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M. K. E. palota ídsz. 5.): dr. Zápory Nándor 
3 gyűrűért 30 K, özvegy iBdedl Adolf oá 1 
vaisgyűrüért 10 ,K, Gsányá Sándorné 2 gyű-
rűért 10 K, dr. iCzníkor Ignáené 1 gyűrűért 
10 K, N. N. 5 K, Dóri Sándorné 5 K, Szőke 
Mátyásné 5 K. Értéktárgyakért cserélték be 
a vasgyürüt: dr. Orkonyi ,Edémé, Benedikit 
Perememé, "Kollár [Margit, iMcinár Annuska, 
Pál Kovács Rózsi, JBölcsMizy Pálüé, Vajdo-
vics Józsefné, Vadász Kata, várhelyi Vajda 
Ernő, várhelyi Vajda Andor, várhelyi Vajida 
György, Rock Veronka, T. László (3 gyűrűi), 
Czlklai Jánosné, Adler Kezsőné, Újhelyi Sán-
dornó, Márberger Miihállyné, Kertész Vilma, 
May Ferenoné (6 gyűrű), Paul Adolfné, Wolf 
Józsefné Pancsova, N. N., László Ilonka, Rei-
chel Lipótné (2 gyűrű), Neu Sándorné Szaty-
uiaz, Neu Rózsi, Neu Mariska, Pitlicliné 
Sziendrői Ilona, Léhmann Annuska, Förster 
Ilonka, Mákai KáLmániné, Mákat Ilonka, Re-
nedifct Mártonné, Vermes Bandi, Szentan-
drá'sy Józsefné. 

A Délmagyarország kiadóhivatalában a 
következők cserélték ki ékszereiket, „Pro pat-
ria 1914." felírású vaisigyűrüvel: Klein Sári 
1 arany gyünü, Dukay Em<mike és Erzsike 
Magyarfcainizsa 1 arany lánc ós 1 arany gyű-
rű, Andres Frlgyesné 3 arany gyűrű, Barin 
Mátyás 1 arany gyűrű, Csonka N. 1 arany 
gyűrű, Igaz Erzsike féli pár arany fülbevaló, 
özvegy Farkas Mihály né 1 törött arany lánc-
gyűrű, Igaz Etel 1 arany gyürü, Bein László 
1 arany gyürü, Sutkof Anna 1 arany gyüira. 

— Munkában a jótékonyság. A Szegedi 
Nőipari és Háziipari Egyesület Hadsegitő Bi-
zottságának műhelyében igen mozgalmas élet 
uralkodik. Az eddig összegyűlt ruhaneműt a 
műhely vezetői ládákba csomagolják, hogy 
azután vasútra adva, mielőbb rendeltetései 
helyére, \a harctérre jusson. Azután pedig 
kettőzött erővel folytatja a bizottság a gyűj-
tést és a munkát, .mert az óriási szükségletet 
minden rendelkezésre álló módon elő ikell te-
remteni. A rnühely mai tevékeny munkájá-
ban részt vettek a vezetők: dr. Orkonyi Edé-
mé, dr. Arany Kárcilymé, Benedikt Fereuené 
é-> Székely Gáborné, továbbá Schultheisz Emii 
altábornagy neje, Szibenliszt Gézámé, Förster 
Sándornó, Brenner Viíktcrnó, özvegy Aszta-
los Albertné, Raéiszlovits Lajcsmé, Schvoy 
Kálmánná, Weiner Margit, Schwartz Manó-
né, özvegy Juhász Illiésmé ós Kömig Péterné. 
A mai napon érkezett adományok közül ki-
válik Funák Károly iMlAV. műhely főnök kül-
deménye, aki a vasúti műhely munkásainak 
adománya gyanánt 200 drb mankót bocsátott 
a bizottság rendelkezésére. Wvmmer Fülöp 
Szegedi Kenderfonógyár .igazgatója több száz 
hengerpárnát töltetett ímeg ikóceal a sebesül-
tek részére. Mélyen meghatotta a •vezetőség::: 
az alsóvárosi zárda adománya, melyet a kö-
vetkező levéllel bocsátottak a bizottság ren-
delkezésére: „A Miasszonyunkról nevezett 
Iskolanővérek vezetése alatt álló tanintézet 
növendékei saját költségükön készitetteik: 31 
darab hósapkát, 23 pár térdvédőt ós 100 pár 
csukló véd őt. Kérjük a tekintetes bizottságot, 
fogadja szívesen a küldeményt kedves ha-
zámikn ok erej ükhöz képest szolgálni akaró nö-
vendékeinktől. Tisztelettel Szegedem, 1914. 
•szeptember 25-én. Miasszonyunkról nevezett 
iskolanővérek." Ugyancsak az iskolanővérek 
vezetése alatt, álló tanítónőképző intézet nö-
vendékei is tevékeny részt vesznek a haza-
fias munkában ós imár eddig is nagymennyi-
ségű hósapkát kötötték a hadsegitő bizottság 
részére. Az adományok közül kiválik még 
Telbisz György, a Szegedi Kézmüvesbank 
igazgatójának küldeménye: 110 méter kitűnő 
c-reton. A bizottság ismételten kéri a munkát 

