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megállapított napidijak ma tnár nem felel-
nek meg az igényeknek, különösen nem a 
háború okozta viszonyoknak, amikor 2—3 
korona napidíj még kenyérre is alig elegen-
dő. A törvényhatóság tehát akkor jár el igaz-
ságosan, ha a város legszerényebb javadalma-
zásai, de minden tekintetben helytálló, intelli-
gens osztályának kérelmét meghallgatja és 
mindazoknak, akik a város szolgálatában ál-
lanak, napidijait egy-egy koronával felemeli, 
mert ezáltal is buzdítja őket a további szor-
galomra és megélhetésüket könnyiti. 

— A siketnémák intézetében is befejezték 
a tanévet. A siketnémák intézetében vasárnap 
délelőtt zárták be a tanévet. Városunk e leg-
nagyobb emberbaráti intézetében a tanév 
folyamán, szeptember 4-e óta, megszakítás 
nélkül folyt az áldásos, kulturális és sociál-
gazdasági szempontból is fontos munka. 13Ö 
néma gyermeket tanítottak' meg az intézetben 
hangosan beszélni és képeztek ki értelmes, 
munkás polgárokká. Az elmúlt tanévben 9 
osztályban (tulajdonképpen 8„ egy párhuza-
mos) folyt a tanítás. A V I I I . osztályt elvég-
zett gyermekek ipari pályára lépnek, me-
lyen a tapasztalat szerint ép ugy megállják 
helyüket, mint az épérzóküek, holott ha kép-
zés nélkül maradtak volna, állandóan a társa-
dalomnak lennének terhére. Az összes tan-
erők száma 19; ezek közül rendes kinevezett 
12, óraadó 7. A kinevezettek közül hadba-
vonult 9, közülük azonban 6-an visszabocsát-
tattak polgári hivatásukba; jelenleg is kato-
nai szolgálatot teljesít 3, 1 hadifogoly Orosz-
országban. Az intézet tanerőit az állam fizeti, 
ellenben a csaknem kivétel nélkül szegény-
sorsu növendékeik ellátásáról társadalmi utón 
gondoskodnak. 130 szegény gyermeknek ily-
módon való ellátása ugyancsak nagy gondot 
okozott az intézet vezetőségének máskor is, 
de főleg a jelen súlyos visszonyok között. 
Azonban társadalmunk, mely az intézetet 
fennállása óta támogatta, most is állandó se-

gítségben részesítette és sokan akadtak, kik 
tekintélyes összeggel segélyezték az intézet 
szegény növendékeit. Az intézmény és a gyer-
mekek megérdemelték a támogatást s minden 
fillér segítség bőven kamatozott azáltal, 
hogy az intézetből kilépő siketnémák mind-
annyian produktív munkásaivá váltaik az 
országnak. A tanév bezárása, mint a háború 
kitörése óta minden évben, ezúttal is teljes 
csendben csak a szülők jelenlétében folyt le. 
Tehette ezt az intézet igazgatósága azon ok-
nál fogva is, mivel az intézet az egész év fo-
lyamán bármikor megtekinthető és munkás-
ságáról bárki bármikor meggyőződhetik. 

— A központi bizottság a hadbavonultak 

családjáért. A hadbavonultak családjait se-
gélyező központi bizottság nevében dr. Vég-
man Ferenc azt kéri a közgyűléstől, hogy a 
bizottság részére havi 1200 korona segélyt ál-
lapítson meg. Ez az összeg gyermekápolási 
és nevelési célokra szükséges. 

Kinevezés. Dr. Vajda Antal elsőosztályu szám-
vivő-őrmestert a szegedi honvédhadosztály-
biróságnál igazságügyi segédtisztviselővé ne-
vezték ki. 

— Katonai rendőrség a tanyának. A tanács 
hétfői ülésén elhatározta, hogy felterjesztést 
intéz a kormányhoz a katonai rendőrség mű-
ködési területének kiterjesztése érdekében. A 
tanács azt kívánja, hogy a tanyán is szervez-
zenek katonai rendőrséget, amire vonatko-
zólag dr. Lippay Lajos tett indítványt a ju-
niusi közgyűlésnek. 

— Hadikölcsönjegyzés. A Blum Leopold-
féie Li.nolenm-ipar kétszáz-kétszázezer koro-
nát jegyzett a VI. magyar és osztrák hadi-
kölcsön re. A cég az eddigi hadikölcsön ökre 
összesen kétmillió koronát jegyzett. 

