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nyilatkozatát. A tanácsnak az aririjelentése, 
hogy az egyház ingyen templomhelyet ka-
pott, nem felel meg a valóságnak, mert az 
egyház azt csak a régi templamhelyért 
kapta- cserébe. Az egyház a városnak palo-
tája qtán -évi több mint .3000 koronát fizet, 
igy a város a megszavazandó 3000 korona 
segélytöbbletet pótadó cimén az egyháztól 
visszakapja, igy tehát a segély megszavazá-
sa voltáképen csak cim arra, hogy az egyház; 
ne fizessen pótadót. 

— N a g y tüx Ka r án sebesen . Vajdahunyadról 

jelenlik, Jiogy a kayánsebesi vasgyár ottani 
fatelepe teljesen leégett. A kár félmillió ko-
rona. 

— Hangverseny. A Szegeden létesítendő 
urinők otthona alapja javára november 5-én 
délután négy órákor, a Tisza-szálló nagyter-
mében hangversenyt rendez Varga Borbála 

•és Bödöné Trinksz Paula. Ez lesz a műsor: 
1. Beethoven: „Glória Dei". Énekli az ifjúsági 
énekkar. 2. Költemény. Szávaija: Kristóf 
Maca. 3. Liszt: X I I . magyar rapszódia. Zon-
gorán játsza: Sevity Katica. 4. Brahms: Ma-
gyar népdalok. Zongorán előadják: Dianiska 
Paula, Svarcz Iza. 5. Jules Fűzik: (Op. 45.) 
A ve Maria. Énekli: Czöndör Pál. Kisérik 
zongorán: Znojemszky Ella. I. hegedűn: Bu-
nyata József. II . hegedűn: Bunyata Ferenc. 
6. Magán jelenet. Előadja: Balogh Gyula. 7. 
Czerny: (Op. 47.) Csellón előadja: Bunyata 
József. 8. Műdal. Énekli Szabó Erzsike. Zon-
gorán kiséri: Vécsy György. 9. Páros jelenet. 
Előadják: Sonkovics Bella és Gábor Lajos. 
10. Zenekari részlet az „Othalia" dalműből. 
Konferál: Ortutay István. Műsor után tánc. 

— A Szl l lér i-sugárut v i l á g í t á s a . Frank 
Antal törvényhatósági bizottsági tag bead-
ványban a Szilléri sugárut világítását kéri 
olyanformán, hogy az utca légszeszvilágitás-
sal láttassék el. A tanács az inditványt az ál-
talános világítás megoldásakor figyelembe 
fogja venni. 

— A röszkei temp lom csi l lára . Nyi-
lassy Pál dr és Rainer Ágoston dr szegedi 
ügyvédek az épitendő röszkei templom ré-
szére egy diszes csillárt adományoztak. A 
tanács az adományt köszönettel fogadta s a 
templom felépüléséig elhelyezi azt a muze-
umbi n. 

— Kereskedő- i f i ak teaesté lye . A keres-

ifjak egyesülete november 4-én este 9 órakor 
tartja az idén első teaestélyét. Ezek az esté-
lyek mindig víg .hangulatban szoktak lefoly-
ni. A teaestély után ingyen tombola lesz. 
Minden vedég a belépő jegyéhez két tombo-
lajegyet kap ingyen. Belépődíj 1 korona 50 
fillér. Az estélyt az egyesület helyiségében 
<Csekonics-utca 1.) tartják meg. 

— Pa r k í r o z n ak . A csütörtöki ülésén a 

tanács a közkerti bizottság javaslatára el-
rendelte, hogy a most kiaszfaltozott Tisza 
Lajos-körutat egész hosszában celtisz-fával 
ültessék be. Erre a célra 1163 korona áll ren-
delkezésre. A Gizella-tér parktükrei a ren-
dezés folytán nagyon összeszorultak. Ezek-
ben a tükrökben örökzöldet fognak ültetni. 

— A gyi lkos Joghal lgató . Nagyvárad-
ról jelentik: Krén Jenőről, aki egy budapesti 
szállodában agyonlőtte kedvesét, megállapí-
totta a rendőrség, hogy Nagyváradon har-
madfél évvel ezelőtt öngyilkos akart lenni. 
Krén abban az időben a „Tiszántúl" munka-
társa volt és szerelmes volt egy nagyváradi 
leányba. Egy délután magára zárta a szer-
kesztőség ajtaját és kinyitotta a gázcsapot. 
Szándékát észrevették és kimentették a szo-
bából. Nagyváradon katonáskodott, de szol-
gálat közben is sok kellemetlensége volt. Egy 
év helyett kettőt kellett szolgálnia és a máso-
dik évben egy lovagias ügyben diszkvalifi-
kálták. Mikor a mult pénteken kedvesétől 
Budapestről táviratot kapott, nem volt pén-
ze, hogy elutazzék. Szülei távollétében el-
adta azok valamennyi bútorát és az igy 
szerzett pénzen utazott Budapestre. 

