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végett fölterjesztette. Azóta a tisztviselők 
minden nap vártáik a kormányhatósági dön-
tés leérkezését, azonban az mind mai napig 
késik. Sőt megbízható helyről nyert értesülés 
szerint elintézés előtt még annyi fórumon 
kell az ügynek még keresztül menni ('belügy-
miniszter, közegészségi, kórházi, anyaköny-
vi, kultuszminisztérium, pénzügyminiszté-
rium, kereskedelemügyi .minisztérium, való-
szinüleg közigazgatási bíróság stb) ihogy a 
végleges döntés ebben az évben egyáltalán 
nem remélhétő. Ha pedig a miniszter vailamii 
kiegészitést, pótlást fog elrendelni, amelynek 
ujabb közgyűlési tárgyalása, a hozandó hatá-
rozat 30 napi közszemlére kitétele stb. forma-
litások betartása válik szükségessé, ugy na-
gyon könnyen még a jövő év derekán sem 
jutnak tisztviselőink azon fizetéshez, melyet 
a közgyűlés részükre megállapított. 

Más városok tisztviselői, mint Pozsony, 
Debrecen, Temesvár, Kassa, Szabadka stb. 
már régen a fent hivatott törvény szellemé-
ben megalkotott szabályrendeletek hatálya 
alatt vannak és a fölemelt javadalmazásokat 
élvezik. 

Mindenesetre figyelemmel és különös te-
kintettel a beállott téli időjárással járó foko-
zott kiadásiókra, melyek más /években arra 
indították a város közönségét, hogy a tisztvi-
selőknek drágasági pótlékot adott, méltányos 
és indokolt, hogy tisztviselőink egy évi békés 
várakozás után megkapják azt a javadalma-
zást, amit részükre a közgyűlés beható tár-
gyalások után, törvényes rendelkezés alapján 
megállapított és amely ja vad álombeli külön-
bözetnek költségvetési fedezete van, ugy a 
folyó, mint a jövő évre. 

A határozat végrehajtásával a várost 
károsodás mem éri, mivel a város minden 
rendszeres .alkalmazottja kétségen felüli jó 
arra a csekély különbözetre, mely neki kifi-
zettetik, de tekintettel arra, 'hogy a kormány-
hatóság, tett 'kijelentései szerint nem is bo-
csátkozik a fizetés mennyiségének birálatá-
ba, ha az a törvényes mértéket megüti, más-
részt az összes benyújtott felebbezések oda 
irányulnak, hogy egyesek, vagy egyes cso-
portok helyzetét javitsák, de olyan, felebbezés 
egy sincs, amely a megálfapitott javadalma-
zás magassága ellen irányulna, ennélfogva 
nem képzelhető, hogy a kormányhatóság a 
határozatot ezen részében megváltoztatná és 
ezáltal azon helyzet állana 'elő, hogy a tiszt-
viselőknek a felvett különbözetet visszafizet-
ni kellene. Miután végül a nyugdijalap érde-
ke is a szabályszerű 30 százalék levonásával 
kellő védelemben részesül, inditványom egész 
terjedelmében indokolt s kérem a közgyűlési, 
méltóztassék annak érdekében határozni s a 
t. főügyész megkérdezése után közérdekű és 
sürgős voltára tekintettel az azonnali végre-
haj thatóságot kimondani. 

Szeged, 1913. október 20. 
Hoffer Jenő, 

köz. törv. hat. biz. tag. 

A szerb moratórium meghosszabbítását 
kérik. Belgrádból jelentik: A szerb kereskedők 
és iparosok egy csoportja tegnap gyűlést hí-
vott egybe, amélyen hosszabb tárgyalás 
után elhatározták, hogy fölszólítják a kor-
mányt a november 12-én lejáró moratórium 
ujabb meghosszabbítására. A gyűlés kérni 
fogja, hogy az uj moratórium a szerb csapa-
tok végleges leszerelése után három hónapig 
tartson. 
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Fekete, szine» kemény ét 
puha kalapok, Habig, Bor-
zalinó legnagyobb válazs-
tékban. Ingek, nyakkendők, 

*öernyök botok, gallérok, 
kézelők a legdivatosabb 
kivitelben kaphatók. — Ja-
vítások jutányosán eszkő- i 

zöltétnek. ü 

KORZÓ 
M O Z I 

Igazgató: VAS SÁNDOR. 

Telefonszám: 11-85. 

Szerdán: 

Kalandortörténet 5 felv. 

