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juttatott a munkaközvetítő albizottság. A
munkanélküliek száma ez ide .szerint 99,
nagyrésze nő. Egv esztendő óta 5095 munkaoooo
kereső jelentkezett a bizottságnál s közülök
A török Vörös Félhold képesíevetezö- 5590 jutott foglalkozáshoz. A segélybizottság
iapjait 20 fülérért árusítja az Országos Bí- vagyoni viszonya a következő: Az általános
alap hevétele 57.728 korona 49 fillér. A vak
zottság, (Budapest, képviselőház.)
katonák alapja 7915.28, a rokkant alap 155.84,
•özvecrye'k éts árvák alapja 276 korona. Az
•addigi kiadás 29.008.77 korona. A rendelkeKabaréélet Szegeden^
zésre álló összeg, az összes külön alapokkal,
(Saját tudósítónktól.)
Radványi Béla, a 36.466.84 korona. A központi bizottság a napközi otthon-bizottságot eddig 14,180 koronáKn-Szinjmd-kabaré
tulajdonosa .augusztus 30- val segélyezte. Julius folyamán a Hétvezérig engedélyt, kapott a rendőrségtől kabaré- utcai otthonban 69 gyermek kapott. ellátást,
előadá&ok tartására. iRiadványi 'a napokban a Petőfi-sugárútiban 55 gyermek. Szeptemazzal a kéréssel fordult a rendőrségihez, hogy bertől kezdve rendes működésben lesz ú j r a
bosszPÍHhitsa meg az engedélyt szeptember mind a három napközi otthon* Rögtöni se
20 i g, azontúl pedig engedélyezzen tánc-szá- gély címén az erre különös tekintetekből rászorultaknak 195 koronát fizetett l?i a segémokból álló -előadásokat. (A régi szabályren- lyező albizottság a legutolsó hónapban.
delet értelmiében ugyanis Szegedien a szám
— Átdolgozzák a há'bérfillér-szabályházi szezonban nem működhetik kalbané, de rendMetet. A közgyűlés tudvalevőleg három
a táncos annisort a színházi .szezonban nem évre, 1918. december 33-ig meghosszabbította
a lakrészadó-szabályrendelet hatályát. A mitiltja a szabályrendelet.
niszter ezt a határozatot azzal hagyta jóvá.,
A helyettes rendő-rfőkapitány Radványi hogy csak egy évi t a r t a m r a terjed, inert ez
kérését elutasította. iAz elutasító h-ntároza? a szabályrendelet elavult. Akkor készült
fő-indokai a következők:
ugyanis, amikor még Szeged általános ház— A kabaré csupán női tagokat foglal- béradó alá nem tartozott. Ma .azonban Szekoztat. Belépő-dij nincs. iA nőik előadás után ge'!! belső területén bázesztályadó kivetve
.már 'nincsen.' mert az egész belső terület az
leülnek a vendégek közé, ivásra csálbitjá:k 1909. évi VI. L-c. alapján általános házbérőket, reggelig tartó dorbiézolásuk fölverik a adó alá tartozik. Amennyiben tehát -a város
környék csöndjét. A lártmía megbotránkoz- közönsége a szóiban levő szabályrendelet
tatja az arrajárőkat, A rendőrség ilyesmiért alapián befolyó jövedelmet a meghosszabbímár ímeg i® Iáin tette a .tulajdonost. A helyi- tás időpont ián tul sem nélkülözhetné, fölh í v j a a belügyminiszter -a város közönségét,
ségben föllépő nők rá vannak utalva a mu- .hogy a házbérfl 1 lér-szabál y r-en ti ele Let megfelatozásra. Megállapította a rendőrsiéig, ihogy lelően 'dolgozza át.
a nők a drágább italok után százalékot kap— Jótékonycélu előadások a színházban.
nak.
.A tanács legutóbb több játékonycélu előadás
A tulajdonos az elutasító (határozatot tartására adott engedélyt. Szeptember 8-ra
megfelebkezte a tanácshoz, amely hétfői ülé- Nónau Dezsőre kérte a színházat, a Magyar
Nők Korona 'Alapja iáivára rendezendő müs/éti foglalkozott az ügy gyei. A, tanács, nem véisz-estélyne. Szeptember 11. és 12-ne Orkouyi
volt olyan szigorra, mint a1 rendőrfőkapitány E d é r e kérte a színházat Carmellini Miksa
helyettes és a kért engedélyt megadta azzal, bűvészmutatványaira. A bűvész a színházi
hogy a rendőrség ügyeljen fel a kabaréban, estély bevételének ötven .százalékát szegedi
hogy a közrendészeti szabályokat betartsák. katonák árvái seriéi v.a lapjának adományozza. Dr. Turcsányi Imrémé 18. és 19-re kérte n.
