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Pillich Kálmán a iMarostőruól, a fJariáczy-uradalomlioz tartozó 16—18 liol'd terület
megvételét indítványozza azért, hogy egyrészt <a városi földök haszonbérlői könnyebben közelithessék .meg a földjüket, másrésizt
célszerűségi szempontok is szólnak n Marostői földek megvásárlása mellett.
A tanács javasolja, adják ki az indítványt azzal, hogy a vételár felöl tájékozást
nyerhessem és majd a miárcáusi közgyűlés elé
terjesszen érdemleges javaslatot. Weiner
Miksa a városra nézve előnyösnek tartaná
a Gerliczy-földek megvételéi A közgyűlés
a tanács javaslatát fogadta el.
Pillich Kálmán indítványában azt kérdezi a tanácstól, mi az oka annak, hogy a vízvezetéki csövek és csatornahálózatok vize elárasztja a belterületi házak pincéit. Indítványozza egyben, hogy a közgyűlés rendelje el
a fegyelmi megelőző vizsgálatot a város hatósága ellen, mlert a hatóság mulasztása
miatt történi hogy a viz benyomult a házak
pincéibe. A tanács javaslata az, liogy a közgyűlés rendelje el a viz vezetéki csövek és a
csatornahálózat felülvizsgálatát és utasítsa a
tanácsok bogy a vizsgálat eredményéről tegyem majd részletes jelentést, Igy határoztak.
Kormányos Benő dr. azt indítványozza,
engedje meg a hatóság, hogy a >Bu vár-tóból
.jeget hordjanak. ,A tanács javasolja, kérdezzék mieg a közegészségügyi. bizottságok hogy
egészségű szempontból használható-o a Búvár
tó jege. Kormányos ÍBenő dr. azt mondja,
hogy ő megvizsgáltatta a Buivár-tó jegét, a
mieily elílen a közegészségügyi szakértőknek
semmi kifogása niem volt- Kéri Anditványa
elfogadását. A közgyűlés a tanács javaslatát
fogadja el.
Palócz László azt indítványozta, hogy a
város külföldi tőkék bevonásával, illetőleg
fele részbem városi hozzájárulással létesítsen
tiz millió korona alaptőkével városi bankot,
amely azután ellátná Szeged hitelszükségletét is. Balogh Károly pénzügyi tanácsos mapirendretérést javasolt. (Balogh Károly indokolását lapunk más helyén közöljük.)
Palócz László rámutat a tanács gazdálkodásának helytelen voltára. Hogy 'lehetséges az, tisztelt közgyűlés — kérdi — hogy
egy olyan városnak a tanácsa, amely városnak hetvenháromezer hold földje van, banktól-bankig szaladgál és kopogtat pár millió
kölcsön után.
Balogh Károly: Nem, igaz!
Palócz: De igenis igaz! Hivatkozik ezután arra, hogy Teleszky János pénzügyminiszter tanácsolta a városnak, hogy a külföldi tőkékkel, keressenek közvetlen, összeköttetést. Ez vezette indítványa megtételére, a
melynek elfogadását kéri.
Balogh Károly valótlannak mondja azt,
bogy a tanács nyomorult két-három milliók
után szaladgál. Kijelenti, ha a város a tüzérkaszárnyát építeni akarja,
huszonnégy
óra alatt, meg van a pénz! Szeged városa
nem szorul arra — úgymond — hogy kölcsönök után szaladgáJJom, azt csak ugy .írják.
Mi anindAg abban a helyzetben vagyunk,
hogy ha szükségünk van rá, kapunk pénzt a
Tehető legolcsóbb feltétetekkel, de most, nem
vesszük igénybe még ezt sem, mert drágának
iártjuk. Kérem a tanács javaslatának elfogadását. A közgyűlés a tanács javaslatát fogadta, el.
Három áilásntak választás utján való betöltése következett ezután. Főpónztá rosmak a
közgyűlés egyhangúlag Kaszó Eleket, adópónztáraöknak
ugyoncsák
egyhangúlag
Bücher Jakabot, I. osztályú osztály jegyzőnek szintén, egyhangúlag Ördögh Ijajos dr.-t
választották meg.
Miután a rendőrségi osztályjegyző megválasztásánál husz törvényhatósági bizottsági tag névszerinti szavazást kért, a közgyűlés névszerinti szavazás utján döntött rá 128
szavazattal 52 ellenében Dreyer József dr.-t
rendőrségi helyettes osztályjegyzőt választotta meg.
Ezután az elnök a közgyűlést berekesztette ós a folytatását csütörtök délután négy.
órára halasztotta.
