
8 DÉLMAGYAR OR SZAG Szeged 1915. december 7. 4 

részletesen feltárni. Nem -kívánunk -a nye-
rendő segély áruértékére sem számadato-k/kal 
előállni. /Csupán azt hangsúlyozzuk, begy 
-gyors és nyomorunkat megszüntető segélyre 
van szükségünk, i&unit lua meg n-e-m -kapunk, -a 
véginség' és pusztulás vár reánk. S tekintve, 
hogy -a tényleges szolgálatban levő tiszt vise-
lők -a 'most 'benyújtandó törvényjavaslat -sze-
rint -uj-abb 86 millió koronára .rugó -segélyt s 
illetve fizetésemelést fognak kapni; noha már 
előzően beszerzési előleget és segélyt is- kap-
tak; mivel a tényleges tisztviselők nálunk jó-
val nagyobb javadalmazásban ós családi pót-
lékban részesülnek és előléptetésre is igénnyel 
ibirnák és a íMagias Koriná-ny mégis .a renid-
kivüli szükségletek (fennforgását rnaga is el-
ismerve, ez -alapon már harmadízben segit 
tisztvisielőin. Miv-el emberileg kegyetlenség, 
jogilag pedig képtelenség volna, hogy a sze-
gényebb, -nyo-morgóhb és már érdeméket -szer-
zett nyugdíjasok segély nélkül íniara.dnának 
a tónyléges t-iszlivlsklökkel -szemlben; mivel 
mi épen olyan hü gyermekei vagyunk ennek 
az országnak és h-ivei a kormánynak mint az 
aktív tisztviselők — de nélkülözünk és szen-
vedünk — bár reá -nem szolgáltunk: .mély 
.alázattal esedezünk: méltóztassék nekünk 
sürgősen bölcs belátásához képest, -de min-
denesetre -a tényleges tisztviselőknek már 
nyúj to t t és még nyúj tandó segélyek összegé-
hez ugyanazon arányban rendkívüli segélyt 
illetve drágasági és családi pótlékot engedé-
lyezni és kiutalványozni. 

— Mikor rossz a községi mérleg. Makóról 
jelein tik: J ó menet-dió szállodája, biztos! 
egzisztenciája volt Boros Sámuelnek -a. há-
ború kitörése előtt, Ott kellett hagynia, mert 
háttá a király szava s becsülettel szolgálta a 
hazát -majd .egy es-zteindeig, ami-g ki -nem szu-
perálták esfcór miatt, !A legsúlyosabb bet-eg-
séggieil megverve hagyta ott -a katonáskodást 
Boros Sámuel, ikeziében az „obsittal" melybe 
be van jegyezve hogy 12 éven át hiven és 
becsülettel tett eleget katonai kötelességének 
s tönkrement egzisztenciája romjain, szinte 

halálra- ítélve u j életet kezdett itthon, Ma-
kón. Baromfi kereskedő lett, s u j pályáján 
segítségére volt egy közeli -rokona, aki szin-
tén baromfi kereskedő, s igénybe vette az üz-
lethez -felesége egész vagyonát is, mintegy 
7000 koronát. iA szorgalmas, jóravaló ember 
még éjj-el is járta a tanyáikat, nappal p-edig 
a szomszédos községeik piacait látogatta. Csi-
nál t is -forgalmat bőven, különösen Ma,gyár-
osán,ádo-n pártolták a piaci kelfák, s különös 
előszeretettel -tartották (fenn a csipagő-gágogó 
portékát -a részére. Annak sem tudta okát -ad-
ni, bo-gy hová lesz a nyereség, az üzleti ha-
szon, melynek lennie ke,11 mivel „jó. üzlete-
ket" csinált -a baromfiva-l s még kevésbé tud-
ta megmondani, hegy hová lesz a pénz-e, -a -ke-
servesen kiizzadott egész alaptőkéje s -a na-
pokban ar ra eszmélt, licgy rövid pár lión-ap 
alatt 12000 koronát vesztett. Most már csak 
egész kicsibe vásárolt, igy egy pár csirkét 
vett s szokása szerint, -mielőtt kifizette volna, 
elküld te- a községi onázs-á-ra megméretni. 
Megmérték e hivatalos cédulát hoztak róla, 
bo-gy a két -csirke 7 bi-ló és- néhány deka. Ez a 
pár hitvány csirke 7 kiló!? csodálkozott B-o-. 
ro-s, hiszen ez nincs több 3 kilónál, a vak is 
lát ja. .És Boros egyszerre ráeszmélt a rejtély 
kulcsára, — megértette-e hogy mio-den mé-
résnél legalább 4 kilóval többet fizetett s eze-
kem a 4 kilókon úszott el -a haszna is a tő-
kéje is. -Hiábaveteő-az á ru t törvényesen meg-
állapított maximális áron, hiába adta el Bécs-
be drágábban vésziteni-e- kellett az üzleten, s 
ezéiit kedvelték őt a kofáik, mert hiába nem 
fizetett többet a maximális árnál, csak jóval 
tud fizette a baromfit. Mikor aztán Boros tisz-
tába jöt a helyzettel, s katonai asisziszienciá-
v-al megállapította a községi -mérleg hibás 
voltát, beállított a jegyzőhöz, s elmondta a 
panaszát. 

— Kérem, hiszen a községi -mázsa már 
ikét éve rossz, mi-árt nem mért -a sa já t mérle-
gén? 

Tehát Ma-gyarcsa-nádo-n két év ót-a rossz 

Szerdái? és csütörtököt? 

Dráma 4 felvonásban. 

