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ajándékban. \A főtitkár előterjesztésére ki-
mondotta a közgyűlés, hegy a gyűjtőkor,si és 
vaslionvérl vagyonát, — hétezer koronát — 
a rokkant ak és vakoknak adományozza, ezen-
kívül 500 koronát -a budapesti (központ által 
kezelt Csekonies-alaoitványnak juttatnak. 

A közgyűlés a tisztikar lemondását, ame-
lyet levélben jelentettek l;e, nem vette tudo-
másul. 

Végül Wimnu r Fülöp azt inditványezjta, 
liogy miután a szegedi választmánynak nincs 
ügyrendje és iiélkül dolgozni nem lehet, 
küldjenek ki egy ötös bizottságot, amely az 
ügyrendet a következő választmányi ülésre 
kidolgozná és bemutatná. 

A közgyűlés elfogadta Wiunuer indítvá-
nyát és a bizottság elnökévé báró Gerlicsy 
Félixet, tagjaivá: Wimmer Fülöpöt, dr. Lu-
nosy Dömét, Nánay Dezsőnét és iSomlyódi 

Istvánt választották meg. 
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X török Vörös Félhold képeslevelezö-

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi 

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

— Scapinelli bíboros a király előtt. 

Birsből jelentik: őfelsége Seapiticlli bibo-

ros, apostoli promuiciust kihallgatáson fo-

gadta. 

— A honvédelmi miniszter Bécsben. 

Bécsből jelentik: Báró Hazuy Samu honvé-

delrui miniszter ideérkezett. 

— A negyedik német hadikölcsőn sikere. 

Berlinből jelentik: A Wolff-iigynökség je-

jeriíi: Az eddigi jelentések szerint a negye-
dik nádikölcsönre 10.667 millió márkát je-
gyeztek. Ebből birodalmi kölesöndarabokra 

esik 7106 millió, a birodalmi adósságkönyv-

be való bejegyzésre 1999 millió és birodalmi! 

kincstári utalványokra 1562 millió márka. 

— Tagértekezlet a Feministák Egyesü-
letében. Nagyon tartalmas és előkelő színvo-
nalon álló tagórteikezletet .tartott vasárnap 
délelőtt 11 órakor a Vár-utcai helyiségében a 
Feministák Szegedi .Egyesülete. A hasonló 
összejövetelek .megszokott arányiam tulmenv 
a központiból két fővárosi vendéget ny.rt meg 
szerenesés választással az egyesület; az egyik 
Gergely Janka, a Nő-tisztviselőik .Országos 
Egyesületének az elnöke, a másiik Kubiuyi 
Laura, a fővárosi feministák egyik tevékeny 
vezére. A nagy érdeklődéssel kisért értekez-
letet Bergcr Vilma titkár nyitotta meg lel-
kes szavakkal, melyéknek elhangzása után 
elsőben Kubiuyi Laura tartotta ineg érdékes 
előadását. .Ennek folyamán indítványozta, 
begy az egyesület az üzleti zárórának a nő-
alkalmazottakra vonatkozóan leendő megfe-
lelő szabályozása iránt, — szabályrendelet ki-
bocsátása végett — a városi tanácshoz fordul 
jou, mert a .tőrvény érelmében a törvényható-
ságok nak joguk van a Budapestre érvényes 
törvény alapján a saját terüktükre is sza-
bályreiidletileg kiterjeszteni a zárórát és az 
érdekeltség kívánságára rövidebb, vagy lmsz-
szabh zárórát is megállapíthatnak. Sürgette 
továbbá az előadó a vasárnapi muníkaszüiiet-
nek az irodákban való fölttéleu betartását és 
mnek szigorú ellenőrzését. Az értekezlet az 
inditványékat egyhangúlag magáévá téve, 
kimondotta, liogy a társ-egyesületeket ha-on-i 
ló akció megindítása végett megkeresi. (Ez-
után a Gergely Janka rendikivül tanulságos 
és alapos szakismeretekre valló szabad elő-
adása következett, a mélyek a dolgozó nők 
helyzetét, munkaértékének fokozását és ér-
vényesítését jelölik meg ugy ma, mint a leg-
közelebbi jövőben. .A vonzóan előterjesztett 
fejtegetéseket, melyeket az előadó kiváló üro-., 
dalini és gyakorlati példák feltárásával fü-" 

szerezett, a szépszámú, intelligens hallgatóság 
osztat la u érdeklődéssel kisérte, 

— Szegedi honvédhadnagy kitüntetése. 
Hoffnmnn Ferenc 5. honvédgya logezredbeli 
tartalékos hadnagyot az ellenséggel szemben 
.tanúsított vitéz magatartása elismeréseül a 
Signum Laudisszal tüntette ki a király. A 
hős hadnagynak, aki Hoffmann Ignác sze-
gedi .malomtulajdonos fia, ez már a második 
kitüntetése. .Első izben ezüst vitézségi érem-
mel tüntették ki vitézségéért. 

