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Munkában a jótékonyság. 
(•Saját tudósítónktól.) A segélyező bizott-

ság eaiitörtökön délelőtt ülést tartott az ügy-
védi kamara gyiülésterméiben Kelemen Bé-
la dr. elnök!ésévek Az ülésen a segélyezé-
sekről tett jelentést Végman 'Ferenc dr. Fel-
merült ia -műit vasárnapi központi segítő bi-
zottság ülésén betarjesizitett PáiM-fete indít-
vány, mely szerint, bárom osztályba kell se-
rozn i. a segélyre .szorultakat. Először .mun-
kaalkalmat, azutáni természetbeni segélyt s 
csak végül kell pénzbeli segélyt adni szá-
mukra. 

A bizottság 'az indí tványt nem tar tot ta 
célravezetőnek éis kivihetőnek. 'Komplikáció-
kat idéz elő, mig a pénzbeli segélyből ,a neki 
szükséges dolgokat szerzi be mindenki. Eb-
ben a szellemben érvelt Bokor Pá l polgár-
mastcr-iielyettcs, ma jd Orkonyi Ede dr . kú-
riai bíró a patrcnázs-ibizot.ts.ág működéséről 
tett .jelentésével. Végman javaslatára a se-
gélyezés egyes tételeit állapította meg és utal-
ványozta ki a bizottság. 

Rósa Izsó dr. a segélyre szorultaknak 
kimutatásról szóló teljes lajstrom elkészíté-
sét sürgette. 

Bodnár Gézáné előadta, hogy napról-
napra 700—800 sebesült vonul át. Szegeden, 
részint a Szieged-állomáson, )rés|zint a. iSzé-
ged-Ró'kus-áiMomásoikom. A Vörös Keresztnek 
az állomásokon olyan kis kirendaltségüík van, 
hogy sokszor előfordult, hogy .sem ellátás-
ban, sem .ápolásban nem voltak képesek ré-
szesíteni a sebesülteket. A bizottság ennek 
az állapotnak .megváltoztatása, érdekében át-
ír a Vörös Kereszt elnökségéhez. 

Csütörtök délután 5 óraikor Szalag Jó-
zsef dr. főkapitány-helyettes elinöklésével la 
munkaközvetítő bizottság tar tot t ülést az 
iparkamarában. Az elnök bejelentette, liogy 
a munkaközvetítés szakadatlanul folyik s 
eddig 2071 munkaikerexő közül m a j d 1800 ka-
pott. állást. Legnagyobb részt, budapesti föld-
munkák el végzésére a fővárosiba szállították 
a munkaerőket. Napi 3—4 korona keresetük 
van. 

Bit lyo rszki földmi vetés-ügyi miniszteri 
tanácsos a napokban lent járt Szegeden, 
hogy az ármentesitő társulatnál a munká-
latokat megsürgesse. Az árrnentesitő mun-
kálatokra 200—300 emberre van szükség. El-
nök .a jelenlevő bizottsági hölgyeket és ura-
kat felkérte, hogy jelentsenek be minden 
munkaalkalmat, mert 200 olyan intelligens 
jelentkező van, .akiket nem lléhet a durvább 
munkák elvégzésére lalkatmazni. 

Kárász József né előadta, hogy a köz-
ponti bizottság ál tal felajánlott szubvenciót 
nem igen tudták igénybe venni, mert a nála 
jelentkező munkakereső paraszt asszonyok 
semminemű munka elvégzésére nem képeseik. 
Tarkó,ny-akészitéssd fog ják őket. foglalkoz-
tatni. 

— A szerkesztőségből. Balla Jenő, aki-
nek értékes újságírói munkásságát évtizedek 
óta ismeri és 'becsüli a szegedi közönség, a 
Délmagyárország belső munkatársainak so-
rába lépett, 

— Az osztrák-magyar bank és a háború. 
A jegybank ultiimiója az- intézet aránylag cse-
kély igényibevételével járt, ugv az eskompt, 
imint a lombardüzlet terén. A jegybank eddig 
körülbelül negyven millió kéthoronás papir-
jegyet bocsátott forgalomba és. az uj kibocsá-
tás ,a közönség teljes bizalmával találkozott. 
Az ezüstpénzek visszaözönlése aránylag cse-
kély mértékben folyik. 

