Szegedi, 1915. julius 6.
maguknak adjon a nagyon jó Isten mindent.
Én azon gondolkozom, hogy talán nincs
semmijük sem, Kedves Szüleim, ne szűkölködjenek, csak egyenek-igyamaJk, majd megsegít a nagyon jó Isten bennünket, még arra
is, hogy én is haza menjek és majd akkor
fogjuk intézni az egészet. Most még egyet,
Kedves Szüleim, ami a legfontosabb, hogy a
trónörökös tűzte fel a mellemre a medaillonl
és kezeltünk
nagyon. Tehát, mondhatom,
hogy olyan emberrel is kezeltem, akiről még
azt sem tudtam, hogy látom-e valamikor,
vagy sohasem. Most már, Kedves Szüleim,
Ina a nagyon jó Isten meghagyja a szabadságom érni. ekkor boldog leszek, mert nem
hiszem, hogy Dorozsmaiban lesz olyan ember.
Most, pedig, Kedves Szüleim, azon örüljenek,
hogy itt vagyok, mert h,a itt inem volnék,
akkor biztosan maródi volnék. Most pedig
tisztelem Kedves Szüleim és testvéreim. Tisztelem Róza nénit és Mihály bátyám. Tisztelem Lidiéket is és a sógort is. Tisztelem Borcsa nénit is. Mindnyájuknak a legjobbakat
kívánom. Kedves Szüleim, írják már meg,
Kedves Szüleim, hogy a szőlő milyen. Ugyan
lesz-e most egy kis bor, vagy most sem lesz.
Kedves Szüleim, arról is tudatom magukat,
hogy Mihályiéi most kaptam levelet. Tria,
hogy nincs semmi baja. egészséges. Most még
egyszer tisztelem mindnyájukat, tehát áldia
meg a jé Isten mindnyájukat. Én mint fiuk,
őrmester Fekete János.
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rással és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. A rendeletet előre
várták nálunk is, hiszen az osztrák kormány
után kormányunknak is rá kellett szánnia
magát, hogy rendeletileg korlátozia: az amúgy
is alaposan' megcsappant húsfogyasztást.
— Becstelen olasz harcmodor. A dé nyugati hadszíntérről, tífusszal keriilt haza,
Szegedre egy 4ő~os katona, ki környezetének
a következőket mondta el:
— Ejtettünk mi is olasz katonákat foglyul, akik egyérteknLileg ugy nyilatkoztak,
hogy az egész olasz nép a háború ellen van
már. A foglyul esettek egytől-egyig örvendeznek, boldogok, hogy nem kell tovább harcolniok. Mindamellett tévedés azt hinni, hogy
az olasz sorkatona gyáva, nem, sőt nagyon is
vakmerő és általában, véresen kegyetlen. Megállapítást nyert, hogyha közülünk valakit
akár sebesülve, akár épségben elfognak, nem
adnak pardont. És az is bebizonyult, hogy a
taljánok a vörös kereszt s a genfi konvenció
szabályait nem veszik figyelembe, aljas módon kijátszók, visszaélnek vele! Előfordult,
hogy sebesültszállító csoportunkra tüzeltek,
előfordult, hogy vöröskereszttel
ellátott és
egészségügyi katonai ruhába öltözött olasz
csapat két gépfegyverrel tüzelt ránk egy magaslaról. Napirenden dum-dum golyót hasz— A drágaság. A fogyasztó közönségre nálnak, egész ezredek, hétről-hétre mindig!
iaz elviselhetetlen drágaság mindjobban érez- Az, általam elfogott főhadnagy revolverének
teti hatását az egész vonalon. H a igy tart, golyói mind reszelt fejű dum-dum golyók
ma-holnap már odajutunk, hogy a létfenn- voltak. Érdekes és furcsa, hogy az elfogott
tartás minimumát sem lesz képes a közön- olasz katonáknál nincs igazoló-lap. így az'án
ség a horribilis árak miatt beszerezni. Az az olaszoknak nincs is módjukban a halottakegyre növekedő drágaságnak sajnálatos tü- ról, sebesültekről és foglyokról veszteséglisznetei közé tartozik, hogy régi és elismert tát kiadni.
vendéglőket kénytelenek a tulajdonosok be— Rendőrőrszobák beszüntetése. A
zárni, mert nem képesek a .megszokott kererendőrfőkapitányság közli, bogv a rendőrök
tek között a közönségüket kiszolgálni. Az csekély létszámára és a polgárőrök távozáországosan ismert Iáim-vigadó tulajdonosa, sara való tekintettel beszüntetik a Kolozsvá1
Kass János is bezárja julius 15-től kczdődő- ri-téri, Szilién- és Csongrádi-sugárúti rend orőrszobákat.
