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szükséges. Olyan sók, ihogy ihia a város lel-
tári tiszta vagyona benne évenkinti jövedel-
me, <még akikor is szükség volna polgárainak 
áldozatkészségére. Ne áltassuk magunkat te-
llát azzal, hogy Szeged városnak közvagyo-
na elég jövedelmet nyújt arra, hogy abból a 
város fejlesztéséhez szükséges anyagiak fe-
dezhetők. 

A legközelebbi idők meg fogják mutatni, 
hogy a küszöbön álló nagy beruházási pro-
gram alkotásaihoz hozzájárul-e a város 'tör-
vényhatósági bizottsága s> ezzel a haladó 
utagyar városok sorában — a főváros után 
— megtartja elsőségét és az ezzel remélhető 
előnyöket, vagy pedig a csöndes, évek törté-
nete fog következni. Bízom Szeged népében, 
hogy tovább is a haladás utján kiván ma-
radni, abban előljárni s a szükséges áldozatot 
örömmel fogja a városnak meghozni. 

Nemó. 

A Szegedi Katholikus Nővé-
dő-Egyesiilet működése a 
háború második esztendejé-

ben. 
Tudat áfcrinf azon kötelezettségnek, amc-

lyekaháboruiból k i f o l yó l aga társadalmi egye-
sületeikre hárulnak, a Szegedi .Katholikus 
Nőnédő-E gyesiilet a ki folyt 1915. éviben felhő-
zet talib mértékben törekedett megfe le lni nem-
csaik kitűzött cél ja inak, hanem imindazon fel-
adatoknak is, amelyeket a háborús viszonyok 
a gyermek- és nő védelem, ívalamiuit a testi 
és lelki szenvedés terén felvetettek. A z egye-
sület hatásköre ezzel lány-egösen "bővült s 
mülködé?ével a társadalmi feladatoknak szá-
mos uj ágá t ölelte fe l . 

A háiboru előtt 'meglévő intézményei mel-
lett. a Szegedi 'Katholikius iNővédő-Egyesület • 
az 1915. évben is fenntartotta tisztikórházát, 

amely 50 beteg részére van 'berendezve s min-
den tekintet!)-™ megfelelően felszerelve. A 
kórházban a l e f o l y t éviben 'őszesen 748 (beteg 
és sebesült tisztet ápolták, 14460 inapoui. át, A 
kórházat meglátogatta Ferenc Saleátor fő-
herceg is, aki ez alkalommal teljes megelé-
gedésének adott kifejezést. 

A z egyesület tisztiikórlliáza 'mellett külö-
nösen Napközi ONihona teljesített az elmúlt 
évben k i vá ló fontos feladatot. .Szeretettel tel-
jes fogad tatáiban, részesült albba.il minden 
gyermek, akit édesanyja oda elvitt . ,S bár- a z 
otthoni legeLsősaribain a munkás családok 
gyermieikeinelk érdekét van h ivatva szolgálni, 
a háiboru kitörése óta a (felvételinél a legelső 
hely a ihadbavonultak itthonmaradt gyerme-
keinek jutott, még pedig tekintet nélkül a je-
lentkezőik számára. A gyermekvédelmi intéz-
mény az egész év f o l yamán minden megsza-
kítás .nélkül unlüködöitt s az egyesület készség-
ge l hozta meg azt az áldozatot is, amely az 
intézménynek bérhelyiséghcini való fenntar-
tásává! jár, miután székházát a tisztikórlház 
f og la l j a el. A Napköz i Otthonban Jiavonikinit 
60—70 gye rmek fordult meg, akik az egész 
év fo lyamán 13842 napot töltöttnk ott s nem-
csak gondozásban és felügyeletiben, haonm 
naponkint négyszeri étkezésben is nbszésül-

I tek . í 
Leányotthonában az egyesület az 1915. 

•évben 31 leányt részesített nevelésiben 4170 
napon át. E z az intézmény átmeneti jel legű 
'fiatalkorú leányok részére, akiket a fiatal-
korúak felügyelő-hatósága, a v a g y Ibkócága 
oda beutal. A z egyesületnek ezen intézménye 

'az országiján a legelső ily jel legű nővédelmi 
infléraiiény. 

A háiboru második esztendejében, meg-
{nyí l tak az egyesület Leánykörei is, amelyek 
íannaJk kitöiésekor működésűket helyiség hi-
ánya miatt kénytelenek voltak beszüntetni. 
A három (Leány körben vasárinapoukimt 250.— 
300 .fiatalkorú leány találkozik s a szellem 
művelése mellett kellemes és kedélyes szóra-
kozással tölti ott a. délutánt, amely még a 
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Szombaton és vasárnap 

A szenzációk szenzációja! 

