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^Karácsonykor 
nem lesznek még idehaza apa, test vérek ,szo-
morú, elhagyóit lesz még a csalód. Sokan nem 
is térnek vissza... távol, a hideg földön vár-
jál: a jobb, szebb karácsony virrad ásót. 

Gondoljunk azokra a gyermekekre, akik 
elhagyottan töltik ezt a szent estét, fűtetlen 
szobában, éhezve. 

Mennyi meleget tudnánk belevinni a ri-
deg otthonokba, ha mindenki felkeresne egy-
egy családot, vinne oda kalácsot, lisztet, bur-
gonyát... bármit, csak menjen cl oda s ölelje 
magához a gyermekeket, akik sokat nélkü-
löznek, mindent elvesztettek. 

Mennyi vigaszt, mennyi melegséget vin-
nének el magukkal s milyen jóleső érzést hoz-
vának el onnan, ahol örömet szerezlek s visz-
szavarázsolták azt az idői. amikor még együtt 
rollol: vala men nyien. 

S ha nem tudnák, kihez menjenek, ha 
nem ismernek családot, amely igazán reá 
szorul <i szír melegére, a jóságos támoga-
tásra: azokkal levélbeli tudakozódásukra kö-
zölni fogom annak a családnak lakását, ahol 
a nyomor nagy, a szomorúság mélységes. 

Dr. Orkonyi Ede, 
a fiatalkornak szegedi .felügyelő 

11 at óságán ak el nőkre. 

— Időjárás. Lényeges változás nem vár-
ható. 

SÍJR0ÖNYPRO GNOZfS: Változás nem 
várható. 

— A képviselőház formális ülése. BwJa-
hestről jelenti tudósítónk: A képviselőház 
Csütörtöki ülésén Szász Károly elnökölt. Az 
"lés délelőtt tizenegykor kezdődött. Az elnök 
az ülés megnyitása után lelkes beszédben 
"leitatta Bukarest elfoglalásának jelentősé-
két. Javasolta, liogy a Ház őfelségéhez hó-
doló táviratot, a szövetségesekhez, pétiig 
üdvözlő táviratot intézzen. A Ház az elnök 
javaslatát nagy lelkesedéssel elfogadta. Ez-
után Hegedűs Loránd beterjesztette a pénz-
ügyi bizottság javaslatát az 1917 év első fe-
lérc 

szóló budget-provizóriumról. A Ház a 
budget-prövizórium tárgyalását a hétfői ülés 
napirendjére tűzte ki. Ezzel az ülés véget ért. 

— A koronázási hitlevél szövegezése. 
Budapestről jelentik: A koronázási hitlevél 
megszerkesztésére kiküldött bizottság csü-
törtökön délelőtt 11 órakor ülésre gyűlt ösz-
sze a Ház, delegációs termében. A bizottság 
önökévé Csernoch János hercegprímást, 
Öőadójává pedig Illés Józsefet választották 
meg. Az alakuló ülésen elfogadták gróf Ap-
Ponyi Albert indítványát, hogy ne küldjenek 
ki sziikebbkörü bizottságot a szöveg meg-
állapítására, mert a bizottságban minden 
megtárgyalható. GVóf Tisza István minisz-
terelnök kérte a bizottságot, hogy ugy osz-
S z ák be a dolgot, liogy a szövegezés kará-
csony előtt elkészüljön. Reményét fejezte 
ki, bogy senki se fogja ellenezni a képvisefő-
kázi tárgyalásoknál a sürgősség kimondd. 
sát. A bizottság legközelebbi ülését szomba-
ton tartja. 
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— Dr. Kohut Adolf SiriegJ F.József elő-
adásáról. Megírta már a Délmagyarországi 

liogy Striegl F. József tanár, lapunk belső 
munkatársa előadásokat tartott Boriinben. 
Dr. iSzalag Józsof rendőrfőkapitány, aki ál-
landó levelezésben áll dr. Kohut Adolffal. 
Berlinben élő neves író- és publicista hazánk-
fiával, felhívta ,Kolmt figyelmét Striegl F. 
József előadására. Erre iá levélre most vála-
szolt dr. Szalay Józsefnek dr. Kohut Adolf. 
Levélében a következőket i r j a Striegl elő-
adásáról: 

