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— Szobor a hármasszövetség dicső-
ségére. Berlinből jelentik: Már napok óta 
iiire jár annak a tervnek, ihogy Ferenc Jó-
zsef király hatvanöt esztendős jubileuma al-
kalmától gyönyörű szobrot építenek Bécs-
tón, hogy a hármasszövetség dicsőségét (hir-
desse. A szoborra a német bizottságnál eddig 
kétszázezer koronát jegyeztek. 

— A bajor király civiilistája. München 
bői Jeflentifk: A képviselők kamarája tegnap" 
folytatta a költségvetésről és a civillista föl-
emeléséről való vitát. A liberálisok kompro-
misszumos javaslatát, hogy a civilllistát ne 
5.400,000 márkára, hanem csak 4.800,000 
(márkára emeljék föl, névszerinti szavazás-
sal elvetették és száztiz szóval ötven ellené-
ben a kormány javaslatát fogadták el. 

— Szegedi iró könyve. Az Athenaeuniz 
budapesti irodalmi részvénytársaság kiadá-
sában-, mint -értesülünk, néhány hét miullva 
egy kiváló érdekességü külföldi a-uthológia 
-fog megjelenni a fővárosi könyvpiacon, a 
mely a külföldi nagy államok modern költőit 
fogja bemutatni néhány szemelvénnyel, első-
rendű magyar m-üforditásban. E nálunk imég 
páratlanul álló költemény-gyűjtemény szer-
kesztői, értesülésünk szerint, az angol köl-
tőkre vonatkozó rész egyik szerkeszitő-bi-
zottsági tagjául Zsoldos Benő, kir. ítélőtáb-
lai tanár jegyző-járásbir ót, lapunk munka-
társát kérték föl, kinek Angol Poéták cimü 
aut'hológiája csak nemrégitón jelent meg 
egyik magyar gyűjteményes vállalat soroza-
tában. A megjelenendő .authológiával annak 
idején lesz alkalmunk bővebben is foglal-
kozni. 

— A katholikus kör közművelődési 
es té lye . A szegedi katholikus kör a jövő 
szombaton, hangversennyel egybekötött köz-
művelődési -estélyit rendez, amelyen Glattfel-
der Gyula idí. os&nádi megyéspüspök is 
megjelenik. Az estély programja a követ-
kező: 

iSlriegl F . József tanár „Ember tervez" 
cimü novelláját olvassa fel; 

Kratochwill Ilona zongoraszám-ot ad 
elő; 

Női énekszóié. lElőadjla: Trippannmer 
Józsefné, zongorán kiséri Simkó Elemérné; 

Boros Endre férfiének-szólója következik 
ezután, zenekíséret mellett; 

.Végül Kiss Ernő melodrámát szavak 
Az estély este féL kilenckor kezdődik. 

U tána tánc lesz. 
— A pusztaszeri templom ügye. A 

Árpád-Egyesület mozgalma a Pusztaszeren 
emelendő templom ügyében, most ismét egy 
lépéssel haladt tovább. Vegyes .bizottság szállt 
ki ebben az ügyben csütörtökön a helyszíné-
re, hogy ott szemlét tartson a területek f ö-
lött, amelyeket Pallavicini Sándor őrgróf 
átengedni hajlandó az építendő templom he-
lyéül. A bizottságban képviselve volit a váci 
egyházmegye, a vallásoliap, a vármegye, a 
Pallavicini-uriadaloin, Sövényháza község s 
az Á r pád-Egyesület, A .bizottság Becsey Ká-
roly dr. elnöklete mellett megvizsgálta a tem-
plom építésre alkalmas helyeket. Ezek közül 
az Árpád-Egyesület intencióinak vagy maga 
a templomrom helye, vagy pedig a mellette 
levő földterületről lehet szó, .mint -olyanokról, 
amelyek az egyesület .alapszabályszerü céljai-
nak is teljes mértékben megfelelnének. Hogy 
építészeti szempontból melyik felelne meg, 
erre nézve a vegyes bizottság megbízta az 
Árpád-Egyesületet, hogy műépítészek szak-
véleményét kérje ki. 

— A gimnazista leányok kitiltása 
Megírták a lapok, hogy a -szegedi állami fő-
gimnáziumból egy miniszteri rendelet alap-
ján kit ültöt tak az előadásokról huszonkét 
ieányt, akik magántanulóknak iratkoztak be 
a gimnáziumba. Ebbet az ügytón Kárpáthy 

Károly dr., az állami főgimnázium igazga-
tója szombaton levelet intézett Bokor Pál 
helyettes-polgármesterhez, akivel közli, hogy 
a leányokat nem .miniszteri rendelet, hanem 
az intézet igazgatóságának a határozata 
alapján tiltották el az előadásokon való rész-
vételtől. Az igazgatóságot — amint Kár-
páthy Károly dr. a levélben, irja — a tiltó 
intézkedésre több vidéki városnak a példája 
vezette, ahol csak három tantárgy hallgatá-
sát engedik meg a gimnazista Jeányokn-ak a 
diákokkal közös terem-ben. Végül arra kéri 
az igazgató a helyettes-polgármester utján 
a tanácsot, hogy ebben az ügyben tett intéz-
kedésétől, -m-ivel az a miniszterrel szemben 
ugy is tárgytalan, álljon és helyette fölirat 
utján ismét sürgesse meg a leánygimnázium 
fölállításét. 

