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•néhány tagja lépett érintkezésbe a honvédel-
mi miniszter által kiküldött katonai képvise-
lőkkel. A bizottság aztán hely után nézett, 
de sehoLsein találtak olyat, amely megfele-
lőnek bizonyult volna. A köztisztasági telep-
i-e nean lehetett beszoritani a bel vá rasi tii-
zérütogaket, minthogy a telep feltöltésével 
meg alig haladtak valamennyire. Már-már 
az a veszedelem fenyegette a város lakossá-
gát, hogy a magánházakba szállásolják be a 
tüzérkatonákat, ami -aligha lett volna kelle-
mes, mivel ez az állapot jó néhány hónapig 
tartott volna, de lehet, talán tovább is, a 
meddig a tüzérkaszárnyát föl nem építik. A 
haj hamarosan a fejére növekedett volna a 
polgárságnak, ha a tanács hétfőn délelőtt 
tartott ülésében gyorsan és bölcsen — ami 
elég szokatlan tőle — .nem intézkedik. Hihe-
tetlen szinte, de ugy van, hogy ennél az eset-
nél, amikor égett már a talpa állott a föld, 
radikális és okos megoldást talált. 

— öt hét alatt if-el kell tölteni a köztisz-
tasági telepet! — mondották egyhangúlag és 
határozottan. 

Azt is megmondták, hogyan, ügy, hogy 
vállalkozókkal szóba sem állnak, hanem há-
zi kezelésben végeztetik el a nagy munkát. 
Határozatik,g ki is mondták, bogy száz fu-
varost fogadnak fel (lám, akaratlanul enyhí-
tik még a munkanélküliséget ús!) és uta;-
sitják a mérnökséget a munkálatok azonnali 
megkezdésére. Igy már aztán elhto-zük, hogy 
öt hét alatt végre feltöltik a köztisztasági te-t 
lépet, pedig már másfél év óta egyre töltik 
és tulajdonképpen még csak most fognak 
hozzá. A tanulság ebből, hogy a tanács a, 
sarkára tud állni, ha baj van a kréta körül; 
mert a város közönsége őt tenné felelőssé 
azért, ha a polgárok nyakára zúdítanák a 
tüzér katonákat lovastul ós ágyastul együtt. 

— A város csatornázása. A negyedik 
kerületi háztulajdonosok és polgárok egye-
sülete a külvárosrészeik csatornáztatása és 
rendezése ügyélben az összpolgárság részvé-
telével vasárnap délután 3 órakor mintegy 
másfélezer ember jelenlétében a Szt. György 
iskola tornatermében népgyűlést tartott. A 
gyűlésen idősb Lévay Béla elnök bejelentet-
te, bogy az illetékes hatóságok a kérdés 
iránt a legnagyobb jóindulattal viseltetnek s 
az emésztőgödrök ügyében Pillich Kálmán 
törvényhatósági bizottsági tag intenciói sze-
rint fognak eljárni. Szárító János bemutatta 
a határozati javaslatot, amelyet egyhangú-
lag elfogadtak. Wimmer Fülöp indítványoz-
ta, hogy a határozatot deputáció vigye a ta-
nács elé. A küldöttség kérné a hatóságot a 
csatornázás lehető legrövidebb idő alatt való 
elkészítésére. Kószó István dr. helyesli a 
küldöttség eszméjét, azt szükségesnek tart-
ja és javasolja, bogy a tanács egyidejű ér-
tesítésével a belügyminisztériumhoz is kül-
dessék fölterjesztés. Franki Antal kijelenti, 
hogy minden törvényhatósági bizottsági tag-
nak sürgetnie kell a csatornázást, hogy a 
polgárság állásfoglalásával a hatóságot 
gyors intézkedésre sarkalják. Marosán 
László okszerűbb városrendezési politika 
űzését javasolja, Koncz Károly a többi vá-
rosrészek lakosságának egycélú .működésé-
ben látja a sikert. A népgyűlés Wimmer in-
dítványára egyhangúlag kimondotta, hogy a 
határozati jwastatot küldöttségileg a tanács-
hoz juttatja és a belügyminisztériumhoz föl-
terjeszti. Beszélt még Straelk Ádám, aki el-
lenzett minden kérést, mert ö csak jogát kö-
veteli, azonban a népgyűlés más véleményen 
Volt. 

— Fölírat az adómentesség érdekében. 
A szegedi uj házak után tizenöt évi, adómen-
tesség jár a törvény alapján. A pénzügy-
igazgatóság azonban ezt a kedvezményt csak 
akkor adja .meg, ha kérik. A tanács Koczor 
János adóügyi tanácsos javaslatára most 
föliratot terjeszt a pénzügyminiszterhez, 
ihogy a jövőben a pénzügyigazgatóság hiva-
taliból legyen köteles megállapítani az adó-
mentességi jogosultságot. 

(o) Cigánybál. Minden évben igen nagy 
érdeklődést kelt a cigány bál. A szegedi ci-
gányok bálját az idén is .megtartják, még 
pedig olyan .agilisán készülnek rá, hogy az 
idei bizonyára még szebb és mulatságosabb 
lesz, mint amilyenek .az eddigiek voltak. A 
meghívókat most bocsátották ki, amely sze-
rint a iCigány-bálat világpostával egybeköt-
ve rendezik, még pedig a .Kass-Vigadó Lloyd 
termeiben, február 26-án, csonka csütörtökön. 
A zenét Gondi József zenekara szolgáltatja. 
Belépődíj: személyjegy előre váltva 1 K 60 
fillér, este a pénztárnál 2 K., családjegy elő-
re váltva (három személyre) 4 K, este a 
pénztárnál 5 korona. Jegyek kaphatók a 
rendezőségnél. FeliiMzetések köszönettel vé-
tetnek és hirlapilag nyugtáztatnak. A fejül -
fizetések egy része a Napközi Otthont illeti. 

