
Szeged, 1M7. szeptember ué.LM'AG %<mmmjjá. 
erdő csöndjében. Szeptemberre pedig, mi-
korra lefonnyadtak a makkfák szeszélyes 
alakú levelei — olyan lett mind nemcsak 
lélekben, hanem testben is, mint egy-egy 
kis atléta, akinek bőrét pirosra csókolta 
tavasztól levélhervadásig a napsugár és 
megedzette a levegő. Most má® mehetnek a 
szenvedés apró lovagjai a tél zsarnoksága 
elé tovább küzdeni, tovább szenvedni . . . 
A telep évzáró vizsgája uagyon érdekes és 
tanúságos volt. Érdekes volt, mert tele volt 
színnel, hangulattal, amit az igazgatónő 
poétikus lelke varázsolt a természet szép 
őszi hangulatába, tanulságos pedig azért 
volt, mert aki itt megjelent, az megállapít-
hatta, hogy erre az igazán humánus célra 
érdemes áldozni a társadalomnak és a vá-
rosnak egyaránt. Noha a város elég szűk-
markú volt eddig az intézménnyel. A fá-
radhatalan igazgatónőnek szolgálion jutal-
mul a nyilvános elösmerés. 
—- t iaial izas. Kos Arnold nagykereskedő 

neje csütörtökön éjszaka hosszas szenvedés 
után vesebajban elhunyt. Az elhalt úrinő 49 
éves volt. Halálát férjén és gyermekein k'i-
vül kiterjedt rokonság gyászolja. 

— Eitekez ie t « m u n k á s o k HsztadagánaK 
rnegáiiapiiasarol. Budapestről jelentik: Az ur-
szágos Közélelmezési Hivatalibban: (fenteken 
délután 4 órakor1 értekezlet ivóit, :amelyen 
az ipari munkásság lisztodagának egysé-
ges megállapításáról volt szó. .Gróf Hadik 
•az .0. K. iH. elnöke erre jnz értekezletre 
meghívta dr. Somogyi Szíiüveszter polgár-
mestert is, akit fölkért, hogy az érték ez;-, 
letre hívja .meg <a szegedi íhadfötezere'lé'si 
gyárak igiazgatóit. Sze-gedröl mtegjélent 

még az érteikezjléten .Szász Errfe, Aozál 
Géza és jWrnmer Fülöp is. 

— A Felebaráti Szeretet Szövetség nép-
ünnepélye. A Felebaráti Szeretet Szövetség, 
mint jelentettük, népünnepélyt rendez szep-
tember 9-én a Gedóban. A néptinepély gaz-
dag és változatos műsorát már megállapí-
tották, A közönségnek szórakoztató látvá-
nyosságokban bőven lesz része. Az agilis 
rendezőség a műsort nagy ügyességgel és ta-. 
lálékonysággal állította össze. A különböző 
sátrakban a következők működnek közre: A 
pezsgő- és borsátorban: Mennyey Lászlóné, 
kir. ítélőtáblai elnök neje, Förster ezredesné, 
dr. Russ Gusztávné, Wöber Györgyné, Ba-
lázs Sándorné, Vajda Manóné, Szász Ernő-
né, Korpássy Gyuláné, Gyuritza Sándorné, 
Polczner Elvira és Böske. A kávé-sátorban: 
dr. Márton Józsefné, özv. Hrabovszky Tiha-
mérné, Sauerwald Bálintné, Bába Imréué, 
Török Lászlóné és Sz. Szigethy Vilmosné. A 
török sátorban: Eszes Imréné, Haslinger 
Etelka és Rákos Károly né. A Bú fele Vő csár-
dában: Bödőné Trinksz Paula, Varga Bor-
bála és Szántóné Ladányi Mariska. A sze-
rencsekerék vezetése pedig Eugel Lajosné, 
Vajda Sándorné, Balogh Józsefné kezében 
lesz. A népünnepély tiszta jövedelmét a hadi-
özvegyek és árvák otthona javára fordítják. 

— Beiratások a kereskedő tanonciskolába 
A kereskedő-tanonciskolába a beiratások 
szeptember 9., 10. és 11. napjain, még pedig 
szeptember 9-én d. e. 10—12 óráig, szeptem-
ber 10 és 11- napjain azonban d. u. 3—5 óráig 
a D. M. K. E. nevelő-intézetében eszközöltet-
nek. Beiratás'idij és t andi j az egész évre 10 
korona. A kitűzött időbea minién kereskedő-
tanonc tartozik beiratkozni', a felvételre ké-
sőn jelentkezők mulasztóknak fognak tekin-
tetni. Az igazgatóság. 

