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zimunkával, festéssel egyrészt emeljék -annak 
fényét, másrészt fokozzák annak a jövedel-
mezőségét. Bármit és bármennyit is adunk, 
ez a- rettenetes világháború sem -egészségünk 
sem életünk kockázatát nem követeli tőlünk, 
itthonié vöktől. Legalább a jótékonykodás és 
a társadalmi munkálkodás terén iparkodjunk 
méltók lenni a magyar hősökhöz, akiknek -di-
cséretétől a-z egész világ visszhangos. 

A kiállítás jövedelmének egyik felét a 
Vöröskereszt, másik felét -a rokkant katonák 
javát a fordítja ia Felebaráti Szeretet Szövet-
ség. 

— A külügyminiszter a királynál. Bécsből 
táviratozzák -a Budapesti Tudósitó-nak: A 
király -hosszabb -kihallgatáson fogadta báró 
Burián István közös külügyminisztert. 

— November 30-ikára hívják össze a 
képviselőházat. Budapestről jelentik: Politikai 
körökben -u-gy vbtlTk értesülve,' hogy a- kép-
viselőház november 25-én- ül össze az ind-em-
n-iíás és a többi javaslatok letárgyalására. — 
Minthogy a kormány az előzetesen tervezet-
teknél több törvényjavaslatot terjeszt elő, a 
melyeknek előkészítésére -néhány nap szük-
séges ezért ia képviselőházat november 30-ra 
hívják össze. 

— Elismerés a legmagasabb szolgálat 
nevében. A temesvári katonai parancsnokság 
dicsérő elismerésben .részesítette dr. Ziffer Al-
fréd fogorvost, afci a mozgósítás kezdete óta 
kitűnő szolgálatokat teljesített .a megsebesült 
katonák kezelése körül. >A dicsérő elismerés 
érdemes embernek jutott, mert. tudvalevő, hogy 
dr. Ziffer Alfréd nemcsak teljesen díjtalanul 
teljesít szakmájában szolgálatot a beteg kato-
nák érdekében, de a saját költségére szerzi be 
azokat az anyagokat, amelyek a megsebesült 
katonák fogainak javításához szükségesek. 

— Kitüntetik a rokkant harcosokat 
Streffleur katonai -lapjának magyar melléklete, 
a Tábori Újság a következőket közli: -Sok se-
besült harcos jött haza a csataterekről, aki 

kötelességét híven teljesítette és vitézül harcol-
va az ellenség efllen, rokkanttá vált anélkül, 
liogy hősiességének elismeréseképpen kitünte-
tésben részesült volna. A közös hadügy minisz-
riiím ezeket a rokkant harcosokat utólag fogja 
a. megérdemelt kitüntetésben részesíteni. Min-
den rokkantról jegyzőkönyvet fognak felvenni 
s annak alapján megindítják a nyomozást és 
ha kitűnik, hogy a rokkant harcos mindig be-
csülettel teljesítette -kötelességét .s eközben vált 
rokkanttá, vitézsége el ismeréseképpen kitünte-
tést fog kapni. 

— Szegedi zászlós kitüntetése. Massány 
Jenőt, z < vadászezred zászlósát, M-aissány 
János szegedi vasúti felügyelő fiát, -aki jelen-
leg a szerb harctéren- küzd, a király a n-a-gy 
ezüst vitézségi éremmel kitüntette. A derék 
zászlósnak -ez a második kitüntetése. 

— Apponyi Stockholmba utazott. Berlinből 
táviratozzák a Budapesti Tudósítónak: Gróf 
Apponyi A-lbert Malmon át Stockholmba uta 
zott. 

— Kisebb maks/imális árak. Kedden dél-
után öt órakor az élelmezési bizottság ülést 
ta-rt a városházán, -amelyen megállapítják az 
u j maikszlmális árakat. Mivel az élelmezés te-
rén .a viszonyok javulnak a meginduló import 
révén, az élelmezési bizottság le fogja szállí-
tani a maximális ára.kat. 

— A Feministák Szegedi Egyesülete anya 
és gyermekvédelmi -bizottságának .meghivá-
sána november 28-án, vasárnap, a- városháza 
közgyűlési -termében előadást tart a h-adiár-
vá-k védelméről dr. Bosnyák Zoltán, minisz-
teri tanácsos és a háborús -ainyavédelemről-
sár-osi Szirmay Oszkárné, a budapesti Femi-
nisták Egyesülete -anya- és gyermekvédelmi 
bizottságának nagy agilitá-su elnökasszonya. 
Dr. Bosnyák Zoltán legfőbb -érdeme az álla-
-mi gyermekvédelem európaszer te kiválónak 
elismert szervezése, -annak irányítása és fej-
lesztése. A tol-e megszokott -ritka nagy sz-o-
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ciális érzékkel, -szakszerű körültekintéssel 
-készíti jelenleg a hadiárvák védelmére vonat-
kozó törvényjavaslatokat. Szirmay Oszkár-
nét mint régi kedves ismerőst fogja üdvözöl-
ni a szegedi közönség. Két év e-lőtt tartott 
előadásával igen sok has-zne-s Ihiv-et -szerzett 
a gyerekvédelemi -munkájának és a -háborús 
a-nyavéd-elemről nagy elméleti és gyakorlati 
szaktudással -megtartott előadásaitól so-k ér-
tékes útmutatást és -tanácsot vár .az egyesü-
let. A két illusztris vendég a leghivatottabb, 
hogy a hatóság kezdeményezésére megindult 
nagyarányú arnya- és gyermekvédelmi mun-
ka megkezdését 'ünnepélyessé tegye, a moz-
galmat nagyértékü tanácsaikkal -támogassák 
és a mozgalom által tervbe vett femeretíer-
jesztő előadások sorozatát méltóan és fé-
nyesen bevezessék. 

