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gató távollétében az egyik főtisztviselő ez-
zel a fölvilágositással szolgált: 

— A mi gyárunk üzemében a háború 
semmiféle változást nem okozott. Tőlünk 
mindössze inégy-öt munkás távozott el, ná-
lurtk redukcióról szó sincs. Ugyanazokat a 
szivarokat gyártjuk és ugyanolyan mennyi-
ségben, minit eddig. 

Az ujszegedi magyar kender- és lenipar 
részvénytársaságnál érdeklődésiünkre az 
egyik igazgató a következőket mondotta: 

— A vállalat üzemében a háborús álla-
pot semmi változást nem idézett elő, tekin-
tettel arra, liogy legnagyobbrészt nőmunká-
sokkal dolgozunk. Az üzem teljes és zavar-
talan. 
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A szegedi katonanap. 
— Az akció részletes programja. — 

(Saját tudósítónktól.) Katonanapra vir-
rad Szent István napján Szeged. Az a jótc-
koinysági akció, miit a varos társadalma^ a 
beliivott katonák hátrahagyott családjainak 
segélyezésére indított, csütörtökön — amint 
az/előjelek mutatják — impozáns módon fog 
kibontakozni s az erkölcsi sikeren tul bizo-
nyára szép anyagi sikere is lesz. 

A szegedi hölgytársadaloni minden agi-
lis tagja részt vesz ebben a jótékony mun-
kában, az úriasszony okon kívül eddig mint-
egy kétszáz uriteány is jelentkezett és föl-
ajánlotta szolgálatát az akció sikere érdeké-
ben. 

A szegedi hölgyek a kővetkező helyéken 
fölállított urnáknál gyűjtenek: Rasikö István-
né a Templom-téren, Holtzer Emiiné az uj-
szegedi bejárónál, Vajda Sándorné a Klau-
zál-téren, dr. Turcsányi Imréné a Tisza-szo-
bor előtt, Polgár Lászlóné a Széchenyi-té-
ren, a Kék Csillag előtt, Németh Kálmán ez-
redes né a Klauzál-téren, Nónay Dezső ezre-
desné a Széchenyi-téren, Eremits Lászlóné a 
Tisza-szálloda előtt, özvegy Csontos Imréné 
a felsővárosi templom előtt, Abaffy Rózsika 
az alsóvárosi templom előtt, Vészits Lajosné 
és lovag Worzilkovszky Károlyné a Széche-
nyi-téren. 

A rendező bizottság a katonanap részle-
tes programját is összeállította már, amely 
a következő: 

1. Csütörtökön délelőtt minden felekezet 
templomában istentisztelet. Minden egyes 
templomban urna lesz, amelyben gyűjtenek. 

2. Délelőtt féltizenegykor a belváros 
főbb forgalmi vonalain a szegedi hölgyek 
megkezdik a gyűjtést. 

3. A Széchenyi-téri korzón délelőtti fél-
tizenegytől déli egy óráig a katonazenekar 
hazafias darabokat játszik. 

4. Délután félhattól nyolcig a Széchenyi-
téri korzón öt cigányzenekar muzsikál. 

5. Lsle fél hétkor a városháza előtt a 
szegedi daloskör, a polgári daloskör és a 
itiáv. Hazánk daloskör König Péter vezetésé-
vel hazafias dalokat ad elő. 

6. Este nyolckor a Széchenyi-téren tűzi-
játék magas röppentyűkkel. 

7. Kilenckor ünnepélyes miivészest a 
Korzó-moziban. 

A programon a következő nevek szere-
pelnek: Déri Rózsi, B. Koppan Margit, Vár-
áéi Ferike, Deltái Jenő, Sümegi Ödön, Bé-
ke ff y Lajos, Erdélyi Sándor, Balassa József, 
Deutsch Sándor, Temesváry László, Temcs-
váry Ernő, Réti István, Pfitzner, konferál 

Fekete Tivadar hirlapiró, karmester Csorna-
fái Sándor. 

