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Szeged szab. kór. város tanácsa az alább 
következő ösztöndijaikra pályázatot hirdet: 

1. Dáni József-féle 4000 koronás alapít-
vány 1911—912. tanévii 160 (Egyszázhatvan) 
kor. kamata. 

Pályázhatnak belvárosi elemi iskola 4. 
osztályát végzett róm. kath. vallású, szor-
galmas, jó magaviseletű tanulók. 

2. Juhász György és neje, Priváry Juliánná 

féle 
a) '2000 koronás alapítvány 1911—912, 

tanévi két 40—40 koronás kamata. 
Pályázhatnak iparostanoncok oktatásával 

foglalkozó Ifanitók. 
,b) 4000 koronás alapítvány 1911—912. 

tanévi négy 40—40—40—40 koronás kamata. 
Pályázhatnak szegedi felső vagy belváros-

ban lakó és elemi iskolába járó szegedi illető-
ségű, római fcath. vallású, szegénysorán fiu 
és leánytanulók. 

c) 2000 koronás alapítvány 1911—912. tan-
évi két 40—40 koronás kamata. 

Pályázhatnak szegedi városli iskolába járó, 
szegedi illetőségű róm. katih. vallású, jó maga-
viseletű és előmenetelü szegénysorsu iparos-
tanoncok. 

3. horgosi Kárász Anna-féle 1912. évi szep-

tember 1-vel megnyíló 
a) 20,000 koronás alapítvány évi 800 ko-

rona árva fiuk számára tett kamata; 
b) két 20,000—20,000 koronás alapítvány 

évi 800—800 korona árva leányok számára 
tett kamata. 

Pályázhatnak szegedi illetőségű vagyonta-
lan, magyar honpolgár szülőiktől származó, 
Szegeden polgári vagy középiskolába járó, 
vagy valamely hazai felsőipariskolába át-
ment, vagy átmenendő, rendes 'látogató, 
szorgalms, jó magaviseletű fiu, illetve leány-
tanulók. 

Az alapítvány a feltételek igazolt fennál-
lása (esetén pályavégeztéig megtartható. 

4. Rózsa Ferenc-féle 1912. évi szeptember 

1-vel megnyíló és feltételek fennálásának 
igazolása esetén iskola végeztéig megtart-
ható öt 200—200—2000—200—200 korona ka-
mata, 

Pályázahtnak szegedi illetőségű, esetleg 
10 év óta itt tartózkodó városli vagy állami 
szolgálatban álló szülőktől származó róm. 
kath. vallású szegénysorsu. Hittanból jeles 
és a többi kötelezett tárgyaknak legalább fe-
léből jeles érdemjegyet nyert s a helybeli vá-
rosi főgimnázium, polgári fiu, vagy felsőke-
reskedelmi iskolába járó jó magaviseletű' ta-
nulók. 

5. Rózsa József-féle 

a) 4000 koronás alapítvány 1911—912. tan-
évi 120—120 koronás kamata. 

Pályázhatnak Szeged város szolgálatában 
álló, legtöbb eredményt felmutatni tudó tani-
tók, kik ezen kamat-okban négy éven befut 
nem részesültek. 

b) 2000 koronás (alapitvány 1911—912. 
tanévi 120 koronás kamata. 

Pá lyázha tnak szegedli születésű, szegény-

sorsu, szorgalmas magaviseletű tanitóképző-

intézeti tanulók. 

c) 4000 koronás alapítvány 1911—912. tan-
évi két 120—120 koronás kamata. 

Pá lyázha tnak szegedi születésű, szegény-

sorsu, szorgalmas, jó magaviseletű szegedi 

elemi liskolai tanulók , k ik t anu lmánya ika t 

fo lytatn i óha j t j ák . 

d) 2000 koronás alapítvány 1911—912. 
tanévi 120 korona kamata. 

Pá lyázha tnak szegedi születésű, helybeli 

reál iskolába járó , t anu lmánya ika t fo lytatn i 

szándékozó, szegénysorsu, szorgalmas, jó 

magaviseletű tanu lók . 

e) 4000 koronás alapítvány 1912. évi szep-
tember hó 1-vel megnyíló, a feltételek fenn-
állásának igazolása esetén pályavégeztéig 
megtartható évi 240 koronás kamata. 

'Pá lyázhatnak szegedi születésű, szegény-

sorsu, szorgalmas, jó magaviseletű, városi 

f őg imnáz iumot végzett tanu lók , k ik tanul-

mányal ikat felsőbb iskolában folytatni óhajt-

ják . 

f) 4000 koronás alapítvány 1912. évi szep-
tember 1-vel megnyíló s a feltételek fennál-
lásának igazolása esetén pályavégeztéig 
megtartható évi 240 korona kamata. 