— Leesett a vonat tetejéről. Vasárnap 
reggel halálos végű katasztrófa történt a 
Szeged-szabadkai vasúti vonalon. A 732. szá-
nni személyvonton, amely reggel negyednyolc 
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után hagyta el a rökusi pályaudvart, kato-
nák is utaztak, akik közül néhányan felmen-
tek a vonat tetejére, A budapesti és szabadkai 
vasúti vonal keresztezésénél levő hid a vo-
nat tetejéről lesodorta az egyik katonát, aki 
a ikocsik közé zuhanva szörnyet halt. A rend-
őrség részéről dr. Borbola Jenő rendőrkapi-
tány és dr. Baneth Samu kerületi orvos men-
tek ki a helyszínére, ahol megállapították a, 
szerencsétlenül járt katona gondatlanságát, 
A katonai hatóság folytatja a további nyo-
mozást, 

— Katonás magaviselet A katona, ha kü-
lönös körülmények közt önállóan kell intéz-
kednie, mindenekelőtt megítéli a helyzetet, 
azután Ítéletéhez képest elhatározza magát 
valamire, végül pedig- gyorsan és habozás 
nélkül cselekszik elhatározása értelmében. A 
körülmények azt kívánják, hogy mindnyájan 
katonák legyünk, akik' a mögöttes ország-
ban élünk is és önálló működést is fejtsünk 
(ki, uecsak azt, amit a hatóságok ránk rónák, 
ítéljük meg tehát a helyzetet, A helyzte az, 
hogy ellenségeink hallani sem akarnak a vé-
géről, a végkimerülésig akarják folytatni a 
háborút. Az a kérdés ennélfogva, hogy me-
lyik fél merül ki előbb, az lesz a vesztes. M i 
ugy látjuk, hogy az antant alig győzi már 
az erőfeszítést Olaszországnak tizedik táma-
dása is meddő maradt. Franciaország és An-
glia nem tudnak védekezni a buvárlíajók s a 
légi ostromok ellen, Oroszország belső zavarai 
miatt n,i offenzívára talán már nem is képes, 
pénzügyi tekintetben pedig annyira meg-
gyöngült, hogy utolsó hadikölcsöne meghiú-
sulván, kényszerkölcsönhöz kénytelen folya-
modni. Ellenségeink azt hiszik, abban biza-
kodnak, hogy a mi erőnk hanyatlik, főként 
gazdasági erőnk van immár fogytán. Jel-
lemző vonása még a helyzetnek, hogy dicső-
séges hadseregünk a diadalmas béke kivívá-
sához a mi hathatós támogatásunkat kéri, ná-
lunk pedig nagy a pénzbőség. A helyzet ilyen 
megítélése után arra határozzuk el magunkat, 
hogy minden erőnket összeszedjük, ellensége-
inknek — reményeik holtra, ijesztéseül — 
megmutatjuk és nagyszerű hőseinknek segít-
ségül adjuk, a háború minél előbb való sze-
rencsés befejezése érdekében anyagi erőinket. 
Ehhez képest gyorsan összekapar gátjuk ami 
pénzünk van és nem okvetlenül szükséges az 
egyszerű megélhetésre s mindazt azonnal, 
minden további fontolgatás nélkül odaadjuk 
hadikölcsönbe. És másokat is, akiknél heverő 
vagy nélkülözhető pénzt tudunk, hasonló cse-
lekvésre buzdítunk. Ha mind katonák va-
gyunk, viseljük magunkat mind katonásan, 
még pedig magyar katonákhoz illő módon. 

Talpalunk és sarkalunk férficipőt é, női 5, 
gyerm. 4 K.-ért. Hungária Cipőgyár Kárász-u. 14. 

— Ö R A i s ÉKSZER Javításokat gyorsan, 

pontosan és Ofcs&i készít P I S C H E R K. 
Korzó kávéház mellett. — Ttleíon: !538. 

— A Korzó-mozi nyári helyiségének 
rossz idő miatt kétszer elhalasztott megnyi-
tása most már talán akadály nélkül meglesz 
a szerdán este 8 ómkor tartandó nagy operai 
hangversennyel. A Korzó-mozi nyári hang-
versenyciklusának ez a másodika: Budano-
vich (Mária, Toronyi Gyula az Operaház tag-
jai, Komióssy Emma a híres primadonna és 
Palotay Árpád, operaénekes lépnek fel rajta. 
A nagyrészben uj, a szegedi közönség előtt 
még ismeretlen, kiváló erők és a gazdag mű-
sor előre biztosítják a sikert. A kíséretet Ku-
rucz János, népszerű zeneszerző látja el. A 
helyáraik ugy vannak megállapitva. hogy a 
szegényebb néposztály is részesedhessen ma-
gasabb zenei élvezetekben, amennyiben a I I I . 
hely ára 1 korona lesz. Helyárak külőmben 
5, 4, 2 és 1 korona. Jegyek már kaphatók a 
Korzó-mozi pénztáránál. 

Tanu l j u nk idegen nyelveket 
nyelviskolában. Teiefon 14—11, 

a Városi 