végző úrnőket, hogy .a kész dolgokat mielőbb 
szíveskedjenek a belvárosi óvóiskclában levő 
műhely részére elküldeni. 

— A várható szőlőtermés. A szőlő je-
lenlegi állásáról és a várható bor termésről 
hivatalosain a ((következőket; telén.tik: Buda-
pesti kerület: A terméskilátások a- szüretre 
nézve a peronoszpora. nagymértékű pusztí-
tása és. a jég okozta kár miatt rosszak. A 
mennyiség sokkal kevesebb lesz, mint tavaly. 
A beállott .hosszas esőzés miatt a .bogyók kez-
denek kirepedezni s emiatt penészedés, állott 
be, amiből kifolyólag a szüretet későbbre ha-
lasztani. neim lehet és igy a must .nagy átlag-
ban gyenge menőségü lesz. Az utolsó szőlő-
munkákhoz elegendő .munkáskéz nem volt, 
emiatt az utolsó permetezés és Jágyszemre 
való kapálás legnagyobb részben .elmaradt, 
amiből kifolyólag a szőlők nagy átlagban ga-
zosak. Ó borkészlet van, uj borra kötésekről 
tudio.más nincs, a jómlnőségü mustért a ven-
déglősök hektoliterenként 58—70 koronát ad-
nak. — Kecskeméti kerület. (Pest-Pilis-Solt-
Kiskunvármiegye abon.yi, alsódabasi. duna-
vecsei, kalocsai, kiskőrösi, kiskunfélegyházai, 
kunszentmiklós'i és nagykátai járásai, továbbá 
Czegléd, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, 
Nagyikor,ős r. tan. városok, Kecskemét tíbjf. 
város, Csongrád várm. Hódmezővásárhely 
íhjf. város, Szeged sz. kir. város. Békés vár-
megye, Csanád vármegye.) Néhány el nem 
fagyott szőlőt kivéve, hol minőségre és. tneny-
nyiségre jó termés várható, a kerületben, a 
szüreti kilátások különösen a mennyiségre 
nézve, rosszak. Az elfogyott szőlőkben a pe~ 
ronosporonf jóvaltöbb kárt okozván, gyenge 
lesz a minőség, sok 'helyen jégkár is rontja a 
minőséget. Az utolsó szőlőmunkákhoz ele-
gendő munkáskéz volt. Ó borkészlet még van., 
de nincs kereslet sem ó, sem uj borra. 

Redukált költségvetés 
a közgyűlés előtt. 

Várhelyi József a bel-
városi plébánosjelölt. 

(Saját tudósítónktól.) Kedden délelőtt ta-
nácsülést; tartottak Cicatricis Lajos dr. .fő-
iispán elnökletével, a szeptemberi közgyűlés 
előkészítésére. A közgyűlés anyagát ma ké-
szítette elő a 'tanács. Kisebb ügyek kerülnek 
tárgyalás alá, s két fonfosabb javaslat. Az 
utóbbiak között' legfontosabb a jövő évi költ-
ségvetés., amiből előbb a •pénzügyi; bizottság, 
azután a tanács mindén fölöslegeset törült s 
amelyet általában is léhetőleg redukáltak. A 
költségvetés keretében, javasolni fogja a ta-
nács, .hogy a hadiba vonult tisztviselőktől, csa-
ládjaikra való tekintettel, ne vonják meg a 
fizetést, csak a járulékokat, mint ictartási áta-
lányt, st>b. 

