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— Nem tudom, — felelte az öreg béres, 
(le bizonyára luteránus embiir a pápa. 

, — Meghalt la felesége után. Tegnap 
În-tán Bajzák József 26 éives -földmives va-

"asafegyvérével hasba lőtte magát Felső ta-
lján, Két hónappal ezelőtt meghalt Bajzák 
w«ége és már a temetésen mondogatta, 
te ezt nem fogja tolóim, inkább öngyil-
08 lesz. Most beváltotta fenyegetését, 

j — Holttest a Tiszán. Tegnap este fél-
tó'c körül a pénz ügyi gazgat óság épületével 

tej111 -egy holttest-bukkant fel a Tiszán. !A 
. mokes hajók emberei utána evezitek és ki 

a partra. A íbelyszínen megjelent 
^ (>te József dr. ügyeletes rendőrtisztviselő 
J f ^ r e r Dezső dr. rendőrorvos. Az orvos 

lei bet 
Gtotta 

'lye szenint a holttest két-három napja 
a vízben. Fejét puha fekete kalap bo-

ra a \ "^lyre egy fekete kémlő volt takar-
• A kendő az öngyilkos álla alatt volt el-

/ tv'e és a nyak hátsó részén zsineggel 
halon ^ lA 'holttestet a belvárosi temető 
4 e T b á z á b a szállították, ahol ma délelőtt 
jm* * a rendőrségnek megállapitani a sze-
iL^^nosságát. Földvári Benő 37 éves kis-

t lalasi munkás az illető, aki az ottlhon munkás az illető, aki az otthon 
—rónainak junius 28-áról keltezve -le-

irt Algyőről, hogy öngyilkos lesz. 
fi rJ, é s e s fabútorok, kárpitos áruk, kedvező 
i'iete feltételek mellett is kaphatók. Wies-

te Oroszlán-utca 21. Telefon 844. 
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A juniusi közgyűlés első napja 
— A helyettes-polgármester fizetése. — A 
közbenső vám, vagy önálló vámterület. — A 
tüzérlaktanya és a munkanélküliek. — A 

iMáv. 20 milliós beruházása. — 

(Saját tudómtónktól.) Csupa fontos ügy-
ment keresztül a szerdai közgyűlés retortá-
ján. Az érdeklődés nem volt valami nagy, de 
akik jelen voltak, -példás türelemről tettek 
tanaságot. Délután négy órától este fél nyol-
cig tartott -az első nap, amelyen -a tárgysoro-
zatnak mindössze tiz pontiját sikerült elin-
tézni. Nagy vita fejlődött ki a gázgyár kö-
rül és ellene, de a közgyűlésnek erről a ré-
széről éppen azért, mert a közönséget, az ő 
bőréről lévén szó, -a -legáltalánosabban érdek-
li, külön cikkben számolunk be. A főispán 
elparentáló -beszédét, amit a közgyűlés meg-
nyitása után Gerliczy Ferenc báróról tar-
tott, szintén külön közöljük. A közgyűlés 
egyéb ügyeiről pedig az alábbi tudósítást ad-
juk: 

A közgyűlésen Cicatricis Lajos dr. főis-
pán elnökölt. Jegyzőik: Taschler Endre fő-
jegyző és Rack Lipót aljegyző. A múlt ülés 
jegyzőkönyvének felolvasása után az elnök 
kegyeletes szavakkal elparentálta Gerliczy 
Ferenc bárót. (Az ülésnek erről a részéről 
külön cikkben adunk tudósítást,) Ezután 
Jankovich (Béla kultuszminiszter köszönetét 
tolmácsolta az elnök azért, mert a közgyűlés 
800 koronát szavaz-ott meg a szabadoktatási 
bizottság céljaira. 

Interpelláció nem lóvén, az indítványok 
kerültek most sorra. Sőreghy Mátyás dr. a 
Nemes takács-utcának még ebben az éviben 
való kikövezését -indítványozta. A tanács -kéri 
a közgyűlést, hogy ezt az utoakövezést ne az 
idei programba .illessze bele, mert az idei kö-
vezési alap már kimerült. A közgyűlés a 
tanács javaslatát fogadta el- Nógnády István 
a régi csapatkóríház telkének kikövezését 
kéri. A -közgyűlés a vásárcsarnok fölépíté-
sével kapcsolatban kívánja a telek kikövezé-

A Szeged-Alföldi Takarékpénztár Részvénytársaság , g a z . 
d ó s á g a , felügyelő-bizottsága és tisztikara mély fájdalommal 
jelenti, hogy 

Méltóságos 
Aranyi és Szentgeriistyei 

Báró Gerliczy Ferencz úr 
cs. és kir. kamarás, orsz. g«ül. képviselő stb. 

f 0 ' y Ó " a ^ g b S t rendületlen hitte, és törhetetlen akarat erővel 
^tápolta intézetünk ügyeit, annak megalapításától kezdve mint annak 
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Emlékét örökkön kegyelettel togjuk őrizni. 

