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A török Vörös Félhold képeslevelező-
lapjaií 20 fillérért á rus í t ja az Országos Bi-
zottság, (Budapest , képviselőház.) 

Nem lesz se maróiii, se narancs 
a télen. 

Elmúlt a nyár, a Vénasszonyok utónyara 
ús itt van már é s siető robajjal közeledik a 
tél. A napszakok kalendáriumi pontossággal 
váltakoznak s csak a világra szakadt (há-
ború és. öldöklés nem változik. Ágyuk böm-
bölő dörgésében, gépfegyverek kat togó ropo-
gósában, ,aknák robbanó dörejében, pusztí tó 
fegyverek duihaj csat togásában elvész a ka-
tonák hurrázó, éljenező, ra j tázó felkesiiltsége, 
a sebesültek, betegek jelszava mindem hang 
a ífegyveri és jön a tél a (maga ridegségével, 

(itthon azonban az élet a régi időkre em-
lékeztet. Hideg, téli estéken, amikor a kor-
zót 'dideregve j á r juk és a kezünk meggémbe-
redik a tél fagyos leheletétől, mindig jó! 
esett az u tcasarkon gubbaszkodó marónis-
nénilhez menni s forró rnarőnin, vagy geszte-
nyén melengetni kezünket. 

A hadüzenet óta Olaszországból .minden 
-behozatal szünetel. ,A makaróni ,utáni a m a -
rómra kerül a sor, aminek hiányát érezni 
fogjuk. Amint azonban már eddig is- sok min-
denről 'lemondtunk, nagyon könnyen lemon-
dunk a marómról is, A marónk Dél-Tirolból, 
Görz vidékéről és főleg Itáliából importá l ták 
eddig. 

Az idén magyar baka á!l őrt Dél-Tirol 
határán s egész Tirol belső haditerülietén. 
Oda senki som. mehet, iGörzhöz nem tanácsos 
közeledni a hi tvány marómér t , mer t könnyen 
'talán gráná to t kaphat az ember. 

Reklám sem hirdeti majd a marónk , ami 
/forróságával egy kis melegséget varázsol a 
hideg télbe: Itt Friss, meleg mar óni kapható! 

Hogy lesz-e az idén imaróni é s narancs, 
• e r r e vonatkozólag kérdést intéztünk egy fü-
'szer nagykereskedőhöz, ahonnan, a következő 
választ kap tuk : Az iáén sem narancs, sem 
maróni nem lesz. Itáliából nem kapunk, Tirolt 
nemi lehet megközeliíieni civileknek, -ott legfel-
jebb a katonák ehetnek marónk, ha megkí-
ván ják . Lehet azonban, hogy le'sz valami be-
hozata l semleges, ál lamokból, amelyek Itá-
liából kapják, de az bizonyos, hogy a maró-
ni ára is kétszeresére vagy háromszorosára 
fog emelkedni. 

(Ezek után alighanem az apró gesztenyé-
vel keli beérni az itthoni sétálóknak s amellett 
gondolni Itália szép kék egére, ahol, ha u g y 
tetszik, a taliánok meg is .fulladhatnak a sok 
otthon marad t marómtól. 
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— A honvédelmi é s közoktatásügyi mi-

niszter Bécsben. Bécsből jelentik : Báró Hazai 
Samu honvédelmi miniszter tegnap hosszabb 
időt töltött a közös hadügymini.szteriumha.n és 
tárcája körébe vágó ügyekről tanácskozott. Az 
éjjeli vonattal a honvédelmi miniszter Janiko-
vieh közoktatási miniszter társaságában vissza, 
utazott Budapestre. 

— Két millió hadikölcsönt j egyez a város. 
A város a harmadik ihadikölcsönből is ki 
aka r j a venni a részét :s mint halljuk, a tanács-
nak az a kívánsága, h o g y a város ismét .kiét 
millió koronát jegyezzen a Ihadikölc'sönből. 

— Lehet pamutot venni. A főispáni hivatal 
tudatja, hogy azok, akik (katonáink részére a 
télire meleg ruhát akarnak készíteni, a .főispáni 
hivatalban kaphatnak pamutot. A pamut kiló-
ja 15 korona. 

— A 39—42 ^'évesek behívása. A hivatalos 
lap keddi száma közli a (honvédelmi miniszter 
rendeletét, amely -szerint november harmadikán 
bevonulni tartoznak .az 1873., 1874. és 1875. évi 
születésű és a szemlén alkalmasnak osztályo-

zott B) osztályú népfölkelők. Úgyszintén no-
vember 3-iikán kötelesek bevonulni az 1872., 
1873., 1874. évi és fiatalabb születésű A) osztályú 
(katonailag kiképzett) népfölkelők, akik nép-
felkelés i fegyveres szolgálatra egy izíben már 
behivaltak ós bevonultak, de időközben szabad-
ságot kaptak. A bevonulás helye ,a tartózkodási 
helyhez .legközelebb eső ihon-véd pótzászlóalj. 
Mindazok, akiket önkéntes belépés folytán a 
hadseregbe, vagy* a honvédségbe már besoroz-
tak, tekintet nélkül születési évfolyamukra, 
szintén november 3-ikán tartoznak bevonulni. 
Azokat a népföfkelőket, akiknek Újvidékre kel-
lene bevonuluiok, figyelmezteti a rendelet, hogy 
a közös hadsereghez beosztottaik Pécsre a cs. 
és kir. kiegészítési parancsnoksághoz, .a hon-
védséghez beosztottak pedig Szabadkára a 6. 
bonvéd gyalogezred pót zászló alj óhoz vonulja-
nak be. 

