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hogy hogy markol a magyar 'huszár, de persze le kellett erről mondanom.

HÍREK
0000
Magyar karácsony.
Történelmi időkjet élünk, n j kor küszöbén állunk. {Ezt a szebb korszakot bős katonáink északon és délen most erőszakolják
>ki a sorstól. Történelmünk uj, fényes fejezettel gazdagodik.
A régi .félistenek mellé u j hősök sorakoznak. iA magyar munkás, föklinives, iparos, tudós, •művész mellett ott ragyog a .magyar katona dicsősége is. Amit nem tudtunk elérni
békében, becsületes munkával, elértük a habomban vérrel és vassal. Ország, világ előtt
újra elismerést vívtunk ki a magyar névnek.
Ám >a háborút a •természet rendje szerint békeváltja 'fel. A tartós béke alapjait tehát most
kell leraknunk azzal, a lelkes magyar hazaíisággal és erős társadalmi épséggel, amely
csodát teremtett a harcmezőn. Hatalmas mezőgazdaság, ipar és kereskedelem nélkül elsorvadnak a győzelmes! háború vívmányai is.
(Szervezekedjiink teliát községenként, családonként, sőt egyedenként ugy, hogy önkéntes
mozgalmunk országossá váljék. Minden faluban a pap, tanító, jegyző, birtokos hívja öszsze a népet a községházába, magyarázza meg
ott a. magyar iparpártoláí országos jelentőségét s vegye rá, hogy ezentúl mindig magyar gyártmányt vásároljon. A helyi iparosokat, kereskedőket pedig szólítsák fel, hogy
karácsonyi ajándékul csakis magyar cikket
hozcmanaJe. 'Magyarázzák meg a népnek, kegy
ez kinek-kinek a saját haszna, olyan „jó üzlet", mint a hadi kölcsön-jegyzés, mert a viszszatartott milliókból mindnyájan részesedünk, mint a bő termés áldásából. Azután
egy levelező-lapon kérjük el a Magyar Védő
Egyesülettől (Budapest, VIII., Szentkirályiutca 3. TI. 16.) Hazai Ipari Beszerzési Fúrások eimii füzetes munkáját, hogy az ott fölsorolt ötezer honi cikkből kedvünkre válogathassunk. Hasonlóan cselekedjenek a városok,
uradalmak, iskolák, hivatalok, egyesületek is,
hogy minden faktor kivegye részét a mozgalomból. Csak igy lehet azt az évi ezernyolcszáz
millió koronát megmenteni, amelyet eddig
külföldi cikkekért adtunk ki. Igy lehet a
nagy szegénységet és drágaságot enyhíteni s
idővel gazdag, boldog Magyarországot teremteni. Hisszük, hogy u kereskedő, és a sajtó is,
amely az iparpártolás kulcsát ;a (kezében tartja, mindent elkövet, hogy hazánk naggyá legyen. Ezt követeli a kereskedő és a sajtó érdeke is.
Kövessük Hars-, Nógrád-, Udvarhely vármegyék szép példáját, ahol elhatározták,
hogy csakis magyar gyártmányú cikket vásárolnak, ha pedig a keresett cikk itthon nem
állitható elő, akkor a velünk
szövetségben
állá államokból hozassuk meg. Valóban, aiki
a mai világháborús időben ás külföldi portékát vásárol, bűnt követ el.
Sassi Nagy Lajos.
— K/tüntetett ujságirók. Balassa Józse
volt szegedi lapszerkesztő, a Pesti
Hírlap
munkatársa a háború kitörése óta vitézül küzd
az északi harctéren. Az ellenség előtt tanusitott eredményes magatartásáért most szép
kitüntetés érte. A király első osztályú vitézségi ezüst érmet adományozott a szegedi
származású újságírónak. Franyó Zoltán a jónevü poéta és újságíró a háború óta felcserélte a lantját és tollát puskával meg karddal
és szintén vitézül veri a 'muszkákat. Most
kiváló és nagy kitüntetésben részesült, a király az arany vitézségi érdemrendet adományozta neki, az ellenség előtt tanúsított példátlanul hősies és vakmerő
mágatdrtdsúéft.
— A szegedi ötszáz ágyas katonai kórház.
A városi tanács még mindig tárgyalásokat
folytat az internátuso'k igazgatóival, hogy hol
helyezze el azt az ötszáz ágyat, amelyet katonai kórház céljaira felajánlott. A mai tanácsülésen a kulturtanácsos bemutatta Hau-
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ser R. Sándor, a ÖMiKE igazgatójának, Hochmann Rezső a tanulók otthona tulajdonosának, továbbá, Somogyi József a gyertyámosi
konviktus igazgatójának ajánlatait, melyekben megszabták azokat a 'föltételeket, amelyek mellett hajlandók lesznek a rendelkezésükre álló helyiségeket átengedni. A tanács
egyelőre ugy határozott, hogy megvárja a
DMKE közgyűlését, ah-o! határozni fognak,
hogy az igazgatóság által fölajánlott feltételekhez hozzájárulnak-e.
