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A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Megalakulás előtt a szegedi 
fogyasztási szövetkezet. 

(Saját tudósitónktól.) Az októberi köz-
gyűlés a d rágaság elten beadott indítvány 
kapcsán — 'amint annak idején részletesen 
beszámoltunk róla — elhatározta, hogy fo-
gyasztási szövetkezetet állit fel a d rágaság 
leküzdésére. A szövetkezet tőkéjét 'a Baick-
maloim által a városnak átengedet t 80.000 ko-
rona őrlési .jutalék -és a városnak egyéb, ilyen 
természetű jövedelmei szolgáltatnák. A szö-
vetkezet a szükséges élelmiszereket ott sze-
rezné -be, ahol olcsóbban jutna hozzá és á ki-
adások felszámításával vetné az 'összevásá-
rolt á rukat a s'zegedi piacra. A közgyűlési ha-
tározat mielőbbi megvalósí tására m á r meg-
történt az első lépés. Dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester elnöklésével ugyanis kedden 
délután a városháza tanácstermében szükehb-
körü értekezlet volt, amelyen a szegedi ke-
reskedelmi és ipari világ vezetői vettek részt . 
Az értekezlet egyhangúlag megállapodott ab-
ban, hogy a 80.000 korona a fogyasztási Szö-
vetkezet céljának elérésére nem elég, ezért 
olyan módozatok után kutatoitt, amelyek mel-
lett a fogyasztási szövetkezet létesítése, vala-
min 'az, Ihogy nagy tömegekben vásárolhas-
sanak össze élelmiszereket, tehető volna. 

Az értekezlet megállapodott abban, hogy 
az alaptőkét felerészben' a város adná, fele-
részbe n pedig társád'almi utón kellene össze-
hozni. A szövetkezet altruisztikus alapon mű-
ködnék. A .terményeket, élelmiszereket olyan 
áron adnák el, hogy a kiadások is mlegtérül-
jenek, hansznot nem számitana az eladási 
á rak megáll 1 apitásánál. 

A tőkét, amellyel ha tásos akciót lelhetne 
indítani a drágaság ellen, 200.000 koronában 
véli meghatározni az értekezlet. A polgár-
mester kijelentette, hogy 100.000 koronát a 
város haj landó a szövetkezet létesítésére 
adni. Wimmer Fülöp vezérigazgató kijelenti, 
hogy ehhez a tőkéhez a Kendéi-fonógyár r.-t . 
10.000 koronával hozzájárul . 

Az értekezlet megállapodott abban, liogy 
a hiányzó összeget a pénzintézetektől ós gaz-
dag magánemberektől kell összehozni. Meg-
bízta az értekezlet a polgármestert , ihogy ily 
irányban indítsa meg a tá rgya lásoka t a pénz-
intézetekkel és hogy a sa j tó utján készítse 
elő a közvéleményt, valamint a szövetkezet 
megalakulását . 

— Szegedi kadét hős iessége . Miiller János 
szegedi borkereskedő fia, Müller Károly 10-ik 
gyalogezredbeli kadett hónapok óta katonai 
szolgálatot teljesít. Legutóbb az orosz harctéren 
teljesített szolgálatot és eközben nem egy al-
kalommal adta tannjelét bátorságának. Néhány 
nappal ezelőtt két tábori lapot kapot t Müller 
János, amelyekben fiának barátai beszámol-
nak a fiatal kadét legutóbbi csudál® tat keltő 
hősiességéről. A levelek igazán semmi kom-
mentálást nem kívánnak, beszélnek önmaguk-
ért. Közöljük őket, mint a szegedd katonák hő-
siességének egyik dokumentumát. 

Oroszország, IX. 27. 
Drága jó Apám, most esak annyi t írok, 

liogy kitűnően érzem magam. Nagy ütközetünk 
dacára semmi bajunk nincsen. Forró csókok 
szex-ető hü Károlya. 

A levél alatt németül írott sorok következ-
nek, amelyeket Müller Károly hadnagya irt 
és amelyeikben elmondja a hadnagy, ihogy a 
fiatal kadéttel nagyon meg vannak elégedve. 
Az uitóbbi napokban nehéz rohamokat vittek 
véghez, amelyekben Müller kadét gyönyörűen 
viselkedett, bár már hatodszor volt rohamban 
része. Sikerült két gépfegyvert is zsákmányol-
nia, valamint néhány veszedelmes orosz tisztet 
agyonlőnie. A hadnagy végül gratulál édes-
apjának. 

