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

Szegedi öreg népfölltelők sorsa. 
Igen tisztelt Szerkesztő ur! Nemcsak a 

nagy közönség körében, de a sajtóban is hal-
latszik már hang, mely zászlót bont amellett, 
hogy miként kellene lehetővé tenni azt, misze-
rint a családos öreg népfölkelők itt helyben és 
ne családjuktól száműzve feleljenek meg ka-
tonai kötelességüknek. 

Az utóbb megtartott és ezután megtartandó 
sorozások folytán alig van család, amelynek 
feje — a fér j és apa — ne állana az előtt a ne-
héz helyzet előtt, hogy rövidesen itt kell hagy-
ni családi tűzhelyét. Maga a katonai szolgá-
latra való bevonulás nem érintené annyira a 
családot, ha a fő és vezető itt helyben teljesít-
hetne szolgálatot, amikor tovább őrködhetne 
szerettei felett, irányítaná a hitvest, vezetné a 
gyermeket, akiknek mindnek szükségük van 
a családfentartó férfi vezető kezére. Kereskedő 
és iparos nem állna az előtt a nehéz probléma 
előtt, hogy távolléte alatt miből fog családja 
megélni, mert ha lehetséges volna családfőnek 
itt helyben szolgálni, ugy üzlet és műhely az 
asszony segítségével és a fér j irányításával 
úgyszólván változatlanul működhetne továbib, 
miáltal a család megélhetése biztosítva volna. 
A bevonulásnál legfájdalmasabb az, hogy a 
családfő eltávozik, miáltal a család legtöbbször 
.szétesik, igen sok esetben szét is züllik. 

Azt hisszük, a hatóság kezdeményezésére, 
a sajtó -és közönség pártfogásával lelhetne oly 
irányú mozgalmat indítani, hogy a 46. gyalog-
ezred helyeztessék vissza iSzegedre és igy min-
den szegedi polgár, akár honvéd, aká r 46-os, 
itthon őrködhetne ugy a hazára, mint kis csa-
ládjára. Kár ebből senkire sem háramlik, mert 
a hazának mindegy az, ha a szegedi ember 
szolgál Brassóban és a brassói más városban, 
vagy mintha mindenki sa já t városában felel 
meg ezen kötelességének. Hogy győzzünk, ához 
szükség van ar ra is, hogy ipari és kereskedelmi 
életünk a háború által ne bénuljon meg és .ezt 
a fenti kérés .teljesítése által nagyban lehet elő-
mozdítani. 

Járul junk hozzá ahhoz, hogy a háború di-
csőséges befejezése után hazatérő polgáraink 
találják meg régi tűzhelyüket és ne találjanak 
szétzüllött fészket, vagy tönkrement egziszten-
ciát. Lesz elég ú j r a építeni valónk, őrizzük meg 
azt, apait lehet, 

A sajtó pártfogásával majdnem mindent 
keresztül lehet vinni, indítsunk mozgalmat a 
46. ezred Szegedre visszahelyezése i ránt és vi-
gyük keresztül azt, hogy családos népfölkelők, 
akik helyi -szolgálatra, vannak 'beosztva, ezen 
kötelességüknek lakóhelyükön felelhessenek 
meg. 

Soha nemesebb mozgalmat sajtó nem pár-
tolt, millió feleség és gyermek fogja áldani azt, 
aki ennek lehetőségéhez valamivel is hozzá-
járul és azt előmozdítja. Egy előfizető. 

— Október 18-án kezdődnek a jegyzések 
az uj hadikölcsönre. Budapestről jelentik: A 
harmadik ihadiköle'sön .kibocsátására s a jegy-
zés időpontjára vonatkozólag téves értesülé-
sek kerültek forgalomba. Az. aláírási felhívás 
e hó 10-éni fog megjelenni, a jegyzések pedig 
október 18-án kezdődnek. 

— A hercegprímás kitüntetése, A király 
dr. Csernoch János bibornok-érsekihez, Ma-
gyarország hercegprímásához legfelsőbb 'kézi-
iratot intézett, amelyben értesiti az egylház-
fejedelmet, hogy őt a Szent István-rend nagy-
keresztesévé és a rend főpapjává nevezte ki. 
A legfelsőbb királyi kézirat szövege a követ-
kező : 

„Kedves Csernoch bibornok, hercegprí-
más! 