Eddig tart a csekély 'kis bonyodalom a színházat, a szegedi .Feminista-Egyesület
kabaré köriül, uímely ígyen élni fog tovább Ihar gveírseuyéw.
feministák a Kisszegeden
is. Ebből az alkalomból azonban lehetetlen felépítendő ó'voda j a v á r a rendezik a bamgrá iifiin mutatni arra a hibá.s felfogásra, a 'ver-env1.
melylyel ezt a kérdést imég m a is kezelik
— Áthelyezik a zeneiskolát. A tanács
hétfői ülésén dr. Gaál Endre bejelentette,
Szegeden.
A fejlődő vidéki városokban mindenütt hogy a régi zeneiskola épületét, melyet szintén katonák foglaltak le, többé nem lelhet
létesítettek kabarékat, amelyek egész szépen (használni, imiert egyik fala összedőlt. A zenemegélnek a színház mellett és almelyék mlé-g- iskolának helyről kell gondoskodni, annál is
.séin korkurrersei a színházinak. Hiszen, h a inkább, mert a 400.000 koronát, .aimit az u j
a fejlődóst akarjuk, nem lelhet monopolizálni zeneiskola felépítésére szántak, más célokra
.a színházat és a kabaré épp ugy alkalmas fordították. Most különben sem lehet erről
beszelni. A tanács, elhatározta, hogy a szepegy város fejlesztésére, mint akár a színház. tember 6-án megnyíló zeneiskolát a város
Hogy pedig a fejlődéssel együtt j á r a szenny, tulajdonában levő Tuikacs-tfélle házban, helyeazt nem lehet híméül felróni egy 'városnak zi el.
sem. Igenis, a váro.sna,k meg kell adni a le— Az uiszegedi népünnepély. Abban a
hetőséget, hogy kábáiét létesítsenek Szege- népünnepély sorozatban, amelyet a Szegedi
Szíabadoktatá'fsii Egyesület rendez a kisszegedi
den is.
Az ilyen határozatot és álláspontot tud- iskola javára, .a legutolsó- lesz, amelylet szepnánk osztani. De nem mehetünk a hatóság- tember 5-én délután Újszegeden tartanak.
A közreműködők névsorát a következőkben
; gal addig, ameddig m a i hatá-rozatáival ment. állitottáll? ©gry.be: A virálg-, gyümölcs- és ím:é'• Olyan intézményről, aminőről szó van, Sze- zCska lá csos-sátornál isátorVezetők: Orkonyi
gednél jóval nagyobb városban is megvon
Fdéné, Vajda Sáudorné, Székely Gáborné,
tál? az engedélyt olyan .dolgokért, aminőkről Vallner Ilona, Orkonyi Ilona. Berger Böske,
Fi-seíbof Ágota .és Margit, Winkler Maca,
a rendőrségi végzés szól.
Kiss Olga, V a j d a Zsuzsika, May Klári, Baek

HIREK

— A szegedi hadsegélyző bizottság ülése.
A haidhaivonultalk családjainak segélyezésére
, alakiult központi bizottság Bokor Pál helyettes polgármester elnöklésével vasárnap ülést
tartott. A bizottság 300 korona segélyt fordított .a szünidei gyermekalap céljaira, mert
ezen a pompásan bevált üdülőtelepen az
egész, nyáron át jórészt a hadbavonultak
gyermekei tartózkodtak. A legutolsó két. héten 93 munkakereső közül 86-ot munkához
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Katinka, özv. Sízabó .Józsefné, Köriig Péterr é , Kádas Györgyné, M a g y a r Margitka,
Müller Etelka, -Singer Hilda és Böske, Kertész Vilma és Ilonka, László Ilonka, Mezey
Viliké. Konfetti-sátor: Polczner Elvira és
Böske, Czibere István né, Osiszér Károly né,
Czinki Fereroné, Pappert Karola és Zseni,
Czibere Ili. Dusi' és iBiri, Hottk-ay Margit és
Magda. .Tuháfez Juioi. iCzinky Olgica és Ella,
Görbe Blanei, dr. Zimnncrmami Vilmosné.
Jancsika- és Juliska-sátor vezetőie: V a r g a
Borbála. Bo-rav Józsefné. Csórja Zsigmondné. dr. Rónay Józsefné. özv. Arvav Sándorné. Háslinger Etelka. Akónyi Mariska, Bokor
Edit, Pere/lek Tlonka és Gizella. Böh-m Flóra,
Barcs Tlonka. Uobav Emília és Ibolyka, Erem.its'Niinus. Gérfi Jolán, Gedliczkn Lotíi, Kínéig Maca, Ko'm K a t a , Kurhos Ilonka, Ko"ács Ella. M'thálvlov'réi Vera, Mészáros
Mnnei. Valér és Mariska, F a r k a s Mariska,
Göndör M a r r i t . Puskás Mici és Ilonka,
Princz Hermin. Réti Mariska. Szalay Piri,
:S.rénvar,riz I-z.a. .Szeredni Piros. Sifmofská 01<rq éii Levsa Siiritzer Böske. Sebwoiger Irén,
«enkévirb B d l a . Várossv Rózsi /•= Matild,
Vadász Maucí. Vánkv Mariska. Weilmaim
Aranka, Werscldtz Leontín. Varga Böske,
V-érte-sy Irén. Szeren c =oker éknél sá tervezetéit-:
fxvu'áná. Luuhw Józsefné. Lantos
Béláré. Rsek l-ipótoc, Vas Sándorrá, dr.
