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Gyula, ad. Juranovics Ferenc, Kállay Albert, 
Kertész és KeLlner, Klein Mór dr., Kormá-
nyos Benő dr., Közipomti tejcsarnok, özvegy 
K ransz Dávidné, Kulinyi Edóné, Kupp Gyu-
la, Landesberg Mór, Leitner Vilmos .dr., Len-
gyel Géza, Ligeti Béla, Máy Gyula, Mann Ja-
kab dr., Meák Gyula, Milkó Henrik, Müller 
Játi | s, Ormódi Béla, Ottovay és Vinkler, Ot-
tovay Károly, Osztrák magyar bank, Pártos 
Lajos, Pick Jenő, Fóliák iSámuefl, Reitzer 
Lipót, Rózsa Béla dr., Rózsa Izsó dir., Rosem-
berg János, Sandberg Henrik, Séhwalim Já-
nos, Sebestyén József, i f j . Schlesingor Mór, 
Solti Pál, Seifma.nn Mór és fiai, Scbirehioh 
György dr., Szántó József, Siigmond testvé-
rek, Stirasser 'és Kőnig oég, Szegedi Hitel-
bank r.-t., Szeged Csongrádi Takarékpénztár 
Szegedi keramit és mütéglagyár r.-t., Szécsi 
Ede, Szegedi takarék és kitel r.-t., Szegedi 
Kézmű vesbamk, Szegedi ken der fonógyár r.-t., 
•Szegedi kereskedelmi ós iparbank, Szegedi 
kereskedők kenyérgyára, özv. Tedeskó Te-
réz, Tonelli Sándor, Tordái Imre, Tóth Péter, 
Uj j József dr.. Vajda Béla, Vass Ignác dr., 
Várnai Dezső, Varga Mihály, Vékes Berta-
lan, Vetsz Soma, Veisz Ali ert, Wimmer Fü-
löp. 

— Orgonahangverseny. Járosy Dezső, 
orgonaművész, budapesti zeneakadémiai ta-
nár december 22-én délután ,a rékusi tem-
plomban a szegedi Katiból,ilkus egyházi ériek-
kar rendezésében, ezúttal az oltáregyesölet 
javára, fog 'hangversenyezni. Járosyt, mint 
vérbeli orgonaművészt a szegedi közön .. ég-
nek imár volt alkalma megismerni és előke-
lő, ifi ívom nlt ízlésű művészetéiben gyünyöik 
ködni. A jelenlegi legjobb magyar orgona mii 
vészek között talán egyik sem annyira mes-
tere a modern egyházi zene áltál megkívánt, 
lianigulatckban és fincrm. regisztrálásnak, 
mint Járcsy, akii ezúttal műsorát Bossi, Re-
ger Pieirné 'és Franck Cézár leghatásosabb 
müveiből állitotta. össze. 

