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közgyűlés egyhangúlag elfogadta a tanács 

előterjesztését. 

(A református egyház államsegélye.) 

A tanács az államsegélyben nem részesült 
városi alkalmazottak fizetéskiegészitését ki-
utalta. A közgyűlés tudomásul vette ezt az 
intézkedést. 

Balogh Károly tanácsos előadja, hogy a 
református egyház háromezer korona évi se-
gélyének hatezer koronára való felemelését 
kéri. A tanács nem javasolja a kérés telje-
sítését, mert legutóbb emelték csak föl a 
református egyház segélyét. Az az indoka 
az egyháznak, hogy bérházat épit, nem ve-
hető figyelembe, mert a bérházak rendesen 
jövedelmet hajtanak. Ha a kérést a törvény-
hatóság teljesítené, akkor hasonló kéréssel 
jönnének a többi egyházak is és ez tetemes 
kiadástöbbletet eredményezne. 

Kószó István dr. egyház kérésének telje-
sítését kéri. A kérést elutasítani nem lehet. 
Az egyház uj iskolát, uj paplakott épített 
és igy súlyos terhet vett a nyakába. Ezért 
méltánylást érdemel. 

A közgyűlés többsége ezután Kószó István 
dr. javaslatát fogadta el, vagyis megszavaz-
ta a református egyháznak a hatezer korona 

évi segélyt. 

A közgyűlés ezután megszavazta a közúti 
vaspálya társaságnak a dohánygyári ipar-
vágánynál szükséges köztér használatát. 

A közgyűlés a gőzfürdő tulkiadásaira 
15.000, a rendkívüli kiadások többletére 12.000 
korona póthitelt szavazott meg. 

(A város tőkéi.) 

Balog hKároly tanácsos előadja, hogy a 
szervezeti szabályzat értelmében minden év-
ben külön kell határozni a fölött, mely inté-
zeteknél kívánja a város gyümölcsöztetni a 
tőkéit. Ez a kérdés most aktuális. A tanács 
a pénzügyi bizottság véleményének meghall-
gatása után a város tőkéinek elhelyezését az 
alább föltüntetett arányokban alábbi intéze-
teknél javasolja elhelyezni: 
Szeged Csongrádi Takarékptár 35 százhlék 
Kereskedelmi és Iparbank 17 

Szegedi Kézműves bank 8 „ 
Takarék, és Hitel R.-T. 8 
Szegedi Hitelbank 8 
Szeged-Belföldi Takarékpénztár 8 
Szegcdi Bankegyesület 8 
Szegedi Gazdasáig és Iparbank 8 

Javasolja a tanács, hogy olyan szerződést 
kössenek a pénzintézetekkel, amely szerző-
dés értelmében az intézetek az Osztrák-Ma-
gyar Bank kamatlábának megfelelő kamatot 
tartoznak íéiévenkint utólag fizetni, de a ka-
matláb négy százaléknál kisebb nem lehet. A 
többi föltételt a tanács állapítja meg. Java* 
solja, hogy a tőkéket november elsején adják 
át a bankoknak, azok 1912. december else-
jéig ott maradjanak és ezt az intézkedést ie-
lebbezésre való tekintet nélkül végrehajtsák. 

Becsey Károly dr ezzel szemben azt indít-
ványozza, hogy csak olyan intézeteknek ad-
janak pénzt, amelyek vagy tiz év óta állnak 
fönn, vagy öt évi fönnállás és egy millió alap-
tökét tudnak fölmutatni. Az arányt illetőleg 
a pénzügyi bizottság javaslatát teszi magá-
évá. 

Wimmer Fülöp elmondja, hogy épen ő volt 
az, aki a pénziigvi bizottság ülésén Becsey é-
hez hasonló inditványt tett, de most elfogadja 
és helyesnek tartja a tanács javaslatát, mert 
a másik indítvány elfogadása esetén egy 
olyan intézet maradna ki a sorból, amely 
nagy fejlődést tud fölmutatni és alaptőkéjét 

rövid idő alatt Szegeden nagyon is tekinté-
lyes összegre emelte föl. 

Lövész Antal a tanács javaslatát kéri el-
fogadni. Nem szabad a támogatást megvonni 
attól az intézettől, amely közbizalomnak és 
köztiszteltenek örvend és amely méltó a tá-
mogatásra. A kisemberek bankjáról van itt 
szó és a tanács nagyon helyesen cselekedett, 
amikor javaslatát meghozta. 

Elnök névszerinti szavazást rendel el, a 
melynek eredménye az lett, hogy a közgyű-
lés 59 szavazattal 2 ellenében a tanács javas-
latát fogadta el. 

(Az iparért,) 

Balogh Károly előadja, hogy Scbachtitz 
József és társainak öt év előtt telket adott 
el a város. A cég a gyártelepet eladta a Sze-
ged Alföldi Takarékpénztárnak, amely gyár-
telepből részvénytársaságot alapitott. A rész-
vénytársaság az eddig élvezett föltételek 
mellet kéri átengedni a telket. A tanács ja-
vasolja, hogy a kérelmet ne teljesítsék. 