Igen hálás vagyok Önnek, bogy figyel-
memet Striegl tanár urra és előadására fel-
hívta. Természetesen siettem az előadáson 
részt venni, annál is inkáhlb, mert a Kereske-
dők és Iparüzők Egyesületének elnöksége is 
meghívott. És mondhatom Önnek, hogy rend-
kiviili élvezetben volt részem. Striegl tanár 
hivatott mestere a szónak és amit előadott, 
rendkívüli mértékben érdekes, sőt lebilin-
cselő volt. Előadása során olyanokról is esett 
szó, ami még előttem is ismeretlen volt. És 
a nagy és illusztris társaság a tanár ur be-
ható előadását a legteljesebb megelégedéssel 
és a leghálásabb köszönettel fogadta. 

— Uj helyiségben a Lloyd. Csütörtökön 
délben nyíltak meg a Llöydnak a iCsekoniics-
uteai. Tót'li->1 vázban levő uj helyiségei. Erre 
az alkalomra a szokásosnál jóval nagyobb 
számban jelentek meg a tagok. A Lloyd u j 
helyisége hat szobás, amely,ok közül az egyik 
elég tágas ahhoz, hogy gyűlések vagy felol-
vasások alkalmával megfelelő számú közön-
séget fogadhasson be. A többi szoba is tá-
gas, szép, külön ilielyiége van a tőzsdének és 
a ti tkárnak. Az u j berendezés még nem teljes, 
a Llöydnak véglegesen berendezett u j helyi-
sége kétségtelenül csinos és kellemes lesz. 
Nagyban folynak a tanácskozások és előké-
születek az egyesületi élet füllenditése érde-
kében. Ha a szép tervek testet öltenek, a 
Lloyd mindenképen számottevő egyesülete 
lesz Szegedinek. 

— A katonatisztek gyásza. A katonatisztek 
tudvalévőleg az országos gyász miatt a szín-
házat, mozit ós általában azokat a helyeket, 
ahol zene szól,' nem látogathatják. A temes-
vári katonai parancsnoksághoz, mint értesü-
lünk, rendelet érkezett, amely szerint ez a ti-
lalom december 16-ikáig marad érvényben. 

— Szeged ünnepli Bukarest elfoglalását. 
A Délmagyarország kávéházakba küldött je-
lentései, valamint rendkívüli kiadása nyo-
mán futótűzként terjedt el a ihir szerdán este 
mindenütt Szegeden, bogy Bukarestet, a hűt-
len szövetséges fővárosát elfoglalták dicsősé-
ges csapataink. A jelentós hihetetlen örömet 
szerzett mindenütt. Csütörtökön reggelre 
igen sok épületen ott lengtek a gyászlobogók 
mellett a szövetségesek diadalmas zászlói. A 
polgármester rendeletére csütörtökön délben 
a városházán és minden templomban egy 
órán keresztül zúgtak a ha,rangok. A pol-
gármester felhívta a háztulajdonosokat, hogy 
tűzék ki a nemzetiszínű zászlókat a győzelem 
örömére. — Sándor János belügyminiszter 
csütörtökön délelőtt, a következő táviratot 
intézte dr. Cicatricis Lajos főisipánhoz a bu-
karesti győzelemmel kacsó latban: Dicsőséges 
seregeink és szövetségeseink a hadser ég-
főparancsnokság hivatalos jelentése szerint 
bevonultak Bukarestbe, Szinajába, Plojesz-
tibe. Fegyvereink diadalát, nemzet lelkese-
dését országos gyász miatt lobogók nem hir-
dethetik, azonban csütörtökön december 7-én 
déli 12 órától 1 óráig konduljanak meg az 
összes harangok. Belügyminiszter. 

— A Napközi Otthon karácsonyfa ünnep-
sége. A Szegedi Katliolikus Nővédö-Egyesület 
ez évben is .Napközi Otthonának gyermekei 
részére karácsonyIfa-ünnépségét rendez s ez 
alkalommal mintegy 100 szegény gyérméket 
főleg ruhával lát el, bogy őket ezzel a zord 
időjárás viszontagságai ellen megvédje. Az-
zal a kérelemmel fordul az egyesület elnök-
sége városunk nemesen érző közönségéhez, 
liogy az egyesületnek ezt a célját adományai-
val támogatni szíveskedjék. A legcsekélyebb 
adományt is, legyen az pénz, avagy termé-
szetbeli hozzájárulás, köszönettel fogadja az 
egyesület a legcsekélyebb adomány is elő-
mozdítja a nemes célt s lehetővé teszi, bogy 
a szegény gyermekéket a nemzet jövője ér-
dekében az életnek, a hazának megtartsuk. 
A szíves adományokat az elnökség az egye-
sület székházába, Korona-utca 18. sz. alá kéri. 

