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törvényhatóságokat. Semmiféle beruházásokat, tatarozási munkálatokat se szabad eszközöltetni. Kerülni kell minden olyan ténykedést, amely a kiadásokat szaporitja. Aho
csak megtakarítás érhető el, erre kell törekedni.
^ Levelet vártuk. . . Levelet várnak
napról ria.pra, aggódva, remegve scik-scik ezer
családban.. Csak rövid fcis órást, amely airró.
a dna h irt, él-e még a kedves, ki •messze im.nen
véres ha/liá/Eail néz mim den pilil amialban farkasszemet. Ha késük a tevék ha késilk napokig, 'hetekig, milyen szörnyű, sziveittépő az
aggodálom: talián az ő vére is foly a véresőtón, aimely sűrűin robbanó igcilyók nyomán
kelt. Milyen ibiidegre halivá/nyitó a félelem,
hogy talián nem harcol már, mert islmeretíén
földöm, ibizonytaiLan sorsban foglya az ellenségnek. Milyen szivünk verését ímegáilliitó a
megdöbbent (képzelet, begy hátba ő isi, aki
maga volit a viruló élet, hűlt szívvel' a közös
sírban fékszik írnár! A tevét, pár sornyi sietős
írás a rózsaszín levelezőlapom, csalk nem érkezük meg. Mintha a tábori posta intézői
csupa közönübös emberek llemmének! Pedig
dehogy is azdk! Azt a rengeteg munkát, ami
most rájuk háriámililk, emberfölötti igyekezettel, végzik. .Aztáni meg ők is katonák, ha
nem is baroolnialk a küzdőkkél; a munkának
hadba rendelt (katonái, ak.i!k érző szívvel nagyon is tudják, unit jelent az otthoni türőknek pár sornyi értesítés a távol harcosoktól.
De hasztalan 'igyekeznek, a posta más a háborúban, .mint békés, jó időben! A csaták
színhelye egyre változik. Csa/patok mennek
egy helyről a másikra, amint a szükség parancsolja: bcil előinyomiulinalk, hol visszakoznak. Sem az itthonról! küldött levél1 mem talál
könnyen a katonáinkra, som az ő várva-várt
soraik nem juthatnak hozzám(k egyhamar.
Igen sokszor meg a folytonos gyors menetben, a csatározásokban
idejük még arra
sincs, hogy akár egy sort is papírra vessenek. Előfordul, bogy mire olyam helyre ér-
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udk, 'ahol postát kázbesdltejnieik nekik, heteikről
összegyűlt teveleik vár-jóik őket. Amint az is
megtörténik, hogy tőlük kapunk egyszerre
különböző keltezésű tevétekét. Azért hát
csüggedésre nincs ok, ha akár hosszabb ideig
elmiarad a tábori posta óhajtva óhajtott rózsaszín levelezőlapja, amelynek érkezése szülőnek, hitvesnek olyan; édesen' megnyugtató,
enyhítő öröme, ileliket üdítő balzsama . . .
— Kérelem a hazafias és áldozatkész
társadalomhoz. Szegeden a napokban alakult meg a főispán indítványára egy bizottság, mely feladatául tűzte ki, hogy gyámolítani, támogatni fogja azokat a közép- és
polgári iskolákat látogató szegénysorsu tanulókat, akiknek apjuk, fentartójuk hadbavonult és akik ennek következtében csak a
társadalom áldozatkész támogatása és gyámolitása mellett végezhetik itt Szegeden
tanulmányaikat. A legnemesebb emberbaráti
cselekedetet gyakorolja a társadalom akkor,
ha felkarolja ezeket a tanulókat és segélynyújtással
segítségére siet a tanulóknak,
hogy tanulmányaikat a folyó iskolai évben
Szegeden zavartalanul és anyagi gondok
nélkül folytathassák és befejezhessék. A társadalomnak nem szabad megengedni, hogy
azok a tanulók, akiknek apáik a harctéren
a királyért és a hazáért küzdenek és véreznek, itt szükséget és nélkülözést szenvedjenek. Ezek között a tanulók között bizonyára sokan vannak olyanok, akiknek élelmezése és ellátása iskoláztatásuk idejére itt
Szegeden biztositva nincsen. A bizottság ennélfogva felkéri a társadalom hazafiasan
érző és áldozatkész tagjait, hogy akik hajlandók arra, hogy ily szegény tanulóknak
hetenkint egyszer vagy kétszer ingyen ebédet vagy vacsorát adnak, ebbeli hazafias
szándékukat az ebéd vagy vacsora napjának megjelölésével egyszerű levelező lapon
Jánossy Gyula kir. tanfelügyelővel s bizottság elnökével mielőbb közölni szíveskedjenek.
- A moratórium-rendelet kiegészítése.
