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adta ki a tanácsnak, hogy ,a® árniditvány érde-
mét illetőleg még ebben a® évben javaslatot 
terjesszem a -közgyűlés elé, Schütz Antal a 
Tavasz-, Fertő- és Orgona-utcáik gázviiági. lás-
sa! .való ellátását és kikövezését iiniclitván.yoz-
za. A közgyűlés ezt is kiadta a tanácsnak ©1 in-
tézés céljából. Hasonlóként ,határoztak Szabó 
Sánldlor indítványáról is, aki a Délibáb-utan 
belső szakaszának gázzal való világítását 
kérte. 

Szmollény Nándor a kerületi munkásbiz-
tosatópénzitár tagjainak ,a városi gőzfürdőbe 
kedvezményes jegyeik kibocsátását indítvá-
ny ózza. A közgyűlés — ia tanács előterjeszté-
sére — megbízta á tanácsot, bogy ebben. az 
ügybeni készítsen javaslatot és terjessze azt a 
-decemberi közgyűlés elé. 

Korom Mihály a közfegaLők .kibővítését 
kivá-nja inditvátnyában oly imádom, bogy a bór-
beadőtt területekből decemberben, amikor a 
bérleti szerződéseik lejárnak, 25 bold-ai tue 
adjon bérbe .a váras, hanem csatolja' a közle-
galőkíhöz. ,A tanács az indítvány mellőzését 
javasalja. Korom Mihály és Csányi Pál az 
indítvány -elfogadását kérik. A közgyűlés egy 
hsngül-ag Korom Mihály indítványát fogad-
ta el. 

(A leánygimnázium körül.) 
Szmollény Nándor a leán-ygimnáziutn 

tö 1 á llitásának megsü r getésé t inait vári yozza. 
A tanács az indítványt pártoló javaslattal 
terjeszti a közgyűlés elé, de mielőtt a sür-
gető fölírat elmenne, hallgassák meg a nép-
nevelési bizottság véleményét is. 

Szmollény Nándor sürgősen kéri a föl-
írat fölterjesztését, egyben kérje meg a vá-
ros a minisztert arra is, ihogy a gimnazista 
leányok az állami főgimnáziumban a rendes 
előadásokat 'hallgathassák, ilyen értelemben 
kéri az indítványa elfogdását. Szijjártó Al-
bert szerint azonnali kérni kell egy föliratban 
a minisztert, hogy a gimnazista leányok az 
előadásokra bejárhassanak, rnerc most az a 
helyzet, hogy a tanulmányaik félbeszakad-
tak.. Mondja ki továbbá a közgyűlés, ihogy a 
leánygimnázium létesítését föltétlenül szük-
ségesnek tartja, 

Lippay György dr., mint az állami fő-
gimnázium tanára, az igazgató helyett, aki 
megjelenésében, akadályozva van/, (válaszol 
az elhangzott észrevételekre. Nem tartja a 
kérdést olyan akutnak, mint ahogy föl'tiün-
tetik. A kormány országszerte most szervezi 
a leánygimnáziumokat, ö azonban, ugy kí-
vánná ennék az ügyinek a megoldását, hogy 
a felsőbb -leányiskolát fejlesszék leánygim-
náziummá. Minthogy nem reméli, hogy a 
miniszter megengedi a, leányoknak az elő-
adásokon' való részvételét, az elintézés leg-
helyesebb módja volna az, ha a gimnazista 
leányok részére -délutánonként külön tanfo-
lyamot szerveznének, amely tanfolyamnak a 
személyi és dologi kiadásait a szülők fedez-
nék. Ilyen értelemben irjon föl a közgyűlés 
a miniszterhez és addig -kérje ezt az intéz-
kedést életben tartani, amig a leánygimná-
ziumot föláll itják. Kormányos Benő dr. 
Szmollény Nándor inditván-vát ajánlja elfo-
gadásra. Somlyódy István szintén Szmol-
lény és Szijjártó dr. indítványához járul 
hozzá. 

Gaál Endre dr. előadó szerint a iölsző-
laiónak nyitott kapiut döngetnek. A város -már 
egy évvel ezelőtt fölirt a leánygimnázium ér-
dekében, majd a felsőbb leányiskola leány-
gimnáziummá való fejlesztését kérje. Sajnos, 
eddig -még nem tőrtént intézkedés, pedig Ko-
lozsvárott már megnyitották a leánygimná-
ziumot. Érdeklődtem — úgymond — hogy 
miért? 

Fölkiáltások: Hát miért7 Halljuk! 
Gaál: Ezt már nem mondom meg! 

