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.kezesét ós; arat nyomban! .dobszó írt ján tudtára 
adatja a közönségnek. A Vörös Kereszt 
Egyesülőt a rendesen beszállított tagsági di-
jakon. tul még vagy háromezer koronát pénz-
ben és ugyanannyi értékűt terményekben 
gyűjtött eddig. Gyűjtésünk még most is fo-
lyamatban vam. Az egyesület lelkes vezetői 
Virágh István plébános elnök és Kininger 
Lajos pénztárnok, .aikii maga személyesen járt 
a tagsági és más adományokat összegyűjte-
ni. E téren/ különösen ki kell emelni Kárász-
né Batthyány Karolin grófnőt., aki maga 
imantegy 2000 koronát adományozott pénzben 
ós terményekben, nemkülönben Vermes Ká-
rolyt, ki szintén nagyobb adománnyal .gaz-
dagította a Vörös Keresztet. .E gyűjtésinek 
célja a tél folyamán, segíteni azon szegénye-
ket, ikiik törvénytelen házasságban élnék há-
borúba vonult férjükkel, akiknek segélytzésé-

„ rőt semmiféle törvényes intézkedés nincsen. 
Az itthon, maradt asszony és gyermekei pé-
tiig ép oly segélyre szorultak, mint mások. 
Hozattak iis már részükre 3 vaggon tűzifát 
egyelőre. A háborúba vonult katonáiknak me-
legítő pótruhiázatíai való ellátásában pedig az. 
úrnők a legserényebbem, dolgoznak, össze-
gyűjtött e címen Horváth Ferenc igazgató 
majdnem 500 koronát, .amelly pénzen arnya-
ltot ve,sznek s a .megfelelő melegítő ruhákat 
maguk a horgosa nők kötik és varrják. A 
kész ruhákat legközelebb a vármegye királyi 
tsin,felügyelőségéhez küldik be. Lehetetlen fi-
£y elmen kívül hagyni azt, iliogy a horgesiak 
a sobí'i-tiit, katonák köziül 00 közembert és 7 

•esetleges 10 tisztnek teljes ellátását magúikra 
vállalják mkidian díjazás nélkül. A tisztek 
részére a Kárász-kastélyban, a legénység ré-
é/ére pedig a vasúti iskolában rendeztek be 
kórházat. Az orvosi kezelést Rennich János 
•dr. községi orvos teljesíti majd, teljesen in-
gyen. A sebesülteket mindennap várják! 

— Az olcsó Paris. Egy előnye van Páris 
számára a, háborúnak: az élelmiszerek ára 
rendkívül leszállott, aminek egyrészt a vá-
mok felfüggesztése, másrészt az az oka, hogy 

Párii® 3.8 millió lakosságából legalább egy 
maliin elmenekült. Egy kiló burgonya 15 fil-
lérbe, egy kiló paradicsom 10 fillérbe kerül, 
mig a hus ára 6—7 frank helyett csak egy 
frank. 

— Tilos a Körös vizét inni. Nagyvárad-
ról jelentik: A tiszti főorvosi hivatal a ko-
lera ellen •védekezés szempontjából: megtiltja 
a lakosságnak, hogy a Kőrös vizét akár ivás-
ra, akár pedig egyéb házi célokra használja, 
mert féli, .hogy a Kőrös vize .meg van fertőz-
ve. Ebből folyó! ag a rendőrség a Kőrösben 
a halászást és a Kőrösből fogott 'halaknak 
árusítását is a mai naptól kezdve betiltotta. 

