
Szeged, 1915. október 21. 

már alig van szava. Egybelke,lésünkről hallani 
sem akar ujabban. A -pénzem elfogyott, jó lesz 
a háztartási gondokat is átvenni." Laci ismét 
csak mosolygott, azt mondta, igazam van, ez 
tényleg nem mehet igy tovább, megcsókolt és 
elment hazulról. Többet vissza sem jött. Két 
napig vártam rá. Azután elmentem a kaszár-
nyába. B. László nevű zászlóst nem ösmertek, 
vőlegényem közönséges szélhámos volt. 

— Ezután tényleg nem maradt számomra 
más, mint a halál. Talán előrelátásból vagy 
ösztönből hoztam magammal otthonról egy kis 
üveg ópiumot, ezzel megmérgeztem magam a 
lakásomon. A Rákus-kórházban térteim eszmé-
lethez. Másnap már a szüleim is fen t voltak 
Budaipesten. A sors -azonban máskép határozott. 
Tiz nap mulv-a felgyógyultam, édes apáim meg-
bocsájto-tt és most megint itthon vagyok. Él-
ményeimről a családon kiviül -senki sem tud. 
Följelentést -sem tettem 'az ellen a -lelketlen em-
ber ellen, pedig megérdemelné. 

Eddig a történet. Folytatása nincsen; csak 
egy szerény fejezet az egész, abban a bűn-
krónikában, amelyet a háború gonosz és elvete-
mült parazitái csinálnak. 

HÍREK 
oooo 

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

Gyűjtsünk a katonák téli 
ruházatára. 

'Mig mi írneóeg -szobákban — talán kényel-
mes karosszékben — olvassuk újságjainkból 
a háborús- híreket, addig hős katonáink a hi-
degtől elgémberedett ké-zzel aratják azokat 
a dicsőséges eredményeket, amelyekért ők 
életüket adják, hogy minket, itthonmaradot-
•takut boldogokká -tegyenek. 

Minden tisztességesen érző embernek el-
szorul a -lelke, ha meggondolja, 'hogy azok-
nak a szegény hősöknek, akik tol az ország-
határain küzdenek mindnyájunk boldogulásá-
ért, yéráldo-zat'ük mellett még mily irtózatos 
kint kell kiáUaoiok a dermesztő hidegtől. Ad-
junk nekik tehát meleg ruhát, óvjuk meg őket 
a hi-degtők 

Meg vagyok győződve, hogy v-elem érez 
Szeged város egész polgársága, -amikor azt 
mondóm: gyűjtsünk pénzt a katonák téli, me-
leg ruházatára. É-s- épen azért, mer-t meg va-
gyok győződve az együttérzésről, gyűjtő-két 
bocsájtottam! ki és a gyűjtés legszélesebb 
körű es-zkö-ziésére Ján-ossy Gyula kir. tanfel-
ügyelő ur utján felkértem ,az iskolák tanulóit. 
Felkértem továbbá a gyűjtés eszközlésére 
több úrhölgyet és- ur-at i-s. 

A gyűjtés célja -az, Ihogy ki-ki anyagi 
erejéhez- mérten járuljon ezen gyűjtési akció-
hoz pénzbeli adományával1, a 'befolyt összeg-
ből azután gyapjúfonalat vásároltatok és azt 
megköttetjük téli, meleg ruháiknak és- kioszt-
juk -a katonák között. 

Felkérek tehát mindenkit, hogy ezen 
mozgalom minél eredményesebb sikeréhez 
pénz adományával hozzájárulni szívesked-
jék. 

Szegeden, 1915. évi október 19-én. 
'Hazafias tisztelettel1: 

Dr. Cicatricis Lajos 
'főispán. 

— Báró Karg szemléje. Báró Karg János 
a honvédség főparancsnokának helyettese hétfő 
óta Szegeden tartózkodik. Hétfőn az elemi lő-
téren céllövészet és szumnyvivás volt jelenlé-
tében, kedden pedig a .lovassági gyakorlótéren 
harcászati gy-akorla't. Báró Ka rg a pótzászlóalj 
parancsnokának legnagyobb megelégedését fe-
jezte ki a látottak felett és különös elismerését 
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a menetszázadoknak az igényeket legteljesebb 
mértékben kielégítő kiképzéséért. 