(Nagy zaj.) 
Azt fejtegeti ezután, hogy a tanács ja-

vaslata is ugyanaz, mint az indítványozóké, 
de a leánygimnázium ügyét válasszák külön 
attól a mostani ténytől, hogy leányokat ki-
tiltották a gimnáziumból. Ezt orvosolni keli 
a jelenben, a leánygimnázium pedig még 
csak a jövőnek egy intézménye. Kéri a ta-
nács javaslatának elfogadását. A közgyűlés 
a tanács javaslatát fogadta el 

(Egyéb ügyek.) 
Kormányos .Benő dir. az adóhivatali gyia-

-komokok részér-q drágaság,i pótlékot ktr in-
ti itványábam1. A közgyűlés az indítványt ki-
adta a tanácsnak azzal, hogy véleményezés 
céljából utalja a pénzügyi bizottság elé Szé-
kesfehérvár törvényhatósága fölirt, a, kor-
mányhoz!, -h-ogy a közigazgatási törvény -elő-
készítő imuinkáüataiib® vein jóik bel-e a vár cső-
lkat i®. Székesfehérvár kéri Szegedet, hegy a 
föl,irathoz csatlakozzék. A közgyűlés csatlako-
zott ia föl-irathoz. 

Csáky Vencel: betegségére hivatkozva • le-
mond ,a VI. kerületi városatya választáshoz 
alelnökül történt kiküldetéséről. A közgyűlés 
á Leim-omlást tudomásul vette és Csáky he-
lyett Hajnal Istvánt küldte -ki. 

Buchwald Árminnak ,a bér,székekre vo-
natkozó szerződését a közgyűlés három esz-
tendőre meghosszabbította. 

Ezután a FeltámaidásHuteámak gázvilági-
tássál való ellátását .rendielte el ,a -közgyűlés-. 
A tanács töibb bériföld hasznosításának ered-
ményéről ,is .beszáttnőüt a közgyűlésnek, amely 
a bánföldiek árlejtésén -eiért eredményeket tu-
domásul vette. 

A szegedi református egyházközség mos-
tani temetőjének íkiihőv,késére három hold föl-
det ,ké.r a várostól. A tanács -csak 1100 nógy-
szögölieit javasol adins aza.I, hogy az egyház-
község évenként az u-rj egei-ismerése címén 
20 k-cironlát tartozik ,a város pénztárába befi-
zetni. A közgyűlés elfogadta a tanács javas-
lat át. 

-Az -országos lőréi és ügyészi leányinter-
nátus ügyéiben a talnáos javasolja a közgyű-
lésnek, hogy az intézet céljaira — amint a. 
pénzügyi hizottsáig is javasolta — ezer négy-
szögölet, (engedjen át ,a Korcsolyázó-tér terü-
letéből. -A bírói egyesület ezzel szemben köte-
lezi maigát, hogy az internátust .háromszáz 
leány befogadására építi fel. Ha az interná-
tus öt százaléknál többét .jövedelmez,, ez 'a 
várást illeti, vagy pedig a1 város követelheti 
az ellátása dijaik leszállítását., A városnak jo-
gábatn iasz -bármafiíkor az' internátus szám-adá-
sait; féiülvizsgáilini, Javas'ólj.a ínég a tanács. 
Hogy ,az internátus részére két hold. vietemó-
nyes földet engedjen át a közgyűlés megfelelő 
bérfizetés ellenében. 

Somlyódy István megköszöni a vários jó-
indulatát ós áldozatkészségét az iránt a u-a-gy-
jeieaitőíségü lintézmémy iránt és -az egyesület 
nevében .ígérheti, bogy az internátus építésé 
vél szegedi iparosokat fognak megbízni. 

Körmendy Mátyás kéri -a szerződési föl-
tételek közé való iktatását annak, hogy az 

építkezési munkálatok szegedi iparosok vég-
zik még akkor .is, Ina öt százalék -differencia 
merülne fali Falta -Marcal egészségügyi szem 
pontokból szól hozzá a tárgyhoz. Arra ikiva-rí-
ja csak fölhívni a város figyelmét, hogy a 
közterek beépítése a közegészségügyre milyen 
káros hatással lehet. De -aggályai vannak a 
helietkválasztiás miatt egyéb okokból' is. Nézzék 
meg a fközgyűlés tagj-ai esténként ,a hiotavéd-
kasz-árnya környékét, micsoda -dolgok folynak 
ott! Mimiden szülő óvakodni fog -attól, hogy 
a leányát olyan internátusba küldje, amely 
ilyen környezet-ben van. 'Ezek miatt az okok 
-miatt -niem fogadja e.l a tanács javaslatát. Tó-
biás László szerint a honvódkaszárnya telje, 
sem -el lesz szigetelve a leányinternátustól. 
Falta dlr.-n-aik ilyen aggodiailmai tehát allapta-
larídk, Hozzájárul: a tanács javaslatához. 

