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a város évi 2400 koronát szavazzon meg az 
uj prépostnak, annál is inkább, mert elődje 
is részesült ebben a 'kedvezményben. iA ta-
nács pártoló javaslattal terjeszti az indit-
ványt a törvényhatósági bizottság elé. 

Bejelenti dr. Gaál, ihogy a városi felső-
kereskedelmi iskola két tanárát wagyonlőt-
ték:", illetve „elpusztultak", állásuk teihát (be-
töltésre vár. Dr. Cicatricis Lajos ellenzi, 
hogy most töltsék be az állásokat, amikor a 
fiatalabb erők a harctéren vannak. A tanács 
ilyen értelemben határozott. 

Balogh Károly: A gazdász elkészítette 
a városi közélelmezési üzem számadását, a 
számadásokat a főkapitány ellenjegyezte. 
A főszámvevőnek néhány napra van szüksé-
ge, hogy a mérleget 'összeállíthassa. A mér-
legben ki lesz tüntetve, liogy mennyit nyer-
tünk, vagy veszítettünk a közélelmezés egyik 
vagy másik ágán. Javaslom, hogv ezt a je-
lentést vigyük a közgyűlés elé azzal, hogy a 
végleges elszámolást a legközelebbi közgyű-
lésnek be ifogjuk mutatni. 

Ismerteti még Balogh a pénzügyi bizott-
ság határozatát, amely szerint 68 ideiglenes 
alkalmazott volna Iháborussegélyben része-
sítendő, összesen 15.432 koronára volna erre 
a célra szükség. A javaslat a szerdai közgyű-
lés elé kerül, a'hol végleges döntés fog ebben 
az ügyben történni. 

Balogh Károly: Torontál megye átira-
tilag kéri a várost, hogy Czeged feliratot in-
tézzen a kormányhoz a kevevára—szemend-
riai áthidalás érdekében. Ajánlja, hogy a fel-
irat megszerkesztésével a polgármester bi-
zassék meg. A tanács magáévá tette Balogh 
javaslatát. 

Végül ismerteti Balogh tanácsos a nyug-
dijbizottság határozatát, amelyet lapunk 
keddi számában részletesen ismertettünk. 
Gönczyné 'Malatinszkv ILenke tanítónő. Ka-
hók Imre levéltári segéd nyugdíjigényét ál-
lapították meg, úgyszintén Mihálovics Fe-
rencné özvegyi ellátását. 
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Előleges jelentés. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

A szezon legnagyobb 
szenzációja. 

fíj,/eleség és a harmadik 
társadalmi dráma 3 felvonásban. 

Doritt Weixler 
vigjáték. 

il dragonyos kisasszony 
vigjáték 3 felvonásban. 

Minden előadáson számozott 
— helyek. — 

Jegyek előre válthatók 
— a pénztárnál. — 

A gyermekek, a tanfelügyelő 

és a mozi. 

(Saját tudósítónktól.) Jánossy Gyula tan-

felügyelő a közigazgatási bizottság elé ked-

den a következő javaslatot terjesztette: 

— Tekintettel arra, hogy sok panasz 

merült fel az iskolásgyermekek utcai csa-

vargása és helytelen magaviselete miatt, az 

összes iskolaigazgatók bevonásával igazga-

tói értekezletet tartottunk, amelyen megál-

lapodtunk abban, milyen módon lehetne cél-

ravezető megoldást találni ennek az állapot-

nak a megszüntetésére. Az igazgatói értekez-

let a következő határozatot hozta: 

Kerestessék meg a közigazgatási bizott-

ság, hogy tegyen lépéseket az iránt, hogy 

Szeged város törvényhatósági bizottsága 

szabályrendeletet alkosson, melynek értel-

mében a mozilátogatástól a tizenötödik élet-

éviiket be nem töltött gyermekek eltiltassa-

nak, kivéve azokat az esetéket, amikor a 

gyermekek az apr.obál t mozielőadásra a tan-

ügyi hatóságtól engedélyt kaptak. Keresse 

meg tovább a tanfelügyelőség a közigazga-

tási bizottságot az iránt, ihogy intézzen fel-

iratot a tanügyi kormányhoz, hogy a belügy-

miniszterrel egyetértőleg a tanuló ifjúság-

nak mozilátogatását megfelelő korlátozások-

kal és tilalmakkal országosan rendezze és 

szabályozza. Keresse meg 'végül a tanfel-

ügyelő az elemi és polgári iskolák igazgatóit, 

továbbá a tankerületi főigazgató utján a kö-

zépiskolák igazgatóit, hogy a szabályrende-

let megalkotásáig is csak engedély mellett 

látogathassák a tanulók a rnozielőadásokaí. 

Kéri, hogy a javaslatokat a bizottság tegye 

magáévá. 

Dr. Kószó István helyesli a tanfelügyelő 

javaslatait és kéri, hogy azok a város taná-

csa elé terjesztessenek érdemleges elintézés 

céljából. 

Dr. Cicatricis Lajos főispán, elnök, ki-

mondja a bizottság határozatát, amely sze-

rint Jánossy javaslatai a dr. Kószó által in-

dítványozott formában nyernek elintézést. 