A jótékonysági akció központi bizottsá-
ga Cicutricis Lajos dr. főispán, Bokor Pál 
helyettes-polgármester és Somogyi Szilvesz-
ter dr. rendőrfőkapitány és Sz. Szigethy 
Vilmos titkár aláírásával ma hazafias felhí-
vást intézett a város polgárságához, mely-
hez azzal a kéréssel fordulnak, hogy minél 
számosabban jöjjenek el a katonanapra és ha 
csak egy fillérrel is, de hazafias érzéseiktől 
vezéreltetve segítsék elő azt a célt, liogy a 
hadba ment katonák itthonmaradt családjai 
szükséget ne szenvedjenek. 

Csinos plakettet készített egy pozsonyi 
gyár a katonanapra. A plaketten a király jó-
si'kerüt fényképe van; körülötte nemzeti szi-
riekem ez a fölírás' áll: „Életünket, vérünket' 
a királyért és a hazáért." A plaketteket Sze-
geden lovag Worzikovszky Károlyné és Nó-
nay ezredestié fogják árusítani 50 fillérért a 
katonanapon. 
BaaEBgBansB.tsanct'ncnx-saa'ii.aEBaBaasBaBasKaBfieiinaa 

H I R E K 
o o o o 

Hat szerb izgató a tábla előtt. 
(Saját tudósitóntítól.) Ma délelőtt a sze-

gedi ítélőtábla fellebbviteli tanácsa Ihat szerb 
izgató felett ítélkezett. Mind a hatan Nagy-
SzeAiámak voltak fanatikus álmodozói és a 
háború hírére kitört belőlük a düh a magyar-
ság ellen. Most aztán szigorúan lesújtott, rájuk 
a kivételes törvény igazsága. 

A tárgy áfáson Ringhoffer Lajos elnökeit. 
Az első vádlott Dimitrievitz Borkő 31 éves 
zemtai fegyverkereskedő volt, akit szuronyos 
szabadlkai ifegylházőr vezetett a tárgyalóte-
reimibe. A vádiirat szerint július 25-én, háza ud-
varán, többek jelenlétében azt mondotta: 

— Nem fesz már a háborúiból semmi, a 
magyarok gyávák. Én is katona vagyok, de 
ha behívnak, nem a szerbekre fövök, hanem a 
magyarokra. 

A szabadkai törvényszék felmentette Di-
mitrieviitzet a hűtlenség és izgatás vádja alól, 
azon indokkal, hogv kijelentéseit nem' nyilvá-
nosan tette. A tábla ma megállapította a bű-
nösségét, hat hónapi államfogházra és 100 ko-
rona pénzbüntetésre ítélte a vádlottat. 

A következő vádlott Fcsko György sza-
badkai beton-munkás vollt, aki a magyarok 
istenét szidalmazta és azt mondta, hogy a 
szerbek és oroszok agyonütik a magyarokat. 
A szabadkai törvényszék Freskót is felmen-
tette az előbbi indok alapján. A tábla ezt az 
Ítéletet helybenhagyta. 

A harmadik vádlott Dukarits Bertalan 38 
éves zoüibori péksegéd volt. Egy korcsmában 
igy kiállított: 

— Le a uiíiagyurokkaf1 és svábokkai. Az is-
tenüket is nünd le kell ölni és tel kell őket 
akasztani. 

A zoimbori törvényszék két évi börtönre 
Ítélte Dukorits Bertalant izgatás büntette mi-

att. A tábla ezt a büntetést leszállította egy 
évre. 

A következő vádlott Lázíts Milán 39 éves 
zoimbori földimives volt. Ratkó János korcs-
májában iazt mondta: 

— Elhajtjuk innen a magyarokat. Van 
egy revolverem, a fiat golyóját, hat magyar-
nak szántam. 

