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Megnyílt a jótékony 
babakiállítás. 

(Saját tudósítónktól.) Mintha egy bájos 
gyermek álom elevenedett volna meg és a 
mesebeli Tündérországn-ak minden kincsét 
Szegedre hozta volna, hogy a babakiállítás 
létrehozóit — amiért a nemes cél érdekében-
annyit fáradoztak — megjutalmazza. Öröme 
telhetett a tündérnek, mikor a buzgó, jóté-
kony hölgyek csoportját meglátta és jóked-
vében -még egyre küldte az ajándékokat. — 
Egyszer csinos parasztlánynyá változott a 
tündér és oljfestményeket hozott, ma jd mar-
cona harcosnak öltözött és negyvenhatos ba-
kamiumdérban adta át -a fekete és vörös kram-
puszokat 

Ma csak a sajtó képviselőinek mutatta 
be a kiállítást Nónay Dezisőné, akinek a jóté-
kony vásár megteremtésében -és rendezésé-
ben oroszlánrésze van. De részt kért a mun-
kából Maiina Gyuláié, Félegyházy Páltoé, 
Shwoy Kálmánná és Bernedics Jenő-ne is. Az 
egyes árusító sátrakban Maiina Irén, a Jezer-
nitzky nővérek, Ottovay Istvánná, Rohr Ja-
kabné, dr. Rorpási Gyuláné és rn'ég számo-
san buzgólkodtak. 

A kiállítás a városi felsőkereskedelmi 
iskola tizenhetedik számú termében -van-, 
szombaton délelőtt tiz órakor n-yiliik meg 
minden feltűnés és — a mostani időkhöz nem 
méltó — zaj élikül. 

* 

Fonott virgácsokkal dúsan megrakott 
karácsonyfát pillantunk meg mindjárt a 'be-
járatnál. Előtte egy díszített asztalon fonott 
kosárkáik, bonbonniérek, retikülök: Maróczy 
Gézámé ajándékai. Fekete 'és vörös ördögök 
serege tarkítja az egyik sarkát a szobának, 
mig a másik sarokban százszámra vannak 
nemzeti és szövetséges zászlócskák felhal-
mozva. Nagy, színes ernyő alatt Ízléses tű-
párnák, asztalfutók, tiillaplikációk. 

A bársonyvasalási munkák és kerevet-
diszpárnák külön vannak elrendezve, köztük 
néhány igazán szép: a Réthy Zsuzskáé és 
Aczél Maryé. A másik asztalt kékselyem kri-
nolinos teameiegitő baba uralja. Ott van -a 
baba óvoda, apró, kedves, figorákkalö -a ba-
habadisereg, a baka, a tüzér s a világ legszebb 
katonája: a huszár. A baba óvoda a Hadse-
gitő Bizottság hölgytagjainaik ajándéka. Az 
Ekkert nővérek Ménkű örzsi szegedi kofa-
asszonyt áldozták fel a jótékonycéira, — 
hála Istennek — csak porcellánbót. 

Hadifoglyaink galériája orosz, szerb, 
francia katonáikból van összeállítva. -Hogy a 
kép -teljes legyen, •skót szoknyás angol 'har-
cos húzódik meg a háttérben alázatos hands 
off állásban. 

Gyermekmenhely, kórház, five o'clock 
tea, esküvő, rokokó, :Biedermever és ki győz-
ne mindent elsorolni. 

A Siketnéma Intézet növendékei számos 
saját készítésű játéktárgygyal járultak hozzá, 
hogy a kiállításon minden lepven, amit csak 
el lehet képzelni. A Felebaráti Szeretet Szö-
vetség munkadélutánjain készített festmé-
nyek, ké z inruoka ál Ív á ny ok is fel találhatóik. 

* 

Az árak mérsékeltek, van negyven fillér-
ért virágállvány és van negyven koronás ba-
bakollekció. Az első vásárló Bemátsky Kor-
nél ezredes neje volt, -egy csinos keztyiido-
bozért — a jótékony célra való tekintettel, — 
három koronát fizetett egy korona helyett. 

A kiállítás jövedelme -részben a Vörös-
kereszt-kórháznak, részben szegény gyerme-
kek felruházására jut. 