Most
a
bérházban,
Vásárhely,ileg az éttermeit, amelyeket minden időben
nagy számban keresett fel nemcsak a belyi. sugáruton, Korona-utcában, Kossuth ILajossugárutom, Vaspálya-utcában, Torontál-téde a vidéki közönség is, amely hírét vitte a ren, Szeged és Szeged-Rókus-állomáson levő
Kaső-konyha minden irányban való kiváló- rendőrörsszobák működnek.
ságának. Természetes, hogy Kass János cnem
— A Vöröskereszt köszönete a villavéglegesein zárja he éttermeit, amint ez la- mosnak. A szegedi Vöröskereszt felkérésére
punk miai számának hirdetései íhözt olvas- alább közöljük' azt a köszönő leveliét, melyet
ható, lianem csak addig, mig a mostani tűr- a szegedi Vörös-Kereszt egyesület intézett a
hetetlen és áldatlan drágasági viszonyok közúti vaspálya r.-t. igazgatósáigálhoz, lA vilmeg nem változnak.
lamos viasut igazgatósága Rosenfeld Nándor
— Kinevezés és kitüntetések. A király vezérigazgató személyes vezetése ég felügyemadari Kreybig Rezső 29. honvéd gyalogra lete mellett az első sebesültek megérkezése
redbeli alezredest, a szegedi Kreybig-csalad óta állandóan készséggel áll a Vörös-Kereszt
tagját, Rohr Ferenc lovassági tábornok had- egyesület rendelkezésére. Ferencz Szalvátor
seregcsoport parancsnok szárnysegédévé nevezte ki. Dr. Kiss Zoltán honvédbuszárezred:- királyi herceg szegedi szemieutja alkalmáorvos az ellenség előtt tanúsított vitéz és ön- val legmagasabb elismerését fejezte ki a vilfeláldozó viselete kitüntetéseid a Signum Lau- lamos igazgatóságának a tapasztaltak feltett.
dist nyerte el, ugyanezzel tüntették ki Wink- Dicséret illeti Reisz Bertalan gépészmérnöler Jenő tartalékos főhadnagyot is. Ifj. Haja- köt, .a társaság főmérnökét, aki a sebesültbács László, az .északi harctéren hősi halált szállító motoros kocsikat maga vezette. A
halt zászlósnak a nagy ezüst vitézségi érem
adományoztatott, amelyet Szegedre küldöt- köszönő levelet itt közöljük:
tek édesatyjának, Hajabács László belvárosi
A Szegedi Közúti Vaspálya r.-t. tekintekántornak.
tes Igazgatóságának. Egy éve már elmúlt. a
— Kedden és pénteken nem lesz hús- szerajevoi nagy tragédiának, s nemsokára
A hivatalos lap vasárnapi száma közli a kor- már egy éve lesz annak, hogy ellenségeinkmány rendeletét, mely a 'húsfogyasztás korlá- kel, harcban állunk. E háborús óv ál'att a
tozásáról szól. Az uj rendelet következtében magyar nemzet fényes példáját mutatta az
julius 8-ától kezdve a hét két napján: kedden áldozatkészségnek. A szegedi VörösKereszt
és pénteken marha-, borjú- és sertéshúst akár Egyesület 1914. augusztus 1. óta hadegészségnagyban, lalkár kicsinyben tilos forgalomba ügyi szolgálatot teljesit és ezért bő alkalma
hozni. Ugyanezen a napokon tilos vendéglők- nyílt megismerni, hogy az egyesek áldozatbe, étkezőhelyeken husnemiiekből ételeket ki- készsége mennyivel vitte élőbbre a hadegészszolgálni. Aki a rendelet tiltó rendelkezéseit ségügyi célok elérését. Még a háború kitömegszegi, az, amennyiben cselekménye sú- rése ellőtt, első fölkérésünkre késznek nyilatlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, ki- kozott a szegedi közúti vaspálya r.-t. arra,
hágást követ el és az 1914 :iL. törvénycikk 9. hogy a szegedi pályaudvarról a vilamos vas§-a értelmében két hónapig terjedhető
elzá- út vonalain a kórházakig, külön erre a célra
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berendezett villamos-kocsikon a sebesülteket
és betegeket a kórházakig elszállítja. Ezen
nagy áldozatkészségét a társaságnak az egész
súlyos megpróbáltatásokka 1 téli iháborus esztendő alatt a legfényesebben, tanújelét adva
hazafiságuknak ós emberszerető tűknek, anyagi áldozatokat nem kiméivé, hivatásuknak
magaslatán állva, teljesítették. A szegedi
Vörös-Kereszt Egyesület hálatelt szívvel,
melegen megköszöni a nagy áldozatkészeéget és a nagy teljesítményeket. Áldás1 Hebegjen intézményük és ennek jószívű vezetői
felett. Kérjük, hogy egysületünket ós céljainkat mint eddig, ezentúl is szeretettel és
jóakaratú pártfogásukkal támogassák. Hazafias üdvözlettel: dr. Somogy Szilveszter elnök, dr. Lugosi Döme, titkár.
