokták. Két oldalon hat-hat méter széles 
aszfalttal borított gyalogjárda lesz, ezt 
nyolc-nyolc méter széles makadamra épitett 
bazaltfejjél burkolat követi, a kocsiúton be-
lül megint két-két méter széles gyalogjárda 
lesz, ezen belül a villamos sínek nyernek el-
helyezést. Az útnak ezen a szakaszán a si-
nek az utteSt közepén fognak haladni. Az ut 
rendezése 320.500 koronába kerül, amely 
összegből 288.500 koronát a város és 32.000 
koronát magánosok fedeznek. 

A Kossuth Lajos-sugáruttal egyidőben 
rendezik az Attila, Szentgyörgy-utcákat, a 
Kálvária-ut második részét, a Rudolf-tér má-
sodik r.észét, a Káivária-sort, az Alsó Tisza-
partnak a Winkler-féle fűrésztelep előtt lévő 
részét és még 16 külvárosi utcát. Ezeknek az 
utcáknak a rendezésére is a jövő év elején 
kiírják a pályázatot és előreláthatólag ápri-
lis végén az egész városrendezés kezdetét 
veszi majd. 

— Náray Szabó Sándor l emondásának 
hire. Az egyik fővárosi estilap szombati számá-
ban azt a hirt közölte, hogy Náray Szabó 
Sándor dr, a közoktatásügyi minisztérium 
államtitkárja nyugalomba vonul s már a leg-
közelebbi napokban beadja nyugdíjaztatása 
iránt való kérvényét. A hirt a Budapesti Tu-
dósító megcáfolta. Az államtitkár a liirre 
vonatkozólag a következőket mondta: 

— Senkit nem hatalmaztam föl a hir köz-
zétételére. A kérdés most egyáltalán nem ak-
tuális. 

— Pillich Kálmán-utca. Érdekes indít-
ványt terjesztett a tanácshoz Lantos Béla 
törvényhatósági bizottsági tag a márciusi 
közgyűlés elé. Azt indítványozza Lantös, 
hogy az ujszegedi Aranka-utcát városfej-
lesztési érdemeinek elismeréséül nevezzék el 
Pillich Kálmán-utcának. Elmondja az indít-
vány indokolása, hogy attól az időtől kezdve, 
amikor az 1879-iki árviz után a város újjá-
építéséhez hozzáfogtak, minden hatalmasabb 
alkotásnál ott látjuk és találj ük — városunk 
iránt mindenkor érzett határtalan szeret'éttől 
áthatva — Szeged önzetlen, nagy múlikását: 
Pillich Kálmánt. Egé'sZ közéleti tevékenysé-
gét, működését, széles látókörét és tapasztala-
tokban gazdag múltját arra használta és 

használja, hogy városunk a fejlődés, a hala-
dás biztos út jára terelődjék. Sokat, igen so-
kat dolgozott és munkálkodott azon is, hogy 
városmik egyik legszebb része, Újszeged oda 
emelkedjék, ahova szépségénél, természeti 
fekvésénél is emelkedni kell. 

— A Lloyd-bál. A Szegedi Lloyd-társula1-
szombaton délután két órákor ülést tartott 
Obláth Lipót elnöklete alatt. Jelen voltak: 
Weiner Miksa igazgató, Fejlner Emil pénz-
táros, Fülöp Zsigmönd dr ügyész,. Rosenfeld 
Nándor házhagy, Bodnár Géza dr, Bokor 
Adolf, Böhm Sándor, Glücksthgl Lájos, Kiss 
ArUold, Landesberg Mór, Reitzer Lipót, 
Solti Pál, Sehlaueh Károly, Wimmer Fülöp 
választmányi tagok és Vermes Zsigmond 
titkár. Obláth Lipót elnök napirend' előtt ke-
gyelettel emlékezett meg Deutsch .'Emil el-
hunytáról, aki évek hosszti során keresztül 
a választmánynak buzgó, érdemes tagja volt. 
Bejelenti, hogy a választmány a temetésen 
testületileg vett részt, a koporsóra koszorút he-
lyezett és az elhunyt fivéréhez, Deutsch Li-

