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1 indítvány: 3 probléma. 
— A jégpálya, a gyermekjátszó-hely és 

műterem a szegedi festők részére. -

(Saját tudósítónktól.) Pick Mór okleve-

les mérnök, törvényihatósági bizottsági tag 

ipa indítványt nyújtott be városhoz, a 

melyben egyszerre három problémát visz 

kész megoldásban a legközelebbi közgyűlés 

elé. Az egyik: a korcsolya-pálya elhelyezése, 

a másik: a városi pénzen műterem létesítése 
a szegedi festőmiivészek számára, a harma-
dik: gyermek játszóhely kérdése. 

Mindez abból a hivatalos átiratból kifo-

lyólag jutna fnegoldáshoz, amelyet Marx 

János, a Máv. elnökigazgatója intézett a pol-

gármesterhez. A vasutigazgatóság nevében 

ugyanis kérte a várost, hogy a korcsolya-

pályát a vasutaspalota hivatalainak zavar-

talan működése érdekében helyezze más-

hová, a korcsolyázó pályát töltesse föl s a te-

ret parkiroztassa. Fölmerült tehát az a kér 

dés, hova tegyék akkor a jégpályát, meri a 

vasutigazgatóság kérelmét elvégre is méltá-

nyolni kell. Erre, még 'két problémával ösz-

székötve, megadja a választ a ma benyújtott 

indítvány, amely a következőket tartalmaz-

za: 

Alábbi indítványom — mondja Pick — 
nemcsak a sporttal kapcsolatos egészség-
ügyet kívánja szolgálni, hanem a szegedi mii-
vészek régi óhaját is részleges megvalósu-
láshoz viszi, amennyiben a mostani koroso-
lya-épület könnyen átalakítható két-három 
festő részére műteremmé és igy ezen épü-
letnek a város által való megváltása lesz laz 
első lépés arra, hogy más városok példáját 
követve, a művészek olcsó otthonáról váro-
sunk i)s gondoskodjék. Indítványozom te-
hát, mondja ki Szeged város törvényható-
sági bizottsága, hogy 

1. a jelenlegi korcsolyatavat a vasutigaz-
gatóság kívánságához képest feltölteti és par-
kiroztatja, 

2. A jelenlegi korcsolyapavillont előál-
lítási áron átveszi a szegedi korcsolyázó-
egyesülettől és oly módon kívánja átalakí-
tani, hogy abban megfelelő világitásu mű-
termek létesüljenek. Fölhatalmazza a taná-
csot, hogy ezen műtermeket igen méltányos 
árban, indokolt esetben teljesen ingyen bo-
csássa elsősorban szegedi festőművészek 
rendelkezésére, 

3. a korcsolyatér elhelyezéséről sürgő-
sen kiván gondoskodni oly módom, hogy át-
engedi Újszegeden a város által sportcélra 
kijelölt s a Temesvári-körut sarkán levő 'két 
holdnyi területet, esetleg a Mars-tér egyik 
megfelelő nagyságú feltöltendő részét azon 
elengedhetetlen feltétellel, hogy a tér oly 
berendezésű tegyen, hogy a téli időtől elte-
kintve, gyermekjátszó helyül szolgáljon. 

Ezen kettős cél elérésére az uj korcso-
lya-pályát nemcsak 12 centiméteres betonból 
kívánja a város meépiteni, hanem ugy, hogy 
a beton felett 10 csentiiméteres makadám út-
ról lekerülő kőkaparék is elteritessék, hogy 
az ezáltal keletkező sima felüllet — miiként az 
a Margit-szigeti és lUjiszegedi teniniszpályákon 
látható —- játszóhely és sportpálya minden 
kívánságának is eleget tegyen. 

4. Kötelezni .kelll a korcsolyázó egyesü-
letet, hogy a város jóváhagyásától függő 
terv és elhelyezés szerint építsen korcsolya-
pavillont. Kötelezni kelll az egyesületet, hogy 

öltözőit a téli szezon elmultával a gyer-
mekjátszóhely rendelkezésére bocsássa és 
annalk felügyeletéről egyik városi középisko-
la utján fog gondoskodni. 