— Halálozás. Blau Lászlóné született Singer 
Mária 84 éves úrasszony szerdán Kisteleken 
rövid szenvedés után meghalt. Temetése csü-
törtökön délután 3 órakor folyt le. Az el-
hunyt felett Löwinger Adolf ralbbi mondott 
gyászbeszédet. Az elhunytban Ball a Jenő, a 

'Délmagyarország kitűnő munkatársa nevelő-
anyjá t gyászolja.. 

— Szeged a Leipziger Illustrierte Zei-
tung hasábjain. A Leipziger Illustrierte Zeitung 
tudvalevőleg felajánlotta a városnak, liogy 
magyar-bolgár számában Szegednek is helyet 
jut ta t egy oldalon — 2000 koronáért. A ren-
delés meg is történt ós .Szeged tényleg meg-
jelent nevezetesebb középületeivel, címerével 
a Leipziger Illustrierte Zeitung hasábjain. A 
lapvállalat csütörtökre már az elszámolást is 
megküldte a városnak a 2000 koronáról. — 
Hát szép, "szop, Ibogy Szeged Ilire igy terjed 
— sóhajtöt ,fel valaki a tanácsban. — szép, 
csakhogy drága egy kicsit. 

— Városatya választás a második kerü-
letben. Vasárnap töltik be választás utján a 
^megüresedett tagsági helyeket. Tudvalevőleg 
a második kerületben megüresedett Pillich 
Gyula tlb. főszámvevő helye, aki a jövő év-
től kezdve hivatalból tagja a törvényható-
ságnak. Ebben a kerületben a felsővárosi .pol-
gári-.párt a többi körökkel és egyesületekkel 
együtt pénteken délután 6 órakor tar t jelölő 
értekezletet Böröc Imre iBrüszeíi-körut 32. 
szám alatti vendéglőjében. A sikeres együtt-
működés érdekében az értekezletre ezúton 
is meghívják a kerület választóit. 

— A cipőhiány orvoslása. Értesülésünk 
szerint a kereskedelemügyi minisztériumban 
az utóbbi napok folyamán tárgyalások foly-
tak a cipőhiány orvoslását illetőleg. Mint-
hogy a. belföldi nyers- és különösen talplbörö-
ket csaknem teljes mértékben a hadsereg szá-
mára dolgozó gyáraknak foglalták le, a pol-
gári cipőszükségletet a kormány külföldről 
elsősorban Németországiból való behozatallal 
akar ja fedezni. iE tárgy,blau a német kormány 
nyal már tárgyalások is indultak meg. A 
végleges megállapodás megkötése előtt azon-
ban a kereskedelmi minisztériumnak tájé-
kozódni kell, bogy mekkora cipőkószletek 
vannak az országban. Á napokban erre vo-
natkozó kérdőiveket küldtek szét, amelyek 
felszólítják a gyárakat, kereskedőket és ipa-
rosokat, liogy készletüket, külön feltüntetve 
a. félifi, női és gyermek lábbeliket, a keres-
kedelmi és iparkamaráknál sürgősen jelent-
sék be. 

— Szeged a műegyetem hallgatóiért. 
A budapesti műegyetem háborúból vissza-
térő hallgatói részére segélyalapot kiván lé-
tesíteni. A műegyetem Szegedtől is támoga-
tást kért. A tanács csütörtöki ülésén 200 ko-
ronát. szavazott meg ia, háborúból visszatért 
műegyetemi hallgatók segélyalapja javára. 

— Öngyilkos asszony. Jancsó Ferencné 
született Tóth Margit 27 éves asszony ma, dél-
után 4 órakor Fodor-utca 34. sz. alatti laká-
sán férje, háziasszonya és édesanyja jelenlé-


