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Az iparosok és kereskedők 
karácsonyi segélyakciója. 

(Megírta már a Délmagymország, liogy a 
szegedi (Bőripari-szövet kezet példaadó elha-
tározására és kezdeményezésére akció indult 
meg Szeged iparos és kereskedő társadalma 
körében azoknak a családoknak karácsonyi 
segélyezésére, akik a háborús viszonyok 
miatt nyomorba jutottak. iA széleskörben 
megindult, adakozás mindjárt az első napok-
ban a következő eredménnyel járt: 

Szegedi Bőripari-szövetkezet 2200, Szege-
di cipőgyár-szövetkezet .1800, (Szegedi kender-
fonógyár 1000, (Magyar kender és lenipar 1000 
Szegedi szabóipari-szövetkezet 300, iBack-ma-
lom .200, Varga Mihály 200, Arany Károly 
100, Aszfalt- és kátrányipar r.-t. 50, Ottovay 
Károly 50, Plesz Sándor kaptafa készítő 40, 
Landesberg iMór 20, (Rákos Árpád 50, Lőwy 
Soma .20, Bohn József vendéglős 20, Schi.ffer 
lAnfcal 10, Sei.fma.nn iMór Fiai .10, özv. Németh 
Ricbardné 10, Fonyó Soma 10, Gyéres iM. 
Márton 5 korona. 

Az eddigi adományok, melyek részben az 
ipartestületnél, részben a kamaránál, részben 
a polgármesternél folytak be, meghaladják a 
7000 koronát és máris mintegy 150—1G0 csa-
lád támogatására nyújtanak alkalmat. Ugy 
a polgármester, mint a kamara és az ipartes-
tület segélylapjaiból való támogatás között, 
összhangot fognak teremteni a kezdeménye-
zők. Az ipartestület .főkép a keresetihiány, 
betegség és a drágaság miatt nyomorba ju-
tott önálló iparosok és iparosözvegyek csa-
ládjait fogja felkarolni, a kamara segély-
akciója pedig a hadbavonultakét. Mivel 
mintegy 5-000 család nyomoráról vannak ad a 
tok, még további széleskörű adakozásra van 
szükség, melyre a kezdeményezők ezúttal is 
kérik Szeged kereskedő és iparos társadalmát. 

— Időjárás. Helyenkint csapadék. Válto-
zatos hőmérséklet. Déli hőmértéklet plusz 
3-6 Celsius. 

SÜRGÖNYPROGNOZIS: Fagypont kö-
rüli hőmérséklet. Sok helyütt csapadék. 
— A király helyettese hadellátási ügyek-

ben. A hivatalos lap legutóbbi száma közli, 
hogy őfelsége a monarchia ihadiellátási ügyé-
nek védnökségét átvetteés helyettesévé a véd-
nökségben — .a Vörös-kereszt kivételével — 
Károly István főherceget nevezte ki. 

— A miniszterelnök Bécsben. Budapesr-
ről telefonálja tudósitónk: G/róf Tisza István 
.miniszterelnök hétfőn délben Bécsbe utazott. 

— Az uj osztrák kormány. Bécsből jelen-
tik: Dr. Spitzmiiller Sándor megalakította 
kabinetjét. Az u.i miniszterik kinevezésére 
vonatkozó legfelsőbb kéziratok a hivatalos 
lap legközelebbi számában jelennek meg. 

— Kitüntetés. Dr. Beretvás Lipót 46. gyalog-
ezredteli segédorvosnak az ellenséggel szem-
ben tanúsított kitűnő és önfeláldozó szolgála-
táért ,a legfelső dicsérő elismerés tudtul ada-
tott. • i f 

— A város hadikölcsönjegyzése és a 
szegedi bankok. A tanács hétfői ülésén Balogh 
Károly pénzügyi tanácsos előterjesztést tett 
a város két milliós liadikötesönjegyzésére 
olyan módon, hogy a város négy és fél száza-
lékos badikölcsönkötvényeket. jegyezzen a 
város a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank-
iái . iEz az intézet hajlandó a szükséges ösz-
szeget a város rendelkezésére hoesájtani 

olyan módon, hogy aváros négy ésfél száza-
lék kamatot fizet a kölcsön után és azt .1917 
végéig visszafizeti. Ha a visszafizetés nem 
történik meg, a bank 1 ornbardkölasönné vál-
toztatja a kölesönt. .A tanács elhatározta, 
hogy felszólitja az összes szegedi bankokat, 
tegyenek ajánlatot az eddig jegyzett, tehát 
összesen 12 millió koronás ihadikölesönjegy-
zés lombardirozására. Csak az ajánlatok be-
érkezése után határoz végérvényesen a ha-
tóság. , i 

