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A darab előtt: 

Az Urániában 
Utazás egy 

négyárbócoson. 

A mozi bálványa. 

A Vassban 
Az elrabolt nő. 
Ki az ur a háznál? 

Közkívánatra a 

RÁKÓCZI 
S Z O B O R 
LELEPLE-

Tisza-film. Szegedi fölvétel. 

Előadások kezdete este 
6, fél 8 és 9 órakor. 

JELENET AZ UTCÁN. Egy fiatal sze-

gedi ügyvéd fontos pörben győzött ma a tör-
vényszéken s jókedvvel ment hazaifelé a Ke-
lemen-utcán. Egyszerre csak az Európa-
szálló sarkán egy szegény, töpörödött asz-
szony szólította meg bátortalan, szégyenke-
ző hangon: „ 

— Nagyságos ur . . . szegény vagyok! 
A fiatal fiskális szivét elöntötte az ada-

kozó kedv. Belemarkolt a zsebébe és ami ap-
rópénze volt, mind odaadta. Aztán szelíd 
részvéttel kérdezte: 

— Mondja, jó asszony, maga ugy-e, nem 
szokott koldulni? Mert meghallani ám a 
hangján. j 

— Bizony nem! Sohasem koldultam, a 
mig ki nem fosztottak mindenemből. 

Hab! A fiatal fiskális itt valami nagy 
kriminalitást sejtett és érdeklődve kérdezte: 

— És kük fosztották ki? 
— Az ügyvédek! . . . Hogy a nyavalya 

törje ki, ahun egy is van belüle! 

• 

AZ OKOS TOLVAJ. Egy szomszédos 

kis községben törtónt. Egyik gazda elment 
a paphoz gyónni. 

— Bűnt követtem el. Elloptam a szom-
szédom egyik disznaját. Nagyon bánt a lel-
kiismeret. Most nem tudom, hogy mit csinál-
jak! 

A pap gondolkodott. 
— Hm, hm. És mennyit ért az a disznó? 
—• Hát megért vagy negyven koronát! 
— Hát tudod mit fiam, hozd el nekem 

holnap a negyven koronát! Majd én aztán 
odaadom a károsultnak anélkül, hogy meg-
mondanám, ki lopta el. 

Ebben megegyeztek. Másnap beállított a 
derék gazda a papnál és —• nyolcvan koro-
nát leolvas az asztalra. A pap csodálkozva 
kérdezte, liogy miért hozott negyven helyett 
százhúsz koronát. A paraszt szembunyor-
gatva .felelt: 

— Tetszik tudni, ilyen olcsón ugy sem 
kaphattam volna disznót, hát elvittem mind-
járt tőle a másik kettőt is! 

NEMENYINE 
F O G M Ü V E S T E R M E 

Kárász-utca 6a. sz. 
alatt létezik. Készit mindenféle 

fogmunkákat kaucsukban és 

aranyban. Vidékiek 24 óra alatt 

lesznek kielégítve. - Bármilyen 

javítás hat óra alatt elkészül. 522 

m 
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HAUCSUK-CIPOSAROK 
DOBOZA, 

MINŐSÉGE?! 
ARANY 
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A szeptemberi közgyűlés 

folytatása. 

(Saját tudósítónktól.) Kedden délután 

négy órakor folytatják a szeptemberi köz-

gyűlést. A választásokat már az előző köz-

gyűlésen megejtették, ezután még több érde-

kes ügy kerül tárgyalásra. Először is a 

ragályikórház ügye, mellyel külön cikkben 

foglalkozunk. Azután a javadalmi palota 

ügyében megtartott versenytárgyalás ered-

ményét tárgyalja a közgyűlés. Most kerül 

sorra a fogadalmi templom részére szüksé-

ges telkek megvásárlásának kérdése is. A 

tulajdonosakkal már alkudozott egy izben a 

tanács, de a telkek megvételére gondölni se 

lehetett, .a rettenetesen magas árak miatt. 

Most a tanács azt javasalja a közgyűlésnek, 

hogy abban az esetben, ha a tulajdonosok 

nem hajlandók telkeiket reális áron átenged-

ni a városnak, akkor a belügyminisztertől 

kisaj átitási j ogot kérj enek. 

Ez a közgyűlés tárgyalja le a vízórák 
kérdését is. Eddig ugyanis még nincs el-

döntve, hogy miképen ellenőrizzék a vízfo-

gyasztását és hogy melyik lakó mennyi víz-

díjat fizessen. IMinden lakó attól fél, hogy 

majd neki kell megfizetni a másik vizpazat-

Tását. Másrészt pedig a háztulajdonosok nem 

akarnak abba belemenni, hogy a vízórák 

után ők fizessenek használati dijat. 

Bemutatja a tanács -a jövő évi költség-

vetést is. Van még ezeken kivül több fónto-

sabb ügy is, amelyek tárgyalására csak a 

hót végén kerül a sor. 

A közgyűlés folytatólagos tárgysoroza-

ta itt következik: 

Az ujszegedi faiskola gyümölcstermésé-
nek hasznosítása. Balástyai jégkár miatt en-
gedélyezendő haszonbér kedvezmény. A fo-
gadalmi templom környékének rendezésére 
a kisajátítási jog engedélyezése. Az ujszege-
di kertész lakás javítására 4000 korona en-
gedélyezése. Az 1913. évi költségvetésbe fel-
veendő segélyezések. Magyar Mükertészek 
és Kertgazdák országos egyesületének se-
gély iránti kérelme. Boros Béni aradi szob-
rász 50 korona megszavazása iránt. Az elha-
gyottá nyilvánított gyermekek segélyalap-
jához állami segély kérelmezése. Az ujjon-
nan alkalmazott rendőrlegénység felszerelé-
sére 2505 korona 06 fillér hitel engedélyezé-
se. Rendőrségi forgópisztolyok kijavítására 
200 korona hitel engedélyezése. Brodovszlci 
Izsó felebbezóse a 24775/1912. tan. véghatáro-
zat ellen a közúti hid oszlopaira alkalma-
zandó reklámtáblák ügyében. A szerb-bánáti 
internátus építéséhez hidvámmentesség en-
gedélyezése. Szeged Alsótanyai mezőgazda-
sági egyesület kérelme 100 korona segély-
ért. Sckultéty iSándor kérelme a földbérleti 
ovadékok kezeléséért munkadíj megszava-
zása. Vigli Rezső lés társai napidijjasok se-
gélye. Dr. Berkes Dezső ós dr Léderer Rezső 
fizetéskiegészitése. Karácsonyi Pál és társai 
tűzoltók lakáspénz kiegészítése. Bütter Ig-
nác bordójelző lakbérkiegészitése. A Ma-
gyar Kender és lenipar r.-t. felebbezóse a 
10220/1912. tan. véghatározat ellen, vám-
visszatérítés ügyében. Magyar Kender- és 
len ipar r.-t. felebbezóse több vómvisszatéri-
tési ügyben, özvegy Apró Jánosné özvegyi 
nyugdijának megállapítása. Kecskés Pál ko-
csis nyugdíjazása. Berke Andrásné szülész-
nő nyugdíjazása, özvegy Kiss IMibályné 
nyugdíjazása. Gavallér Mihály rendőrpa-
rancsnok nyugdíjazása, özvegy Erdélyi Jó-
zsef özvegyi nyugdijának megállapítása. 


