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eseményeknek most már gyors egymásután-
ban kell következniök. Az uj alakulás per-
fektuálása után — ugy halljuk — legelőször 
azoknak a vállalatoknak rendbehozásához 
kezd a bank, amelyeknél nagyobb érdekelt-
séget vállalt. Ezek közül a szegedi pénzpia-
cot közelről kettő érdekli: a Pálfy-féle vas-
gyár és a Redőnygyár. 

Statisztikai adatok 
a köztisztasági hivatalból. 

ISaját tudósitónktól.) Egy kas statiszti-
ka került most k i .a köztisztasági telepről és 
arról szól .ez a statisztika, imicsoda eredmé-
nyieket ér t el a hatóság a város tisztántartása 
körül azóta, (liogy a köztisztasági üzem a vá-
ros házi kezelésében van. A köztisztasági 
üzeni élén a főkapitány áll s amit lehet, meg-
takarít ia városnak. És hogy csakugy an lehet 
spórolni .a .közönség pénzéből is, azt világosan 
megmutatja a köztisztasági üzem első évne-
gyedes jelentése. 

Egy ilyen (hatalmas város tisztántartása 
n.em történhet máskép, miiint szervezett ala-
pon, szervezett intézmény ut ján , szigorú fe-
gyelemmel, mintegy katonai parancsszóra, 
És igy is van, amint ez ta (köztisztasági telep 
első pillantásra (furcsának tetsző számada-
taiból kitűnik. Szerepelnek benne például am-
buláns-munkások emnyiien és ennyien, cso-
port-seprők és más szaknyelven nevezett vá-
rostisztogatók. És igy megy ez rangról-ramg-
ra; lám még a város szemetjén is. van, aki 
nagy obb u r a másiknál . . . 

Mekkora volt a kiadás 1913. első negyed-
évében a város tisztántartására: erre felel a 
kimutatás első része. Eszerint januárban a 
köztisztasági üziem kiadása 14,685 korona volt, 
februárban 10,100 korona, márciusban 19,723 
korona, vagyis összesem 44,508 korona. Össze-
basonlitva ezt. la múlt óv első felének ered-
ményével, megtakarítás tapasztalható. Ta-
valy ugyanis az első évnegyedben itöbb jpint 
48000 korona kiadása volt a köztisztasági 
üzemnek^ a csökkenés eszerint négyezer ko-
ronánál több. 

Azután azt illusztrálja a jelentés, bogy 
félbónaponfcént mennyi munkás dolgozott a 
város tisztántartása .körük Január első felé-
ben 18 ambuláns-munkás, 21 hóhányó mun-
kás, 17 kocsis és 20 esoportseprő tisztogatta a 
várost; január miásíik felében 120 I . rendű 
ambuláns-munkás, 19 II. rendű ambuláns-
mlunkás, 19 csoportseprő és 21 kocsis .dolgo-
zott; február első felében már kevesebb mun-
kást foglalkoztatott a köztisztasági telep: 20 
I. rendű ambuláns-munkást, 19 II. rendű am-
buláns-mumkást, 22 kocsist és 20 csoportmlun-
kást; február második felében 29 I. rendű am-
buláns-munkást, 19 II . rendű ambuláns-mun-
kást, 24 kocsist és 20 csoportmnnkást. Már-
ciusban, ugy látszik, nagyon meggyűlt a sze-
mét utcákszerte; több ambuláns-munkásra 
volt szükség: harmincnégyre, azonkivül fog-
lalkoztattak 14 II . rendű ambuláns-munkást, 
24 kocsist, és 14 csoport munkást; március má-
sodik felében 34 I. rendű ambuláns-munkást, 
14 III . rendű ambuláns-munkást, 24 kocsist 
és 13 csoportseprot, 

íme, igy fest a köztisztaság rideg szám-
adatokban. És amig a bel városban határozot-
tan megjavult, többe is került jóval, addig a 
külsőbb .részein a városnak feneketlen sár 
va.gy portenger rnyulik el uteákhosszat. Ezek 
az utcák azok az .utcák, ahol már .nem .is le-
het köztisztaságot csinálni, mert nincsenek 
meg a tiisztántartlhatás feltételei: csatorná-
zott, kövezett útvonal rendes, a többiekkel 
egyszinten álló Utcák, szóval rendezetlen még 
az .egész. Ám ez nem jelenti azt, hogy vég-
képen el kell hanyagolni a külvárosokat, mint 
ahogy valóban hanyagolják, mondván, majd 
jön .úgyis az egységes, nagy városrendezés és 
akkor vizet, csatornáit, aszfaltot, vagy leg-
alább is bazaltkövet. kapnák a külvárosi ut-
cák is. Ez még kissé a jövő zenéje ós éppen 
azért a köztisztasági üzem munkája csak ak-
kor lesz eredményes igazán, lia egy kévéseit 
törődik a távolabbi utcák tisztántartásával 
is. Inkább spóroljunk kevesebbet! 

Kolozsvári kisasszonyt 
keresnek Szegeden. 

— Detektívek a Royal-szállóban. 
— Kavarodás egy távirat körül. — 

(Saját tudósitónktól,) Titokzatos ügyben 
•folytat nyomozást tegnap este óta a szegedi 
rendőrség. Egy uriasszonyt keresnek .a de-
fekt ivek míindenifelé a várostbanj, áki Ko-
lozsvárról szökött meg .a tegnapi nap folya-
mán, háromezer korona lopott pénzzel a zse-
bében. A szegedi rendőrség a kolozsvári rend-
őrségnek egy szűkszavú távirata alapján lé-
pett .akcióba, mindeddig .azonban semmi ered-
ménye nincs a nyomozásnak. A kolozsvári 
rendőrség ugyan határozott nyomat adott ' a 
szegedi rendőrség kezébe,' de .amint utóbb ki-
derült, ez .a nyom téves volt és a detéktivek 
egy éjszakán á t t.elj.esen meddő munkát vé-
gezték. 'A szegedi' irenldőrlség imJpelrsEfciójá 
az, hogy maga a kolozsvári rendőrség sincs 
egészen tisztában, .a. megszökött, (úriasszony 
személyévé! kapcsolatban és a szökés körül-
ményeivel. 