— Állatvédők gyűlése. A Szeged és 
vidéke Állatvédő Egyesület tegnap délután 6 
órakor Orkonyi Ede dr. elnökletével választ-
mányi ülést tartott. A gyűlés megnyitása 
után elnök a választmány neveken részvétét 
fejezi ki Lantos Béla titkárnak, az őt ért 
su'lyos csapásból kifolyólag, amennyiben 
édes atyját veszítette el; Lantos Béla meleg 
szav.agban mond köszönetet a .részvét kifeje-
zéséért. — A múlt ülés jegyzőkönyvének fel-
olvasása és hitelesitése u távi Lantos Béla tit-
kár előterjeszti titkári jelentését, amelyből 
kiemeljük a következőket: Az egyesület n gy 
mértékben terjeszti a .kiválóan .szerkesztett ós 
igen tartalmas „Gyermek iNaptár"-at, amely-
.böl eddig a tanuló if júság között 300 diara-
bot helyezett el. Az országos Központ az 
egyesület nagy munkásságát .elismerve tudat-
ja,, hogy a földimivelésügyj m. kir. miniszté-
riumhoz intézett kérvényt, amelyben az egye 
sülét 200 darab fészekodut, kér, pártólólag 
terjesztette .fel. Az' állatvédő egyesület 100 
darab röpiratot .osztott szét, amely inépies 
nyelven tárgyalja a kutyával való bánásmó-
dot. Ttikár hemutaja a Fhwk-család tagjai-
tól .érkezett, leveleket, melyekben .hálásan kö-
szönik meg F.luek Ferenic alapító elnök em-
lékére tett 500 koronás alapítványt. Kövessy 
József pénztárnok előterjeszti a pénztár álla-
potáról szóló jelentését, amelyből kitűnik, 
ihogy az egyesületnek 12S2 korona, vagyona 
van, amelyet a választmány örömmel vesz 
tudomásul. A választmány megbízza az el-
nökséget, begy a madarak etetéséről, ado-
mányokért a takarékpénztárak megkeresé-é-
xől és a januárban tartandó közgyűlés tárgy-
sorozatának összeállításáról gondoskodjék. A 
választmány elhatározta, hogy megkeresi a 
város főkapitányát, miszerint a rendőrle-
gónység kioktattassék az .állatkínzások meg-
akadályozására; egyben elhatározta, hogy a 
konviktusok igazgatóit is felkéri annak rneg-
szüntetősére, hogy az uj.szegedi ligetbe átrán-
du'ló tanulók az éneklő madarak fészkeiket 
pusztítsák és az éneklő madarakat elkerges-
sék. A választmány még azt is elhatározta, 
hogy megkeresi az Országos Állatvédő elnök-

1 ségét, miszerint a kiválóan szerkesztett 
„Gyemnek Naptár"-ha jövőre oktató részt is 
.vegyen föl; kimondotta a választmány, hogy 
állatvédő filmeket vesz, amelyekkel az állat-
védelmet előmozdító és az állatkínzást mag-
akadályozó előadásokat rendeztet. Uj tago-
kul if el vétettek: Paleskó Ottomárné, Varga 
Pálné, ,B,a:tó Istvánná, Bató István, Apor 
Lipót, Ungváry Károly, Schneider József és 
Brenner Testvérek. A .gyűlésen jelen valtak: 
Orkonyi Ede dr. elnök, Lantos Béla titkár, 
Hertelendi Jenő jegyző, Székely Vilmos dr. 
ügyész, Kövessy József pénztárnok, Tótli 
Károly ellenőr, .Sziabő Kálmán iszertárnok, 
Bakonyi Ármin, Füzessy Mártonná, Perhau-
ser József, Kiss Arnold, Nagy Ferenc, Nyi-
lassy Pál dr., -Piakova ts Ödön, Rcsenberg 
Nándor, Rohonezy Géza, dr. Simikó Elemérné" 
és Tóth Sándor választmányi tagok. 

— Megint b a j van a nemzetiségi hit-
oktatókkal. Annak idején részletesen tregirluk 
azt a kutlurbotrányt, amely Szegeden nem-
zetiségi 'hitoktatók jóvoltából történt. Sevity 
'Lázár és Nesztor Romülusz ugyanis nem 
akarták az iskolákban magyar nyelven ta-
nitani a val.lásíant, hanem szerbül .és ro-
mánul tanították. Az iskolaigazgatók, ami-
kor ezt megtudták, jelentést tettek az eset-
ről a miniszternek, mert egy miniszteri ren-
delet értelmében csak abban az esetben kap-
nak a nemzetiségi hitoktatók az államtól fi-
zetést, ha magyar nyelven tanitanak. Mivel 
nem tanítottak magyarul, a miniszter nem 
úlalta ki fizetésüket. Erre azzal válaszoltak 
a hitoktatók, hogy a diákoknak nem adtak 
jegyet a vallásimból. Ennek pedig az a kel-
lemetlen következménye lett, hogy a bizo-
nyítványt nem lehetett kiállítani hittani osz-
tályzat nélkül. Tavaly alig birták elintézni 
ezt az ügyet az iskolaigazgatók és az idén 
ismét ugyanez a helyzet állóét elő. A hitok-
tatók megint nem akarnak osztályzatot adni. 
Ezt az ügyet valahogy már véglegesen ren-
dezni kellene és rá kellene venni a derék 
pópákat, hogy respektálják a miniszteri ren-
deletet. 