— Szeged küldöttsége a belügyminiszter-
nél. Szerdán délután indul Budapestre az a 
küldöttség, amelynek a törvényhatósági bi-
zottságtól az a megbízatása van, hogy a bel-
ügyminisztertől a kiviteli 'tilalom felállítására 
az engedélyt kieszközölje. A hatóság nagyon 
helyesen 'felhasználja ezt az alkalmat arra, 
hogy egyéb, a város kö-zéleimezéséit megja-
vító intézkedések elrendelését is kérje. -A kül-
döttséget dr. Cicatricis 'Lajos főispán vezeti, 
a hatóság képviseletében dr. Somogyi Szil-
veszter és- d-r. Szalay József, a törvényható-
sági bizottság tagok közül dr. Kr-aus-z József, 
Pásztor József, Rosenfeld Nándor. Rózsa 
Béla, Szabó Gyula, Várhelyi- József, dr. Vég-
mann Ferenc, Weiner Miksa, Wi-mmer Fülöp 
és dr. Turcsányi Imre vesz benne -részt. Ta-
gadhatatiain, hogy a küldöttséget nem igy 
•gondolta a közgyűlés, amely az eszmének a 
többséget juttatta. Ujabb -csalódás ez azok 
számára, akik a törvényhatósági bizottsági 
•tagok legalább is nagyobbik rész-átől buzgó 
-kötelességteljes-iitést várnak. Ezzel szemben 
bizonyos, hogy sokan a jelentkezésre sz-óló 
iv aláírásától azért tartózkodtak, mert nem 
voltak bizonyosak abban, hogy mehetnek-e. 
Tudvalevőleg sokan vannak ma, akik egy-
egy napra a legnagyobb áldozatok mellett 
sem hagyhatják itt irodájukat, vagy üzletü-
ket. Mindenesetre számítani lehet arra, hogy 
a küldöttséggel mennek, néhányan olyanok 
is-, akik a polgármester ivét nem írták alá. A 
belügyminiszter a küldöttséget csütörtökön 
délelőtt 11 órakor fogadja. 

— Glattfelder püspök és a harmadik hadi-
kölesön Glattfelder Gyula megyéspüspök most 
bocsátotta ki a folyó évben tizenötödik -háborús 
pásztor levelét, a-melyet a harmadik badiköl-
csönre való jegyzés felhívásával nyit meg. A 
föld népének — úgymond a körlevél — -a bő-
séges termés révén mód és alk'alom adatott, 
bogy a harmadik hadiköl-csönre való jegyzés 
által a magyar haza i ránt tartozó kötelességé-
nek nagylelkűen eleget tegyen. Elrendeli a -kör-
levél, hogy a plébánosok a rendelkezésre ál-ló 
ünnep- és vasárnapokon híveiket a szósz-ékről 
figyelmeztessék a kölcsön előnyeire s -azzal 
szemben tartozó kötelességeikre. Szükséges, 
hogy a ha-di-kölcsönj-egyzés érdekében -a tanítók 
i-s hazajfiais érzésük egész melegével csináljanak 
propagandát a tanulók között é-s igy a tanuló 
i f júság is kiveheti a maga részét a küzdelem-
ből. 

— Elhelyezett hadbíró százados. Dr. 
Zsifkovics József száza-do,s-bad'birót, a szegedi 
honvéd-ügyészség vezetőjét a hadseregparancs 
nokság a tábori hadbirósághoz rendelte. He-
lyette ,a honvédügyészség vezetését dr. Pille An-
tal ""brnagy-liad'biró ve-szi át. 

— Végetér a gyűjtési akció Kisszeged 
javára. Kisszeged javára eddig társadalmi uton 
33.000 korona gyűlt ö-ss-ze Szegeden. A pénz 
jelentékeny -részét, majd 10.000 koronát a 
Délmagyarország akciója hozta össze, A 
gyüjtésii akciót most Kerékjártó iDu'ci októ-
ber 25-iikí hangversenyével befejezik. A hang-
verseny jövedelmét is z-a eddig összegyűlt 
pénzhez csatolják, amelye-t a város a ható-
ság terve szerint 50.000 koronára fo-g -kikere-
kíteni. A pénzt gróf Khuen-Hédervárv Ká-
rolynak, az országos mozgalom vezetőjének 
küldik el. 