Azzal az indokolással redukálták a költ-
ségvetést, .hogy a háborúra való tekintettel 
ami megtakarítható, azzal a város, háztartását 
neim szabad terhelni. A tanácsülésen Cicat-
ricis Lajos dr. főispán bejelentette, hogy ,a 
kormány utján 10 métermázsa' pamutot ren-
delt 10.000 korona értékben. 

Hozzájárul a társadialoira adakozásához 
a város is akként, h o w a tanács, mai ülésén, 
hozott határozattal a főispán kezdeményezé-
sére javaslattal lép a közgyűlés elé, amely 
szerint 2000 korona értékű pamut vásárlásá-
ra hataSImaztassék föl a tanács. Erre .a célra 
először föl akarták használni annak a pénz-
nek egy részét, amely körülbelüli 17.000 ko-
rona öszegben társadalmi gyűjtés, utján a fő-
kapitánynál gyűlt össze. Ámde — mint a fő-
ispán mondotta — az öszegyüjtött pénzt ren-

deltetésétől, a hadbavonultak családjainak se-
gélyezésétől elvonni' nem. lehet. 

Ha a közgy űlés a 2000 koronát megsza-
vazza, — amiben nincs kétség — akkor a 
rajta vásárolt pamutot az, iskoláknak azok 
között a lánynövendékei közt osztják szét föl-
dolgozásra, akiknek nem áll módjukban, hogy 
ők maguk vásároljanak. 

Az iskolák, intézetek, magánosok .minden 
bizonnyal annyi .meleg ruhát — hósapkát, 
bokavédőt, érmel'egifőti stb. — fognak készí-
teni, amennyiből legalább a szegedi katonákat 
lehet majd ellátni. 

A belvárosi plébánosi állásra a pályázók 
közül a választásra .kettőt jelölt ki a püspök-
ség: Várhehn József címzetes kanonokot, 
szeged-rókusi esperes-plébánost és Babinszky 
József dr. józsiefszállási plébánost. Erről a 
jelölésről: most kapott értesítést a városi, .ta-
nács. Első .helyen Várhelyi Józsefet jelölték. 
A rókusi plébános megválasztása bizonyosra 
vehető. 
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MŰSOR: 
CSÜTÖRTÖK először: Akik itthon ma-

radtak, A riadó. Nincs még veszve Lengyel-
ország. 

PÉNTEK másodszor: Akik. itthon marad-
tak, A riadó. Nincs még veszve Lengyelor-
szág. 

SZOMBAT először: Ferenc József azt 
üzente. 

VASAÍRN1AP délután: Zsidó honvéd, 
VASÁRNAP este másodszor: Ferenc Jó-

zsef azt üzente. 

Színházi hírek. A színházi iroda jelenti: 
Csütörtökön nyílnak meg a szegedi színház 
Icapi. Az első előadás színlap ja meggyőz ben-
nünket, hogy a szán társulat vezetősége ügye®' 
kézzel válogatta össze .a, bemutató előadás, 
műsorát. Elsőnek .Holtai a Vigszinliázban 
nagy sikerrel előadott bájos egyfelvonáscsa, 
kerül színre: Akik itthon maradtak. Holtai 
kis darabja csupa poézis, csupa hazafiság ós 
talán a legszebb, amit .a mester eddig meg-
írt, Az előadásban Szuchán Babyka unleáuy 
egy .kis' fiúcskát játszik, aki egy csodásan 
megírt hazafias kis vers szavalásával fog fel-
tűnést keltetni. Számra kerül ínég Falk Ri-
chárd megrázó kis drámája: a Riadó és vé-
gül a Nincs még veszve Lengyelország, mely-
ben Körmendi és Gömöri együttes alakítása,, 
erői' drámai játéka állandó figyelemmel le-
köt. A felvonások között hazafias szavalatok, 
eredeti kuplék, bakanótákat énekelnek Déri, 
Solymosi, Galetta és Matány. Az igazgató-
ság egyúttal ,a helyárakat ás leszállította, te-
kintettel a rendkívüli viszonyokra, hegy a 
színház eme válságos, nehéz időkben rne csak 
•szórakoztasson, hanem lelkesitőleg is hasson. 
A bemutató előadásra, a, jegyeket csütörtö-
kön reggel 9 órától leszállított helyárakkai 
lehet a nappali pénztárnál megváltani, ugyan 
ott bérelni is leliet. 

Vendégében 

KÁVÉHÁZBAN 

Fiiszerkereskedésben 

M /MINDENÜTT KÉRJEN HATÁROZOTTAN 
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