Wimmer Fülöp arra figyelmezteti a köz-
gyűlést, hogy a város nem személyeket, ha-
nem magát a gyárat akarja támogatni. In-
dítványozza, hogy a telket mindaddig hagy-
ják annak a részvénytársaságnak a birtoká-
ban, amig az a gyáripart űzi. 

Wimmer indítványát a közgyűlés elfo-

gadta. 

(Kisebb ügyek.) 

Balogh Károly javasolja, liogy Rósa Nán-
dor községi birót nyugdíjazzák. Rósa ezzel 
szemben májusig szabadságot kér. 

Sári J ános fölszólalása Kormányos Benő 

dr. indítványára ugy döntött a közgyűlés, 
liogy Rósának bárom hónapi szabadságot 
engedélyezett. 

Névszerinti szavazás utján 890 négyszögöl 
földet eladtak 734 koronáért Kátai Sándor-
nak, 

Ezután jelentéktelen ügyektárgyalása kö-
vetkezett, majd az elnök a tárgyalás foly-
tatását november harmadikára balaszotta el. 

Kellemes szórakozást talál 

95 99 

Naponta mozgófénykép újdonságok felvételei 

kerülnek bemutatásra. Színházi vacsora. 

M Ű S O R : 
1. Tenger és a fö ld , természetes 
2. Ton to lm i nagybács i j a érkezése, komikus 
3. Néma , <!e Ilii b a r á t , dráma 
4. Házasság i a j án la t , komikus 

Ilid!n-si-i's/! 8 Szegedi ko r zó és lóverseny* 
5. U f uO i l a d ö ' i tér 1911. évben. 

6. I j i í jza előmenetele, dráma 
7. Rózsa f ák alatt , vígjáték 
8. K i s mentő angya l , dráma 

PALKÓVIT8 ANDOR , kávés 

5 1 1 Í Ü U H Í M ÍI.-I. 
TISZA LAJOS-KÖRUT 57. SZÁM. 
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Rendez kereskedői fizetésképtelen-
ségeket és fizetési halasztásokat. 

Eljár vendéglői és kávéházi üzle-
tek adás-vételénél és azokat finan-
cirozza. — Óvadékokat ad főpin-
córeknek és vállalkozóknak. — 

Leszámítol Könyvköveteléseket 
Financiroz ipari vállalatokat és 
elvállalja azok künnlevő követe-
léseinek behajtását. " 1091 

TÖRVÉNYKEZES 
§ Ügyvéd j e l ö l t ek ü lése . A Szegedi Ügyvéd-

jelöltek Köre október 28-án (most szomba-
ton) este 6 órakor az ügyvédi kamara nagy-
termében felolvasó ülést tart. Felolvas: Né-
medy Gyula dr., „A lefokozás rendszere a 
magyar büntetőjogban, tekintettel a büntető 
novellára" cimmel. 

§ F é l p o h á r bo r m ia t t . Csiszár János ki-

rályhalmi gazdálkodó szeptember 14-én 
együtt mulatott Nyári Lukács tanítóval. Éj-
félig jókedvűen beszélgettek. Éjfélután Nyári 
Lukács tréfából kiöntötte a padlóra Csiszár 
borát. Egy félpohárnyi lehetett az egész, de 
még ez is ugy felingerelte Csiszárt, hogy mi-
kor a tanitó elment, utána osont az öcscsé-
vel, s egy szőlőkaróval háromszor ugy rá-
ütött, liogy Nyári hosszabb ideig az ágyat 
őrizte. A szegedi királyi törvényszék büntető 
tanácsa súlyos testi sértés miatt három havi 
fogházra ítélte Csiszár Jánost. 

Takarékossá© 

2182 

fűszer és csemege üzletébe 

Feketesas-u., uj Wagner-pal, 

Sí. 0. 
eladó. 

Hat szoba mellékhelyisé-

gekkel, gáz- és vízveze-

tékkel és nagy pincével. 

Tudakozódhatni: Teleky-ll. 22.sz.Cl. 
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(—) A Ferenc-csatorna vesztesége. 

A Ferenc-csatorna Gőzhajózási Vállalat R.-
T. most teszi közzé 1910. december 31-én 
lezárt mérlegét, amely 11.642 korona 85 fil-
lér veszteséggel zárul. A társaság 800.000 
koronás részvénytőkéjéből eddig körülbelül 
251.000 korona veszett el. 

(—) Svájci marhaienyésztés Csanádban. 
Makóról jelentik: Mintegy négy-öt év előtt 
Csanádmegye gazdái Svájcból nagyobb 
mennyiségű szarvasmarhát hoztak be és 
ezeket továbbtenyésztették. Az import kitű-
nően sikerült, mert az importált állatok Csa-
nádmegyében kitűnően akklimatizálódtak ós 
ugy a tejhozam tekintetében, mint más te-
kintetben a legszebb eredméyeket mu ta t t a a 

svájci marhák enyésztése. Ez a tenyésztés 
ma már annyira elterjedt Csanádmegyében, 
hogy már meg lehetett tartani az első te-
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