Szent István-rendem nagykeresztjébelk 
személyem körüli magyar miniszterem elő-
terjesztésére való egyidejű díjmentes adomá-
nyozása .mellett önt ezen rendem főpapjává 
'kinevezem, miről a rendi irodát egyben érte-
sítem. 

Kelt Bécsben, 1915. évi október hónap 
5-én. 

Ferenc József s. k." 
— Pro Patria. Hirt adtunk már arról, hogy 

Kiss Gyula, zongoraművész az északi harc-
téren hősi halált halt. A neves miivész halálá-
ról szülei a következő gyászjelentést adták ki: 

Az 1915. évi szeptember hó 16-án I délelőtt 
fél 10 órakor vivott küzdelmes harcokban, 
Oroszország Novo-Alexiniec községétől délre, 
homlokán egy ellenséges golyótól találva, hősi 
halált halt1 a mi édes, drága jó gyermekünk, 
igaz boldogságunk, kemenesaljai Kiss Gyufa, 
a m. kir. 5-ik honvédgyalogezred hadaipródja, 
okleveles zeneszerző, zongora-, orgonaművész 
életének 24-ik évében. A hosszú ütközetektőt 
fáradt, drága holt teteme ideiglenesen ugyan-
ott tétetett tiszttársai által nyugalomba. Élte 
virágában, művészi pályája kezdetén letört 
drága, felejthetetlen, édes jó gyermekünk 
emlékét örökké megőrizzük soha el nem 
múló fájdalommal telt szülői és rokonii szi-
vünkben. Amikor a szállítási engedély meg-
adatik, haza fogjuk hozni drága hős tetemeit. 
Imádkozunk csendes és boldog nyugoda' má-
dért! Nagybecskerek, 1915. október 3-án. keme-
ncsaljai Kiss István és neje sz. Lindhof Ilona 
szülei, kemenesaljai Kiss Dezső bátyja. Öz.v. 
Lindhof Jánosné nagymalma. 

— A cukor maximális ára. Legut'bbi 
számunkban foglalkoztunk a szegedi cukor-
kereskedőknek azzal a városhoz intézett bead-
ványával, melyben a cukor 101 koronás maxi-
mális árának 103 koronára való fölemelését 
kérik. A tanács csütörtöki ülésén foglalkozott 
a kereskedők kérelmével és dr. Szalag József 
főkapitány előterjesztésére 102 koronában álla-
pította meg a süvegcukor árát. Kikötötte 
azonban a tanács, hogy a kiskereskedelemben 
ennek ellenére nem változhatik a már meg-
állapitott ár. Az egy korona emelés tehát a 
kiskereskedőket terheli. 

— Szegedi honvédtisztek Kisszegedért. 
Ahhoz a társadalmi akcióhoz, amely Szegeden 
is megindult Kisszeged felépítésére, tekinitélye& 
összeggel járni hozzá most a szegedi második 
honvédkerület tisztikara. A tisztek adományá-
ról Schulteisz Emil altábornagy az alábbi le-
vélben értesítette a polgármestert: 

Szeged, 1915. október 6. 
Szeged szab. kir. város Tekintetes Polgár-

mesterének 
A ni. kir. szegedi II. honvédkerület Szege-

den állomásozó tiszti és tisztviselői kara köré-
ben a Kárpátokban építendő Kis-Szeged jla-^ 
vára gyűjtés rendeztetett, amely Ilii koronát 
eredményezett. 

Amidőn ezen összeget Polgármester i urnák 
csatolta,n megküldöm, a honvédtiszti és tiszt-
viselői ka r nevében azt az óhaj t vagyok bátor 
fölhozni, hogy ezen összegből egy-egy ház oly 
család részére építtessék, illetve fordíttassák, 
amelynek családfője a mostani háborúban 
megrokkant. 

Schulteisz Emil 
altábornagy. 

