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se 60—70,000 korenábá, kerül, az az akadály 
•hárul, hogy az építkezés' 4—5 hetet igénybe 
venne. A járvány-bizottság tehát ugy hatá-
rozott, hogy a Szeged-állomáson érkezett se-
besültek számlára a vasúti internátust rende-
zi be megfigyelő kórházzá, Szeged-Róku.s kö-
zelében pedig ttiaíladéktalainul megfelelő he-
lyiség után néznek. Megállapításit nyert a bi-
zottság ülésén, hogy Szegedem eddig két ko~ 
leragyamus eset fordult ©lő, amiről nyomban 
jelentést tettek a balügy min iszteraek. A bi-
zottság- tagjaim kívül ,az ülésen Lichtenegger 
Lajos dr. ós Réthy László dr. főtörasprvosek 
valtak jelen. 

-- Az ajánlattevők figyelmi be. Azon 
iparosoknak és vállalkozóknak, akik az e na-
pokban katonai 'felszeretési cikkekre hirde-
tett .pályázaton részt kívánnak venni, -a sze-
gedi kereskedelmi és iparkamara figyelmük-
be -ajánlja, hogy 4-én délelőtt az érdekeltek-
kel a .részletes föltételeket is .módjában lesz 
közölni és ugyanekkor ajánlat i blankettákat. 
is rendelkezésre bocsát. Minták a kamaránál 
már most is megtekinthetők és amennyire a 
már rendelkezésre álló adatokból tehetséges, 
szívesen szolgál felvilágosításokkal a kamara 
titkári hivatala. 

— A hadsegitő bizottság csütörtök dél 
után tartot ta -meg .fennállása óta a negyedik 
heti illését. A t i tkári -jelentés- erről az egy 
hónapos fönnállásTÓl meglepő adatokkal, szá-
molt he a bizottságnak. Szeged város haza-
fias és áldozatkész közönsége adományaiból 
több ezer ruhadarab .mintegy 15 nagy ládába 
-csomagoilva utrakészem áll, hogy rendelteté-
isi helyére — a harctérre josison, ahol. ia ka-
tonák ezrei fogják áldató mind azokat, kiknek 
áldozatkészsége emyihiteni törekedett amúgy 
isi küzdelmekkel ós .nélkülözések-bet teljes hely 
zétüket. Csaknem egy egész ezredet látott el 
fehérneművel és meleg téli ruhával egy hó-
napi működése .alatt a hadsegitő bizottság, 
amellett a. szegedi összes- katonai kórházakat 
több ízben kisegítette összesen 1160 darab fe-
hérneművel, toll és bemgerpárnákat adott, a 
nehéz sebesültek .részére, 200 .mankót osztott 
ki a. sebesültek között, akiket- .még papucsok-
kal is ellátott. A bizottság műhelye most ké-
szít a kereskedelmi iskolai kórház részére 100 
párnahuzatot és megkezdte a vasúti kupék-
ban elhelyezendő sebesült-párnák készítését. 

Meddig tarthat a háború. 
Hosszúnak elég bosszú a háború már ed-

dig is. Azoknak is, akik csinálják, nekünk is, 
akik nézzük. De ,az entente, a nagyszájusk 
közkereseti társasága azt publikálja, liogy 
lesz még hosszabb is. Eltarthat még két- esz-
tendeig, sőt két hónapig is. :Ez a 'sőt két hó-
napig valamivel komolyabban, vehető, mint a. 
két esztendő. Azonban az igazság az, hogy 
nincs ma emberi elme a világon, amely csak 
fejteni i.s tudná, hogy mikor lehet vége a há-
borúnak. Ez ,a liosszu háborúról való hír 
csak politika. Minket ijeszteni akar, franciát, 
angolt, .muszkát, vigasztalni. 

