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Királynője. 
(Antonius és Cleopáfra.) 

I l i 

Vadist? 

Korzó 
moziba. 

nisztert — amint a körrendeletben közli — 
erre a fölhívására az a körülmény indította, 
hogy a magyar városok szakközegeinek ta-
pasztalása szerint a tőkéiket általában sok-
kal alacsonyabb kamatozással helyezik el, 
mint amennyi kamatot a pénzpiac helyzeté-
ihez viszonyítva kaphatnának. Az előadó, vá-
laszképen a körrendeletre, közölte a pénz-
ügyi bizottsággal, hogy a várös már évek-
kel ezelőtt ennek a rendeletnek az értelmé-
ben járt el s a tőkéit! ma is a legmagasabb 
kamatlábak mellett helyezi el. Kérte az elő-
adó a bizottságot, hogy ezt vegye tudomá-
sul. A bizottság tudomásul vette s ezzel az 
ülés véget ért . 

Jelen voltak az ülésen: Bokor Pál he-
lyettes-polgármester, Balogh Károly taná-
csos, Váradi Jenő alszámvevő, fíack Bernát, 
Bokor Adolf, Kiss Arnold, Laiidesberg Mór, 
Weiner Miksa és Wimmer Fülöp bizottsági 
tagok. 

i 

h i r e k , 

Szegedi kalendárium. 
AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 

úflfe JBfe 8 szerint: Száraz, derűs idő 
8 cárható, lényegtelen hő-

^ b * mm 8 változással. — A hőmér-
séklet délben 6.2 C fok-
volt. 

4 VÁROSHÁZÁN valamennyi hivatal 
bon délelőtt nyolc órától 11 óráig van hi-
vatal. A polgármester betegsége miatt nem 
fogad. A főkapitány fogad, 10—11 óráig. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzletvezetőségnél és a m.unkásbiztositó-pénz-
tárnál szünetel a munka. 

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

KÉPKIÁLLÍTÁS a régi csongrádi pa-
lotában. Nyitva délelőtt 9 órától, délután 6 
óráig. 

JOACHIM FERENC festőmiirész kiállí-
tása a Kárász-utcai Palettoban megtekinthető 
délelőtt 11 órától este 7 óráig. Belépődíj 
nincs. 

A KÖZ KÓR HÁZBAN: a beteglátogatási 
ide délután 1—3 óráig tart. 

VÁROSI SZINHÁZ: Délután félnégy-
órakor Az ördög, vígjáték. Este 8 órakor 
A leány vásár, operett. 

URÁNIA SZINHÁZ: Délután 2 órától 
kezdve este 11 óráig: Az orleánsi szűz, szín-
mű. Történeti dráma 6 részben. 

VASS-MOZl: Délután 2 órától kezdve 
este 11 óráig: Az elátkozott gyémánt, dráma. 
Htmnyin qosppoQp zp -IZOW QZUOM 
délután 2 órától kezdve este _ 11 óráig: 
A hét arcú ember, detektivdráma 3 felvo-
násban. 

EDISON MOZI: Délután 2 órától kezdve 
este 11 óráig: A jelszó. Nagyhatású dráma 3 
felvonásban. Délelőtt 10 órakor ifjúsági elő-
adás, mérsékelt helyárakkal. 

Az év utolsó közgyűlése. 
(Saját tudósítónktól.) Hétfőn tar t ja a 

város törvényhatósági bizottsága decemberi 
rendes közgyűlését, amelynek a programja 
eléggé érdekes és változatos. Cserő Ede dr. 
a munkanélküliek támogatása érdekében in-
téz interpellációt a polgármesterhez s azt 
kérdezi, miért nem fognak már hózzá a ré-
gen beígért városi és állami épitkezésekhez, 
amelyekkel pedig a munkanélküli munkások 
jelentékeny hányadának biztosithatnának ke-
nyérkeresetet. Az indítványok során két ut-
carendezés iigye szerepel. 

Választás is lesz a hétfői közgyűlésen. 
Kelemen Kálmán nyugalombavonulásával 
megüresedett az árvaszéki ülnöki állás, a 
melyre a kandidáló bizottság ma délután 
tartott ülésében Ferenczy Béla városi el jegy-
zőt. ennek a helyére pedig Bárdoss Béla 
osztályjegyzőt jelölte, aki méltán rászolgált 
erre az előléptetésre. Egy szülésznőt is vá-
laszt a hétfői közgyűlés. 