A hivatalos lap mai .száma (közli ia minis,zté-,
riuim rendeletét a. moratórium-rendelet kiegészittésérol,. A rendeltet intézkedik a nem
pénzbeli szolgáltatásokról, ia jélzáloggal hizitosütott tartozások kamatairól, valamint arról te, hogy a városok ós községek a betéti
könyvekre elhelyezett betétiekből minden öszszegiet kivehetimelk a törvényes
felmondási
idő betartása mellett.
,

Szeged, 1914. szeptember 12.
drb cigaretta, Erdőhegyiné 12 liter tej, Bosányi István pástja/főnök fehérnemű és gylímötcs, Dombrádyné, Szabóné gyümölcs,, H o vátlh Jámosné 20 korona, Edvy Gyuláné 5 K,
özvegy Behotiioné 3 K, Veress Károly 45 K.
Nónay Deasőné, a kórház vezető elnöke.
— Adományok A Szegedi Katholikus Nővédő Egyesület tiszti kórháza részére, mel y é é n t ez uton mond köszönetet az elnökség,
özvegy Gzógltor iAlajiösné 20 K, Czógtler Kálmán 20, Raskó Istvánné 20, Sey iMairgit 20,
Hermann Rudolf 1 dlrb kisvánkos huzatitaí,
Fin ok Dezsőné 1 kosár őszi banaék, özvegy
Szernmáry Imréné 5 ing, 3 allisónadrág,
iSchöpflin Ottómé 2 táil igyümölca, Janky Lajosné 10 K, Jászai .Amália és Gizella 25 doboz
cigaretta, Lányi Jánosné 15 mignon, 40 piskóta, özvegy Maskó Antalné 14 drb meggyes
lepény, Vajda és (Bokor 1 kg lisiofonm, 20 fegkeífe, Wintar A. és fia 12 fogkefe, 12 körömkefe, 12 hajkefe, Dedy Margit 2 fekete nadrág, Sohulteisz Károlyné 1 torta, sütemény,
pogácsa, özvegy Janlky Lajosné 3 tepedő, 2
párna, 12 ing, 20 alsónaidrág, 24 zsebkendő,
Str.adlie Rudolf 20 K, Horváth Lajosaié kalács, N. N. 15 ,ing, 6 pár harisnya, 11 alsónadrág, 2 törülköző, 5 zsebkendő. Katona Ferenc 2 párna, ,1 paplan, 2 paplanhuzat, 2
pármiaihuzaf, 2 lepedő, Rant.ucz Istvánné 30
kalács, 1 kosár alma, Jezorntezky Ákosné
3 tepedő, 1 alsónadrág, 20 pá.r zokni, 8 borogató, 11 könyv, özvegy Ábrahám Jánosüé
1 kosár őszibarack, Polgár Lászlóné 2 kosár
szilva, 1 ikosáir alima, özvegy IMesbó Amtiailhié
könyvek, Áigmerné iBarta Ilona alma, özv.
Wrede Vilmosné 18 drb fehérnemű, Somlyódy
Istvánné 7 fehérnemű és 5 K, éri Gróf Árpádmé 1 ilészőrpárna, 1 vánkos toll., 12 fehérnemű, özvegy Tmkacs Józsefné 35 fehérnemű,
Andrássy Ferencné 8 pár evőeszköz, 1 vég
vászon, Be.ncisik Lajosné 17 kanál, 1 sapka,
7 fehérnemű, 8 pár harisnya, özvegy Reimer
Józsefné 5 fehér ing. 1 trikó ing, 3 pár manzsetta, 9 gallér, 6 harisnya,, Vén Andrásné
hava 10 K, Sándor Ferencné 3 K, Fink ovi oh
Ödönné 1 kancsó, 1 ágyíl,epedő, Szarvady Lajosaié 5 üveg bor, 2 párna, 6 magy párnahuzat, 6 kia párnahuzat, 6 szalvéta, 3 ing, 3 alsónadrág, 1 felsőniadrág, özvegy Keglóvich
Emiilmé alma, Dobé Sándor 20 fillér,, Lába.s
Endrémé 10 K, Gárgyán Imréné 15 'üveg bor,
özvegy Bodinszlky Ernőmé 15 ing, 3 mellény,
6 pár harisnya, 7 .alsónadrág, Gál .Testvérek
Utóda 10 doboz társasjáték, Sch-iffer Ida 2
párna, 4 huzat, Lilppay Lajos dr. € drb .fehérnemű, 4 kosár ailima, Vanyolcz Ilona 60 fillér.
Szegedi Kenderfonógyár 50 K, Hauser Rezső
Sándor 40 K, Fux Ernőné (Köcse) 50 drb fehérnemű, Holtzer Emiimé egy maigy tál ®1máslepény.

