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találtak. A szolga azt vallotta, hogy tavaszszal eladta a földjét és azóta a pénzt magával hordja. Természetcsen a betörésekről smit
sem akart tndni. Most a rendőrség kutatja,
hogy vájjon igazat mondott-e a szolga. — Letartóztattak még néhány embert, de a 'betörőknek eddig nem akadtak nyomára.

Államosítják
a szegedi óvóiskolákat.
— A közigazgatási-bizottság ülése. —
(Saját tudósítónktól.) Hétfőn délután 4
órakor tartotta szokásos havi ülését a város
közigazgatási bizottsága Lázár György dr.
polgármester elnöklésével. Ezúttal a sablonos referádákon kivül olyan ügyek is kerültek a bizottsági ülés asztalára, amelyek nemcsak hogy a közéredklődést keltik föl fokozottabb mértékben, hanem kihívják a közvélemény kritikáját is. A tanyai Itanítók hátrányáról van szó, amelynek a részleteit
Pálfy József dr. árvaszéki elnök tálalta föl,
az ülésnek ezzel a részével azonban külön
helyen foglalkozunk.
A tanügyi referáda során Jánqssy Gyula királyi tanfelügyelő nagyjelentőségű eseményt hozott a bizottság tudomására. Kijelentette, hogy az óvóiskolák államosításának
kérdése a legjobb uton halad, amennyiben
Jankovich Béla kultuszminiszter most már
elhatározta a szegedi községi óvóiskálák államosítását, ami évmkird n egy ven- ötv őnezer
korona megtakmtást jelent a városnak. Felhívta azonban a tanfelügyelő a bizottság figyelmét arra, hogy a közigazgatás faktorai
az ügyet sokáig ne késleltessék, hanem fogadják el a miniszjter föltételeit, különben
fölborul az egész terv és a törvény alapján
magának a városnak kell majd rendezni a
községi óvóiskolák dolgát. A bizottság üléséről az alábbi részletekben számolunk be:
Faragó Ödön dr. tiszti főorvos az elmúlt hónap közegészségügyi viszonyairól referált. Jelentése szerint a közegészségügyi
viszonyok novemberben általában kedvezőtlenek voltak, ami legföképen a ragályos megbetegedések számának emelkedésében nyilvánult meg. A kanyarójárvány az egész hó
folyamán terjedőben volt, aminek megakadályozására az elemi iskolák egész sörét kellőit bezáratni. A polgármester ur előterjesztésére elrendelte a hatóság, hogy a 24 órán
tul kimaradó tanulók csak orvosi bizonyítvánnyal jelentkezhetnek ismét az iskolában.
A nem ragályos természetű betegségek közül különösen a tüdőgyulladás szedett betegeket szokatlan mérvben. A népességi szaporulat az előző havinál valamivel kedvezőbb
volt. Élve született 164 fiu és 117 leány, öszszesen 283 lélek. Halva született 8 fiu, 4
leány. Meghalt 107 fiu és 79 leány, összesen
186 lélek. A népességi szaporulat tehát 95
lélek. A városi közkórházan 344 betegét vettek föl a mult hónapban. A vizvezeték kiio-
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gástalanul működött, a köztisztaság kielégítő volt.
Tőrös Sándor pénzügy igazgató helyettes
november Ihónap adéforgalmiáról tett jelentést a bizottságnak. Az egyes adónemek közül egyenes adóban 61527 korona 35 fillér
emelkedés, had-mentességi díjban 5 korona 70
fillér csökkenés mutatkozott novemberben.
Az eredmény tehát a mult év ugyanezen hónapjához képest 61521.65 koronával
kedvezőbb. 'Előírtak egyenes adóban 2178.18 koronát, országos be^egápolási pótaidóban 73.59
koronát. Tárgyváltozás címén törölték egyenes adóban 28229.89 koronát, országos betegápolási pótadóban 81,1.81 koronát. Fizetéshalasztást 17 szegedi lakos részére engedélyezett a pénzügyigazgatóság.
Jánossy Gyuüia királyi tanfelügyelő november hónap tanügyi viszonyairól referált,
A tanitási eredmény a (felügyelete alatt álló
iskolákban a mult hónapban is általában kielégítő volt. örömmel jelenti — úgymond,
— hogy a város rendezetlen -ov-óduügyén-ak
kérdése hatalmas lépéssel haladt előre. A
kultuszminiszter ugyanis az állami uton való
rendezés álláspontjára helyezkedett. Nagyon
kívánatosnak tartja a jelentés szerint Jánossy, liogy a város a kul-tuszm.ini;ztar általi -kikötött feltételek változatlan elfogadása mailett most már halogatás nélkül döntsön ebben a kérdésben, mert ha tovább húzód k az
ovóda-ügy végleges rendezése, több mint valószínű, hogy a miniszter el fogja ejteni az
állami uton való rendezést és a várost a kisdedmeveilésrőil (szóló 1894. évi XiV. (t-e. 15.
paragrafusálnak alapján az ovódaügynek köz
ségi uton való rendezésére kötelezi. Ebben az
esetben a létesítendő ,uj ovóiskolák építkezési
költségei és összes személyi és dologi kiadásai a várost fogják terhelni, mig abl>an az
esetben, ha állami uton nyer rendezést az
ovódaügy, a város csupán személyi kiadások
révén évenként
negyven-ötvenezer
korona
megtakarítást érhet el.
Megemlítette -ezután a, tanfelügyelő,,
hogy a szabad-oktatási bizottság ,december
8-á,n a város -intelligens társadalmának élénk
érdeklődéséivel és részvételével megalakult.
M-ost a taggyüjtés munkája következik, a
mely ha befejezést nyer, megalakítják
az
egyes oktató osztályokat. Az osztályok megalakítása után megindul a •nemzeterősitő ikülturmjunka bent a városiban és a tanyákon.
