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és valamelyik község nevét megváltoztatják, 
nevezzék .akkor azt a falut, amely Szeged 
város adakozásából -fog fölépülni Kisszeged-
nek, vagy Szegedfal vának. 

— A drágaság miatt. Balogh Károly pénz-
ügyi tanácsnok -a 'pénzügyi 'bizottság csü-
törtökön -délután megtartott -ülésén bejelen-
tette, -hogy a következő városi üzemek hitele 
kimerült: a gőzfürdő 41.000, a közvágóhíd 
64.000, a szivattyútelep 33.000 koronás elő-
irányzata, -továbbá a katonai átvonulási szál-
lásdijak 117.000 koironába-n előirányzott ősz-
szege. A bizottság -a -jelentest tudomásul 
veti-e és elhatározta, ihogy 50.000 korona pót-
hitelt bolcsát az üzemek rendelkezésére. 'Ba-
log iKároly tanácsnok megokolta* Ihogy miért 
nem vc-lt el'ég a:z előirt összeg az üzemek 
fedezésére. A szén, például, -amelyet még bé-
keidőben normális ár-ért szereztek -be, elfo-
gyott és kénytelenek voltak d-rágán szenet 
beszerezni, Ihogy az üzemeket fentartlhiassák. 
Ugyanígy történt -a kenőével, olajjal és 'más 
anyaggal is. 

— A szegedi koleraesetek. Szerdán haj-
nalban ujabb gyanús haláleset történt egy 
tiszai -bárkán. Barát Ferenc bárkacsősz hir-
telen megbetegedett és- pár ©na mulv-a -meg-
halt, 'Megállapitották, hogy Barát, ázsiai 'ko-
lerában halt meg. Tolla Sebestyén uszály-
kormányosról, aki keddre virradóra halt 
meg, már a boncolás- folyamán .megállapítot-
ták, Ihc-gy kolerában pusztuló dl. Szerdán 
délelőtt Jejinák András cukor-gyári munkás 
a vasúti állomáson esett össze és- ott meg is 
halt. Jejinák nem volt k'olerás. 

— A tejkérdés. A közélelmezési bizottság 
fizom üljélsán, -a-mely a tejkérdésit -tárgyalta, 
tejszápo-ritás céljaira igen -alkalmasnak vél-
tein kisérletet telim i -a. kecskék tenyészt étiével. 
Surregatuiminaik inditványoz-taim a kecske-
tejet, -amelyet régebben gyógyhatásúnak te-
kintettek, -itatva vele a tüdő vészes beteget. 
Kis c-secsmőkm-ok a-nyatej helyett nyújtot ták 
clykép, b-cigy közvetlenül az állat tőgyét szo-
pat tálk ki v-el-e. -Hangsúlyoztam,, Qi-ojgy -enniek 
az igénytelen -állatnak a tenyésztése, megího-
nositáaa városunk környékén, milyen elő-
nyökkel járná. és kiértem a bizottságot, tegyen 
kísérletet a r r a nézve, mennyiben lehetne nép-
szerüsiteni „a szegény -emberek álatát." Az 
élelmezési bizottság ige-n humorosnak találta 
-a fels'zói-aláist és .nem foglalkozott a kérdéssel 
érdemlegesen. ,jAz Est" december 9-iki szalma 
„A -tejkér-dés megoldása kacs-kékk-el" oi-mien 
hosszabb cikkben foglalkozik evv-ell a kérdés-
sel. Ismerteti Koppely Géza ur azo-n vél-amé-
nyét, hogy a tejlkérdós megoldása nem -tar-
tozik ia lehetet lenségek k özé, h a tehéntej he-
lyett .a v-ele teljesen egyenlő értékű kecske-
tejjel is beérjük. Adatokkal támogat j-a az esz-
mét, bizonyítva annak érdemes, hálás olda-
lait. Ezen- érvelése teljesen azonos az általam 
mondottakkal. -Példa -gyanánt ifelh-ozza Né-
metországot, amely -15%-kai körülbelül fél-
millió darabbal szaporítva a kecsk-elétszá-
mát, a tejtermelést a .keesikiéJk révén .napon-
kint ötezer hektoliterrel ifokoza. Midőn sze-
rény indítványomat hangoztattam és avval 
olyan rövidcsen végeztek, az impreisssióm az 
v-olt, hogy az eszme -tényleg olyan jelentékte-
len, h-ogy n-em érdemel egyebet, minthogy 
napirendre térjenek felette. Olvasva „Az 
Est" cikkét, megváltozott a nézetem. Nem a 
kezdeményezéstől fázik a mi hatóságunk, 
mert a német példán f-elbu-z-dulva nagy későn 
mi is be fogjuk vezetni a kecsketej fogyasz-
tását, -de jelentéktelennek ta r t egy kezdemé-
nyező ötletet, ha az nőtől ered. dz indítvá-
nyozó. 

ERNA MORÉNA 
meghódította B u d a p e s t e t , 
szombat és vasárnap fellép 

az Urániában. 

— Szegedi tiszt kitüntetése. Diendorfer 
Miksa 46. gyalogezredben őrnagyot az ellen-
séggel szemben tanúsított vitéz magatartása 
elislm-eréseüll legfelsőbb elismeréssel tüntette 
ki a .király. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek 
esti istentisztelet mjégy óaiak-or, -a prédikáció 
negyedötikor kezdődik. 