5. A korcsolyatér, illetőleg gyermek-
játszóhely vizszükségleténdk ellátására, az 
ujszegedi, illetőleg Mars-téri artézi kut fe-
leslegének díjtalan használatát a város ezen-
nel megengedi. 

Kéri végül Pick Mór, hogy a tanács pár-

toló javaslattal terjessze indítványát a köz-

gyűlés elé. A három problémának egy ka-

lap alatt vailó megoldása nagyon célszerű-

nek látszik. 
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Éles támadás a monarchia ellen. 

Parisból jelentik: Hanotaux Gábor volt mi-
niszter a Figaródban kemény bírálat alá ve-
szi Ausztria és Magyarország balkáni politi-
káját. Kifejti, hogy Ausztria és Magyarország 
annyira ment, hogy általános háborúval fe-
nyegeti Európát, csak azért, hogy Szkuta'rit 
Montenegróra nézve vitássá tegye. Török-
ország napja lealkonyult, mert hasonló poli-
tikát követett. Ausztria-Magyarország ha-
sonló sorsnak akarja kitenni magát? Most 
még meg Jöhet gondolni a dolgot és késedel-
meskedés nélkül lezárni az ügyet, amelynek 
kimeneteiét az egész világ türelmetlenül 
várja. 

Rendetlen 
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Kulinyinál 

Szeged, Kíss-ufcza, Kiss D.-ház. 
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: Megnyitás 1 : 

A nagyérdemű hölgyközönségetez 
uton is tisztelettel értesítem, hogy 

n@i dWattcrmemet 

május 1-én (Szécsényi-tér9.1. e.) 
megnyitom. — A fővárosban 
és külföldön elsőrendű cégeknél 
szerzett sok évi tapasztalatom és 
szaktudásom kellő garancia arra, 
hogy a legkényesebb Ízlésnek is 
megfeleljek. — Speciál angol-
cosfümök, utazó- és estélyi-kö-
penyek, sport ruhák stbi legújabb 
divat szerint, szolid árak meliett, 
elsőrendű munkaerők által sze-
mélyes vezetésem alatt készülnek. 
Magamat a hölgyközönség b. 
pártfogásába ajánlva maradtam 
:: Illő tisztelettel :: 

Zsolnay István. 

Az első tőzsdebirósági 

tárgyalás Szegeden. 
— Jövő szombatra halasztották. — 

(Saját tudósít ónktól.) Csütörtökön meg-
írta a Délmagyarország, hogy a szegedi tőzs-
debiróság április 13-án megalakult és 21-én 
megkezdette a működését. Azt is megírtuk, 
hogy az első pört Vadász János dr. indítot-
ta meg, Ligeti Béla szegedi terménykeres-
kedő megbízásából, 3700 korona erejéig. A 
pör tárgyalását mára tűzte ki a tőzsdebiró-
ság tanácsa. A tárgyalást azonban elnapol-
ták, mert az alperes ügyvédjének nem volt 
még a kezében a meghatalmazás. 

A mai tárgyalás anyaga az alábbi peres 
ügy tett volna: 

Ligeti Béla szegedi térmónykems'kcdő 
márciusiban üzleti összeköttetésbe léfpet't Spit-
zer Ignác be odrai gabonás-ügy nőkkel. Ligeti 
megbízta iSpitzert, hogy kössön le a. résziére 
nagyöhb mennyiségű búzát ós főleg kukori-
cát. Spitzer a megbízást elvállalta és azon-, 
nal írt Ligetinek, hogy küldjön erre a célra 
3000 krona előleget. Ligeti a kért pénzt pos-
tafordultával elküldte Spitzer részére, de az 
ügynök ettől az időtől fogva nem adott élet-
jelt magáról. Egy pár mapig azután, liogy 
a kötés céljaira Ligeti pénzt küldött, a buza 
is, meg a kukorica ára is emelkedni kez-
detit, mire Ligeti értesítette Spitaert, liogy 
oldja, fel a kötést. Spitzer azonban nem felelt 
Ligeti leveleire. Ligeti érdeklődni kezdett és 
csakhamar megtudta, hogy Spitzer Beodrá-
ról eltűnt és a többi ügyeit som rendezte. 
Spitzer később előkerült üzleti körutazásából 
és arról értesítette 'le vél 11 eg Ligetit, hogy a 
számára küldött 3000 koronát megkapta, de 
ez ráment a kötésre különbözet fejében, 