— B« hívják az 1892-, 1893- és 1894-
beli népfölkelőhet. Bokor Pál helyettes pol-
gármester szeptember 27-iki kelettel hirdet-
ményt tesz közzé, amelyben az 1892., 1893. és 
1894-béli népfölkelőiket szemlén valló megje-
lenésre szólítják föl. A hirdetmény szövege 
ez: 

A Szegeden tartózkodó bármilyen illető-
ségű magyar vagy osztrák honosságú 1894., 
1893. és 1892. évben született népfelkelésre 
kötelezettek tartoznak a magyar királyi hon-
védelmi minisztérium 15,000—1914. szánna 
rendelkezése folytán az október 5. és, 12. nap-
jain Szegeden, a régi gimnáziumi épület 
(Templom-tér) emeletén levő íorozó-bizo* tsági 
helyiségekben tartandó népfölhelési bemuta-
tó szemlén a törvényes következményeik ter-
he alatt megjelenni a következő sorrendben, 
és pedig az 1894. évben születettek közül: 
1914. évi október 5-én az A, B, iC, D, E, F be-
tűvel kezdődő nevüek; 1914. évi október 6-án 
a G, H, I, Iv betűvel kezdődő nevüek; 1914. 
október 7-én az L, M, ,N, 0, p, R betűvel kez-
dődő nevüek; 1914. évi október 8-án az S, Sz, 
T, U, V, Z, Zs betűvel kezdődő nevüek; az 

ségbe . . . Teljes erővel . . . Aztán halkab-
ban és mégegyszer fölkiáltott: 

— U . . . S . . . 3 . . . sülyed . . , 
Legfőbb . . . . ideje . . . segítség . . . segít-
ség . . . 

A táviró szeme előtt fekete lett a világ, 
de kitartott. Gépiesen nyomták reszkető, fá-
radt ujjai a billentyűt. 

És még egyszer: 
— Segítség . . . Segítség . . . Leg-

több . . . Legfőbb . . . Legfőbb ideje . . . 
Nem hallja senki sem? Mindenki süket? Ten-
ger, sötét, mély, gonosz, csalóka tenger . . . 
Nyelj ei bennünket, de ne gyötörj! . . . 

A hajó ismét lassan stilyedt, kívülről 
semmi jel. 

A kapitány utolsó erejével: 
— Semmi? '. . . 

— Segítség iközel! Jövünk 

nv;i 
kii! 

— Semmi! 
— Köszönöm . 

jan itt veszünk 
. . . Mindnyájan 

Emberek . . . Mind-
. Senki sem mene-
. Köszönet . . . Em-

berek . . . Köszönet! . . . 
Üdvözlöm anyámat, Henrik! Hang-

zott az acélfal mellől. 
Henrik, a gépész ajkán egy utolsó mo-

soly villant föl, azután .az ifjú odaomlott kar-
jaiba. 

Borzasztó csönd lett. 
Egy utolsó kiáltás: Segítség! 
És ekkor . . . Mi ez . . . Igen . . . Vagy 

nem?. Csalódás . . . 

. Hol 
vagytok? 

A táviró még egyszer megnyomja a bil-
lentyűt azután összeroskad és leomlik szé-
kében. 

A többiek még egyszer fölriadnak. Kö-
zéig a mentés! Ez uj életet ad. De csak egy 
pillanatra. Azután éj lett. 

* 

Kívülről megcsobbant a viz és két vas-
kar ragadta meg a tenger sötét, bizonytalan 
halát. 

És magasra emelték. Tetején megjelent 
a kilátó nyílása. 

Kinyitották. Fény . . . Levegő! 
Lent még minden csöndben feküdt. Ek-

kor megmozdult az egyik. 
•Met'e még mozgott. Meg voltak mentve. 

Egy ember leereszkedett és egyiket a másik 
után kihozta a nyíláson. 

Az „US3" tengeralattjáró meg van ment-
ve . . . 

5U. 

Abban a pillanatban, amidőn a tenger 
mélyében ez történt, az ellenséges flottának 
egyik hajója légberöpült. Egy ellenséges cir-
káló támadta meg a tengeralattjárót és a 
légkészüléket el akarta pusztítani. Az ifjú ek-
kor sütött el egy torpedólöveget. 

Nem tudta, hogy célba talált-e, de sze-
me szikrázott és küzdő hősnek érezte ma-
gát. 

