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'Osatálya elé terjesztett. A csaknem harminc 
•oldatra terjedő jelmdés re.udkivül ímeleg 
•szav a i i lkn emAéikezilk meg .Szeged ml és a 
szegedi közönségből, a kísérő 'levél pedig szá-
imo't ad arról, Ihogy mekkora érdeklődés 
nyilvánul .meg mindenfelé irántunk. Traink-
ima'nn tamár a különböző lipcsei iskolákban 
külön előadásokat tartott. Magyarországról, 
,a jSiz.ege.den já,rt gye nmek ek sziülei előtt fel-
olvasáís*t ta r to t t Szegedről és a jövőhlét fp-
lyaimán ismé előadást .tart a lipcsei közönség 
előtt a magyar nemze'ti politika céljairól iás 
törekvéseiről. Somogyi polgármester ugy in-
tézkedett, hogy ,a Szegeidre 'beküldött jelen-
tés a Soixnogyi könyvtáriban helyeztessék el. 

— Választójogi nagygyűlés Szegeden. A 
•Feministák Szegedi Egyesülete november 
11-én vasárnap délelőtt fél 11 órakor válasz-
tójogi gyűlést rendez a városháza közgyűlé-
si termében. Neves politikusok és a feminis-
ta eszmék apostolai fogják kifejteni a nők 
választójogának fontosságát a jövő uijjáal-
kotó munkájában. Az eddigiek szerint a 
gyűlésen felszólal dr. Dienes Valéria, a kiváló 
szociológus, dr. Kószó István országgyűlési 
képviselő, dr. Becsey Károly és dr. Papp 
Róbert. A feministák ez alkalomból felkérik 
mindazokat, akik hívei a nők választójogá-
nak, -demonstráljanak megjelenésükkel, hogy 
ezáltal is kedvezően befolyásolták a iparla-
ment .hangulatát q legközelebb tárgyalandó 
választójogi törvényjavaslat mellett. 

Postatakarékpénztári dijnokok sztrájkja 
Budapestről jelentik: A budapesti postata-
karékpénztár dijnokai több izben beadvány-
nyal fordultak a postatakarékpénztár igaz-
gatójához, amelyben napidijaik fölemelését 
kérték. Az igazgató a kérelmet nem teljesí-
tette és a mozgalom szervezői közül egy 
kezelőnőt elbocsátott, egv másik ellen pedig 
fegyelmi eljárást indított. A dijnokok erre 
szombaton reggel sztrájkba léptek. A sztráj-
kolok gyűlést tartottak, amelyen kimondot-

ták. hogy lelkesen kitartanak követeléseik 
mellett. A sztrájkba lépett dijnokok száma 
nyolcszáz. 

-— Az uj iakbérrendeiet. A hivatalos lap 
szombati számában megjelent az uj lakbér-
rendelet. A rendelet szerint lakásoknak és 
egyéb helyiségeknek bérét — tekintet nél-
kül a bérleti és bérfizetési időszakokra — 
akár a jelenlegi, akár az uj bérlővel szem-
ben nem lehet magasabb összegre emelni, 
vagy magasabb összegben megszabni a ren-
deletben megállapított vagy a felállítandó 
lakáshivatal által megszabott bérhatárnál. 
Kis- és középlakásoknak bérét akár a jelen-
legi, akár az uj bérlővel szemben nem lehet 
magasabb összegre emelni, vagv magasabb 
összegben megszabni a jelenlegi bér összegé-
nél és ha jelenleg bérbeadva nincsenek, an-
nál az összegnél, amelyet az illető helyen 
(városrészben) hasonló lakásért általában fi-
zetnek. Ha .azonban a bérbeadó kimutatja, 
hogy 1914. évi február elseje óta a bérek oly 
alacsonyan voltak megszabva, hogv a lakás 
gondozására és a ház íentartására a megál-
lapított bérösszeg nem nyújt a kiadások 
emelkedésével arányos fedezetet, a bérbe-
adó kérelmére a lakáshivataí! megengedheti 
a házbér (fölemelését, azonban csak olyan 
Összegig, amely tiz százalékkal haladja meg 
a jelenlegi évi bér összegét. A béremelés mér-
tékének meghatározásánál a méltányosság 
szerint tekintettel kell: lenni a felek vagyoni 
•helyzetére és az eset egyéb körülményeire. 
A lakáshivatal engedélye nélkül fölemelheti 
a bérbeadó a házbért, ha a iefen rendelet-
ben megállapított bérösszeget meghaladó 
lakbér 1914. február elsejétől 1916. novem-
ber elsejéig bezárólag már meg volt állapít-
va. Kislakás a' rendelet értelmében az olyan 
lakás, amelynek jelenlegi évi bérösszege a 
lakás bérén felül fizetett fűtési és egyéb já-
rulékokkai együtt húszezernél nagyobb la-
kosú helységekben ezer. ennél kisebb lako-
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Egy asszonyi élet drámája 4 felvonásban. 