— Elitélt élelmiszeruzsorás. A rendőrbiró-
ságon .kedden szokatlanul súlyos büntetéssel' 
sújtottak egy tanyai asszonyt, aki a tejért 
magasabb árat kért a megengedettnél. I-gaz, 
hogy ő is túlságos- merészséggel tette magát 
tut a maximális árakon. Horváth Gvörgy-né, 
Sán-th-a Anna Mórah-alom 242. s-zám alatt lakó 
asszony a Püspök-téren 70 fillérért adott egy 
liter tejet Herczeg Is-tvánnénak. A -rendőrség 
mindkettő ellen megindította az eljárást, Ber-
ezegnél azonban nem ítélte el a kihágási bí-
róság, mert igazolta, hogy kis gyermeke ré-
szére nem tudott tejet kapni. A rendőrbiró-
ságá tárgyaláson Horváth Györgyn-é azzal 
védekezett, hogy örüljön a városi nép, hogy 

1 
nem egy korona a tej literjének ára. Dr. Te-
mesvár y 'Géza rendőrbiró 'Horváthnét 15 napi 
elzárásra és 10 napi elzárásra átváltoztatható 
200 koronra, -továbbá, mert a tejet a piac te-
rületén kivül árusította, 'külön 20 korona 
pénzbüntetésre Ítélte. 

A nő és a háború. A Felebaráti Szeretet 
Szövetség n-ovem'ber 14-én délután 5 órákor a 
városháza dísztermében felolvasó-ülést, rendez, 
amelyre előadóul Kern Gézáné dr.-nét .kiváló 
budapesti Írónőt kérte fel, akinek „A nő és a 
háború" cimü munkája nemrégiben hagyta el 
a sajtót. Kernné könyvéről a lapok a legna-
gyobb elismeréssel irtak, ső-t Prohászlca püspök 
mint nagyértékü tanulmánnyal foglalkozott 
vele. Szegedi felolvasását is A nő és a háború 
cimmel ta r t ja , amelynek teljes jövedelmét a 
valk és a béna katonáik, továbbá a katonai ár-
vák javára a j án l j a fel. 

— A fahonvédet a kultúrpalotába he-
lyezték el. A szegedi fahonvédet, amelyből 
bizony nagyon lassan -lesz vashonvéd, kedden 
reggel elszállították a. Széchenyi-térről és be-
vitték a kultúrpalotába, bogy megóvják az- idő-
járás viszontagságaitól. Tavasszal ismét- 'kiál-
l í t ják a szabadba a magyar dicsőséget -szimbo-
lizáló, sikerült szobrot. 

— A mskszimílisgyapjuárak felemelése. 
A hivatalos lap keddi száma közli a kormány 
három rendeletét, amellyel a gyapjúért követel-
hető legmagasabb árak ujabb felemeléséről, a 
gyapjukészMek igény levételéről és a gyapjú-
készletek forgalomba hozatalának korlátozásá-
ról kiadott régebbi rendelet módosításáról gon-
doskodik. A gyapja maximális ára ezentúl a 
következő 1-e-sz: Élő állatokról nyírott gyapjú 
ára 20 korona, szövet és fésűs gyap jú 17 kor., 
szövet és fé-süs A), B) gyapjú 15 korona, szövet 
és -fésűs C) gyapjú 11 korona, e igá ja 9.50, racka 
7.50 K, Bőr, ti már és dö-ggyapju á r a A), B) mi-
nőségűnél 13, C) minőség 10, eigája 8.50, racka 
6.60 K. A szücsgy-apju legmagasabb -ára A), B) 
minőségnél 8, C) minőségnél 7, cigáj-a 6, racka 
4.50 K. A gya-pjukész-letek igénybevételéről, szó-
ló rendelet az összes készlet-cket hadicélokra 
igénybevétetteknek jelenti ki. 

•— Petár részeg hive. Ognyanov György 
szabadkai korcsmáros néhány hónappal eze-lőtt 
részegen kiállt korcsmája elé s Pe tár k i rá ly t 
-éljenezte. A szabadkai törvényszék Ognya-novot 
másfél évi börtönre ítélte. Felebbezés folytán 
kedden foglalkozott az ügygyei a -szegedi ítélő-
tábla, amely a korcsmáros büntetlen előéletére, 
valamint akkori nem beszámítható állapotára 
való tekintettel hat hónapi börtönre szállította 
le a büntetést. 

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

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. 
Telefon 854. 

Széchenyi-tér 17. 
Telefon 855. 

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


