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dott A szerencsétlen fiút a szülők lakásukra 
szállították, de hasztalan volt - minden orvosi 
segély igénybevétele, a fiu egy órai kínlódás 
után meghalt. Az -esetről értesítették a sze-
gedi ügyészséget, amely elrendelte a- nyomo-
zást, 

KÖZ16AZ6ATAS 
Zajos közgyűlés 

—• Letárgyalták az indítványokat. — Betöl-
tötték a megüresedett állásokat. — 
(Saját tudósítónktól.) Szerdán délután 

kezdődött a januári közgyűlés, amely iránt 
—- választásokról lévén szó — nagy -érdeklő-
dést tanúsítottak a régi és az uj városatyák 
egyaránt. Közel három óra hosszáig tartott 
a közgyűlés, amelynek a programját termé-
szetesen csak a választásokig sikerült elin-
tézni. Részletes tudósításunk itt következik: 

A -közgyűlésen Bokor Piál helyettes pol-
gármester elnökölt Jegyzők: Taschler -En-
dre főjegyző, Rack Lipót és Bárdosa -Béla 
aljegyzőik. Az ülés megnyitása után az elnök 
üdvözölte az uj városatyákat akiknek a tá-
mogatását kérte a közgyűlés munkájához. 
Majd fölolvasták a polgármester havi jelen-
tését, azután a közgy űlés a napirend tárgya-. 
lására tért át. 

Kiss Gyula a külterületi házak uj sor-
számokkal való ellátása ügyében .interpellál. 
Azt kérdezi, hogy a tanács miért nem ter-
jesztette mindeddig a közgyűlés elé erre vo-
natkozó javaslatét. A t anács azt válaszolt®, 
hegy kiadta az ügyet a szervező bizottság-
nak. Tudomásul vették. 

Fujka Lajos dr. és Pillich Kálmán a sze-
gedi halgazdaság föllenditése érdekébein tet-
tek indítványt, mindkettőt részletesen ismer-
tette a Délmagyarország. A tanács a két ösz-
szefüggő indítványt olyan javaslattal terjesz-
tette a közgyűlés elé, hogy adják ki a ta-
nácsnak részletes javaslattétel céljából. A 
közgyűlés a tanács javaslatát elfogadta. 

Szmollény Nándor a második városháza 
fölállítását kéri iuditvámyiáibam annál is in-
kább, mert a közgyűlés elvben .már elrendel-
te a második városháza építését. A tanács 
javasolja a közgyűlésnek, hogy a mérnöksé-
get a tervek mielőbbi -elkészítésére utasítsák. 
Szmollény elfogadja a tanács javaslatát. 
Wimmer Fülöp erkölcsi kötelességének tart-
ja, hogy ni.indanuyiszor, .ahányszor a máso-
dik városháza kérdése felszínre kerül, hang-
súlyozza, hogy ít második városháza nem áll-
hat másutt, mint akol most a bérház. Szeret-
né már egyszer, ha a város közönsége hozzá-
szokna -ahoz, hogy városházát .száz esztendő-
re szoktak építeni. A közgyűlés a tanács ja-
mslatát elfogadta. 

Sőreghy Mátyás dr. a viz vezetéknek a 
Kálvária-ut külső részére való kiterjesztését 
indítványozza. A tanács napi rendretérést ja-
vasol az inditvány fölött és ezt azzal indo-
kolja, hogy a város egy ízben ki akarta -már 
terjeszteni a vízhálózatot az összes sugár-
útiakra, de a belügyminiszter nem hagyta jó-
vá a tervet, hia-nem elrendelte, hegy oldják 
nreg végre a külterületi vízvezeték kérdését. 
A mérnökség most készíti az erre vonatkozó 
terveket, amelyeket a tanács néhány hónap 
mulVa terjeszt a közgyűlés elé Sőreghy 'Má-
tyás dr. inditvány a elfogadását kérte a ta-
nács javaslatával szemben. Wimmer Fülöp 
nem helyesli, hogy egy utcának adjanak vi-
zet, imint ahogy az indítványozó kívánja, ha-
nem ugy volna rendjén, ha az egész külvá-
rost ellátnák vizzel. Mógiist nem Sátja bt. 
miért no lehetne segíteni néhány polgáron 
akikor, amikor ez semmiféle különösebb aka-
dályba nem ütközik. Néhány háztulajdonos 
a külső Kálvária-utón abban a helyzetben 
vart, hogy alig számbavehető befektetéssel a 
vízvezetéket a házába bekapcsolhatja. Kéri 
a közgyűlést, hogy ha mér az összlakosság 
érdekében egyelőre nem tud tenni semmit, 
de addig is ezeknek a háztulajdonosaknak a 
iogcs kívánságát elégítsék ki. Az előadó fel-
Kzóltalása után a közgyűlés szavazás utján 
döntött és Sőreghy Mátyás dr. indítványát, 
fogadta, cl. 

Igazgató: VAS SÁNDOR. Telefon: 11—85. 

Csütörtök, január 29-én 
Péntek, január 30-án 
Szombat, január 31-én 
Vasárnap, február 1-én 

n p átint szenzáiiíia! 

Népszínmű 4 felvonásban. 
Irta: CSEPREGtfY FERENC. 

Előadják 

a Kolozsvári „ n e m z e t i s z í n h á z " 
művészei. 

Bemutatásra kerül még 

életéből. 
Francia vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások hétköznapokon 5, 7 és 9 órakor. 
Vasárnap délután 2 órától éjjel 12 óráig. 

MN isiül Ml! Számozott leli! 
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