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nap három cigány a kolera tünetei között 
megbetegedett. Hétfőn kettő közüiök meg-
halt. . f ' A f l 

— Bazár a főid alatt. Vasárnap 
estefelé egy cigány jelentkezett a szegedi 
rendőrségen. Az ügyeletes rendőrtisztviselő 
előtt elmondotta a cigány, hogy ő összeve-
szett a karavánnal és érdekes dolgokat akar 
elmesélni. A cigány elmesélte, hogy a sze-
gedi cigányok nagy lopást követtek el. A 
rendőrök átkutatták a cigányok holmiját s 
legnagyobb meglepetésükre egy egész fiisze-
resboltot találtak részben a kocsijukban, rész-
ben a temető sirjai közé rejtve. Mivel Mér-
ges-pusztán pár napja egy füszerüzletet fosz-
tottak ki, a rendőrök azt hiszik, liogy a tet-
tesek a szegedi cigányok lehettek. A kara-
vánt letartóztatták s megindították ellenük 
az eljárást. A cigányok a lovasrendőrök előtt 
beismerték a lopást, de a bünügyi kapitány 
előtt tagadták. A dorozsmai csendőrök átvit-
ték a cigányokat Mérges-pusztára. Talán ott 
majd felismerik a ravasz tolvajokat. 

— Tények bizonyítanak ! A Benkő Bank 
r.-t. eddigi nagy sikereiről mi beszélhetne vi-
lágosabban, mint a rövid idő alatt kiűzetett 
nagy nyeremények hosszú láncolata! Csak 
eddig már egy 602.000, egy 200.000, két 100.000 
egy 90.000, egy 80.000, egy 70.000, három 
60.000, öt 50.000, négy 40.000, öt 30 ezer, stb. 
stb. nagy nyereményeket fizettek ki. Ne mu-
lassza el tehát senki, aki nyerni akar, sors-
jegyet a már folyó hó 16-án kezdődő uj osz-
tálysorsjátékra azonnal Benkő Bank r.-t. Bu-
dapest, Andrássy-ut 60 rendelni, mert Benkő 
sorsjegye Bankó! 2299 
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Megérkezett 

az Offhon-kávéház&e Deák Fe-
renc-u. 28. sz., az elsőrangú budapesti 

Hölgyzenekar 
Miskolczy SCe Sándor karmester 

és zeneszerző közreműködése mellett, 

i B y " legújabb műsorokkal . 

Pontos és szolid kiszolgálás. 
Szives pártfogását kéri 2171 

Grünbaum Izidor, kávés. 

fj©r Kellemes szórakozást talál 

A " N E W Y O R K " 
N A G Y K Á V É H Á Z B A N . 
Naponta mozgófénykép újdonságok felvételei 

kerülnek bemutatásra. Szinházi vacsora. 

M Ű S O R : 
1. Kinematográph újság, aktuális 
2. Egy szobrász, kinek könnyű munkája van, ka-

cagtató 
3. Visszarabolva, dráma 
4. Hamis telefonjelentés, komikus 
5. Boszorkány a partról, dráma 
6. Ruha teszi az embert emberré, komikus 

7. A velencei italmar 
Sekszpir nagyhatású színes drámája 

P A L K O V I T S A N D O R , kávés 
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KÖZIGAZGATÁS 
Szeged város költségvetése. 

— Emelkednek a kiadások. — 

(Saját tudósítónktól.) Hétfőn megint köz-
gyűlés volt. Még mindig az októberi közgyű-
lés tárgyalását folytatták. A költségvetés té-
telein vitatkoztak a városatyák. A bevétellel 
szombaton végeztek már, hétfőn befejezték a 
kiadási rovatokat is, de nem zárták le a költ-
ségvetésnek ezt a részét, mert a végösszeg 
jelentékenyen megváltozik. A közgyűlés 
ugyanis nagyobb összegekkel emelte az 
egyes tételeket, részben régebbi közgyűlési 
határozatok, részben pedig most megtett in-
ditványos alapján. 

Leglényegesebb és legjelentékenyebb emel-
kedés a tanitók lakbérénél történt. Dobay 
Gyula dr indítványára, zajos vita után a 
közgyűlés többsége háromszáz koronával 
emelte föl a tanitók lakbérét és ezen a cimen 
harmincezer koronát vett föl a költségvetés-
be. Ezt a kiadást a pótadó fölöslegéből fede-
zik. A pótadók ugyanis a számvevőség a ta-
valyi állami adó alapján állapította meg, hol-
ott jövőre több lesz az egyenes állami adó 
és igy több lesz a pótadó is. 

A közgyűlés most már holnap, kedden be-
fejezi a költségvetés tárgyalását és áttér a 
póttárgyakra, amelyek bizonyosan szintén 
több n ;pot vesznek igénybe. 

Részletes tudósításunk a következő: 
Elnök: Lázár György dr. polgármester. 
Jegyzők: Tascher Endre főjegyző, Tóth 

Mihály dr. tb. tanácsos és Ferenczy Béla 
tanácsjegyző. 

Elnök bejelenti póttagként a köztisztasági 
iizemliázi kezelésbe vétele és a hivatalok uj 
elhelyezésével járó költségek ügyében beter-
jesztett tanácsi javaslatokat. 

Ezután folytatták a költségvetés kiadási 
rovatának tárgyalását. 

Kovács József dr. keveseli a városi bérház 
fenntartására fölvett 4200 koronát. A bérház 
nagyon elhanyagolt állapotban van. Sürgeti 
a második városháza fölépítését. 