Hat héttel ezelőtt még a rövid háború 
volt odaát a jelszó. Akkor még Poincaré Ber-
linben akarta megülni .a sz-edáni évfordulót. 
A cár bécsi ós budapesti kirándulásra ké-
szült. Anglia flotta-miniszter©, ,aki most olyan 
hirtelen megnémult, akkor még letette rá az 
esküt, hogy szeptember közepére a német 
flottának már a romjai t is elnyelik a vég-
telen óceánok. Ebből a röv.id háborúból azon-
ban neon lett semmi, azért került most sorra 
a liosszu. Ha le ne,m .győzhetnek bennünket, 
ki fognak éheztetni. Nem az. győz, akinek 
bátrabb ,a katonája és jobb az ágyuja, hanem 
aki tovább győzi idővel. Ök várhatnak, mond-
ják. 

A háborúról, ilyenformán csakugyan 
akár harmincéves háború is lehetne, ha sók 
„ha" nem. volna. Az -első: ilia. a franéia nem-
zet továbbra is némán tudná tűrni fiai vész-
iét, ipara és kereskedelme sorvadását, dicsö-

A műhely -vezetősége a közönség .adományai-
ból begyült, minden darabot felhasznált. A 
katonák részére hasznavehetetlen fáhérne-
m-üekből Teleky Lászlóné igen nagy ügyes-
seggel gyermiekruhákat ikészitöttf, im^iyakcit 
a tél folyamán foginialk kiosztani -a badbavo-
nuilt katonák gyermeked között, A bizottság 
a titkári jelentés, során telkes köszönetet 
.mondott Totis Rezsőnek, a Temesvári Gyap-
jú i onálárugy. ár igazgatójának, ki hálára köte-
lező előzékenységgel s igen -nagy összegű ár-
engedménnyel bocsátotta a hizottságnisík a 
szükséges pamutot rendelkezésé'-©. Ugyan-
csak őszinte hálával szavazott köszönetet 
Koh-n Márkus bécsi szövőgyáiros.nak, iki .szin-
tén nagy összegű engedménnyel tette tehetővé 
a hósapkák és kézvédőik beszerzéséi A mai 
napon beérkezett adományok -egyik csoport-
ját itt közöljük: Pásztor Józsefné 10 hósapka, 
10 pár érmelegitő, 16 trikó, Heszlényi Jó-
zsefné 12 haskötő, dr. Krausz Józsefné 3 hó-
sapka, 2 pár érmelegitő, 2 trikó, 15 fehérne-
mű. 1 nagy darab szőrme, 12 pár harisnya, 
Pinkovits Ödönné 1.0 korona, Schw-artz H-en-
7-ikné 1 vég flanell, 21. méter haskötőnek va-
ló, 20 pár kapca, 14 fehérnemű, 3 trikó, 4 pár 
csuklóvédő, Vadász Sáindorné 7 hósapka, Lá-
bas Endrémé 2 párna 4 huzattal, 5 fehérnemű, 
! bokavédő, Faiícs Fe-renené 1 muff, 1 prém, 
6 pár érmelegitő, i f j . K-ettar Józsefné 8 ing, 
10 haskötő, Sch.aff.er Ida 2.5 méter flanoll, 
Apró Aranka és Ducika 2 hósapka, 1 pár ha-
risnya, Heszlényi Béláné 4 hósapka, Balassa 
Ilus- 6 drb prém, Gersitmam.n Margit 2 prém, 
3 pár érmelegitő, Weis,z Fanni 2 hósapka, 2 
pár érmelegitő. 

— Hegedűs Gyulaldvált a Vígszínháztól. 
A háborúra való tekintettel -a Vígszínháznál 
is változások állottak be, melyek -október 1-től 
kezdődőikig léptek életbe. A tagok u j szerző-
dést kötöttek, amely szerint fizetésüknek 60 
százalékát kapják egyelőre. lAz u j szerződésit 
minden tag aláirta, csak Hegedűs Gyula a 
kiváló művész nem, ,aki békés megegyezés 
alapján kivált a Vígszínház kötelékéből'. 

