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KÖZIGAZGATÁS 
Az ujszegedi vízvezeték. 

(Saját tudósitónktól.) Az ujszegedi nép-

kör szombaton délután népes értekezletet tar-
tott 'az ujszegedi vízvezeték ügyében. Újsze-
ged polgársága ugyanis mozgalmat indított 
vizvezeték" létesítésére, mert most a lakosság 
líct—fl {áram. kilométernyi távolsági/a és a 
park kutjából kénytelen vizet hordani. A la-
kosság javarésze a Tisza-vizét issza. Léderer 
Dezső dr. ujszegedi tiszti orvos az .esetről je-
lentést tett .a rendőrségnek. A tanács utasí-
totta a mérnökséget, liogy hatvan napon be-
lül készítse el az ujszegedi vízvezeték terve-
zetét, 

Pri váry Ferenc gépészeti felügyelő két 
alternatív tervezetet készített, amelyet ismer-
teit a szombati értekezleten, amelyen több 
mint százan, köztük igen sok törvény,hatásáé 
bizottsági tag, vettek részt. 

Lantos Béla elnök megnyitotta az érte-
kezletet és utána Priváry Ferenc gépészeti 
fölügyelő ismertette a két tervezetét. Az 
egyik terv magas nyomású vízvezeték, mely-
nek a létesítéséhez uj artézi kut fúrása is 
szükséges, azonkívül fölhasználnák a gyer-
mekmenhely vizét. A másik terv a német 
pumpa-rendszerű kut létesítése. Az ilyen ku-
tat villanyerő hajtja és annyi pumpát kap-
csol be, amennyi vízre épen szükség van. 

A magasnyomású vízvezeték létesítése 
százharmincezer korona költséget, a pumpa-
rendszerü kut pedig kilencvenezer koronát 
igényel. 

Turcsányi Imre dr., Weiner Miksa, Vé-
kes Bertalan, Nemecskay István, Rietly Au-
rél és Somlyódy István dr. fölszólalása után 
Striegl F. József a létesítendő három ujsze-
gedi internátusba való tekintettel esak a 
magasnyomású vizvezéték létesítését tartja 
kivihetőnek. Az internátusok inkább hozzá-
járulnak a költséghez egyenkint tiz—húsz-
ezer koronával. 

Ez a fölszólalás nagy tetszéssel találko-
zott, mert igy már biztosítva van <a költség 
felerészben. Léderer Dezső dr. azt javasolta, 
hogy ha egyelőre auáJsképen inern lehet, a kül-
ső részeket 1 egaílább is utcai vizkilfolyókkal 
lássák el. 

Az értekezlet végül elhatározta, hogy a 
legközelebbi napokban az ujszegedi vízveze-
ték "érdekéboti küldöttség jelenik meg a pol-

gármester előtt, amelyben az egész ujszegedi 
lakoss f észt vetsz. 

(- ) A városatya választások. Vasárnap 
hat töfv\ yhatósági bizottsági tagot választ 
három k'd igazgatási kerület polgársága. Az 
I. ker&kdáen a két helyre három komoly 
jelölt van: Nagy Aladár dr. törvényszéki el-
nök, Turcsányi Imre dr. orvos és Vékes Ber-
talan kereskedelmi 'és iparkamarai jegyző. 
A jelöltek közül Turcsányi Imre dr. meg-
választása lizonyos. Nagy és Vékes között 
erős küzdelem Ígérkezik. A III. kerületben a 
két helyr: négy komoly jelölt van: Biicher 
Jakab adótiszt, Krausz József dr. orvos, 
Pálfy Dániel vasgyáros és Szeles József dr. 
ügyvéd. Krausz és Pálfy megválasztása bi-
zonyos. A VI. kerületben a két helyre négyen 
pályáznak: Gál Mihály építőmester, Hajnal 
István béri. csis. Magyar József pénzügyi 
tisztviselő Söreghy Mátyás dr. ügyvéd. 
A választat, mindegyik kerületben vasárnap 
délelőtt kilenc órától délután négy óráig tart. 

— Rendelet a kivándorlásról. A napok-
ban közöltük, hogy a miniszterelnök rende-
letet adott ki, melyben a kivándorlás korláto-
zásáról intézkedett. Különösen a hadkötele-
sekre nézve történt a rendelkezés. Most Sze-
ged város polgármesteréhez az alábbi mi-
niszteri ren klet érkezett meg ebben az ügy-
ben: 

Értesíti a Cimet. hogy mindazon ma-
gánegyének atósági alkalmazottak és kö-
zegek részére, kik: 

1. az 1909. évi II. t.-c. 2. §-ának b) pont-
jában óvadék tételére kötelezett férfiszemé-
lyek jogosulatlan kivándorlását illetőleg ilyen 

célból való utrakelését olyként jelentik fel, 
hogy annak alapján az utrakelt egyén elfog-
ható, 

2. kik bárkit az 1909. évi II. t.-c. 37., 38. 
és 41. §-aiban részletezett büntetendő cselek-
mények nxiat't feljelentenek, minden egyes 
feljelentett egyén után ha a följelentett jog-
erősen elitéltetett további intézkedésig 8 ko-
rona jutalmat engedélyezek. 