''póthoz részvétátiratot intézett. Megilletődés-
sel hozza a választmánynak tudomására 
Horváth Jenő elhunytát és indítványozza, 
liogy nevezettek elhunyta feletti részvétnek 
az ülés jegyzőkönyvében adjának kifejezést. 
Majd üdvözölte Bodnár Géza dr-t, a választ-
mánynak nj tagját, kit arra kér, hogy a tár-
sulat érdekében buzgólkodjék. A pénztári je-
lentés héterjesztéise után Weiner Miksa igaz-
gató az áru- és értékcsarnokra vonatkozólag 
előterjesztéseket tett, melyekhez a választ-
mány készséggel hozzájárult. A választmány 
ezen üléséhén báróm évi időtartamra egy-
hangúlag betöltötte a pénztári, ügyészi és 
háznagyi tiszted. Pénztáros Tett ismét Fellnen 
Emil, ügyész Fülöp Zsigmond dr és háznagy 
Rosenfeld Nándor. A tagok sorába fölvétet-
tek: Abonyi Mihály, Gál Ferenc, Kup Gyula, 
Vajda Lajos, Wéísz J. József es Winter Géza. 

— Pes tmegye a kormány mellett. Pest-
vármegye törvényhatósága ia politikai vál-
ság dolgában való állásfoglalás céljából szom-
baton délelőtt' tizenegy órakor rendkívüli 
közgyűlést tartott. A közgyűlési termet a bi-
zottsági tagok zsúfolásig töltötték meg abban 
a hitben, hogy erős vita lesz az állandó vá-
lasztmány által benyújtott határozati javas-
latról. A közgyűlés azonban egyhangú lelke-
sedéssel emelte határozattá a javaslatot min-
den hozzászólás nélkül. 

— A fe l ső ipar i sko la épí tése . Bán-
hegyi Aladár a minisztériumba beosztott 
felsőipariskolai igazgató és Somló Emil a 
felsőipariskola tervezője átadták Miiller 
Miksa vállalkozónak a felsőipariskola összes 
terveit. Szombaton a tervező és a vállalkozó 
megjelentek Lázár György dr polgármester-
nél és arra kérték, hogy mihelyt lejön a mi-
nisztérium ellenőrző mérnöke, tűzesse ki a 
munka megkezdésének idejét. A íelsőiparis-
kola építési bizottsága még e hó folyamán 
meg fog alakulni. 

— A Tanulók Otthona ünnepélye. A Sze-
gedi Tanulók Qtthonia internátus ifjúsági ön-
képző köre március idusának emlékezetére az 
internátus dísztermében szombaton este tar-
totta hazafias ünnepélyét előkelő, diszes kö-
zönség jelenlétében. Az ünnepségen a sze-
gedi középiskolák igazgatói, tanárai majdnem 
kivétel nélkül megjelentek, de a város tár-
sadalmának sok előkelősége ott volt. Az in-
tézet énekkara hazafias dalokat énekelt, Hel-
ler László, Rosenstrausz Dezső, Brüll József, 
Wigner József hegedűn játszottak műkedve-
lőktől ritkán hallott nagy művészettel, Árok-
háty Béla tanár Rákóczi kesergőjét adta elő 
cimbalmon zajos siker mellett, Schönstein 
József, Miklós Jenő érzéssel szavaltak, Madl 
Gyula A vén cigány cimü melodrámát adta 
elő, Heller László önképzőköri elnök pedig 
hazafias beszédet tartott, amelyben hazasze-
retetre buzdította az ifjúságot. Az ünnepség-
nek' az esti órákban volt vége és a megjelent 
előkelő közönség elismerését fejezte ki Hoch-
mann Rezső tulajdonosnak és Dittrói Nan-
dör dr igazgatónak, akiknek érdeme, hogy az 

internátus ifjúsága ilyen minden tekintet-
ben sikerült, lélekemelő, hazafias ünnepet 
rendezett. 

