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A tcrök Vörös Félhold képeslevelezölapjaií 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

A vasárnapi gyermeknap.
(Saját tudósitónktól.)
Gróf Vay Gáborné
és Cicatricis Lajasnő dr.-né védnöksége alatt
vasárnap zajlott le a hadiárvák javára rendezett gyermekna-p. A város nemesszivü, adni
kész közönsége most is telt pénztárcával és
teljes számban jelent meg a hideg, -szeles utcákon, amelyeken a konfetti mellett sárgult
falevelek hulltak és igy történt, hogy a kedvezőtlen idő dacára is jelentékeny összeggel gyarapodott az- Országos Gyermekvédő Liga pénztára.
.
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Az idő a déli órákban vált a legkellemetlenebbé, a hideg szél teljes erejéből f u j t az utcákon. Igy ebben az időben -feltűnően kevesen
volt-ak -a korzón- és úgyszólván hiába volt a
matiné megtartva, a közönség csalt olyan számban volt jelen, mint egy rosszul ,ikerült déli
korzón.
Ebéd után azonban mégis felmelegedett az
idő valamelyest. A sok attrakció is izgatta a
közönséget és a délutáni órákban már zsúfolva
volt a korzó. A korzó közepén felállított konfetti-sátor nagyon népszerű üzletté vált; a hölgyek alig győzték meg a kiszolgálást. Száz
számra fogytak a konfetti-csomók és a fiatalság lelkes hévvel szórta a liőkre a színes papírszeleteket és a szerpentinek kígyózva szálltak a levegőben. Több ezer .szerpentint és mintegy. hatezer csomag konfettit árusítottak el.
Gyönyörűen működött az
Árpád-Otthon
lutrisátra i,s egész nap és -szinte versenyre
kelt a Klauzál-téren felállított szerencsekerékkel. A forgalom talán itt volt a legnagyobb.
Mindenkinek a lelkében szunnyad a játékszenvedély, és igy történt, hogy még a késő esti
órákban gyertyafény mellett is folyt a játék.
Ehhez hasonló óriási sikert aratott a gróf
Hoyos Györgyné é,s Engel Lajosné által rendezett, kínai pagoda is. Délután 3 órától a késő
esti-órákig folyt a pezsgő, fogytak a. vajaskenyerek, sütemények, cukorkák, virágok, sörök, likörök az ízlésesen rendezett fehér asztalok mellett; a rendező hölgyek alig birták a
sok kiszolgálást, no meg a esinos (fiatalok he
ves udvarlásait. Hatalmas összeggel járult
hozzá a kínai pagoda a gyermeknap jövedelméhez.
Körmendy Kálmán és Heltai Jenő mint
vándorapostolok járták a korzót, szavaltak,
énekeltek. és minden elképzelhető módon agitáltak a szent ügy sikerre vitelééit.
Hatalma-s hahota fogadta a Göre Gábor és
Kátsa cigány bevonulását a báró Gerliczy
Félix látványosságnak is beillő szekerén. A
közönség — mint mindenütt — ugy itt is fizetett a fürge. perselyező-liölgyeknek, leánykáknak; — a látványosságot meg kell fizetni.
A megszámlálhatatlan látványosság, attrakció, a kiuai pagoda, szerencsekerék, konfetti-sátor, Árpád-Otthon sátra, a- perselyezések meghozták ,az eredményt: tekintélyes ezrekkel gyarapodott a liga pénztára. A pénz
megszámlálása, még folyamatban van és igy
a pontos eredményt csak később közölhetjük.
Az ünnepélyen részt vett úgyszólván minden szegedi, és vármegyei notabilitás; a szegedi
hölgyek pedig fáradhatatlan munkásságukkal
siettek elősegíteni a gyermeknap sikerét.
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— Mi iszterek a királynál. Bécsből jelenti
a Budapesti Tudósitó: A király vasárnap hoszszabb kihallgatáson fogadta Stürgkh Károly
osztrák miniszterelnököt. Ugyancsak vasárnap
jelent meg a királynál jelentéstétel vágett báró
Burián István közös külügyminiszter.