Alexander Lajos főállatorvos a mult hónap állategészségügyi viszonyairól számolt
be. Novemberbein valamivel ikiedvezőtltenebbek voltak az állategészségügyi viszonyok,
mint az előző hónapban. A sertásorhánic terjedt szórványosan. A közvágóhídon leöltek s
közfogyasztásra alkalmasnak találtak 544
nagyimarhát, 59 növendék marhát, 347 szopós
borjut, 4148 sertést, 2170 juhot, 45 malacot,
16 lovat. A város egész területén elhullott
10 ló, 8 szarvasmarha, 51 sertés, 35 juh. A
vasúton kük és belföldre elszállítottak Szegedről 50 szarvasmarhát és 522 sertést. Az
egész város területén kiadtak 1929 darab 20
filléres, 639 darab 12 filléres és 1708 darab 4
filléres marhalevelet.
A bizottság ülésén résztvették Lázár
György 'dr. polgármesteren kivül: Taschler
Endre főjegyző, Balogh Károly és Koczor
János tanácsosok, Faragó Ödön dr. tiszti főorvos, Turóczy Mihály dr. tiszti főügyész,
Pálfy József dr. árvaszéki elnök, Rock Li-
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pót városi aljegyző, Faur Kornél építési felügyelő, Bagáry Kálmán gazdasági felügyelő,
Tőrös Sándor pénzügy igazgató helyettes,
Alexander Lajos főállatorvas, Becsey Károly dr., Jászay Géza, Jedlieska Béla dr.,
Kószó István dr., Rósa Izsó dr. és Végman
Ferenc dr. bizottsági tagok.

A városi zeneiskola
első hangversenye.
— Verdi-ünnepély. —
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap délután
4 órakor tartotta meg a szegedi városi zeneiskola a Tisza-szálló dísztermében hangversenysorozatának első hangversenyét, Verdi
100 éves születésének -emlékünnepélyéivel egybekötve.
A hangverseny megtelt a izenótikedvelő
közönséggel. A zenebizottság részéről Gaál
Endre .dr. tanácsnok, íMeák iGyula, Reiner
Mór dr. zenebizottsági tagok voltak jelen, örvendünk, hogy a zeneiskola hangversenyét a
közönség oly lelkesen táomgatja, tudva levő
dolog, hogy -városi zeneéletünik fejlődése a
zeneiskolai tanári kar kezében van letéve.
Kőnig Péter igazgató és a kiv-áJó tanári k a r
tagjai, ilyen alkalommal buzgó fáradtságuk
gyümölcsét aratják növendékeik sikerein. Ez
alkalommal 'is újból mondhatjuk, hogy a növendékek nem a sablonos előadások niv-on
produkálják magukat, hanem itt-ott fölcsillan már a jövő nemzedék jeles hegedű-ének
vagy zongora tehetsége. Ha -a zenepalota felépül, a növendékeknek az esetben a hangversenypódinmon teljesen fesztelenül fogják
produkálni magukat a kis előadó intézeti növendékek. IAZ országos m. kir. zeneakadémián elsőrangú helyet foglalnak el a szegedi zeneiskolából a fővárosba került növendékek, mely a szegedi zeneiskolai tanári karnak a legnagyobb elismerése.
A hangverseny m-üsora a legnagyobb
gouddal volt összeállitva. Az intézeti zenekar
Beethoven IH-d,ik sympihonia első tételét adták elő. A fiuvószólamokat játszták: Lengyel
L„ Müller E., Erdélyi &., Poér S., Ehrliéb J.,
Traner E., Újhelyi A., Paulovies A., Kőnig
Péter zeneiskolai igazgató érdeme, hogy az
-intézeti zenekarnak fúvósai vannak. A szegedi zeneiskola az egyedüli intézet az egész
országban, az orsz. m. kiír. zeneakadémián kivül, hol fnv-ola, -clari-nett és kürt lesz tanítva. Beethoven symplioniája
Daubrowszky
Viktor tanár vezetése mellett praecizen lett
előadva.
Daubrowszky Viktor tanár növendékei
közül: Bőhm József Beethoven Vll-ik hegedű -szonátáját hegedülte Kovács Ibolya zongora kiséretével. D-eutseh Sán-dor Beriot Vilik hangversenyt hegedülte ügyes technikával.
Fiedler Walther tanítványai: Szaiay J.,
Baranyai Gy., Dávid S., Madarász M., Golter-mann G., Nocturnát -gordonkán adták elő,
figyelemre méltó összjátékkal.
iSchwartz Erzsébet tanárnő -növendéke:
Dózsa Ilona, Beethoven II-dik szonátáját op.
53-at zongorázta meglepő előadással, nagy
technikai készültséggel.
Kőnig Péter zeneiskolai igazgató énekkar növendékei: A-bt „Egy májusi éj" cimü
dalt Erny-ey József átiratában énekelték. E
szám után vette kezdetét a Verdi-ünnepély.
Az énekkar „Nabueeo" -cimü dalműből -az
Imát énekelték Kőnig Péter zeneiskolai igazgató kiváló szakképzett vezetése mellett. -Az
énekkar kitűnő v-olt.
Szántó Hugóné tanárnő -növendékei: Néesey Mária „Desdemona" á r i á j á t énekelte
Otbel-ló operából. Károlyi Adrienn© Oscar belépőjét és Canzonet énekelte az „Álarcosbál"
cimü operából. Károlyi Adriennek szép csengő hangja, van, kitűnő iskolája, tőle még sok
szépet várhatunk. Ugy tudj-uk, hogy a kisasszony majd a fővárosban folytatja énekta-