A második levelet Tóth Gyula szarnitúsz 
küldte. A levél egész terjedelmében a követ-
kező: 

1915. IX. 27. 
Értesítem, hogy fia, Müller kadét ur 25-éii 

egy stnrmuál két gépfegyvert elfogott és a 
parancsnokot agyonlőtte. Miután az orosz ál-
lásokat elfoglaltuk, jelentették, hogy egészen 
közelben orosz tiszti patrul bujkál, amely az 
ellenséget világitó pisztollyal értesiti minden 
mozdulatunkról és hogy hol gyengébb a fron-
tunk. A muszkák ezután a jelek után igazod-
tak és kétszer is megpróbáltak áttörni harc-
vonalunkon. 26-án éjjel a kadét u r másodmagá-
val elindult, hogy felikutassa az orosz kém-
állást. Rövid kutatás után ezt meg is találta. 
Az ott tartózkodók közül a főtiszteit és egy pá-
rat agyonlőttek, a többi pedig megfutamodott, 
mert a kadét ur ugy kommandirozott, mintha 
egy egész cuggal támadt volna rájuk. Itt az-
tán keresztüllőtték az alsó lábszárát, de a go-
lyó nem ért csontot és a seb nem súlyos. í rni 
azonban csak délután fog, mert most egy ke-
véssé gyenge. Vigasztalásul szolgáljon még az 
is, hogy a bataillon-koinmaudant nagyon-na-
gyon megdicsérte és soron kívüli előléptetésre 
és vitézségi éremmel való kitüntetésie terjesz-
tette fel. Üdvözlettel Tóth Gyula szanitósz. 
U. i. A golyó nem dum-dum. 

— A csanádi klérus. Dr: Glattfelder Gyula 
megyéspüspök most adta ki idei tizennegyedik 
körlevelét, amely több közérdekű háborús ren-
delkezést tartalmaz és számos egyházi (kineve-
zést közöl. Az egyházmegyében eszközölt sze-
mélyi változások között a legérdekesebbek: 
Plébánosi beiktatást nyertek: Várhelyi József 
tl). kanonok, szegedi esperes, Grósz Antal ver-
seczi esperes, nagyzsáni plébános Battonyára, 
dr. Henny Ferenc szegedi belvárosi segédlel-
kész Szőregre és dr. Cichy Ágoston Gyertyá-
rnosna. Tábori lelkészi szolgálatra ujabban be-
hívattak: Gál Árpád István csermői plébános, 
Mihálovits Gyula szakálházaii segédlelkész és 
Kahlesz Miklós gyertyámosi segédlelkész. Nin-
csen még egy második egyházmegye, ahonnan 
annyian teljesítenének katonai lelkészi szolgá-
latot, mint a csanádi egyházmegyében. Az egy-
házmegyének közel ötven lelkésze, plébánosa 
teljesit tábori lelkészi szolgálatot. 

— Az aradi t izenhárom. Az aradi tizen-
három vértanú emlékére — mint minden év-
ben, ugy ez idén is — megtart ják a szokásos 
gyászünnepélyt. A templomokban szerdán, 
gyászistentiszteletet tar tanak a 66 év előtti 
nemzeti hősök emlékére, akik szintén az orosz 
kolosszus elleu harcoltak és annak polypkarjjai 
alatt véreztek el. A Gizella-téri honvédemléket 
a függetlenségi pár t az évforduló alkalmából 
megkoszorúzza. 

— Halálozás. Borbola József, a Szeged 
Népbank tisztviselője kedden délelőtt hosszas 
szenvedés után meghalt. Temetése 7-ón, csütör-
tökön délután fél négy órakor lesz a Kossuth 
Lajos-sugárut 32. száinu gyászházból1. Az el-
hunyt rokonszenves és törekvő fiatal ember 
testvére volt Borbola István főispáni titkár-
nak és Borbola Jenő rendőrkapitánynak. 

— Kinevezés. A hivatalos lap közli, hogy a 
közoktatásügyi miniszter dr. Kontor Lajost a 
szegedi állami felsőkereskedelmi iskolához ren-
des tanárrá kinevezte. 

— Előadás sebesült katonáknak. Csü tör 
tökön délután 3 órakor az Árpád-páholy kór-

házában előadást tar t Körmendy Árpád, a 
Magyar Színház tagja. Az előadáson vendé-
geket szivesen látnak. 

— A vak katonáknak. A Kék csillag sze-
mélyzete Förster József volt kartársuk elhalá-
lozása alkalmából 22 koronát küldött be hoz-
zánk a vak katonák számára. 