Valamint a teljesen uj 
műsor! 

Pénztárnyitás délelőtt 11 órakor 

a „KORZÓ" MOZI helyiségében. 

Előadások : 5, 7 és 9 órakor, 

vasárnap d . a . 2-től éjjel 12 óráig. 

Hely árak; Páholyülés K i . 2 0 , 
~ zsölye K 1.—, I-ső 

hely 80 tiliér, Il ik hely 60 fillér, 
lll-ik hely 30 fillér. — Kedvez-
ményes jegytüzetek a pénztárnál 

kaphatók. 
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Szegedi kalendárium. 
AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

I szerint: Az időjárásban 
i változás még nem valószi-

^ ^ i nü. Sürgönyprognózis: Vál 
tozús nemi várható. — Déli 
.hőmérséklet: 13.6 C volt, 

A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal-
dáWlőtt 8 órától « óráig von hivatal. A 

polgármester betegeége miatt nem fogad; a 
főhupUáag 11—1 áráig fogad. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzletvezetőségnél és a mimkásbiztositó-pénz-
tárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal. 

A KÖZ KÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 
idő délután 1—3 óráig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Beit i érékor 
Aranyeső, operett. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 ómtól 
kezdve este 11 ómig A jegyesek, Mamzoni vi-
lághirü regénye után 6 résziben. 

VASS-MOZl: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig Az őserdő borzalmai. Dráma 3 
felvonásban. 

EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától este 
11 óráig: Levegő hősei, dráma 3 felvonásban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután 5 órától este 11 óráig: Protea kalan-
dortörténet 3 felvonásban. 
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Sok volt a gyerek 
— Megölték a tizenkettediket. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi ügyész-
ség fogházába holnap egy házaspárt kisér-
nek be, sötét bűnük miatt. Ugyanis a gyil-
kosságok krónikájában páratlan büntény-
nyel foglalkozik tet csanádapátí /csendőrség. 
Egy többgyermekes házaspár sokallotta ti-
zemkét gyermekét s ezért a legkisebbet meg-
ölte. A .gyermekgyilkosság részletei .a követ-
kezők: 

Boros András .gazdálkodó házát gyakran 
látogatta meg .az istenáldás. Már tizemegy 
élő gyermekük volt, de olyan szorgalmasan 
ós takarékosan éltek, bogy e mellett meg 
tudtak takaritamii ötezer koronát. iBoros is, 
a felesége is igen zsugori. Folyton azon tör-
ték :a fejüket, bogy félrerakott keresményük 
hogyan fog megosztani a sok gyermek között, 
akiknek eltartása egyre többe került. 

Ilyen gondok között született meg a ti-
zenkettedik gyerekük. A /családapából végleg 
kitört az elkeseredés. Uton-utfélen panaszko-
dott a bő isten,ládás miatt és folyton azon 
sóhajtozott, ,bár elvenné az isten a legkisebb 
-gyereket. De ez erős, egészséges fiúcska volt. 

iBoros ekkor elhatározta, bogy megöli 
a gyermeket. Közölte a tervét a feleségével 
is. Az anya eleinte .lázadozott a véres szán-
dék ellen. Napokig könyörgött az urá-
nak, liogy hagyják élni a kis fiút, de az apát 
nem lehetett tervétől eltántoritani. Végre az 
anya is beletörődött a gyilkosságba. A miima.p 
megvárták, mig a gyerekek mind elalusznak. 
Ekkor Boros megcsípte a kis fiút, hogy föl-
ébredjen és sírjon. ;Ez meg is történt. Az erre 
felköltötte tiz éves Irén lányát, bogy hozzon 
ecetszeszt, mert a kisfiú beteg és ecetgőzzel 
kell meggyógyítani. A Leányka hozta az ecet-
szeszt .és lefeküdt. IMikor elaludt, ,a szülők be-
töltötték a csecsemő torkába a maró folyadé-
kot, amely belső részeit össze-vissza roncsol-
ta. A gyermek pár óráig szenvedett, aztán 
meghalt. 

Néhány nappal utóbb a csendőrség név-
telen följelentést kapott, melyben a gyilkos-
ság le volt irva. Azt mondj,ák, hogy maga az 
anya irta lelkiismereti fumdaMsaí közepette 
a névtelen levelet. A csendőrök vallatóra 
fogták a házaspárt. Mind a ketten bevallot-
ták bűnüket, sőt elmondták, hogy a njegma-