(-); A bejelentő-hivatal. A belügyminisz- ,
Somogyi Szilveszter dr. főkapi-
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tárty bizalmas értesítést kapott, hogy a brá
jelentőhivatal 'szervezetére vonatkozó közgyűlési határozat jóváhagyása pár hét múlva
leérkezik. Az uj hivatal fölállításának most
már semmi akadálya sincs, csupán a tisztviselői kar megválasztása van hátra. A bejelentőhivatal valószínűiéig március végén
megkezdi működését.
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Csütörtökön, jan. 29-én
A Nordisk-fi!m Compagnie legújabb felvétele
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kerül vetítésre.

A három felvonásos
dráma maga egy kis
remekmű, a melyben
jobban érvényesül mint
eddig bármikor a Nordísk gyár világhíres
felvételeinek nagyszerűsége.
Előadások hétköznapokon Vs6, vasárnap 2 órától folytatólag.
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o Pogány Gyula, a BTC elnöke s a
német tornarendszer magyar zászüáhordozája lemondott a tisztségéről és kilépett a
tornaklubból, mert klubja csatlakozott az atléta-szövetségihez. Pogány Gyula neve fogatom a magyar sportban. Törhetetlen ellensége a szabadtéri sportnak, de a tornában
sem tűrte a szabadabb szellemet s egészen
az utolsó .percig meg tudta akadályozni a
svéd torna érvényesülését, noha már az egész
világot meghódította. Á Testnevelő
Tanács
megteremtése után előre látható volt, hogy
nyomon követi a MASz—JVIOTESz-béke, a
minek a legelső jele a MOTESz-egyesületeknek a MASz-ba való be'létpése volt. Annál különösebb tethát Pogány Gyula nyílt állásfoglalása, mert Pogány előadó-tanácsosa a
Test he vei ö Tanácsnak.
o Tiz másodperc alatt. Párisból jelentik: Két héttel ezelőtt boxelő-óriások plakátjaival árasztották Cl Pár is falait és kávéházait. Saim Langford, a „nigger saimpion" és
Curran, Írország nehézsúlyú bajnokának a
küzdelmét 'kürtölte harsogva a reklíáni, meni
csoda tehát, hogy zsúfolásig megtelt a Lumiapark csarnoka érdeklődő, erősen fogadó közönséggel. Laugfordot már ismerték Páristen s tisztelték aa öklét. X)e jó hir előzte meg
Curran-it is, akiiről az volt olvasható minden
utcaszögleten, hogy még sohasem győzték le
•kunck-out-al (leütéssel). A biró sipjelére a
ring közepére állt. a két boxbajtnök. Három
másedpercig vizsgálták egymást, aztáu Lang
ford megkezdte az ostromot. Bal- és jobb-'
.kézzel, egy-egy hatalmas ütést mért az ir
óriás állára. A közönség ép a riposztot várta,
amikor Curran, mint egy lisztes zsák esett
a térdére rá a kezére. A biró számolni kezdte
a másodperceket. iMár a tizedik 'másodpercnél tartott, amikor Curran lassúin emelkedni
kezdett. 'Egy lépést tett előre, de újra ia földre zuhant. 'Majd/nem lekzmélet,lenül,', kétségbeesetten igyekezett talpra állni, de még mielőtt ez sikerült volna neki, kihirdették,
hogy Langford km.ook-out.-ai győzött. A közönség 'meghökkenve nézte Curran tónilédásaát s eleinte szánakozott rajta, 'Majd parázs botrány kerekedett, szidták a rendezőséget, a boxolókat, ugy, hogy rendőrökkél. kellett a termet kiüríteni. A közönség fölháborodását az okozta, hogy a küzdelem mindössze
tiz másodpercig tartott, a helyárak
pedig
méregdrágák voltak. (.10—100 frank.) Sáim
Langford rekord-idővel győzött. Tiz másodperc alatt eddig még senkit, sem ütöttek le
szabályos meccsben.
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§ Kóbori felbujtó, Nick tettes. Budapestről jelentik, hogy Turcsányi Elza bűnügyében Takács Aurél dr. vizsgálóbíró tegnap hirdette ki a terheltek és Fekete Károly dr. ügyvéd, Nick Gusztáv védője előtt
a vizsgálat elrendelését és hogv a bűnösöket
vizsgálati fogságban tartja. A vizsgálóbíró
Kóbori Rózsii felhajtással. Nick Gusztávot
téttességgel vádolja. A terheltek felfolyamodást jelentettek be a vizsgálóbíró határozata ellen és pedig azért, mert eddig sem
nekik, sem védőiknek nem állt módjukban a>iratokat megtekinteni. A vizsgálóbíró ugyanis a bünüírv s'ullvossáigára való I tekintettel
nem engedélyezte eddig taz iratok átolvasását, valamint azt sem, hogy a letartóztatott gyilkosok védőikikel beszélhessenek. A
vizsgálóbíró gyilkossággal
párosult rablással vádolta a bűnösöket, a lopást nem inkriminálja.