— A munkátlanság és a szakszervezetek 
Most vasárnap, a magyarországi munkás-
szervezetek küldöttei tanácskozásra jönnek 
össze Budapesten. A kongresszus célja az, 
hogy a fővárosban és az egész országban 
pusztitó nagy munkátlanság kérdésében ál-
lást foglaljon és megjelölje azokat a fölada-
tokat, amelyek a munkátlansággal szemben 
az államra, a fővárosra és a magyar társa-
dalomra várnak, A kongresszust a régi or-
szágház termében tartják. A tanácskozást 
délelőtt kilenc órakor kezdik és egyfolytá-
ban. tart délután három óráig. A kongresz-
szusra eddig; a fővárosból 325 küldöttet je-
lentettek be, a vidékről 29 várás lesz képvi-
selve. A kongresszuson megjelenik a keres-
kedelmi minisztérium képviseletében Miese 
Endre dr. miniszteri tanácsos, a főváros ré-
széről Ferenczy Imre dr. szociálpolitikai elő-
adó; a Munkátalanság Ellen Küzdő Egye-
sület nevében Papp Dezső dr. miniszteri ta-
nácsos, az Állami Munkásközveiitő Intézet 
képviseletében Hazai Gyula dr. igazgató. A 
szociáldemokrata pártot Kunfi Zsigmond dr. 
képviseli. A kongresszus előadója Böhrn Vil-
mos lesz, aki beszéde végén határozati ja-
vaslatot terjeszt elő. 

— Verdi-ünnepély Szegeden. A Szeged-
várcsi zeneiskola december 14-én, vasárnap 
délűtán 4 órakor a Tisza-szálló dísztermében 
Ferói-,ünnepéllyel egybekötve az első isko-
lai hangversenyt rendez, A műsor ez lesz: 1. 
Beethoven: III. Symplbonia. I. tétel. Az inté-
zeti zenekar. A fuvó-szó'lamokat játszák: 
Lengyel L„ Müller S., Erdélyi J. , iSándor 
Gy., Poór S., Ehrlich J„ Trauer E., Újhelyi 
A., Paukxvite A. 2. Beethoven: Szonáta (c) 
op. 53. Zongorán előadja: Dózsa. Ilona. 3. 
Beethoven: VI. Szonáta (c) hegedűre és zon-
gorára. Előadják: hegedűn: Bőhm József, 
zongorán: Kovács Ibolya. 4. Goltermann: 

Noctume 4 gordonkára. Előadjáik: Szalay J-, 
Baranyai Gy., Dávid E., Madarász M. 5. Bé-
riot: VII. hegedű versenymű. Előadja: 
Déutsch Sándor. 6. Abt: (Erney J. átirata.) 
Egy másjusá éj. 3. szólamai nőikar. Verdi mü-
veiből: 7. Ima a „Nabueo" e. dalműiből. Ve 
gyeskar. 8. a) Desdemona, áriája az Otthello 
dalműből. Énekli: Nécsey Mária, hl) Oscar be-
lépője és Oonzone az Álarcosbál dalműből: 
Énekli: Károlyi Adrienne. 9. Verdi—Raff: 
Traviata III. felvonás fináléja. Zongorán elő-
adja.: Kratochwil Ilona. 10. .Eleonora áriája 
a Trubadur dalműből. Énekli: Czövék Ilona. 
11. Verdi—Alard: Rigoletto ábránd hegedű-
re. Előadja: Kovács Oszkár. Helyárak: Pá-
holy 4 korona, számozott ülőhely (első 5 sor-
ban) 1 korona, számozott ülőihely a 6-ik sói-
tól kezdve 50 filléré diáik-jegy 20 fillér. • 

— Karácson}faünnep a siketnémáknak 
A siiketnémák szegedi intézetében a kará-
esonyfarünnepséget ez évben valamivel ko-
rábban, már december 19-én, péntek délután 
4 órakor a szokott fénnyel tart ják ,meg. Az 
ünnepélyt a szegedi tanítónőképző növen,dó-
kéi rendezik ós Jászai Géza c. püspök tartja 
az .ünnepi beszédet. Az intézet igazgatósága 
lapunk utján is kéri a jószívű embereket, 
ihogy a 150 szánandó, szegény néma gyermek 
iüiegaj ándék < izására szo lg á'ló adomá n y okát 
legkésőbb december 18 ig juttassák el hozzá. 

