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szerzett t e a református egyház szegény-
ügyi bizottsága. A dél-utáni négy órakor a 
református népis-kio-la termeiben rendezett 
ünnepélyen Nótiay Dezsőmé, a iNőegyes-ület 
elnöknője mondott megnyitót, a református 
leányikia-r pedig uj egyházi éneket adott elő. 
Falusy Sándor segédlelkész biibliamagyará-
-zat-a közben gyűlt ki a karácsonyfa. Ezután 
fanuilóifj-ak alkatom szin-darabot adtak elő, 
majd iima és közének zárta -be a programot, 
miután előbb az ajándékokat osztották ki. 

A fémipariskolában a-z ünnepi beszédet 
Várhelyi Józ-sef kanonok, belvárosi plébános 
mondta, 'majd1 Herusch fém ipar iskolai tanár 
énekkara -énekéit. Itt Frankó Andor-né és 
Biedl Ado-lfné hadsegélyző bizottsági (höl-
gyek jelentek meg. 

A honvéd csapatkórházban: Enek-elt a 
c-s. és -kir. tart. kórház ápolónőinek énekkara. 
Szabó Lajos belvárosi róm. katíh. káplán tar-
totta -az ünnepi beszédet Németh (Kátoánné 
eziredesné jelenlétében i. 

A bábaképezdében az -ápolónak énekel-
nek. Ugi Géza róm. kath. piébánoshelyet-tes 
tartotta a beszédet. 

A felsőbb leányiskolában a os. és- kir. 
tartalék kórház ápolónőinek énekkara éne-
k-élt. Dr. Kramer Tamás rcim. kath. tábori 
lelkész, Polgár László,né -és Csik (Mária had-
segélyző 'bizottsági hölgyek jelenlétében 'tar-
totta fcesizédét. 

A Szentgyörgyi iskolában Czirák Lénárd 
minorita-rendi házfőnök nyitotta -meg az ün-
nepélyt. 

A Móra-iskolában Páter Athanáz szen-t-
ferencreudi szerzetes -beszélt. 

A szükségtartalékkórházakban: 
I. csoport: (Vasúti internátus:) A hely-

beli római kathcllikus 'tani-tő-lképző-intézet 
énekkara énekelt. Páter Bacifik szentfereime-
rendi szerzetes; beszélt, Kaszó Ara-nkia, Pa-
taky Erzsébet, Pataky Rózsi, Bernátsky IKor--
nélné hadsegélyző bizottsági hölgyek jelen-
tek meg az ünnepélyen. 

III. csoport: Boldogasszony sugáruti 
polgári iskola.-). A rókusi templomi műked-
velők zenekara és Cholnoky Margit énekelt. 
Popovics Virgil gör. keli. tábori lelkész 'be-
szélt, Mayer Áronná, Thury Bélámé hadse-
®éilyező bizottsági hölgyek a megjelentek. 

IV. csoport: (Jókai-utcai elemi iskola:) 
A rókusi templomi műkedvelők zenékara és 
Cholnoky Margit éneke vezette be az ünne-
pélyt. Mátyás Miklós római fcatholikus- tá-
bori telikész és- Firbás József igazgató be-
szélt. Mayer Áronraé, Thury Béláné hadse-
gélyző bizottsági hölgyek osztották (ki az 
ajándékokat. 

Jótékonyságból fentartott Vöröskereszt-
kórházakban: 

A Katholikus Nővédő Egyesület tiszti 
kórházában: Pá ter d-r. Zadravecz István 
szentferenorendi házfőnök bes-zélt. 

A Zsidó Nőegylet kórházában a cs, és 
kir. tart . kórház -ápolónőinek énekkara éne-
kelt, Bezdán János róm. katíh, börtörilelíkész 
tartotta a beszédet, 

Az Árpád-páholy hadikórházában Bec-
ker Vendéi róm. kath. hittan-ár mondott be-
szédet. 
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ADAKOZZUNK A KATONÁK 
T É L I R U H Á Z A T Á R A ! 

