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A n J S g i gondoktól gyötört alkalmazott, adós-
sággal küzdő szellemi munkás alapos mun-
kát nem végezhet: nincs tehát produktívabb 
befektetés, mint az irodai munkaerő tisztes-
séges díjazása. Csak a megelégedett tiszt-
viselő munkája intensiv és eredményes. Sa-
ját érdekében is cselekszik tehát a t. Cim, ha 
tisztviselőinek ezennel általunk tolmácsolt 
azon kérését, hogy nekik a szokásos, meg-
ígért vagy tervezett fizetés javitáson kivül 
drágasági pótlékot is adni kegyeskedjék — 
teljesiti. Soha még annyira szükség nem 
volt az alkalmazottak helyzetén való javí-
tásra, mint manapság, amikor ez az osztály 
az anyagi romlás szélén áll, soha még nem 
volt megokoltabb ez a kérelem, mint most, 
amikor már az eladósodás küszöbén álla-
nak. Emberséges és nemes szociális cseleke-
detet végez t. Cim, ha munkatársainak lehe-
tővé teszi a becsületes megélhetést. Hazafias 
üdvözlettel: Szeged székhelylyel működő 
állami, városi, vasúti, Posta- és távirdai ma-
gán- és közhivatalnokok egyesületei. Per-
jéssy Mihály, a szövetkezett egyesületek 
végrehajtó bizottságának elnöke. 

— Glattfelder püspök a katolikus kűrben. 
Glattfelder Gyula dr, csanádi megyés püspök 
Szegeden való legelső látogatása alkalmával 
elfogadta a szegedi katolikus kör fővédnöksé-
gét, kijelentette egyben, a kör életében 
aktiv is részt kiván venni. Mostani jövetelét 
azonban a r ra is fölhasználni aka r j a a főpász-
tor, hogy megismerkedjék a kör tagjaival. 
Ezért a katolikus kör diszlakomát rendez 
tiszteletére december 3-án (vasárnap) este 8 
órakor a kör helyiségében a nővédőegyesü-
lettel karöltve. Ez a bankett, előkészületei 
után ítélve, fényesnek Ígérkezik. Résztvehet 
azon minden köri tag, aki a szolgánál vagy 
az egyes hivatalokban kitett ivet a lá í r ja ; 
résztvesznek azonfelül nagyszámban Szeged 
előkelő hölgyei s e tekintetben a nővédőegye-
sület vezetősége serényen buzgolkodik; meg 
vannak híva azonfelül a különféle testületek, 
a városi tanács, a katonaság és a szegedi 
saj tó képviselői is, ugy, hogy vasárnap este 
kétségkívül előkelő és lelkes társaság fogja 
körülvenni és ünnepelni a katolikus körben 
Szeged lelkes bará t j á t és kitűnő pártfogóját . 
A vacsoránál Erdélyi Kálmán zenekara ját-
szik. 

— A gy e r m e k s z a n atóriuin k a r á c s o n y a . 
A gyermekszanatóriumi mozgalom élén mint 
ifővédnök Höhenberg Zsófia hercegnő és mint 
'kormányzó gróf Zichy János vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter állanak. Napjaink ezen 
kétségkívül leghumánusabb mozgalmának 
vezetői most oly kérelemmel fordulnak az 
ország társadalmához, hogy szegény és gaz-
dag egvaránt nyissa meg szivét, amikor sa-
ját gyermekének karácsonyfáját disziti és 
gondoskodik .anyai, apai szivének boldogsá-
gára saját kisdedének öröméről, gondoljon 
némi adománnyal a védtelen gyermekvilág-
ra, amelynek megmentését tűzte ki felada-
tául az Országos Gyermekszanatórium 
Egyesület. A most szervezés alatt álló Bu-
dapesti Központi Szanatórium javára kará-
csonyi gyűjtést engedélyezett gróf Khuen 
Héderváry Károlv belügyminiszter. A Gyer-
mekszanatórium Egyesületnél a tagok köte-
lezettségei a következők: a rendes tag 3 
évre évi 5 korona tagdijat fizet; pártoló tag, 
k-i egvszersmindenkorra legalább 100 koro-
nát ad ; az alapító tag legalább 1000 korona 
alapítványt tesz és ezt legfeljebb öt év alatt 
befizeti: ágyalapitó az, aki 10.000 (tízezer) 
korona alapitvánvt tesz. Az ágyalapitó jo-
gosítva van abban a szanatóriumban, mely-
nél ágyai apitványt tett, egy ágyat évenkint 
díjtalanul az általa ajánlott beteg számára 
igénvbe venni. Az alaoitványok közvetlenül 
gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi 
miniszter címére, Budapest, Vas-utca 10. in-
tézhetők. Bejelentő .iveket a központi iroda 
Budapest, Dohánv-utca 39. küld. 

