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sági telep által végzett munkák árait husz 
százalékkal felemeli. Tehát a szemétkiihoirdás. 
elég jelentékenyen- megdrágul. A reformálás 
azonban -még az árak emelésiénél is széle-
is-ebb keretű. A főkapitány a köztisztasági te-
lepet 'iparkodik fuivarteleppel kiibőviteni s ba 
•a most folytatott próbasertéshlizlalás beválik, 
állandóan 40—50 sertést -fognak hizlalni a 

. telepen a szegényebb osztály élteimi szükség-
letének olcsóbbá tételére. A 'főkapitány né-
hány statisztikai adatot mutatott be a ta-
nácsnak a köztisztasági telep jövedelmeiről1 s 
ezek az adatok -azit mutatják, ho-gy ez a telep 
fnlily meglepően! jól bevált. A köztisztasági 
telep 1912-ben 37.000, 1913-ban 54.000, 1914-
ben 55.000 koronát jövedelmezett a városnak. 
A város hozzájárulása 1912-ben 133.000 ko-
rona volt, 1913-ban és 1914-ben 114.000 ko-
rona volt, mig. az 1915-i'k évre már csa-k 80 
ezer korona van megszavazva hozzájárulás-
képen. Fölötte örvendetes és uj az a hang, 
mellyel a főkapitány ur a1 város egyik üzletét 
kezelii. Az elért eredményhez képest százalé-
kos részesedést kiván juttatni a köztisztasági 
telep vezetőjének és egész személyzetének. A 
dolog — szerintünk — némi javításra szorul. 
Véleményünket még el fogjuk mondani. Ma 
kész örömmel üdvözöljük azt a szellemet, a 
mely érvényesülésével utat fog törni annak 
a hitnek, hogy a városnak is lehet hasznot 
hajtó üzeme. 

— A ré/gátíc Bokor Pá! helyettes polgár-
mester osütörtökiön -délelőtt 11 órára értekez-
letre hivt-a -egybe a szegedi szőlősgazdákat, 
hogy megbeszélje velük, vegyen-e a -Homoki 
Szőlősgazdák (Egyesülete Svédországból réz-
gálicot. Minthogy a h.-es polgármesternek, 
aki az egyesület egyik -elmöike, kedden el k-el-
lett utaznia, a gyűlésen Ormódy Béla elnö-
költ. -Egy svéd -gyár 5 korona 50 fillérért 
a jánlot t rézgálicot, a -gaz-dták ezt azonban 
tul -magas árnak tartották. Az ülés alatt 
Rózsa Bélától, Norvégiáiból kiét távirat ér-
kezett. 'Az egyikben 20 vaggon olcsóbb rézgá-
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lieot ajánlott, -a másikban pedig jelezte, 
hogy szombaton Szegedre érkezik. Ezért a 
-gyűlést felfüggesztették s a gazdákat va-
sárnapra hívják isimét össze. 

— Tanácskozások Bécsben a jövő gaz-
dasági alakulásáról. Bécsből jelentik: Csü-
törtök délután tanácskozás volt a közép-
európai gazdasági egyesületek vezetői kö-
zött a német birodalom és a! monarchia gaz-
daság politikai viszonyának jövő alakulásá-
ról. Ezen a tanácskozáson azokat az irány-
elv-eket állapították meg, amelyeknek alap-
ján a közép európai gazdasági egyesület to-
vábbi munkájá t v-ezetni fogják. A tanáes-
k-ozálson Gűwther Ernő sicililesw-igjHhcfistei-ni 
herceg elnökölt. A német birodalmi gazda-
sági központot Dicksen titkos tanácsos, a 
gazdasági egyesület alelnöke képviseli, osz-
trák részről báró Plener ési Exner titkos ta-
mláicsos-ok, a. magyar legyiesület képviseleté-
ben pedig Wekerle Sándor, Szterényi Jó-
zsef, Osztrolucky és dr. Gratz Gusztáv kép-
viselő vesznek részt a tárgyalásokban. 

— A Nőegvesölet a pyermekekért. A 
rók-usi óvóintézet ujjáépitése alkalmával az 
Országos V-örö-s -Kereszt nagyobb összeggel 
hozzájárult az építkezési költsósrekhez. A 
Szegedi Kisdedévé- és Jótékony Nőegyesület 
akkor azt a kötel-ezettísjége-t vállalta, ho-gy 
hozzájárulás fejében minden év Erzsébet 
n-a-pján .12 szegéíny ovodás-gyer-meket téli ru-
hával lát el. Ennek' az -elvállalt kötelezett-
ségének az -egyesület november -19-én: tesz 
eleget, amidőn az egyes óv-óintéz-etekből és 
napközi otthonokból kijelölt gyermekeket 
télirubával felöltözteti. Ez .alkalommal a 
P-Ejtőfi iSá.niöor-siu-gáriiti óvóinté'zetbsn |fo(g 
az adományok kiosztása megtörtén,ni, még 
peidig péntekem délután 3 órakor. A kiosz-
tásra ,az egyesület elnöksége -ez -uton íhivja 
meg az egyesület tagjai t s a szivies érdek-
lődőket. 

— Meehívó. A Szegedi Leányegyesület no-
vember 31-én fél tizenkét órakor ny i t j a meg 
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népkonyháját, amelyre -a tag-okat tisztelet-
tel -meghívja. Az elnökség. 