— Várhelyi József üdvözlése. A szer-
dai közgyűlésen egyhangúlag Várhelyi Jó-
zsefet választották meg belvárosi plébános-
nak. Most tmár csak Glattfelder Gyula dr. 
püspöknek kell jóváhagyni a választást, aki-

Tábori élet Lemberg kör-
nyékén. 

Frigyes főherceg és a trón-
örökös a harctérre in-
dulnák, 

/monitoraink Belgrád előtt. 
Elfogott francia hajó „Francé' 

Tengerész tisztek a monifo-

ípl Orosz hadifoglyok beszállí-
tása lembergbe. 

H A frykal ütközet után. 
Ip Zsákmányolt orosz ágyuk, 

fegyverek stb. 
Elfogott kozák lovak. 

Szenzációs! 
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bez felterjesztették a közgyűlés határozatát. 
Cicatricis Lajos dir. főispán és Bokor Pál lie-
lyetíties-poilgánmieste.r Ma üdvözlő iratot kül-
döttek az uj plébánosnak. 

— Károlyi Mihály gróf Budapesten. 
Károlyi Mihály gráf ia függetlenségi és 48-as 
párt elnöke, Velencéből, ahová eléje utazott 
anyja, özvegy Károlyi Gyulámé grófnő és nő-
vére, Pappenheim Szigfrid né grófnő, tegnap 
reggel Bécsbe és onnan éjjel tizenegy óra-
kor Budapestre érkezett. A vasúton több párt 
.hive fogadta. 

— Fehérneműt! A közönség figyelmét 
felhívjuk arra, hogy az állami felsőkereske-
delmi iskolába érkezett u j sebesültek számá-
ra sürgősen:, lehetőleg 24 órán belül fehér-
nemű-eket. adományozzon, elsősorban lábra-
valókat, de más fehérnemüeket is, A katonák 
rendesen lerongyolódott fehérneműekben ér-
keznek és a kórházban más, tiszta ruhadara-
bot kell fetveuniök. Bízunk abban, hogy a 
kórlbázvez-eitőség .felhívása eredményes, lesz. 

— Nemes példa. Szabadkáról jelenti: Az 
állami felsőbb leányiskola fegyelmi szabály--
zatájioz az intézet igazgatója a következő 
pótló szakaszt bocsátotta k i : 

— A tanulók fogadalmat tesznek, begy 
.a most folyó háború egész tar tama ala t t a 
legnagyobb takarékosságot követik,, fölösle-
ges és megtakarított filléreiket- egybegyűjtik 
és havonk-int -együttesen -a. segítségre -szoruló 
bátramaradottakinak .adományozzák; nemze-
tiünk és a kettős imanairtíliiia szent ügyéért lel-
kesednek és ennek jeléül állandóan -nemzet i-
i ziiuü kokárdát viselnek. 

— A szabdkai panteoti. Szabadkáról ír-
ják: Az itteni temetőben e-didig a most folyó 
háború bősei k-özül 42-en nyugszanak. Törley 
Gyula törvényhatósági bizottsági tag m-ost 
-iindíi't-váinyt ínyujitiott be a város közgyűléséhez 
az -iránt, feogy .a háború Szabadkán1 eltemetett 
és eltemetendő bőseit panteonban -temessék 
-el. Ezt a panteont Szabadka melletti kopo-
nyai csatában 1848-ban elesett Paganini bo-n~ 
védszázadosna-k a rókusi temetőben -levő sír-
ja mellett szándékoznak .fölállítani. 

—- Az ügyészség a jótékonyság hiénái 
ellen. A szegedi királyi ügyészségnek tudomá-
sára jutott, hogy -egyes -ügynökök a katona-
ság ímegbizo-ttjénak adják k-i magukat s a la-
kosságtól az élelmiszerekét és. takarmány-
nemieket rábeszélés utján potom áron vásá-
rölják össze, továbbá tudomására jutott az 
is, hogy részint kereskedők, részint magá-
nosok oly jelvényekét gyártanak, vagy hoz-
nak forgalomba, amelyek nagyon -has-onilita-
tlak a katonák család-tagjaink segélyezésére, 
vagy a -háborúval összefüggő -egyéb jótékony 
célra alakult bizottságok vagy egyesületek 
által kibocsátóit jelvényekhez. Egy külföldi 
cég „Aranyat vasért 1914" felírású vasgyü-
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szájjá a d l á s 
nélkül. 

Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogak-
tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel-
jesenpótolják. Készítek továbbá arany koroná-
kat és levehető arany hidakat jutányos árak 
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve » 
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