A tanácsi előterjesztések során .szerepel 
Strasser Albert budapesti műépítész kérel-
me. Strasser tudvalevőleg elkészítette a vá-
sárcsarnok terveit és nyolcezer koronáért 
fölajánlotta a városnak. Kijelentette egyben, 
hogy a részlettervek elkészítésére nem vál-
lalkozik. A tanács javasolja a közgyűlésnek, 
hogy a tervet, minthogy az a kivitelhez ki-
válóan alkalmas, vásárolja meg. 

Eisenstein Jakab dr. kórházi főorvos és 
Gerentsér László városi főpénztáros nyugdí-
jazásukat kérik a közgyűléstől. A két fő-
tisztviselő munkássága iránt való elismeré-
sét a közgyűlés jegyzőkönyvben fogja meg-
örökíteni. 

A napidijas szolgák segélyt kértek a ta-
nácstól, amely elutasította őket a kérelmük-
kel. Most a drágaságra és a nehéz megélhe-
tési viszonyokra való hivatkozással a szol-
gák fellebbeznek a közgyűléshez, hogv telje-' 
sitse kérelmüket. Drágasági pótlékot kértek 
a tanácstól a város műszaki alkalmazottai 
is, őket/ is. elutasította a tanács. Szintén fö-
lebbeznek a közgyűléshez. Végül, ugyancsak 
fölebbezés formájában kerül a közgyűlés elé 
a város napidijas alkalmazottainak kérel-
me is, akik tiz százalékos drágasági pótlé-
kot kérnek. A közgyűlés egyéb tárgyai a 
következők: a polgármester havi jelentése., 
a helyettes árvaszéki elnök kirendelése,- a 
Délibáb-utca légszeszvilágitása, a Ráday- és 
Bethlen-utcák légszeszvilágitása. a csorvav 
és csöngőiéi külterületi ker. orvosok dotá-
lása, az alsótanyai iskolai gondnokság meg-
választása, a feísőtanyai iskolai gondnokság, 
megválasztása, az iskolafentartási államse-
gély ügye, Jakab Dávid kérelme nvelvisko-. 
Iájának segélyezése ii?vében, a városi felső 
kereskedelmi iskola tanárainak családi pót-
léka. a rendőrbirósághoz egy kisegitő napi-
dijas alkalmazása, a mérnöki hivatalhoz egy 
kisegítő napidijas alkalmazása. Preyburger 
Benő felebbezése lakbérkülönbözet kiutalása-
iránt, Butter Ignác felebbezése drágasági 
pótlék ügyében, Selmeczi József felebbezése 
fizetési előleg ügyében. Szatmári Mihály fe- , 
lebbezése telekátengedése iigyéhen. a vágó- . 
hidi gőzgépek javítása. Révész Józsefné szü- , 
lésznö nyugdíjazása, honvéd- lovas iítegosz-
tály számára szükséges lőszerarktár építési 
telkének átengedése, az u.i kataszteri telek-, 
könyvek lemásoltatása, a tápéi kompok iár , 
vitására 1651 korona póthitelnek a rendkj-
víili alapra történt utalványozása, yégül pal-
gármesteri előterjesztés az 1913. évi. decem,-
ber 7-én tartott törvényhatósági bizottsági '.. 
tagválasztások tárgyában. 

— Cholnoky Jenő dr, felolvasása. A 
Dugonics-Társaság december 28-án.. vasár© 
nap délután 4 órakor a városi széképiilet , 
közgyűlési termében fölolvasó -.üté&t tart, a • 
melyen Cholnoky Jenő dr, egyetemi tanár, 
a hírneves geográfus tart vetített képekkel 
kisért szabad előadást az Alföldről. í 

— Képvásáriésok. A szegedi festőmfs-
vészek értékes, szép tárlatát igen sokan lá- .. 
fogatják.. Karácsony napjaiban a . kiállított 
fs^abbnál-szehtlj iest mények) közül a követkc zők 
vásároltak: Paqtp Gábortól bástyái Holta*-


