DÉLMAG YAEORSZÁG

Szeged, 1915. december 5. *
polgárság. Az elnökön és jelöltökön kiviil 'felszólaltak: Miskolczy Gyula, Vékes Bertalan,
Tömörkény István, Kiss Gyula és mások. Az
értekezlet elhatározta, hogy a választás napjáig penmaneneiában marad.
— Meghívás. A Szegedi Jótékony Protestáns
Nőegyiesület 'folyó év december hó 8-án délután 5 órakor a református székház (Tisza.
Lajos-körut 37. sz. .a., középső bejárat) tanácstermében választmányi ülést tart, melyre a
Nőegyesület választmányának tagjait tisztelettel meghívóm. Szegeden, 1915. december
•hó 3. napján éNÓnay Dezsőné az egyesület
-elnöke.
— Nagygyűlés a munkásházak ügyében.
Mint értesülünk, az iránt -a nagy értekezlet
iránt, melyet a Feleibaráti Szeretet Szövetség
fog tartani ma, vasárnap délelőtt 11 órakor a
városháza közgyűlési termében s amelyről
már több izben megemlékeztünk, ugy városiunk közönsége részéről, mint ,az ügyben
"közvetlenül érdekeltek körében nagy érdeklődés mutatkozik. Kiváló fontosságot fog
adni ennek a gyűlésnek az, hogy dr. Cicatricis Lajos főispán, aki a szép eszme megvalósításának elejétől fogva lelkes hive, szintéin. beszédet mond a .munkásház-ak ügyében
•s a hatóság részéről felszólal dr. Somogyi
Szilveszter polgármester is. A nagygyűlés bizonnyá ra erőteljes lendületet -fog adni a cél
megvalósítása -iránt már eddig is megkisérlett lépéseknek és városunk szociális intézményéi egy jelentős alkotással fognak gyarapodni.
— A pénzintézeti alkalmazottak és a
gyáriparosok felmentése. A Küliigy-Hadügy
jelenti: A pénzügyminiszter december 3-án
este az Összes magyarországi kereskedelmi
és iparkamarákhoz körtáviratot intézett, a
melyben ér lesüti a kamarákat, hogy a folyó
évi december 6-án bevonulni köteles -nép-főiké! ők közül azok a pénzintézeti
alkalmazottak, akiknek felmentése iránti kérvény-ét a
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kereskedelmi és iparkamara bezárólag folyó
évi december 2-ig feldolgozta és felmentésük
érdekében javaslatot tett, további
intézkedésig nem tartoznak bevonulni; akiknek a felmentési kérvényét azo-nban a kamarák december 3-án dolgozták fel, azok bevonulni
tartoznak. Hasonló intézkedést tett -a kereskedelemügyi miniszter a gyáriparosokra
nézve is. Az érdekelt feleket a kereskedelmi és
iparkamarák közvetlenül fogják értesíteni.
— Előadások az anyák iskolájában. A
Felebaráti Szeretet Szövetség tudvalevőleg
nagyarányú mozgalmat indított a gyermekhalandóság leküzdése érdekében. E célból
programmjiáha vette a;z .anyák iskolája"-ma.k
megalakítását. Sorozatos előadások keretében kiváló szakemberek oktatják ki az anyákat a legfontosabb tennivalókra; a csecs-e.mövel való bánásimódra, a csecsemő táplálására
s mindarra, a m i a. gyermeknevelés keretiébe
tartozik. 'Az anyák iskolájában ezideig -az.
alábbi ez-a-kfférifiiak ígértek (előadásokat: -dr.
Berend Miklós egyetemi tanár, Diener-Dénes
József dr., Ferenczy Sándor, dr. Pártos Zoltán, dr. Turosányi Imre, dr. Hollós József,
Móra -Ferenc, dr. Orkonyi Ede, dr. Kovács
Ödön, dr. Zadrairecz István, dr. Róna (Móric
és még számosan. Az első előadás vasárnap
délután 2 órakor lesz Alsó-tanyán a Kossuthkutnál levő vendéglő nagytermében. Zadravecz István alsóvárosi plébános a gyermekvédelem vallási vonatkozásairól
értekezik,
Pártos Zoltán alsótanyai tisztiorvos a gyermekkel való bánásmódot ismerteti.
— Halálozás. Klein Salamonná, Hauser
Amália szombaton 76 -éves korában -meghalt.
Az elhunyt úrnőben Bach Jenőmé édes anyját gyászolja. A temetés hétfőn délelőtt 10
órakor lesz a zsidó -temető halottas házából.
— Szombaton délután 3 órakor temették
Horváth
Lajost, a Szegedi Kózmüvesba.n.k
nyugalmazott vezérigazgatóját. A temetésen
a bank igazgatóságán és tisztikarán kiviil sokan jelentek meg az elhunyt tisztelői és ba-

— A béke. A tiroli alpesek közül szabadságra jött egyik tisztiünk beszélte lapunk
szerkesztőségében:
— Tomboló barcok után sok .mindenről
esik szó bakáink között s bizonyára senkisem
veheti tőlük rossz néven, ha néha a békéről
is szó folyik. Akik oly ihrven és aranyi önfeláldozással teljesitik a kötelességüket, mint ők,
szabad azoknak .arról is ábrándozniuk, begy
a háború sem fog örökké tartani. (Mondja az
egyik:
— Alit szólsz komám ugy érzem, hogy
már lcözel van a béke.
— Lehet, hogy igazad van, mondja a koma, csakhogy nem látszik a hegyektől.
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Előadások:

délután 2, léi 4, 5, 7 és 9 órakor.
Számozott
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előadáson.

