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godott, (Simonná ellenben felebbezést jelen-
tett be az ítélet ellen. Az ügyet igy még a 
törvényszék is tárgyalni fogja. 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. 

Színházi műsor: 

SZERDA délután: Ifjúsági előadásként 
Lear király, 

SZERDA este: Aranyeső, operett. Párat-
lan 2/3. 

CSÜTÖRTÖK: A hónapos szoba, vígjá-
ték. (Bemutató.) Páros 3/s. 

PÉNTEK: A hónapos szoba, vígjáték. 
Páratlan */«. 

SZOMBAT: Szirén, operett. (Bemutató.) 
Páro® 2/s. 

VASÁRNAP este: Szirén, operett. (Bér-
letszünetj) 

* Zoltánka. A Magyar Színház egyik kö-
zelebbi újdonsága irodalmi eseményszámba 
megy. A Magyar-Színház nemsokára bemu-
tatja Krúdy Gyulának első nagyobb színpadi 
munkáját: a Zoltánkát. Krúdy hőse Petőfi fia, 
Petőfi Zoiltán, akinek bus, minden emberi tra-
gikummal teljes sorsa kitűnő téma. Krudy-
nak ezenkívül csak egy színpadi dolga van, 
az is rövidebb lélekzetü: Tátrai kaland cí-
men adta a néhai Uj Színpad. 

* Földes Imre darabjai külföldön. 
Földes Imre: Hallói eimü u j vígjátékát a 
berlini Kleines Tbeater elfogadta előadás-
ra. A vörös szegfű eimü szociálista-szin,mü-
vének első előadása a jövő hónapban lesz a 
müncheni Kammersipie,le-szinházban. A mün-
cheni bemutató után kerül színre a darab 
Bécsben, mint Jarno u j színházának máso-
dik újdonsága. A Hivatalnok urak cimü Föl-
des-darabot a berlini Deutsches Schauspiel-
líaus tűzte ki előadásra. 

* Á királyfi szerepe. November végén 
kerül színre a Nemzeti Színház színpadán 
Szép Ernő mesejátéka: Az egyszeri királyfi. 
Akik ismerik e darabot, elragadóan finomi-
mak és irodalminak mondják, levegője mezei 
füvektől illatos és hangja egyszerű, mint a 
pásztorifuvola. Hőse egy nagyon szomorú, ég-
ne néző mesekirályifx, akinek oly gyengédnek, 
nemesnek, vékonynak, égre bámul ónak kell 
lenni, mint a mesék királyfiainak. Ki játsz-
hatja ezt a szerepet? Sokat gondolkoztak raj-
ta a Nemzeti Színháznál, mig megtalálták, 
ki játszbatná leginkább a királyfit. A király-
fi szerepét Váradi Aranka fogja kapni. 

Szinházi cuko rkák 
• legnagyobb választékban, frissen. • 

Ruff cukorkaüzlet 
Kárász-utca Ungar-Mayer palota. 

5 gyertya-fényű WOLLFRAM izzókörték meg-
érkeztek melyeknek fogyasztása úgyszólván 

semmi, Szegeden kapható 
vállal atána 
-utc za 4 Fonyó Soma 

Tisztelettel értesitem a nagyrabecsült hölgyközön-
séget, hogy kézimunka-üzletet létesítettem, ahol 
kizárólag • r * I r I szerezhe-

i s , scszimunKáK bh 
minta és összeállítás tekintetében a legké-
nyesebb igényeket is kielégitik. — Mintáimat 
csakis eredeti iparművészeti tervezések alapján ké-
szitik és állitják össze. Megrendeléseket el fogadok 
ruhákra, blousokra, teritékekre, bonne-fem-
meokra stb. meglepő olcsó árak mellett. 

Az igen tisztelt hölgyközönség szives pártfogását kér 

Schaffer Karolina 
SZEGED, 

Széchenyi-tér 8., II. emelet. 

