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kir. fensége és gróf Tisza István miniszter-
elnök a délvidékien lefolyt hadmiiveletek 
szempontjából katonailag értékes szolgálatok 
teljesítéséért dr. Dellimanics Lajos kormány-
biztosnak és a közigazgatási hatóságoknak 
elismerésüket fejezték ki. 

— Mesedéiutánok. Szép eszme megvalósí-
tásával foglalkozik ismét a Feministák Sze-
gedi Egyesülete agilis vezetősége. Szülők és 
.pedagógusok tapasztalják, hogy a háború, 
mely most a felnőtteknek is minden idegszá-
lát leköti, a gyermeki fantáziát is majdnem 
kizárólagosan és valljuk be, gyakran igen 
egyoldalúan foglalkoztatja, sőt pedagógusok 
állitása szerint gyakran károsan befolyásol-
ja. Szükséges a gyermeki fantáziának más 
tápot is adni, szükséges egyáltalában a gyer-
mek kellően megválogatott és ellenőrizett 
szórakoztatásáról gondoskodni, azonban .erre 
kevés alkalom nyílik. íMozik és színházak, 
csak igen ritkán irányithatják műsorukat a 
gyermek igényeihez és a vasárnap délutáni 
színházi előadásokat iá csak 'megalkuvással 
lehet a gyermekek szempontjából megfele-
lőknek találni. Ezen a hiányon akar incst 
•a Feministák ' Szegedi Egyesülete meseöél-
idá.nok rendezésével segíteni. A cél, hogy a 
gyermek tanulságosan, erkölcsneníesitőe11 ós 
lelket üditően szórakozzék, és a rendező-
bizottság — mely írók, pedagógusok ós lelkes 
szülőkből áll — maga is garancia arra, hogy 
ezt a célt elérik. iHogy ne csak a módosabb 
gyermekek, hanieim a legszegényebbek is lá-
togathassák a mesedélutánokat, gondoskodás 
történik, liogy az iskolák szegény növendé-
kei díjtalanul mehessenek! el. A mesedéiutá-
nok havonkint legalább egyszer a Korzó-
mozi helyiségeiben tartatnak, melynek tulaj-
donosai a legnagyobb kéiszsóggel bocsájtot-
ták a helyiséget a nemes cél érdekében a 
Feminista Egyesület rendelkezésére. iMüsort 
esetről-esetre közöl a rendezőség. 

— Sebesült katonák szórakoztatása. Akik 
az érettünk vérező, sebesült katonák szóra-
koztatására, ifelvidámitására törekszenek, 
azok minden elismerésre érdemesek. Ez az 
elismerés illeti meg a szintársnlat öt tagját, 
akik ma délután ügyesen összeállított műsor 
keretében szórakoztatták a 'Vöröskereszt-
egyesület ujszegedi kórlházáhan kezelt és 
ápolt sebesült katonáinkat, akik boldogan 
hallgatták az egyes számokat és hálásak vol-
tak nemcsak a nyújtott élvezetért, de azért 
is, hogy rájuk gondoltak. Gömöry Vilma 
verseket .mondott, iSolymosy Sándor kuplé-
kat adott elő, Kohúri iKlári és iMatúny Antal 
táncolt és énekelt, Bende László pedig sza-
valt ós nótázott. A tánc és énekszámokat 
Solymosy Sándor kísérte zongorán. 'A szín-
társulat tagjai nemlcsak a beteg katonák, 

hanem a közönség hálájára is számot tart-
hatnak, ha (folytatják szórakoztató 'előadá-
sukat és szereplésükkel egy-egy boldog, 
örömteljes órát szereznek sebesült katonáinik-
mak, akik egy hosszú .és boldog életre érde-
mesek. 

— Nem hagyta jóvá a belügyminiszter 
Kolozsvár ötmilliós hadikölcsönjegyzését. 
Kolozsvárról jelentik: Tegnap szenzációs 
tartalmú leirat érkezett .a belügyminiszter-
t ő l Kolozsvár városához: a kormány nem 
hagyta jóvá Kolozsvár városának ötmilliós 
jegyzését. Kolozsvár városa tudvalevőleg 
három vidéki és két budapesti pénzintézet-
nél egy-egy millió koronát jegyzett, olyan 
formán, hogy a kötvényeket 100 százalékos 
lomibardkölesön fejében az illető pénzintéze-
teknél .lekötötte. A belügyminiszter leiratá-
ban kijelenti, hogy Kolozsvár városának 
hadikölcsönjegyzését csak abban az esetben 

hagyhatja jóvá, ha Kolozsvár városa bizto-
sítékot tud nyújtani arra, hogy a lombard-
köesönt az 1917. esztendőig ki tudja fizetni. 
A leirat tendenciája kétségtelenül az, hogy 
a belügyminiszter nem akarja, hogy a város 
kitegye magát annak a veszteségnek, amely 
bekövetkezne, ha a lombardkamat az 1918. 
évtől .kezdődőkig felülmúlná a 6 százalékot. 