— Megkezdődött a rekvirálás a város 
belterületén. Vasárnap reggel megkezdődtek 
a város belterületén is a rdkvirálások. Ide-
benn már jóval kevesebb a rekviráló-bizott-
ság létszáma, mint a tanyákon. E g y rekvi-
ráió-biztosból, egy rendőrből és egy katoná-
ból ál! minden bizottság, amelyek nem éppen 
kellemes feladatukat igyekeznek a lehetőség 
szerint tapintatosan elvégezni. Alaposan, de 
az udvariasság szem előtt tartásával végzik 
munkájukat. Alaposan átkutatják a kamrá-
kat, padlásokat, pincéket, sőt a szekrények-
lje is be-benéznek, de csalk abban az esetben, 
ha némi gyamjuk támad, hogy elrejteti 
készletekre bukkanhatnak. Vasárnap és hét-
főn már a város nagyobb részében el is in-
tézték a rekvirálásokat, néhol találtak is el-
rejtett készleteket, igy szekrényekben és 
kályhákban. Általánosságban azonban az az 
eredmény, hogy a városlakók nem igen ra-
vaszkodnak; engedelmesen átadjáik fölös 
készleteiket, ha netalán volna. A bizottságok 
nyomában ellenőrzők is járnak és iigy nem 
lehet csodálkozni, ha egy helyen kétszer, 
háromszor is megjelennek a rekvirálók. Az 
Alsótanyán eddig a következő mennyisége-
ket foglalták le: buza 214 mázsa, rozs 1700 
mázsa, árpa 26, tengeri 1139 mázsa, zab 39 
és köles 3 mázsa. Felsőtanyán hétfőn kezdő-
dött a rekvirálás tiz bizottsággal. 

— Kihirdették a pályázatot az adóügyi 
tanácsnoki állásra. Vasárnapi számában meg-
írta a Délmagyarország, hogy az adóügyi 
tanácsnoki állásra legközelebb kiírják a pá-
lyázatot. E z hétfőn már meg is történt. A 
pályázati határidő január 8-i;ka, a választást 
a januári közgyűlés ejti meg. Az eddigi 
kombinációk szerint a z adóügyi tanácsnoki 
állásra mintegy nyolcan, tizen fognak pá-
lyázni. A pályázók között emlegetik a kö-
vetkező neveket: Bárdos Béla aljegyző, dr. 
Bárkányi Zoltán községi biró, dr. Dettre Já-
nos tiszti-ügyész, Ferenczy Béla árvaszéki 
ülnök, dr. Pálfy József árvaszéki elnök, Rack 
Lipót aljegyző és dr. Temesváry Géza he-
lyettes-főkapitányt. Értesüléseink szerint 
azonban Pálfy József és Temesváry Géza 
nem fognak pályázni. 

— Kézimunka-kiállítás a hadiárvák javára 
Hajós Andorné, Danzinger Olga, a begaszent-
mihályi segédjegyző felesége kérvényt nyúj-
tott he a városihoz, amelyben kézimunkakiál-
litás rendezésére kér engedélyt. A kiállítást a 
bánáti román nők kézimunkáiból rendezné, 
csekély belépődíj mellett, felerészben a sze-
gedi, felerészben pedig a hegaszentmibályi 
hadiárvák javára. A kérelem ügyében a fő-
kapitány ifog dönteni. 

— Népies előadások. A Szegedi Szabad-
oktatási Egyesület vasárnap délután tartotta 
első népies előadását, a városháza közgyűlési 
termében. Az egyik előadó dr. Kovács József 
városi kereskedelmi iskolai helyettes-igazga-
tó volt, aki a Balkánifélsziget legujabbkori 
történelmét nagy hozzáértéssel és vonzó elő-
adásban ismertette. Vidacs Aladár segédtan-
felügyelő „A nő a magyar közmondásokban" 
cimen tartott figyelemreméltó előadást. Az 
előadások közben a tanítóképző dalkara ha-
zafias dalokat énekelt Naszády József tanár 
vezetésével. 

— Száz korona egy kocsi — egy napra. 
Budapest rendőitfőkapitányi hivatala érte-
sítette a polgármestert, hogy a szegedi küldőt 

tek részére a koronázási ünnepségeken két ko 
esit tartott fenn. Kérte a várostól, hogy ,a ko-
csik ára fejében kétszáz koronát előre küldje 
he a város. A tanács hétfői ülésén intézkedett 
ennek az összegnek kiutalása és elküldése 
iránt. — Igy történt pontosan. Érdekes följe-
gyezni, mint adatot erről a korról. 