Bokor Pál polgármesterhelyettes megjegy-
zi, hogy a bérház fönntartására fölvett ösz-
szeg csak a legszükségesebb javításokra szo-
rítkozik, mivel a második városháza felépí-
téséig a város nem akar a bérházon költsé-
gesebb javításokat eszközölni. 

A tételt ezután változatlanul elfogadták. 
Kovács József dr. a kövezés tételénél kéri, 

hogy a nagykörutat kockakővel burkolják ki. 
Pataki Simon azt kéri, liogy a végleges 

járdamagasságon felül az építkezést egyál-
talában ne engedjék meg. 

Bokor Pál polgármesterhelyettes bejelenti, 
hogy a városrendezés rendszer alapján tör-
ténik. 

A tételt ATáltozatlanul elfogadta a köz-
gyűlés. 

Kovács József dr és Pillich Kálmán, a ki-
sajátítási tételt 13.000 koronáról 100.000 vagy 
legalább 50.000 koronára kérik felemelni, 
mert a fogadalmi templom környékén már 
most kell sok telket, illetve házakat venni. 

Balogh Károly fölvilágosító szavai után a 
tételt változatlanul elfogadták. 

A tisztviselők fizetési tételénél Pillich Kál-
mán azt indítványozta, liogy négyezer koro-
nával többet vegyenek föl és reprezentáló, 
illetve a polgármester rendelkezési alapját 
akarják kétezer koronáról négyezerre emeljék 
föl. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos felvilá-
gosító fölszólalása után a közgyűlés az indít-
ványt egyhangú lelkesedéssel elfogadta. 

A tanitók fizetési tételénél Dobay Gyula dr 
azt indítványozta, hogy a tanitók lakbérét 
420 koronáról 720 koronára emeljék föl. Ez 
a kiadási többlet, amely 30.000 koronának fe-
lel meg, bőséges fedezetet talál a pótadóban, 
amely sokkal több lesz, mint amennyit elő-
irányoztak. 

Hanser Rezső Sándor azt mondja, hogy az 
állami iskolai tanitók lakbérét rendezik, de 
a községi tanítókét nem. Ezért kéri az indít-
vány elfogadását. 

Balogh Károly tanácsos azt mondja, hogy 
a törvényhatóság anyagi ereje nem engedi 
meg a tanitók lakbérének fölemelését. 

Dobay Gyula dr felszólalása után Gaál 
Endre dr szólalt föl. Óriási zaj előzte 
meg Gaál dr felszólalását és a tanácsos csak 
percek múlva jutott szóhoz. E lmondo t t a az 

előadó, hogy már rég el lett volna intézve 
a dolog, hogyha a tanitók az akciójukkal nem 
rontották volna el az ügyüket. Nem ellenzi 
a tanitók lakbérének a rendezését. Most azon-
ban korai dolog tárgyalni az indítványt. 
Nincs fedezet a tulkiadásra. A hatóságnak 
meg kell kísérelni erre a célra államsegélyt 
kieszközölni. Azt kéri a közgyűléstől, hogy 
mondja ki, amennyiben nem kap a város az 
államtól erre a célra pénzt, akkór határoz 
majd az indítvány fölött. 

Bokor Pál polgármesterhelyettes, aki idő-
közben az elnöklést átvette, szavazást ren-
delt el a kérdésben. A közgyűlés nagy több-
sége elfogadta Dobay Gyula dr indítványát, 
vagyis fölemelte négyszázhúsz koronáról há-

romszáz koronával hétszázhúsz koronára a 

tanitók lakbérét. 

A közvilágítási kiadások tételénél Balogh 
Károly előadó kérte, hogy 6108 korona több-
letet vegyenek föl, mivel a Gizella-tér világí-
tása intenzivebb lesz. 

Kovács József dr. Koffer J enő és Regdon 

Károly dr felszólalásai után a közgyűlés a 
tételt elfogadta. 

A városi gimnáziumi tanárok fizetésénél 
10.400, a református egyház segélyénél 6000 
korona többletet vettek föl közgyűlési hatá-
rozatok alapján. 

Ezután befejezték a kiadási rovat tételeinek 
tárgyalását. Miután több tétel megváltozott, 
a rovat összegezését holnap tárgyalják. Ezért 
elnök este hat órakor a közgyűlés folytatását 
kedd délutánra halasztotta. 
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Mozgókép 

Színház :: 
Feketesas - utca, uj Wagner-palota. 

M Ű S O R : 

Kedden, szerdán és csütörtökön 

1. Elberfeld, az acélváros, term. felvétel 
2. A kis hidacska, humoros 
3. A skonci apátság köre, tört. dráma 

4. Lea és a nevelőnöje, humoros 

MŰSORON KÍVÜLI SZÁM: 

A m o l n á r V s gyermeke 
eredeti dráma két felvonásban 

Előadások kezdete hétköznap este 7 és 9 
órakor, vasárnap délután 2-től este 11-ig. 

,, He lyárak : Páholy-ülés 1 kor. I. hely 70 fill. 
II. hely 50 fill. III. hely 80 fill. Katonák, diá- B-
kok és gyermekek: páholyülés 50fill. 1.hely 
80 fill. II. hely 20 fill. IH. hely 10 fillér. 

A hygieníkus 

Csak a 

minőség 
révén lett 

vi lághírű 
a valódi kaucsuk-cipősarok 