* 

Jánossy Gyula tanifelügyelő felszólalár 

sával kapcsolatban kedves jelenetek játszód-

tak le a közigazgatási bizottság különben 

meglehetősen komor ülésén. A tanfelügyelő 

említést tett néhány — szerinte — erkölcs-

rontó mozidarabról, a többek 'között a „Ki-

lenc ujjtt ember"-1 is felemiitette. iA „Kilenc 

ujju ember" — mondta Jánossy — izgató 

mozikép és nem ajánlatos, Ihogy iskolás gyer-

mekek megnézzék. Az elnök kedves humor-

ral érdeklődött az iránt, hogy melyik mozi-

ban van műsoron ez az izgató tárgyú film és 

látható elégedetlenséggel vette tudomásul, 

hoigy két 'hónappal ezelőtt játszották már az 

egy hijján tiz ujju embert. Dr. Cicatricis La-

jos különben elhatározta, hogy meglátogatja 

a szegedi mozikat és épen az izgató hatású 

képeket fogja személyesen ellenőrizni. 

Az elnök ezután bájos esetet mesélt el 

diákkorából annak a jellemzésére, hogy leg-

többször milyen emberi vagy maiv dolgok 

vonzzák a gyermekeket a színházba vagy a 

moziba. 

— Kis diák voltam, amikor a „Fatanica" 

cimü operettet adták. Az én időmben az 

igazgatótól kellett a diákoknak engedélyt 

kiérni, hogy a szinlházba mehessenek. Hallot-

tam, hogy ivan a darabban egy trikós-szerep, 

összeszedtem hát minden bátorságomat és 

bementem az igazgatóhoz engedélyt kérni. 

Az igazgató gyanús szemmel pislantott rám 

és azt kérdezte, mi tetszik nekem abban a 

darabban, hogy el akarok menni. Ravaszul 
azt válaszoltam, liogy a zenéje, de pórul lát-

tam. Az igazgató letilt a zongorához és el-

játszotta a „Fatanica" zenéjét. iMikor befe-

jezte, megsimogatta a fejemet és igy szólt: 

— A zenéjét hallottad, most pedig ta' 

karodj! — és nem adott engedélyt, hogy a 

„Fatanica" zenéjét megnézhessem. 

8370 szegedi családnál 

126 vaggon lisztet találtak 
— 1121 család lisztellátásáról kell gondol-

kodni. — A tanya el van látva liszttel. "" 

Még 28 vaggon Szeged havi szükségleti 

•— A közigazgatási bizottság ülése. — j 

(Saját tudósítón k tói.) A köz.i.g®zgat;ísl. 

bizottság keddi ülésén dr. Cicatricis Lajos A0' 

ispán elnöklése alatt fíack Lipót tanárt 

jegyző olvasta! fel a polgármester havi jel1'11' 

tését, amelyet a bizottság tudomásul vetít. 1 

polgármesteri jelentésiben nagyon érctó*4 

részletek vannak, amelyeket itt közlünk: 

— A közélelmezést illetően megállaP 

ható, hogy a birkahús isimét kelendővé víl" 

és ai hatósági basszék naponkint 15—20 Ibfe3 

húsát méri ki. !A báráPyoklból js 40-tiél tö^ 

kénült eladásra kilogriammonkiní; 60 filléré'' 

mely ár azonban túlságosan magasnak bidf 

nyúlt, jóllehet a piaci árral szemil>en -tO-Jfl 

fillérrel olcsóbb. A marosi sertésállomány  ; 1  

lapot a kielégítő. A sertések elég szépen j 

rapódnak. IMaga a sertéshús azonban a 1111 
•t3 

gas árak miatt, részben pédig azért, llH>1 1 

háztartások még eléggé el vannak látva ®e 

téslhussa.1, nemi hir magyobb kelendőségyd-

IA 316/1916. szám® miniszterelnöki 

leit értelmében a malmokban (február 1-® t 

talált összes igaboiianemüek és liszt készk' I 
•ÁS*' 

báltkinek a tulajdona, a Hadi termény r ^ 

vény társaság javára requiráltnak tekil1'6 

dők. Nehogy a város közönsége lisztben » ^ 

szoruljon, a .Back-malomban volt és a u ' ;r 

tulajdonát .képező 2600 zsák lisztet f ® 1 ^ 

1-je előtt külön lisztraktárba helyezi^ ^ 

onnan a kereskedőknek a város szolgá"'1 j-

ki a liszthivatal és a számvevőség ntja"'^, 

mennyiségnek azonban már a fele 

és a lisath ián yt megelőzendő nyomatbkxT 

kértem a (belügy in misztérium közélel111/ 

osztályától liszt kiutalását, hol azt kil"' '1^ 

is helyezték és azóta nyert értesülésen0 '.]( 

roint'a .szegedi tarbonyakészi tőknél reá"'1 0 

35 vaggon 1 isztilkíl 10 vaggounal ub'" a 

a város részére. , .«rf» 
i fiiéi'" 

A Ká4idkir)t uató összeírás eredw ^ 

kényt megűH/apittgitcát, hogy Széyeáert 

csálád 34784 főből álló tágjánál őásW^'^í 

ua,gX/on lijsztkéázlet van, ame l y j,:?-

ezeknek a családoknak junius lü"1© . .^r 

Nincs azonban semimi liszt 1121 csal'" 

sen 37812 tagjának, kiknek részére a 

grain lisztet véve alapul, havonkin1 p-

igon lisztre volna szükség. A küld'1' 

kosságát teljesen ellátottnak vette"1^^ p 

hogy oda kis mennyiségiben nta 

lisztet. .. „.ré^ 
t i n d i t ® * 

.Régebbi előterjeszteseuire a' 


