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esetén a díjfizetések megváltoztatása nélkül 
az egész összköltség fedezhető lenne. 

1917. évben az üzem megkezdendő és a 
még rendezés alá kerülő utcákban a hálózat 
kiterjesztendő lesz. — A következő években 
természetesen ezen kiterjesztés a szükséghez 
képest lesz keresztül vive. 

Újszeged vízzel való ellátása egyelőre 
alaesonynyomásu vízrendszerrel ugyanezen 
időben szintén fokozatosan befejezendő. — 
Az eddigi berendezéseken felül kell mintegy 
60,000 korona, ami nagy részben a fizetendő 
vízdíjakból fog a tőke törlesztetni. 

III. Általános világítás keresztülvitele. 
A gázvilágítás kapcsolatosan a villany-

világitással a már elkészített tervek szerint 
fokozatosan bár; de minél előbb a város ösz-
szes beépített részeire kiterjesztendő. — A 
kiterjesztés mindenkor ugy történjék, hogy 
forgalom szerinti sorrendben a 'belvárosban 
és a külvárosban mindig egyenlő arányban, 
egy időben állíttassanak fel az utcai lámpák. 

A nagykörúton kivül és Újszeged még 
világítás nélküli utcáin a felül vezetékes vil-
lanyvilágítás ajánlatos; nagy területen a ke-
zelés egyszerűbb és a lámpák biztonsága igy 
lehetőbbé válik. —- (Elhagyott utcákon a .gáz-
lámpákat folyton összetörnék.) Igy lehetővé 
válnék a világitás gyorsabb keresztülvitele 
ds, mert ezen vezetéket még feltöltés, illetve 
teljes rendezés előtt is 'fel lehetne állíttatni, 
mig a gázvezetéket csak a feltöltés után a 
rendezéssel kapcsolatosan. 

1914. évben a Tisza Lajcs-köruton belüli 
részen levő Auer-égők kieserélendők Invert. 
lámpákkal; az igy felszabadult Auer-égők a 
belső külváros forgalmasabb utcáin lennének 
elhelyezendők, hol még ezeken kivül a szük-
séghez képest u j égők állíttatnának fel. 

•Villanyos vezeték elkészítendő. Villa-
nyos ívlámpa; a (Kárász-, Jókai-utcán és a 
Boldogasszony-sugáruton végig a pályaud-
varig lesz fölállítandó. 

1915. évben a Tisza Lajos-körutcm kivül 
a nagy körútig a szükséghez képest — min-
den rendezett utcában Inver-lámpák állitan-
dók fel. Kicserélés által felszabadult Auer-
égők, ideiglenesein szintén itt használtatná-
nak fel. — Mig a külső külvárosban a felül-
vezetékes villanyvilágítás az összes beépített 
utcákon. — Villanyos ívlámpák pedig a Kos-
suth Lajos-sugáruton végig a rókusi pálya-
udvarig szereltetnék 'fel. — Mindkét évben 
ezekre egyenkint 40,000 korona többkiadás 
esnék. 

1916—'1917. években a gáz- és villanyvi-
lágítás fenti arány szerinti kiterjesztése, be-
leértve ide természetesen Újszeged utcáit is. 
— Ezen években lehetne a Tisza Lajos-körut 
és a tiszai rakpart ivlámpákkal való ellátá-
sát is foganatosítani; évenkint ujabb 30— 
30.000 korona kiadással. 

(Folytatása, következik.) 
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Royal nagykávéházban 
Minden vasá nap 

NAGY TOMBOLA 
értékes nyereménytárjgakkal. o 
Naponta czigányzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 
Saját termésű kitűnő hegyiborok. 
Különlegesség:„Royal Zöldike." 
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SZEGEDI KALENDARIUM 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

_ ^ szerint: Változékony idő 
p várható, némi hőemelke-

M déssel és elvétve csapa-
A " fr dékkal. — Sürgönyprognó-

zis: Változékony, enyhébb, 
elvétve csapadék. — Déli 
hőmérséklet: 9.4 Celsius. 

A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal-
ban délelőtt 8 órától délután 2 óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége miatt nem 
fogad. A főkapitány fogad délelőtt 11 órától 
dél után 2 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a már. 
üzletvezetőségnél és a munkásbiztositó-pénz-
[árnál reggel S órától délután 2 óráig van 
hivatal. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivata-
los óra. Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek 
látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

SOMOGYI KÖNYVTÁR, nyitva délelőtt 
10—l-ig és délután 4-től 7-ig. Idegeneknek a 
képtárt engedéllyel hétköznap is meg lehet 
tekinteni; helybeliek vasár- és ünnepnapo-
kon látogathatják délelőtt 10—1 óráig. 

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

A FEMINISTÁK gyakorlati tanácsadó-
ja hétfőn és csütörtökön délután 6—8 óráig 
tartja hivatalos óráját, a Berlitz-iskola he-
lyiségében. (Csongrádi Takarék uj palotája.) 

A SZEGEDI TISZTVISELŐK OTTHO-
NA este 9 órakor hazafias ünnepséget rendez 
az egyesület helyiségében. Utána tánc lesz. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor 
Szentivánéji álom, regényes szinmü. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 
kezdve este 11 óráig: Az óceán, 4 felvonás-
ban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanok 
délután 5 órától kezdve este 11 óráig: 
Egy asszony, aki mindenkié, társadalmi drá-
ma 5 felvonásban. 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig: Nat Pinkerton, detektivdráma 
II. rész. 

