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dek szegedi lakosoknak adandók bérbe. 
Dr. Kószó István kisebb parcellákban ki-

vonja a földeket kiadni és nem 25 éyre, ha-
nem maid jövő évben, amikorra remélhető-
leg hazajönnek a harctérről a katonák. A ja-
vaslatot Kószó módosításával fogadták el. 

(Leszavazták a fizetésemelést.) 
Nagyobb vihar t okozott — mint az előre-

látható volt — dr. Dobay Gyula indítványa a 
városi alkalmazottak fizetésének felemelése 
tárgyában. Ez az indítvány — mint ismeretes 
— keresztülment a bizottsági retortán, ahon-
nan azzal a javaslattal került a közgyűlés elé, 
hogy minden városi tisztviselő és alkalmazott 
fizetése julius l-től kezdve 50 százalékkal fel-
emeltessék. Miután ez a városra 805.000 (ko-
rona többletkiadást jelentene, a bizottság 32 
százalékos pótadóemelést javasolt. Taschler 
Endre főjegyző ismertette a bizottság javas-
latát, amelyet a tanács elfogadásra ajánl. 

Mire a főjegyző javaslatát elmondotta, 
akkora nem kevesebb, mint hat szónok volt 
ehhez a tárgyhoz előjegyezve. Az ©lőrelátható 
szóáradatra való tekintettel az elnöklő pol-
gármester ar ra kérte a felszólalókat, hogy rö-
vidre fogják mondandóikat. Ez az óhaj azon-
ban nem talált követésre, mivel mindjár t az 
első szónok, dr. Kormányos Benő majd 20 
percig beszélt. A fizetésemelést elfogadta, de 
pótadót nem. Rendreutasitás is kapott, mert 
a beszéd hevében a tanácsot azzal vádolta, 
hogy csak azért hozta a fizetésemelést (kapcso-
latba a pótadóval, hogy azt a közgyűlés el ne 
fogadja. (Hasonló értelemben szólalt föl dr. 
Fa fka Lajos is. 

Wimmer Fülöp a tanáes javaslatát min-
den tekintetben helyesli. Nem lehet remény-
beli fedezettel terjeszteni a miniszter elé a 
fizetésemelést, hanem csak olyannál, ami 
megvan. Bár elvi ellensége a pótadónak, még-
is (kénytelen ezúttal a pótadó megszavazását 
támogatni, ámde ne mindenkorra, banem csak 
rövid időre. Ezt pedig oly módon reméli el-
érni, hogy a jövő esztendőre már költségve-
tésbe állítjuk a közlekedési adóból remélhető 
500.000 koronát, a piaci helypénzből 100,000 
koronát, á t i ra tás i illetékből 150 és városi fo-
gyasztási adóból biztosan várható 100.000 ko-
ronát. Addig azonban — azaz ez év végéig — 
a tisztviselők fizetéstöbbletét pótadóval kell 
fedezni i • 

(Dr. Kószó István szintén effodázhatatlan-
<nak t a r t j a a fizetésemelést, ámde a pótadó-
emelést nem szavazza meg, mert amig az 
egyik • osztályon segít, a másikat súj t ja . íHa 
csakugyan olyan rózsás a jövő, mint amily en-
nék Wimmer lát ja, akkor nem kell ha t hó-

Első: , , 
A kezem érdes, szivem mint ia va j ! , 
Másik: ' 
CsaJk olvadozzál, csak dumálj, szavalj! 
Az olcsó szókat én el nem biromt 
A szó csak szó! ' ; 

Első: 
Kivál t a papíron, 

i Másik: 
(E hölgy már tul van a romantikán. 
Nem a Vasgyáros a kedvence ám. 
(Modern, komoly nő. Az erénye Munka! 
Nézd, int felém! Ő testvér, hagyj ma-

! gunikra! 
(A' kötélhágcsóni szédülés nélkül halad 

fölfelé.) | í , 
iElső ( e p e d ő n ) : 
Szép nő, ne hallgass rá és jer velem, 
Szabadság vár reád ós szerelem! 
fíyrano Endre (sugó nélküli aug neki): 
Az ellenséget mind leszerelem! 
Vitézül állok minden ostromot 
ö a bókének épitek templomot. 
Mindent Ígérek, fűt, fát és Búzát, 
Mi t osak kíván szenátus, ifjúság, 

! Bort , Szeretőt és Uri divatot, 
•Boldogságot, Farsangot s i t t a Gót, 
IS k i hegedűt jelent és' fuvolát, 
Nem engedem el (Lendvay Lolát! N 

(Általános élénk helyeslés. Szinliáz után 
a Prófétában találkozunk, Wagner függöny 
3e> szerencse fel!) \ , , . 
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napra adót emelni. Er re lehét másként is fe-
dezetet találni. iHa mindenáron uj adót aka-
runk, vessünk ki pótadót a hadinyereség-
adóra. 

Cserő (Ede: Bár tisztában vau Tele, hogy 
népszerűtlen dolog a pótadót emelni, ő mégis 
kénytelen ezt megszavazni, mert tisztában 
van azzal is, hogy másként nem adhatunk 
fizetésemelést a tisztviselőknek. Balogh (Lá-
jos és Kovács József nem szavazzák meg a 
pótadót, ellenben Walihora István igen me-
leg szavakban ajánlja a tanács javaslatának 
teljes egészében való elfogadását. Azok a jó-
szivüek, akik itt sajnálkoznak a tisztviselők 
fölött, de a pótadót nem szavazzák meg, nem 
őszinték, mivel nem akarnak ezekhez a költ-
ségekhez hozzájárulni. 