- Az élelmiszeruzsorások ellen. Temes-
várról jelentik: Joanovich Sándor kormány-

biztos az alábbi rendeletet adta ki: 

Tudomásomra jutott, hogy egyes fü-

szerkereskedök és szatócsok a'tőlük cukrot 

és kávét vásárolni óhajtó vevőket előbb 

megkérdik, vájjon ezen cikkeken kivül még 

mi egyebet vásárolnak és ha másra nem 

reflektálnak, elutasítják őket azzal, hogy 
nincs cukor és kávé. Úgyszintén panasz té-

tetett, hogy egyes pékek a vevőknek kenyér, 

illetve lisztutalványokon kitüntetett mennyi-

ségnél kevesebbet szolgáltatnak ki. Felkérem 

a tisztelt közönséget, hogy ily eseteket ná-

lam haladéktalanul bejelentsen avégből, 

hogy az illető uzsorások ellen a törvény 

teljes szigorát alkalmazhassam. A rendőr-

hatóságokat pedig felhívom, hogy minden 

hasonló panaszt a legalaposabban megvizs-

gálva, az 5600/1914, számú belügyiminiszteri 

rendelet alapján járjanak el. Temesvár, 1916 

évi március hó 22-én. Joanovich Sándor kir. 

kormánybiztos. — Szegeden is elkelne már 

régóta ehhez hasonló erélyes intézkedés, 

mert itt is hallhatók a közönség köréből pa-

naszok, hogy egyes kereskedők az életszük-

séglet! cikkek kiszolgáltatását más áru vá-

sárlásához kötik. 

— Jótékony alapítvány özv. Kárász Im-
réiig, Batthyány Karolin .grófnő, vHorgos 
község .szegényeinek bőkezű gyámolitója, aki 
a háboru 20 hónapja alatt főkép a badbavo-
nultak családjait támogatta áldozatkész sze-
retettel, a napokban húszezer koronás örök-
alnpitványt létesített, amelynek évi kamatai 
a horgosi háziszegényeik segélyezésére fog-
nak fordíttatni. Az alapítványt a kalocsai 
főkáptalan fogja kezelni. Dr. iVaradi Árpád 
kalocsai érsek ez alkalomból meleghangú el-
ismerő sorokban .mondott köszönetet a nemcs-
lelkü grófnőnek. 

— Háborús előadások a virosl főgim-
náziumban. A kegyesrendi városi főgimnázium 
tanúi karának az intézet dísztermében vasár-
nap tartott befejező előadó-délutánján. Véz-
ner iKároly „Fu turizmus és az olasz háboru" 
cimü ua gykésziiltségü értekezését és nlt'ó 
Imre „Háborús nevelési feladatok" cimü ér-
dekes tanulmányát, a nagyszámú közönség 
élvezettel és tetszéssel hallgatta. .A városi fő-
gimnázium háborús előadó-délutánjai »*ép 
sikerre tekinthetnek vissza és díszére váltak 
a kitűnő intézet érdemes tanári karának. A 
magas nivóju és tudományos késziilteégü elő* 
adások állandóan nagy közönségét vonzottak 
az intézet disztorméh?. Most, hogy a kegyes-
rendi főgimnáziumi előadás-sorozatát befe-
jezte, bizonyára a legnagyobb elismeréssel 
adózik a közönség az intézet tanári karának, 
amely az ismeretterjesztő előadások rendezé-
sével kiváló érdemeket szerzett. 

— A szegedi zsidó árvaegylet vasárnap 
délelőtt tartotta dr. Goldsehmidt György el-
nöklete mellett rendes évi közgyűlését. A 
számi vizsgáló bizottság jóváhagyó záradék-
kal ellátott 101"). évi számadásokat, valamint 
az évi jelentést elfogadta a közgyűlés és meg-
adta az elnökségnek az 1915. évi vagyonkeze-
lésre nézve a felment vényt. Goldsehmidt elnök 
megható szavakkal parenttáty el az. egyesü-
let elhalt orvosát, dr Redlieh Józsefet, avla-
minf az oly korán elhunyt egyesületi pénz-
tárost, Breoher Albertet, ma jel -az évközben 
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elhunyt egyesületi tagokról emlékezett meg 
a közgyűlés. Köszönettel fogadta a közgyűlés 
Reitzer Lipót és néhai neje 2000 és özv. Alt-
m-amn Bernátné, Hemmert Katalin temes-
vári lakcs 2000 koronás alapítványát. Az 
1916. évi költségelőirányzat elfogadása után 
a pénztárosi állásra a közgyűlés egyhangú-
lag Reitzer Lipótot választotta meg. Az egye-
sület orvosi teendőinek ellátására a közgyű-
lés dr. Goldsehmidt Györgyöt kérte fel, aki 
ezt készséggel él is vállalta. 

