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tartalékalap részleges felhasználása, behí-
vott katonák hátramaradt családjának se-
gélyezésére. 

— Adományok a Vörös Kereszt kór-
háza részére. Az Ipartestület helyiségében 
felállított Vörös Kereszt által fen ta rtott kór-
ház céljaira a következő adományok foly-
tak be: N. N. Weioer Miksa, Ganie Ar-
no'ldné, özvegy Kubányi Jánosné, Krimné, 
Striegl F. Jóasefné, özvegy Bagáryné, He-
vessy Kálmán,né, Matuskovich ímréné, Barsy 
Józsefné és Faúr Kornélné fehérnemű, Há-
bel Györgyné 2 párna, Makay Zádorné 2 
párna, Nagy Mihályné 2 kis párna, özvegy 
Talkóné 1 nagy párna, Józsa Antal né fehér-
nemű és 2 kis párna, Lichtenegger Gyulá-
né fehérnemű, asztalnemű és 4 korona. Az 
adakozóknak ezúton mond köszönetet a Vö-
rös Kereszt nevében Nónay Dezsőné, a kór-
ház vezető elnöke. 

— A magyar liszta. A hadügyminiszté-
riumból kiadott veszteséglisiztálk tizedik fü-
zetét, mély legutóbb jelent meg, bátran ma-
gyar lisztának nevezhetjük, mert a felsorolt 
katonák túlnyomó része magyar. E liszták-
nak meg van bizonyos karakterűik. A nyol-
cadik lisztét a morva lisata illetné meg, mert 
az abban fölsorolt neveik többsége morva 
katonáé, a kilencedik vegyes, a tizedik azon-
ban jórészben a mi katonáinknak vére hul-
lását mondja el. A liszitán körülbelül ezer-
kétszáz név van, ebben a halott 228, a többi 
sebesült. A fölsorolt tisztek között 48 a ha-
lott és 98 a sebesült, amit azonban persze, 
nem szabad a halottak és sebesültek arányá-
nak tekinteni, mert csak véletlen dolga le-
het, hogy ép nagyobb számú elesett tisztről 
étkezett kimutatás a hadügyminisztérium-
ba akkor, mikor ezt a lisztét össizíeáUitetták. 
A nyolcadik liszta például tizenkilenc sebe-
sült tiszttel szemben két elesettat sorol föl 
és a legénység névsorában közel ötszáz se-
besülttel szemben huszonöt a halott. A tize-
dik lisztán a legénység rovatában száznyolc-
van a halott és közel kilencszáz a sebesült. 
Ebben a jegyzékben már minit a tizedikben, 
olvassuk a szkutari-i német különítmény két 
tisztjének a nevét; az egyik von Below, a 
másik Schneider hadnagy, mind a kettő se-
besült. Ebben a tisztában van bárcai Bár-
czay András, a hetedik lionvédhuszárezred 
őrnagya, a hadifoglyok rovatában, e meg-
jegyzéssel: „Sebesülten az odesszai kór-
házban". Ezenkívül még csak egv név van 
a hadifoglyok rovatában, ez is sebesült, Ma-
dera János, a hetedik uilánusezred szakasz-
vezetője. Általában ezek a rubrikáik olyanok, 
mint a dicsőség folyamai, melyelken ezer név 
hömpölyög felémik, ezer magyar név, csupa 
ismerősen csengő, szép, igaz magyar név, 
néma betűik mögött ezer meg ezer megra-
gadó történettel. Például itt van a három 
Gelencsér János. Mind a három somogyi 
fiu ós mind a három 44-ik ezredbeli. Áz 
egyik Gelencsér János a 14-ik század sza-
kaszvezetője ós gvékényesi, a másik a 14-ik 
századbeli közlegény és patosfai, a harma-
dik a 4-i'k század közvitéze, marcali. A sza-
kaszvezető és az egyik közlegény, a patos-
fai, megsebesült, a másik közlegény, a mar-
cali elesett. 

