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Szeged, '1917. márciu 4.

szolgálataik elismeréseül Kitka József, Nagy I melyek a nemzet jövője szempontjából is mélSándor és Csála József állomásfelvigyázók- l tán nagy figyelmet érdemelnek. Az értekeznak, Sebemmel György és Rónay Gusztáv leten „Aktivitás a nevelésben különös tekinfő rnozd on y vezet ők ne k, László (Henrik főtáv- tettel a bábomra" oimen tart előadást Frank
irásznak és iMélykuti Ferenc főkocsirnester- Antal, a lévai tanító képző tanára, ki a monek a koronás vas érdemkeresztet a vitézségi dern pedagógiai törekvéseknek egyik legkiérem szalagján. Szőke József mozdonyfütő- válóbb munkása. Utána Plichta Béla, a siketnek, Pintér Antal és Bálint Sándor kocsi- néma-intézet tanára fog értekezni „A tehetmestereknek, valamint Deják György váltó- ségek értéke" ciinen. Mindenki elismeri, begy
kezelőnek a vasérdemk§resztet a vitézségi ott künn a harctereken legjobbjaink áldozérem szalagján adományozta.
zák életüket a hazáért s ezért felette fontos,
bogy
a kiváló képességű gyermekekben rejlő
— A polgármester a Pro Transsylvania
nagybizottságí ban. A Zita királynő védnök- értékeket a nemzet javára kamatoztassuk. A
sége alatt álló Pro Transsylvania országos Gyermektanulmányi Társaság e kérdés felsegél ybizottság a nagybizottság tagjai so- vetésével valóban értékfs akcióba fog, mely
rába beválasztotta dr. Somogyi Szilveszter mindannyiunk támogatására számíthat.
polgármestert is. A Pro Transsylvania erről
— Vasárnap délután fél 6 órakor a régi
most leiratban értesítette Szeged polgármeszsinagógában emlékünnepély lesz, amelyen
terét.
Löw Immánuel főrabbi tártja az emlék— Biró Vilmos temetése. A szegedi kir. beszédet,
ítélőtábla egyik legérdemesebb 1 lírájának
— Lefoglalták a hentesek szalonna és
halála osztatlan részvétet keltett Szeged jogász-társadalmában. (Mindenki tisztelte és zsirkészletét. Balogh Ká oly a tanács szomnagyra'b: rsi\1te a kiváló jogászt, a puritán, bati ülésén jelentette, hogy pár nap előtt elnemes gondolkozású embert, kinek az el- rendelte a henteseknél és sertésvágóknál
hunyta, rövid betegség után, oly váratlanul
levő zsir, szalonna és hájkészletek fölkutajött. A kir. ítélőtábla és kir. főügyészség
tását és a közfogyasztás céljaira valló lefogígyütt gyászolja az elhunytat, szombaton
lalását. Ez mára már meg is történt. Ledélben Mennyey Lászlónak, a kir. Ítélőtábla
elnökének vezetése mellett testületileg fejez- foglaltak a henteséknél és sertésvágóknál
te ki részvétét a gyászoló családnál s a ra- összesen 2310 kilogram Zsirt, 111 kiló hájat
vatalra díszes koszorút helyezett. A temetés és 15.040 kiló szalonnát. A lefoglalt készlevasárnap délután 3 órakor lesz a Tisza Lajostei ,a hentesek bevásárlási könyvre- fogják
körut 73. sz. alatti gyászházból, melyen a kir.
'kiárusítani.
Ítélőtábla és kir. főügyészség tagjai Mennyey
László kir. ítélőtáblai elnök vezetésével fog— Az Otthon közgyűlése. A Szegedi Tisztnak megjelenni.
viselők Otthona március 4-én, délelőtt 11 óra— Gyermektanulmányi előadások. A Ma- kor tartja meg rendes " közgyűlését, amely
gyar Gyermektanulmányi Társaság jövő va- tekintet nélkül a megjelent tagok számára
sárnap tartja legközelebbi nyilvános gyer- liatárezni fog. A közgyűlés tárgysorozatában
mektanulmányi értekezletét, mely alkalom- :a szokásos jelentéseken kivül 15 választmámal oly kérdések kerülnek megvitatás alá, nyi tag választása is .szerepel.
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Telefon 11-85.

— Szórakoztató délután. A Felebarát
Szeretet Szövetség csütörtök délután öt órai
kezdettel szórakoztató délután rendez a Kassvigadó nagytermében. A szórakoztató délután
jótékonycélt szolgál.

