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értékű hozzájáruhiiává.1 tfud'tiuik eddig kiosztani:
a cs. és kir. 46. gyalogezred p(H százada Innak 12.657 drb meleg ruhát, a m. kir. 5-ik
honvéd gyalogezred pótszázadainak 10.971
drb meleg ruhát, a m. k:ir. 8-ik honvéd huszár
ezrednek 1.163 drb meleg nahát, a m. .kir. I.
honvéd ícívas tüzér osztálynak 352 drb meleg
ruhát; összesen 25.153 darabot. A honvédelmi
tniuisterium hadsegélyező hivatalához küldtünk 398.1 darabot; eddig kiosztottunk összesen 29,134 drb meleg ruhái.
•Működésűnket nemcsak a honvédelmi
tuinístermm .hadsegélyező hivatala, de a
helybeli valamennyi fegyvernem parancsnoksága is a. legteljesebb el (ismeréssel jutalmazta.
Szerény tehetségünkhöz képest a s z e g e d i
kórházak gyám-olitásáról is gondoskodtunk.
14 katonai kórháznak juttattunk tollpárna,
•fehérnemű, mankó, hot és karfelkötő kendőkből, papucsokból stb. 5742 darabot és 1 és (fel
-métermázsa lépést. Ezenkívül bizottságunk
kórházlátogató osztálya az összes kincstári
és városi kórüiázaklban végzi az állandó gazdasági felügyeletet .igen .szép eredménnyel. A
kórházi ápoltak élelmezésének megfelelő javításáról is történik gondoskodás a nagyközönség kifogyhatatlan Ikikeziiségének igénybevételével.
A bizottságunkhoz juttatott- téli női és
gyermek-ruhákat haladéktalanul kiosztjuk a
hadbavonultak hátramaradottjai között és a
katonák részére készített rnhanemüekéri
nagy összegű munka dijakkal segélyezzük az
ínségbe jutott családientartó asszonyokat..
íEzekben van szeééncséhí 3 hónapi miuu'kánk eredményével beszámolni, h.angsulyozváu, hogy csakis Szeged város tekinteteTanácsának és városunk valamint a környék
hazafias és áldozatkész közönségének támogatásával érhettük el kitűzött célunkat és
folytathatjuk még továbbra is a katonáink
érdekében oly nagyon szükséges működésünket, Pénzértékben kifejezve eddig körülbelül
60.000 korona értékű ruhaneműt
osztottan!:
•ki, illetve dolgoztunk fel.
(Beszámolóm végeztével, azt hiszem mindnyájunknak kedves kötelességet teljesítek,
midőn köszönetünket és legteljesebb elösmerésünket fejezem )k.i: özv. Juliász Ulésnének,
Vaszalievit-s százados nejének, özv. Asztalos
Albertnénak, Kunerth •Feren.cnének és Popovics1 Györgynek, kik lankadatlan szorgalommal állandó munkatársaivá szegődtek műhelyünknek, nemikülönben a segítségünkre siető hölgyek tekintélyes táborának.
(Hálával adózunk a kisdedóvó jótékony
nőegyletuek a műhely •helyiségének átengedéséért, a szegedi leányiskolák igazgatóságainak, a vasúti központi leszámoló hivatal
tisztikarának, a magyar állam vásutaík műhelyének, iá „Felebaráti Szeretet" Szövetségnek, a halottak napján rendezett koszomivásár hölgybizottságának, a Szegedi Feministák Egyesületének, a hadba.vonultak családijait segélyező központi bizottságnak értékes adományaikórt. Fogadják továbbá
mindazok, kik tehetségükhöz kópast valamennyien előmozdították bizottságunk hazafias és humánus célját ileglelijescdbb köszönetünket.
Végül hálával említem fel, hogy vidékről eddig a következő helyekről juttattak
hozzánk adományokat: Dorosma, Sándorfalva, Ujszentiván, Feketetó, Szőreg, Zsablya,
Szörény ordas, Kisszállás, Halas, Oroszlámos,
Kistelek, Gyorok, Tompapuszta és Wien.
a1.11.

eg
eiii
tt
iít
a-

'iv
dr
iw9

l a k o z z u n k az iíuyeutejre!