Pályázhatnak szegedi születésű és illető-
ségű, szegénysorsu, kiváló képességű és szor-
galmú szegedi felsőkereskedeknli iskolai ta-
nulók. 

g) 4000 koronás alapítvány 1912. szeptem-
ber 1-vel megnyíló s a feltételek fennállásá-
nak igazolása esetén a tanulmányok végez-
téig megtartható 240 korona kamata. 

Pályázhatnak szegedi születésű és illető-
ségű, szegénysorsu, kiváló szorgalmú és jó 
erkölcsű, magaviseletű fa- és fémipari szak-
iskolai tanulók. 

h) 4000 koronás alapitvány 1912. szeptem-
ber 1-vel megnyíló s a feltételek fennállásá-
nak igazolása esetén a tanulmányok végez-
téig megtartható 240 koronás kamata. 

Pályázhatnak szegedi születésű és illető-
ségű, .szegénysorsu, kiiváló szorgalmú és jó 
magaviseletű, más ösztöndijat nem élvező, 
helybeli főreáliskola! végzett s innen a mű-
egyetemre felmenő tanulók. 

i) 4000 koronás alapitvány 1912. szeptem-
ber 1-vel megnyíló s a feltételek fennállásá-
nak igazolása esetén tanulmányuk végeztéig 
megtartható 240 koronás kamata. 

Pályázhatnak oly szegedi születésű és ille-
tőségű, a városi gimnázium VII I . osztályát 

e g n y i l t a z u l s z e g a d i v i g a d ó ! 
Van szerencsém a t. közönséget értesiteni, hogy az ujszegedi Viga-
dót megnyitottam. Minden pénteken kitűnő H A L P A P R I K A S , katona-
zene mellett. Halestélyek, társasebédek és vacsorák bármely napon rendel-
hetők. Friss kőbányai sör! Kitűnő asztali és csemegeborok! Pontos kiszolgálás! 
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p a p i r o k r a é a t ö m e g á r a k r a . 
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végzett főiskolai tanulók, ki szegénysorsu, ki-
váló szorgalmú, jó magaviseletű és más ösz-
töndijat nem élvez. 

6. Sári Mihály-féle a lap i tvány 1912. szep-

tember 1-ve'l megnyíló s a feltételek fennállá-
sának igazolása esetén iskola végeztéig, il-
letve ujabb kérelem és adományozás után 
pályavégeztéig élvezhető évii 374 korona 35 
fillér kamata. 

Pályázhatnak szegedi illetőségű, jó előme-
netelü és magaviseletű róm. kath. vallású oly 
vagyontalan ifjak, akik valamely szegedi kö-
zépiskola (főgimnázium, főreál, felsőkereske-
delmi) vagy akadémia jellegű felsőbb tanin-
tézet rendes tanulói és más ösztöndijat nem 
élveznek. 

7. Szabados János-féle 40000 koronás ala-

pítvány 1911—912. tanév 160 koronás ka-
mata. 

Pályázhatnak szegedi illetőségű, vagyon-
talan, szegedi leányiskolát legalább jó ered-
ménnyel végzett oly leányok, — h,itfelekezet-
re való tekintet nélkül — akik tanulmány-
folytatás céljából felsőbb tanintézetbe tény-
leg beiratkoztak. 

(A pályázatü kérvények Szeged szab. kii-, 
város tanácsához eimzendők, a pályázati fel-
tételeket igazoló bizonylatokkal felszerelen-
dők — rajtok az elnyerni szándékolt alapít-
vány és a kérelmező lakáscíme feltüntetendő, 
— ezen adatokat nem tartalmazó, kellően fel 
nem szerélt kérvények nem vétetnek 

Pá lyáza t i ha tár idő 1912. éri junius 20-án 

déli 12 óra, mely időre ia 2. a) pont alatt levő 
alapítványra pályázók az iparostanonciskola 
igazgatóságához, 

az 5. a) pont alatt levő alapítványra pá-
lyázók kérvénye az iskolaszékhez, az 5. g) 
pont alatt levő alapítványra pályázók kér-
vénye a fa- és fémipari szakiskola igazgató-
ságához, 

a többi alapítványra yályázókazilletékes is-
kolaigazgatósághoz, lilletve főiskolai hallga-
tók részéről közvetlenül a tanácsi iktató hi-
vatalba nyújtandó be. 

Az egyes alapítványokra vonatkozó bővebb 
felvilágosítások az illetékes iskolaigazgatósá-
goknál, illetve a főiskolái hallgatókat illető-
leg a városi tanács közművelődési — I V . — 
ügyosztályában dr Szendrey Jenő h. osztály-
jegyzőnél (Bérház, II . emelet 1. ajtó) délelőtt 
11—12 éráig nyerhetők. 

Szeged szab. kir. város tanácsának 1912. 
junius hó 3-án tartott üléséből. 

Lázár György dr 
3020 polgármester. 

Középiskolát végzett fiuk 
tanoncul fizetéssel felvétetnek a 
Délmagyarország nyomdájában. 
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