Szeged, 1915. m á j u s 4.
— De legalább neon kínlódott. Nyugodtan halt meg ugy-e?
—aNeim a, kérem, egyre csak azt hajtogatta: nehezen halck meg, mfert nem búcsúztam el az édes a n y á m t ó l . . .
Pazar Béla.

HÍREK
ocoo

A ftisttelen nap.
(Saját tudósítónktól.)
A szegedi Hadsegitő Bizottság vasárnap tartotta meg a
Jfüfettelen niap"-ot, aimelyneik folyamán a
rokkant katonák j a v á r a gyűjtöttek. A füsttelen inaip ötlete a központi badsegélyző bizottságé és ahlból indul ki, hogy a dohányzó
emlberek naponta sok sok ezer koronát elfüstölnek, lliia toiiát ezt a szenvedélyüket egy
napig imiérsélkllilk, akikor tetemes összeget juttatlhatoák -a. háiborublan elnyomorodott katonáinknak, almi nemcsak hazafias, de humánus cselekedet is. Természetesen mire az ötlet kivitelre került, eltértek az eredeti tervtőd és dacára az amugyis' szívesen adakozó
közönség áldozatkészségének, bár szelíd, de
tagadhatatlan pressziával gyűjtöttek a szegedi agilis hölgyek.
IÁ gyűjtés a kora délelőtti órákban megkezdődött. A korzón .sátrak,at állítottak föl
és uri hölgyeik, meg leányok ülitek az u r n á k
körül. Ezenkívül perselyeztók is mindenfelé.
A perselye-zést szintén uri asszonyok és leányok végezték, körülbelül százhúsz perselylyeil. Három-négy éves gyerekiek is segédkeztek ebben a fárasztó munkáiban és bájos
kei-esetlenséggel sejpitették:
Téj-ek néhány fillért -a, taton a bácsiknak!
(Az óvatosabb embereik, akiket m á r néhányszor megadóztattak, a korzót el-el kerülgették, de délelőtt tizenegy órakor a katonazenekar térzenét adott, amire (aztán mégis
megtelt a Széclhényi-tér és a Kárász-utca,
Itt volt csak bő .aratás. Harmonikusan vegyült a cintányér ós a nagydob hangijaival,
a perselyekibe eső fillérek és krajcárok, sőt
hatosok és koronások kopogásla. Olyan ügyes
lányok is akadtak, alkilknek már délre megtelt a 'perselye, — persze ujat kértek és ismét
gyűjtöttek.
(Az egyes sátraknál a hatás kedvéért, rokkant és beteg katonákat vonultattak fel. A
szánalmias állapotban lévő hősök megtekintése, még a fösvényebb elemekre is olyan hatást tett, hogy azok végül a zsebükbe nyúltak és adakoztak. E r r e az inszcenálásra talán még se lett volna szükség, hisz ia mi kiatcnáiiiflcnak még közvetlen- sem kell kérni.
Olyan gyűjtőik is akadtak, — s ezt legfeljebb
a túlbuzgóság feziám,Iájára lehet irni, — akik
sebesült katonáktól is pén-zit kértek. Egy félszemű öreg népfelkelőt is megkörnyékezett
az egyik szenvedélyes gyűjtő, de egy mélabús gesztus kíséretéiben így szólt:
— Én máj? sókat adtaim.
'A katonatiszteik és önkéntesek egyébként
igen gavallérok voltak, majd minden esetben
adakoztak éis leggyakrabban koronákat. A
gyűjtés, amely legész este félnyolcig tartott,
valószínűleg szép eredménnyel járhatott,
bár még eddig pontos adatok nincsenek, mivel a pénz összeszámlálása sok időt vesz
igényibe.
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-A dohányzók azonban nem igen lehetnék
megelégedve a füsttelen nappal. Füstbe
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ment ugyanis az a tervük, hogy csak iaz egy
napi dohányzást váltják meg.
— Jön a gyüjtőkocsi.
A gyüjtökocsi
május 5-én reggel fél kilenckor indul és a belvárosban jár.