— Csipkebál az Urinők Otthona javára. 
Ritka módon költötte el Strindberg azt az 
ötvenezer koronát, melyet hatvanadik szü-
letésnapjára a nemzet ajándékozott neki. Mi-
után néhány nap előtt tizezer koronát kül-
dött belőle a munkanélküliek szervezett 
egyesületének, most az egész alapot oda-
ajándékozta a szegényeknek. Strindberg az-
zal okolta meg ezt a tettét, hogy abban az 
időben, amikor a gyűjtést megkezdték, tönk-
rement szegény ember volt, amennyiben az 
Intim-szinházba negyvenezer koronát fekte-
tett be és azonkívül még huszonötezer ko-
rona jótállásával is függőben volt. De most, 
amikor egy stockholmi kiadó megszerezte 
összes müveit, ugy hogy anyagi helyzete 
rendeződött, a néptől származó adományt 
visszaszármaztatja a nép szegénysorsu ré-
tegeinek. 

- A fe lsőkereskedelmi i sko la mű-
kedvelő e lőadása . A szegedi felsőkeres-
kedelmi is'kola, valamint a vele kapcsolatos 
női 'kereskedelmi tanfolyam az intézeti igaz-
gató nevére létesített Tóth József-aíapifváhy 
javára vasárnap délután 5 órakor az intézet 
tornatermében műkedvelői előadással egybe-
kötött hangversenyt rendez. A hangverse-
nyen Korníeld Ella, Mandl Gyula, Weisz Ró-
zsi, Rácz Erzsi, Molnár Mária, Barta János, 
Vidovits András, Schwarcz Andor, Bérczy 
Margit, Weinberger Jenő szerepelnek. Elő-
adják még A biró lánya cimü egy fölvonásos 
színmüvet. 

— Hir az az egyesületekből . A zsidó 
árvaégyesület vasárnap délelőtt 11 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését. — Az orszá-
gos polgári iskolai egyesület csongrád-cSá-
nádme«""ei köre Hódmezővásárhelyen vá-
sárnap délután 4 órakor tartja közgyűlését 
Baranyai Gyula elnöklésével. Holly Istváh 
hódmezővásárhelyi tanár, Rózsa Károly tit-
kár, Girth Győző pénztáros, Horváth Illés 
makói lánViskoIai igazgató és Müzsnai Dé-
nes jegyző tartanak előadásokat. 

— Kereskedők hazaf ias éstélye. A Sze-
gedi Kertískedők Egyesületének hazafias es-
telye, amelyet nna, vasárnap este rendez az 
egyesület diszes uj k őrhely iségében (So-
mogyi-utca 22.) minden tekintetben sikerült-
nek Ígérkezik. Az estélyen, mint már mégir-
tjuk, Várossy Gyula volt országgyűlési kép-
viselő, nyugalmazott plébános, a kitűnő szó-
nok tartja az ünnepi beszédet. A szegedi szin-
ház müvészxiői és művészei közül többen 
hazafias dalokat énekelnek, szavalnak, a 
tánchoz pedig Erdélyi Kálmán jónevü ban-
dája muzsikál. Ez az estély bizonyára megint 
szaporítani fogjá az egyesület sikerült esté-
lyeinek a számát. Már eddig is magy érdek-
lődés nyilvánul még és bizonyos, hogy vasár-
nap este kilenc órakor zsúfolva lesz a tágae 
klubhelyiség. 

— Börtőnv izsgá la t . Szombaton dél-
előtt Lázár György dr polgármester elnök-
lésével börtönvizsgálat volt. Megállapították, 
hogy a börtönökben rend és tisztaság van. 

— A tanyai vasat . Korányi Kálmán 
műszaki tanácsos és Szesztay László mű-
egyetemi tanár, akik a tanyai vasút ügyében 
voltak Szegeden, bejárták a külterületet. 
Szesztay László tegnap hazautazott, Korá-
nyi Kálmán itt maradt és szombaton Biró 
Benő h. főmérnökkel bejárta a vasútnak a 
városban lévő vonalait. A tanyai vasút köz-
igazgatási bejárását április 8—20 napjai kö-
zött megtartják. 

— A Pályi-ttgy. Az igazságiigyminisz-
ter megbízása alapján az államrendőrség 
folytatja a nyomozást Pályi Ede a B. N. 
szerkesztője ügyében, aki a kép'viselőháiz 
egy minapi viharos ülésén a terembe majd 
az elnöki emelvényre ugrott. Most a tanú-
kihallgatások folynak Tóth János tanácsos 
előtt, hogy a Ralyi által elkövetett deliktum 
minősége megállapítható legyen. Három eS-< 