— Nincs meg a va l k ány i vona t r ab l ó 

Már megírta a Délmagyarország, hogy a 

szeged—valkányi vonalon a vonatról isme-
retlen tettesek ledobták'a körülbelül három-
ezer koronát tartalmazó vasládát, amelyet 
azután föltörtek és tartalmától megfosztot-
tak. A valkányi csendőrség különféle gya-
nuokók alapján letartóztatta Pertiacsek Jó-
zsef vonat vezetőt és beszállították a nagyki-
kindai ügyészség fogházába, ahonnan azon-
ban szabadonbocsátották, miután a vizsgáló-! 
bíró nem talált elegendő gyanuokot Penia-
cse ktovábbi fogvatartására. 

— Szerencsétlenség a vasútállomáson. 
Csütörtökön délután könnyen végzetessé vál-
ható szerencsétlenség történt a szegedi Rókus 
állomáson. Vasúti munkások síneket raktak 
le a pályatestre és a hatalmas vasdarabokat 
a kocsikról a földre dobálták le. Egy vigyá-
zatlan pillanatban a lehulló vasdarab Farkas 
Mátyás vasúti munkás felé zuhant, az félre-
ugrott, de már késő volt, mert a sin a lábára 
esett. A súlyosan sérült munkást a mentők 
a szegedi közkórházba vitték. 

V d U A m A K S ^ Í N l i w/\ 
(A főszolgabíró ur kutya-orrjaí.) Sokféle 

csodabogara van a magyar közigazgatásnak. 
Legtöbbjét persze a paragrafusok okozzák, 
amelyek sok tücsköt-bogarat rejtegetnek ma-
gukban. A legújabb csodabogarat imigyen 
mond j a el a Győri Hírlap: 

„Van egy vármegyei szabályrendelet, mely 
neveztetik ebtartási szabályrendeletnek, Ez a 

szabályrendelet minden olyan polgárt egy 
korona jutalomban részesit, aki kóbor ebet 
pusztít el. Egyik bekezdésében aztán nagy 
bölcsen kötelességévé teszi a kóbor eb pusztí-
tását passzióból végző polgárnak, hogy, ha a 
jütalomra reflektál, köteles az elpusztított 
ebek orrait bemutatni. Ilyen öt orrot kapott 
a minap Némethy Ödön főszolgabíró 1., 2., 3., 
4., 5. ./. alá csatolva, melyek a kir. adóhivatalt 
is megjárták már, hogy a jutalomdijak ér-
tük kiszolgáltathatok legyenek. A koronás 
kutyaorrok természetesen nincsenek prepa-
rálva s igy, mint ,/. alatti mellékletek rette-
netes bűzt terjesztenek." 

Eddig van. Nagyon szép. Szóval ezt az ak-
tát a mellékletek miatt, — igen, a mellékletek 
miatt! — gyorsan fogják elintézni. 

« 

(Gyanús vendég.) Egy nagykörúti „vendég-
lőben" a vendéglős figyelmezteti a pincért: 

— Nézze, pincér, vigyázzon ott a sarokban 
arra az úrra — ő az egyedüli, aki nem szidta 
az ételt. — Alighanem bliccelni akar. 

* 

(Az állomáson.) Beállít egy suhanc a Sze-
ged-állomásra és a pénztár-ablaknál jegyet 
kér: 

— Adj ék bilétát! 
— Hova? 
•— Ide a markomba! 
— De hova megy? 
— Lakziba. 
— De hol lesz az a lakzi! 
1— Nem mondom meg, mer maga is elgyün. 

* 

(Az óvatos ifjú.) Egy vőlegény a korzón 
összetalálkozott a barátjával, aki természete-
sen melegen üdvözölte a fülig szerelmes 
ifjút. 

— Hát csakugyan olyan kellemes dolog az 
a vőlegénység? 

A szerelmes fiu áradozva felelt: 
— Kimondliatalannl szép dolog az. Hát te 

miért nem szánod el magad a nősülésre? 

— Barátom, én nagyon meggondolt ember 
vagyok. Én még nem vagyok olyan helyzet-
ben, liogy megnősülhetnék. 

— Hogyan, hát nincs annyi kereseted, hogy 
abból eltarthatnád a családodat? 

— Nem az, barátom. Hanem én, mielőtt 
megősülök, megnézem, liogy a család eltud-e 
tartani — engem. 