1893. évben születettek közül: 1914. évi októ-
ber 9-én m A, B, C, D, E, F, G, TI, 1 K betű-
vel kezdődő nevüek; 1914. évi október 10-én 
az L, M, N, O, P, R, S, Sz, T II V Z Zs betű-
vel kezdődő nevüek; az 1892. évben születet-
tek, közül: 1914. évi október 11-ón az A, B, C, 
D, E, F, G, H, I betűvel kezdődő nevüek; 1914, 
évi október 12-én a K, L, ;M, :N, O, P, R S Sz 
T U V Z Zs betűvel kezdődő nevüek. 
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Szeged város bérletei 
a háborúban. 

{Saját tudósítónktól.) A városháza bizott-
sági termében hétfőn déiMám. együttes ülést' 
tartott a. pénzügyi és gazdasági bizottság 
Bokor P á l polgármester-helyettes: elnöklése-' 
vei. Az ülésen a jövő évi földbérleteik és a, tá-
péi -bérlők kérései fölött határoztak. A 'tá-
péi öreggazdák ugyani® azon beadvánnyal 
járultak a tanácsihoz, hegy bérösszegeiket re-
dukál! ja a város törvényhatósága, sőt két ha-
vi összeg fizetésének halasztását kérték. 

A uralt héten a városi tanácsi iktatóba 
két érdekes ügydarabot nyújtottak be. Az 
együkben Völgyesy János gazdász jelentette, 
hogy a vetyehát—cnlováoi, tiszai és marosi 
1051 hold városi térföMből három napig tar-
tó árlejtés alkalmából csak 620 .hold volt ki-
adható s befolyt érte minden illetéket hozzá-
számítva 17,672 korona 76 fillér, tehát a bér-
beadott terület után átlag holdanként egy évi 
bérösszeg 28 korona 50 fillér folyt be és 431 
holdra bérlő nem jelentkezett. 

Ez ártéri .bérterület 1914. októberig éven-
ként 52,075 koronát, vagyis átlag 49 korona 
50 fillért jövedelmezett, mig a mostani árve-
rés eredménye böldaukiiint. 28 korona 50 fillér. 
Tehát nemcsak a bérösszeg szállt lejek,b, kö-
rülbelül 40 százalékkal, hanem még azon kü-
lönös jelen,ség mutatkozott, hogy más években 
nagyon keresett bértárgyból. 431 hold nem 
volt haszonbérbe adható. 

A másik nagy on érdekes ügy da ra bban a 
tápéi réti mentesített 3019 ,holdat a bérlő gaz-
daság öreggaz,diái kérelmezték. Részint a. két 
utóbbi év mostoha terméketlensége, közgaz-
dasági' és pénzügyi viszonyok sulycs helyzete 
és a jelenlegi háború folytán a bérlő gazdák 
nagy részének katonai szolgálatba való bé-
rén,dőlése miatt, 'hogy ia bérösszegből a hátra-
levő bérleti 'időhőre negyven százalék elen-
gedését kérik. Ezenkívül az, 1914—15. gazda-
sági év októberi és áprilisi bérfizetésekre en-
gedjen haladék,ct, mert ellen esetben készek 
óvadékaik, építményeik feláldozásával a bér-
leteiket el.bagyn,i. 

Szeged város a tápéi réti 3019 holdas bir-
tokait 191.2. évi októbertől 10 évre adta ki bér-
l e 302,952 korona bérösszegért, vagyis átlag 
boldankint 100 korona 74 fillér évi bérösszeg 
mellett. 

A lejárt előző évi bérleti időre ez a 3019 
holdas birtok évenkint ,122,700 koronát jöve-
delmezett vagyis hoilldanként s évenként 49 
korona 50 fillért; tehát az 1912. évi cíktóber 
1-től történt bérbeadás mintegy 60 koronával' 
emelkedett vagyis 150 százalékkal a bérösz-
sízeg. 

A ,másfélmillió® bérösszegből majd 600 
ezer koronáit redukáltak azáltal, begy 4,31 
hold területet neim, vettek ismét bérbe. A hét-
fői bizottság elhatározta, ihogy csakis egyes 
esetiekben adja meg a, t.á.péiafcmak a haladé-
kot, de azoknak is december közepéig le kell 
fizetni ,a bérösszeget. 
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