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válásától elvonni. Ki kell küldeni a tűzoltó-
parancsnokot esetleg a főkapitánynyál 
együtt tanulmányútra. Utasitani kell a ta-
nácsot, hogy szeptemberben, de legkésőbb 
októberben megfelelő .javaslatot terjeszszen 
elő. 

Bokor Pál előadó kijelenti, hogy a tanács 
hajlandó hozzájárulni ahoz, hogy 1912 január 
elsején már házi kezelésbe vegyék a köztisz-
taságot. Ilyen értelemben tesz a tanács októ-
berben előterjesztést. 

Pillich Kálmán azon a véleményen van, 
hogy 1912-ig a város nem tud előkészülni a 
vállalat átvételére. 

Az előadó fölszólalása után kimondotta a 
közgyűlés, hogy 1912 január elsején a köz-
tisztasági vállalatot a város házi kezelésbe 
•veszi át és megbízza a tanácsot, hogy októ-
berre részletes előterjesztést tegyen. Kimon-
dotta a közgyűlés, hogy ezt a határozatot 
csak birtokon kiviil lehel megfelebbezni. 

(Kendesés a tanyákon.) 
Bokor Pál polgármesterhelyettes javasol-

ja, hogy az alsó- és felső tanyai birkalegelő-
ket, mert azok fölöslegesek, meg kell szün-
tetni. A legelők nagyrészét a jövőben bérbe-
adják szántóföldeknek. Huszonöt évre liusz-
holdas parcellákban fogják a fölösleges terü-
leteket bérbeadni. Miután névszerinti szava-
zásról van szó, a legközelebbi közgyűlésen 
döntenek a javaslat fölött. 

Bokor Pál polgármesterhelyettes azt java-
solja, hogy Alsótanyán 96, Felsőtanyán 46 
házhelyet adjanak el. Miután azonban je-
lentkezések eddig csak nagyon kis mérték-
ben történtek, a tanács azt javasolja, hogy a 
területeket most nem adják el, hanem csak 
akkor, ha megfelelő jelentkezések történnek. 

x A f ő v á r o s v a g y o n a . A f5v&0s pénzügyi 
bizottsága szombaton ülést tart.Ez az ülés 
foglalkozik a multesztendsi zirószinadásokksl, 
amelyben bizonyára nagy örömük lt,z & város-
atyáknak, mert a mult évi zárószámdás óriási 
fölösleget mutat. A zárószámadáso-, mellett 
kimutatja a főszámvevő, hogy moniyi a va-
gyona a fővárosnak; ez is jelentókenj summa 
Kiderül ugyanis, hogy: 

Ingatlanokban 419.70l.370 K 
Bútorok ós egyéb fölszerelé-

sekben 8.894,162 „ 
Anyagokban és termesztmé-

nyekben 1.114,<36 „ 
Cselekvő tőkék 34.540,715 „ 
Haszonélvezeti jog 6.246 6t0 
Cselekvő hátralékok 36.626'28> " 
Pénz tárkészlet 2.464,951 " 

Vagyon mindössze: 590.597,438 K 

Ezzel szetnben állnak a következő terhek: 
Adósság 201.838,022.62 I 

11.928,578.07 ,, 
4.126,964.90 „ 
4.428,715.76 „ 

Folyó tartozások 
Kétes követelések 
Fentartott hitelösszeg 

Összesen: 222.322,281.44 K 
1910. óv végén tehát 287.275,157 korona 05 

fillér. Ez az eredmény egybehasonlitva az 1909. 
év végén volt tiszta vagyon összegével: 6542'44 
korona apadás mutatkozik. 

A háztartási fölösleg 5.671,108 korona. 

Mozgókép 

Színház :: 

Feketesas-utca, uj Wagner-palota. 

KÖZIGAZGATÁS 

Szeged oáros közgyűlése. 

(Saját tudósítónktól.) A juniusi közgyűlés 
második napján már gyorsabban haladt a 
tanácskozás, de azért a napirenddel nem vé-
geztek. Mintegy negyven ügy héttűre ma-
radt, amikor nagyon rövid idő alatt végez-
nek a különben sem fontos kérdésekkel. 