— Halá lozás . A Szegedi Tanítóképző tanári 
kara. .mély megilletődéssel tudatja, (hogy Wald-
rnann György tanítóképző intézeti tanár 40 éves 
korában, váratlanul elhunyt. Temetése kedden 
délután 3 órakor volt, nagy részvét mellett. 

— Utazás a hadműveleti területen Buda-
pestről jelentik: A hadműveleti területen való 
utazás szabályozásáról kiadott rendelethez pót-
lólag azt fűzi a 'belügyminisztérium, hogy a 
belső hadműveleti terület határvonalait átlépni 
tilos, kivéve azokat, akik kellően igazolják, 
liogy katonai, vagy más közügyben, va.gy gaz-
dasági forgalom, mezőgazdasági, vagy ipari 
termelés céljából, vagy fontos és halasztást 
nem tűrő családi okokból kell, utazniok. Ilyen 
esetekben külön katonai engedéllyel, azonkívül 
arcképes igazolójegygyei, vagy útlevéllel lehet 
utazni. 

— A Szegedi Magyar Iparpártoló Szö-
ve tség központi tanácsa szetóán délután 5 
órakor az „Otthon" helyiségében ülést tart, 
melyre ,a tagokat ez uton tisztelettel meghívja. 

— A rendőrség jelentése á múlt hónapról. 
Dr. Szalay József főkapitány elkészítette jelen-
tését a rendőrség mult havi munkásságáról. A 
jelentésnek a közönséget érdeklő részei a kö-
vetkezők: A szegedi rendőrségnél följelentés 
tétetett lopás miatt 149, sikkasztás miat t 24, 
csalás miatt 41, jogtalan eltulajdonítás miatt 
10, az ember testi épsége ellen elkövetett bűn-
tett ós vétség miatt 32, becsületsértés miat t 10, 
rágalmazás miatt 1, zsarolás miat t 1, gyilkos-
ság miatt 3, szándékos vagyonrongálás miat t 
2, hatóság elleni erőszak miatt 2, a járásbíró-
ság hatáskörébe uta.lt kihágás miat t 11 esetben. 
A bűncselekmények közii.l 117 volt ismeretlen 
tettes ellen, amelyből 51 nyomoztatott eredmé-
nyesen, mig 66 eredménytelen maradt. A föl-
jelentett bűncselekményekben összesen 18.791 
korona kár jelentetett he, amihői nyomozásunk 
eredinényaképen 8791 korona 37 fillér térült 
meg. Említésre méltó Fekete Józseifné Balás-
tya-kapi tánysá.gbeli lakosnő sérelmére elköve-
tett rablógyilkossági kísérlet tettesének, Bár-
kányi Ferencnek és Kisguczi Mibályné és két 
gyermeke sérelmére elkövetett gyilkosság tet-
tesének, Kirí Imrének a kinyomozása. A be-
jelentő hivatalban ,a mnlt. hó folyamán az ál-
landó lakosok részéről .2805 lakásbeköltözés és 
1991 lakáskiköltözés, az ideiglenes lakók részé-
ről 916 be- 'és 765 kiköltözés jelentetett be. Fog-
valevőkről 137 esetben érkezett bejelentés, szál-
lodai. bejelentés 4439 esetben történt. A bejelen-
tési ügyforgalom száma 13317 volt. Két esetben 
volt orvosrendőri boncolás. Szeged város terü-
letén az el mnlt hón apban összesen 5 tüzeseö volt, 
1 tetőtüz, 3 szobatiiz ós 1 szalmaégés. A nu-ntő-
állomás az elmúlt hóban összesen 195 esetben 
vétetett igénybe, amiből 136 betegszállítás, 59 
esetben pedig segélynyújtáshoz hivattak ki. A 
városi fogdában szeptember holan 76 elitélt 
volt. Őrizetben 165, átutazó tolonc 33, a kir. 
ügyészséghez kis.tetetett 2, n kir. járásbíróság-
hoz 1, a fiatalkornak bíróságához 2, a kórházba 
34, elmebeteg volt 4, loloneutou liazautasittaíott 
21, kényszerűje v cl lel d-utasíttatott 9. internált 
étkezésre bejár 2. A város: fogdában levő ösz-
szes egyének közül 136 nő volt. 