HÍREK 
oooo 

A török Vörös Félhold képeslevelező-
apjait 20 fiilérért árusítja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Levél a harctérről. 
Azt hallottam, odahaza nem szól már az ének, 
Azt hallottam, odahaza sirna-k mind a vének, 
Azt hallottam, -egy kis házról gyász lobogó 

in t le 
S agy koporsót sok-sok legény gyászvirággal 

hint be. 

Azt hallottam, odahaza üres egy ház tája, 
Azt hallottam, virág helyett ifalevél hull rája, 
Azt hallottam, odahaza busább már az este 
S egy csillaggal kevesebb van a kék égre 

festve. 

És hallottam, hogy egy leány esküvőjét várja, 
Azt üzenem a hűtlennek, most indul el éppen, 
Most indul a Halál elé elfelejtett pár ja! 

'Sipos János. 

— A szegedi kamara a kereskedők és 
iparosok bevonulásának elhalasztásáért. A 
kereskedelmi és iparkamlarák nemrég együt-
tesen jártak -el- a pénzügyi és fcer-eskedelem-
iigyi minisztereknél, ho-gy a december 6-i-ki 
bevonulás kötelezettsége a kereskedőkre és 
iparosokra, valamint pénzintézeti tisztvise-
lőkre legalább az ünnepek -utáni időre o-dáz-
-tassék el, hogy az üzletek a karácsonyi fo-
kozottabb forgalmat lebonyolíthassák s a 
pénzintézetek is elvégezhessék -az évi zárlat 
előkészítésével járó (munkálatokat. A 'honvé-
delmi miniszter a pénzintézeti tisztviselőkre 
vc-nialikozóan kedvezően -határozott is. Err-e 
való tekintettel ma -a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara külön távirati felterjesztést 
tett a kereskedelemügyi miniszterhez, Inogy 
a kereskedők és iparosok is részeltessenek 
legalább -atiban az előnyben, amelyet a pénz-
ügyminiszter a pénzintézeti tisztviselőknek 
kieszközölt. 

— A pénzintézeti tisztviselők bevonulá-
sának elhalasztása. A honvédelemügyi minisz-
ter ma 'távirattál tudatta a szegedi kereske-
delmi és iparkamarával, hogy megengedte, 
imikép ,azoik a pénzintézeti tisztviselők, akik-
nek felmentése érdiekében a kamara 'decem-
ber 2-át megelőzően pártoló felterjesztést 
t-ett s akiknek december 6-án kellene bevo-
nulnick, mindaddig megmaradhatnak polgári 
foglalkozásuk körében, amig a felmentés 
iránti kérelmük ' eliintézést nem nyer. Az e 
rendelkezés szerint december 6-án be nem 
vonuló pénzintézeti tisztviselők igazolása, a 
kamara feladata s ezért az érdekelteknek a 
kereskedelmi és iparkamaránál! kel-1 jelení-
kezniök az igazolásukhoz szükséges adatok 
közlése érd-ekében. 

— Anyák tanácsadója. A szegedi feminis-
táknak a Gyakori ti Tanácsadójuk létesítésé-
hez ós fennállásához fűzött reményei mind 
igen szépen valósulnak meg. A hézagot pótló, 
áldásosán működő intézmény látogatottsága 
mindinkább fokozódik, népszerűsége növeke-
dik, mind több lesz azoknak a száma akik 
felkeresik, hogy ott utbaigazitásban és fel-
vilá-gositásbau részesüljenek. IA legkülönbö-
zőbb ügyeikkel fordulnak bizalommal a Ta-
nácsadóhoz azoknak elintézéséhez támoga-
tást kérve. A szegények itt t á r j ák fel nyomo-
rúságukat teljes valójában, tudva, hogy ott 
őszinte -részvétre, megértő lelkekre találnak, 
akik teljes igyekezet ükkel törekednek oda-
batni, hogy a .gyámoltalant tanáccsal segít-

