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élet.. Több repülőgép kering a levegőben kí-
sérletező, gyakorlatozó aviatikusokkal. A 
látványnak állandóan nagy nézőközönsége 
van. I t t kísérletezik mintegy négy hét óta 
Kvasz Andrásnak, a jeles magyar aviatikus-
nak a szerelője, Minár Gyula is. Ma délelőtt 
féltíz órakor is fölszállt, busz-huszonöt mé-
ter magasságban többször körülrepülte a 
teret, azután szerencsésen leszállt. Féltizenkét 
órakor ismételte gyakorlatát . Most is több 
kört irt le a levegőben,ugyanolyan magasság-
ban, a közönség élvezettel nézte ügyessé-
gét, mikor az eddig vízszintesen sikamló gép 
egyszerre csak orrával lefelé fordult és nyíl-
egyenesen a földre zuhant. A közönség ré-
mülten látta, hogy ba ja történt a repülőgép-
nek és rohant a szerencsétlenül jár t aviati-
kus segítségére. A pép teljesen összetörve he-
vert a földön. Minár Gyulának azonban nem 
történt semmi komolyabb baja. Mindössze a 
jobb kezén kapott nagyobb vágást és hóna 
alatt sérült meg. A mentők automobilon ro-
bogtak a repülőtérre és bekötözték Minár 
sebeit. A tönkrement repülőgép monoplán. A 
ba.it az okozta, hogy a magassági kormány 
drótja elszakadt. Minár tehát nem tudta 
eeryensulvban tar tani gépét, mely orrával a 
föld felé fordult és lezuhant. 

— Merény le t a v o n a t o n . Berlinből je-
lentik: Tegnap este egy tizennyolc éves hi-
vatalnoknőt a városi vonatból a potsdami 
pályaudvar közelében ismeretlen tettesek 
megrohantak, kézitáskáját elrabolták és két-
ségbeesett védekezése ellenére a vonatból a 
sínre dobták. A leány könnyű sebesüléseket 
szenvedett. 

— Az automobílos rablók üldözése. Pa-
risból jelentik: A rendőrség kutatásai az 
automobilos-banditák után eddig eredmény-
telen maradt. Sok helyről jelentették, liogy 
látták ia gonosztevőkét, de minden eddig kö-
zölt adat hamisnak bizonyult. Dunkerqueben 
tegnap este négy embert föltartóztattak, 
akiknél bizonyos hasonlatosságot láttak a 
bűnösökhöz. Ki tűnt azonban, liogy négy is-
mert ariatikussal van dolguk, akik ott aviati-
kus iskolát akarnak fölállítani. Mernyben 
(Oise-megve) tegnap a párisi gyorsvonatot 
csendőrök és fegyveres parasztok állták kö-
rül, mert azt hallották, hogy bárom gonosz-
tevő a vonaton van, Valmondoisban szállt 
föl, ahova .az eddigi nyomok vezettek. A gya-
núsítottakról azonban kitiint, hogy ártat lan 
kereskedők. Pár is közelében egy helységben 
megtalálták a banditák által használt kara-
bélyt, A vizsgálat kiderítette, hogy a kara-
bélyt 1911 decemberében a Rue-Lafayettében 
levő egyik üzletben történt betörés .alkalmá-
val vitték el. — Párisiiéi jelentik: Tegnap 
este az a hir terjedt el. hogy Bonnot és Gar-
nier anarchistákat,, akiket, a legutóbbi rabló-
gyilkos merényletben való részvétellel gya-
núsítanak, elfogták. Egy másik hir szerint 
Bonnot öngyilkosságot követett el. Ezek a 
hirek azonban hamisak. A rendőrség semmit 
sem hoz nyilvánosságra a nyomozás eddigi 
eredményéről, de azt hiszi, hogy a gonoszte-
vőket már a legközelebbi órákban élve vagy 
halva kézre fogiák keríteni. Valamennyi pá-
lyaudvart csendőrök ós rendőrök őrzik. 