Beszámoló szeptemberről. 
— A közigazgatási'bizottság ülés®. — 

(Saját tuáósitónktól.) Kedden délután 
i tartotta október havi ülését a közigazgatási 
j bizottság Lázár György dr. polgármester el-
li nöklésével a polgármester lakásán. Az ülésen 
' jelen voltak a következők: Taschler Bndre 

főjegyző, Faragó Ödön dr. tiszti főorvos, Pál-
fy József dr. árvaszéki elnök, Koczor János 
adóügyi tanácsos, Rack Lipót aljegyző, to-
vábbá Alexander Lajos főállatorvo-s, Faúr 
Kornél államépitészeti hivatali főnök, Jánossy 
Gyula tanfelügyelő, Kedacic Károly pénzügy-
igazgató, Szapár József dr. királyi ügyész és 
Becsey Károly dr. Jászai Géza, Obláth Lipót, 
Rósa Izsó dr., Végman Ferenc bizottsági ta-
gok. Az ülésen a szokásos (havi jelentéseket 
terjesztették elő, azonkívül Rósa Izsó dr. Sze-
ged—Szentes között a vasúti közlekedés 
kedvezőbbé tételére vonatkozólag tett indít-
ványt, melyhez a bizottság hozzájárult. Rész-
letes tudósításunkat az ülés lefolyásáról alább 
közöljük. 

Az ülés megnyitása után Koczor János 
adóügyi tanácsos apróbb adóhivatali ügyek-
ről referált. Majd Kedacic Károly pénzügy-
igazgató terjesztette elő jelentését a mult 
hónap adóforga,Imáról. Eszerint a mult óv 
szeptember havához képest egyenes adóban 
82135.35 korona, hadmentességi díjban 303.15 
korona emelkedés volt. Ezekben az ágazatok-
ban a szeptemberi, eredmény a mult év 
ugyanezen hónapjához képest 82849 koroná-
val volt- kedvezőbb. Előírtak egyenes adóban 
20598.68 koronát, országos betegápolása pót-
adóban 920.34 koronát. Tárgyváltozás címén 
töröltek egyenes adóból 12543,32, országos be-
tegápolási pótadóból 487.11 koronát. Házadó 
mentességet 17 esetben állapított meg a kincs-
tári adóhivatal, mig fizetési halasztást 16 
szegedi lakosnak 4977.51 korona erejéig en-
gedélyezett. 

Faragó Ödön dr. tiszti főorvos a szep-
temberi közegészségügyi viszonyokról szá-
molt. Általában kedvezőek voltak a közegész-
ségügyi viszonyok, dacára annak, hogy a ka-
nyaró még mindig ter jed, ,a megbetegedések 
száma azonban kevesebb volt, mint az előző 
hónapban. A kanyaró miatt a tiszti főorvos 
a iSzilléri-sugárutoin lévő, valamint az ösz-
szeszéki iskolát bezáratta. A kolera behur-
colása ellen a legszélesebbikörül óvóiratézke-
dóseket foganatositották. A hatóság fokozott 
szigorúsággal folytatja aj piaci vizsgálato-
kat, amelyek eredményeképen több száz ko-
csi különféle gyümölcsöt és nagymennyisé-
gű tejet koboztak el. A mult hónap népes-
ségi mozgalmát a következő adatok tünte-
tik föl: született 182 fiu és 151 leány, össze-
sen teblát Mromtezázharteiptehárom félek. 
Halva született 8 fiai és leány. Meghalt: 132 
fiu, és 106 leány, a népességi szaporulat te-
hát 104 lélek, mig az előző hónapban 116. A 
belterületi orvosok kezelése alatt 364 tracho-
más beteg állott a mult hónapban. A vízve-
zeték kifogástalanul működött 'és a viz ugy 
vegyi, mint bakteriológiád szempontból szin-
tén kifogástalan volt. A köztisztaság kielé-
gítő volt. 