Gaál Endre -dlr. előadó k'öszömetet tolmá-
csol Somlyódy Istvánnak, aanóért az egyesü-
let -Szegedire hozta -a leányinternátust. Ez 
igen szép volt a birói egyesülettől . . . 

Taschler Endre: Ez egy szép pohárkö-
szöntő! Emelem poharamat! (Derültség.) 

Az előaldló ta,rácsos szavai után a közgyű-
lés névszerinti szavazással elfogadta al ta-
xi á-cs javaslatát. 

A vasutas palota fölépülésével a Korcso-
lyázó-téren u j utca keletkezett. A -közgyűlés 
az u j utcát Baross Gábor-utcáriak nevezte ai. 

Ezután az eltnök a közgyűlésit berekesz-
tette és a folytatását holnap, csütörtök dél-
után négy órára tűzbe ki. 

H I R E IL 

Szegedi kalendárium. 
AZ IDŐJÁRÁS még min-
dig eléggé kellemetlen, bár 
már lassanként kezdjük 
megszokni a hideget. Külö-
nösen este van nagyon hű-
vös. Az emberek sietnek az 
utcán, az ablakok fagyvirá-

gosak, lassanként itt lesz a tél. A meteoroló-
giai intézet jelentése szerint: Fagypont körü-
li hőmérséklet és nyugaton elvétve csapadék 
(eső vagy hó) várható. — Sürgöny prognózis: 
Fagypont körüli hőmérséklet, nyugaton el-
vétve csapadék. — Déli hőmérséklet 1.0 C. 

A VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal-
ban délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A 
polgármester betegsége miatt nem fogad; a 
főkapitány 11—1 óráig fogad. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a mán;, 
üzletvezetőségnél és a mnmkásbiztositó-péns-
tárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal. 

AZ ÁLLAMI GYERMEKMENHELYEN 
délelőtt 8 órától, délután 2 óráig van hivata-
los óra, Állandó ügyeletes szolgálat. Betegek 
látogatása délután 2 órától 3 óráig. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: a beteglátogatási 
idő délután 1—3 óráig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este nyolc órakor 
„Trubadúr", operett. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 árától 
este 11 óráig: ,^Az uzsorás", dráma 3 felvo-
násban. „Jaj, jönnek a vadak", amerikai víg-
játék 2 felvonásban. 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig: „Az apák bűne" Dráma 3 fel-
vonásban, irta Úrban Gad. A főszereplő: Asta 
Nielsen, 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután 5 órától kezdve este 11 óráig: 
„A cárnő", udvari történet 4 felvonásban. A 
főszerepet Betti Nansen játsza. 

EDISON-MOZI: Az előadások tartanak 
délután 5 órától kezdve este 11 óráig: 
„Merész ugrás", nagyhatású dráma 3 felvo-
násban. „Natoosa", dráma. 

Beszél Ferdinánd király. 
— Nem mond le a trónról. — 

(Saját tudósítónktól.) A Newyork Herald 
külön tudósítóját Ferdinánd király tegna p 
-este fogadta a Kóbmrg-paiiotában és csaknem 
egy órahosszat beszélgetett vele testvére, Kő 
burg Fülöp herceg jelenlétében. Mint a tudó-

i sitó lapjának táviratozza, a király a róla ke-
ringő hirekikel ellentétben, amelyek búskomor 
s fáradt embernek tüntetik föl, telej.sen egész-
séges, vidám élietkedvü, energikus ember be-
nyomását teszi. iA király ,a többi k-özörtt a kö-
vetkezőket mondót ta: 

— Ami a lemomdáaoimró 1 szóló híreket il-
leti, valóban nem értem, hogy honnan szár-
maznak. Senkit sem lephetnek meg jobban 
ezek a hiirek, imint magát a bolgár .népet, leg-
első somban pedig a -bolgárok királyát. Hát 
valóban elhihetnéi valaki, hagy Ébentálba 
mennék -vadászni, aimit -az utóbbi napokban 
nem egyszer tettem, ha -ilyen -súlyos esemé-
nyek vetnék rám árnyékukat? Pontosam 
ugyanazt teszem, amit már évek óta, vadá-
szom -testvérem erdeiben, imint rendlesera, el-
mentem Koburgiba, bogy meglátogassa iji 

; őseim sírját és ha mindezzel végeztem, visz 
l szatének Szófiába, anélkül, hogy csak gondol 

nék is arra, hogy valami nincsen rendben. 
— Közel harminc évi hosszú uralkodásom 

alatt v-oirtak idők, amikor a Lemondás gando-

i 