P . fóenieheili minden eddigi ala-
kifását felöl mólja ebben a szenzá-

ciós és izgalmas drámában. 
A megrendelt jegyek legalább egg órával a z e lőadás 
kezdete előtt átveendők. Azon ideig át nem vett 

jegyek eladatnak. 

Előadások péntek é s s zombaton 6, fél 8 é s 9 , vasárnap 2, 
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su helységekben a hétszáz koronát meg nem 
haladja; középlakás az olyan, amelynek bér-
összege ezer — hároimezerötszáz. illetve hét-
száz — kétezerötszáz korona közt váltako-
zik. Nagyobb lakások az enné! magasabb 
bérösszegnek. Nagylakásokra a bár megsza-
bása tekintetében (megállapított korlátozások 
nem vonatkoznak. A nem lakás céljára bé-
relt helyiségek (üzlet, raktár vagv iroda) bé-
rét túlságosan magasra emelni nem szabad. 
Vitás esetekben a bérösszeget az érdekelt 
fél kérelmére a lakáshivatal állapítja meg. 
A rendelet intézkedik a bútorozott szobák 
lakásbérének megállapításáról is és intézke-
déseket tartalmaz a lakáshivatal felállításá-
ról. A rendelet kihirdetése napján lép életbe. 

— Előadások. A Magyar Gyermektanulmányi 
Tá^adág szegedi fiókköre november 11-én, 
(vasárnap díélu'táh (Fél .5 órakor a városháza 
közgyűlési termében nyilvános gyermekta-
nulmányi értekezletet tort. Az értekezlet 
tárgyai: ,1. A mai nevelési és 'oktatási rend-
szer hibái. Előadó : Fülöp József, hírlapi ró. 
12. Az individuális nevelés és tanítás. Előadó: 
[Hor.ovitz (Jakab, hm vásárhelyi tianitó. — A 
(Szegedi 'Keueskedtelmi és Jjparkamiara no-
vember 4-én, vasárnap délután 5 órakor tart-
ja téli előiadáminak sorozatában -a városhá-
za közgyűlési termiében első felolvasó ülé-
sét. A felolvasó ülésen 'dr. Tonelli Sándor 
•titkár Utazás a meghódított Szerbiában cím-
mel fogja ismertetni személyes tapasztalatai 
•alapján a mai Szerbia közgazdasági és egyéb 
közállapotait. Az előadásra vendégeket szi-
ve, sen látnak. . 

— A katonák meleg ruhaneműjére a 
szegedi főispáni hiviatel .gyűjtést, indított s 
ezen célra a mai napig a következő adomá-
nyok folytaik be: Englánder József 100, dr. 
Cserő Ede 50, Rózsa Izidor 40, Back-malom 
500, Goldfgruber cég 50, Balogh Károly ta-
nácsnok 10, Ottovlay Károly 50, Singeir An-
tal 10, Paul Adolf 20, Landesberg Mór 20, 
•Jámbory Lajos 10, Brauswetter János 10, 
•SrihiÜTer Antal 20, dr. Balassa Ármin 10, Kel 
•Jakab 100. lEiaenstaditer Róbert 100, özv. 
'Meák GyuJáné 50, Vargha Mihály 100, Do-
nnáin Mihály 100, Kófcai Béla 20, Vértes Mik-
s a 50, dn Ried'l Samu 150, dr. Mann J a k a b 
100, Benedek Pál 30, dr. Okkor Ignátz 20, 
SeiifmiEhn Testvéreik 100, Koós Elemér 20, 
.Csongrádi tkpr. 100, Kiss Mór 20. Osányi 
Sáiridor 20, Gerle Jenő 30, Earagé Lajos 100, 
iKendeirfonógyár r.-t. 500, Lichtenegger Gyu-
f a 20, Kass Jánős 20, iifjj. Sdhlesi'nger Miór 20, 
iVaíjdia Sándor 20, Kiss Károly 20, Wagner 
•örökösök 50, Bokor Mihály 50, Vadász Aurél 
,50, Rózsa Mihály 200, Várnay Dezső 50, Dél-
Imagytarcrszág szerkesztőségei és kiadólhiva-

menő leányok, asszonyok előkelő, szép, 
matt teintet ugy érhetnek el a legbizto-
sabban, ha Diana-alabástrompudert és C 
Diana arckrémet használnak. Használati U 

utasítást ingyen 

minden dobozhoz. A szeplők, pattanások, 
mitesszerek, arcfoltok egyedüli biztos 
ellenszerei e készítmények. Forradalmat 
idéztek elő a női szépségápolás terén és 

minden 
nő, aki egyszer kísérletet tett velük, 
állandó hive lett a Diana-készitmények- g 
nek; a báj, kellem és szépség biztos g 

zálogát kapja az asszonyt és 

l e á n y t 

egyaránt érdeklő Diana-készitményekben. 

X Mindenütt kapható! Főelárusitóhely: 
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