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Mégyezer pár cipőt készit januárban a közélelmezési 
hivatal bőripari osztálya. 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi közélel-
mezési hivatal bőripari osztálya, mint isme-
retes, szeptember elsején nyilt meg. A bőr-
ipari,osztálynak Rákcs Árpád a vezetője, aki 
szaktudásával a bőripari osztályt ugy föllen-
ditette, hogy Budapestről ás több nagyobb 
vidéki városból jönnek tanulmányozni a sze-
gedi közélelmezési hivatal bőripari osztályá-
nak működését. Az elmúlt héten Szegeden 
járt a közélelimezés délmagyarországi fel-
ügyelője, aki nagy elismeréssel nyilatkozott 
erről az üdvös és a közérdeknek értékos szol-
gálatokat teljesítő intézményről. Balogh Ká-
roly, a közélelmezési hivatal vezetője ismert 
energiájával növeli és fejleszti a 'bőripari 
osztály üzemét. Jórészt ennek köszönhető, 
hogy a közélelmezési hivatal ígéretet kapott 
az illetékes miniszteniuimibél:, hogy január-
ban 

4000 pár cipőhöz való anyagot kap a 
bőripari osztály.. Ezeked a cipőket ál-
lami, városi és magántisztviselők kö-

. zött osztják. szét, 
A kiutalt bőrökből tudvalevően talpnílá-

sokat is készítenek, most 2000 pár cipő talpá-
lására vállalkozott a közélelmezési hivatal 
sarokkal együtt. 8 koronáért. Ezzel szemben a 
budapesti cipésztestület műhelyében 12.50, 
Nagyváradon 14, Temesváron 11.50. Kassán 
1.4.50 koronáért végzik a talpalást a minisz-
tériumiból kiutalt bőrből. Hoey a bőripari 
osztálynak mélyén nagy szociális jelentősége 
van, kitűnik abból, hogy a öipész 30—40 ko-
ronát kér a talp'alásért és igy a bőripari osz-
tály által elvállalt 2000 pár cipő talpalása 
60000 korona megtakarítást jelent a város kö-
<.»a»obhebeis»BBBaHF!3l»sanb!®bisba! 

Vészi Margit előadása. 
— A Zsidó Nőegylet teaEélu tán ja . — 

A boldog (béke gyönyörűséges idején, 
minden esztendőben rendezett a Zsidó Nőegy-
let estélyi, vagy koncertet, humánus céljai 
javára. Mtóta a háború tart, más irányú ren-
dezésiben volt fáradhatatlan a Zsidó Nőegylet 
is. Beteg katonák gyöngéd ápolása jutott 
sorra, és a fokozott jótékonyság gyakorlása. 
Most, hogy már a béke fehérszárnyú angya-
lának érezzük a távoli szár nyasuíhogáöá t, el-
érkezettnek látta az időt a Zsidó Nőegylet is 
és a Tisza-szálló nagytermébe teadélutánra 
invitálta a közönséget. És hogy a tea zama-
tosabb, illatosabb legyen, Vészi Margitot, a 
jeles írónőt, a kiváló haditudósítót felkérte, 
tartana felolvasót harctéri élményeiről És 
Vészi Margit jött az első bivó szóra és töme-
gestől jött a közönség is, hogy lássa a bájos, 
bátor asszonyt és hallhassa mondanivalóját, 
okos, bátor szavát az áhítozott, békéről, szóval 
festett rémes képeit 'a háború borzalmainak. 