Csak semmi botrányt. 
A főszerepben 

Vígjáték 3 felvonásban. 

Komlósy lika színművésznő. 

Előadások: szerdán délután 2 órától éjjel 12 éráig, 
csütörtökön 5, 7 és 9 órakor. 

a község mázsája és ezt tudták. Mégis mér-
tek ra j t a ! 

— A szegedi Szent-Egylet december 16-án 
délután 5 órákor rendes közgyűlést tar t a zsi-
dó hitközség -nagy-termében. Napi-rend: 1. 
Két jegyzőköny-v-hiti: 1 esitő kiküldése. 2. Je-
lenté-sok és előterjesztések. 3. U j tagok és fiuk 
felvétele. 4. Az 191-6. évi költségvetés előirány-
zata. 5. Öt s ^ m vizsgáló-bizottsági tag vá-
lasztása. 

— 200 %-os élelmiszer drágulás da-
cára, a minőség és tápérték csak éppen egy 
cikknél emelkedett a drágulás arányában, mert 
a most forgalomba kerülő Központi tejcsarnok 
dán vaja, hogy mennyivel jobb mint azelőtt azt 
egyáltalán számokkal kifejezni nem lehet. 

— Kézimunka kiálliiás. A Szegedi Szabad-
oktatási /Egyesület -a belvárosi ovod-a helyisé-
geiben jótélk-cnyeélu kézimunka -kiállítást 
rendez. A kiál-litás sikerének érdékébein fel-
kéri az egyesület vezetősége Szeged város kö-
zönségét: sz-iv-eskedjeneik különböző kézimun-
káikat, -himizláseikiet, -csipkéket, rajz- és festmé-
nyeiket -bő-rbeéigettési és egyéb háziipari -mun-
kákat, vagy ezekből összeállított kész tár-
gy,ak-at a rendezőséghez ju t ta tn i (belvárosi 
ov-oda.) A beküldött tárgyaikra vonatkozólag 
meg kell jelölni ho-gy mely tárgy-ak adhatók 
el s mily áron, -melyek/ maradjanak meg -a 
kiállító tu la j d-on-ábain és esetleg melyük azok 
-a tárgyak, -amelyeket ,a jótékonycélra -egé-
szen átenged. -A kiállítás jövedelmét felerész-
ben -a szegény iskolás -gyermekek felruházá-
sára, felerész-ben pedig /a háborúban elesett 
tanügy-i emberek árváinak segélyezésére for-
dítják. -A kiállítás ünnepélyes megnyitása de-
oe/miber 12-én délelőtt 11 ór akor lesz, 

— Az utazó halála. Weisz Izidor utazót 
v-asárnap délben a Báró Jósika-utca 19. szám 
alia-tt levő lakásá-n az. ágyban hanyiattfekve 
halv-a találták. Az utazót elhatalmasodott, 
súlyos tüdőbaj a ölte m/ag, -mit az orvosi vizs-
gálat meg is állapított. Temet/ése szerdáin 
délután lesz. 

— Egy fenomenális találmány. Adler J. 
Berlinbe származott honfitársunk révén egy 
olya-n világraszóló találmányt lesz alkalma. 
Szeged város közönségének néhány nap múl-
va megnézni és megvenni, -amely ifölülmul-
hatatiain 'használhatóságával méltán fog for-
radalmat kelteni -a; háztartásokban. -A talál-
mány oly légnyomásai m-oságé-p, -amely t-elj-es 
fölszerelésével -fél kilogrammot nyom -és 45 
ki'logram sulyu légnyomást ké-p-es -kifejteni 
egyszerre. Negyvenöt perc alatt annyi ruhát 
mos, mint egy mosónő, h a egy in-apon á t egy-
folytában dolgozik. Érd-ekes, hogy a.z egész 
gépezet 14 kcr-oniába kerül és- el leli-et végezni 
a nagym-osást vele, anélkül, hogy vizbe kel-
lett vein,a tenni a kezeket. A .feltaláló szerint 
a r ra miéig nem volt eset, hogy bárki is, aki 
ezt .a. mosógépet megszerezte -attól megválni 
akart volna. A zseniális találmányt maga a 
feltaláló mérnö-k, aki most Magyar-országon 
időzik, csütörtökön e hó 9-én, pénteken é hó 
10-én, szombaton e hó l lén, vasárnap e hó 12-
én és hétífőn e hó 13-án, /mindenkor délután 
pont négy órákor fogja -a nagy nyilvánosság 
előtt /bemutatni a Tisza-szálloda éttermében. 
Az egyedárusitási jog Csongrád-megy-e terüle-
tére átvehető. 

— A zöld halál. Bizonyára a legszerencsét-
lenebb szenvedélyek egyike az -alkohol. A-ki 
egyszer ennek rabjává lesz, az -a legritkább 
kivételektől eltekintve szomorú módon fejezi 
be hányt-vetett életét. A Korzó-moziban szer-
dán és csütörtökön bemutatásra kerülő 
„zöld halál" cimü dráma egy ilyen szeren-
csétlen embernek még szerencsétlenebb sor-
sát muta t ja be -megrázó erővel. (A dar-ab -min-
denütt, -ahol eddig bemutatásra került, hatal-
mas sikert ér t el. E-zze/l /a drámával -egyide-
jűleg van müs-orr-a tüzv-e /a „Os-ak semmi bot-
rányt" cimü -kacagtató vígjáték, -amelynek 
főszerepét Romlási Ilk/a magyar színmű-
vésznő já-tsza. /A -műsor Ikiegészitő része -egy 
sikerült háborús kép. 
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