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Elkészült
a második városháza - terve.

ékszer nagy része értéktelen és ekkor gondolta ki az önvédelem meséjét.
Huglit a
rendőrség
letartóztatta.
íiugli Márton — minit budapesti1 'tudósítóink jeleníti — magas, vékony, szőke, tejfeles,szájú Legény, aki igen- jó benyomást tesz
•az emberre, ugy, hogy nem is 'hinné senki,
hogy embert ölt. Kihall,gatása alkalmával
még viccelődött is. Ugyanis hajnal felé már
nagyon: éhes- volt s enni kért. Mivel nem lehetett honnan étéit kapni, '-megmondták néki,
hO'gy egyelőre -még nem kaphat ennivalót.
Erre megjegyezte:
— Ugy látszik, azért nem adnak enni,
hogy könnyebb legyek a kötél számára.
A rendőrség több körülményből biztosra
veszi, hogy rabló gyilkosság történt. Kihallgatása alkalmával megkérdezték tőle, hogy
ha csak verekedett a leánnyal, miért tömte
be a száját? Erre Hwgli azt félélte: azért,
hogy ne kiabáljon.
A rendő-rorvos ímegálilapiitotta, hogy a
legény balcsuklóján levő sérülés nem késtől
származik, hanem körömtől. Megállapította
a nyomozás azt is, hogy Hugli a házban levő
leányok közül többet megszólított és vizsgálgatta okát és valószínűleg azértt választotta ki Friss Esztert, ment neki volt a legtöbb ékszere.
Hugli részletes kihallgatását Kóródy
Béla rendőrkapitány folytatja', aki a nyomozást vezeti.

— Lakósok lennének a bérházban. —
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Makóiak, akik visszavándorolnának Makóra.
— Az elkeseredett kivándoroltak. —
(Saját tudósítónktól.) Nemcsak Amerikába szoktak immár a különféle magyarok
és egyéb népek vándorolni, hanem közelebb
is, egyik vidékről a másikra. Hogy ezzel mire jutnak, azt példázza az az eset, mely csanádmegyei vénd-oirlóik ujabb, visszavándőrlá- J
sár-ól szicl. Visszamegyünk, vagy Amerikába,
— mondja az egyszerű irás.
Makó város polgármestere ma a következő, eredeti szövegezésben közölt — 'levelet k-apta:
Nacságois polgármester ur!
Méj alázatai, 'kérünk felvilágosítást?
Krasószörény megyébe kivándorolt magyar bonpélgáróik a Képes Néplap 6 számában nnegjelent csanádi püspöki birtokok
pareelázásáról mert mi óbalytanánk felvilágosítás ós jó kedvezmény u t j á n visszatelepülni, mert ba visza nem akor araierikába vándorolunk Mély tiszteletei Krasószörény megye Igazfalva Papp Sándor és
töbi honpolgárok Betlen u 6 szám válaszát
várva maradunk méj tiszteletei
I-gy szel a Levél, melyet a Makóról évekkel ezelőtt Krassó'szö-rénybe telepedett magyarok irtaik, mert olvasták a valóságnak
nem tulságo-sa-n megfelelő tudósítást, mely
szerint Glattfelder Gyula püspök -azzal a
szándékkal -akarja eladni- és Makó város is
olyan intencióval akarja megvenni- a ikopáncsii birtokot, hogy arra visszatelepítse az
évekk-el ezelőtt elvándorolt f (Mieinket.
Sajnos, ilyen cél nem igen lebegett a város előtt «- miikor a ikopáncsi -birtok megvételének terve komolyan- felmerült, akkor, bár
helyes és hasznos birtokpolitikát alka-rt a város kezdeni, egyáltalán- nem gondolt ,az Ig-az- }
falván nyomorgó testvéreire, akiknek aligha
lesz módjukban földet bérelni a ko-páncsi parcellákból, ha ugyan egyáltalán lesz valami
a város vétel tervéből, amelyhez még nagyon
sok -fontos tényező hiányzik.
Egy azonban kétségtelen, hogy Igazfalva elkeseredett és kivándorolni szándékozó
la-kóinak visszatelepitéséröl.- -lehetne gondolkodni és ez az ügy megérdemelné a fáradságot, hogy Makó város hatósága szóba álljon
az igazf-alvaikka-'I, mielőtt Amerikába vándorolnának . . .