— Segélyakció Alsótanván. Az ais'ta-
•ny.a.i segélyező bizottság mu.lt vasárnap tar-
totta havi beszámoló gyűlését Alisókö.z,ponton. 
A gyűlésien a bizottság tágjai teljes számban 
jelentek meg, mintegy száz gazda. Az ülé-
isen Gerle Imre d.r. elnökölt s .a kerületi al-
bizottságok elnökei: ördög Vince, Födi Fe-
renc, Magyar Péter, Dobó János, Szél; János, 

ségie teljes (napfogyatkozását — politikusai 
hibájából, 

A második ha az oroszt illeti. Az orosz 
udvarnak nyilván kapóra jött a háború, a 
panamista nagyhercegek pártja, ki is forszí-
rozta, mert a tartós bélke veszedelmes- malom-
köve á cárizmusnak, lAz orosz birodalom las-
san bomiadozik. A háború első hetei forra-
dalmi hírekkel voltak tele, melyeknek folyta-
tása eddig nem következett. iA,z elnyomottak, 
a hitükben, bizalmukban százszor megosaiot-
tan készülteik elválni, de az ő percük még 
nem ütött. Nem üthet addig, mig életerős az 
orosz hadsereg, mely minden háborúban dön-
tő szerepet játszhat, amiig az orosz nemzet 
ugy akarja. ,Az orosz bálvány azonban, mely 
mindig repedésekkel Van teli, hosszú háború-
ban könnyen .összeomlik. A cári hatalom 
ágyukra és puskákra, támaszkodik. H a kitű-
nik, hogy ez a fegyver csak az orosz nemzet 
rabláncon tar tására jó, de kifelé nincs értéke, 
•az orosz nemzetiségek sietnek u j bálványt 
keresni, Ez pedig már körülbelül .kiderült 
Mandzsúriában eltört az orosz kard, Galíci-
ában .megtompult e kicsorbult. Ha ott is el-
törik, abba ugyan az orosz nemzet nem fog 
belepusztulni, de a cár személye igen. Annak 
tehát a hosszú háború, mely az első döntő 
veszteség .mellé .meghozhatja a. másodikat, 
nem kívánatos. 

Maradna a bosszú háború mellett Angim, 
a háború 1-elfce, még pedig gonosz-le,lka, mely 
azért borit-otta lángba a világot, hogy a né-
met. kereskedelmet megsemmisítse. Ennék a 
célnak csakugyan kedvezne a hosszú háború, 
sőt csak azzal tehetne elérni s ennek a kod-

Dobó István, Va.rg,a Antal, Pap Antal, öl-
dög IllJáis, -Dobó József -és Beadán János iéss-
teteis jelentést tettek a kerületükben lakó - -
góly-tikárő és segélyezetitek viszonyairól. W 
jelentések kapcsán igen megszívlelendő dAl-
gák kerültek nyilvánosságra. 'Elsősorban az 
államsegély ekre j ogosultaik jegyzéke, a gaz -
dák szerint nem helyes alapon áiVAttatoft ö-.-/.-
sae. Vannak húsz, negyven, .sőt hetven hol-
das, tehát jelentős vagyonnal kiró földbirto-
kasok családjai, kik 60—80—100 korona havi 
segélyt kapnak, holott arra egyáltalán ram 
szorulnak rá, mert birtokuk után a család-
juk m-cst is több ezer korona jövedelmet kap. 
Az ily segélyezettek ,a kapott, segélyt, taka-
réktárba rakják. Ezzel szemben van igen sok 
szegény 2—3—5 holdon tengődő földbérlő, a 
kinek családja azon a címen, hogy földié 
van & .azon gazdálkodik, .segélyt nem kap. A 
segélyek aránytalan és helytelen kiosztása 
nagyon nehéz gazdasági helyzeteket teremt. 
A munkabíró gazdákat, -mmikasokat, cselé-
deket hadba vitték g igy a földek müvetekére 