sét. Temesváry István dr. a Lugas-utca -ki-
kövezését indítványozta. A közgyűlés hozzá-
járult. Szmollény Nándor ós társai üt hold 
területet kérnek a Szegedi Testgyakorlók ré-
szére. A tanács azt javasolta, hogy tárgyal-
jon a város a sportkörökkel ós a tárgyalások 
eredményéről tegyen jelentést. Bolcor Adolf 
ós társai azt indítványozták, hogy Bokor 
Pál helyettes-polgármesternek évi 2000 koro-
na rendelkezési összeget szavazzon meg. A 
tanács az indítvány elfogadását javasolja. 
Becsey Károly dr. n-ein fogadja el a javas-
latot főleg .azért, mert a tisztviselők fizetését 
-csak n-ein régen rendezték. De nem is ta r t ja 
a helyettesipolgármesteri állás méltóságát az 
iiiditv-ánnyal összeegyeztethetőnek, éppen 
ezért azt indítványozza, hogy a 2000 koronát 
csak arra az időre szavazza meg a közgyűlés 
Bokor Pálnak, amig Lázár -György ilr. be-
tegeskedése alatt.az ő teendőit is végzi. Bo-
kor Adolf hozzájárul Becsey dr. indítványá-
hoz s igy határozott a köz-gyülós is. Szivessy 
Lehel dr. a napidijasok segélyezése tárgyá-
ban terjesztette elő -ismeretes indítványát. \A 
tanács a pénzügyi bizottság elé -kívánta utal-
tatni a kérdést, a közgyűlés azonban iSzí-
vessy dr. indítványára kimondta, hogy egy 
havi segélyt ad a napidijasoknak. 

Wimmer Fülöp és társai a közbenső vá-
mok ügyében tettek indítványt, amelyet né-
hány nap előtt részletesen ismertettünk. .A 
tanács az érdekelt körök véleményének meg-
hallgatásával a szeptemlheri közgyűlésnek kí-
ván részletes jelentést tenni. 

Wimmer Fülöp szerint a tanács nem érti 
a dolgát, amikor ezt a nagyfontosságú ügyet 
-halogatni akarja. Hosszasan fejtegeti az ügy 
sürgősségének fontosságát. Magyarországon 
csakis vámvédelemmel -lehet ipart teremteni 
és a kivándorlást megakadályozni. Ajánlja 
indítványa elfogadását. 

Obláth Lipót szerint a közbenső vám nem 
egyéb, mint kettős vám, amely megdrágítja 
az árukat. Nem ,a közbenső vám kell, hanem 
az önálló vámterület. A tanács javaslatát 
pártolja. 

Becsey Károly dr., mint a függetlenségi 
párt tagja, -nem fogadhatja el az .indítványt. 
Az önálló vámterület mellett argumentál s 
hivatkozik arra, -hogy az ellenzék már Ihat 
év óta követeli az önálló vámterületet/ A 
közbenső vámoknak azért -nem íhive, mert ez 
a -mozgalom gyöngítené -az önálló vámterü-
letért való akciót. Indítványozza, mondja ki 
a -közgyűlés, hogy továbbra is ragaszkodik 
az önálló vámterülethez. Szabó Gyula után 
Wimmer Fülöp szólalt még föl a zárszó jo-
gán az indítványa mellett, a közgyűlés azon-
ban egy szótöbbséggel a tanács javaslatát 
fogadta el. 

Wimmer Fülöp indítványt terjesztet: a 
közgyűlés elé, amelyben azt kérte, hogy a 
munkanélküli munkásokra való tekintettel a 
közgyűlés készíttesse el a tüzér laktanya ter-
veit és végeztesse el az összes előmunkála-
tokat, hogy -mire a miniszter jóváhagyása, 
•leérkezik, az építkezés azonnal megkezdhető 
legyen. Tóth Mihály dr. előadó az indítvány 
mellőzését javasolja, mert anyagi felelőséég-
ről van szó arra az esetre, ha a miniszter a 
terveket megváltoztatná, illetve nem fogad-
ná, el. -A közgyűlés többsége a. tanács javas-
latát fogadta el. 

Tudomásul vette a közgyűlés a belügy-
miniszternek azt a -leiratát, amelyben az 1 
millió 200.000 koronás államsegély megadá-
sáról értesítette a várost. 

A közigazgatási bizottságba Jászai Gé-
za helyébe Kovács Jánost, az igazoló választ-
mányba pedig ugyancsak Jászai helyébe 
Thamay Józsefet választotta be a közgyűlés. 
A külterületi orvosi állásra Kertész József 
dr.-t választották meg. 

Elfogadta a közgyűlés a Máv. 20 milliós 
beruházása, ügyében elébe terjesztett, tanácsi 
javaslatot is és névszerinti szavazással ki-
mondta, hogy körülbelül 110 hold területet 
a város kijelölt részein díjmentesen enged át 
az építkezések céljaira a Máv.-nak. Kikötötte 
azonban a közgyűlés, h-ogy a fölajánlott, te-
rületeket addig, amig be nem építik, a város 


