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A képviselőházban a javaslatot Antal 
Géza előadó terjesztette be. 

Antal Gáza előadó 'kifejti, ho-gy az itt— 
h o n rn ar adott akn aik igény eik lefokoz ás óval 
kell méltóknak mutatkozniok azokhoz, akik 
a karctéren küzdenek érettük. (Legjobban a 
tisztvi'Selőosztály szállította de igényeit, — 
kénytelen volt úgyszólván a létminimumon 
küzködni. Valóságos bérc-izmussal Iharoolt a 
-megélhetésért, de most már elérkeztünk 
ahhoz- a határhoz, ah-o-1 segítség nél'k-ül nem: 
nézhetjük 'küzdelmüket. Általános! ilntezlke-
-désre van szükség -és ezért nyújtotta be a 
kormány ezt a javaslatot. 

Sághy 'Gyula szólalt fel ezután- és -a-
függetlenségi -párt nevében kijelenti, Ihogy el-
fogadja a javaslatot, de azt igen 'kevésnek 
tar tja a tisztviselők szempontjából. 

Pescha Miklós, Gedeon Aladár, Rakov-
szky Iván és Molnár János- felszólalása után 
Bakonyi Samu azt javasolja, ihogy a tisztvi-
selők -beszerzési előlegét a békekötés- utáni 
hatodik (hónaptól kezdve, h-usz -havi részlet-
ben vonják le. Benedek Jáno-s, Pető Sándor, 
Narancsik József, Huszár -Károly szólaltaik 
még fel, majd Teleszky Jáno-s pénzügymi-
niszter válasz-ol. 

Teleszky Jáno-s pénzügyminiszter ki-
emeli, -hogy fc-áké-ben az életszükségleti -cik-
keket Mietől-eg -természetben juttatják' a 
töiztivi-selőfcn-ek. Abba azonban nemi meiheti 
bele, hogy -az előlegek levonását -elhalasszák. 
Nagy családu tisztviselők kaphatnak halasz-
tást. A tanítóik özvegyeinek és árváinak se-
gítéséről legközelebb javaslatot fog beter-
jeszteni. 

A -Ház általános'sában elfogadta a ja-
vaslatot. 'Szerdán a részlet-eket -tárgyalják. 

Szeged novemberben. 
—• A közigazgatási bizottság ülése. — 

(Saját 'tudósítónktól.) (A ktözágaagiatási 
bizottság dr. Cioatrics Lalj-ols -főispán elnök-
lésével kedden -délután tartotta dajcomteri 
ülését. -A bizottság a köv-etlkieíző jelein,tetteket 
vette tudomásul: 

Rack Lipót jegyző felolvasta -a poigár-
mtester jelentését, nitajcl dr. Pál ff y J-óztef ár-
vaszéki elrtöík referál!. Tőrös Sándor -pénz-
ügyiigazigiató elő-adtia., -hogy november hóban 
a mult -óv novemiber havához ikiéjpieisit eig'iyemes'-
adóiban 349688.58, badtoemtességi dijban- 45-8.11 
ík-orom-a ismie-lke-d'és mmtafkozik. lA jövedelme-
zőis-éi? tehát .a. mult óv -ugiyain-ezen hónapjáh-oz 
kép-est 3501-41.-689 'koronával k-e-dv-e-z-öbb. No-
vemberben elők-attak: e-Tyene -adóin n -11523.—, 
országos beteg,ápolási póts -dóban 51-6.30 -ko-
rona ; t-ÚT-o'yiv-áltozás e.lmieaii .töröltek: legy-e-nes 
adóba®. 4763.43, oiszágos ibetegdpoláisi p-ó-t-
adóba® 302.17 koronát. Háza-dómén tc^ é-g 
kiút -eiste-tbe-n (fordult elő. Tzenhat szegedi la-
kos részére 13056.54 korom adóhátralék r-a 
engedélyeztek 'halö.s®tást vn-y rléezletíl,se-
téit. 

-Utálna, dr. Volf Ferenc tiszti főeerivos- is-
mertette -niciv-emibie-r íböna-p .kö-zi-igészislágsüig'yét, 
M'-agietaalitette, hegy -november li-aiváiba-n a ra-
gályos betegségeik. -ötven száz-aiéikfeal csökke-n-
tfí'i, -a diftérá-ii -ellen-bep emelkedést mutál . 
A népesiedés a k-övetk-CBŐ -volt: élve szűk-tett 
97 fiu, 89 leány, ífeezaeeen 1-86, hrlvia született 
4 ifim, -4 leány összesen 8, -meghalt, ,300 fiu, 98 
leány -östazieisen -198. A népcsgélgi szaporulat a 

-mult havihoz (képest —- í4. Elkobozlak! 460 
lit-ar tej-et, két liter tejfölt -ás két Hó- kol-
bászt. 