* Eljegyzés. Kertész Ilonkát Szabadkáról 
eljegyezte Szende .Mihály Szegeden. (Minden 
külöin értesítés helyett.) 

— A Szegedi Kereskedők Egyesületé-
nek tisztújító közgyűlése. Vasárnap délután 
tartotta meg a Szegedi Kereskedők Egye-
sülete tisZtujitó közgyűlését. Az egyesület 
tagjai közül igen sokan jelentek meg, ami 
természetes, hiszen az az egyesület állam 
dóain agilis munkásságot fejt ki és teljesen 
egybe forrott a szegedi kereskedőkkel. Most 
tötíb .mint kétszáz tagja van az egyesületnek, 
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de ez a szám hamarosan emelkedik, mivel 
arról van szó, bogy tömegesen belépnek az 
egyesületbe. A vasárnapi közgyűlésen Lö-
vész Antal elnök elnökölt, aki üdvözlő sza-
vai után fölkérte Pásétor József titkárt, hogy 
ismertesse a választmány évi jelentését. (A 
jelentést lapunk vasárnapi számában ismer-
tettük.) Nyilassy Dezső pénztáros előter-
jesztését is helyeslőleg vette tudomásul a 
közgyűlés és ugy a vezetőségnek, mint a 
pénztári tisztségnek a fölmentvényt megad-
ta. Ezután az elnök megköszönte ugy saját 
szentélyében, mint a választmány és tiszti-
kar nevében az eddig élvezett bizalmat és 
Kormányos Benő dr. elnöklése mellett, Pász-
tor József, Boda Bertalan és Szegő Árpád-
ból álló választási bizottságra hizta a tiszt-
újítás megejtiését. 

Stern Ignác, majd Kormányos Benő dr. 
hatásos beszédben méltatták Lövész Antal 
kiváló érdemeit és indítványukra a közgyű-
lés lelkes élijenztéssel egyhanulag ujabb há-
rom évre Lövész Antalt választották meg el-
nökül. A megejtett szavazás utján alelnökök 
lettek: Steiner Bernát és Danner János. Tit-
kár: Pásztor József. Igazgató: Paul Adolf. 
Jegyző: Csikós Nagy József dr. Pénztáros: 
Nyilassy Dezső. Számvizsgálók: Kellner Fe-
renc és Kocsis Ferenc. Könyvtármokok: Neu 
Salamon és Kovács Henrik. Ellenőrök: Kar-
dos Rómeó és Magyar Andor. Háznagy: 
Boda Bertalan. Választmányi tagok: Balogh 
Károly, Berger Adolf, Bleier Miksa, Berkes 
József, Bitó Márk, Franki Antal, Gallotti Vil-
mos, Gliick Lipót, Hajnal Dezső. Iritz Béla, 
Kroó Adolf, Kroó Sándor, Ligeti Lipóté Ma-
gyari István, Mis'kolczy Gyula, Mihály.fv 
László, Radó Scima, Róth Adolf, Rosner Sán-
dor, S.inger Dáivid, 'Szegő Árpád, Stern Ig-
nác, Szokolovszky Gyula, Tóth József, Vigb 
József, Vineze Lipót, Weber Miklós, Wein-
berger Ferenc, Wiesner Benő és Zimányi 
István. 

Végül Lövész Antal elnök kegyeletes 
szavakkal parentálta el az egyesületnek mult 
évben elhunyt tagjait: Fürdők Károlyt, Per-
jéssy Lászlót, Böröcz Pált és Majszky Sán-
dort és a közgyűlést berekesztette. 

— Eltűnt pénzes kazetta. A szegedi 
gázgyárból szombat este eltűnt egy pénzes 
kazetta és imóg ma se tudják, ki vihette el. 
Dacára, hogy a kazetta szombaton eltűnt. 
Negro Jenő igazgató osak vasárnap tette 
meg a följelentést, ugy, hogy a rendőrség 
dolga igen nehéz. Bizonyos, hogy lopás tör-
tént, de eddig semmi nyom nincs. Szombaton 
este hét óra előtt történt a tolvaj lás. Sipos 
Gyula tisztviselő átvett egy barna oldalú, 
zöld wertheim záras kazettát, amelyben 1176 
korona készpénz volt, valamint egy 404 ko-
ronáról kiallitott elismervény s egy fuvarle-
vél. A gázgyár irodájának előszobájában a 
tisztviselő letette a kazettát, ő pedig lement 
a munkásokat fizetni. Tüzes Mihály szolga 
maradt a helyiségben s amikor Sipos vissza-
ment, a kazetta eltűnt. Idegen nem mehetett 
be az irodába, — mondta a gyár igazgatója 
följelentésében, viszont semmi nyom nincs 
arra , hova lett a kazetta és tartalma. A rend-
őrség tovább nyomoz. 

— A bécsi feketehimlő. Bécsből jelen-
tik: Sommerer Ferenc kórházigazgató, aki a 
fekete himlős betegekkel érintkezett, maga 
is megkapta a fekete himlőt, ugy, ihogy a 
'kórihába kéllett szállitaui. Családját elszige-
telték. 

— Nincs munka ! Budapestről jelentik : 
A magyar—belga fémárugyár nemrég le 
akarta szállítani munkásainak fizetését azzal 
a megokolással, hogy rosszak az üzleti viszo-
nyok és nincs munka. Háromszáz munkás eb-
be a bércsökkenésbe nem ment bele és ezért 
szombaton kizárták őket A munkások meg-
bízásából a vasmunkások szövetsége szómba-


