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az újvidéki törvényszék. És Csernyus kere-
setében ezeket az összegeket követeli: 

Az iratok tanulmányozása és 
a tárgyaláson való megjelenés 
körül felmerült készkiadásom 2000 K. 

A határőrvidéki intézmény ta-
nulmányozása a vonatkozó alap-
törvények és rendeletek felkuta-
tása, az e körül felmerült időmu-
lasztásom és munkadijam 60,000 K. 

A vonatkozó iratok tanulmá-
nyozása, ázok felkutatása, az igy 
felmerült időmulasztásom és 
munkadijam 60,000 K. 

A táx'gyalásokon való megje-
lenésem körül felmerült munka-
dijam és időmulasztásom 20,000 K. 

összesen 142,000 K. 
íme! Csupa tanulmányozásra tehát a köve-

telés száznegyvenkétezer korona. Igazán, ér-
dekes ez a kis ügy a — tanulmányozásra. 

— A házadó. A közgyűlés még 1908-bán 
föliratban kérte a pénzügyminisztertől á 
házadóelengedésnek hosszabb időre való ki-
terjesztését. A miniszter a kérelmet nem tel-
jesítette. Leiratában arra figyelmezteti a mi-
niszter a várost, hogy amikor a város 1913. 
január elsejével az általános házbéradó 14 
százalékos kulcsa alá esik, ha igazolja, hogy 
nagyobb városrendezés történik, áz uj ház-
adótörvény alanján kérheti a 12—15 évi ház-
adómentességnek további három évre való 
kiterjesztését. Mivel a városrendezés és épít-
kezés Szegeden nagyarányban halad, java-
solja a tanács, ho r r" majd annak idején kérje 
újból a kö7r-"-"'Ás a házadóelengedés kiter-
jesztései. 

— Megtakarítás a körtöltésnél . A 
város már teljesen átvette a körtöltést. A 
leszámolásnál megállapították, h o w a költ-
ségeknél 56.000 koronát takarítottak meg. A 
tanács ezért azt javasolja a közgyűlésnek, 
hogy egyes érdemes férfiak: részére, akik a 
munkálatokat végezték, a közgyűlés a rend-
kívüli alap terhére összesen 3000 korona ju-
talmat adjon. 

— Kééeskédelltai utazók ügyei. A Magyar -
országi Kereskedelmi Utazók Egyesületének 
szeged-kerületi választmánya 26-ikán, vasár-
nap, bástyái Holtzer Tivadar elnöklete s a 
választmány tagjainak élénk részvétele mel-
lett ülést tartott, amelyen az egyesület néhány 
belső ügyén kivül különösen behatóan foglal-
kozott a Juránovics-családnak a kerület vá-
lasztmányához intézett s közelebbről a helyi 
lapokban már ismertetett beadványával. A 
választmány vizsgálat tárgyává tevén az 
ügyet, a beadványra vonatkozóan akként 
határozott, miszerint, tekintettel arra, hogy 
a Juránovics-családnak olyan cselekedetét 
nem ismeri, amely felőle alaptalanul terjesz-
tett antiszemita vádakra vonatkozóan ko-
moly okul szolgálna, a beadvány egész tar-
talmát megnyugvással veszi tudomásul, an-
nak valóságáról teljesen meg van győződve, 
minthogy a Juránovics-család emberbarátait 
mindenkor felekezeti különbség nélkül segí-
tette. A választmány ebbeli határozatát ré-
szint saját meggyőződésére, részint arra a 
nyilatkozatra alapította, amelyet városunk 
közéletének vezető egyéniségei az alaptalan 
híresztelésekkel megtámadott család reputá-
ciója érdekében kiállítottak, akik évek hosszú 
során át nyert személyes tapasztalataik ut-
ján igazolták, hogy a Juránovics-családtól 
ilyen tendenciák mindenkor és teljesen távol 
állottak. A nyilatkozatot eddig a következők 
irták alá: Balassa Ármin dr, Bokor Adolf, 
Beregi Béla, Dési Béla, Eisner Ignác, Grüner 
Géze, Hoffmann Ignác, Kobn Mór (rövidáru-
nagykereskedő), Landesberg Mór, Eósa Izsó 
dr, Rosenfeld Nándor, Solti Pál, Székely Vil-
mos dr, Szivesy Lehel dr, Vas Károly és 
Wimmer Fülöp. — A választmány a Juráno-
vics-család beadványát a hozzácsatolt nyi-
latkozattal, valamint az erre hozott határo-
zattal együtt közli az országos egyesület 
igazgatóságával, liogy az alaptalan híresz-
teléseket az összes tagok előtt is szétoszlassa. 