Negyed hat után lépett Vészi Margit a 
dobogóra. Taps köszöntötte. Majd egy kis 
asztalka elé ült és hozzáfogott mondanivaló-
jához. Nem konferálta be magát, azonnal a 
tárgyra tért és beszélt egyfolytában 55 per-
cig. Apró részletekből állt a beszéde, de az 
egész egy szerves egészet képezett. Semmi tií-
dálékosság abban, amit mondott, semmi pose 
az előadásában, egy nagyszerű asszony lélek 
megnyilvánulása volt minden szava, közvet-
len, őszinte az előadás módja. Beszélt a kato-
náinkról, a nagy magyar erőről, .azokról a 
szenvedésekről, amiket halált megvetően át-
éltek, megemlékezett a mieinkről, a dicső 
46-osokról, a Karszt oroszlánjairól és szólt az 

zonsege részere. 
A' bőripari osztály készit úgynevezett 

mozaikdal palást is, ez még olcsóbb. Gyer-
mekcipő páronkint 3..50, női 4.80, férfi 5,80 
korona. Ilyen talpalás 

napcWa 50—80 pár készül. 
. (Még fe ltűnőbb a bőripari osztály nagy-

eredményű tevékenysége a cipők készítésé-
nél. Eddig mintegy három és félezer pár ba-
kancsot, csizmát és cipőt adott el a közélel-
mezési hivatal a közönség részére főképen a 
szegényebb néposztálynak 59—180 koronáért 
páronkint, ami az üzleti áraknál — 10.000 pár 
cipő után — összesen félmillió koronával ol-
csóbb. A gyermekcipőket a közélelmezési hi-
vatal önköltségi árban adta át, a megmaradt 
mennyiséget a bevásárlása könyv ellenében 
osztják szét azoknak az alkalmazottaknak, a 
kiknek hivatal főnökei a jogosultságot igazol-
ják. Ezeket a cipőket 30 kordnás egységárak 
mellett adják el. 

A bőripari osztály most 250 pár férfi-
és női-cipőt készit mérték szerint páronkint 
75 koronáért. Egy pár mértékszerinti cipő 
•másutt tudvalevően 220—1260 koronába kerül. 
Ezekre a cipőkre a közélelmezési hivatal utal-
ványokai bocsát ki. Az utalványok kiosztá-
sát már megkezdték. 

A bőripari Osztályban ez idő szerint 35 
katonamunkás dolgozik. A munkaerőket a 
debreceni anunkásgyüjtő-parancsnokság bo-
csátja a bőripari osztály rendelkezésére, a 
mely minden elismerésre méltó működésével 
a budapesti cipőiakciót is megelőzte és az or-
szágnak egyik leginintaszerübib háborús intéz-
ménye. 

e p e s e a b e b s b r b e e s i s s s s e s b s e b i a b e f 
ellenség teljesítményéről. Nem kicsinyelte 
őket a mieink előnyére, mert kofánömnlt ér-
zékével érzi, hogy a bánat, mezője a harctér, 
az ellenség éppen ugy szenved, mint mi, hogy 
a sikerek nyomán múló öröm jár és csupa fe-
keteség. csupa gyász a nemzetek birodalmai. 
És amint elmondja észleleteit, nagyszerű meg-
látásait, a háború igénytelennek látszó epi-
zódjait, hozzáfűzi példázatát, ami áltail még 
tisztább, viláigosaiblb lesz a kép, amit festett. 
Bámulatos a szóbősége, hasonlatai gazdagok, 
aplikációi szépek és csöndes humora mosoly-
ra késztető, szatírája pedig olyan, mint a da-
maskuszi penge, érintéssel is sebez. 

•Lankadatlan figyelemmel hallgatta a 
közönség Vészi Margitot, kit élvezetes előadá-
sa után zajosan tapsolt és szerető tisztelettel, 
megérdemlőén ünnepeli A nagy gyönyörű-
séget előidéző élőadáls után felszolgálták a 
teát, miközben a honvédzenekary Fichtner 
Sándor karmester vezénylete mellett szép és 
preeiz játékával szórakoztatta a közönséget. 
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óráit és divatos ékszereit. Javí-
tásokat pontosan eszközöl. Tört 
aranyat magas árban vásárol. 