.ezeknek hátramaradott családtagjai, asszo-
nyok és1 leányok vannak hivatvá. Ezek az 
.asszonyok ós leányok azelőtt napszámba j.ír-
tak s végezték a kapálást, gyümöle szedést, 
szüretet, bet,akarást stb. Most azonban ezek 
mind -segélyt kapnak s jövedelmük ura t , 
munka nélkül nagyobb, mint volt ezelőtt, mi-
kor napszámba jártak. Igy ezeket most hiá-
ba hivj,a .a g'azdia munkára. Pl. egy serdülő 
leány napi 2 korona napszám .m-élte't sem 
hajlandó elmenni családi vagy gazdasági 
munkára, meri — úgymond — őt az á l lva 
kötetes eltartani. Ennek az lesz a következ-
ménye, hogy .a. földek egy része .műveletlen 
marad, .aminek a mostani válságos helyzet-
ben roppant következményei lehetnek. Tár-
gyába továbbá a bizottság m alsó tanyai te-
rületen esetleg felállitandó gyermekvédő he-
lyek ügyét. .Kimondta a bizottság, liogy a 
tanyavilágban sehol nincs szükség gyermek-
védő helyek .MállátásáPa. s igy kár volna 
azokra a közpénzből költeni. A tanyai mun-
kásságnak egész mások a viszonylatai, mint 
a városi munkásoknak * ott .a gyermekvé-
delmi .kérdéseiket ©gyes szomszédsági és csa-
ládi körzetek mindenféle védőhe'yek nélkül 
;iis igen .helyesen imieigcldják. Nem is volna re-
mélhető, hogy a tanyai lakosság még a né-
pesebb Részkén vagy Szemtróháfytel&ken A 
c gyermekvédő helyeket igénybe venné. Kü-
lönben egyes kivételes 'etset.eib.ben a gyermek-

véért talán szívesen elnyögné Anglia még 
szárazföldi veszteségeit is. Katonai dicsősége 
neki .sose volt, azt tehát féltenie sem kell. De 
világhatalmának alapját gyarmatai teszik 
és annak őre >a flotta, h „világ első" flottája. 
Gyarmataiban lázadás van ós flottáját vere-
ségek érik. Hozzá szégyenteljes vereségek kis 
német hajók tói, melyek guerillá-hareok'ar 
folytatnak ellene a vizek tömérdek sivatagán. 
Morális vereségének .nincs egyéb gyógyítója, 
mint az a. vigasz, hogy „tétlenségre kárhez-
tat.já a német flottát." De .a német flottának 
.ilyen tétlensége mellett egy hosszú háború-
ban az egész dicsőséges angol flotta a tenger 
fenékére kerülhet. Tehát Angliának nem a. 
hosszú háború, hanem ,a gyors béke az érdeke. 

Mi pedig, akiket ijeszteni .akarnak a h sz-
szu háborúval, a r r a csak azt mondhatjuk.: 
ha hosszú lesz a háború, a költségeit az ellen-
ség fogja fizetni. A diadalmas hadseregeket, 
amelyek francia és orosz földön állanak, 
Franciaország és Oroszország fogja élelmezni 
fönturtani ós nem Németország vagy Ausz-
t r ia és Magyarország. Minél tovább tart a 
háború, annál jobban megnövekedik a költ-
ség, amelyet egykor a hármas entente fog 
kamatokkal együtt visszafizetni. Nincs ok te-
há t megijedni a hosszú háború rémeitől. 
Amily bátran a német, magyar és osztrák 
katonák megvívják a magúik háborúját , épp 
oly bátran meg fognak birkózni népeik a gaz-
da-sági bajokkal, amelyek csak átmenetet al-
kotnak 'egy jobb, jóléttel teli, békés korszakra. 
Egy ily célért érdemes áldozatot hezni, külö-
nösen, ha nem hiu remények feledtetik a 
múló nap gondjait. 