— Szegedi festőművész sikere a buda-
pesti tárlaton. Pénteken nyilt meg Buda-
pesten a téli tárlat, amelyen a főváros és 
az ország festőművészeinek színe-java vesz 
rész a legkiválóbb alkotásaival. A pesti la-
pok hosszabb referádában számolnak be a 
művészi .eseményről .és ennieik során meg-
emlékeznek .az elismerés és dicséret hang-
ján Ileller Ödönről is, a kiváló szegedi mű-
vészre!, akinek talentuma az .országos vi-
szonylatiban. is méltó ihelyet foglal: el. 

— A Nővédő Egyesület lelkigyakorlatai. 
A .Szegedi Katbolikus Nővédő Egyesület de-
cember 1., 2., 3. és 4. napjain délután 5 órai 
kezdettel, az alsóvárosi apácazárda díszter-
mében lelkigyakorlatokat rendez. A lelki-
gyakorlatok szónoka dr. Zadravecz István, 
kormánytanácsos, ferencrendi zárdafőnök, a 
kiyáló cgybázszónok lesz. A lelkigyakorla-
tokra az egyesület tagjait s vendégeket is 
meghiv ;az elnökség, amely a személyre szó-
ló meghívókat a jövő bét folyamán bocsát-
ja ki. 

Rossz üzlet a rézgálic4nr<itás. Amikor 
a gazdák nem tudtak rézgálioot szerezni, a 
hatóság megbizásából Völgyesy János városi 
gaz'dász 23,991 kiló rézgálioot szerzett be 52 
ezer koronáért. Az eladásnál, mint a szám-
vevőség jelenti a tanácsnak, 2807 korona 
liiá.ny mutatkozik; súlyban 1600 kiló .a hiány. 
A számvevőség azt javasolja, hogy a hiány-
zó összeget i r ják a gazdász teribére. A tanács 
felszólítja Völgyiesyt, hogy nyolc nap alatt 
terjesszen be jelentést az ügyről, hogy rneg-
állapithassa, mi az oka a hiánynak. A tanács 
a gazaász jelentésének beérkezéséig felfüg-
geszti határozatát. 

— Héborus költészet. Böhm Endre, a sze-
gedi főreáliskola 4. osztályának tanulója, a 
kinek az apja .a harctéren küzd, irta ós küldte 
be nekünk az itt következő verset, amelynek 
cinie „A szerb csatatéren." 

A szerb csatatéren őszi szelek járnak, 
Feledtetik velem melegét a nyárnak... 
Szerbia szivében Kragujevác előtt 
Haza gondolással űzöm el az időt. 

Gondolkozom .azokról, 
akik engem várnak, 

Gondolkozom azokról, 
kik szivökhe zárnak; 

Aranyos kicsinyeim 
vájjon mit .csinálnak1?... 

A szerb csatatéren ádáz csaták dúlnak, 
Legvéresebbjei ezen 'háborúnak; 
lEgy veszendő ország .utolsót vonaglik, 
Utolsót sóhajt még, aztán szerte foszlik... 

(Meghallgatja az isten 
drágáim imátok: 

Talán majd karácsonyra 
haza jön apátok, 

Hogy összecsókolja 
a ti csókos szátok. 

— Télfruha a szegény gyermekeknek. 
A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegyesü-
let november 19-ikén, Erzsébet napján tizen-
négy szegény óvodás-gyermeket téliruhával 
látott el. Az adományok kiosztása a Petőfi 
Sándor-sugáruti óvóintézetben ment végibe, 
A kiosztásra megjelentek a Vöröskereszt 
.Egylet szegedvárosi választmánya képvisele-
tében Worsikovszky Károlyné, iRaskó Ist-
vánná 'és Vajda Róláné. A városi tanácsot 
dr. iGaál Endre tanácsnok képviselte. Az ün-
nepséget Polgár Lászlóné elnöknő nyitotta 
meg, aki a megjelenteket üdvözölte, egyben 
vázolván azt a kötelezettséget is, .amelyet .az 
egyesület a ruhakiosztással magára vállalt 
s amelyet fogadalmához híven évtizedek óta 

teljesít is. A gyermekek szavaltak s hálásan 
köszönték meg az adományokat. Az ünnep-
ség Hauser Rezső Sándor titkár beszédével 
ért véget. A kiosztás után a nőegyesület a 
fölruházott .gyermekieket megvendégelte, 