-Dr. Horánszky Mrakl-fe -ijigyég® jr-öivi-d tef 
száanol-ójiábaiu Vejelen-totte, liogy a törvény-
szék fogházában rend -ó- tisz-taigá.f vau, sz 
élelmezés is- SÉrepásteJan. 'Szökési kimértet 
nem fordult elő. 

Jánossy Gyula -táníéMfeyélő jeleinti, ih-ory 
a tanügyi vis-z-o-nyiok -a körfilmónyefebez ké-
pest- íkiielégitő-nelk mondhatók. Megemlítésre 
méltónak tartja- ia városi tanat-óikna-k -a- har-
madik hadiikiölesiön körül kifejtett tovtúlMáyi 
gégét. A tantestületi tagok -és az iskolák ö;n-
s-aes-ein 73.950 borona hadik-clcsöimt jegyoatek. 
Az iskolás igyerlroekieik -a ha-ret-érem levő kato-
náik résziéire nagymennyiségű ruha nem üt 
.gyüijtö,tt-ek. -Szólt a Kzahadokta-tási ©gyes-ület 
által egy iskola építésére .megindított akció-
ról. lAz iskola U-zscIk mellett, egészséges 1-ev-e-
igiőjü -községben, -épülnie fel. Legközelebb -négy 
uj állami p-v-o-dá -nyílik mleig. még pe-dljg mi-
után -a. iminiszt-er hozzájárult, -egyc-lőr-e bér-
házakban. 

Koezor János -aid-óiügyi tanácsos jelentése 
után -a főispáni e[gy)élb tárgy hiányában tíz 
ülést -berékeiSiztctte. 

HIREK 
oooo 

A török Vörös Félhold képes-levelezö-
lapjait 29 fillérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

600 MEZÍTMBAS GYERMEK kár 
cipőt a társadalomtól, azoktól, akiknek lakk-
cipőre is jutott, akik a maguk gyermekeinek 
idejében tudták beszerezni a déli cipőt, akik-
nek naponta jut egy-két korona szórakozásra 
is. Hatszáz mezítlábas gyermek teli időben 
rettenetes látvány, lehetetlen, hogy rueg ne 
hassa mindenki szivét annyira, hogy az erszé-
nyébe ne nyúljon, Itt gyors segítség kell. 
adakozzék tékát mindenki a •Délmagyamr-
szág kiadóhivatalában, liogy cipőt lehessen 
vásárolni azoknak a gyermekeknek, akiknek 
a szülők legnagyobb fájdalmukra mm vehet-
tek és akiknek az emberi könyörületből még 
nem jutott. 

A ania beérkezett -:íitl.om,áinydk: 
Kender és Lanipar r.-t. 100 
íVi-llaimos vasút r.-t. 50 
Széosi 'Ede 20 
Pásztor Jancsika és Pistiko 5 
Várnay -De-zsőné 20 
íAeseulap 2 
G. M. 2 
K. AT. 2 
tRad-l Ign,ácz 9 

í! 
dr. F. Zs, | - . ' f | i | ? 

Fnnk -Ede i 
(N. N. i 
-Összesem K 203 
Elhasznált cipőit mindenki küldje el a 

fiatalkorúak foglalkoztató műhelyébe. (Vá-
sárit elyi-sugárut 31). 

— Szegedi népfölkeiő orvosok előlépte-
tése. A hivatalos lap keddi száma közli, hogy 
a k:rály dr. Karef Oszkár, dr. Seligman Bgigó 
szolgálatoln ,kívüli főorvosokat ás clr. IVolf 
Ferenc népfölkelő főorvost (szegedi tis-ztiifő-
or-vos-t) ez-re-dorvo-scik'ká niav-ezite ki. 