— Pro patria. Lesújtó hirt kapott a napok-
ban a harctérről Szomer Endre, szegedi zene-
tanár. Egyik volt tanítványa is bejelenti, hogy 
fia, i f jú Szomer Endre, aki a 302-ik ezredtörzs-
nél szolgált, szeptember 27-én este 10—11 óra 
között elesett. A hősi halált halt fiatal katonát 
másnap temették el Milnóban, az országút men-
tén, egy szobor mellett. 

- A burgonya árának maximálása. A 
hivatalos lap csütörtöki száma közli a minisz-
ter rendeletét ,a burgonya árának maximálásá-
ról. E szerint az étkezési burgonyáért, neveze-
tesen a Rózsa, Hópehely, Magnum bonum, a 
Kifli, továbbá a sárgahéju burgonyáért 1915. 
október 31-ig bezárólag 9 kor., november 1-től 
30-ig bezárólag 9 kor. 50 fillér, deoemlber 1-től 
31-ig bezárólag 10 korona, 1916. január 1-től 
február 29-ig bezárólag 10 korona 50 fillér, 
március 1-től május 31-ig bezárólag 11 korona 
követelhető. Minden más burgonyáén! -1915, de-
cember 31-ig bezárólag 8 korona, azontúl 9 ko-
rona. Ezt a legmagasabb ára t , amely magában 
foglalja a rakodóállomáshoz való szállítás költ-
ségeit is, zsák nélkül, készpénzfizetés mellett 
történő eladás esetére kell számítani. 

— Cigányok é s a háború Faragó Kanalas 
Mária, Nikolics Mária és Nikolics István pari-
pási cigányok állítólag Nikolics Mátyás had-
köteles cigány katona jobbkezénCk mutató- és 
középujját levágták, hogy Nikolics igy kato-
nai szolgálatra, alkalmatlannak váljék. A 
csendőrség előtt beismerő vallomást tettek a 
cigányok, de a vizsgálóbíró előtt már mindent 
tagadtak és azt vallották, hogy a csendőrök 
kinzására vallottak heismerőleg. A törvény-
szék — miután a vádat a tagadással szemben 
semmi nem igazolta, — a cigányokat felmen-
tette. A szegcdi tábla kedden ezt az Ítéletet 
helybenhagyta. 

— A Nyugat, Ignotus, Ady Endre és Fenyő 
Miksa szerkesztésében megjelenő szépirodalmi 
folyóirat okt. 1-i száma, a következő, nagyrészt 
aktuális és igen érdekes tartalommal jelent 
meg: Kaffka Margit: Lirai jegyzetek egy évről. 
Kosztolányi Dezső: Óda (vers). Babits Mihály: 
Kár tyavár (regény III.). Eeleky Géza: Az 
orosz agrárreform. Hugó Wolf: Training (no-
vella). Lendvai István: Történet a néma király-
firól. Rippl-Rónai József: Goethe utolsó sar-
jadéka francia fogságban (rajz). Ady Endre: 
Kevés beszélgetés magammal (vers). Figyelő: 
Franyó Zoltán: Aage Madelnng hadinaplója. 
Hatvany Lajos: Délibáb-utca 7. Eelvdnczi-Ta-
kács Zoltán: Rippl-Rónai József és a liáboru. 
Zolnai. Béla: Déry Juliánná. Elek Artúr : 
Sehickedanz Albert. Előfizetési ára: Egész év-
re 24, félévre 12 K, egyes szám á r a 1 K 20 fill. 
Mutatványszámot kívánatra díjtalanul küld a 
kiadóhivatal. 

— Beiratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
Nyelviskolában (városi felsőkereskedelmi isko-
lában) a beiratkozások az október 1-én kezdődő 
u j tanfolyamra (délelőtt és délután) tartanak. 
Német, francia, angol és olasz nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. 
Telefon 1411. Igazgató: Jakab Dávid. 

— Szép Kathlyn kalandjai II. Aki ennek 
a csodálatos drámának az első részét látta, 
az semmi körülmények között sem fogja el-
mulasztani megnézni a második részt, mely 
még izgalmasabb, érdekfeszítőbb, mint az 
első- Ez" a rész: épen ugy, mint az első, külön 
is önálló egész. Varázslatos szép vidéken ját-
szódik le a minden pillanatban iuj izgalmiakat 
hozó cselekmény. Ez a film nemcsak a legko-
los'szálisabb alkotása a híres Sel ig-gyárnak, 
de a legszebb, legmesteribb is. Ebez hasonló 
dzsungel-dráma még nem gyönyörködtet te a 
közönséget. Vadállatok ilyen- impozáns töme-
ge még nem szerepelt filmen, de ilyen érdé-


