
Szeged, 1915. december 21. DÉLMAGYARORSZÁG 5 
lemmel adott gyakorlati utasításokat az 
anyaság összes fázisaira. 

A zajosan megéljenezett előadás után 
Reök Ivánmé indítványára megalakult a rösz-
k-ei helyi bizottság, amelynek 'elnökévé egy-
hangúlag dr. Pártos Zoltánt választották 
meg. Társelnök lett Ferenczy Mátyás tb. 
kapitány, ügyvezető-alelnök: Rózsa Vince 
tanyai kapitány, titkár Szabó Józsa óvónő, 
jegyző Romora József tanitó. 

A Felebaráti Szeretet Szövetség nép-
segitő 'hivatalának röszkei fiókja is megala-
kult, melynek ügyvezetője Rrizsanits Etelka, 
titkára Schuster Györgyivé, jegvzője Kosócz-
ky Ferenc. 
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A török yörös Félhold képesIevelezíK 
lapjait 20 fííIérSrí árusitja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

— A 600 MEZÍTLÁBAS GYERMEK kérő 
szarát, a legrettenetesebb nincsetlenséget 
nedves, vagy fagyos téli élőben meg kell hal-
lani mindenkinek. Szegény gyermekekről 
van szó, akiknek cipőjére sem jutott a szülők 
keresetéből és akiknek apja nagyobbrészt a 
harctéren küzd. Hétfőn 

Gerle Jenő 10 
Geréb József 4 
özv. Seelenfreund Bernátné 2 
Schuntzev Jenő 2 
koronát adományozott. Összesen 18 

Az eddigi gyűjtés K 434 
Összesen tehát K 452 

Az adományokat elfogadja, nyugtázza cs 
rendeltetési helyére juttatja a „Délmagyar-
ország1' kiadóhivatala. 

Elhasznált cipőit mindenki küldje el a 
fiatalkorúak foglalkoztató műhelyébe (Vásár-
helyi-sugárut 31.) 

— A nemzeti munkapárt ujávi üdvözlései. 
A Budapesti Tudósító jelenti: A nemzeti 
munkapárt tagjai újév napján ezúttal ,is üd-
vözölni fogják .a miniszterelnököt, a párt el-
nökét és a képviselőház elnökét. A párt 'tag-
jai újév napján délelőtt tiz órakor a munka,-
párt -körhelyiségiében; találkozni fognak, ahol 
Rakovszky Iván országgyűlési képviselő tol-
mácsolja' a párt szerencsék i ván a t ai t gróf 
Khuen-Héderváry Károly pártelnök előtt. 
Onnan, a párttagok testületileg a miniszter-
elnöki palotába miennek, ahol Berzeviczy Al-
bert titkos tanácsos mondja az üdvözlő be-
szédet. A miniszterelnöknél való tisztelgés 
után, Beöthy Pált , ,a képviselőház elnökét ke-
resik fel a pá r t t ag j a i ; itt Niamessny Mihály 
országgyűlési képviselő fogja a beszédet 
mondani. ' 

— Megdrágult a kenyér. A főkapitány a 
héífői tanácsülésen bejelentette, hogy az ipar-
kamara, — amelytől véleményt kért, — a 
kenyér árát viszonteíárusitók részére 60, 
közvetlen fogyasztásban pedig 54 filterben 
javasolja rniegáltapitani. A városi tanács, — 
több hozzászólás, után — a barna kenyér 
árát viszontelúrusilók részére negyvenkettő, 
közvetlen fogyasztóknak negyvennégy fillér-
ben szabta meg, mig a fehér kenyér negy-
vennyolc és ötvenkét fillérbe kerül. Sző' volt 
még az üléséin a péksüteményekről, dir. So-
mogyi Szilveszter polgármester véleménye 
szerint ugyanis a jelenleg használatos íhosz-
szufcás pótsütemény készítése sem felel ,meg 
a rendeletnek. Helyesebb volna, Iha a pékek 
ötven 'százalék főzőfoztbőit (készített husz-

dekás cipóikat készítenének és azt husz fil-
lérért árusítanák. A polgármester hirdet-
ményben fogja közölni ,a város közönségé-
vel a 'kenyér árának emelését. 