— A Protestáns Nöegyesület választ-
mányi ülése. A Protestáns Nöegyesület választ-
mánya szerdán ülést tartott. Az ülést kedves 
ünnepség vezette be. Az -egyesület elnöknőjó-
nek, Nónay Hezsőnének mellszobrát az ©1-
nöíknő 'agilitása és fáradhatatlan 'buzgalma 
elismerésiéül edkíéslzitltette Szentgyörgyi Ist-
ván szobrászművésszel, aki a sz-egedi .fahon-
yé.det is mintázta. lA mellszobrot Bereczk 
Sándor lelkész ad-ta át szép beszéd kiséreté-
hen, amelynek során -Nónayné érdemeit mél-
tatta. A szobor, amely nagyon jól síikenüllt, 
Szentgyörgy-i -együk értékes művészi alkotása. 
Nón-ayrié meghatottam .mondott -köszönetet -a 
kitüntető -figyelemért. lA vál-aszt-mány elha-
tározta, hogy karácsonyra több szegény 
gyermeket felruház. 

— Közhonvédüól hadapród. Vizeki Tallián 
Dezső, a imagybeiaske-roki rmmkásbiztoisitó 
tisztviselője aki tavaly -augusztusban voniullt 
be a szegedi 5~.ik hanvédgyalogezrodbez vitéz-
ségének kitüntetéssül közhonvédból had-ap-
ród'ddá lépett elő a harctéren. 

— Ismét olcsóbb lesz a hus Budapesten. 
Budapestről :elentik : Az állatvásárpénztár eláru-
sítóhelyein szombattól kezdve ismét leszállítják 
a húsárakat. Át ag 40 fillérrel lesz olcsóbb a 
sertéshús és ugyancsak 40 fii érrel a marhahús. 
A sertéskaraj ára 5 korona helyett 4 60, a ser-
téshus 4 korona helyett 3'60, a háj pedig 7 20 
h lyett 680 korona lesz. A marhahús ára 5*60 
helyett 5-20 korona lesz. 

— A háziezred karácsonyi ajándéka. A 
tanács csütörtöki ülésén elhatározták, hogy 
a szegedi háziezred harctéren levő katonái 

részére ötezer, a Brassóban állomásozok ré-
szére pedig ezer korona karácsonyi ajándé-
kot folyósítanak. 

— A szegedi gyermekvédelem. Gróf Zichy 
Rafael, a StefániaHSzö vétség propaganda 
osztályának elnöke, F á y Gyula miniszteri 
tanácsos és dr. Cettler Jenő, .miniszteri t i tkár 
szerdán Szegedre érkeztek a -gyermek-védelem 
ügyében. Csütörtökön délelőtt a vendégek a 
a polgármesternél értekezletet tartottak ame-
lyen résztvett dr. Szalay József főkapitány, 
dr. Pálfy József .árvaszéki elnök és dr. Tur-
csányi Imre, .az állami gyermekmenhely 
igazgató-főorvosa. A főkapitány -ismertette -a 
szegedi gyermekvédelmi akciót, aimi után 
Gróf Zichy a IStef-ánia Szövetség működését 
vázolta, melynek -országos .kereteibe 'beilleszt-
hető a szegedi -akció is. Zichy gróf inditvá-
nyár.a elhatározták, ho-gy megalkotják -a Ste-
fánia-Szövetség szegedi fiókját is. Zichy és 
Cettler megtekintették a munkaközvetítő hi-
vatalt, amelyet 1Vásárhelyi Jú l ia .agilisán ve-
zet. .A hivatal működésiéről Zichy .nagy elis-
meréssel nyilatkozott. 

— Tizenöt hónapi hadifogság után az 
első levél. A Gyakorlati Tanácsadó, amelyet a 
Feministák Szegedi Egyesülete létesített és-
t-art fenn, -tudvalevőleg hézagpótló működést 
fojt ki. M'urkialkövébe felvette a többi .között, 
hogy irni-olvaisni nelin tudó szegény asszo-
nyok levelezésiét intézi. Csütörtökön három 
ilyen- asszony is megfordult a Gyakorlati 
Tanácsadóban -az urától orosz hadifogságból 
kapott levéllel. Tizenöt hónapja, hogy egyik-
től sem érkezett hír, most. -azt irjálk, ho-gy 
többször írtak már — ezek a leveleik nem 
érkeztek meg — és jól vannak. 

— A Délmagyarország! Magyar Közmű-
velődési Egyesület igazgatósága Szegeden 
-a D. M. K. E. székházának tanácstermiében 
dcioembcr 11-én délután 5 -óra-kor gyűlést tart. 

MOZI 
Igazgató: VAS SÁNDOR. Teleion 11-85. 

Pénteken, szombaton és vasárnap 

A kínematographia szeozáciéfa! 

:: A legszebb mozidráma ! :: 

Noc 
Egy tavaszi 

Drámai színjáték 4 felvonásban 

A sikerült fé 
Vígjáték 2 felvonásban. 

Valamint az uj kísérő miisor. 

Előadások: pénteken és szombaton 5, 1 és 9 órakor, vasárnap 
délután 2 órától éjjel 12 éráig, p 


