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— Olcsó hus a városi árubódéban. De-
cember tizennyolcadikától a város a szarvas-
marhák mellékterményeit a városi árubódé-
ban árusittatni fogja. Igy kapható lesz mar-
hanyelv kilónkint három koronáért. de csak 
egészben, továbbá fej'hus, sziiv és vese pap-
rikásnak kilónkint két koronáért. Ilyen mó-
don akar a hatóság a szegényebbsorsnak 
részére olcsó ihust biztosítani. 

— Halálozás. Csorvai Rieger János, alsó-
tanyai földbirtokos, törvényhatósági bizottsági 
tag, vasárnap, 82 éves korában meghalt. Az 
elhunyt egyik régi, ösmert polgára volt Sze-
gednek és Alsótanyán általános tiszteletnek 
örvendett. Özvegye, született Rozsnyui Mária és 
kiterjedt családja gyászolja. Hétfőn délután 3 
órakor temették a Ball avici ni-utca 4 szám alatti 
gyásaliázbói nagy részvét melleit. — Vasárnap 
délután félháromkor temették Reitzer Lipótné, 
Böhrn Szidóniát a Takaréktár-utca 3. számú 
gyászházból. A temetésen nagy és előkelő részt-
vevő közönség jelent meg. Temetés után sokan 
fejezték ki részvétüket a gyászoló családnak, 
amelyet a megboldogult halálával pótolhatatlan 
veszteség ért. 

— A „Felebaráti Szeretet-Szövetség" fel-
hívása Á Felebaráti Szeretet Szövetség nem-
régiben az ujabb alapokra fektetett, alapszabá-
lyok szerinti életét is megkezdette. Ebből az 
alkalomból a szövetség a következő felhívással 
fordul a céljait megértő nagyközönséghez: „Az 
1914-ik évben Szeged szociális érzelmii asszo-
nyai, az emberiség bajait, lelki sebeit megértő 
nők tábora társult a célból, hogy a nép vallás-
erkölesét nemesítse anyagi helyzetét megjavítsa 
s a világháború pusztításainak következmé-
nyeit társadalmi és gazdasági téren egyaránt 
enyhítse, a Felebaráti Szeretet nemes parancs-
szavától megihletve. Mindenkin segiteni, min-
denkivel jót tenni s amit az emberiség egyik 
fele kénytelen feldúlni, lerombolni, azt igyek-
szik a másik fele meleg asszonyi lelkének oda-
adó, nemes munkásságával pótolni, helyrcálli-
tani. A Világháborúban a magyar nő szerepe 
megváltozott a társadalomban. A régi patriar-
chális asszonyok helyéhe uj asszonyok léptek, 
de az uj modern nőnek az elhelyezkedése még 
nem alakult ki teljesen a nagyrészt még régi 
világban. A tényleges állapot és az eszme kö-
zött tátongó űrt nincs ami áthidalja. A Fele-
baráti Szeretet Szövetség most bontja zászla-
ját, a kölcsönös harmóniát kívánja minden té-
ren megteremteni szociális munkásságával Ne-
mes céljainak elérésére .ségitségüJ hivja a ma-
gyar asszonyokat és mindazokat, akik az uj 
Magyarország kiépítéséhez segítő kezüket kí-
vánják nyújtani. Megszámlálhatatlan lesz a ka-
tonai özvegyek s árvák száma. A megdöbbentő 
szám azonban még mindig ijesztően növekszik. 
A halott hősök sóhaja számon kéri tőlünk, hogy 
mi történik a feleségcikkel, kicsi, ártatlan gyer-
mekeikkel. Ebben a munkában ifjú életek, lel-
kek megmentésében elsősorban is a nőknek 
vannak kötelességeik, mert érettük hullatják 
drága vérüket a glóriás homlokú hősök ezrei... 
A magyar asszonyok mindig tudták mi a kö-
telességük, most is tudiiü fogják. A Felebaráti 
Szeretet Szövetség lobogója alatt tömörülhet-
nek mindazok, akik a hála és becsület munká-
jából résztvenni kivannak. A szövetségnek 
működő tagja lehet bárki, aki a szövetség szo-
ciális működésében részt kiván venni 2 korona 
évi tagsági dij fizetése mellett. Jóttevő tagok 
évi 5 korona tagsági dijat fizetnek. Rendes tag 
lehet minden magyar honpolgár, aki a szövet-
ség alapelvét magáévá teszi. A rendes tagok 
évi 12 korona tagsági dijat fizetnek. Alapító 
tag lehet az, aki a szövetség alaptőkéjéhez ki-
ván hozzájárulni s e célból egyszersminden-
korra lefizet 600 koronát, vagy havonként 5 évig 
10 koronát.' A kibocsátott taggyiijtő ivek és a 
befolyt tagsági dijak a szövetség vezetőjének: 
Reök Ivánná úrnőnek a elmére (Szeged, Reök-
palota) küldendők. A szövetság nagyarányú 
anya- és csecsemővédelmi mozgalmat indított. 
Az anyák iskolájában elsőrangú szakférfiak 
tartanak sorozatos előadásokat a városban és 
a külterületen egyaránt. Kedden délután négy 
órára a szövetség a városháza tanácstermében 
nagy értekezletet hivot össze. Ezúton is kéri a 
tagok megjelenését az ügy fontosságára való 
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tekintettel teljes számban. De kér minden 
anyát és nőt, hogy vegye ki részét ebből ,a ha-
zafias munkából, amely ma mindenkinek köte-
lessége és az országnak vitális érdeke. Csatla-
kozzanak a szegedi nők a Felebaráti Szeretet 
Szövetség anya- és csecsemővédelmi csoportjá-
hoz és minél .többen jelenjenek meg a keddi ér-
tekezleten. 