Vendéglőben
KÁVÉHÁZBAN
Fíiszerkereskedésben
Csemegeüzletben
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HIREK

akármit Írjanak és mondjanak a legnagyobb,
a leghitetlenebb gonoszság és az emberiség
ellen elkövetett bűn. Ezzel szemben azonban
oooo
az etnbfer ilyenkor ismeri meg egész nagysá— Tisza István gr. a harctéri helyzetről. gukban azokat a fogalmakat, amelyeket gyerTisza István gróf miniszterelnök ma délután mekkorunkban •megtanultunk, anélkül, hegy
Cicatricis Lajos dr. főispánhoz táviratot in- tartalommal tudtuk volna megtölteni. Sok
tézett. amelyben örvendetes hirt közölt se- mindent elvesztett az ember ebben a háborúban, de megtalálta az Istent és a Hazát.
regeink diadaláról. A 'közönség helyes tájé- Hogy mi ez a haza, mi ez a magyar föld, azt
koztatását célzó táviratot itt közöljük teljes esak most érezzük, amikor Galíciából és a
szövegében:
vele egyforma tót vidékről idcszorultunk.
Lódzott u nénieták elf<$gtatíák. Egye- Az embernek könnyes lesz a szeme, hu Tátja
sült seregeink uz egész
Orílsz-Lengyel- ezt a népet, amely mindenét, ideadja és annyi
nyugalommal és bizalommal néz a jövő ele!
or&zágban diadalmason nyomulnak előre. Az intelligenciánk, a -társadalmunk rothadt
Egyik Peregünk Nyugat-Galíciában
tá- és pusztító lehet talán, de a népünk, a fölmadta meg az orotszobat, akik 2200 fo- dünk az csodálatos és nem tudok meghatottgoly és néhány
trénofrzlop
elvesztése ság nélkül kisétálni ezek között a szép, 'baután yisszavomlríak. Ezen sikeres táma- rátságos szőlőhegyek között, ugy érzem,
dás hatása alatt a kárpáti
szorosokban mintha mindenfelől anyám tekintene reám.
Hogy meddig maradunk itt, nem tudom, valevő orosz dugatok is
visszavonulnak, lósziu-üleg nem sokáig. Ha a helyzet, továbbcsapataink által követve, ugy, hogy ha- ra is jó marad, tovább megyünk északra, tazánk területe a íeg/övidxfbb idő alatt tel- lán ismét Galíciába. H a lényegesen nem változik, valahol .itt telelünk.
jesen tiszta lesz az ellenségtől.
— Klinger Antal temetése. (Ma délután
— Kihalgaíások a. királynál. Bccshöl
temették el Klinger Antal 86 éves magánzót,
táviratozzák: Őfelsége tegnap, Berchtold Li- akinek tragikus haláláról már hirt adtunk. A
pót gróf közös külügyminisztert egy óránál temetésen nagy részvét nyilvánult meg. Klintovább tartó magánkibalígatásan fogadta. ger holttestét fö'bbncolták s a boncolási jegyzökönyvet a haditörvényszékhez terjesztik, a
Azután Stürgh Károly gróf osztrák minis?,
terelnök jelent meg a Felségnél. Tegnapelőtt mely Ítélkezni fog Takó Ernő fölött, aki Klitigert agyonszúrta.
Krobafin Sándor lovag hadügyminiszter je— Kitüntetés a halál után. A hivatalos
lentéstétel céljából hosszabb időt töltött cl a
!ap vasárnapi száma közli, hogy a király Hak i r ál y do-1 gezósizobá j áh a n.
lász Miklós és Mokray Jenő szegedi 3. hu— A főrendiház ülése. A főrendiház ma szárezredbeli századosoknak és Kuliffay Andélelőtt tizenegy órakor ülést tartott. Az ülé- dor főhadnagynak az ellenség előtt tanúsísen melyet Jósika Samu báró elnök nyitott tott vitéz magatartásuk elismeréseül a liadimeg, tárgyalás alá kerültek azok a jelen- disziíményes 3. osztályú katonai érdemketések, amelyek a múlt hétén voltak szőnye- resztet adományozta.