— A választmány ezen kivül tudomásul 
vette Kornis Béla dr titkárnak többrendbeli, 
a kerület vezetésére és munkásságára vonat-
kozó előterjesztését s kötelességévé tette a 
kerület tágjainak, bógy a taggyüjtés körül 
a legnagyobb buzgalmát fejtsék ki. A kerület 
a tél folyamán felolvasást, társas-estéíyt és 
kereskedelmi nagybálat szándékozik rendezni. 

— Mill iós b u k á s F i ú m é b a n . Nagy pá-
nikot okozott Fiuinéban egy évtizedek óta 
működő jóh'irü és nagy fiumei banküzlet hir-
telen és meglepetésszerűen bekövetkezett bu-
kása. Windspach Leopoldo bankháza ma dél-
előtt beszüntette a fizetéseket. Tizenegy óra-
kor elrendelték a cég ellen a csődöt. A bank 
aktívája: 300.000 korona, passzívája: 1 mil-
lió korona. 

— As ango l külügyminiszter beszéde. 
Sir Edvard Grey angol külügyi államtitkár 
elmondta várva-várt expozéját, amelyet 
olyain nagy kíváncsisággal várt az egész vi-
lág. Hosszú volt a külpolitikai szónoklat s 
Grey észrevehető belső izgalommal, némileg 
haloványan fogott belé. Érdekes is volt ele-
jétől végig s alaposan beigazolta azt, meny-
nyire egy hajszálon fügött júliusban Európa 
békéje, Marokkó miatt. Szokatlan volt ez a 
hatalmas nyilatkozat rendkívüli nyíltsága 
miatt, amelylyel Anglia szerepet a német-
francia tárgyalások során feltárta, s amely 
valósággal a diplomáciai indiszkréció terü-
letére vitte öréyt. Kronologikus sorrendben 
és teljes önérzettel beszámolt a marokkói 
kérdésről és Anglia követeléséről, Grey a 
békét hangoztatta s bizik abban, hogy a lát-
határ földerül. 

— Pierrot és a többiek. A Newyork-kávé-
ház szerdán bemutatásra kerülő pazar mű-
sora a maga nemében ritkít ja a párját, Pal-
kovits Andor, a népszerű tulajdonos olyan 
műsort állított össze, aminőt a szegedi közön-
ség ritkán láthat. A szinrekerülő képek: 
Pierrot, A kifutó katonák, Apai szeretet, 
Családi emlék, Tűzhányó részeg, Házassági 
hirdetés, gyönyörűek és magyarázatát adják 
annak a pártolásnak, amelybén á kÖzdbséf a 
Newyork-kávéházat részesiti. 

— Kul iny i S imon szegedi jóhirü kárpi-
tos diszes és tartós munkáit ajánljuk az 
őszi idény beálltával a közönség figyelmébe. 
Modern, stílusos berendezések, szolid árak 

á a ara « 

Feketssas - utca, uj Wagner-palota 

MŰSOR: 
Ma szerdán 

1. Kaukáziusi szokások, természeti 'elvétel 
2. A nyaklánc, humoros 
3. A kis Lujza babája, dráma 
4. Jmnping fivérek, varieté 
5. Az abruzzói begyek közt, természeti felv. 
6. Péter előítélete, megható dráma 
7. Bandi ka ravaszságai, humoios 

MŰSORON KÍVÜLI SZAM: 
Indián szöktetés. 

Előadások kezdete hétköznap este 7 és 9 
Bptj órakor, vasárnap délután 2-től este 11-ig. 
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KÖZIGAZGATÁS 
Szeged város közgyűlése. 

— A tárgysorozat. — 

(Saját tudósítónktól.) A novemberi köz-
gyűlés szerdán délután kezdődik meg. A ta-
nács hétfőn és kedden foglalkozott a közgyű-
lésen tárgyalásra kerülő ügyekkel, amelyek-
ről lapunk más helyén emlékezünk meg. 