— Üzleizárás a karácsonyelőtti vasár-
napon. A kereskedelemügyi miniszter értesitette 
a hatóságot, hogy a december 19-ére eső vasár-
napon a karácsonyi vásárlásra való tekintettel 
az ipari és kereskedelmi elárusitás és házhoz 
szállítás a vidéken este 6 óráig legyen végez-
hető. 

— Elhunyt szegedi hősök A belügymi-
miniszter ujabban a következő hősi halált 
halt szegedi katonák neveit jegyeztette 
be a szegedi halotti anyakönyvbe: Szabó Sán-
dor, Nagy Sándor honvédek; Honig Nándor, 
Heim Rezső szegedi utászok; Fődi Antal hu-
szár, Lu.sk,a Adolf, iBerger János árkászok; Ko-
vács András, Ocskay Lajos, Póda János, Saj-
da Győző, Pörschler Gusztáv, Spártli Ferenc, 
Krisztin Pál, Locli Antal, Bőrösök Géza, Csányi 
György, Richtzeit Gábor, Gallogár Illés, Lázár 
József, Orbán József ötös honvédek. 

— A városi kifőzőhelyek étlapja. A de-
cember tizenhatodikán megnyitandó városi ki-
főzőhelyek ügyében hétfőn délután Somogyi 
Szilveszter polgármester elnöklete alatt érte-
kezlet volt a városházán. A kifőzőhelyek heti 
étlapját állapították meg. E szerint: hétfőn 
burgonyalevest tésztával, kedden tésztát, szer-
dán babfőzeléket csütörtökön káposztát hússal, 
pénteken tésztát, szombaton bablevest csipet-
kével és vasárnap gulyást kapni negyven fillér-
ért a városi kifőzőhelyek vendégei. Minden 
adaghoz tiz dekagramm kenyér jár. A szegé-
nyebb sorsnak ingyen ebédet kapnak. Igy az 
első hónapban a Szegedi Leányegyesi'detberi 
114, a Sziliéri-sugáruti kiíőzésben 180, a foglal-
koztató műhelyben 135, a Kossuth Lajos-sugár-
uti kifőzésben 108, a tanitó képzőben 167, a Vö-
rösács-utcai kifőzésben 143 ingyen ebédet fog-
nak kiosztani. Mint már megírtuk ezek névso-
rát a hatóság állította össze és az egy hónapra 
szóló kék zöld, fehér, piros sárga, rózsaszínű 
utalványokat már meg is kapták. 

— Nagyvállalkozóból rikkancs. Hétfőn 
délelőtt egy rendőr tettenérte Bekő Béla ötven-
öt éves újságárust amikor egy lopott télikabá-
tot akart értékesíteni. Á rikkancs a rendőrsé-
gen előadta hogy valamikor jobb napokat lá-
tott Debrecenben gyára volt, de a felesége meg-
csalta és ebkor bánatában az ivasnak adta ma-
gát. Igy züllött fokról-fokra, mig végre az 
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