— C s a k Mniithner-fé le m a g v a k a t 
vásárolnak helyesen gondolkodó, számitó 
gazdák és kertészek még akkor is, ha má-
sok olcsóbbak volnának, mert tapasztalatból 
tudják, hogy ez csakis a magvak rovására, 
és a vevők kárára lehetséges. 2670 

— Vizái-adás Berlinben. Berlinből jelen-
tik: A földalatti vasút utvonalának egy ré-
sze ma reggel óta viz alatt van, A viz elön-
tötte az utcákat, ugy, hogy a forgalom eze-
ken a helyeken teljesen megakadt. A vizára-
dást a Spittel-mark és Alexander-platz között 
levő részen történt gátszakadás okozta. A 
Spree folyó vize ugyanis áttörte a földalatti 
vasút oldalfalát és nagy tömegben elöntötte 
a földalatti vasutat s onnan kiáradt az ut-
cákra. A váratlan vizáradat nagy izgatott-
ságot okozott a városban s ezernyi munkás 

reggel öt óra óta fáradozik azon, hogy a viz 
tovább való hömpölygését megakadályozza. 
A tűzoltóság is erős munkában van s gőzfecs-
kendőkkel szivattyúzza el a vizet. Remélik, 
hogy holnap vagy holnapután megszüntet-
hetik a forgalmi akadályt. 

— A korcsma előtt. Prungel Mihály és Áb-
rahám István szegedi kőfaragó munkások 
kedden este egy Kossuth Lajos-sugáruti 
korcsmában mulattak. Mulatozás után, mikor 
hazafelé mentek, Prungel, aki a, kelleténél 
többet ivott, civódni kezdett társával. Ábra-
hám sem hagyta magát és igy pa-
rázs veszekedést rögtönöztek. A veszekedés 
hevében Prungel liasba rúgta ellenfelét. A 
mentők a kórházba vitték Ábrahámot, aki 
haldoklik. Prungelt a rendőrség letartóz-
tatta. 

— Csendőrség által használt a Nagy-
méltósága minisztérium által eladott összes 
Kropácssek-karabélyokat szuronynyal és töl-
tényeivel Sebők Mihály vaskereskedő egyed-
árusítója Szegeden és azt szuronynyal együtt 
darabonként 28 korona 50 fillérért árusit ja. 
Töltény 10 fillér. Minden fegyver 8 golyóra 
tölthető. Szétküldés postán vagy vasnton. 2455 

NYILTTER. 
E rovati aa közlöttekért nem vállal felelősséget sem 

a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal. 

HAEÜSSER 
j C H A M P A G N E - E P E R N A V | 

K U T K E Z E L O S E G - . 
Kopható: Szeged Délvidéki Általános fogyasztási SzöveíKezefnöl. ? 

Telefon 688. 

KÖZIGAZGATÁS 
Pillieh Kálmánról utcát neuez el a uáros. 

— A márciusi kiugyii lás első napja. — 

(Saját tudósít ónktól.) Amikor a bizottsági 
tagok szerdán délután beléptek a közgyűlési 
terembe, ugyancsak különös szemekkel néz-
tek a padokra. Tele voltak azok apró fehér 
papirosokkal, amelyek a r ra a célra szolgál-
nak, hogy tisztviselőválasztás alkalmával 
azokat dobják az urnába a városatyák. Az 
adóhivatalnál megüresedett állások betöltése 
szerepelt ugyanis a napirenden, ezért volt a 
nagy készülődós, amire Bokor Pál polgár-
mesterlielyettes megjegyezte: 

— A kenyérmezei ütközet! 
A közgyűlési terem előtt minden város-

atyát lefüleltek a jelöltek, de a munkájuk 
hiábavaló volt, mert szerdán nem került sor 
a választásokra . 

Elsőnek az indítványokat tárgyalták le, 
mert interpelláció egyetlenegy sem akadt. 
Egyhangú lelkesedéssel mondotta ki a köz-
gyűlés Lantos Béla javaslatára, hogy az uj-
szegedi Aranka-utcát Pillieh Kálmán érde-
meire való tekintettel Pillieh Kálmán-utcá-
nak nevezi eí. A többi indítvány mindegyi-
kében elfogadták a tanács javaslatát. 

A közgyűlés legfontosabb kérdéséről, amely 
fölött legélénkebb volt a vita, lapunk más 
helyén számolunk be. A tanácskozásról, 
amelynek folytatását csütörtök délu'tán négy 

órára halasztotta el az elnöklő polgármester,, 
alábbi tudósításunk számol be: 

Elnök: Lázár György dr polgármester. 
Jegyzők: Taschler Endre főjegyező, fíack 

Lipót és Ferenczy Béla aljegyzők. 
Rack Lipót jegyző olvassa a polgármester 

rendes havi jelentését, amelyet a közgyűlés 
minden hozzászólás nélkül elfogadott. 