— Ki'öntetett sz-gediek. A hivatalos lap
közli, hogy Ferenc Szalvátor főherceg, a Vöröskereszt védnökhelyettese, a katonai egészségügy köriil a háborúban szerzett különös
érdemei elism-eréseü-l! dr. Mann Jakab udvari
•-rácsos, egyetemi tanár, a szegedi bábaképző-intézet igazgatójának a Vöröskereszt
rá-diékitményes
tiszti díszjelvényét díjmentesen adományozta. — Dr. Boros József, a
"útosi közkórház igazgató-főorvosa. és dr.
Kiss Menyhért, a bábaképző-int-ázet tamársegéd'e a Vöröskereszt III. osztályú tisztelettel vényét kanták a hadiék-itménnyel.
— A negyvenhárom—ötvenévesek sorozása. Hétfőn kezdődött meg Szegeden a negy- három-ötvenévesek sorozása és ezzel az ez
idő szerint legöregebb korosztályok -alkalmassága felett mond ítéletet a sorozó-bizottság.
A régi, fakó falu plébánia környéke a mai
nappal a legérdekesebb látványok egyikét
nyújtja azoknak, amelyekkel a liáboru itthon,
a békésen és szorgosan dolgozó városok falai
között szolgálhat. Deresedő, sőt őszhaju családapák, előkelő állásokban levő urak sietnek
•a magas sorozó-bizottság elé. És az utcán -aggódó és lelkes leánykák várakoznak és az élet
útja elé még rózsás reményekkel tekintő úrfiak
hencegnek a — katona papájukkal. Egyébként
örömmel jelenthetjük, hogy az „öregek" sorozása legalább oly fényesen bevált, mint a legfiatalábbaké. Az alkalmasok között van a népszerű és kitűnő dr. Szalay József, két táblabíró, dr. Kindris Gábor és dr. Guthy Tódor.
— Az utazási igazolványok. A rendőrség
közöli, hogy Budapest felé utazóknak nem kell
utazási igazolvány. Az arcképes vasúti -igazolvány mellé sem kell semminemű más igazolójegy. A személyazonossági igazolójegyek
kiállitésálhoz két koronás bélyeg szükséges
Napszámosok, 'munkások, iparossegédek 30
•filléres bélyeggel válthatnak utazási igazolványt.
— Gróf Károlyi Mihály a harctéren. Budapestről jelentik: Gró-f Károlyi Mihály hétfő
reggel mint hadapródőrmester a harctérre utazott, Ebből az alkalomból tegnap a függetlenségi párt vezérét a Károlyi-palotában felkereste gróf Andrássy Gyul-a, gróf Apponyi Albert és gróf Zichy Aladár és hosszabb megbeszélést folytattak vele.
— Szegedi Esztek kitüntetése. A hivatalos
lap legutóbbi száma közli, hogy őfesége a király Hannseni Deschán Jenő és Lenz Albin, a
3. houvédhuszárezrednél létszám fölött vezetett, a vezérkarihoz beosztott századosoknak és
Samarjay Sándor 3. honvédhuszárezredbeli
századosnak a 3. osztályú hadiékitményes katonai keresztet adományozta. Legfelső elismerését fejezte ki a király Boross Jenő 1. honvéd
lovastüzérosztálybeli tartalékos hadnagynak,
Walter Gedeon 5-ik honvéd gyalogezredben
tartalékos hadnagynak és Szigriszt Andor
5-ik honvéd gyalogezredben főhadnagynak.
Leg-felső elismerésben részesült továbbá újólag: Regensperger Jenő 3. honvédhuszárezredbeli főhadnagy.
— Kinevezett szegedi tisztek. A hivatalos
lap legutóbbi számai közli, 'hogy a király
Striegl F. Józsefet, -a szegedi állami főgimnázium kiiváló tanárát, a Délmagyarország
érdemes munkatársát szeptember 1-től számítandó ranggal, mint volt hadaipródot, kinevezte néplföfkelő hadnaggyá az 5-ik népfölkelő parancsnokság nyilvántartásánál. —
Ugyancsak az 5-ik népfölkelő parancsnokság
'nyilvántartásánál hadnagyókká lettek: Réthy
Ignác volt hadnagy, Jungen Aladlár és Szlui-
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ka Ervin Gusztáv volt zászlósok és 'dr. Kiss
Gyula vo'lt hadapród.