— Dr. Cserey Zsigmond halála. A város-
ban őszinte és mély részvétet keltett az a hir, 
begy dr. Cserey Zsigmond orvos, szombaton 
délben hirtelenül maghalt. Az öreg urat Sze-
ged egész társadalma ismert© és tisztelte, 
mert közel négy évtizedes munkásságot töl-
tött el, áthatva mindig fiatalos ambícióval és 
a köz érdekélten való eszmék propagálásának 
hevétől. Hivatása szép és nemes volt: orvos 
és iró, tudós, .meg művész volt; egyforma sze-
retéttel lelkesült a szellemi proibiktiv.iiás si-
kereiért és a belső örömökért, amiket a szen-
vedők bajain való enyhítéssel szerzett. Még 
az utolsó hetekben s fiatalos erővel, akarat-
tal dolgozott. A katonai kórházakban a se-
besülteket kezelte, aztán pedig irodalmi' te-
vékenységének élt. Még az utolsó napokban 
is készült, tervezett, .minha egy hosszai, sike-
rekben gazdag pálya elején állana. Hatvan-
hat évet élt és Szegeden elterjedt prnksmsu, 
jó nevii orvos volt. A bábom óta a kórházak-, 
han teljesített odaadó működést. (Pénteken 
délután is a kórházban dolgozott, amikor 
hirtelen rosszul lett, ugy. hogy vejének Nó-
vák századosnak kellett Rákóczy-tcbi házába 
kisérni. A boldogultat gyászolják: bitvese és 
gyermekei: Cserey Gedeon es. és kir. tüzér-
százados és neje Középe&sy .Piroska, Nóváky 
Árpád es. és kir. 46-os százados és neje, Cse-
rey Lujza két gyermekükkel és Cserey Kle-
mentnia. Az elhunyt családjánál igém sokan 
fejezték ki részvétüke. Dr. Somogyi Szilvesz-
ter polgármester a város közönsége nevében 
koszorút küldött a ravatalra és rrézvéiiratot 
intézett az özvegyhez. Krszornt küldött a Ma-
gyarországi Vasúti Köz-pofoti LeszámoTóhi-
vial ós. anifdynek ;Csmey dr. oi^roi.. tan ies-
adója volt. Dr. Cserey bolttestét, héttőn lél-
.előtt az 'áralSmeg/ei Yin.páia sríTOitot ák. 
Előzőleg Bereck Sándor református lelkész 
végezte a gyászszertartást és mondott meg-
ható beszédet. A gyászszertartáson igen "so-
kan jeleinek meg a város, az orvosegyesiflet, 
a Dugonics-társaság, a Lcszámolólhivatal és a 
katonai orvosi kar képviseletében. A leszá-
moló Hivatal az alábbi gyászjelentést adta ki: 

— A Magyarországi Vasúti Központi 
Leszámoló hivatal személyzete mély 'meg-
illetődéssel .óje-benti,.; ImÉy dr. JXserey Ziig-
ineml a \hitoal Orvosi taVtnÁésndója, ^lé-
tének 66-ik évében a mai napon hirtelen el-
hunyt. Felelősségteljes állását nemcsak ikö-
telességérzettcl töltötte be, hanem miivt a 
személyzetnek melegen érző barátja, huára-
nitáfávnl mindnyájaink becsülését .is kiéíde-
melte. Szeretetrnn léltó egyéniségét ni ara dön-
dó emlékül őrizzük ifieg. Szeged, 1916. már-
cius 25-én. 

— Kinevezés. Szűcs József, Csukonyi Fertnc 
és Vály 7/Jtá-n 46-odik gyalogezredbeli tarta-
lékos hadnagyokat főhadnagyokká netez-
ték ki. 

— Szegedi lányok disze. Künn bolyongtam 

vasárnap délután a körtöltésen. A szép ta-
vaszi napsütés sokunkat csalt ki oda. Ta át-
koztam itt- két íjtffcisztleárnyal, mindegyik-
nek a kezében egy-«gy félig-meddig fojiy-
nyadt narancs. Megkérdem tőlük, h«gy 
vették* 

— Tizenöt piz volt darabja, hangzót! a 
. válasz. 

— Aztán nem sajnálnak ebben a drága 
világban annyi pénzt kidobni ilyen has7pn-
falau gyümölcsért! Még ha valami renfles 
ennivaló volna, véltem én. 

— Nem is annyira enni vettük, felelj az 
egyik, mint inkább disznek. 

— Bizony, mondja rá a másik. Tiáj/pm-
ttégy vasárnap i* elparádéz uuk velük. 