Karácsonyfák. 
F á j a szivünk, mert amikor esteket a so-

rokat a nyilvánosság számára írjuk, ugy 
érezzük, hogy a szeretet hitébe vetett ideális-
musunkból erőszakkal kell letörnünk egy da-
rabot. Fá j , épen ugy, mint azoknak a kövér, 
egészséges fenyőfáknak fáit, amikor a nagy 
hegyek oldaláról kérgeskezii, érzésnélküli, 
emberek balta csapásokkal kidöntötték őket. 
hogy szertehureolják $ hirdessék — halódó 
törzsüket csillogó köntösbe öltöztetve — a 
szeretet tanát. 

Megérkeztek a haragos zöld fenyők a 
szegedi piacra. A bérház előftt árulják őket. 
Sokat. Van közöttük kiesi is. nagy is. Inkább 
nagy. Azért többet lehet kérni. Amint sorjá-
ba kérdezgettük az áraikat, egyre szomorúb-
bak lettünk. Nyolc korona, tizenhat korona, 
harminc korona... Édes Jézuska, Te. aki min-
dig szerető, bársonyos kézzel simogattad az 
embereket, mért nem fogsz mégegyszcr kor-
bácsot a kezedbe, hogy emberségre ébreszd a 
kaimágokat. Miért, engeded, hcey a Te jöt-
tödért reszkető, rólad1 álmodó kicsinyek, aki-
ket Te szined szerint szerettél, megfosztassa-
nak az esztendő legszebb ünnepének Talki-
gyönyörüségóie]. Miiért kellje® a rongyokba 
burkolt, szegény, szenvedő kicsinyeknek, a 
Te legártatlanabb táborodnak a háború alatt 
még ezért is keserű, égő könnyeket hullatni. 
Miért szoruljon el a szivük, akadjon el a sza-
vuk, csengő kacagásuk, látván, hogv a szomo-
rú, világtalan szobákban nem gyúlhatnak kii 
az apró, színes gyertyák csillogó arany-ezüst 
sallang ók között. 

Van-e olyan ékesen szóló nyelv, amely 
megtudná értetni és eltudná csitítani a csa-
lódott gyareksziv zokogó fájdalmát, olyan 
rnesóv I. hogy: a Jézuska most azért nem 
hozhatott karácsonytfát, mert oda van a Bé-
két megkötni. Nincsen. És n.e is legyen. A 
gyerekek álmát, a békesség és szeretet eget-
földet átölelő érzését ne beszéljük ki a kicsi-
nyek szivéből. Oltsuk beléjük, hogy ezen a 
földön mégegyszer" ne lelhessen úrrá a gyil-
kolás, nyomor, a háború, uzsora piszkos hul-
láma. 

'A jövő békéje érdekében cselekedne a 
hatóság, ha a szegények között ingyen oszto-
gatna szét, ha többet nevn, egy-egy kicsiny 
ágat. Ez az akció talán érne annyit, mint sok 
lármás, haszonnélkülvah). Nyomába öröm 
fakadna azokból a szivekből, akikre nekünk 
megfáradt nagyoknak örökül kell hagynunk 
az Istenember legszebb tanát; a szeretet. 
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— Koronatarács. Bécsből jelentik: A király 
elnöklésével koronatanács volt, amelyen a 
magyar kormány részéről Wekerle Sándor 
miniszterelnök és több szakminiszter, az 
osztrák kormány részéről Seidler miniszter-
elnök és szintén több szakminiszter, továbbá 
Stöger-Steiner hadügyminiszter, báró 'Arz ve-
zérkari főnök vettek részt. A koronatanúéson 
folyó ügyeket tárgyaltak. 

— A hadsereg a gazdasági forgalomnak 
visszaad iparcikkeket. Budapestről jelenük: 
iA hadvezetőség sok közszükségelti cikket, a 
(melyet eddig hadicélokra lefoglalt, vissza-
tezclgáltat a gazdasági forgalomnak. A nél-
ikülönzihető cikkekből elsősorban az iparvas-
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