Ligeti azonban nem hagyta ennyiben a 
dolgot. Mivel nem ismerte el Spitzernek azt 
az állítását, hogy a 3000 korona különbözet-
re kellett, meghízta Vadász János dr.-t, hogy 
az összeg ós a kamatok erejéig indítsia m'eg 
a pört Spitzer elten a szegedi tőzsideFiróság-
nál. 

A tárgyalás ma délután 2 órakor kez-
dődött a Lloyd nagytermében. A tárgyalást 
megelőzőleg Obláth Lipót, a Társulat elnö-
ke fölhívta a peres felek képviselőit, hogy 
a szabályzat értelmében válasszák meg a bí-
rákat.. Azonban sem Kornis Béla dr., az al-
peres jogi képviselője, sem Vadász János dr. 
nem akartak élni a biróválasztási jogukkal. 
Erre az elnök kijelölésére megalakult a há-
rom tagu tanács. Bírák tetteik: Eisenberger 
Nándor, Aczél Géza és Politzer Mór, akik 
közül Eisenberger Nándor lett az elnök, mi-
vel a választott birák között ő volt a leg-
idősebb. A tárgyalás jogi részét Fülöp Zsig-
mond dr., a bíróság ügyésze látta el, akinek 
föladata, hogy a tárgyalás folyamata a tör-
vény rendelkezésének 'megíelelőleg történ-
jék. 

A megalakulás után, az elnök megnyi-
totta a tárgyalást. Kornis Béla dr. ügyvéd 
Spitzer Ignác jogi képviselője, bejelentette, 
hogy az alperes helyett ő jelent meg, meg-
hatalmazása azonban nincsen, mivel Spitzer 
nem küldött az iratokhoz meghatalmazást. 
Az eljárási szabályok értelmében, kérte a bí-
róságot, hogy adjon számára 8 nap haladé-
kot a meghatalmazás beszerzése végett és 
addig napolja el a tárgyalást. 

Vadász János dr., a felperes ügyvédje 
Kornis kérelméhez hozzájárult. Fele nevében 
becsatolta azonban már most azokat az ira-

f ü r d ő 
Évad má j u s 15-től s i e p t a m b ü r végéig. 

Károlyi Mihály gróf tulajdona, Hevesmegyében, vastimsós fürdőkkel és hideg-
vizgyógyintézettel égvényes kénes savanyúvíz, természetes arzén és vastar-
talmú vizek. Kiváló jó hatása ideg-, vér-, gyomor- és méhbajoknál, gyen-
geségnél ismeretes. Tiszta, enyhe hegyi levegő, sport, kirándulások. Modern 
kényelemmel berendezett szállodákban 173 szoba áll a vendégek befogadására. 
Kitűnő élelmezés mérsékelt árak mellett. A főévad junius hó 21-tői augusztus 

hó 31-ig tart. 

Fürdőkabinok és folyosók gőzfűtéssel vannak ellátva. 
Az egész fürdőtelep és a lakások villanyvilágítással vannak ellátva. 

Kényelmes automobil-közlekedés. 
Prospektussal és bárminemű felvilágosítással készségesen szolgál a 

FÜRDÖlGAZöATÓSÁG. 
Az elő- és utőévadban a lakások 50°/o-kal olcsóbbak az állandó vendégeknek. 


