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elemi iskola első osztályában tiz napig ne 
tartsanak előadást, mert a növendékek között 
többnek kanyarója van. 

— Agglegények és vén leányok meg-

adóztatása. Berlinből jelentik : Reusz feje-

delemség országgyűlése elfogadott egy tör-

vényjavaslatot, amelylyel megadóztatja 

mindazokat a harminc éven tul levő férfia-

kat és leányokat, akik nem léptek házasság-

ra. Azok, akiknek jöedelme 3—6000 márka, 

öt százalékos pótadót és akinek jövedelme 

6000 márkát meghalad, tiz százalékos pót-

adót fognak fizetni. 
— Erzsébet Otthon. A hercegprímás hozzá-

járulásával a zengg-modrosi megyés püspök, 
mint a Mária, Magyarország Nagyasszonyá-
ról nevezett női kongregáció fiumei anyahá-
zának főpásztora, Cziklay Aladár dr. eszter-
gom-főegyházmegyei áldozópapot ugyanezen 
szerzetrend általános főnökévé és lelkiigaz-
gatójává kinevezte. E női szerzetrendre vár 
az a föladat, liogy a katonatisztek és polgári 
köztisztviselők özvegyeinek és lányárváinak 
szánt Erzsébet Otthont megvalósítsa, amely-
nek számára a király Budafokon egy nagy 
és értékes telket adományozott. Cziklay Ala-
dár dr. szegedi származású és itt nagy ro-
konsága van. 

— Ifjúsági hangverseny. A szigedi ifjúság 

november 12-én délután 3 órakor tánccal egy-

bekötött jótékonycélu hangversenyt rendez 

a. zsidó népiskola tornatermében. Egykoro-

nás és 50 filléres belépőjegyek a közreműkö-

dőknél kaphatók. Közreműködők: Schwarcz 

Iza, Schweiger Katica, Sebesztlia Rózsi, Ba-

logh Gyula, Boros Nándor, Bartos Imre, 

Deutsch Sándor, Fehér István, Grosz Lajos 

és Weiner Albert. 

— Ármeiitesitő t l r s u l a t i közgyűlés. 
A szegedi ármentesitő társulat ma délelőtt a 
városházán Lázár György dr polgármester 
elnök vezetésével rendes közgyűlést tartott. 
A közgyűlés tudomásul vette a zárószám-
adást és elfogadta az 1912. évi költségvetést. 

— Vadász Lajos, anyakönyvvezető. A 
belügyminiszter leiratban arról értesítette a 
polgármestert, hogy a szegedi második (fel-
sőtanyai) anyakönyvi kerület anyakönyvve-
zetőjévé Vadász Lajos nyugalmazott felső-
tanyai rendőrbiztos, tiszteletbeli alkapitányt 
nevezte ki. Egyidejűleg a miniszter felmen-
tette Lóky József felsőközponti tanítót az 
ideiglenes anyakönyvvezetői tisztség alól. 

— A gombosi Duna-hid. November 9-én 
avatják föl és adják át a forgalomnak a 
gombosi duna-hidat. A felavatáson jelen lesz 
Beöthy László kereskedelmi miniszter és a 
közélet számos jelese. 

— Rab l á s az orosz á l l amnyomdában . 
Pétervárott az államnyomdából 260.000 rub á 
bankjegv eltűnt. Ezt a pénzösszeget 100 és 
25 rubeles bankjegyekben lepecsételt zsákok-
ba tettek, hogy ma átkiildjék a birodalmi 
bankhoz. Az államnyomdának ebbe a helyi-
ségébe csak magasrangu hivatalnokok lép-
hetnek be, a rács és a Wertheim-zárak sér-
tetlenek, tehát csak az alkalmazottak vala-
melyike követhette el a rablást. 

— Kémkedésért elfogott ango l nő. 
Varsóban nemrég letartóztatták Maleko Ka-
talint, aki angol alattvaló és angol nyelvtaní-
tásból él. Azzal vádolták az orosz hatóságok, 
hogy a lengyel szociáldemokrata szervezet 
tagja és kémkedik. Védője minden követ 
megmozgatott, hogy szabadlábra helyeztesse 
az angol asszonyt, de húszezer rubel biztosí-
tékot követeltek érte, már pedig Malekó Ka-
talin szegény, mint a templom egere. Az ügy-
véd Londonba fordult azokhoz a családok-
hoz, amelyeknél a nyelvmesternő ezelőtt 
mint nevelőnő alkalmazásban volt s az an-
gol családok egy nap leforgása alatt elküld-
ték Varsóba a húszezer rubelt. Maleko Kata-
lin kiszabadult s most egy varsói angol szár-
mazású család vette magához. 

Domán Mihály és Fia 
szőnyeg és ágynemű áruházát az 
eddigi összes cikkekben még 

dúsabban felszerelve a ftárász-
utcában levő (volt Sátor-féle 

helyiség) 

Wagner-palotába helyezte át. 
Különlegességek perzsa, smyrna 
és indiai szőnyegekben. • • • 
A Kiss - utcában levő helyi-

ségem azonnal kiadó. 1029 

Beszélőgép vásárlók figyelmébe! 
Szántó Sándor géprak-

táros egy gyönyörű újdon-
ságot hozott városunkba, 
ugyanis egyik nagy gyárral 
egy olyan beszélőgépet ké-
szíttetett, amelyen a tűs gép 
lemezei épen ugy használ-
hatók, min t a tünélkülieké. 

A készüléket meglepő szép 
játékáért és olcsóságáért 
ajánl juk a t. vásárlók figyel-
mébe. 

Vételára csekély, havi részlel kicsi. 

Ugyanott a valódi uj Singer és 
karikaha ós varrógépek csekély 
részletfizetésre lesznek áru-
sítva. 