— Szegedi hősök kitüntetése. A hivatalos lap legutóbbi száma közli, hogy a király
kiket tüntetett ki .az ellenség előtt tanusitott
vitéz magatartásáért. A kitüntetettek között a
következő szegedi tisztek vannak: Tekésházi
Tabódy Zsolt és Berdenich Jenő szegedi 5.
honvédgvalogezredbeli őrnagyoknak, Matuskovich Imre szegedi 5. ihonvédgyalogezredbeli századosnak. Schwarz József és Velther
Árpád szegedi 5. honvédgvalogezredbeli főhadnagyoknak a hudidiszitményes 3. osztályú
katonai érdemkeresztet adományozta; továbbá megparancsolta, hogy az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartásuk elismerése ül Hanekker István szegedi 5. honvédgyalogezredbeli századosnak és Bercsényi Sándor szegedi 5. bonvédgyalogezredbeíi hadnagynak a
legfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adassék. A
legfelsőbb dicsérő elismerést kapta Thomay
Frigyes hadnagy is, aki az északi harctéren
vitézül verekszik a háború, kitörése óta. Thomay Frigyes a fia Thomay József szegedi
evangélikus lelkésznek, akinek több fia harcol
az ellenség ellen.
— A javadalmi bizottság ülése. A javadalmi bizottság ma délután négy órakor
ülést tartott Balogh Károly pénzügyi tanácsos elnöklésével. A .iavadalmi hivatal vezetője beszámolt arról, hogy a város jövedelme a javadalmi ágakban 15,000 koronáival
emelkedett, a mui't év ugyanezen hónapjával
szembeu. Az 1914-ik évi jövedelem pedig
40,000 koronával több. mint tavaly volt. A
bizottság tudomásul vette a jelentést.
—• A szegedi tiszti iskola A most befejezett népfölkelési bemutató szemlén az előállítottaknak mintegy 80%-át mint alkalmast
besorozták népfelkelési fegyveres szolgálatra.
Ezek között a Szegeden tartózkodó tanárak,
ügyvédek, mérnökök és egyetemet végzett hivatalnokok nagy részét besorozták. Ezen urak
közül sokan nős, családos emberek, akiket a»
életnek ezernyi szálai kötnek Szegedhez. A
hadvezetőség nagy bölcsen tekintettel volt
intézkedései megtételénél. iA polgári életben
kiérdemelt vezető szerepre és a katonáknál í*
igen becses önálló gondolkodásra tekintett k
de azért is, hogy a tisztikar kellőleg pótoltassák, felállította a háború tartamára behívott
népfelkelők részére a tiszti iskolát Budapesten é-s Zágrábban, ahol is a gyakorlati és
méleti kiképzés egyidejűleg történik. Ez
iskola két-három hónapig tart és ennek balgától elért eredményeik szerint- kadéti, zászlósi rangban fognak csapattesteikhez heosz*
tatni. Budapesten a Tavaszmező-utcában már
december 1. óta működik az első ilyen iakoH
Hallgatóinak száma 75 az ország minden részéből. A honvédelmi és hadügyminiszter
urak ketllő számú hallgató esetén engedélyez*
ni fognak más városokban is ilyen tiszti U'
kólákat. A Szegeden és a városhoz tartóz 0
hadkiegészitő kerület területén levő Makó és
Hódmezővásárhely városokban besorozottá'4
között ilyen mozgalmat indított már Lévai
Ferencz dr. ügyvéd '(Szeged, Széchenyi-tér •'•
T. fi.), aki a hadkiegészitő parancsnokságoktól
a hadügyminisztérium XVIII. ügyosztály' 1 '
tói szerzett hivatalos útmutatások alapja11
jár -el. A kérvényt rövidesen fel kell terjes^
feni, hogy az iskola szervezéséhez elege"" 1 '
idő legyen. A kérvény aláírásával nem az e£>'
évre kötelező egy éves öokéntesi katonaszq1'
gáláiról van szó, hanem arról, hogy ha az
letők annak idején a háború tartamára tört'"
nő szolgált teljesítésre behívatnak é> nő'"
egyetemet végzett népfölkelőik az altiszti.
letve tiszti iskolába bevezényeltetnek, itt S'/'1"
gödien végezzék ezt az iskolát, na pedig az W