A vita eredményeképpen megállapít ja 
Taschler Endre főjegyző, hogy a szónokok 
többsége ellene volt a javaslatnak. Akik csak 
a fizetésemelést szavazzák meg, de a pótadót 
nem, azok csak leplezik álláspontjukat, mer t 
ezzel lehetetlenné teszik a fizetésemelést. Aki 
jobban szereti a tisztviselőket, mint a sa já t 
olcsó népszerűségét, az megszavazza a javas-
latot, í 

A polgármester — mielőtt szavazásra bo-
csátaná a kérdést — megállapítja, hogy az 
50 százalékos fizetésemelés ellen nincs senki-
nek kifogása, ámde a törvényhatósági bizott-
ságnak egy része ezt nem fizetés, hanem pót-
lék gyanánt kívánja megadni. A szavazás el-
döntötte, hogy a többség pótlékot kivan adni 
és nem fizetésemelést. A második szavazás 
azt döntötte el, ihogy a közgyűlés nem pót-
adóból akar ja fedezni a fizetésemelést, hanem 
a város egyéb jövedelmeiből. 

Korzó Mozi R.-T. 
nTelefon: II 

" 85- i 

Igazgató : 
VASS SÁNDOR. 

Telefon: 
11-85. 

• 

Szombaton ás vasárnap 

este 9 órai kezdeifei 

Fellépnek: 

Nyárai Antal Mezei ,Ilonka 
Testory Sia Márkus Alfréd 

Vasárnap éste 9 órakor téli helyi-
ségben rendes mozgófénykép 

előadás. 

Tejfölös furó 
kitűnő minőségben, 
minden mengiségben 

kapható a 
Központi Tejcsarnok Rész v.-Társ, 

tióktejesarnokaiban. 

(Ezzel a fizetésemelés ügye ugyan proble-
matikussá vált, de a közgyűlés este 9 órakor 
mégis véget ért azzal, hogy folytatása követ-
kezik csütörtökön. 

HIREK 
000 

— Vázsonyi Budapesten. Vázsonyi Vilmos 
volt igazságügymihiszter, aki egészségének 
helyreállítása céljából több hét óta Abbáziá-
ban időzik, a hét végén visszatér Budapestre 
és részt vesz a választójogi törvényjavaslat 
képviselőházi tárgyalásaiban. 

— Miksa főherceg balesete. Miksa főherceg 
balesetéről a M. T. I. a következőket jelenti: 
Mint ismeretes, Miksa főherceg csoportjának 
osztagai e hó. 15-ón rohammal elfoglalták a 
Dosso Altot. E hadműveletek közben a főher-
ceget baleset érte, felrobbant mellette egy 
gránát és Miksa főherceg a légnyomástól! 
fájdalmas fülisérülést szenvedett. 

— Előléptetések. Somlyódi Árpád tüzér-
hadnagyot, Somlyódi István táblabíró fiát 
tüzérfőhadnaggyá nevezték (ki. Szaghmeister 
Pál, Deskó Mihály, Brenyata József, Sáfrány 
István, Máté Sándor, Kopmits Jenő, Fliegen-
schnell Róbert, Vigh Jenő, Godán András 5. 
honvéd' igyalogezrjfdbeli zászlósok hadina-
gyokká léptettek elő. 

— Folytatjak a horvát tanácskozásokat. 
Budapestről jelentik: Mihalovics Antal 
horvát bán, Friskovics Vince belügyi osztály-
főnök, gróf Kulmer Frigyes horvát főrend és 
dr. Popovics Dusán horvát képviselő Buda-
pestre érkeztek. A miniszterelnökkel tanács-
kozni fognak az alktuális hörvát gazdasági ég 
politikai kérdésekről. 

Budapestről telefonálja tudósi tónk: !Á 
Budapestre érkezett horvát politikusok szer-
dán délután folytatták a miniszterelnökkel a 
inult heti megbeszélésen megvitatott kérdé-
seket. A tanácskozás fél hétig tartott, azptárt 
megszakították és holnap folytatják. 

— Kitüntetések. A király Stosz Frigyes, a 
3. honvéd huszárezrednél beosztott i2. honvéü-
gyalogezredbeli százados gazdászati tisztnek, 
dr. Balogh Marcell egy körletparanc-smdkság-
nál beosztott 5. honvéd gyalogezredbeli tar-
talékos hadnagynak és Kiss Károly, egy hon-
véd gyalog hadosztály parancsnokságnál be-
oeztott 5. honvéd gyalógezredbeöi gazdászati 
tiszthelyettesnek a koronás arany érdemke-
resztet a vitézségi érem szalagján adomá-
nyozta. Hallai János népfölkelőt az 5. népföl-
tíálő parancsnokság riyií ván't ar t áteá ba n a 
a bronz vitézségi éremmel tüntették ki. 

— A bácsin egyei főispán kitüntetése. A 
hivatalos lap közli, hogy Baloghy (Ernőnek, 
Bácsbodrogmegye főispánjának a Lipót-rend1 

lovagikeresztjét adományozta. 
— A bécsi élelmiszerválság. Bécsből je-

lentik, hogy a szerdai városi tanácsülés rend-
kivüi izgalmas volt. Weiskirchner polgár-
mester a kormány könnyelműségét fejtegette 
az élelmiszer-kérdésben. Bécs ma a teljes éhe-
zés előtt áll. (A polgármester Bódy Tivadar 

A 8-ik hadikölcsön 

• 

eredeti feltételeken je-
gyezhető a hivatalos 
aláíró helyen: 

bank- és váltó-
üzletében 

Széchenyi-tér, » Városházzal szemben. 