— András-nap a városházán. András 
napja volt csütörtökön. A város két érde-

- "Megyzőt 
mes főtisztviselőjét, Taschler Endre i*.. 
és Gaál Endre kulturszenátort a tanácsülése— 
néhány kedves szóval üdvözölte a polgár-
mester. Az üdvözléshez szeretettel csatlakoz-
tak a tanács tagjai. 

- Ut törés S z a b a d k á n . Az Uttörö-tár-
saság, amely a magyarországi progresszív 
gondolkozásnak hivatalos egyesülete és 
amely annyi sok vizet zavart már mindenütt^ 
legközelebb Szabadkán megkezdi agitációs 
működését. Hir szerint Fényes Samu dr 
kezdi meg a szabadiskola előadásainak so-
rozatát. 

— A csil lagos ég december havában. 
A kalocsai Haynald-obszervatórínm jelenti: 
December havában este hét órakor Andro-
meda csillagképe, melynek bires köde szabad 
szemmel is észrevehető, épen a zenitbben áll, 
alatta észak felé a Cassiopéja ragyog, nyu-
gatra a Hat tyú csillagzata és lejebb a fényes 
Wega. Keletre a Bika csillagképe tűnik fel 
a Fiastyúkkal, ott, ahol a Mars bolygó vörös 
fényében tündöklik. Ezt jelenleg a csillagá-
szok szorgosan észlelik és középszerű távcsőn 
is megismerhető a fehér süveg a .sarkvidé-
ken. Jobbra tőle a Saturnus tartózkodik. Ke-
lőben van az Ikrek csillagpárja, valamivel 
később kel fel az Orion, téli éjszakánk ékes-
sége. Mercur a hó első felében este még lát-
ható, legjobban 7-ike körül, amikor legtávo-
labb áll a naptól. 25-én már együttállásba 
jön vele és láthatatlan. Ebben a hónapban 
Vénus még mindig ragyogó reggeli csillag, 
3—7 óráig látható a legjobban. Jupi ter de-
cember 4-ike után már kilép a nap sugarai-
ból és reggel hat órakor kel, de nagy távol-
sága miatt nem a szokott fényében. Az ez-
előtt látható üstökösök dél felé költözködtek 
és nálunk már nem láthatók december havá-
ban. 

— J o g á s z - k a b a r é . A szegedi ügyvéd-
jelöltek december 9-én az Otthonban kaba-
rét rendeznek. Utána bál lesz. 

— H a l á l o z á s o k . Kelemen István szegedi 
ügyvéd hitvese, született Török Franciska I 
68 éves korában meghalt. A boldogult uri-
nőt, akiben Kelemen Béla dr szegedi ország-
gyűlési képviselő és Reök Ivánná édesanyját 
gyászolja, a Mikszáth Kálmán-utcai gyász-
házból csütörtökön délután temették nagy 
részvét mellett. — Weiszberger Lipót, Ara-
don november 29-én meghalt. Az elhunyt "8 
évet élt és ötvenkét évig élt boldog házas-
életet. Halálát özvegyén kivül kiterjedt nagy-
számú rokonság gyászolja, kik között meg-
említjük: Schaeffer Vilmosnét Vas Ignácné 
drnét és Weiszberger Marcelt. Az elhunytat 
novembtr 30-án rélután fél három órakor te-
metik az aradi izraelita temetőben. 

— Magyar bál. A szegedi magyar iparpár-
toló szövetség nagyszabású bál ját mindenre 
kiterjedő gonddal késziti elő a szövetség lel-
kes hölgybizottsága. Különösen a bállal kap-
csolatos kurnc-lakodalom Ígérkezik érdekes-
nek. A szereplők körülbelül negyvenen lesz-
nek, Szeged szép hölgyei s i f ja i közül válo-
gatva, korhii öltözetekben. A lakodalmi szer-
tartások, mondókák után régi magyar táncot 
lejtenek majd a párok, melyet ez alkalomra 
külön tanított be Bödőné-Trinksz Paula, a 
kiváló tánctanárnő. A lakodalom rendezésé-
vel a hölgybizottság a színház gyakorlott, 
ügyes rendezőjét, Ferenczi Frigyest hizza 
meg. A bál rendezői tisztségének elvállalá-
sára szóló felhívásokat a napokban küldi szét 
az előkészítő bizottság. 

— A b r ü s s z e l i v o n ó s n é g y e s pénteken 
este pontban 8 órakor tart ja hangversenyét 
a Tiszában. A rendezőség figyelmeztet, hogy 
a hangverseny kezdeténél az aj tókat bezár-
ják ugy, hogy a későn jövők kint lesznek 
kénytelenek a szám befejeztéig várakozni, 
nehogy a Dontosan megjelenőket élvezetük-
ben háborgassák. A még igen gyér számban 
kapható jegveket a Várnay-könyvkereske-
désben válthatni. 