sék, a kétségbeesettnek1 u j erőt kölcsönözze-
nek, az ügyefogyottnak megmutassák a se-
gélyforrást, a megtörtet vigasztalásban ré-
szesítsék. A Tanácsadó igyekszik ama szerv 
lenni, amely a városunkban fennálló szoci-
ális és humanitárius intézmények között a 
kapcsolatot fenntart ja . Ujabban a Gyakor-
lati Tanácsadó — mondhatni, — „az anyák 
tanácsadója" is lett. Az egyesület anyavédel-
mi munkájával kapcsolatban, számos áldott 
állapotban és sz-ülés után levő nő fordul meg 
az irodában. Az egyesület szeretetteljes 
gonddal igyekszik a megélhetés kinzó gond-
jaitól mentté tenni őket, felhív,a rá juk mind-
azon intézmények figyelmét, amelyeik Szege-
dien az anyavéd-elem nemes ©óljait szolgál-
ják. 'Számos anya gondol már hálatelt sziv-
vel a Tanácsadóra, mint amely szorultságá-
ban szeretettel karolta fel és nem engedte 
sinyleni abban az időben, amikor léte leg-
szebb feladatának felel meg, az életadás 
szent hivatásának. (Az egyesület ezúton is ké-
ri a közönséget, -hogy az anyákat uta-sitsa bi-
zalommal a Gyakorlati Tanácsadóhoz, mint 
aliol nagy készséggel igyekeznek az anya, 
valamint csecsemője részére a -társadalom 
teljes érdeklő-dósét felkelteni és támogatását 
biztosítani. 

— Kitiintetés. A hadsereg Rendeleti Köz-
lönye az alábbi 46-osok kitüntetéseit közli: A 
li adidiszitményes 3. osztályú katonai érdem-
kereszttel .tüntette ki a király dr. Sisák 
Benjámin tartalékos hadnagyot. A legfelsőbb 
dicsérő elismerés (Signom laudis) tudtul ada-
tott: Csulconyi Ferenc, Tarján Pál és Kovács 
Ferenc tartalékos hadnagyoknak. Bronz vi-
tézségi érmet kapott: Kovács János tizedes, 
a szegedi 46. gyalogezredben. 

— Miskolczon olcsó a fa és a szén. Mis-
kolcról jelentik: Miskolc város törvényható-
sági bizottsága közgyűlést tartot t , mely egy-
hangúlag elfogadta dr. Nagy Ferenc polgár-
mesternek a város közélelmezésére vonatkozó 
nagyszabású előterjesztését, örömmel vették 
tudomásul, hogy a polgármester .gondosko-
dott a városnak fával és szénnel való ellátá-
sáról is. A fát, amelynek á ra most 6 korona, 
a város 5 korona 20 fillérért fogja szállítani 
ós a hasábfát még jóval olcsóbban. A ha iba-
vonultak' családjai még olcsóbb áron kapják 
a fát, mint -a többiek. A szén ára is alacso-
nyabb lesz. A város eddig, közel 100 vaggon 
szenet raktározott be. Ezenkivül a polgár-
mester gyermekotthont is létesített, ahol azok 
az .anyáik, akik a háború következtében kény-
telenek voltak munkát, vagy foglalkozást 
vállalni, elhelyezhetik a -gyermeküket addig, 
amig munkában vannak. A gyermekeket 
ebben, az otthonban ingyen tejjel táplálják és 
gondozzák. <A közgyűlés tízezer koronát sza-
vazott meg az ingyentej céljára a közélelme-
zési vállalatból származó -nyereségből. 

— Végetért a nemzetközi vörös-kereszíes 
bizottság tárgyalása. Stockholmból táviratoz-
zák: A Svenska Telegram Bureau a követ-
kező hivatalos közleményt adta ki : 

A dán, a -német, az osztrák és magyar és 
az orosz vörös kereszt képviselőinek Károly 
svéd herceg védőségével tartott értekezletet 
ina este a jegyzőkönyv aláírásával befejez-
ték. Ez a jegyzőkönyv tartalmazza az érde-
kelt 'kormányoknak javaslandó határozato-
kat és kívánságokat a -hadifoglyok elhelye-
zése tekintetében. Az értekezleten mind-végig 
teljes volt az egyetértés. Az összes határoza-
tokat egyhangan hozták. Károly henceg ja-
vaslatára az értekezlet indítvány ózni fog ja 
ivegyes bizottság létesítését, amely három 

semleges: egy dán, egy svéd és egy svájci 
tagból, -továbbá hat másik, nevezetesen egy 
német, egy osztrák, -egy magyar és Ihárom 
orosz tagból állana. A bizottság fö ladata az 
lenne, hoigy a két hadviselő fél internálási 
táborait megtekintse és esetleg jelentést te-
gyen az illetéke® hát-óságoknál a megállapí-
tott rendellenességekről. Az értekezlet részié-