A Namur felé 'vezető vasútvonal meg
volt bzalkitva. A vonat Charleroiiban megállott. Namur előtt folyt a harc. Az ostromló
— Az éjjeli mulatozások ellen. Temestüzérség lőtte az erődítményeket. Egy cifra
vár
rendőrifőkapitánya .rendeletet bocsátott
egyenruháju polgári őrség az utasoktól útki, melyben elrendelti, ihogy az összes nyilváleveleket /kért s nekem azt imondta:
— Minden a legjobban áll. A poroszo- nos helyiségekben, ká véházakban,, vendéglőktón stb. este 10 óra után be kell szüntetni a
kat páhotjuk.
- A betegápolófőnöknő hármas gyásza.
zenét
s végét kell vetni a hangos mulatozó
A vasúti állomás előtt a fák mögött löAbbáziából jelenítik: Évek óta tartózkodik
vésre lkészen francia katonák állottak. Egy soknak. Á rendeltet ellen vétő kávéház és már itt a aiémetországi illetőségű
Nagcl
bokor mögött gépfegyvert láttam. Mély vendéglő tulaj dcnosokt ól tó fogják vonni az E/m.my betegápoló főnöknő, aki ,a fürdő hivacsend. Az utcák kihaltak. A város alatt egy iparengedélyt s üzleteiket a hatóság bezárja. talos ilaip,járnak legutóbbi számában a követ
hajózható csatorna fut, három forgó hid van
— Istentiszteletek a zsinagógában. A kező gyászjelentést tette közzé:
rajta. Ezeket is őrzi katonaság. Mentem az pénteki (istentisztelet szeptember lí-től! kezdA hazáért folyó báboruihaai meghalt Lütutcákon. Némely házból ,a függönyök mögül ve délután hait órakor kezdődik. Az őszi magy tich melleit augusztus 6-án Ottó öcsém, a
kíváncsian tekintettek rám. Mintha kérdez- ünnepeket megelőző vezeklő istentisztelet 13. hadtest 20. uflámisezredének főhadnagya,
ték volna: hogyan merek kint járni. Minden szeptember 13-án reggel félötkor kezdődik az augusztus 22-én Walter bátyám, aki őrnagy
sarkon katonák puskával a kézben.
uj zsinagógában, a következő napokon há- volt a 13. hadtest 29. táibori tüzérezr edébem,
A városban ulánusok érkezését várták. romnegyed haitikor kezdődik a régi zsinagó- vele együtt érte a hősök halála iMotz ,melltett
Egyszerre lövéseket hallottam. Egy szállo- gában.
.sógoromiat, báré Frorriepp ugyanazon ezreddába menekültem. Onnan néztem 'a fejleméheli
tartalékos tüzérsizázadost.
— Elzárták, inert nyugtalanító híreket
nyeket. És egyszerre csak azt láttam, hogy
N'aigel Emnny főnöknő nemes fájdailoniszürkeruhás német lovasok mind sürübb ra- terjesztett: Bécsből jelentik: Andersz Mijokban özönlik el az utcákat. Hová lett váj- roslaw, a Cseh Iparbank tisztviselője egy gha.l viseli gyászát és fáradhaitatllamul dolgojon a francia katonaság lövésre kész puská- borbély üzletben nyugtalanító híreket ter- zik az abbaziiai hölgyekkel, akik h ó s a p k á k a t
kötnék a katonáknak.
val és gépfegyverével? Mintha a föld nyelte
jesztett.
Hat
heti
szigorított
elzárásra
Ítélvolna el valamennyit. A nép pedig egyszerre
— A szegedi hadsegitö bizottság műkint termett az utcákon. Látták, hogy nin- ték.
ködése. A hadsegitö bizottság működését állancsen harc, lövöldözés. Nem tudtak hát to— A vörös kereszt kórház részére a dóan a legnagyobb érdeklődés kiséri. A iná>
vább ellentállani kíváncsiságuknak, hát el- következő adiömányok folytak tó: Juhász napon a munkavezető hölgyek meditett- móözönlötték -a járdákat. Egyszerre mutogatták Teréz 2 párna, 4 huzat, dr. Púlfi Sándorné részt vettek a műhely munkájában: Schvo)'
a lovasokat egymásnak és .mondogatták:
fehérnemű és élelmiszer, .Alit Lajos 19 darán Kálmánná, Teleky Lásztlóné, Wekier Margtó
könyv, Schwtantz Rudolf 12 pán- evőeszköz és Kiss Ott.i, valamint 42 jelentkező vállalt ott'
— Ulánusok! Ulánusok!
römyvek, Sdhüfz István 50 drb kalács,, Árvay honi munkát. A közönség áldozatkészség
Pedig hát nem is ulánusok voltak, haSándor
és fl,a cognac és piskóta, Strliegű F. már oly nagy mérveket kezd öltieni, hogy 1?
nem — huszárok. De hát a derék charleroiak
azt hitték, hogy az egész német hadsereg Józsefné 50 személyre tészta, Tűrik Salaimon nyilvános nyugtázást afTg lehet teljesítői '
1 kg tea és 4 iiveg eognac, Németh Kató 200 azonban minden egyes adományról ponté*
csupa ulánusból áll . . .