— Z s i l i n s z k y Mihálynét inzul tá l ták . 
Zsilinszky Mihálynét, a volt államtitkár fe-

leségét, ma este, mikor a nyugoti pályaud-
varon Temesvárról Budapestre érkezett, egy 

^f'en ember kövekkel megdobálta és 
ismére... -hesitette. A súlyosan sérült 
súlyosan m e g s w Merénylőjét, aki 
asszonyt a lakásán ápoija... 
elmenekült, nyomozza a rendőrseg. 

— Népkönyvtár Szegeden. Szeged kultu-
rális intézményeinek száma ujabban egy 
nyilvános szépirodalmi és gazdasági könyv-
tárral szaporodik, mely az Alföldi Gazdasági 
Egyesület s a kertészek, baromfitenyésztők 
és méhészek egyesületei által Deák" Ferene-
utca 25. szám alatt fentartott gazdasági ol-
vasóteremben nyert elhelyezést. A magyar 
irodalom legkivóbb remekeit magában fog-
laló könyvtárat naponta délelőtt 9—12-ig és 
délután 3—6-ig bárki díjtalanul használhat-
ja, sőt óvadék ellenében a könyveket haza is 
leliet vinni. A könyvtár bizonyára ép oly 
fontos hivatást fog betölteni, mint az immár 
másfél év óta fennálló s egyre nagyobb láto-
gatottságnak örvendő nyilvános gazdasági 
olvasóterem, ahol harminc féle hazai és kül-
földi gazdasági, kertészeti, szőlészeti, baromfi-
tenyésztési és méhészeti lap áll díjtalanul az 
érdeklődők használatára. A könyvtár ünne-
pélyes megnyitása az Alföldi Gazdasági 
Egyesület választmányi ülésével és ez évi 
első szakelőadásával lesz kapcsolatban, me-
lyet Vékes Imre, a Szegedvidéki Mébészegye-
sület elnöke t a r t j a méhészetről december 2-án 
szombaton délután 6 órakor a Deák Ferenc-
utca 25. szám alatti gazdasági olvasóban. 
Ugyancsak a gazdasági olvasóban t a r t j a 2-án 
délután öt órakor választmányi ülését a Sze-
gedvidéki Méhészegyesület. 

— Táncvizsga a Tisza-szállóban. Rávés 
Béla növendékei december 2-ikán este nyolc 
órakor a Tisza-szálló nagytermében t a r t j ák 
táncvizsgájukat. A farsangi mulatságokat 
Révész táncpróbái szokták bevezetni és elő-
kelő nagyközönségükkel valósággal j ese-
ményszámban mennek. Az idén is sok u j tán-
cot mutatnak be és az érdeklődés oly nagy, 
hogy már addig majdnem minden jegy elkelt. 
Révésznek ez a legnagyobb kurzusa. A műsor 
a kibocsátott meghívókon szebbnél-szebb dol-
gokat igér és hisszük, hogy a kiváló mester 
művészi képességeinél fogva bevált ja igére-
tét. Belépőjegy személyenkint 2 korona, csa-
ládjegy 6 korona, páholy 10 korona. 

— A szegedi kabaré telke. A Horváth 
Mihály-utcai kabarét, amely Temesváry La-
jos dr telkén épült s eddig Kálnai Béla tulaj-
dona volt, 7000 koronáért megvásárolta 
Littke József pécsi pezsgógyaros. Ezzel aztán 
végleg meg van pecsételve a szegedi kabaré 
sorsa és jellege. Akié a telek, azé a múzsa-
hajlék, a direkció pedig azé, aki a legnagyobb 
forgalmat biztosit a Littke-pezsgőben. 

— A L a f a r g n e - h á z a s p á r h a l á l á h o z . 
Páristól körülbelül husz percnyire és Lyon 
irányában fekvő Draveilben laktak Lafargue-
ék. Ezt a helységet a Métiviertől provokált 
vérfürdő tette nevezetessé. Vasárnap reggel 
nagyon elcsodálkozott Doucet kertész, aki 
már hosszú esztendők óta állott Lafargue 
szolgálatában, hogy az öreg házaspár nem 
jelentkezik. Pedig Lafargueék koránkelőek 
voltak. Tiz órakor végre megunta a vára-
kozást és kopogott Lafargue a j ta ján . Nem ka-
pott választ. Ekkor hangosan szólítgatni 
kezdte Lafargueéket, de megint eredményte-
lenül. Erre kinyitotta az aj tót és belépett 
Lafargue hálószobájába. Lafargue ott feküdt 
teljesen felöltözötten, kinyujtózva — holtan. 
A mellette levő szobában megtalálta a fele-
ségét. Karosszékben ült, ugyancsak holtan. 
A halál ekkor még nem torzította volt el 
arcvonásaikat. Békés kifejezés ül t arcukon. A 
lakásban, szokás szerint a legnagyobb rend 
volt. Az egyik asztalon bárom levél feküdt. 
(Az egyiket, amelyben Lafargue elbúcsúzik 
a proletariátustól, már közöltük.) A másik a 