Lantos Béla indítványt terjesztett a köz-
gyűlés elé és abban kérte, liogy az ujszegedi 
Aranka-utcát Pillieh Kálmán-utcának nevez-
zék el. Ezzel kívánja honorálni Pillieh Kál-
mánnak Szeged, de különösén Újszeged fej-
lődése körül szerzett érdemeit. 

Bokor Pá l polgármesterhelyettes a tanács 
nevében elfogadásra a ján l ja az indítványt és 
a közgyűlés egyhangu lelkesedéssel el is fo-
gadta azt, 

Tóth Imre dr azt indítványozza, hogy azo-
kat a. hattyas-bodomi gazdákat akik gyü-
mölcsmüvelésre nagyobb befektetéseket 
tettek a földjeikre, továbbra is árlejtés nélkül 
hagyják meg a bérleteik birtokában s a gaz-
dák a legközelebbi más bodomi és ballagi föl-
dek árlejtésénél elérendő legmagasabb átlag-
áron felül még ennek az árnak tiz százalékát 
fizessék bér gyanánt. A tanács, hivatkozással 
régebbi közgyűlési határozatra, ezzel szemben 
azt javasolta, hogy ne az elérendő átlagáron, 
hanem az árlejtésen fölmerülő legmagasabb 
áron tol fizessék a gazdák a tiz százalékot, 

A közgyűlés Tóth Imre dr és Bokor Pál 
polgármesterhelyettes ismételt fölszólalásai 
után a. tanács javaslatát elfogadta. 

Falta Maróéi dr azt indítványozza, hogy 
vízőröket alkalmazzon a varos. Ezek a víz-
őrök ellenőriznék a vízfogyasztást és igy 
szerinte a vízpazarlásnak elejét lehetne ven-
ni. A közgyűlés Bokor Pál polgármesterhe-
lyettes javaslatára, az indítványozó felszóla-
lása után megbízta a tanácsot, hogy legkö-
zelebb részletes javaslatot t e r jesszen a köz-
gyűlés elé. 

Regdon Károly dr azt indítványozza, hogy 
a Felsőtanyán tüdőbetegek részére üdülő-
házakat építsen a város. 

Somogyi Szilveszter dr főkapitány javasla-
tára. Regdon Károly dr felszólalása után 
ugy határozott a közgyűlés, liogy az indít-
ványt javaslattétel végett kiadta a tanácsnak 
és megbízza azt, hogy a tanyai vasat ügyében 
beterjesztendő javaslattal egyidőben terjesz-
szen indítványt a közgyűlés elé. 

Kormányos Benő dr azt indítványozza,, 
liogy irjon föl a közgyűlés a kénviselőbáz-
lioz és kérje attól azt, intézkedjék, hogy a pá-
linkaméréseket Szombat estétől liétfő reggelig 
zárva tartsák és kérje egyúttal a. város azt is, 
hogy a pálinkafogyasztás korlátozása ügyé-
ben szigora törvényt hozzanak. 

Somoayi Szilveszter dr azt javasolja a 
közgyűlésnek, irion föl a város a képviselő-
házhoz az indítvány szellemében. Kormányos 
Benő dr felszólalása ntán a közgyűlés a ta-
nács javaslatát elfogadta, 

Kiss Gyula indítványt nyúj tot t be a köz-
gyűléshez. amelyben kérte, engedjék meg a 
Kossuth Lajos-sngárnton épülő u j házak tu-
lajdonosainak. hogy házaik elé ne építsenek 
élőkerteket. Á közgyűlés megbízta a taná-
csot. hogy terjesszen elő a kérdésben érdem-
leges javaslatot. A közgyűlés az inrlitványo-
ző felszólalása ntán elfogadta a tanács javas-
latát 

Franki Ántal azt indítványozta, hogy a 
Mars-téri mázsaházat hagyják meg a Mars-
téren addig is, amig az u j javadalmi palota 
fölépül. A közgyűlés Balogh Károly tanácsos 
javasla tára a. kérdés tanulmányozásával a 
tanácsot bízta meg. 

A közgyűlés további lefolyásáról lapunk 
más helyén számolunk be. 

Két csinosan 

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