— Hangverseny az Árpád-páholy kórhá-
zában. Az a lelkes készség és emberbaráti 
buzgolkodás, amely egyes kórházakban a se-

besült katonákkal foglalatoskodó urinőket át-
hatja, szép ünnepség rendezésére vezetett csü-
törtökön délután az Árpád páholy kórházában. 
Nagy és diszes közönség lelte örömét a sebe-
sült katonák szórakoztatásában és a kitűnő 
műsorban, amelyet Gazdi Aranka, Salgó Ró-
zsika, Reich Jolán, Ferenczi Frigyes, Körmendi 
Árpád, Réti István, Sauervald Géza, Soly-
mossy Sándor és Heltai Jenő tettek élveze-
tessé. ; 

—- Árvaszéki pártfogó. A belügyminiszter 
a napokban kiadott körrendeletiével a legna-
gyobb és legmelegebb dicséret és elismerés 
hangján emlékezett meg az árvaszékeknek a 
hadiárvák gyámolitása és gondozása körüli 
érdemeiről. A körrendelet különösen kiemeli az 
elárvult közgyámi intézmény pótlásával a. te-
vékeny és áldozatkész társadalom terhére sta-
tuált u j intézményt az „árvaszéki pártfogó" 
intézményét, amelynek az a célja, hogy a társa-
dalom felügyeletével és támogatásával min-
den hadiárva sorsa akként irányittassék, hogy 
nevelésük, kiképzésük révén megélhetésük és 
boldogulásuk biztosítva legyen. Ezt az intéz-
ményt a belügyminiszter egy legközelebb ki-
adandó és beígért rendeletében fogja ismer-
tetni. i 

— Előléptetések a Kereskedelmi és Ipar-
bankban. A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 
igazgatósága csütörtökön tartott ülésében 
Vermes Zsigmond cégvezetiő-főpénztárost iro-
dafőnökké, dr. Faragó Sándort cégvezetővé 
léptette elő. 

— Eskütétel a táblán. Polner Kálmán 
újonnan kinevezett ítélőtáblai bíró csütörtö-
kön a tábla teljes ülésén letette az esküt. 

— Halálozás. Csütörtökön délután félnégykor 
temették a barátok és ismerősök mély részvéte 
mellett Borbola József banktisztviselőt. A te-
metési gyászszertartást a Kossuth Lajos-su-
gárut 32. számit gyászházban Biró Miklós vé-
gezte. Az elhunytat a rókusi temetőben helyez-
tek örök nyugalomra. 

— A drágaság ellen. Újlaki Anfal lapszer-
kesztő, törvényhatósági bizottsági tag az aláb-
bi indítványt nyúj tot ta be a polgármesterhez: 

— A szeptemberi városi közgyűlés elhatá-
rozta, hogy a katonai parancsnokság kerestes-
sék meg aziránt, liogy a katonaság élelmezé-
sére szükséges élelmicikkeket ne a piacon sze-
rezzék be, hanem vállalati uton teremtsék elő. 
Ennek az lenne a következménye, hogy a ka-
tonaság a szegedi piacokon nem verné föl az 
árakat a polgárság kárára. Ezt az intézkedést 
nem tartom elegendőnek, mert a katonaság, 
nemcsak a piacokon szerzi be az élelmiszere-
ket, hanem a szomszédos községekben és a sze-
gedi és szomszédos határban levő tanyákon. 
Ezeket a területeket a, katonaság valósággal 
ellepi. Ezért az a tiszteletteljes kérelmem, hogy 
a város átiratban arra kér je föl a katonai 
parancsnokságot, hogy a katonaság, mint a 
polgárság olcsóbb élelmezése érdekében, az 
élelmezési szükségleteit a város támogatásával 
alakult és városi ellenőrzés alatt működő ke-
reskedelmi szövetkezésnél szerezze he. Igy a 
katonaság és polgárság, ahelyett, hogy egy-
másra licitálná az árakat, egymást fogja tá-
mogatni, ami normálisabb állapotokat fog te-
remteni. Az élelmezés beszerzésénél a katona-
ság és polgárság együttműködését kellene 
ajánlani valamennyi törvényhatóságnál. Má-
sik tiszteletteljes kérelmem, kegyeskedjék a 
polgármester u r odahatni, hogyha a kormány 
elrendeli az élelmiszerek rekvirál ás át, ennek 
a munkának miinél alaposabb végrehajtását a 
polgári hatóság a katonai hatósággal együtte-
sen oldja meg. 

— Lopás a tűznél. A Szegedi Takarék- és 
Hitel r.-t. házának égése alkalmával fosztoga-
tás is történt, amint most kiderült. Rosmann 
Bélának vendéglője van a bank házának Vár-
utcai oldalán. A tüz kitörésekor Rosmann nem 
volt odahaza, csak felesége és miokahuga tar-
tózkodott az üzletben. Miikor a két nő látta, 
hogy a tüz mind nagyobb arányokat ölt, na-