— Egyetemes zsebnaptár. Most jelent 
meg Elek Márton, szegedi városi felsőke-
reskedelmi iskolai tanár Egyetemes Zseb-
naptára. A nagy ügyességgel és gondosan 
szerkesztett naptár tartalmazza: a felsőke-
reskedelmi iskolák, a kereskedelmi kiviteli s 
keleti akadémiák, a kereskedelmi iskolai ta-
nárképző, a női kereskedelmi szaktanfolya-
mok és kereskedelmi tanonciskoláik szerve-
zetét 'és tanári karainak a névsorát, az ál-
lami felsőkereskedelmi iskolai tanárok rang-
sorát. ezen iskolák nyugdíjtörvényét ós sók-
más a tanárokat és tanulókat érdeklő dol-
got. Az egyedüli naptár, amely mindent fel-
ölel. Kapható minden könyvkereskedésben. 
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| Két nagy sláger 

Előadások : 5, 7 és 9 órakor. 
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Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogak-
tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel-
jesenpótolják. Készítek továbbá arany koroná-
kat és levehető arany hidakat jutányos árak 
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve 
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telefon 1364. 

Szeged szab, kir. város tanácsától. 

37947—914. tain. sz. 

Földbérbeadási hirdetés. 
A város tanácsa közhírré teszi, hogy a 

tulajdlonát képező alább részletesen felsorolt 
területek több parcellában az alább megálla-
pított .idő és sorrendiben mindenkor a hely-
szinén megtartandó nyilvános szóbeli árverés 
utján haszonbérbe adatni fognak, u. m. 

1914. év szeptember hó 14-én hétfőn reg-
gel 9 órakor a hatyassori kertiekből bérbe-
adatlarail' maradt 11. fszámu 1100 négyszögöl 
terület a belysziném a közraktárak mellett, 

ugyanakkor a két vasút közötti 3 fszámu 
1 hold és 4 fszámu 1 kait. Ihold 1400 négyszög 
öl terület a vasúti átjárónál. 

Ugyanezen napon délelőtt 10 órakor az 
köztisztasági üzem lovai részére fenntartott 
az alsóközpooti müut mellett a nagyutászhaz 
mögött fekvő 25 Ihold 870—1600 négyszögöl 
terület 21-től 46. íszűmig 1 kat. holdas rész-
letekben. 

1914. év szeptember 15-én kedden reggel 
9 órakor a matyéri dülőbeli bérletek az úgy-
nevezett Maty 271. hold terület 52 parcellá-
ban 5 holdas részletekben a Maty hid'ja mel-
lett levő Ördög István-féle tanya melletti 1. 
fszámnál kezdve. 

1914. év szeptember hó 16-án szerdán 
délelőtt 9 órakor a csongrádi müut jobb ol-
dalán a legkülső közlegelőre dűlő ibérföldek-
ből a köztisztasági üzem részére visszatai-
tott 27 .kat. hold 1180 négyszögöl terület 1-től 
27. íszámiig 1 holdas részletekben a 27-es 
fszámu parcellánál kezdve. 

Ugyanezen napon délelőtt 10 órakro az 
ugyanezen bérföldiek előtti dűlőben levő 67. 
és 85. fszámu 1—1 kat. hold területű, a múlt-
kori árverésen Tandéri József Pifle-u. 10. sz. 
a. lakos által bérelt bérföld. 

1914. szeptember hó 17-ik napján csütör-
tökön reggel 9 órakor kezdve, pénteken szep-
tember hó 18-án, szombaton, szeptember 19-
én mindenkor reggel 9 órakor folytatva a 
Vetyehát orvofác&i marosi és tiszai hullám-
téri 1051 holdas dülőbeli bérföldek 5 holdas 
részletekben a leiéi határon levő Zomibori An-
tal bérletét képező 1 földszámmál kezdve foly-
tatva 2009 földszámig mindenkor ott, ahol 
előző napon elhagyatott. 

A bérleti idő 1914. év október hó 16-tóí 
1915. október hó 15-ig egy gazdasági évre 
terjed, megfelelő eredmény elérése esetén, a 
mely a város tanácsa által fog fel bírált a tni, a 
bérletek esetleg 1914. év október hó 16-tól 
számítandó 10 évre is haszonbérbe adatnak. 

Az árverés alkalmával a helyszínen fél-
évi bérösszeg, ennek megfelelő összeg mint 
óvadék és egy évi közigazgatási költség 
n yoímba n lefi zeteu d ő. 

A bérleti feltételek az árverések megkez-
dése előtt mindenkor felolvastatnak. 

Szeged sz. kir. város tanácsának 1914. 
szeptember 3-án t. ii. 

Bokor Pál. 
polgármester-helyettes-
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