— Menetszázadok vitték a város aján-
dékát a harctérre. A város hatósága — mint 
azt imár közöltük — hatezer korona fcará-
somyi .ajándékban, részesti tette ,a negyven-
ható® házi ezredet. Ebből ezer korona a Bras-
sóban lf.ekivő negyvenha-tcsoknak, ötezer ko-
rona pedig a kantárén levőiknek jutott. Bras-
sóba már el is .ment a város karácsonyi a i án-
dlétoa, szivart, cigarettáit, csokoládét és más 
hasznos .dolgokat küldtek ,a katonáknak. ,A 
harctérre a .miewetszázadok vitték magukkal 
a város széketeit-adamányát, liogy örömet Kze-
nezzenek küzdő bajtársaiknak. A hatezer ko-
ronából kilencvenhat megmaradt, mint 
ahogy .azt Orkonyi lEdénlá a polgármesternek 
'bejelentette. 'A tanács ehhez még száz koronát 
adományoz, hogy a Szegeden sebesülten és 
betegen fekvő katonák részére is szerezhesse-
.nek be egy kis ajándékot. 

— A tej árának emelése. A Gerliczy-ura-
dalom tejgazdasága beadványban azzal a, ké-
réssel fordult a tanácsihoz, liogy január else-
jétől .adjon engedélyt, hegy a tejet litcren-
kint ötven fillérért árusíthassa. A tanács 
nem teljesítette az uradalom kérőimét, mert 
a tej árának 25 % -o® emelését nem tartja ke-
reszt ül .vihetőnék. A tejgazdaság különb m is 
Ígéretet tett, hogy a piaci árnál olcsóbban 
fog vajat forgalomba hozni, vadak áru-ifá-
sáról is vo.lt szó (ás ez miiutteddiig nem tör-
tént .meg. Ha az .uradalom nem tartja be a 
megállapodást, a város megfogja szüntetni 
a gazdaság által élvezett kedvezményieket. A 
főkapitány bejelentete a tanácsnak, bogy a 
Központi Tejcsarnok a tej árának felemelését 
kérte, mint lazt lapunk szombati számában 
részletesen közöltük. A tanács az áremelés 
ügyében még .neui határozott. 

— Az osztrák miniszterelnök kihallgatása 
a királynál. Bécsből táviratozzák a Budapesti 
Tudósitó-vdk: .Szombaton Stiirgkh Károlyi 
gróf miniszterelnök elnök'lésével .osztrák 'mi-
nisztertanács volt, amelyen a kabinet vala-
mennyi tagja részt vett. Vasárnap a király 
gróf Stiirgkih osztrák miniszterelnököt 'külön 
kihallgatáson fogadta. 

— Heller Ödöntől képit vásárolt az Or-
szágos Képzőművészeti Egyesület. Beszá-
fmoltunk arról a szép sikerről, amelyet 
Heller Ödön, a neves szegedi festőművész 
aratott a budapesti téli tárlaton. Képeiről a 
legnagyobb elismerés hangján emlékezett 
meg annak idején a fővárosi sajtó és. Heller 
művészi 'munkásságát most újból kitüntetés 
számba imetlő méltánylás érte. Az. „Inter-
náltak" eimü képét megvásárolta az Országos 
Képzőművészeti Egyesület. 

— Szakértői kinevezés. Az igazságügytui-
miszter kiin.ave.zte Elek Márton, szegedi városi 
felső kenetIkedelmi iskolai tanárt a szegedi 
kir. törvényszókllieiz bűnügyekben állandó 
írás- és könyvszakértővé. 

— Csecsemővédelmi előadás. Mint isme-
retes, a város törvényhatósága felkérte dr. 
Turcsányi Imrét, az állami gyermékmen-
hely igazgató-főorvosát, hogy a városban és 
•külterületeken, működő szülésznőik részére a 
csecsemőápolás és táplálásáról továbbképző 
előadásokat tartson. Turcsányi dr. ezen 'meg-
bízatásnak a magyar királyi; bábafcépezdé-
ben. és az állami gyermekmenhelyben folyó 
hó 12-én és 19-én. megtartott előadásaival 
tett eleget. A csecsemőgondozáson kiviil is-
mertette az országos csecsemővédelmi ak-
ciót és buzdító szavakkal vázolta a köteles-
ségeket, amelyek a szülésznőkre 'hárulnak. 
Különösen a természetes táplálás propagálá-
sát tűzte ki feladatok ul, mint amelyet a cse-

csemőmön tés eredményessége biztosítása 
szempontjából alapvető fontosságú tényező-
nők kéli tókinteni'ők. Az előadásokat a teljes 
számban megjelent szülésznők nagy érdek-
lődéssel hallgatták, azok a hallgatóságban 
nagy hatást váltottak ki és igy feltételezhető, 
hogy tudatára ébredtek annak a missziónak, 
amely a csecsemőmentés nemes- és magasz-
tos munkájából a szülésznőknek jut felada-
tul. 