Egy bijján ötven tárgya lesz a novemberi 
közgyűlésnek. Legfontosabb ezek között a 
tisztviselők drágasági pótlékának, a tanyai 
vasút irányának kérdése, de azért a /többi 
napirenden szereplő kérdés is nagy érdeklő-
désre tarthat számot. 

A közgyűlés tárgysorozata egyébként a 
következő: 

Polgármesteri havi jelentés. 
Interpellációk. 
Indítványok. 
Miniszteri leirat Beöthy László kereske-

delmi miniszter kinevezéséről, miniszteri le-
irat a kivételes házadómentesség engedélye-
zése iránti feliratról. 

Tanácsi előterjesztések: Az első kerületben 
egy bizottsági hely betöltése, egy kerületi 
orvosi állásnak választás utján való betölté-
se, külterületi szülésznői állápnak választás 
utján való betöltése, Jászai Gézának címzetes 
püspökké történt kinevezése alkalmából 
teendő intézkedés, a városi alkalmazottak 
drágasági pótléka, a tanyai vasút irányának 
megállapítása, a körtöltési munkálatok átvé-
tele, a körtöltési munkálatnál működött mű-
szaki pénztári és számvevői közegek jutalma-
zása, Lipkay Kálmán dr felebbezése a Fo-
dor-utca rendezése ügyében, a Széchenyi-téren 
leendő magasságjelző oszlop hasznosítása, a 
székhalom töltés gödreiben levő nádtermés 
hasznosítása, a rókusi temető melletti nádter-
més hasznosítása, a szegedi köz- és magán-
tisztviselők egyesületének kérelme az általá-
nos drágaság enyhítése érdekében, tanítói 
lakbérekre vonatkozó indítványok, Rapaics-
szobor elhelyezése, a Dankó-szobor elhelyezé-
se, a vámőrök ideiglenes szolgálatának be-
számítása, az iktató hivatalban egy napidíjas 
alkalmazása, a vámházakhoz szükséges mel-
lékhelyiségek építésére hitel engedélyezése, 
Baksai Sándor és társai kérelme haszonbér 
fizetésére haladék engedélyezése iránt, a ho-
moki szőlősgazdák egyesületébe alapító tagul 
való belépés, a javadalmi biztosok fizetésének 
fölemelése, Dékány János és társai fölebbezé-
se, Bitó Antal nyugdíjazott rendőr lakáspénz 
kiegészítése, Tolmács Keresztély önkéntes 
tuzoltókoesis fizetésének felemelése, Stalil Jó-
5&ef és Barabás Lajos felebbezése, az 1910. évi 
szarvasmarha tenyésztési alapi számadások 
átvizsgálása, az I. állami polgári leányiskola 
részére Szükséges fűtőanyag kiszolgáltatása. 

Az egri református egyházközség Segélye-
zésére 25 koronának, az őrményszékesi refor-
mátus egyház segélyezésére 25 koronának, 
török tüzkárosultak segélyezésére 100 koroná-
nak, a, kapitányi hivatal bűnügyi osztály ré-
szére berendezett telefon költségeinek, a tan-
kötelesek összeirási és fuvardijaira 1196 ko-
ronának, a gyeptéri épületek javitására 200 
koronának, a gádorosi református egyház se-
gélyezésére 25 koronának a rendkívüli alap-
ból történt kiutalványozása, a rÖszkei lak ré-
szére szükséges terület megvétele, a doma-
széki szikes területek eladása, az Árpád-utca 
6. számú telek megvétele, a Magyar keiíder-
és lenipar r.-t. részére 5 hold területnek el-
adása a gyár kibővítési céljaira, a Magyar 
kender- és lenipar r.-t. részére 5 hold terü-
letnek munkáslakások céljaira ingyen leendő 
átadása, Tóth Gyuláné tanítónő nyugdíjazása 
és özvegy György Jánosné vámőr özvegyé-
nek ellátása. 

Polgármesteri előterjesztések: A legtöbb 
adót fizetők 1912. évi névsorának bemutatá-
sa és az utalapi 300,000 koronás kölcsön kötvé-
nyének bemutatása. 