120 színesen vetített és 12 mozgókép.

£l£ táncz-számokkal.
A klasszikus magyar, görög
és jappán tánezokat lejti

K. HAJNAL IRÉN.
Fellépte a világ legkisebb
tánezosnőjének, a 4 éves

Király

Eilykének.

Tánczolja az orosz és hollandi tánezokat.

Előadások 5,

7 és 9

órakor.

Az 5 és 9 órai előadásokon
t számozott helyek. -

(Saját tudósítónktól.)
A Püspök-téren
építendő második városháza, ügye -közigazgatási -döcögésének u t j á n a mai nappal nevezetes fordulóponthoz ért: a háromemeletes
épület terve, amelyen esztendők óta dolgozik
a városi mérnöki hivatal, elkészült. -Ebből!
senki se következtesse azt, hogy a második'
városháza építéséihez nyomban hozzá .is fognak, csak azt, hogy a második városházának
újból van egy terve. A városi bérházban Jw
hetetlen állapotok uralkodnak, az adóhivatalok -még a legminimálisabb igényeket sem
elégítik ki az elhelyezkedés és berendezkedés
szempontjából, a városházán a -rendőrséggel
hasonló -az eset, szóval itt lenne az ideje -már.
hogy a-bba, -a köl-esÖn u t j á n előteremtendő
összegbe, amelyből elsősorban a na-gykórház-at, m a j d a tarayai vasutat és -a vásárcsarnokot -kell fölépíteni, a másc-dlik városházát is
beik-k-embináljúk.
Hosszú évek mult ak el azóta, hogy a második városháza építésié felszínre, került-. Ajkkor egy .bizottságot hívtak össze, -amely a
tekkkérd-ést óhajtotta volna Legelőször megoldani.' Legalk-ail masabhn-ak találták a Püspök-teret, mire a tanács megbizt-a -a mérnöki hivatalit, hogy készítse él a másc-dik városháza tervét. A terveit a mérnökség kiét
esztendővel ezelőtt — ugy mondják — ,elkészítette és bemutatta a tanácsinak. Az akkori
terv szerint ,a második városháza a -Püspöktér egyik felén épült volna, inig a másik felén a javadalmi palotát akarták fölépíteni.
Természetes, hogy a régi terv szerint a má-t
sod.ik városháza sokkal kisebb -arányú lett
volna, mint amilyen lesz az u j -terv sezrint.
De -a két esztendővel -ezelőtt készített terv ellen -egyéb szempontokból is kifogások merülitek föl, közben a javadalmi hivatalt nem a
Püspök-, hanem -a Mars-téren fölépítették, s
végül is a .második városháza régi tervét levették a napirendről, mert kivihetetlennek
találták.
Megbízták tehát a mérnöki hivatalt u j
terv elkészítésével. Az épitésii osztály két
esztendőn át dolgozott rajta, mig végre ma
befejezte -a munkát. Az uj terv szerint a második városháza
ezernégyszázharminchat
négyszögöl telken fog épülni, tehát betölti
csaknem -az egész Püspök-keret. Az építkezés másfél millió koronába kerül. Maga az
épület egy tömbből áll, négy utcára szól és
bárom emelet magasságú. Van két hatalmas
udvari szárny-a, amelyekben a segédhivatalok lennének elhelyezve. Az épület akkora,
hogy a városháza Összes közigazgatási
hivatalai és a bérházban lévő hivatalok is mind
kényelmes elhelyezést nyernek benne, csupán -a reyidőrségi hivataloknak nincs hely. A
rendőrséget külön épületben helyezik el 9
ennek az épületnek a tervét is most -készíti
a mérnöki hivatal.
A bérházban tehát a második váradháza fölépítése után nem 1-esznelk hivatalok, hanem gondoskodnak m a j d a bérháznak magánlakásokká
való átalakításáról. Lakások-*
•ká alakítják át a mostani hivatalos helyiségeket, mig a föLdsziinten köröskörül, tehát
a mai -adóhivatal helyén is, üzlet'helyi=égeket
csinálnak.
A mérnökség ma terjesztette be a második városháza tervét Bokor Pál helyett^ 9
polgármesterhez, aki egy szükebbkör-ii bizottsággal előbb leárgyaltatja az ügyet s
-utá® a tanács, m a j d a -közgyűlés elé l | 0 í r
jeszti.
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