Rendes

Katona-, diák- és gyermekjegyek csak
vasárnap délután a 2 órás előadásra adatnak ki.

rátái közül. — Vasárnap délelőtt 12 órákor
temetik a Berzsenyi-utca ila számú -gyászházból muraszombati Lfj. Kocor J á r o s t , Kocor János, tanácsos korán elhunyt fiát.
— Megnyílt a babavásár. A karácsonyi
ibabavásár — -amelyről' -már .részletesen beszámoltunk, — szombaton délelőtt tiz órakor
megnyi.lt. Egész nap pezsgő volt -az élet a kiállításon!, mindeniki -elismeréssel 'adózott a
'buzgólkodó -jótékony hölgyeknek és sokan
vásároltak.
— A s z e g e d i hadiadózók. Az elmúlt vasárnap közölte a Délmagy arország a szegedi hadiadózók teljes névsorát. Negyvenegy tétel
akkor még nem volt megállapítva, ezekről
most pótlajstromot adott ki a pénzügyigazig-atósá-g. A pótíajstroiiiban fölsorolt hadiadózóik jövedelmi adóját december 13-án délelőtt
nyolc órától tizenegyig és délutáni két órától
ötig f o g j a tárgyalni az -adófölszóla-mlási -bizottság a városháza bizottsági termében. Ezek
a hadiadózók a következőik: Engels maim
Mór 32,000—1130, Fülöp József 25;29il—890,
Gróf Árpád dr. 28.500—1050, Heiixia.nn Ulés
78,383—3520, Hei-maan Sándor 59,264-3520,
Horváth Móráé 86,000—1320, Kardos Marni
38,600—1520, -Kárász József 40,000—1520, Körös Albert 80000—1050, Kulinyi Ede 36,000—
890, Marad ler Vjlm-cs 30,000—1050, May Ferenc 69/584—3120, May Gyula 54,(336—2(120,
Mayer Áronné 53,400—2330, (Milkó- Ferenc
52,000—2120. dr. Nyilassy Pál (25,844—il050, Oriiiódi Béla 33,301—11220, Ottov'ay István 24850890, Ottov-ay Károly 42,000-1720, Patzau-ar
Sándor 47,763—1920, Popper L. Mór 60,000—
2520, Rózsa Izidor 32,200-4320, Rózsa Mihály
40,200—1720, Scheinberger Antal 60.0002-520, Schorr Ottó 42,000—1720, Stíhwalm János 34,070—1200, Szécsi István 28,280—1050,
dr. Tary József 29,630'—,1050, Tóth Ferenc
48,000.-1920, Tóth Pál 24.000—810, Tóth Péter
80,000—3520, V a j d a Béla 24,000- 81.0, Wertlneimer (Adolf 24,71.4—-890, özv. Vér Jánosn-é
22,100—810, Winkler Imre 25,450—890, W-olf
Miksa 60,000—2520, Wiratemitz Izidor 25,000—
890, Kertész Sándor 22,000—730, Wint.er.nitz
Mártcai 28.000—970, Szűcs Béla 25,000—890
Pcllák Sámuel 48,000—1920 korona.

helyárak.
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— Szegedi fiu az órösz hive é rői. Lindenfeld Sándor, Lindcnfeki 'Bertalan, eukorgyáros fia körülbelül két hónapja az orosz
harctéren van. Egyre-másia küldözgeti haza
a jókedvű és reményekikel teljes tábori lapokat. íA legutóbbiban például azt irja, hogy
az ő frontjára -decemberre jósolják a háború
végét, hogy .remek téli felszereléssel látják el
őket, köztük .nagyszerű lóit mellénnyel. A
harcok
szünetelnek.
— A városi tojás. A városi tanács szombati
illésén Bokor (Pál helyettes polgármester 'bejelentette. h o g y a város által lekötött 40.000
darab tojásbői 14.400 inár útban van. Az
árusításnál a városi gazdász fog felügyelni
arra, nehogy a tojást kereskedők vásárolják
össze. 'Egy-egy vásárló úz tojásnál többet
•nem kaphat. A -tanács a -tojás árát a következőkben 'állapította m e g : Elsőrendű tea tojás
darabja huszonöt fillér, másfajta tojás ára
pedig busz fillér. Szóval: tiz tojás két korona.
— Jótékony gyermekek. Varga Borbála
igazgatónőt kicsiny 'fatnitványai névnapja
alkalmával h«<l ikölcsönk öt vény i: y-r 1 lepték