— Három budapesti dohánygyárban is-
mét sztrájkolnák. Budapestről jelentik: A 

Telefon: 
BZBDIŰ2 
455. MOZI 

Igazgató: VAS SÁNDOR. 

Szeptember 9-én vasárnap. 
Nagy jótékonycélu előadás. Az előadás teljes 

bevétele minden levonás nélkül a 

Szegedi Önkéntes Tűzoltó Testület 
humánus céljait szolgálja. 
Hirom nagy sláger. 

A mostoha gyermek 
dráma 4 felvonásban, a főszerepben Dorrit Weixler. 

A nyilt tengeren 
dráma 3 felvonásban. 

Bakfis kaland 
vigj. 3 felvonásban. 

Az előadás a nyári helyiségben, rossz idő esetén a féli helyiségben 
tartjuk. 

Telefon: 
PŐHZIÉH 

11-85. 

Az előadás kezdete pont 8 órakor, vége 11 órakor, 

Jíelyárak: Zsölye 1 80, I. hely 1.50 kor. 
II. hely 1.20 fi!!., III. hely 1.— K. 

A legjobb szórakozó hely a 

BERLINI 
kávéház. 

Naponta Szegeden elis-
mert házi zenekarom hang-
versenyez. Minden vasár-
és ünnepnapon nagy díszes 
TOMBOLA-EST, amelyen 
a legszebb és legdíszesebb 
tárgyak sorsoltatnak ki. 
Hideg Italon fis pontos Muolgílfis. 

Helyiség: Deák Ferene-utea 24. 

Szives pártfogást kér 

HELLER J. 
a Berlini-kávéház tulajdonosa. 

mp-utcái dohánygyár inunkásnői pénteken 
reggel sztrájkba állottak, mire az óbudai és 
lágymányosi gyárakban ismét abbahagyták 
a munkát. Az óbudai és lágymányosi, gyárak 
azért sztrájkolnak jsmót, mert. a sip-uteai do-
hánygyár igazgatósága a sztrájk következté-
ben hirdetményt tett közzé, hogy valamennyi 
munkásnőt kizárta a gyárból. Emiatt, három-
ezer munkásnő sztrájkol. A rendőrség min-
den intézkedést megtett a rend fentartására. 

- Áthelyezés. A vauas- es kOzuKiautaugyt 
miniszter Orbán Emma polgári iskolai he-
lyettes tanitónőt a III. kerületi állami pol-
gári fiúiskolától áthelyezte és teendőinek el-
látásával Fekete Eszter okleveles polgári is-
kolai tanitónőt bízta meg, 

— Rendelet Keszui a fűtés- és világítás 
Konniozasctroi. Budapestről jeientik: Nenany 
nap múlva megjelenik a fütes- és világítás 
korlátozásáról szóló rendelet. A rendelet sze-
rint október 15-éig a magánházakban nem 
szabad fűteni. Október 15-étől kezdve három 
szobánál több szobát fűteni ós világitani ti-
los A nyilvános helyek, kávéházak színhá-
zak és mozik fűtéséről és világításáról még 
nem történt megállapodás. Az erre vonatkozó 
rendelet is hamarosan elkészül, 

— Uj Vöröskereszt nyeremény 
kölcsönökre szeptemoer 10-ig elujegy-
zeseket eitogad a ozeyedi ixeresne-
deitni és iparöanK. Aláírási ár Pá K, 

— A vidéki aajtu helye az oi»z«gn«zuan. 
Dr. Balassa Ármin tudvalevőleg inditványt 
terjesztett a Vidéki Hírlapírók Országos •Szö-
vetségének közgyűléséhez, melyben interven-
ciót kér olyan irányban, .hogy a Házban a 
vidéki sajtó állandó, biztosított helyen kép-
viseltethesse magát az üléseken.-- Szávay 
Gyula a V. H. O. Sz. elnöke most levélben 
értesítette dr. Balassát, hogy a képviselőház 
elnöksége ígéretet tett arra, hogy ezentúl a 
Ház első emeletén, az első számú rezerváit-
karzat és a VII. számú karzat között külön 
elzárt karzatot tart fönn 18 vidéki hirlapiro 
részére, — A vidéki hírlapírók eddig az uj-
ságirók számára kiállított fényképes igazol-
vánnyal akármelyik ujságiró-karzaton meg-
jelenhettek, ; 

— A szegedi szabómunkásnók sztrájkja 
veget ert. A szegedi szabómuD kasnők, mint 
jelentettük, bérmozgalmat indítottak helyze-
tük javítására. A munkaadók a munkásnők 
követeléseit visszautasították, nőire kimon-
dották a sztrájkot. A munkásnők ötven szá-
zalékos fizetés-emelést kértek és A munkaidő-
nek egy órával való leszállítását, A munka-