— Babakiállítás a Margit-utcai leány-
iskolában. A Margit-utcai poigári leányiskola 
növendékei szép kiállítást rendeztek az is-
kola helyiségében. A kiállított tárgyakat a 
szegedi hadiárváknak ajándékozzák. Teleki 
Lnszlóné buzdítására a leányok maguk hoz-
ták el otthonról a nélkülözhető szövetdara-
bokat, amikből csinos szövetbabálkaí készí-
tettek. A leányok lemondtak uzsonnájukról 
és a cukrot is elhozták. Igen csinosak az 
apró játékpapucsok. A használt ruhákat ki-
foltozták és szintén odaajándékozzák a hadi-
árváknak. A kiállítás rendezésének nemcsak 
a jótékonyság a célja, hanem az is. hctgi, a 
szövetrongy ók felhasználásával takarékos-
ságra szoktassák a leányokat. A kiállításon 
vásárolt holmi nincs, ínég a képeskönyveket 
is a leányök készítették. A tárgyakon ötle-
tesség és izlés nyilvánul meg. A kézimunka-
készitmenyek Miskolczy Emma tanítónő ki-
tűnő utmutatása szerint készültek. A kiállí-
tásnak vasárnap és hétfőn sok látogatója 
volt. Az ajándékokat a leányok maguk viszik 
el a hadiárváknak. 

— Az uj záróra. Budapestről jelentik: .4 
belügyminiszter a kávésipartest iileí nála 
tisztelgett vezetőségének kijelentette, liogy 
mint Bécsben, nálunk is tizenegy órakor zár-
ják a kávéházakat és mulatókat, de ez ellen 
báró Kürtihynek kifogása volt. A legutolsó 
megállapodás szerint január 15-től kezdve 
éjfélkor csukják he a kávéházakat és mu-
latóhelyeket. 

— A kézipadgyászok átvizsgálása. Az 
Országos Közélelmezési hivatal táviratilag 
értesítette a polgármester, bogy a vasúton 
szabadon szállitható kézipodgyász gyanánt, 
az ország határállomásaira és azokon tul tör-
ténő utazásoknál az élelmezési és közszükség-
leti cikkekből olyan mennyiség, amelyre az 
utazó személyeknek bárom napi időtartamra 
szükségük van. Az ország határain belül való 
utazásoknál azonban az olyan cikkeikből, 
amelyek Magyarország területén való vásár-
lására, vagy beszerzésére az illetőnek jogo-
sultsága van, a kézipodgyász fogalmának 
megfelelő mennyiség szállitható akadályta-
lanul. 

— Karácsonyi kalácsot a beteg katonák-
nak. Az idén nem kéregetnek, nem gyűjtenek, 
karácsonyra a katonáknak, hiszen mindenki 
többet adott már, mint amennyire képes volt. 
Szomorú az idei karácsony. szűken telik 
mindenikének, még sem annyira, hogy min-
den háziasszony egy félkilós kalácsot ne 
tudna sütni a beteg katonáknak, akiiket sze-
gedi kórházakban ér hősi vitézségük után a 
szeretet ünnepe. Családjuktól, szeretetteik-
től távol a felebaráti irgalom tudja legjob-
ban enyhíteni szenvedésüket, amelyet éret-
tünk, mindnyájunkért állanak ki. December 
22-én és 23-án a belvárosi óvodában hölgy-
bizottság veszi át a kalácsokat, hogy szét-
ossza azok közt, akikről gondoskodni a mi 
kötelességünk. Bizunk benne, hogy vannak 
még nemestelikü emberek, szenvedő anyáik, 
bánatos özvegyek, remegő lelkű testvérek, 
akik a saját véreikre gondolnak, mikor ir-
galmasságot cselekszenek. Az a féltkiló ka-
lács nem tesz senkit szegénnyé, de nagy 
örömök kútforrása a kórházakban. 

— Miközben Böhm az önkéntes uraj 
keresi. Tóth Dezső Béke-utca 6. sz. alatti lakos, 
bognár, néhány nap előttjelen tette a rendőr-
ségen, hogy pár percre nyitvabagyott laká-
sából ismeretlen tettes ellopott egy női arany-
órát, egy pár brilliáns fülbevalót és több más, 
értékes ékszert. Deák Ferenc polgári rendőr, 
aki ebben az ügyben a nyomozást vezette, 
szombaton Böhm József szökött katona sze-