P á l f v Jówefné, dr. Márton Józsefné. Szab.)
GvulMn. S"nmci.sv Ovörarrné. Zsebök Ferencrjé. Körv F r ' d a , Böröcz Te-rnfs. Közössy Bózsi'k'.a. Bétor Mai-ritka. Véber Kornélig* Márton i A híréi éis F, ilíme. Menni g Margitka.
Gábnáé T r ó n Pey-iré-f-'tei-. Vezetők: Meskó
-Antalné. Sffide R-ezsőné. Segítők: BmmátidvV
Korráiné. Flchberg Rez-őni, Gárgyán Jmréné, d>- Gróf áríi,id.-íé. Tlaviser Rezső"é. H r a hovszkv Tilm,mérné. K á t.ayné. Kiss Gvra'láné,
ri.r Tf(Wdr. Lirdav Gyöugyné,
M.a.oa
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i.rr<né. B ó w 'vT'-'.-'lvré, Vaidn Mnnóné, .TáTi.ey-sv V'ilér.z Jezornitzky nővérek. JUnisei 1
nővérek. KódétSi Marrét. K ó k á v -nővérek.
Mlótn.av -őbiérwV Baf.akv nővérek
-Polgár
R-íogpr Trézré Bétv Rózré. Réty Zsnzré. (Szele. Maci. iSiziéll Piöske. ^züe-s Lillví
«dhőnf1i-n T 'Ili, Vo,rlái«y Etelka. Mavvar-crérdq. Vezietó'k: Bödőné Tűmmé
T.ászlóné,
Kowsimáro®? St.rass-or Maró. Segítők: Konc®
nővérek. B-fitsnor Panni. Stws.se r Tel ma]
Zrímbórv Boriska Adók Rózsi. Arnold Ilonka. Biró Bősze, Várady Maca, Jordán Tzn,
Fütoyné, Böröcz Margitka. Böröcz Tlonka.
Pillich nővérek; Neuder Margit. Nenpaiie-r
Erzsike, Répás Erzsike. Tarv Viki, Molnár
nővérek, Terestyéni Ida. Halmos Erzsike,
iButtula nővérek. Altli Irén. Bottka .Sári,
Szabó nővérek, Brnun.j,' nővérek. Klein Tilda, Nagy .Jréán, H-cresnyi Margit. Gottlieb
nővérek, Wintern-ítz Ibolyka, Winternitz
Hona, Pa-ral Irén, Rákosi Rózsi, Gábor Iién,
RíUiff Ilonka. Cukrász-sátor. Vezetők: Gönezy
Mariska, Dreyer Ilonka, Kovács Vika. Segitők: Kocsis Ilonka, Horváth nővérek, Nóvák
nővérek, Zeng-ei nővérek. Kubai la Erzsi. Kovács Annó. Mai-kavics Ida. A b e j á r a t h á r o m
főpénztárát ellátnák: Wcusik-o-vszky Kárólyné, báró Obele Júlia, dr. Arany Károly-né,
Berdíenies Ján-os-né, Horváth Lajosné, Nónay
Dezsőné, báró Podmanitzky Béláné. Ratkovies Károlyné, Róhr Jakabné, Tó-tb Józsefné,
Vészits Lajosné, Kutassy Erzsi. Szivar-sátor:
Ka rg Józsefné és dr. Temesváry Lajosné.
F-áry nővérek, Temesváry nővérek, Várhelyi
Ilonka, K a r g nővérek. Ra-madánszky nővérek, Dudás Adrik a. Kondorossy Margit, Temesváry nővérek. Cukorka-, levelezőlap- és
mézeskalács-sátor:
G. iSzávity Aladárné,
M-ayer .Tánosné, dr. Szalay Lászlóné, B. Wioha Izabella, G. Szávity Lilla.
— Felépült a járványkórház A járványkórház épités-e és befejezése hétfőre befejezést nyert. Az épület gondosan felszerelve,
teljesen készen vária, ihogy á t a d j á k rendeltetésiének. Az u j kórház-, amely rég.i sziikséret és nagy hiányt pótol, Újszegeden, tul a
Temesvári-körutr,%i épült föl, ahol egy épülete -már volt a városnak, de c«ak 24 beteg
szálmára. A katonaság emelt még négy igen