— Uj h e l y i s é g k ö l t ö z ö t t az Otthon. A 
Szegedi Tisztviselők Otthona kiköltözködött 
a Kass-vigadóban vo.lt helyiségeiből és a 
Feketesasutca .21. szám alatt lévő Holtzer-
féle házban bérelt megfelelő 1 helyiséget. Az 
uj helyiség berendezése .már elkészült és ab-
ban az egyesületi élet .meg is indult. 

— Népies előadások. A Szegedi Szabad-
oktatási Egyesület népies előadási ciklusát 
megkezdi. Az első előadás 21-én, vasárnap 
délután 4—6-ig lesz a következő program-
mal: 1. Hyninus, énekli a tanítóképző intézet 
dalkara. 2. .Megnyitó beszéd, mondja Jánossy 
Gyula, elnök. 3. A világháború tanúságai, 
előadja Gallér Kristóf tanítóképzői igazgató. 
4. A modern kultura fejlődésének technikai 
eszközei, előadja Herusch Artúr felsőipar-
iskolai tanár. 5. Szózat, énekli a tanitófcépző 
intézet dalkara. Naszády József, tanár veze-
tésével. Belépő dij nincs. Az egyesület ve-
zetősége kéri a közönséget, hogy az előadá-
son minél számosabban megjelenni szíves-
kedjenek 

— HADIKÖLCSÖNT lehet még jegyezni 
a főispáni hivatalban és a postahivataloknál. 

— Szegény gazdagok. A magyar irodalom 
legnagyobb mesélőjónek, Jókai Mórnak 
egyik legnépszerűbb jéís legismertebb! 'regé-
nyéről készült liat felvonásos film-dráma 
dominálja a Korzó-mozi jövő heti műsorát. 
A Szegéiny gazdagok-at a mozi .minidig elő-
zékeny igazgatósága szombatom délután be-
mutatta a sajtó képviselőinek és .meghívott 
vendégeknek. Az első Jókai-film ifényesen 
sikerült. A mozi ifőkellétke az akció és a Sze-
gény gazdagok annyira gazdag szines, meg-
kapó és nagyszerű eseményekkel, hogy a hat 
felvonás számára bőven jutott belőlük. A 
regényt majd mindegyikünk fejlbül tudja, 
kit ne érdekelne iliá.t iFatia Negra regéinyes 
alakja, a törékeny Henriette, a lángoló Vám-
hidy Szilárd és a különc Lapussa iDemeter 
a mozivásznon 1 Ki ne nézné érdeklődéssel 
és örömmel azt a mozidarabot, amelynek 
filmre alkalmazása szerencsés, ügyes és ötle-
tes, rendezése korlhü és művészi, színészei a 
regényt megértőik, játékban és megjelenés-
ben a korhoz alkalmazkodók. Az első Jókai-
film pénteken, szombaton ás vasárnap kerül 
bemutatóra a Korzó-moziban. 

— November 26-án kezdődik a téli vásár 
Szegeden. A szegedi téli vásár november 26-án 
kezdődik. November 26—27-én sertésvásár, 
28—29-én baromvásár, 28-tól december 5-éig 
a kirakodóvásár tesz. 

— A tábori posta csomagforgalma. A 
szegedi postafőnökség közli, hogy az ismert 
.feltételek .mellett ujabban a 142, 1,63, 172, 174, 
212. ós 354. számú tábori postáikhoz is lehet 
csomagot feladni. 

— A Szegény gazdagok előadásain e hó 
26., 27. és .28-án, pénteken, szombaton ós va-
sárnap számozott helyek lesznek. Jegyek 
válthatók a Korzómozi pénztáránál. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

FR0MMER, BROWNING, 1914. modelu s t eye r pisztolyok 
Sebtik Mihálynál Szeged, Valér ia- tér kaphatók . 

Bélyeggyűjtők 
figyelmébe ajánlom a legújabban érkezett 

lilieiiességel. 
Várnay L. könyv- és papirkereskedése. 