H I R E K 
oooo 

A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi 
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Karácsony előtt 
jiátékosk-eid'vü (katonák hó-eimbe-rt gy-urtak és 
kitették! .a dróta-kudályok elé őrszemnek. 
Saipkát nyomtak a fejébe, -az ol-dialához karót 
tűztek, oly-an -délcegen állt ott, imi-ntlhia ezen 
oniuln-a a háború szerten-csés kimenetele. -Éjjel 
a sötétben készült az óriási -méretni hóőrszem, 
az ellenséges löviész,árck-haín, — -pedig alig 
behány lépésnyire volt — nem iveitek észre 

m.miit, csiak m-ikor a -szürkületből kibonta-
kozott hat-almias -alakja. Az olaszok respek-
tálták a művészetet, amely ilyen -szépet pro-
dukált és- nem lőtték az őrszemet,- A der-
mesztő hidegben jéggé fagyott a hó-ember, 
wgy látszik -m-eg-sz-erette ,a- környéket, mert 
nem mutatott hajlandóságot az elv-adásra. A 
két lövészárok fark-asszemet néző legénysége 
megszerette, megszokta a hóembert. A rni-s-
ink éjjelenként szépítgették és a hóember 
egyik! nap csákót, a másik míap hu,szál-sapkát 
viselt a feje búbján. Hol k-ar-d vc-lt a hóna 
nlá dugva, hol szuronyos puska,. 

Közben persze a-z ágyuk is dolgoztak és a 
gépfegyverek ikatt-cgáis-a sokszor felrázta ál-
mából a -bóőrszieimet. ÍMiost -i-s -szólnak a pus-
káik, santűz sortűz után, kézigránátok, ak-
nák -repülnek -egyilkl ár okiból a másikba,, el-
lenséges /fényszóró kutatva csa.p a -lövészárok 
möglp: az olaszok rohamra készülnek. IA -mie-
ink görc-söse-n szor-itiáik a nmninli-cliert, a gép-
puskások készen állnak, -csiak -egy szó és a 
pclkol minden kiinja vár az ellenségre. 

Meglapulva közctledik -az ellenséges gya-
logság, — fényszóróink kísérteties fényé-
ben — -elérik a drótakadályokat, keresztül 
vágnak, egyik á t ju t , a másik véréig fejjel .ro-
han vissza. Az olaszok ékaliaikban; támadtak, 
éllel -látszólagosan leggyengébb pon-tuinlk felé. 
Alikor az élv, — megtizedel-v© —• ialérii átkain-
kat, bárom oldalról szólalnak meg a -gép-
fegyverek. 'Félórai borz-almas tüzelés -után 
hírhozó ee maradt az ellenségből. 

A. legénység -ujjong, énslkel, m-ikor a lel-
kesedés c-siilla-poidik, a zászlósinak eszébe jut 
valaimi. Odamegy a kapitányhoz és tisztelet-
tnidéia-n megkérdezi: 

— Kapitány ur, jelentem alássan, a le-
génység tudni szeretné, hogy honnan kapta 
az ellenség a géppuskatüzet hátulról. lA szá-
zados mosolyog és a fényszórót a hóemberre 
inányittatjia. 

A hóember háta, levált és a belső üreg-
ből gépfegyver csöve kandikál elő. A gép-
puska -tetején kis karácsony-fa, apró gyer-
tyákkal, ,az egyilk ágon jászol, -benne a kis 
J ézus . . . 

(t. r.) 

— Sólyom-Fekete kapitány Szegeden. 
Sólyom-Fekete Gellért, a szegedi 7. utász-
-ezred kapitánya, 'a boszorikányo-s gyorsaságú1 

hídépítő, akinek hősiességéről valóságos le-
gendák jelentek meg a főváro-si lapokban is, 
karácsonyi sizalbadságra Szegedre érkezett. 
A vitéz kapitány mellét egész -sor kitüntetés 
diszi'ti. -

— Védekezés az árvíz ellen. A földmive-
lésügyi 'miniszter leiratot initéziett -a város 

tanácsához, amelyben meghagyja, hogy az 
esetten, h a az árviiziveszedefcm komolyan-
fogja fenyegetni ia környéket, •távirati jelen-
tést tegyenek a minisztériumba. A szüksé-
ges vízvédelmi munkálaticik elvégzésére ez 
esetben katonaságot rendelnek ki. 

