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egyetlen pétervári zsidó família sem jutot t 
hozzá a kijelölt igazoló papírokhoz, annál ;az 
egyszerű oknál fogva, unert a vidéki hatósá-
gok nem sok gondot fordították a kérdésre. 
Maga a belügyminiszter is figyelmeztette a 
vidéki városok és községek elöljáróságait, 
hogy a pétervári zsidók folyamodásait rög-
tön intézzék el, ám ez a figyelmeztetés iroít 
malaszt maradt. A pétervári zsidó kereske-
dők különösebb izgatottság nélkül vár ták az 
u j esztendőt, mert az volt a meggyőződésük, 
liogy nem érheti őket bűnhődés az orosz köz-
igazgatás felületessége és hibái miatt. Annál 
borzasztóbb hatást tett, amikor január ele-
jén valamennyi zsidó .kereskedőnél megje-
lentek a rendőrség emberei és kérték az iga-
zoló irások bemutatásét. A dokumentumok 
természetesen mindenütt hiányoztak, mire 
a rendőrség százával eltoloneolta a szeren-
csi tVn családokat. Semmi halasztó körül-
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<•icnyt .nem vettek figyelembe és a szó szo-
ros értelmében tönkretették száz és száz csa-
ládnak az ételét. A kereskedőt a boltból, a 
családját a lakásból zavarták ki alig elgon-
dolható embertelenséggel. Ez az eljárás nem-
csak a közvetetleniil érintett zsidó családo-
kat s ú j t j a borzasztóan, de kiihat az orosz fő-
város egész kereskedelmére és iparára is. 
Az összes 'kereskedelmi és ipari kamarák és 
egyesületek heves banga tiltakozással for-
dultak ,az orosz belügyminiszterhez, akit ar-
ra figyelmeztettek, hogy ez .az eljárás, amely 
a zsidók ellen irányul. Pétervár egész gazda-
sági életére is jóvátehetetlen kárt jelent. 

— Gyorsvonat Szeged és Nagyvárad 
között. Most már befejezett dolog, hogy má-
jusban megindul Szeged—Nagyvárad kö-
zött a gyorsvonat. A pályatestet végig újra 
alapozták, tizenkét méteres góliát sinekei 
raktak le és az algyői vashidat megerősítet-
ték. Most azután, mint vásárhelyi tudósítónk 
jelenti, aktuálissá vált .,a Népkert-állomás ki-
bővítésének régen vajúdó ügye is. Már a 
mult év elején kezdett ily irányban tárgya-
lást Hódmezővásárhely város tanácsa a Vá-
sárhely—Szentesi vasúttársasággal. A vas-
úttársaság belement abba, hogy a kisállomás 
előterét kibővitteti s a hozzájáró utat burko-
lattal látja el. A város percentuálisan járul 
a költségekhez és a maga erején kiépítteti a 
gyalogjárdát. Mindezt a Népkert-állomás 
megnövekedett forgalma tette indokolttá. 
Most a polgármester — utalva a megálla-
podásra és arra , hogy az idő nemsokára al-
kalmas lesz az építkezésre — átiratot inté-
zett a vasúttársasághoz, hogy a bővitést ve-
gye foganatba. 

— Lemetszette a lábát a vonat. Su-
lyo-s szerencsétlenség történt pénteken dél-
után a Szeged-Rókus állomásom. Koller Ist-
ván ötvenkilenc éves őrszállási gazdálkodó 
a Debrecen-felé induló vonatra várakozott. 
A .második vágányon, közvetlenül a perrou 
előtt, szerkocsikat tolattak. A gazdálkodó, 
aki már .lekéste az első debreceni vonatot, 
ugy gondolta, hogy az ő vonata indul és a 
váróteremből kiszaladva, föl akart ugrani a 
mozgásban lévő vonatra, a lépcsőről .azonban 
lecsúszott és a lábafejét, elvágta a kerék,, a 
bal-lábszárát pedig összezúzta. Életveszá-
szélyesen megsérült, beszállították a közkór-
iiázba. 

— Életunt cseléd. Forró Erzsébet tizen-
kilenc éves szegedi esc léd leány vizhen fölol-
dott rovarport ivott. Súlyos sérülésével be-
szállitották a közkórházba. Tettének oka 
életuntság. 
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Henny Portén. Henny Portén. 

Bűnügyi dráma 2 felvonásban, 
irta LUDWIG THOMA. 