— Elhalasztják a 43 - 5 0 éves népfölkelő 
tisztek tanfolyamát. Hivatalosan közlik: A 
besorozott 43—50 éves volt tisztek kiképzési tan-
folyamának felál'litása elhalasztatott. A m. kir. 
honvédelmi miniszter folyó évi október hó 8-
ikán a következő körrendeletet bocsátotta ki: 
A besorozott 43—50 éves volt tisztek ős tiszt-
jelöltek négy hetes kiképzési tanfolyamának 
felállítása elhalasztatott, miért is a kiképzési 
tanfolyamba való felvételTe, valamint a nép-
fölkelő tisztté való egyidejű kinevezésre és .az 
idő előtti behívásra vonatkozó — a honvédelmi 
miniszterhez címzett és ,a tartózkodási hely 
szerint illetékes népfölkelő parancsnokság ut-
ján 'benyújtandó — kérvényeknek 'beérkezési 
batárideje 1916. évi január hó 5-iikéig meglhoisz-
szabbitt.atik. 

— Megvertek egy árdrágítót .Kolozsvárról 
i r ják: A Széchenyi-téri piacon Salamon Mari 
bácsi-i parasztasszony tegnap reggel megjelent 
három pár csirke kíséretében. Kis, .sovány ál-
latkák voltak a csirkék, szerények, mint az 
ibolya, annál kövérebb volt Mari, .a gazdájuk 
ós annál szerénytelenebb. Hogy Salamon Miar.l 
szerénytelen volt, azt onnan tudjuk, hogy nem 
kevesebb, mint nyolc koronát kért egy pá r vé-
kony, kiéhezett csirkéért. Ezért aztán a vásárló 
közönség meg is verte. Egy úriasszony tói kérte 
a parasztasszony ©zt iá horribilis árat . Az uri 
nőből kitört a sok ezer háziasszony keserűsége 
és szidásokkal halmozta el a csirkék szemér-
metlen tulajdonosát. A közönség egy-kettőre az 
úrinő pá r t j á ra állott ós rövid szóbeszéd után 
Salamon Marit megagyiabugyálták. A polgár-
őrök teremtettek nagynehezen rendet és a ve-
rekedőket feljelentették a rendőrségen, de Sa-
lamon Mar.it is, aki külön iki fog ja venni bün-
tetését a ma.ga.s árakért, 

— Ha a pénztáros téved. Tanai Károly 
vasúti pénztárnok é g y izben. a vasúti alkal-
mazottak fizetésének kiadása alkalmával 100 
'koronával többet fizetett ki. mint amennyi 
elő volt i rányozva. A pénztárnok Lábdi Antal 
kocsivizsgálót 'gyanúsította azzal, 'hogy a 
száz korona többletet ő vágta zsebre. Jogta-
lan elsajátítás, vétsége miatt e l j á rás indult 
meg a .kocsivezető ellen. A szegedi járásbíró-
ság' Lábdi Antalt bűnösnek mondta ki és ez-
ért őt egy hónapi fogházra ítélte. A szegedi 
törvényszék Afegay-tanács a tar tot t ez ügy-
ben a fölebbviteli t á rgyalás t . 'Mivel .pozitív bi-
zonyíték a v á d irányában nemi mterüit fel, a 
törvényszék Lábdi Antalt az ellene emiel.t vád 
következményei alól fölmentette. Az itélet 
jogerős. 

— Elitéit katonaszökevény. Rézműves 
Mihály, a 3. hcnvédgyalogezred népfölkelője 
kétszer szökött meg Debrecenből ezredétől; a 
csendőrök 'mindkétszer elfogták s kedden ült 
fölötte törvényt a szegedi .honvéd (hadbíróság. 
Kézműves azzal védekezett, hogy azért szökött 
meg, mert felesége betegen feküdt .s nem volt, 
aki gyermekeinek gondját, viselje. A hadbíró-
ság ia szökött katonát egy évi szigorú 'börtönre 
ítélte. 

— A hozomány. S erdán és csiitörtökö i 
elsőrangú és tartalmas .műsora lesz .az Uránia-
szinháznak. Két nagyszabású f i lm kerül be-
mutatóra. Az egyik: A hozomány négy felvo-
násos dráma, melyben a főszerepet „Rafael a 
cigány" főszereplője játsza. Sokan ezt a szí-
nészt tar t ják ia világ legszebb moziszinészének. 
A másik fi lm egy bájos gyermekmese, a na-
gyok szórakoztatására. Ez a műsor igazán iro-
dalmi színvonalon áll és iszámot tar that iá kö-
zönség érdeklődésére. 

— Belgrád bevétele Olyan óriási érdeklődés 
nyilvánult meg a Belgrád 'bevétele cimü fel-
vétel iránt, hogy a Korzó-mozi igazgatósága 
indíttatva érzi magát még egy napon a képet i t t 
tartani. Ritkán sikerül egy aktuális felvétel, 
oily jól, mint ahogyan ez a kép sikerült. Bel-
grád 'bevételiét ma szerdán utoljára muta t ják 
be. Az előadások 5, 7 és 9 óraikor kezdődnék. 

(volt Konrád) Róka-
utca 6 . s z . , Szeged-
pályaudvarral szemben 
Gyönyörűen átalakítva 

tiszta szobák 2 koronátó l kezdve. — K á v é h á z 
egész éjjel nyitva. 