— Gróf Zichy Rafaelné Szegeden. Az
Országos Katlholikus Nőivédő-tElgyesüilet elnöknője, gróf Zichy Rafaelné hétfőn déliben
Szegedre érkezett, hogy a Szegedi Katholikus Nővédő-Egyesület intézményeit megtekintse s közgyűlésén részt vegyen. Az elnöknő fogadtatására a pályaudvaron megjelentek: Várhelyi József, tb. kanonok, esperesplélbános, Rmkó Istvánné elnökasszony, Kőszó Ifetvánné elnökhelyettes és Mauser Rezső
Sándor, pénztáros. (A grófnő megérkezése
uitán azonnal az egyesület székházába ment,
ahol a Napközi Otthont, a Leány-Otthont s
a tiszti-kórházat inegtekntette, m a j d ,a-z egyesülőt ügykezelését megvizsgálta. Délután
rószitvett az egyesület évi közgyűlésén, utána
peclig hivatalos látogatásokat tett Rasfcó
Istvánné eliickasszony kíséretében. .Este a
Ka,ss-vigadó külön termében Raskó Istvánné
a grófnő tiszteletéire vacsorát adott, amelyre
az .egyesülettel összeköttetésben lévő hatóságok fejei s az egyesület tisztikara voltak híva
t a k s á k . Zichy Rafaelné grófnő kedden utazik vissza Budaipestre.
— A szeged? református egyház gyásza.
A szegedi református egyház presbitériumának április 30-án tartott ülésén jelentette be
az egyházi elnök ,azt a szomorú hírt, hogy az
egyház buzgó ifjlu kántortanitója Dávid Mihály — mint ezt az elnökséggel a gyászos
édesapa tudatta — az északi harctéren .szerzett betegsége folytán a kassai katonai kórházban meghalt. A presbitérium Dávid Mihály érdemeit jegyzőkönyvéiben örökítette
meg és elrendelte, hogy határozatát, igaz
részvéte kifejezéséül a boldogult szüleinek is
megküldjék. Kimondta azt is, hogy arcképét
tanácsterme számára elkészítteti, valamint
érdemei méltatásául m á j u s 9-én délután 3
óraikor
templomában
emiékistentiszteletet
tart, miről azokat az egyesületeiket, énekkarokat, .melyeknek a kiváló zenei tehetségű,
szép h a n g ú i f j ú kántor kedvelt t a g j a volt,
átiratban, az egyház híveit pedig szószéki
hirdetés u t j á n értesiti.
— Nyugdíjazás, kinevezés és kitüntetés a szegedi katonaság körében. A Budapesti Közlöny vasárnapi száma az alábbi szegedi vonatkozású katonai (híreket -közli: Dr.
Sauerwald Balázs Szegedre beosztott főtörzsorvost a király, saját kérelmére történt
felülvizsgálat alapiján nyugállományba helyezni rendelte. — Dr. Berger Mór szegedi
orvost, aki tartalékos honvédorvos volt, őfelsége most ezreidorvossá nevezte ki. — Demeter Lajos, a vezérkarhoz beosztott szegedi
százados a hadiékit-ményes 3. osztályú katonai érdemkeresztet kapta. — Platthy Mihály
3. huszárezredbeli zászlóst az I. osztályú
eziist vitézségi éremmel tüntették iki. Ugyanezt a kitüntetést kapta: Balázs István, az 1.
honvédlovas tüzérosztag tűzmestere. —
Burth János, Scherer Péter, Schulder József,
Weisz Alfréd szakaszvezetők és Lochert István tizedes, a 3. honvédhuszár ezredből, a
szász királytól a „Frigyes Ágost" ezüst érmet kapták vitézségükért. A király most
megengedte a vitéz huszároknak, hogy kitüntetéseiket viselhessék.
—• A szegedi tavaszi vásár. Vasárnap
kezdődött Szegeden az egy hétig tartó tavaszi vásár. A város vásárterei forgalmasabbak, -mint aminőre a kereskedők és iparosok
számítottak. Az utca képén is meglátszik a
vásári forgalom. A környékbeli -községekből
sokan jöttek be erre az alkalomra és örvendetesen megélénkült az üzleti forgalom. Az
állatvásár, amelyet vasárnap tartottak meg
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a rókusi vásártéren, szintén igen látogatott
volt. Nagyon sok állatot hajtottak fel eladásra és legtöbbje jó pénzért elkelt.