A főszerepet^Henny Por tén játsza. 
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Eugéne Grangé és Lamber t Thi-
bones t hires d r á m á j a nyomán 

g f e r m e k -
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Kiváló párisi szinészek elő-
adásában . 

KÖZIGAZ6ATAS 

A januári közgyűlés. 
(Saját tudósítónktól,) Pénteken délután 

folytatták a. mult hétről elhalasztott január i 
közgyűlést, A közgyűlésen Lázár György 'dr. 
polgármester betegsége miatt Bokor Pál he-
lyettes polgármester elnökölt, A legjelentő-
sebb .pont volt a Szegedi Gazdasági ós Ipar-
bauk ügye, amelyről külön tudósításban szá-
molunk be. A tanács bemutatta a .légszesz-
gyár túlkapásaival szemben a közönség f é -
lteimére alkotott .szabályrendeletet, amelyet 
egész terjedelmében leközlünk. A közgyűlés 
folytatását szombaton déluíján négy órára 
halasztották. 

Bokor Pá l helyettes polgármester dél-
után négy órakor nyitotta meg a közgyűlést. 
A mult közgyűlés jegyzőkönyvének a hitele-
sítése után bejelentette a helyettes polgár-
mester, hogy póttárgyként fölvették a köz-
gyűlés napirendjébe az árvaszék előterjesz-
tését az árvaszéki tanács tizenkét .tagjának 
a. megválasztása ügyében, a mult évi számon-
kérőszék jegyzökönyvének a. beterjesztését ós 
a tanács előterjesztését a mozimonopólium 
ügyében. v 

Varga Borbála magántanitónő rendes ta-
nítói fizetést kért. a tanácstól. A tanács el-
utasította a kérést, amit a közgyűlés is hely-
benhagyott. 

özvegy Abranovics Edéné, a volt városi 
adópénztáros özvegye négyszáz korona kegy-
dijat kért, A tanács .nem javasolta a kegy-
dijat, a közgyűlés azonban teljesítette az 
özvegy kérését. 

Nyilassy Béla dr. ós Szmollény Nándor 
még a decemberi közgyűlés elé indítványt 
terjesztettek, hogy a gázgyár túlkapásaival 
szemben szabály rendletben védjék meg a kö-
zönséget, A tanács a jogügyi bizottság vé-
leménye a lap ján beterjesztette az öt szakasz-
ból álló szabályrendeletet, amelyet elfogadott 
a közgyűlés. A szabályrendeletet jóváhagyás 
végett föl terjesztik a belügyminiszterhez. 

Három u j vámőr ideiglenes .alkalmazá-
sát kérte a javadalmi bizottság. A közgyű-
lés a tanács javaslatára elfogadta az ideig-
lenes vámőri állások szervezését. 
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Szb'álp rendelet 
•a légszeszvilágitási részvénytársasággal kö-
tött világítási szerződés 37. 10. pont ja 

alapján. 
1. §. 

A világítási szerződés '24. §-ának értel-
mében joga van minden fogyasztónak a mé-
rőt a részvénytársaságtól megváltani, ezen 
megváltási á r azonban a mérő beszerzési 
áránál nagyobb nem lehet. 

A mérőt bármikor meglehet, váltani s en-
nek .megtörténte után. a 31. §-b.a.n megszabott 
bér dijakat és fentartáei költségeket, fogyasz-
tó nem köteles fizetni. 

A hatóság vagy a fél felhívására köteles 
•engedményes a megváltott mérőt leszerelni 
— a hibát megvizsgálni és ki javí t ta tni — 
ezen időre pedig u j mérőt felszerelni. 

Ebből felmerülő költségeiket a fél köte-
les megfizetni. Ha u j óra beállítására van 
szükség, azt engedményes önköltségén tarto-
zik szállítani .és felszerelni. 

2. 

A szerződés 18. §-a alapján köteles, en-
gedélyes a légszesz ós villamosságot minden 
időben mindenkinek kiszolgáltatni,, ha a vi-
lágítás kiszolgáltatásában bármi okból fenn-
akadás történik, kötelessége engedélyesnék 
a hatóság vagy a magános fogyasztó felszó-
lí tására (szóbeli, telefon, vagy Írásbeli) az 
akadályt azonnal elhárítani, tekintet nélkül 
arra, liogy a szabályrendelet 24. §-a szerint 
a vezeték mely területen készült, illetőleg 
hogy a vezetéket ki .készítette. 

Engedményes köteles .haladéktalanul a 
munkához fogni, ha a felszólítástól számí-
tott egy óra alatt a fennakadás elhárításáról 