A pénteken letárgyalt kérdések között sok 
jelentősebb ügy volt. Keveset vitatkoztak, 
annál többet tettek. Kimondotta a közgyűlés, 
hogy házi kezelésbe veszi a város a köz-
tisztasági vállalatot és ez a vállalkozás már 
1912 január elsején megtörténik. 

Elhatározta a törvényhatóság, hogy ujabb 
áldozatot hoz az egyetem érdekében és 
mintegy ezernégyszögöl területet ajánlott föl 
erre a célra. Elhatározta egyben azt is, hogy 
nagyobb küldöttséget meneszt a kormány-
hoz és megbízta Lázár György dr polgár-
mestert, hogy a küldöttség összehívása 
ügyében intézkedjék. 

A Polgár-utcát Bánffy Dezső báró-utcának 
nevezték el. Kimondotta a közgyűlés, hogy 
alapitó tagul lép be a Magyarországi Hír-
lapírók Nyugdíjintézetébe, amelynek céljai-
ra négyezer koronát szavaz meg. Több jelen-
téktelenebb kérdést tárgyaltak még le a köz-
gyűlésen, amelyet hétfőn folytatnak. 

Elnök: Lázár György dr polgármester. 
Jegyzők: Taschler Endre főjegyző, Tóth 

Mihály dr tb. tanácsos és Ferenczy Béla al-
jegyző. 

A mult ülés jegyzőkönyvét a közgyűlés 
hozzászólás nélkül elfogadta. 

Elnök ezután póttárgyként bejelentette a 
gőzfürdő második kazánjának beszerzésére 
kijelölendő fedezeti összegét, a színház javí-
tása fedezetének kijelölését, az alföldi gőz-
fürész és őrlőmalom köztérhasználati enge-
délyének dolgait. 

(Uj orvosi állások.) 
Taschler Endre főjegyző előadja, hogy a 

tanács azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a 
város területén két uj orvosi állást szervez-
zen. Olyként kivárija módosítani a szerve-
zési szabályrendeletet, hogy a jövőben a pol-
gármester a tiszti főorvos meghallgatásával 
a kerületi orvosokat át is helyezheti. Telje-
sen uj beosztást nyernek az egyes orvosi ke-
rületek. 

A közgyűlés a tanács javaslatát elfogadja. 

(Házi kezelésben a köztisztaság.) 
Bokor Pál polgármesterhelyettes a tanács 

nevében azt javasolja, hogy a köztisztaságot 
vegyék házi kezelésbe. Ebben a kérdésben a 
főkapitány terjedelmes jelentést terjesztett 
he. Ismerteti a jelentést, amelyet a Dél-
magyarország már ismertetett. Száztizenöt-
ezer koronát tenne ki az évi költség, a mos-
tani ötvenkilencezer koronával szemben. Kéri 
a tanács, hogy bizzák meg a kérdés tanulmá-
nyozásával és mégfelelő előterjesztés beter-
jesztésével. 1913-ban vennék házi kezelésbe a 
köztisztaságot. Javasolja, hogy a liázi ke-
zelés mellett hozzon a közgyűlés elvi hatá-
rozatot, de a vállalkozóval még egy évre 
hosszabbítsák meg a szerződést. Tekintettel 
az ügy fontosságéi 'cl, ci tanács a hozandó ha-
tározat birtokon kívüliségét is kéri kimon-
dani. 

Landesberg Mór hive a liásji kezelésnek, de 
a tanács javaslatát nem fogadja el. Ö azt 
tartja, hogy már 1912 január elsején a válla-
latot házi kezelésbe lehet venni. A főkapi-
tány számadatai túlzottak. Ilyen sokba nem 
kerül a dolog. Tanulmányozásra egyáltalá-
ban nincs szükség. Hiszen elég sokáig tanul-
mányozták már a kérdést. Azt tartja, hogy 
a tűzoltóságot kell megbízni a köztisztaság 
föntartásával. Hat hónap alatt eléggé lehet 
tanulmányozni a kérdést. Január elsején már 
házikezelésbe lehet venni a köztisztaságot. 
Ilyen értelmű határozatot kér. 