— A feministák szegedi egyesülete
vasárnap délelőtt dr. Turcsányi Imréné elnöklésóvel ülést tartott, amelyen a választmányi tagok nagy számban jelentek meg. —
Elnök bejelentette, hogy az egyesület hivatalos helyisége május elsőtől a Szegcdi Magántisztviselők
Egyesületének
(Vár-utca 7., I.)
egyik helyiségében lesz, ahol a Gyakorlati
Tanácsadó, amely a háború tartama alatt figyelemreméltó szociális működést fejtett ki,
— ezentúl is minden délután 5—7 óráig a közönség rendelkezésére áll. A választmányi
ülés tulajdonképeni célja a május 9-iki közgyűlés előkészítése volt, -amelyet impozánssá
tesz Móra Ferencnek, a kitűnő szegedi Írónak az előadása. A választmány elhatározta,
hogy az ez évi pályaválasztási értekezletet
a közeli hetekben tartja meg. Végül dr. Turcsányi Imréné közölte, hogy a hágai nemzetközi nőkongresszust -meleghangú táviratban
üdvözölte a Feministák Szegedi Egyesülete
nevében.
— A szegedi iparpártoló szövetség
közgyűlése. Vasárnap délelőtt a városháza
közgyűlési termében tartotta meg a szegedi
iparpártoló szöivetség évnegyedes közgyűlését
A közgyűlésen Pataki Simon a szövetség főtitkára előterjesztette az óvi jelentést, amit
egyhangúlag tudomásul -vettek. A szövetség
a múlt éviben négyszáz koro-nla áru, honi
anyaghói készült meleg téli r u h á t juttatott
el a katonasághoz. A téli ruhákat a .szegedi
feminista egyesület készítette, amiért a kerületi pia ranc-sn okság köszönetet is mondott.
A szövetség százötven iparostanoncot és egy
rossz anyagi helyzetibe került szegedi iparosváillalatot segélyezett. A pénztáros a számvizsgáló bizottság jelenté-tót terjesztette elő,
ami után a tárgysorozat szerint a tisztikar
kiegészitése elmaradt. Az évi jelentéseket a
szövetség a kereskedelmi miniszternek fogja
fölterjeszteni jóváhagyás végett.
Tengerit kérnek a szegedi sertéshizlalók. A szegedi Lloyd társulat a kereskedelemügyi miniszterhez felterjesztést intézett néhány hét előtt azért, h o g y a szegedi, sertéshizlalók részére az állam által rekvirált tengeri készletből havonta 5000 num-ázsa utalványoztassék ki. A kereskedelemügyi miniszter áttette a kérványt 'a- földmi-velésügyi
miniszterhez, aki a Lloyd-Társulathoz a következő értesítést küldötte:
A Szegedi Lloyd társulatnak
Szeged.
Hivatkozással folyó évi március 30-án a
m. kir. keraslkedielemügy miniszter úrihoz intézett s általa hozzám áttett kérvényére, értesítem, Ih-ogy az Országos Gazdasági Bizottság részére bejelentett, illetve zár alá vett s
kizárólag közélelmezésre szolgáló tengeri
kész-leitekből tengeri sertésdrizlalási célokra
ki nem utalható. Budapest, 1915. április 27.
A miniszter rendeletéiből: lvády s. k., miniszter osztálytanácsos.
Érdekelt körökből ugy értesülünk, hogy
Kőbányán jelenleg 45.000 mrnázsa sertés
van állandóan a hizlalóban, Budapest 15.000
sertést hizlal a főváros élelmezése céljából és
végre a Magyar Általános Hitelbank is sertés-hizlalást folytat. Mindezek el vannak látva kellő tengeri mennyiséggel, ép azért azt
hisszük, hogy a -miniszter -kellő informálása
után a szegediek kéreLme is kedvező elintézést nyerne.
— Temetés. Hétfőn délelőtt temették el
általános részvét mellett Való Mihály kegyes tanitórendi aranyunk és piapot, aki, —
nrint megirtiuk — 90 éves koráiban elhunyt.-A
temetési szertartást Várhelyi
József belvárosi plébános végezte. A koporsónál dr.
Sebes Ferenc mondott megható bucsiilbeszóelet. A városi főgimnázium ifjú-ága testül etileg jelent meg a temetésen. — Vasárnap
délután temették el Hollánder Józsefet. A
temetésen a gyászoló családon és kiterjedt