Ki fizesse a pezsgő árát? 
— Bepörölték a színigazgatót. — 

(Saját tudósítónktól.) Érdekes és kémi-
kus hatásokban bővelkedő pört tárgyalt ma 
délelőtt a szegedi járásbíróság. Winkler Mi-
hály szegedi fakereskedo bepörölte Almássy 
Endre színigazgatót 80 korona és jár. iránt. 

; Legkülönösebb a dologban, hogy a fölperes 
;és az alperes jelenleg is a legjobb viszony-
ban vannak; mindem nap együtt aleóanak a 
Kass-kávéházban és Winkler .a pört csak az-
ért indította meg, mert előzőleg a pörösködő 
felek megállapodtak abban, bogy akárki is 
nyeri meg a pört, az egy ujabb pezsgős va-
csorát rendez, mert a pör létalapja is egy 
ilyen ügyből kifolyólag keletkezett. 

Három évvel ezelőtt ugyanis, amikor a 
közgyűlés Almássy Endrének adta a szegedi 
színházat, a színigazgató örömében egy nagy 
pezsgős vacsorát rendezett a Kass éttermé-
ben, amelyre a színészeken kivül, meghívta 
jó barátjait is. A barátok között Winkler 
Mihály, a kulisszamögötti körökben a ked-
velt „Miska" is megjelent és együtt mulatott 
a társasággal. Egy óra után Almássy szétte-

kintett a csatamezőn és mikor látta, hogy 
már 40—50 üres pezsgős palack .meredezik az 
égnek, gondolta: jó lesz innen eslisszelni, 
mert a három évi direktorkodás jövedelme 
már előre rámegy a murira. Az előkészüle-
teket a távozásra a legnagyobb csendben 
meg .is tette, de szerencsétlenségére Szatmári 
észrevette a merényletet, amely a gégék to-
vábbi öntözése ellen irányult és hangosan 
kiáltotta: 

— Ne menj el, maradj itt, mii még ihat-
nánk. 

Almássy azonban már az ajtóban állt, 
az liogy lecsendesítse a háborgó kedélyeket, 
Winkler Mihályra mutatva igy szólott: 

— Itt a Miska, majd eligazítja a dolgot! 
Winkler el is igazította a dolgot, mert 

még nyolc üveg pezsgőt rendelt, abban, a 
meggyőződésben, hogy a színigazgató ki fog-
ja fizetni a pezsgő árát: nyolcvan koronát, 
amit ő előlegezett a távollevőinek. Ámde jött 
a szent kijózanodás napja és Almássy halla-
ni sem akart a fizetésről; azt mondotta, bogy 
ő semmiféle megbízást sem adott a további 
rendelésre, tehát nem hajlandó fizetni, mert 
akkor egy más alkalommal előfordulhat, 
hogy az ő számlájára a kávéház egész pezs-
gőkészletét kiisszák. 

Winkler Mihály érezve a maga Igazát, 
nem hánytorgatta sokat a dolgot, hanem a 
80 koronáért bepörölte Almássy (Endrét. A 
mai tárgyaláson aztán Ivávkovits járásbiró 
előtt Korniss Béla dr. jelent meg, mint a 
fölperes ügyvédje; Almássy szintén ügyvéd-
del képviseltette magát, ugy, hogy az ügy-
védi költségekből valószínűleg még egy pezs-
gős vacsorának kitelne az ára. 

A tanuk már korán reggel, még álmosan 
és lomposan jelentkeztek a folyosókon. lElső 
volt Szatmári Árpád, majd jött Heltai Jenő, 
Mutter Mátyás a karmester, végül Laci bá-
csi, a Kass '.főpincére. Egyenkint szállingóz-
tak ,be az ajtón, titokzatosan és a vallomás 
megtétele után mosolyogva jöttek elő. Végül 
a biró kihirdette az Ítéletet, amely szerint a 
föl perest követelésével elutasította, a pörkölt-
sógek megfizetésére kötelezte, mert abban a 

kiszólásban, hogy: „itt a /Miska, majd eliga-
zít mindent," nem magyarázható bele olyan 
megbizás, amely az anyagi felelősséget vál-
lalja. 

Korniss dr. fele .nevében felebbezett az i télét 
ellen és igy az ujabb pezsgős vacsora hama-
rosan nem lesz megtartható, mert most előbb 

a törvényszéket is megjárja, a Winkler kont-
ra Almássy ügy. 

— A Katholikus Növédő-Egyesöl®* 
közgyűlése. Városunk legnagyobb s egybetl 

legtevékenyebb egyesülete is, a Szegedi Ka-
tholikus Nővédő Egyesület1 ma tartotta T e í í 

rendes évi közgyűlését székházának diszter ' 
mében. A közgyűlésen az egyesület elnök-
asszonya, Raskó Istvánná elnökölt. A i f 
lés a tagok élénk részvétele mellett folyt1/ ' 
akik, az előterjesztett jelentések alapi311 

örömmel és helyesléssel fogadták az 
sülét erősbödését s a nővédelem érdeké^/ 
eddig kifejtett buzgó munkálkodását. A f 
gyűlés Raskó Istvánná elnökasszony 
nyitó beszédével kezdődött. A megjel©3/. 
gok üdvözlése s az egyesület jóakaró'3 

készséges támogatásukért való kösz© 
nyilvánítása után az elnökasszony szép s „ 
vakban ecsetelte a Szegedi .Katholikus ' ^ 
védő Egyesület helyzetét városunk társa 


