
6 DÉLMAGYARORSZÁG íSzeged, 1915. december 18. 
mindig egyese volt számtanból, -de — ugy lát-
szik — ,a pékek hanyag tanulók voltak és ép-
pen aznap hiányoztak az iskolából, mikor ezt 
tanulták. 

Ezentúl, kérem, adja nekem a kávéhoz in-
kább a Fliegcndét, vagy nem bánom, akár a 
Fidibuszt, de nyolc 'filléres kenyérszeletkéket, 
amelyekkel kukups-oi lelhet játszani, nem va-
gyok hajlandó — finoman fogom magamat ki-
fejezni — étkezni. Én fogyasztó vagyok és meg-
követelem, hogy tisztességes árat számítsanak 
azért az élesztőgyurmány-évt, amit elfogyasz-
tok. Nem bánom, ne csinálják tejjel, használ-
janak tejport, belemegyek másfajta porok 
használatába is, csak ne méltóztassék belőlem 
nyolc filléreket kifacsarni. 

Kedves főúr, ha — talán — tnlszigoruan 
ítélkeztem, ne nehezteljen, nem én vagyok a 
hibás. Pali mesélte tele a fejemet. 

Ezentúl pedig miután szíves volt ilyen fi-
gyelmesen végighallgatni, számítsa ismét a 
nyolc filléreket, vonja le a saját borravalóját, 
tegyen a tálcára is, csak ne mondja meg, hogy 
mibe kerül az a valami, amit .a kávéihoz szokott 
adni. 

A visszajáró pénzt — igérem —, olvasatlan 
í og o m zsebre vágni. 

(t r.) 

— GYŰJTÉSÜNK A KIS MEZÍTLÁBASOK-
NAK. A „Délmagyarország" gyűjtést indított 
a cipőnélküli gyermekek részérc beszerzendő 
facipők árának fedezésére. Erre a célra ma 

Almássy Endréné 20 K-t, 
Dr. Szántó József 5 K-t 
adományozott, összesen 25 K. 
Tehát mai gyűjtésünk, amelyhez 
hozzáadva az eddigi gyűjtés ered-
ményét, 252 K-t, 

Összesen 277 K-val 
járultok eddig olvasóink a mezítlábasok fel-
segi léséhez. 

Az adományokat elfogadja, nyugtázza és 
rendeltetési helyére juttatja a „Délmagyaror-
szág" kiadóhivatala. 

Elhasznált cipőit mindenki küldje el a 
fiatalkornak foglalkoztató műhelyébe (Vásár-
helyi-sugár ut 31.) 

— Az Osztrák-Magyar Bank főtanács-
ülését elhalasztották Bécsből jelentik : Keddre 
veit kitűzve az Osztrák-Magya r Bank í'őta-
náiftsüláse, amelyen az osztalék fölött kell ha-

KWÁLÓ MINŐSÉGŰ HAZAI 
TERMÉK 

tározni. Ujabb rendelkezés szerint az ülés? 
karácsony utánra marad. 

— Tizenöt vaggon tengeri a városnak. 
A polgármester szerdán sürgönyt kapott a 
minisztériumtól, melyben értesített,ók, hogy 
tizenöt vaggon tengeri áll a Haditermény 
r.-t.-uál a város re/nrMikeaé&ére. A tengerit, 
mely emberi élelemre msm használható, a 
polgármester sertés hizlalásra /fogja ,a város 
•részére megvásárolni. Ebből a tengeriből 
sertéskereskedő nem kaphat. /A tizenöt vag-
gon tengerit már a napokban útnak ,indítja 
a IHaditerimény r.-t, 

— A harmadik hadikölcsön szegedi sikere 
Az egyik szegedi pénzintézet tudvalevőleg a 
harmadik hadálköilcsönnél jóval nagyobb si-
ker ért el, mint a;z előző kettőnél. ,A psnz-
ügyminiszteir most ennek a pénzintézetnek a 
nagy nemzeti ügyiben, .kifejtett fáradozásáért 
meleghangú elismerését fejezte ki. 