Ala vasárnap, 1917. március 4-én
TÓTH
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A falu rossza
Népszinmu 5 felvonásban.
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Bezárják

a

szabadkai

éttermeket.

Szabadkáról jelenik: ,A .szabadkai nagy éttermiek tulajdonosai azzal a tervivel foglalkoznak, hogy .éttermeiket röividesen bezárják. A. vendéglősök á2t mondják, hogy elhatározásuknak. az. aiz oka, hogy mostanában a kiszolgált ételek mellé a vendégek
nem rendelnek ,sört, vagy bort. Minthogy
éltterem haszlna a /vendéglősök szerint az
italon yian, az ital azonban nem fogy, a
vendéglősök elhatározása komolynak látszik.
Ebbe azonban a hatóságok is bele fognak
szólni.
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— A 302 es honvédek u j zászlója Dr.
Szabó Mihály tábori lelkész néhány hétlelőtt
akciót kezdett olyan céllal, hogy a Ö2-es
honvédeket uj zászlóval ajándékozza m l a
város közönsége. A mozgalomhoz csatlakoztak a város uri asszonyai, akik segéljevel
az uj zászló szombatra elkészült. A fehérselyem és körül nemzeti színnel . diszlett
zászlót, amelynek egyik oldalán a sziiz i Miki a
képe látható, másik oldalán pedig dus <elyeinhimzéssel a város cimere van kivarrta,
a szombati tanácsülésen bemutatták a tanácsnak is. A zászlón levő szűz Máfia-kéijet
Nagel alezredes kívánságára A'lexy fes '
művész festette, a zászlót magát pedik C
konyi Edéné vezetése mellett a Nőiparisko.
készítette el, Vékás Imréné főhadnagyné e
Vühelm Ella vezető tanárnő közreműködő
sével. A zászló szalagjának fölirata a követ
kező: „A 302-es honvédeknek a szegedi hon
leányok." A szalag költségeire Kersch Mancika és Gábor Irénke gyűjtöttek, de résztvetjek egy úttal a zászló, el készítésében is. A
'zászló szalagjára a következő adományok
folytak be:
iVéfces Imréné 10, Zimányi János 1, Kersch
Mancika 6, 'Gábor Irénke 5, Csokási Ferenc né
5, Szabőné 4, N. N. 1, /Szekeres György 2„
özv. Szekeres Lászlónó 2, Jungen Aladárné
4, N. N. 2, N. N. 1, N. N. 2, Korom Mihály
2, N. N. J, özv. Tiely Jánosné 2, N. N. 2, özv..
Szenttamásy Jánosné 2, N. N. 1, Temesváry
M. 1, Temesváry E. 1 ,. N. 1, N. N. 5, Scháffer Ilonka 4, Kardos Nővérek 10, Kardos
Mihály 10, Szenttamási Jecy 2. özv. Holubné
1, Pfeilsehfter Mihály 4, Vászity Józsefné 10,
Tóth Józsefné 10, Görhe Blaneika 4, N. N. 2,
Fodor Ida 1, Schwartz Dusika 1, Molnár
Alice 2, Muzsay László 1, Bauer Ferenc 1,
özv: Vékes Imréné 2, Goldgrüber Géza 3, Tóbiás Ferenoné 2, Goldgrüber Áppádné 3, Kertészné 1, Kalmárné 1, Kroó Lenke 2, B. G. 3,
G. I. 3 ós Goldgrüber Gáborné 2, összesen
148 korona. A megmaradt, összeget a vak katonák részére küldik el.
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— Kérelem Szeged város hölgyeihez. A
vakok szegedi intézetének kötelékében egy
szerény, egyelőre még nagyon szűk keretek
közé ékelt egyesülés jött létre: A Vakok József-főherceg Köre-. Törekvése ós célja nívósabb szellemi élet kifejlesztése, tartalmas felhasználása annak a. kis időnek, amit erős
munkájuk köziben amúgy is csak nehezen
szakithatnak maguknak 'ezek a mozdulatlan
világot élő embertársaink. E törekvésnek legfontosabb koeficiense volna a kör könyvtárának megalapítása. Itt persze óriásiak a nehézségek, már csak /azért is, mert a Braille
pontrendszerü írásba való átültetése bármely
irásmünek csak kézirással lehetséges. Mivel
pedig ezt csak éplátásuak végezhetik, csakis

