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mény .szerint Berzeviczy ezért nem vett 
részt a munkapárt újévi tisztelgésén és a 
miniszterelnöknek az összeférhetetlenségi 
ügyekről való nyilatkozata alkalmával sem 
jelent meg a Háziban. A 'hírrel kapcsolatosan 
a Magyár Távirati Iroda a következő fél-
hivatalos cáfolatot közli: 

— Illetékes helyen arról értesülünk, 
hogy nem áll egy reggeli lap mai számának 
áz a Jiire. amely szerint Berzeviczy Albert 
lemondott volna mandátumáról. Az újévi 
üdvözlésen kizárólag egészségi okból nem 
jelent meg Berzeviczy, mihelyt azonban 
egészsége helyreállt, résztvett a pártéletben 
Gróf Tisza Istvánnak az összeférhetetlen-
ségi ügyekről való nyilatkozata alkalmával 
Berzeviczy jelen vőlt a Ház ülésén és elfo-
gadta a miniszterelnök válaszát. 

— Károly király kitüntette Hindenburgot. 

A Wolff-iigynökség jelenti: Károly király 

Hiudenburgnak a német nagyfőhadiszálláson 

időzésekor átnyújtotta a katonai érdemke-

reszt: első osztályát a hadiékitménnyel. 

— Gróf Khuen Héd rváry Wilson üze-
netéről. Budapestről telefonálja tudósítónk: 

A belvárosi körben szombaton este bankett 

volt gróf Kluien-Héderváry Károlynak, a 

kerület képviselőjének tiszteletére. Khuen-

Héderváry a banketten beszédet mondott. 

Többek között foglalkozott Wilson béke-

üzeneteivel is. Az üzenetet inkább Amerika, 

•mint Európa részére írottnak tartja. Az a 

véleménye, hogy a béke tkitartásunk és 

fegyvereink ereje hozza meg. Reméli, hogy 

a magyar polgári társadalom szolidaritása 

és katonáink világszerte elismert hírneve 

éreztetni fogja jótékony Ihatását alkotó mun-

káiban is. 

— Molnár Elemér kúriai biró nyugalom-
ban. Molnár Elemér, a városszerte általános 
tisztelettel övezett kúriai biró február else-
jén saját béreimére nyugalomba vonul. 

-- Előléptetés. A hivatalos lap legutóbbi 
száma közli, Ihogy dr. Hubay Lászlót, a sze-
gedi főügyészhez beosztott királyi ügyészt 
az igazságügy-miniszter a hetedük fizetési 
osztályba való előléptetése mellett megbízta 
a nagykikindai ügyészség vezetésével. 

— Kinevezés. Az igazságügyminiszter Kovács 
Károly szegedd táblád tanács jegyzőt Csík-
szeredára alügyésznek nevezte ki. 

— A szegedi állami gyermekvédelem 
1916-ban. Dr. Turcsányi Imre, kir. tanácsos 
igazgató-főorvos a. napokban terjeszti fel a 
bejügymjínis'z'teriumhoz jelentését a vezetése 
alatt álló állami gyermekmenhely 1916 évi 
munkásságáról. Alkalmunk van az értékes 
jelenésből a nagyközönséget érdeklő néhány 
jelentősebb adatot közölhetni. A terjedelmes 
jelentés' adataiból megállapíthatjuk, hogy: 
a menhelybe fennállása óta felvetek 17,465, 
az 1916 évben felvettek 1049 gyermeket. 1913 
év december 31-ikén az összes gyermekek 
létszáma 8632 volt. Felvettek ez elmúlt év-
ben hadbavonnltaknak 534 gyermekét ós jc-
leinlog 91 hudiiárvát gondoznak. Iskolaköteles 
gyermek volt a menhelyein az 1915—16 tan-
évben 1469, az 1916 évben felruháztak téli és 
nyári ruhával 2497 fiút és 2996 leányt. Szop-
tatási segély mellett felvettek 288 egy éven 
aluli gyermeket és szoptatási segélyben ki-
fizettek az 1916 éviben 48384 koronát, A had 
bávomdtak gyermekei után kifizetett a men-
hely mint külön segélyt 1916-ban 7799, az 
összes tartásdíjak fejében 325.172, tanszerek-
re 2000 koronát. Az 1916 évben összesen gon-
dozott gyermek közül a gyermekmenhely 
kórházi osztályán gyógykezelés alatt volt 
1840, ezek közül meghalj 73 gyermek, azaz 
a gondozottak 3.9 százaléka. Az 1916-ik évben 
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létszámba levő 4460 gyermek közül meghalt 
összesen 169. vagyis 8.08 százalék. 587 eset-
ben visszaadták az állami gondozásbam levő 
gyermeket oly szülőknek vagy hozzátarto-
zóknak, akik gyermekük eltartására képe-
sekké lettek. Ez a felsorolt néhány szám 
ékesszólóan bizonyltja a szegedi állami gyer-
mekvédelemnek az elhagyott gyermekek 
megmentése és felnevelése érdekében kifej-
tett kiváló munkásságot ós annak nagy bord-
ereiét ugy közegészségügyi, szoeális, mint 
humanitárius szempontból. 