— Rabiógyilitoaság a Bácsk&ban. Bács-
madaras községben a mult éjjel ismeretlen 
tettes.'behatolt az ablakon á't Suhajda János 
szatócs házába és az egyik szobában egye-
dül alvó hatvan éves Suhajdát álmában meg-
lepvén, négy iejszeasapással megö.te: A gyil-
kosságot reggel vették észre Suhajda hozzá-
tartozói. Suhajda ágyában hatalmas vértó-
csában feküdt, szétroncsolt fejjel. A gyilkos 
nagy nyugalommal végezhette dolgát, mert 
áruló nyomot nem Ihagyott hátra. Suhajda 
párnája alatt egy százötven koronát tartal-
mazó pénzeszacskó volt, amelyet a rabló-
gyilkos magával vitt. A meggyilkolt keres-
kedő általánosan ismert, jómódú és közbe-
csiilésben álló ember volt, feleségével és öt 
felnőtt gyermekével a legjobb családi egyet-
értésben élt. A gyilkosság élőit való napon 
egy idegen embert fogadott föl, aki egész 
nap a télire való káposztát gyalulta. A gyil-
kosság idején a család tagjai közül senki 
sem vette észre, hogy idegen jár a iházban. 
A káposztagyaluló ember pedig azt vallja, 
hogy egész éjjel ki sem mozdult az istálló-
ból, ahol fekvőhelyet adtak neki. A csend-
őrök kihallgatták az összes házbelieket és 
a szomszédokat is, de senki sem tud sem-
mit a hajnalban történtekről. A szabadkai 
vizsgálóbíró és a törvényszéki orvosok ki-
mentek Bácsmadarasra, hogy a törvényszé-
ki boncolást elvégezzék, 

— Páris angyalgyára. Párisból jelentik: 
Egy fiatal leány titokzatos halála következ-
tében a párisi rendőrség szörnyű fölfedezést 
tett. Kiderítette, hogy egy Jeanne Simon 
nevű bábaasszony egy elvetemült gonoszte-
vővel szövetkezve, hihetetlen mértékben ipar-
szerüleg űzte a fogamzó élet', elpusztítását. 
A fölhajtó ügynök, Bernhard Bérrtát is kézre 
került már, sőt töredelmes vallomást fett. A 
veszedelmes pár minden kerületben lakáso-
kat tartott s ezekre a rejtett helyekre vitte 
az áldozatokat százával, ezrével, sőt tízezer-
nél is több azoknak á száma, akik hozzájuk 
fordultak. 

Jeanna 'Simon igazi lakásán megtalálták 
a detektívek az üzleti köny veket, mert1 az el-
vetemült asszony minden klienséiről .könyvet 
vezetett s mindenkinek száma volt a fő-
könyvben. Igy állapította meg a rendőrség, 
hogy a bűnös asszony és förtelmes cinkosa 
nyolc év óta űzik ocsmány mesterségüket. A 
tavalyi üzleti főkönyv 13,122 számmal "végző-
dik. Az a szerencsétlen leány, akiinek halála 
rávezette a rendőrséget a titkos .manipulá-
ciókra, — Clementine Cowsien — a főkönyv-
ben a 14.131 számot kapta. A számitások ki-
mutatták, hogy a bűntársak egy év leforgá-
sa alatt nyolc éven át átlaig 14.00 szerencsét-
len, csak könnyelmű és lelketlen asszonyt és 
leányt kerítettek hálójukba. Most azt kutat-
ja a rendőrség, hogy hány áldozatuk életét 