— A tejutalvinyozás. Dr. Szalay József 
főkapitány a tanács szombati ülésén terjesz-
tette elő azokat .a javaslatokat, melyeket az 
élelmezési bizottság ia tejinség -leküz-
désére. E javaslatok szerint csak -két éven. 
aluli gyermekek kaphatnak tejet, ezenkívül a 
heveny betegek és a szoptató anyák. A fel-
nőttek részére nem lesz tej. A hatóság erre -a-
oélra lefoglalja a központi tejcsarnok és az 
urad-almi tejcsarnok készleteit. Amennyire 
helyes ez az intézkedés, annyira megdöbben-
tő, Ihogy csak két évnél fiatalabb gyermekek-
nek -kiván a hatóság -tejet 'biztosítani. A hatá-
rozatnak ezt a részét -meg kell feltétlenül ugy 
változtatni, hogy hat éves koráig -minden 
gyermek kaph-at fejet. 

— A harmadik hadikölcsön jegyzésének 
vég-batárideje e hó 17-én, szerdán lejár. Erre 
valló tekintettel a Szeged-csongrádi takarék-
pénztár vasárnap, november 14-én, mint a 
jegyzési idő utolsó vasárnapján .délelőttit ren-
des pénztári óráikat t a r t és jegyzéseket a ba.di-
iköiesönre elfogad. A jegyzések jó -eredménnyel 
folynak. — A Szegedi Kereskedelmi és Ipar-
bank a hadiköicsön jegyzésekre való tekintet-
tel folyó hó 14-én, vasárnap délelőtt 9—11 óráig 
hivatalos órát /tart. 

— A nő és a háború. A Felebaráti Szeretet 
Szövetség -meghívására Kern -G-ázáné dr.-né, 
budapesti írónő A nő és a háború cim-m-el va-
sárnap délután 5 órakor a városháza nagy-
termében. előadást tart. Utána a -szövetség 
felkérésére Szeged főkapitánya, dr. Szalay 
József aktuális szociálpolitikai kérdésekről 
értekezik. 

— A harmadosztályú kereseti adó A 
b airmadosZtáilyu kereseti adó kirovása hétfőtől 
kezdve közszemlére lesz kitéve a városházán, 
az adóügyi osztályban. 

— Az izlans és a tömegtámadás taktikája. 
Berlinben Violet* dr. lic-entiatus a porosz kép-
viselőházban előadást tartott az izlámról. Az 
előadó Schleiermachertől tanult, amikor a val-
lást. a benne kifejezésre jutó érzelmek alapján 
értékeli. Az izlarn .szó: az is/len akaratában való 
megnyugvást jelenti s ilykóppen minden val-
lásos ember mozlimnak vallhatja magát, il/e-
hammed azok közé a bensőséges természetek 
közé .tartozik, akiknek izla.m a teremtésben ki-
nyilatkoztatta magát. Negyven éve.s korában 
bátran harcol egy egész pogány világ ellen az 
„egy izlamé-rt" s a kereskedő ebben a küzde-
lemben átváltozik hithirdetővé ós törvényhozó-
vá és erős hitével á ta lakí t ja az őt körülvevő 
egész világo-t Mohámmed annak a vallásnak 
a megalapítója, amelyben még ma is megvan 
az egész vi.lág meghóditására irányuló akarat. 
Az a kötelék, -amely az izl-a-mnak az egész vi-
lágon szétszórt hívőit -egymáshoz fűzi, a vallás. 
A próféta igy szól híveihez: 

— Azok a férfiak, akik elesnek a szent há-
borúban, nem halnak meg, hanem élnek. 

Ezzel Mo-hammed az ő híveire rákénysze 
ritetta a tömegtámadás '. a-ktikáját, megtanitot-
ta őket arra, hogy táboraikat árkokkal vegyék 
körül, a lövészárkokra, amelyeknek nagy je-
len/tőségét korunk újból felismerte. A jámbor-
ság megtanitot-ía az iparost a damaszkii-zi 
penge, a pompás lószerszám és nyergek elő-
állítására. Moh-ammed u j és magas kul-turát 

'teremtett. Mint igazi arab szerette a. költ.ós: e-

Vasárnap november bó 14-én 

Psylsuder esték 
ssK-gyar ez 

Szinmü 3 felvonásban. I r ta : FÉLIX SALTEN. — Szereplők: 

P5YLADÍOEÍ? 
CARL ALSTRUP 

ELSA FÜÖL1CÜ 
EBBA THOmSEN 

A legfőbb 
f Nordisk vigjjáték 

\ Valamint az uj 
i kísérő műsor! 

Vígjáték 2 felvonásban. 

Előadások: 
délután 2 órától éjjel 12 óráig. 