— Rokkant katonák a pos 4 a és távirda
szolgálatában. A kereskedelmi miniszter a
rokkant katonák részére posta és távirda tanfolyamot rendszeresít, A katonai ügyosztály
erre vonatkozólag a következőket közli:
A kereskedelemügyi miniszter ur szándéka
oly rokkant katonák részére, kik a háború következtében egy vagy mindkét
alvégtagjukat
elvesztették,
posta- és távirda
tanfolyamokat
létesíteni posta- és távirda kezelők, illetőleg
segédtisztek kiképzésére. A tanfolyamra való
felvételhez megkivántatik a középiskola 4. osztályának elvégzése, valamint a be nem töltött
30. életév. A tanfolyam három hónapig valamely postaigazgatóság székhelyén lesz megtartva és ennek elvégzése után egy 6 havi
ideiglenes próbaszolgálat következik. A próbaszolgálat, valamint szakvizsgák letétele után a
növendékek kezelőkké évi 1100 korona vagy
segédtisztté évi 1400 korona fizetés és szabályszerű lakpénzzel lesznek kinevezve és elérhetik
a 3800 koronás fizetési fokozatot. A tanfolyam,
valamint hat havi próbaszolgálat alatt ezen
egyének a katonai illetmények élvezetében maradnak. A rokkant katonák erre vonalkozó kérvényeiket az iskolai bizonyítványok kapcsán
vagy egyenesen vagy pedig a hadkiegészitő
parancsnokság utján csapattestük póttesténél
terjesszók be.
— A népfölkGó-t'szt k k é p z é s i tenfolysma Az 1865—1872-ig, illetőleg 1874-ig
született népfölkelési kötelezettek annak idején történő behívása alkalmával tudvalevően
katonaállományú volt tisztek és tisztjelöltek
is nagy számban he fognak vonulni, akik a
legutoljára viselt rendfokozatukat, a tisztjelöltek a népfölkelő-hadnagyi rendfokozatot fogják elnyerni. Abból a célból, hogy ezek a volt
tisztek (tisztjelöltek) megismerhessék azokat a
változásokat, amelyek a szabályzatokban és
utasításokban utolsó katonai szolgálatteljesitésük óta történtek és hogy a gyalogsági (a
honvédségnél a lovassági) csapatszolgálatbau
is gyakorlatilag iskoláztassanak, hogy azután
a népifölkelő kötelezettek katonai kiképzésénél
mint oktatók eredményesen alkalmazhatók
legyenek, a miniszter külön négyhetes kiképzési tanfolyamok felállítását határozta el, a
melyek hallgatását minden fegyver- (csapat-)
nembeli katonaállományú volt tisztnek és tisztviselőnek kérésére meg lehet engedni. A tanfolyamok a közös hadsereg és a magyar honvédség számára
külön-külön
szerv eztetnek.
fölállításuk a jelentkezők száma szerint minden katonai parancsnokság (kerületi) körletében különrkülön vasrv pedig több ily terület
'észére együttesen fog megtörténni. E tanfolyamok hallgatása a tekintetbe jövő volt
tisztek (tisztjelöltek) érdekéhen áll, mert ezáltal az esetleges előléptetésükhöz való alkalmasságot tanfolyamba való felvételre, valamint a népfölkelő tisztté való egyidejű kinevezésre és az időelőtti behívásra vonatkozó
kérvényt legkésőbb 1915. évi október hó 5-ig a
honvédelmi miniszterhez címezve, a tartózkodási hely szerint illetékes népfölkelő parancsnoksághoz kell (benyújtani.
— Szegedi költő a Petőfi-társasáéban
A Petőfi Társaság vasárnapi ülésén Juhász
Gyulának, a kiváló szegedi költőnek több szép
és mély-érzésü költeményét olvasta fel Pakots
József iró, a Petőfi-Társaság főtitkára nagy
tetszés mellett.
— Moissi francia fogságban. Berliuból
jelentik: Moissi Sándor, a berlini Dautsdhes
Theater Budapesten is jól ismert tagja, aki
a háború kitörése óta a 'harctéren van, ahol
már megkapta vitézségeért a vaskereszt
mindkét osztályát, a minap fogságba
jutott.
Moissi repülőgépes szolgálatot teljesített a
nyugati harctéren; a gép az ellenséges állások fölött ei tévedt a ködben é s ellenséges területen le kellett szállmia. A benne ülőket a
történetesen arra portyázó angol katonák elfogták és egy francia parancsnoksághoz vezették. Moissi a 'francia fogolytáborból már
levelet is irt berlini barátainak és közölte ve-