— A feldúlt tűzhelyeinkért folyó akciók 
egységesítése. Báró Ghillátiy Imre földmivelés-
ü/gyi miniszter levélben értesítette gróf 
Khuen-Héderváry /Károly v. b. t. t.-t, ihogy a 
háborúban; feldúlt, tűzhelyeik ujrafelépitéséért 
folyó akiók egységesítése érdekében a. maga 
részéről minden további különleges gyiijést 
be/szüntet és hogy aizl állami hivatalos akció-
ba bekapcsoló társadalmi mozgalom egységes 
mederben annál impozánsakban folyjon to-
vább, a hozzá ezentúl beérkező összegeket i 
az Orszáigics Bizottságnak utalja át, /Mint-
hogy Berzeviczy Albert v. b. t. t., mint a iSá-
rosi Nápse/gitő Bizottság elnöke néhány nap-
pal ezelőtt szintén 'közzétett egy nyilatkoza-
tot, mely szerint a iSároei (Bizottság ezentúl 
kizárólag a már /folyamatban levő sárosa 'sórs-
játékot bonyolítja le, .amelyet, viszont az Or-
szágos Bizottság támogat minden .rendelkezé-
sére álló eszközzel: ezentuil az öas-zch, — tehát 
a Sárosmegye részére szánt adományok is — 
kivétel nélkül ,a gróf Khuen-Kóderuáry 
Károly elnöklete .alatt álló „A /Háborúban 
Feldúlt Tüizlhelyéket Újra,felépítő Országos 

Bizottság" elmére Budapestre, ,a -Képviselő-
házba küldendőik. A háborúban! hajléktalan-
ná vált. felvidéki lakosság felségéiyezésére 
indított akció eddig már három és fél millió 
koronánál nagyobb összeget eredményezett. 
Remélhető, hogy ,az egységesítés folytán az Or 
szagos bizottság tavaszig amikor aiz építke-
zések újra megkezdődhetnek 'képes lesz ösz-
szegyü jteni azt a másik három és fél milliót 
is, amelyre ,móg szükség van, hogy a háború-
ban elpusztított minden egye® hajlék újra 
felépülhessen, imiég pedig szebben és jobban, 
mint amilyen azelőtt volt, 

— A katonák karácsonyi ajándékára. 
Varga Borbála, elérni fiu- és leány magán-
iskolájában 128 korona 60 fillér ,gyűlt ös/z-
sze a katonák karácsonyi ajándékára, mely 
összegét a hazafias 'érzésű gyermekek már 
el is küldték 'Budapestre a Vörö-s Kereszt 
szeretet adomány arához. A ,fenti összeghez a 
Magyar Kender és Len,ipar /részvénytársaság 
50 koronával járult, 

— Tífusszal fertőzött a kolozsvári víz-
vezeték. Kolozsvárról jelentik: Ma érkezett meg 
a polgármesteri hivatalhoz dr. Konrádi Dá-
niel egyetemi magántanárinak ,a;z általános 
kórtani intézet helyettes vezetőjének részle-
tes jelentése a december 9-én vett vizpróhák 
bak tor iologiai vizsgál atának eredményéről. 
A vizsgálat eredmény© határozottan kéd'vo-
aőtlem, mégiállapitja, ugyanis" a jelentés, hogy 
a vízvezetéki vízben .a különböző helyről 
vett viz,próbák majdnem mindegyikében 
mutatkoztak valódi tilfus-bakterinmok. A 
polgármester azonnal értekezletet hívott ösz-
sze amelynek eredményéként még a, kora dél-
utáni órák folyamán felhívást ragajztóttvak 
ki, amely <a következőiképpen szól: ,JA víz-
vezeték vizének megvizisgáLázáról laguj abban 
kapott értesítés szerint a vizsgálat folyamán 
megállaipittatott, hogy a viz tífusszal fertőz-
ve van. Az ez ügyben szakértők közreműkö-
désével /megtartott értekezlet határozatából 
épen ezért elrendelem, hogy ivásra, inosako-
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Pénteken, szombaton és vasárnap 

A Nordisk-gyár ez idei s z e n z á c i ó j a 

Nagy dráma 4 felvonásban, — A főszerepben: 

Valamin! az uj kísérő műsor. 

Előadások: pénteken és szombaton 5, 7 és 9 órától, vasárnap 
délután 2 órától éjjel 12 óráig, , 