Wimmer Fülöp részben csatlakozik Lan-
desberg Mór véleményéhez, azonban azt 
tartja, hogy a tűzoltóságot nem szabad hi-

(Ujabb áldozat az egyetemért,) 

Gaál Endre dr tanácsos előadja, hogy az 
egyetem céljaira fölajánlott területeket ki kell 
egészíteni. Kivánatos, hogy az uj közkórház 
területét 978 négyszögöllel bővitsék ki és azt 
az ujabb áldozatot hozzák a kormány tudo-
mására. Kéri a terület átengedését. 

Pillich Kálmán fölszólalása után a közgyű-
lés a tanács javaslatát elfogadta. 

Gaál Endre dr tanácsos javasolja, hogy a 
Délvidék bevonásával egy küldöttséget küld-
jenek a miniszterelnökhöz és a kormány tag-
jaihoz az egyetem érdekében. Kéri a közgyű-
lést, hogy hatalmazza föl a polgármestert a 
küldöttség szervezésére. 

A közgyűlés igy határozott. 

( B á n f f y Dezső-utca.) 

Elhatározta a közgyűlés, liogy a Polgár-
utcát Bánffy Dezső báró-utcának nevezi el. 

(Iskola-ügyek.) 

A tanítók 1909-ik évi lakbérpótléka födöze-
tóiil a felsőipariskola céljaira fölvett összeg 
kamatait jelölte ki a tanács. 

Kimondta a közgyűlés, hogy a Csongrádi-
sugáruti iskolát egy uj asztálylyal kibőviti. 

A felsőtanyai iskolai gondnoksága a köz-
gyűlés Potyondy Miklós tanyai kapitányt ós 
Fajlca Lajos drt választották meg. 

(A hirlapiróknak.) 

Gaál Endre dr előadja, hogy Lázár György 
polgármester a tanácshoz átírt, liogy^ a Ma-
gyarországi Hirlapirók Nyugdíjintézetébe a 
város négyezer koronával alapitó tagnak 
lépjen be. A tanács ilyen értelmű javaslatot 
terjeszt a közgyűlés elé. 

Kovács Jánosv azt fűzi az indítványhoz, 
hogy régi mulasztást hozott helyre az indit-
ványnyal a polgármester, akit ezért a tettért 
is elismerés illet meg. 

Az indítványt a közgyűlés elfogadja. 
Elhatározta ezután a közgyűlés, hogy a 

szinházi diszlettárt nyolcszáz koronáért el-
adja Almást Endrének és Makó Lajosnénak 
kiutalja a városi segélyt. 

Elnök este hat órakor a közgyűlés folyta-
tását hétfőre halasztotta. 

Ma szombaton, julius 1-én 

M Ű S O R : 
1. Viasz szobor készités, tanulságos. 
2. A nénike látogatása, humoros. 
8. A sors iróniája, nagy dráma. 
4. Lusar ós Theben, természeti felvétel. 
5. Archibala mint mülövő, humoros. 
6. Khmara, remekül szinezett dráma. 
7. Luzerntői a Pilátus-hegyig, természeti 

felvétel. 
8. A bolondos Fritzi, humoros. 
9. Az angol koronázás, eredeti helyszíni 

felvétel. 
Műsoron kívüli szám: 

A hazáért, nagy dráma. 

Előadások kezdete hétköznap este 7 és 9 őrskor 
Vasárnap délután 2-től este 11-ig. 

Helyárak t Páholy-ülés 1 kor. I. hely 70 filL II. helr 
50 fill. III. hely 80 fill. Katonák, diákok és gyerme"-
kek: páholyülés 50 fill. 1. hely 80 fill. II. hely 3 0 fill. 

hl. hely 1 6 fillér. 

GRAMOFONOK 
kerékpárok, varrógépek 

és hozzávaló tü és tünélküli lemezek 
kedvező részletre is beszerezhetők. 

Összes alkatrészek állandóan kapható. 

W t t Nagy javító műhely. 

KLEIN ÉS TÍRSA 
Oroszlán-utcában. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 