KÖZIGAZGATÁS 
r t"t "' rot'yi 

A köztisztaság házikezelésben. 
— Az októberi közgyűlés. — 

(Saját tudósítónktól) Csütörtökön délután 
folytatták az októberi közgyűlést. A köztisz-
taság ügye került tárgyalás alá és ezen az 
egy kérdésen vitatkozott a közgyűlés dé-
után három órától este fél hét óráig. 

Tudvalevő, hogy a törvényhatóság egy-
szer már kimondotta, hogy a jövő év január, 
elsejétől kezdve házi kezelésbe veszi a köz-
tisztaságot. Megbízták akkor a tanácsot meg-
felelő javaslat kidolgozásával. Minden mun-
ka elkészült, a köztisztasági szerek beszer-
zésére árlejtést is Írtak ki, a kiküldött bizott-
ság megfelélő javaslatot is készített már el, 
de az utolsó pillanatban a tanács megijedt 
a sok kiadástól és azt javasolta a közgyű-
lésnek, hogy ujabb három évre adják bérbe a 
vállalatot és álljon el a város attól, hogy azt 
házi kezelésbe vegye. 

Ez a javaslat, amelyet a tanács csak csü-
törtökön délelőtt hozott meg, a "legtöbb bi-
zottsági tagot készületlenül találta, jóllehet a 
közgyűlés előtt beavatottak tudtak már \z 
eseről. Épen ezért volt nagy és beható a ta-
nácskozás, élénk a vita. amelyben sokan vet-
tek részt. Többen tettek indítványt, amelyek 
közül azonban legreálisabb és legmegfelelőbb 
a Wimmer Fülöpé volt. Wimmer azt java-
solta, hogy ne tágitsanak már a házi keze-
léstől, hanem bízzák meg a tanácsot azzal, 
hogv százhúszezer koronáért szerezze be a 
szereket és százhúszezer korona évi költség 
keretein belül oldja meg a kérdést. 

Az indítványozó hosszabb beszédben és 
meggyőző érvekkel okolta meg az indítvá-
nyát, ameiyet a közgyűlés kilenc szótöbbség-
gel el is fogadott, Becsey Károly dr indítvá-
nyára pedig kimondotta a birtokon kívül való 
fölebbezést. 

E szerint most már január elsején minden 
körülmények között házi kezelésbe vekzi a 
váras a köztisztaságát, változás mindössze 
annyi történik, hogy a kiadásokat redukál-
ják. A tanács, illetve a kiküldött bizottság 
dönt már most a továbbiakban, annyi azon-
ban bizonyos, hogy ez a megoldás szerint 
lesz tisztaság Szegeden. 

A közgyűlés lefolyásáról alábbi tudósítá-
sunk számol be: 

FAnök: Lázát György dr. polgármester. 
Jegyzők: Taschler Endre főjegyző, Feren-

czy Béla és Bárdos Béla aljegyzők. 
Taschler Endre olvassa fel a mult ülés 

jegyzőkönyvét, amelyet hozzászólás nélkül 
tudomásul vettek. 

A tanács javaslata. 

Bokor Pál polgármesterhelyettes ismerteti 
a köztisztasági ügyet. Elmondja, hogy a köz-
gyűlés kimondotta, hogy január elsejétől 
kezdve a város házikezelésbe veszi a köztisz-
taságot. A költségvetésbe a szerek beszerzé-
sére 113.000 koronát vettek föl. Ennek alap-
ján megtartották a versenytárgyalást is, a 
melyen nyolc vállalkozó vett részt. Kiderült, 
liogy 140.000 koronára volna szükség, ha a 
föltétlenül szükséges szereket beszerezné a 
város. Éhez az összeghez jön még 160.000 ko-
rona, mert ennyire van szükség az épületek 
fölépítésénél. Az évi kiadás 176.120 koronára 
tehető. Ez a költségvetésileg biztosított; 
116.000 koronával szemben 60.000 korona több-
letet mutat. Eddig 50.000 koronába került 
a köztisztaság. A városnak tehát itt több', 
mint százezer korona különbségről van szó. 
A köztisztaság jobb lenne az bizonyos, de 
nagy meggondolatlanság ilyen horribilis ki-
adásokba belemenni. Sokkal inkább szükség 
van a gázvilágítás fejlesztésére és inkább' 
ennek az érdekében kell áldozni. Ez a város 
most nagyon fejlődik. Rendezik az utcákat 
mindenütt, fölforgatott utcákban pedig nem 
lehet tisztaságot tartani. A tanács ezért azt 
javasolja, liogy adják továbbra is vállalatba 
a köztisztaságot és ne egy, hanem három év-