Lázáriitsot a zombori törvényszék hat hó-
napi államfogházra ítélte, izgatás vétségéért. 
A tábla büntetését helybenhagyta. 

Egy asszony is került a vádlottak padjá-
ra: Szöllösi Andorné Obcrndorfcr Erzsébet, 
aki szintén a magyarokat szidta és a szerbe-
ket éltette. A zoimbori törvényszék két hónapi 
fogházra ítélte, amit a tábla ma helybenha-
gyott. 

Másíts István 20 éves zoimbori kereske-
dősegéd volt az utolsó vádlott. Azzal dicse-
kedett, hogy ő szerb és imiajd meglátják a ma-
gyarok, hogy imitt csinálnak a szerbek velük. 
Másitsot a törvényszék hat hónapi börtönre 
ítélte, a,mit a tábl'a is jóváhagyott. 

A kivételes törvények alapján a tábla íté-
letét nem lehet megfelebhezni. 

— A sebesültek és elesettek eddig 
megjelent hivatal!os jegyzéke augusztus 21-től 
fogva kapható kiadóhivatalunkban, aboll elő-
fizetések is elfogadtatnak. 

— Megnyílik a szegedi állami felsőbb 
leányiskola. Az állatni felsőbb leányiskolák 
miniszteri biztosának ez évi augusztus 17-én 
2087. szám alatt kelt leirata értelmében a fel-
sőbb 'leányiskolában a rendes időben nyitják 
meg az iskolaévet. Szeptember elsején délelőtt 
9 óraikor lesznek a különböző vizsgálatok, 
szeptember 2., 3., 4-én lesznek a behatások, 
szeptember 5-én megnyitják az iskolaévet is-
tentisztelettel és szeptember 7-én megkezdőd-
nek az előadások. 

— Muráti alezredes Párisban. Muráti 
Frigyes nyugalmazott alezredes, szokásához 
fii ven, az idei nyáron is külföldre utazott, csa-
ládjával együtt. Augusztus 8-án akarták meg-
tartani Párisban az esperantisták világkon-
gresszusát s Muráti, mint a magyar esperan-
tisták egyik kiváló képviselője, ezen a kon-
gresszuson akart résztvenmi. Ezenkívül azért is 
mentek Parisba, hogy meglátogassák kereszt-
kotmájulkat,%Fontenay vicomte-ot, a volt bu-
dapesti főkonzuli, a szegedi francia-kör dísz-
elnökét. Julius 23-án érkeztek Belfort-ba, hon-
nan Muráti többek között ezt irta e g y isme-
rősének: „Relfortban most különösen sok ka-
tona van. Mintha háborúra kcsziilne Francia-
ország." Ezt julius 23-án irta, Ihollott akkor 
még Szerbiával szemben sem voltunk liadiáf-
'lapotbain. Második és utolsó levelüket julius 
27-én irták Murátiék Szegedre Parisból. Eb-
ben igy ir az alezredes felesége: „Itt a boule-. 
yardokon publikálják nagy plakátokon, liogy 
odahaza Hagy háború kezdődik. Ilyenformán 
lehet, hogy már a napokban haza 'megyünk. 
Itt nagy türítetések vannak az osztrákok ellen, 
de a 'magyarokat még merni vették észre. Ha 
nem sietünk, minket is észrevesznék s akkor 
talán baj lesz." Azóta senki sem kapott Mu-
rátiéktó! értesítést sorsúik féld. Hozzátartozó-
ik még a Franciaországgal szemben való 
hadiállapot előtt leveleket, táviratokat küldöt-
tek nékik, sürgetve az alezredes hazatérését, 
mert itthon arról volt szó, lrogy Murátit is 
berendelik tényleges szolgálatra. Azonban sem 
akkor, sem azóta nem jött semmi válasz. 
Most a Muráti-család rokonai Rómán és 
Madridon keresztül küldenék leveleket Pá-
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