— A meghunyászkodott Páris. Hol
gen a képviselőház előtt, A főrendiház ülésén megjelentek a miniszterek közül: gróf vannak a mámoros, észbontó párisi éjszakák,
Tisza irtván, Balogh Jenő, Jankovieh (Béla hol vannak a híres sanzon ettek, nagy-mnlatáés Hazai Samu, aki tábornoki egyenruhában sok, pikantériák, hastánenk, dióból i-kus szépvolt. Ott voltak még Gseriióeli János herceg- ségű varieté énekesnők és a kik dalra, szereprímás, iSzmrecsányi Lajos egri érsek, Ba- lemre, bűnre, züllésre vezetik Páris lovaglázs Lajos rozsnyói püspök. Jósika Samu jait? Eltűntek, mondja Campolonghi. a mibáró elnök az ülés megnyitása irtán megem- lánói iSeco'o párisi tudósítója. Gallieni táborlékezett Belgrád elestéről g katonáink hősies nok, Páris parancsnoka, szigorú ur, aki -zétkergette az éjszaka nevető ördögeit, meg azviselkedéséről .is.
tán nincs' idegen, akiit odacsábítson a. sok
— Megfelebbezték a gabonaárak ha- párisi malácság. Az igazi francia, a telivér
tósági megállapítását. A városi tanácshoz párisi mondja Campo-longhi, ezelőtt se nama Bach Bernát és Fiai cég beadványt inté- gyon kultiválta -ezeket a rikító estéket s most
zett. A beadványban arra kéri a tanácsot, pirosra főtt a hazafi-nsság levéljen, mint a
hogv a miniszterhez fölebbezését terjessze föl rák. A mulatók kénytelenek a párisi filisza hatóságilag megállapított lisztárak ellen. ter-izléihez alkalmazkodni és most hangosak
Ezek az árak a cég véleménye szerint olyan- az éjszaka tanyái a hazafias daloktól. Mami,
minimálisak a magas gabonaárakhoz képest, az isteni petit-e femme, aki az orosz nagyher
amelyek mellett a malmoknak őrölni lehetet- cegeket babonázta balálig, most- fekete bárlen. A negyven koronás gabonaárak mellett sonyban énekel egy dalt, melynek az a rea lisztet a hatósági áron eladni a cég szerint frénje: Halál a német barbárokra. A zenelehetetlen. A Back Bernát és Fiai cég arra kar utána rázendít az elzászi indulóra, majd
kéri a minisztert, hogy a szegedi hatósági- R a j m u n d kisasszony szavalja az Elzászi fiút.
lag megállapított visz tárakat emelje föl. A ke- Utána megcsendül a wagrami induló, majd
reskedelmi és Iparkamara is hivatalból föleb- Covchoud ur énekli A mi népünk dalát. Cabezett a limitált lisztárak elen.
milla Stefany kisasszony is .feketeselyemben
— Levél a harctérről. Péierffy Tibor dr. énekel a drapeau-ró], mely kibontja .szár•egyetemi magántanár, ki mint orvos van az nyait az elzászi, határon tul, s amelyet csóészaki harctéréin, nagyon érdekes levelet irt kolgat a szellő, simogat a napsugár, v döröghaza szüleihez. Az érdekes levélből alább ad- ve köszöntenek uz ágyuk. A közönség tüszszög, krákog, izzad és tapsol, a művészek pejuk a következő (kiszakított részeket:
Nyugodt a hangulat ós nincs ok az ag- dig mélységes undorral hajlonganak s az ölgodalomra. Itt tényleg, erősen megverték é® tözőben versenyt szidják a esőcselékét Poinvisszaverték az oroszokat, ami íBoroevics caré úrral, meg Gallienivel, mert az igazi
mellett, akibe mindig erős bizalmain volt s művészet a malacság, meg a nnditás. És amit
aki egy rendkívül kiváló ember, várható is legjobban siratnak, az a jó közönség, melyvolt. I t t . . . mindenesetre jó dolgunk v.an. Az nek pénze nem volt rossz illatú, még ha esetoroszok által reánk oktrojált háború — leg Németországban verték is.
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