— «z elese11 ,4ls. A P. N. irja ezt a jóizü 
szegedi történetet: Nis 'bevétel© -napján tör-
tént. 

Ezüstgombos kék dolmányban, kurta-
szára pipával a fogai között önérzetesen -sé-
tál a szegedi polgár a Bol dogasszony-sugár-
uton. , I 

Hetykén kopog a csizmája az aszfalton. 
A civis, .akinek több mint kétszáz liold föld-
je van, leereszkedően fogadja az ismerősök-
nek köszönését. 

Egyszerre csak szembe jön vele egy hir-
lapiró, akit -még a választások idejéből is-
mer. -A civis most már barátságos-an bólint 
a fejével és -meg is szólítja az újságírót: 

— 'No, mi ujsáig, szerkesztő uram? 
— Nem hallotta meg? Nis -eles-ett. 
— Elesött? — feleli sóhajtva a civis. — 

Szögény! De ugye, nem vót szögedi embörf... 
— Megszűnt a Szegedi Honvédegyesület. 

A Szegedi Honvéd Egyesület tagja i közül 
már csak három öreg, negyvennyolcas hon-
véd járkál köztünk. Az egyesület elnöke 
ezért bejelentett-e -a miniszternek az egyesü-
1-et feloszlását, A miniszter a 'bejelentést tu-
domásul vette s az egyesületnek 64 koronát 
kitevő vagyonát a budapesti Honvéd Egye-
sület, a zászlót és -pecsétet pedig ia szegedi 
múzeum -kapja. 

— A Nemzeti Muzeum kérelme. A Magyar 
Nemzeti iMílzeum mindenféle nyomtatványt 
gyűjt , mely a b á b o m r a vonatkozik. Ezért 
felkéri a hatóságokat és a közönséget, liogy 
.minden háborús nyomtatványból egy-egy 
példányt küldjön meg a Nemzeti iMluZeium-
nak. ' - i 

— A javadalmi bizottság ülése. A java-
dalmi bizottság Balogh Károly pénzügyi ta-
nácsos elnöklettel alat t hétfőn dléJütá-n négy 
órakor ülés-t tart a városháza bizottsági ter-
mében. Az ülés tárgya: a mult hónapi üzlet-
eredmény bemutatása. 

— A Szeged! Nő'par é ' Háziipar Egyesület 
vezetősége közli, hogy iskoláját a Bokor-
házból Tisza Lajos-kör ut 17. sz. alá helyez-
te át. Az isk-ola három osztályból áll, a nö-
vendékek szakszerű oktatást nyernek a fe-
hérnemű és felsőruha varráshói, továbbá 
fdhérhimzésből és -megtanulják -mindennemű 
divatos és praktikus kézimunka elkészítését. 
Beiratkozni lelhet mindén nap 8—il2 óráig. 
(Tisza Lajos-körűt 17. I.) Aki tandíjmentes-
ségért folyamodik, igen könnyen megkapja. 

— A szegény gyermekek felruházása. 
A közelgő téli napok beálltára való tekintet-
tel, a Eeleharáti Szeretet Szövetség elhatá-
rozta, hogy a ruhátlan, szegénysorsu gyer-
mekek érdekében nagyarányú felraházási 
akciót imdit. Talán soha nem láttunk annyi 
mezitlábas, rossz, ványadt r uhá jú gyerme-
ket az utcákon, mint imost, amikor a magyar 
apák ezrei hul la t ják drága vénüket a harc-
mlezőkön. A társ-adalomnak kötelessége gon-
doskodni a didergő, szegény kis lelkekről, 
megóvni őket az időjárás viszontagságaitól 
és ilyen, módon is biztosítani, megmenteni a 
jövő emberanyagát. A Eélehaíráti Szeretet 
Szövetség -már hetekkel ezelőtt gyűjtési ak-
ciót indított s ezen megkezdett mozgalom si-
keres folytatásául és befejezéséül azzal -a kié-
résslel fordul Szeged -megértő közönségéhez, 
hogy minden olyan ruhadarabot, amelyet a 
családban használni, értékesíteni nem le-
het, bocsássa a 'Szövetség rendelkezésére. 
Felsőruhákat, fehérnemű-eket, kabátokat, de 
főleg cipőket, bármilyen av-ultak, elhasznál-
tak is legyenek, a szövetség a lleghálásabban 
fogadja. -Aki teheti, a ruhákat fejtse szét, és 
kitisztítva (egymáshoz tartozó rab-ada,rabo-
kat egy csomóiba kötve) küldie el. Az adp-
má,nyok az összes kerületi rendőrlaktanyák-
ba küldhetők. Akinek nincs ideje a ruhák 
szétfejtésére ós tisztítására, az küldje ugy, 
amint van, -a. szövetség minden ruhadara-
bot fertőtlenít és! müh.ínyében feldolgoztat. 
Már ezideig is igen s-ok anya jelentkezett a 
szövetségnél abból a -célból, hogy segitségére 
lesz a -szövetségnek a rahanemüek feldolgo-
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Igazgató: VAS SÁNDOR. Telefon 11-85. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

Az idei évad eseménye. 

Mária Carmi 
második fellépése 

A hivatalos felesig 
Nihilista d r á m a 5 felvonásban. 

< * ? é k 4 r ^ u e V a l a m i n t a z u j 
W ' w A W f t i s k i s é r ő m ű s o r ! 

Előadások: pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 
a délután 2 órától éjjel 12 óráig. 