— A városi üzemek nélkülözhető fém-
tárgyainak összeírása A városi üzemek bir-
tokában levő nélkülözhető, vagy pótolható 
fémtárgyak összeírását kiérte a polgármes-
tertől a budaipesti fémfcözpo-ut. Dr. Somogyi 
Szilveszter -polgármester intézkedett, hogy a 
kiivánt -összeírás közvetlen a fómközpontnak 
küldessék be. 

— Kiutalták a tanítók előlegét. A városi 
tanács csütörtöki ülésén Balogh Károly 
pénzügyi tanácsos referálta -a ta-nit-ők -fizetési-
előleg -kérvényeit. A tanács -minden családos 
kérelmezőnek teljesítette a kérelmét és ugy 
-intézkedett, ihogy a tanítok a -pénzt még ka-
rácsony előtt megkapják. 

— Az aradi főispánság. Aradról jelentik: 
Ideérkezett hír szterint a kormány az ürese-
désben levő aradi 'főispánságot olyan módón 
választj-a ketté, hogy külön főispánja lesz 
Arad vármegyének és Arad városának. Hir 
ezerint a kormány már a személyek kérdésé-
ben is megállapodott, amennyiben A-raidvár-
rnegye főispánjává d-r. Baross Ferenc fő-
sízoliga.lu-ró't, (Arad vjáros fő ispánjává pedig 
Kinzig János földbirtokost fogják kine-
vezni. 

— Egv szegedi honvéd százados kitün-
tetése. Nagy László honvéd százados, aki a 
háború kezdete óta a harctéren telj esi t szol-
gálatot a pozsonyi honvéd gyalogezred köte-
lékében mint századpa rames-nck, -már -a har-
madik kitüntetést kap ja vitézségéért, a ka-
tonai érdemkereszt, a Siynum Landis után 
a Vaskoronarend I I I . osztályát a,mi a század-
parancsnok óiknak adott legnagyobb kitünte-
tések egyike. A százados néhai Nagy János-
nak, a szegedi v-o.lt községi polgári és keres-
kedelmi -iskola egykori igazgatójának fia. 

— Aki Petá't élteti. Nikolics Vládó föld-
mives' ez év novemberében Törókikanizsán a 
Szálkái-féle kocsmában kézében egy pohár 
sört tar tva, többek jelenlétében, a következő 
felköszöntőt .mondta: 

— Éljen a mi királyunk Péter! 
Hála Istennek, hogy még él! 
A kocsma -vendéged megbotránkozva von-

ták felelősiséigre, miire Niikolks megijedt és 
kérte ne bántsák, -már kimondta., azt nem 
tudja -m-Qg neim történtté tenni. Hirschl (Béla 
szolgaibirósá-gi iktató feljelentette a -csend-őr-
ségem. Azóta vizsgálati fogságban volt Sze-
gediem1 a. -Csillagtóörtön'b-en;, ahonnan a csütör-
töki törvényszéki tárgyalásra börtönőr ve-
zette elő. Nikolics nem tagadta Ibiimét, -a ta-
núik igazolták -a váidat, mire a tö-r-vényszlék 
Szenttamássy-ísraác&a négy \havi fogházra 
itélte el. A vádlott fele-bbezett, dé felebbezett 
a-z ügyész is sarlyosbitásért. 

— A hadsereg szükségletei. A szegedi 
kereskedelmi és iparkamara közli, bogy a 
hadügyminisztérium f. é. december második 
felében nagyobb beszerzéseket fog eszközöl-
ni a következő cikkekben,: civil-ruhák kocsi-
soknak, -parget, flanell pam-utszövet hókabá-
töknak, nyak- és ér,melegítők, posztócsizma, 
faeipő, nyeregül ct-akaró-k, láhka-pcaszövet és 
karpaszomány. Az 1 (koronás bélyeggel ellá-
tott a jánlatok a K. -u. Ik. Kriegsmimsteriuni 
13. osztályába W-ienbe küldendők. 

— A törvényszék uj Írásszakértője. Az 
igaziságiiigymiriszter ik-inevezte Elek Márton 

GáS Testve 
Utódainál, Klauzál-tér. 

R A R A C S O N Y E A 
családi meglepetések játékszerekben 
és h a s z n o s eszközökben, óriási 
választékban, meglepő o l c s ó áron 

Gá! Testvérek 
Utódainál, Klauzál-tér. 