— Egy vásárló csak két kilő cukrot kaphat. 
Dr. Szalay József főkapitány a közönség tá-
jékozására íkiözli, hogy a 4207/915. számú élet-
szükségleti cikkekről szóló miniszterelnöki 
ron.delet ötödik szakasza értelmében a keres 
kedő a közvetlen fogyasztás céljait szolgáló 
forgalomban szokásos .mennyiséget kötele® 
készpénzfizetés .ellenében kiszolgáltatni. Elő-
fordult hogy egyeseik 5—40 fegos süvegemkor 
kiadását követelték. Enmeík az lenne a követ-
kezménye, hogy a kicsi-ben vásárlók nem 
juthatnának cukorhoz. A főkapitány az érde-
kelt szakkörökkel olyan .megállapodásra ju 
tott, hogy minden fogyasztó .egyszerre leg-
feljebb két kg. cukrot szerezhet be, 

— Declava tísyész távozása Declava Dénes 
királyi üigyiészt, minit .már megirtnk, .Pécsre 
helyezték át. Távozása alha,limaiból szombaton 
este bankettet rendeztek. Declava tiszteletére 
a Horváth-,féle éttereimben.. A bankettem so-
kan voltak jelon a, szegedi jogász-társada-
lomból. Az ügyészi kar dr. Szász Iván fő-
ügyész, a .törvényszék tagjai pedig dr. Nagy 
Aladár törvényszéki elnök vezetésével jelen-
tek meg. A főügyész és dr. Harsányt Elemér 
király 1 vezető ügyész meleg szavak kíséreté-
ben búcsúztatták el távozó kar társukat, aki 
meghatottan mondott köszönetet. 

— Halálozás. Juhász Mariska hétfőn rövid 
betigisiég után •elhalt. Az .elhaltat édes anyja 
özv. Juhász Jánosné és nővére Juhász Erzsi, 
a Szegedi iKender,fonógyár 'tisztviselőnője 
gyászolják. A temetés kedden délután 2 óra-
kor lesz ;a Rigó-utca 11. számú gyászházból. 

— A berlin—konstantinápolyi expressz 
menetrendje. Berlinből jelentik: A nemsokára 
meginduló uj ballkáni expresszvonatok me-
netrendjét most terjesztették elő a porosz: 
közmunka ügyi miniszternek. A tervbevett 
menetrend a 'következő: A vonat indul Ber-
lin Friedlridhstras.se állomásáról reggel 8 
óra 16 perckor, az auhalti pályaudvarról pe-
dig .reggel 7 órakor (Mündhenből 9 óra 30 
perckor délelőtt). Budapestre megérkezik 
este 11 óra 40 perckor, Szegedre érkezik 
hajnali 'három órakor és K-ons tanti ná-polyba 
harmadnap délután 2 órakor. Konstantiná-
polyból a vonat délután 1 órakor indul ésí és. 
megérkezik Berlinibe harmadnap este 9 óra 
53 perckor, illetve az an'haiti pályaudvaron: 
11 óra 49 perckor. (Münchenbe 9 óra 10 perc-
kor .este.) Ilyenformán a.z; expresszvonat Ber-
linből Konstantinápolyiul 53 óra alatt megy, 
visszafelé útját pedig 58 óra alatt teszi meg, 
vagyis- körülbelül ugyanannyi idő alatt, írnint 
a régebbi keleti expresszvonat. 

— A hadsegitő bizottság műhelyében se-
rényen, folyik .a munka' a beteg .katonák 
karácsonyának előkészítésére. Időközben 
kétszeresére emelkedett a .megajándékozan-
dó,k száma. 3000 emiber ikarácso-iiyij^ü-a na-
gyon magas, sok minden hiányzik még .róla. 
Kérjük a kedves, jószivü, szeretetben kiifogy-
batalan ezegied'i közönséget, hogy ugy termé-
szetben mint pénzbeli adományait a .torlódás 
elkerülése végett mielőbb hozzánk ju t tani 
szíveskedjék. A Szegedi Női pari és Házi i pari 
Egyesület Hadsegitő Bizottságának Elnök-
sége. Belvárosi óvoda I. em. Tohly-utoa. Kir. 
táhl-a möigöft. 

— A városi tisztviselők drágasági pótléka. 
A belügyminiszter leiratot intézett a tan-ács-
hoz és azokról a városi tisztviselőkről, akik-
nek -a busz számltélkos fiz.etóspótlá,-,li.( z joguk 
v-an, kimutatás beterjesztését Ikivámta. .A tel-