A beszélőgép egyedüli el-
árusitása kizárólag cégemnél. 

Szántó Sándor 
elsőrendű varrógép és kerékpár áru-

raktára, Szeged Tisza Lajos-körut 38 

szallagárasokkal szemben 
a Püspök-tér átellenében. 
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Ma szombaton. 

M Ű S O R : 
1. A tanítvány, vígjáték 

R.3 

detektivtörtéaet 3 felvonásban, irta Fred 
Jörgsen. Ezerötszáz méteres film. 

Minden délután  1/i6 órakor gyermekelőadás. 

Az előadások kezdete hétköznapokon d. u. 
5, 7 és 9 érakor, vasár és ünnepnapokon 
délután 2 érától 11 óráig folytatólagosan. 

Helyárak. Fentartott hely 1 kor., 1. hely 80fill., 
II. hely 60 fill., III. hely 30 fill. Gyermekeknek 
I. hely 40, II. hely 30, III. hely 20 fill. Katonák V ? 
őrmestertől lefelé II. hely 30, IH. hely 20 fill 

KÖZIGAZGATÁS 
Szeged város közgyűlése. 

— Az októoeri közgyűlést novemberben folytatják. — 

(Saját tudósitónktól.) Pénteken folytatták', 
de a jövő pénteken is folytatják még az ok-
tóberi rendes közgyűlést, sőt valószinü, mi-
.vel előreláthatólag több fontos póttárgy is 
sorra kerül, hogy még a jövő héten sem fe-
jezik azt be. Ma elég élénk volt a vitatkozás, 
annak ellenére, hogy ötvennyolc tárgygyal 
végzett a törvényhatóság. Vita is volt több 
tárgynál, a város tőkéinek elhelyezésénél 
névszerinti szavazást is rendeltek el, de két 
szavazattal szemben egyhangúlag elfogadta 
a közgyűlés a tanácsnak azt a javaslatát, a 
melynek értelmében valamennyi nagyobb 
szegedi banknál helyez el a város pénzt. 

Ez volt a legfontosabb tárgya a közgyű-
lésnek, ennél szólaltak föl legtöbben, a többi 
kérdést nagyobbrészt hozzászólás nélkül in-
tézték el. 

Részletes tudósításunk a következő: 
Elnök: Lázár György dr. polgármester. 
Jegyzők: Tasckler Endre főjegyző, Rack 

Lipót és Bárdoss Béla aljegyzők. 
Taschler Endre olvassa a mult ülés jegy-

zőkönyvét, amelyet a közgyűlés tudomásul 
vett. 

(A piarista tanárok fizetése.) 

Gaál Endre dr. tanácsos elmondja, liogy 
Spiegel Frigyes műépítész elkészítette a ze-
neiskola alapterveit. A közgyűlés a terveket 
elfogadta és megbízta a tanácsot a további 
intézkedések megtételével. 

Gaál Endre dr. előadja, hogy a magyar-
országi kegyesrend arra kérte a várost, hogy 
a szegedi főgimnáziumi tanárok illetményeit 
kétezere koronáról kétezernyolcszáz koroná-
ra emelje föl és gondoskodjék egy nyugdí-
jas tanár ellátásáról. Az ügyben tárgyalást 
indított a polgármester a renddel és a tár-
gyalások eredménye az lett, hogy a tanárok 
megelégszenek kétezernégyszáz korona java-
dalmazással is. Ennélfogva azt javasolja a 
tanács, hogy ezt a kérést teljesítsék és a vá-
ros egy nyugdíjas tanár ellátásáról gondos-
kodik. Javasolja a tanácsnak azt is, hogy 
egyuttal kérje a város a minisztertől az ed-
digi évi nyolcezer korona államsegélynek 
tizenkétezer koronára való fölemelését. 

Kormányos Benő dr. részben elfogadja a 
tanács javaslatát. Kevésnek tartja a tanárok 
fizetésemelését. Azt javasolja, hogy három-
szor, ötévenkint kétszáz, tehát kétszáz, négy-
száz és végül hatszáz korona évi korpótlé-
kot, adjanak minden olyan tanárnak, aki 
állandóan Szegeden van. A piarista tanárok-
nak olyan nagy érdemeik vannak, hogy 
azokat honorálni kell. Kéri a tanácsot, hogy 
az indítványhoz járuljon hozzá. 

Tóth Imre dr. elvi szemponthói egyetért 
a tanácsosai. Szerinte ugy kellene rendezni 
a piarista tanárok fizetését, amint az állami 
középiskolai tanárok fizetése rendezve van. 
Ugy kellene elintézni a kérdést, hogy mind-
azok a tanárok, akik legalább öt esztendeje 
működnek Szegeden 2200, kik tiz éve működ-
nek 2400, végül akik tiz évnél hosszabb ide-
je működnek itt 2600 korona fizetést kapja-
nak. Ilyen értelmű indítványt terjeszt elő és 
kéri annak elfogadását. 

Becsey Károly dr. azt mondja, hogy mi-
vel a tanács már megállapodott a rendház-
zal, nincs ok arra, hogy a megállapodástól 
eltérjenek. 

Elnök elmondja, hogy tárgyalt a rendfő-
nökkel és a konzisztóriummal és azzal meg-
állapodott abban, hogy most megadják a 
négyezer korona többletet, három év múlva 
pedig a többi négyszáz koronát. Kéri a ta-
nács javaslatának az elfogadását. 

Gaál Endre dr. előadja, hogy a tanárok 
fizetését a rend állapítja meg. Ha a város 
ezen kívül akar valamit adni, akkor az a 
rend pénztárába folyik és nem a tanároké 
lesz. Kéri a tanács javaslatának elfogadását. 

Kormányos Benő dr. felszólalása után a 