Ezen jutalmak kiutalványozása iránt az 
érdekeltek kérelmére esetről esetre teendő 
előterjesztések alapján fogok intézkedni. 
Ezen előterjesztésekhez a jutalomra igényt 
tartó egyén Írásbeli feljelentésének vagy ha 
a feljelentés szóval tétetett, az erről felvett 
jegyzőkönyvnek hiteles másolata és a felje-
lentés folytán hozott jogerős büntető Ítélet-
nek egy hiteles kiadmánya is csatolandó. 

Felhívom a Cinnet, hogy a fentieknek a 
legszélesebb körben megfelelő módon leendő 
közhírré tétele iránt haladéktalanul intéz-
kedjék. 

Budapest, 1912. évi december 11-én. A 
minister helyett Jakubffy s. k. államtitkár. 

TUDOMÁNY ES IRODALOM 
(*) Vasárnap délután. Az „Otthon" tiszt-

viselő egyesület ma vasárnap délután 4 óra-
kor kezdi meg felolvasó délutánjainak ez 
idei ciklusát saját helyiségében (Kass-Vi-
gadó első emelet). Ezek az irodalmi dél-
utánok a mult évben nagyon látogatottak 
és kedveltek voltak, mert azokon országos 
nevű iróink és költőink tartottak élvezetes-
nél élvezetesebb előadásokat. Most is élénk 
érdeklődés mutatkozik a mai előadás iránt, 
amelyen Várossy Gyula és Cserzy Mihály 
(Homok) prózát, Salamon Qyula pedig köl-
teményeket olvasnak föl. Közönségünk jól 
ismeri már őket, hiszen sok élvezetes órát 
szereztek az intelligens közönségnek. Az 
előadás ingyenes. Mindenkit szivesen lát a 
rendezőség. 

— Balázs Béla, Misztériumok. Három 
egyfelvonásos misztikus színjátékát gyűj-
tötte itt össze Balázs Béla, akindk drámaírói 
kvalitásait a sokat emlegetett Doktor Szél-
pál Margitból, lirai művészetét „A vándor 
éneke!" cimü verskötetéből ismertük eddig. 
Két uj irányba vezető meredek ut volt ez, 
mely most a Misztériumokban a teljesedés 
csúcsában találkozik. Ez Balázs első könyve, 
mely őt egészen reprezentálja: az élet kül-
ső esetlegességeitől izolált lélek költőjét, a 
ki csak örök szükségszerűségek tragikus 
problémáit állítja elénk a szinpadi iró eleven 
és izgató ügyességével és mégis szellemi lí-
rával telitett művészi versekben. A lélek cso-
dáiról szól a könyv, halálos mélységéről, a 
Kékszakállú herceg várának hetedik ajtajá-
ról, melyben nem él meg a „könnyű" élet 
és melyen át minden nagy érzés a halálba 
vezet halálos logikával. A „Kékszakállú her-
ceg várában" és a „Szentszüz vérében" a 
székely ballada nyelvében és formáiban rej-
lő hatalmas drámai fluidumot sikerült neki 
először színdarabbá nagyitani, amivel talán 
egy magyar drámaforma indult keletkezése 
útjára. A könyv Lesznai Anna címlapjával 
a Nyugat kiadásában jelent meg és kapható 
Várnay L. könyvkereskedésében. Ára 3 ko-
rona. 
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Modern 
FÉNYKÉPÉSZETI 

műt erem 
RUTKAI ÉS VITKAY 

Szeged, Kárász-u. 15. (Corso-
kávéházzal szemben.) 

NEMENYINE 
F O G M Ü VESTERMEl 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készít mindenféle 
fogmunkákat kaucsukban és 
aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 
lesznek kielégítve. - Bármilyen 
javítás hat óra alatt elkészíti. 522 

Nagyanya, anya 
és leánya 

egyetértenek abban, hogy a jó kávé-

hoz a „valódi" FRANCK szükséges. 

A „valódi" FRANCK a honi gyárból, 

Kassáról, jogosan kedvence minden 

takarékos háziasszonynak. Az ismer-

tetőjele a „kávédaráló" megvéd az 

utánzatoktól. 

Karácsonyi Occasio 
Szövetruhák dobozban, 

dísszel együtt válogatott divat-

szinekben K 5 - 60. 60 cm. szé-

les, mintázott tiszta selyem 
pongis métere K P 2 0 — P 5 0 

és 1 '80. Mosó bársony törökös 

mintával K P20. 

Maradékok félárban. 
Divatáruház 

a „Kék csillaghoz." 