— Közgyűlés a Kereskedők Egyesü-
l e tében. A Szegedi Kereskedők Egyesülete 
vasárnap délután három órakor egyesületi 
helyis-égében közgyűlést tart, melyre iparo-
sokat .is nagy számiban hivoít meg. A vá-
rosatya-választásokra a 'kereskedővilág vég-
leges jelöléseit ejtik meg. 

— Uj egyesület. A Feministák Egyesülete 
szegedi fiókjának megalakításán dolgozik né-
hány progresszív gondolkodású szegedi asz-
szony. Az érdekes és időszerű tömörülést már 
is naigy érdeklődés kíséri. lAiz u j egyesületn-ek 
nemes célja, komoly manikaiprogiramjía bizto-
sítja a sikert. A szegedi társadalom miniden-
irétege rokonszenvvel fogadja e mozgalmat. 

— A városi párt üiése. A városi párt 
(kedden délután hat órakor a Haggenmacluer-
sörosarnok külön helyiségében értekezletet 
tart. A novemberi közgyűlés tárgysorozatá-
val és ,a december betediki város aty-aválasz-
tásokikal foglalkoznak. 

— Országos gyűlés Szegeden a bőr-
kartell ellen. A szegedi ipartestület kezde-
ményezésére — mint már jelentettük — .hol-
nap, vasárnap déllelőtt tiz órakor az ország 
cipőkészítő iparosai kongresszust tartanak 
Szegeden a városháza közgyűlési termében, 
hogy állást foglaljanak a bőrgyárosok kar-
tellje ellen -és -megalakitsák Szeged székhely-
lyel a vidéki cipész, csizmadia és papucsíké-
szitő iparosok országos egyesületét. Ennek 
az llenn-e a célja, hogy a bőrgyárosok -kar-
telijét -megtörje még pedig olymódon, 'hogy 
a szövetség kiimondja, (hogy kar teli-árut nem 
vásárol és igy a börk-ereskedők-et -kajtell-en 
ikivüli áruk tartására kényszeríti. A kon-
gresszus tárgysorozata egyébként a követ-
kező: 1. Védekezés a talpbőr-kartell ellen. 
Előadó Jakner József, Kolozsvár. 2. A Vidéki 
Cipész, Csizmadia és Papucsk-észitő Iparo-
sok Országos Szövetségének 'megalakítása. 
Előadó Cselik János, Szeged. 3. A sajtó. Elő-
adó Éles István, Budapest. A kongresszuson 
ezeknék a városoknak a cipészípartestületei 
képviseltetik magukat: Budapest 14, Kolozs-
vár 2, Szolnok 3, Újpest 4, Tiszaujlak 5, 
Szabadka 16, Kistelek 8, Marosvásárhely 3, 
Hódmezővásárhely 15, Obecse 10, Balassa-
gyarmat 3, Topollyá 4, Zombor 6, Csongrád 
1, Törökszentmiklós 2, Losonc 2, Kassa 3, 
Magyarkanizsa 14, Törökkanizsa 6, Maikó 8, 
iNagybecskerek 4, Zilah 3, Debrecen 2, Nagy-
enyed 3, Sátoraljaújhely 2, Mindszent 1, Se-
gesvár 1, Pécs 2, Kalocsa 1, Ungvár 1, Sepsi-
szentgyörgy 1, Léva 2, Nagykik inda 3, 
Szentes 2, Ditró 1, Temesvár 5, F-élegylháza 
6, Pozsony 1, Bécs 3, Prága 1, Linz 2, Mőd-
ling 1, Pils-en 1, Osztrau 1, Brünn 1 taggal. 
A gyűlés után egy órakor bankett lesz a ven-
dégek tiszteletére. 

— A nővédö-egyesület esíélye. A 
Szegedi Katholi-kus ,Nő véd ő - Egyesület elnök-
sége ez alkalommal ás az egyesületi szellem 
erőshitése, valamint az aktuális nővédelmi s 
egyéb társadalmi kérdések megismertetése 
és terjesztése céljából közművelődési estólyek 
írenidezósét határozta ed. -Ebben az idényben 
az egyesület első estélyét december 7-én ren-
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