— A Royal-orfeum táncművészet Szegeden. Szép és értékes sikert aratnak minden
este a Viyszinpad-kabaréban Mischi Mi'ály
és Fodor Vilma, a Royál-Orfeum, táncművészei. Mindegyikük külön is számottevő művészi egyéniség és igy érthető, hogy együttes
fellépésük pompásan betanult és az előadói
készség minden virtuozitásával megtestesített
duettjeik, szenzációs hatást keltenek. Mischi
Mihály művészi karrierje Szegedről indult
meg. Középiskoláit itt végezte és innen került
Budapestre, ahol azonnal felismerték tehetségét. Bécsben; Berlinben és Münchenben, képeztette magát; később aztán ugyanezen világvárosok első színpadijain is fellépett, sőt a
külföld1 minden nagyobb városában sok elismerésben és sikerben volt része. A háború kitörésekor jött vissza Magyarországra, leszerződött a budapesti Royal-orlfeumhoz és most
mint vendég-müvész szerepel Szegeden. Kiváló tehetség, minden számát gondos precizitással, nagyszerű rutinnal és az értelem finomságával tudja érzéki teni. Méltó partnere
Fodor Vilma, aki szintén már sok megérdemelt sikert aratott. Bájos közvetlenségével;
táncainak öntudatos kidolgozásával, plasztikus és kecses mozdulataival a szegedi közönség tetszését és elismerését nyerte.
— Áthelyezés. A földmivelésügyi mi iszter Pető Lajos királyi erdőfelügyelőt Kassáról Szegedre helyezte át.
— Művészetért liba. A vi 'éki szinház
mint kult ártényező kissé humoros már.
Mindegy: az olyan esetet, mint amilyen most
Makón történt, a humorossáiga mellett is
érdemes följegyezni. Hogy színházi nyelven
fejezzük ki: becézett kedvence lett a makói
közönségnek Révész Ilonka primadonna, az
operett előadások valóságos üdvöskéje. Tegnap volt a jutalomjátéka, méltó jutalma decens és fáradhatatlan művészetének. Először
is teljesen zsúfolt ház, másodszor is több
kocsira való virág, harmadszor is egy eleven
liba volt a j utálom. A liba gágogott az ünneplés alatt, miközben a színházi mamák és
naivák találgatták, vájjon hány kiló lehet.
A liba e háborús drágaságban mindenesetre
fölér a békés szezonok ezűstkoszoru jávai.
— Hadiszolgáltatási kérelmek é3 panaszok. Hadiszolgáltatásokra vonatkozó kérelmeket és panaszokat az érdekelt feltek nagy
számban, intéznek közvetlenül a honvédelmi
minisztériumhoz, abban a valószínű feltevésben. hogy kívánságaik teljesítése ily módon
könnyebben és gyorsabban elérhető. Minthogy ily kérvényeket illetékes eljárás végett
amúgy is előbb az elsőfokú közigazgatási
hatóságokhoz kell leküldeni, ,az oly közvetlenül a minisztériumnál beadott kérvények
elintézése ezáltal mindig halasztást szenved.
A közönség ennélfogva figyelmeztetik, hogy
saját érdekében is kérelmeivel és panaszaival közvetlen az első sorban határozni hivatott következő hatóságokhoz forduljon: A
hadiszolgáltatások után járó térítések és kártéritések kifizetése, vagy a már kifizetett
térítések felemelése iránti kérteknek, valamint az ellátási igények iránt az 1912:68. tc.
33.
értelmében a községi elöljárósághoz;