— A Felebaráti Szeretet Szövetség anya-
és csecsemővédelmi csoportja nagysikerű, 
népes értekezletet tartott kedden délután a 
város-háza tanácstermében. Re ők Ivántié el-
nöki megnyitójában- minden asszony haza-
fias -és társadalmi kötelességévé tette a vé-
detem mukáijában való rósz ve-vés t. Azt -a 
munkát, amely minden egy-é'b .-tekintetektől 
ment és -csak -a célt látja maga előtt. A -célt, 
amely a jövő nemzedékének -biztositásár-a és-
megmentésére irányul. Utána Szamosiné-
Tóth Margit tömör ifőtitkári Mentésébe® 
vázolta a szövetség -eddigi munkásságát. Je-
lentésében - odak-onkludá-lt, liogy a s-zövets-ég 
munkájának fc-ntos-ab'b rész-e csak most kö-
vetkezik és ennek -diadalra juttatásához kéri 
a megjelentek segítő támogatását. Közli, mi-
szerint -a Szövetség a felsővárosi területif-ei-
ügyeietet vállalta el. örvendetes- tényként 
áliaipit'ja meg, hogy annyian j-elentlkeztelk 
munkára, hogy egyes -felügyelőkre -eső mun-
karész nagyban megkönnyebbült. Dr. Ko-
vács József tb. -főorvos adatókat kér a gyer-
mckhalandóság statisztikájára vonatkozólag 
és tisztázni kívánja, vájjon -a hatóság által 
elfogadott adatok fedik-e a valóságot, mivel 
szerinte a rég-e-bbii statisztika a mainál jobb. 
-Dr, Pártos Zoltán 'válaszában- kijelenti, hogy 
ő statisztikáját a hiteles hatósági adat-ok és 
személyes) megfigyelése a-Iapján állította 
össze. M'em-O'ranuiii-má'ba-nt pedig -már rámu-
tatott mindazon okokra, melyek a tanyai 
nagy gyermekíh-a-lan-d-ósábot okozzák,- Sze-
rinte a háború évé alatt Alsótanyán- 991 
gyermek született 394 halt -el 10 éven alul, 
284 egy évet sem -élt, e 284 csecsemő ik-öziil 
136 bé!!!mrutban. 63 velesz-iiletett gyengeség-
ben halt meg. Dr. Szalay József főkapitány 
is válaszolni íki-ván a hatóság nevében Ko-
vács dr. azon szavaira, hogy van-e Szege-
den gyermekvédelemre szükség -és megálla-
pítja, ho-gy -Pártos dr. statisztikájának he-
lyességéről ő személyesen győződött -meg, 
az összes külterületi tiszti orvo-sok -bevoná-
sával tartott értekezleten',. De (függetlenül a 
statisztikától, biz-ony-os, hogy ma sokkal -in-
tenzivebb és ko-mo-lyabib gyermekvédelmi 
munkára van Szükség, -mint békeidőben, a 
-mikor nagyobb a születések száma s -a gyer-
mekek -ellátása is természetszerűleg sokkal 
kedvezőbb. Vázo-lta v-égiil az irányadó néző-
pontokat. -Dr. Baneth Sa-mu felsővárosi -tisz-
tiorvos a maga és kartársai nev-ében a -1-eg-
mess-zelbbmenő támogatást ik-éri meg és -kész-
séggel áll a Felebaráti -Szeretet 'Szövetség-
nek szol-gálatára. Dr. Kovács Ödön tái-ékoz-
tatn-i kívánja a Szövetséget a csecsemő-inté-
zet .működéséről és- a legnagyobb örömmel 
vállalja a -felügyelc-nő-k kioktatását. Reök 
Ivánná zárószavaiban- hálás köszönetét fe-
jezi ki a hölgyek tömeges megjelenéséért és 
érdeklődéséért, amely feltétlen sikert bizto-
sit a Sz-övetség nagyfontosságú szociális 
munkájának. 

Az ülésen jelem, -voltaik: -R-eiölk Ivánná, 
Mon-nyiei Lászlómé, -N-ónay iDeztsőmá, Odkonyi 
Fdáné, Fluek Béláné, Juhász Uitvá-nmó, özv. 
Budinisziky Fr-nőné, B-erniá-tsky -K-o-rmélné, S»u-
uiiossymé Tóth Mamgát, Vásárhelyi Júlia, 
Miaun Ilouia, Aibaffy íR-ózs-a, Pla.talk-y Rózsi, 
Kor-páissy Gyuláné, Peíemiar lElvir-a, lAiiigmer 
N-ándarué, -Moigiám Róz;a, Ádám Sán.darné, 
Kőh-eigyi Lajo-SEiá, Rus-z iGuszt-áivné, Széik-ely 
Gáborinó, iifj. Árvay ÍSá-n-dioninió, Tekiki Lászl'ó-

-Őserő Edániá, Zsoldos iB'e-uő, -Sz-aliay Jó-
zsef, dr. Gaá.l Fndire, Kováicis Jó-zisief, (Pártos 
Zoltáip, Kovács- Ödön, Baneth iSaim-u, Örké-
nyi lEde és Kiss vSándor. 

— Gyennekelőadás a Korzó-moziban. A 
Feministák iSz-e-g-edi 'Egymületo liánul-jp-ov 
kedves és unul álságos mű-sorral gyeirJiicik-
előiadást rendez u- K-onzó-'m-ozib-an, v-a-siáirinup 
délelőtt 11 óraikor, am-alyet nagy érdeklődés 

ózzunk könyveket Karácsonyra ! ! 
Díszmüvek, háboríts aktualitások, ifjúsági iratok, 
képeskönyvek l e g n a g y o b b v á l a s z t é k b a n 

Várnay L. könyvkereskedésében 
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