Jánossy Gyula királyi tanfelügyelő az 
elmúlt hónap tanügyi viszonyairól referált. 
Beszámolt a tanyai iskoláikban tett látoga-
tásainak 'eredményéről és közölte a bizott-
sággal, hogy a tanyán legújabban négy u j 
iskola épült föl, ezekben a jövő hónap folya-
mán már megkezdik a tanítást. Kilenc u j 
tanerőt alkalmaztak a tanyai népoktatás ki-
terjesztése érdekében, ezek közül öt tanítót a 
túlzsúfolt népiskolákhoz osztottak be. Je-
lentette ezután, liogy a belterületi községi 'is-
kolák államosítása érdekében tett fölterjesz-
tés egyidőre tárgytalanná vált, inert éppen 
a fölterjesztés előtt néhány nappal érkezett 
le a kultuszminiszternek egy rendelete, a 
melyben közli a várossal, hogy '1914. évben 
a kultuszkormány nem állit föl több állami 
iskolát, A tanítók fizetésrendezáse ügyében 
pedig azt javasolta a tanfelügyelő, liogy a 
közigazgatási bizottság pártoló fölterjesztést 

intézzen a miniszterhez. A bizottság Lázár 
György dr. elnök szavai után elhatározta, 
hogy evégből valószinüleg még ebben a hó-
napban rendkívüli ülést tart a közigazgatási 
bizottság, amely ülésen a pártoló föl terjesz-
tést megformulázzák. 

Szapár József dr. királyi ügyész az el-
múlt hónap börtön viszonyairól1 referált. A 
kerületi börtönben 551 rab volt a mult hó-
napban, a fogházban letartóztatott egyének 
száma pedig 273 volt. A közegészségügyi álla-
potok ugy a börtönben, mint a fogházban 
kielégitőak voltak a. mult hónapban. Jelentet-
te ezután, hogy a csavargók ós közveszélyes 
munkakerülők fölött ítélkező bíróság már 
meg/kezdte a működését, a mult hónapban 
azonban még nem volt delikvens. A bíróság 
működéséről az igazságügyi miniszter leirata 
értelmében havonkint be fog számolni a köz-
igazgatási bizottságnak. Végül Alexander 
Lajos főállatorvos a mult hónap állategész-
ségügyi viszonyairól referált, amelyek elég-
gé kedvezőek voltak. 

A havi jelentések bemutatása után Rósa 
Izsó dr. indítványt terjesztett a bizottság elé 
a Szeged—Hódmező vásár beyy—Szentes közöt 
ti vasúti közlekedés meg javítása érdekében. 
Azt mondotta, hogy akik Szegedről reggel 
utaznak Hódmezővásárhelyre, a 8 óra 12 
perckor SzentesHfelé induló vonathoz már 
nem kapnak csatlakozást. Javasolja ezért, ír-
jon fel a közigazgatási bizottság a kereske-
delmi miniszterhez, hogy a vasúti menetren-
det ilyen értelemben változtassa meg. A bi-
zottság Rósa Izsó dr. indítványához hozzájá-
rult s ezután az elnök az ülést berekesztette. 
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Tisza beszámolója november 9-én lesz. 
'miniszterelnök értesítette Urbán Iván báró 
főispánt, hogy november 9-én, vasárnap Ara-
don beszámolóbeszédet mond. 

Ma, szerdán és holnap 
csütörtökön a nagy mo-
zi-műsor keretében fel-
lép: 

Edler a beszélő 
babákkal. • •• 

Északsarki 
expedíció. 

Látványos. 

Lemondás. Dráma. 

Szomszédok. Humoros. 

Boszorkányos gyorsa-
s á g . Kacagtató. 

Levegő hősei. 
Nagyhatású d i m a . 
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ÜOlliSSOHlH, Miéin 80, II. 
60, III. tielu 30, haton® os 
guepmeHeh 20 f. fizetnek. 
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