A 9 
ujjú ember 

Nagy detektivdráma 5 felvonásban. 

Minden előadáson számozott helyek. 

Katona-, diák- és gyermekjegyek szombaton és vasárnap a 2 órai 
előadáson adatnak ki. Rendes helyárak. 

rendes viszonyok között is oly sok veszélyt 
rejteget, számúikra. 

N a g y tevékenységet fe j te t t k i az egye-
sület .a háborús esztendőben mk'g a segélye-
zés és támogatás torén is. A z egyesület a le-
f o l y t éviben 292 szegényt ál landó pénzbeli, 
83 szegényt pedig amellett még kenyér-se-
gé lyben is .részesített. A segélyezésekre az 
egyesület összesen 9364 koronát fordított , 
.amihez miéig 486 korona mint alkalmi segély 
járult, 

EegforgaImasabb volt azonban .az elmúlt 
éviben az egy estilet nővédelmi irodája. Sok 
százra megy azoknak a szánva, akik tanácsért, 
támogatásért és közbenjárásért fordultak az 
irodáihoz. A z egyesület minden egyes esetben 

.készséggel nyújtott segédkezet s a szükséghez 
képest tanácsot adott, közbenjárt , gondos-
kodott a keresők elhelyezéséről, támogatta 
őket orvossággal, szeglény tanulóknak ."Há-
tast adott s sokféle más irányban is töreke-
dett a lelki és testi betegek szenvedését eny-
híteni. i i 

A Szegedi Katholikus Nővédő-éEgyesiilet 
ezenkívül teljes erejével résztvett mindazon 
társadalmi mozgalmaikban is, 'amelyek váro-
sunkban a háborús esztendő alatt napirendre 
kerültök. í g y a létesített népikonylliáklból há-
rom uépkony! iának a kezelését és vezeti két 

m a g á r a vál lalta s a csecsemő- és anyavédel-
miét célzó mozgalomban is kiveszi a maga ré-
sziét. azzal, h o g y cz irányban .az alsó városi 
.kerületben gyakoro l j a a fe lügyeletet lés ellen-
őrzést. A z egyesület elnöksége vezeti ia llvadba-

í vonultaik itthoni 'maradt gyermeke ik részére 
' szervezett napközi otthonokat is s csak eliis-
:mellessel jegyezhet jük meg, hogy ott lát juk 
és talál juk ininde;niitt, ahol ebben a nagy 

{ időkben az emberi szív nemes 'munkájában 
mindem erőnkkel és tehetségünkkel részit kell 
vennünk. 

Az Elnökség. 

A Sanvika ezüst órája. 
Sanyikénak, a házmesterünk kisfiának 

volt ey ezüst órá ja , mie lőtt elvesztette. M ive l 
jazonibain va lamikor meg 'tudta mondani, 
h o g y hány az óra, hát most is tőle kérdezik 
meg a pajtásai, hogy 

— Menny i aiz idő, Sanyi? De pontosan 
mondd ám meg ! 

í g y vagyok én lisa lámyiegylettel. Amióta 
'asszony vagyok, lemondván az elnökdígről , 
nem vezetem már az egy le t ügyeit . Nemi is-
merem apróra az egyesület mostani működé-
sét, mégis tőlem kérdezik m e g még most is: 

— U'gyau mi t csinál a lányegylet.? 
Annyit ,amennyirő l értesülésem vau, szí-

vesen közlök. Annál is inkább, mert az egye-
sületnek u j elnöke minős. 

Köze l bánom évtizedes múlt jához híven, 
az idén is jelentékeny részt vesz a Szegedi 
Leány-Egy le t a 'szegedi szegény ügy rendezé-
sében a iközjótkíkonysák nemes gyakor lásával . 
Élénk részt vesz pedig azzal, hogy népkony-
hát tant fenn és meleg étellel lá t ja el a sze-
gényeket. 

í g y volt ez a háiboru tartama alatt tava ly 
télen is. í g y van az idén is. U g y tudom, leg-
újabban a város által fenntartott népkony-
hák egy ikéve l kapcsolatos az egyesület nép-
konyhája , amely i gy Szeged hadi jótékony-
sága szent ügyének áll szolgálatában. 

Dr. Kállai Emiiné. 
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