— Polczner Erős temetése. Polczner Erős 
városi osztályvezető mérnök, tartalékos fő-
hadnagy, 1916. október 31-én honvéd csapa-
tát rohamra vezetve ellenséges román golyó-
tól találva, Predeál és Azuga között hősi ha-
lált halt. Holttestét gyászoló családja Bras-
sóból Szegedre hozatta. A hősi halált halt. 
főhadnagyot, aki a városnak egyik legdere-
kabb tisztviselője volt és a háború kezdete 
óta odaadóan küzdött az ország védelmében, 
vásárnap délután fél báromkor temetik a 
Kossuth Lajos sugáruti 9. számú gyászház-
ból. Az engesztelő szentmise áldozat január 
29-én délelőtt 9 órakor lesz a rókusi templom-
ban 

— Magyar nő egy amerikai parlamentben 
Bédy^Schvnmmer Rózsa asszonyt amerikai 
előadói körútja alkalmából óriási ünneplés-
ben részesítették. Angol és magyar nyelvű 
előadásaira tízezrével tódult a közönség. Egy 
alkalommal1 meghívást kapott Nebraska ál-
lam parlamentjétől, hogy a parlament teljes 
ülése jelenlétében fejtse ki nézeteit a nők 
választójogáról és ismertesse az európai vi-
szonyokat. Rendkívül érdekes és bennünket, 
magyarokat főleg közelről érdekelhet az a 
tény, hogy Kossuth Lajos volt az első ide-
gien férfi, aki felszólalhatott amerikai parla-
mentben és Bédy-Sohwiimmer Rózsa volt az 
első nő, akit e megkülönböztetett kitüntetés-
ben részesítettek. A parlamenti ülést 10 perc-
re felfüggesztették és Schwimmer Rózsát 
osztatlan figyelemmel hallgatták végig a 
képviselők. Előadása oly mély benyomást 
keltett, hogy az amerikai sajtó hosszú időn 
át foglalkozott e páratlan eseménnyel. Ná-
lunk „Amerika a háború alatt" elmen fog 
előadást tartani február 2-án este fél 9 óra-
kor a Tisza-szálló dísztermében. Jegyek 8, 2 
és 1 korona árban kaphatók a Feministák 
Szegedi Egyesületének Vár-utea 7. sz. alatti 
helyiségében. 

— Méhészeti szakelőadás. A városháza 
disz termében vasárnap tartja első méhészeti 
szakelőadását a Méhész Újság szerkesztő-
sége. Az előadás díjtalan és délelőtt 1 órakor 

bekövetkezett az, amit tőlünk lehetőleg igyekeztünk 
I elkerülni s amitől szerettük volna kedves, hü vevő-
j közönségünket megkímélni. Olyan példátlan módon 
drágultak 

az összes gyártási (nyersanyagok, munkabérek, szál 
litási költsegek, hogy csak emberfeletti nehézségek-
kel tudjuk a Diana-sósborszeszt régi kiváló minő-
ségében és erősségében a közönségnek adni. Nem 

lesz 
ember, aki nem ismerné e súlyos viszonyokai, saki 
ne találná ily körülmények között érthetőnek, sőt 
jogosnak, hogy a Diana-sósborszesz árát újra kellett 
szabályoznunk. De ha majd elkövetkezik 

a béke 
és ismét helyreállanak a háború előtti állapotok, akkor 
nii is sietni fogunk érvénybeléptetni közönségünk 
részére azokat az eladási árakat, melyek régebben 
fennálottak. Ezidőszerint a 

kis üveg Diana-sósborszesz ára K 1.30 
nagy „ „ „ „ „ 3.50 
legnagyobb „ „ „ „ 7.— 
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