Tegnap estefelé kapta a táviratot a sze-
gedi rendőrség Kolozsvárról. Az állott ben-
ne, hogy Leikmamné, Odry Paula nevű úri-
asszony megszökött onnan, háromezer koro-
na készpénzt, vitt magával, de ez nem) az övé 
volt, hanem lopta egy úriembertől, attól, 
aki a kolozsvári rendőrségen feljelentette és 
akinek .a panaszára elrendelték a körözést. 
Pontos személyleirás is volt .a táviratban. 
Harmincöt-negyven év körüli csinos úrinő, 
szőkehaju, kissé molett, aranyfogai vannak és 
igen elegánsan öltözködik. Van azután .a táv-
iratban utasitás a r ra .nézve, hol találhatják 
meg Szegeden a megszökött uriasszonyt. Szól 
ez az utasitás pedig a következőképen: 
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— Körözött özvegy Dala Kámlyné, Royal-
szálló, tartózkodik, vagy odaérkezett már, 
vagy este tizenegy órakor érkezik. 

A .táviratot Ferenczy Mátyás ügyeletes 
alikapitány vette át, aki .nyomban mozgósí-
totta Vecsernyés és Bapkó de tekti veket. Első 
dolguk volt .a defektiveknek, hogy a Kioya.1-
szállóha siettek és .a tu la j danosnőt, Hala Ká-
rolynót keresték. A portásnál érdeklődtek, a 
ki .azt a választ adta, hogy az úriasszony 
.szinház,ba m|ent. 

— Egyedül? — kérdezték. 
— Nem, — válaszolt a portás, — egy 

másik uHasszonnyal, aki most itt időzik 
nála. 

— Ki az az aura,asszony? — faggatták a 
portást. 

— Nem tudom kérem biztoson, de azt. hi-
szem rokono a .nagyságos asszonynak. 

A portás mformáciíja meglepte a de-
tektiveket. Azt hitték, nyomon vannak. Siet-
tek a színházhoz, ahol megvárták ,az előadás 
végét. Mikor Dala Károlynó és a rnáisik úri-
asszony kijöttek, a dietektivek néhány lépés 
távolságban követték eket. Ugy gondolták, 
liogy majd az állomásra mennek, a keresett 
úriasszony ©1 akar utazni, de utolsó pillanat-
ban ezt .megakadályozzák. Nem igy történt. 
A két úriasszony ,gyanútlan,ul ment a ítoyal-
száilióba, .amelynek az első emeletén Dala Ká-
rolynó lakása van. Fölmentek és aludni tér-
tek. Ez féltizenegy óra köriül történt. 

Hajnalban, fél bárom óra tájban Vecser-
nyés és Bapkó deteiktivek ismét megjelentek 
a szállóban. Egyenesen a tulajdonosnő 'laká-
sához siettek és megzörgették az ajtót: 

i— A törvény (nevében •nyiitsák (ki! — 
mondotta Vecsernyése 

Odabent a szobában érthető meglepetés 
és izgalom támadt a szokatlan látogatásra. 
A szálló .tulajdonosnője méltatlankodva kér-
dezte a dietektivektől, mit akar tőle a rend-
őrség ilyen lidőtájt. A ,detektívek azt vála-
szolt.áik, hogy azt a másik uri,asszonyt ikell be-
kísérni, mert szökevény. 

— De uraim, miket beszélnek önök ösz-
sze-vissza — mondotta a fölzavart úriasszony. 
Tévedésről lesz szó és rossz helyen járnak. 

A detektívek erősködtek, hogy a személy-
leirás pontosan .ráillik a tulajdonosnő vendé-
gére. 

— Hisz azt sem tudják az urnáik, kicsoda 
ő? — mondta Daláné. 

— Hát kicsoda? 
— A nővérem. Igazolom, hogy Ceglédről 

jött, ott lakik, a fér je földbirtokos és hétfő 
óta van ,nálam vendégségben. 

Néhány perc múlva tisztázódott az ügy. 
Kiderült, hogy rossz nyomon jártak, mikor a 
Royal-szálló tu la j dónosnőjénél karesték a 
Kolozsvárról megszökött uriasszonyt, A két 
detektív aztán illedelmes bocsánatkérések kö-
zött távozott. 

Alighanem iá kolozsvári ujendőrség vé-
tette el' a dolgot, nihilkor helytelen utasítást 
adott a táviratban a szegedi rendőrségnek. 
Ferenczy ulkapiitány kora reggel táviratozott 
Kolozsvárra, ihogy .a keresett uriasszonyt a 
jelzett helyen nem) találták s valószínű, 
bogy téves a nyom. A nyomozás fonala most 
megszakadt s ugy áll az ügy, hogy .lehet is, 
meg nem' tehet is, hegy Szegedre szökött 
Odiry Paula. A kolozsvári rendőrség ugyan 
határozotton áll í t ja, hogy idejött, Szegeden 
azonban nem találják. Eddig legalább nem. 

IMa is mindenfelé fceresték-kutatták a detek-
tívek, de mindhiába. Lőhet, hogy egy-két nap 
m ú l v a v i l á g o s s á g d e r ü l a r r e a z ü g y r e . 


