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Az első pontonok elérték a túlsó partot. 
Egy három emberből álló járőr felrohan a 370 
méter magas Goricára. Egy csapat szerbre 
akadnak ott. akikre kézigránátokat hajítanak. 
Hét embert foglyai ejtenek és két ágyúit zsák-
mányotaiak. A többiek a szomszédos dom-
bokra -hatolnák fel. Nemsokára elhallgatnak 
az Anatéma-dombok ágyúi is. 

Együk ponton ia másikat követi, a vizén. 
A .gyalogság után átszállítják a hegyi tüzér-
séget, .a lőszer- és eleség-oszlopokat, végtelen 
hosszú átadat indult meg. Ármint az átkelés 
teljesen biztosítva vau, (gőzhajók látják el a 
szolgálatot. 

Másnap ugyanilyen szerencsével folyik 
az átkelés Temesszigetnél. A Kostolác-dom-
bokon ulagyszámu 'szerb tüzérség volt össz-
pontosítva, de csakhamar efca'l'Igatott ez isi. 
Petkát gyors rolhiamJmal foglaljuk el, dacára 
a szívós védelemnek, .amelyben belga mintára 
lesből való 'lövöldözéssel a lakosság is részt-
vett. Egyébként .milindiobban kiviláglik, hogy 
a szerbek :az itt való átkelésre nem voltak el-
készülve. Az itt ejtett foglyok ugyanis mind 
40—50 év közöttiek, orosz és angol iköpe-
nyieggel. hátul töltő kovafe.gy vérekkel és le-
hetetlenül hosszú puskáikká!!!. 

•A .legnehezebb és legveszedelmesebb volt 
laz átkelés Szemendiránál. Itt volt az, ellensé-
ges. tüzérségi tüz is a leghevesebb, Hadvezé-
rünk .határozottságának .azonban! sikerült itt 
is túlsó ges nagv veszteségek nélkül csiapatait 
'a szerb partra juttanii. 

Reich Plórné szül. Iritz Szidó- | | | 
nia, fia Sándor, menye Reich Sán- | | | 
dorné szül. Enge! irén és alólirott ||1 
rokonság mélyen szomorodott szívvel H 
jelentik, hogy felejthetetlen jó férj, jó- | | | 
ságos atya, nagyatya és szerető rokon j f j | 

R e i c h M é r 1 
ékszerész 

f. hó 26-án, munkás életének 67-ik, §11 
boldog házasságának 42-ik évében, rö- § 1 
vid szenvedés után elhunyt. 

Drága halottunkat f. hó 28-án d. u. | § | 
2V2 órakor a Deák Ferenc-utca 25/A sz. | t | 
gyászházból kisérjük örök nyugalomra. | | | 

leien áldása Hisörjo íií öröH utján! 

Szeged, 1915. október 26. 

Reich István, Reich Veronka unokái, özv. i f i 
Iritz Mórné, dr. Iritz Samuné , özv. Klein Att 
Adolfné sógornői, dr. Iritz Samu sógora, S S 

Grosz Mór unokaöccse. Ka 

HÍREK 
0000 

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

Indítványok az októberi 
közgyűlés előtt. 

(Saját tudósítónktól) A törvényhatósági 
bizottság szerdai közgyűlésén több indítvány 
fölött fog dönteni. 

Vajda Rélla bizottsági tagnak kiét indítvá-
nya is szerepel. Az egyik ínég 1910-ből való, 
akkor azonban nem jött létre ebben a kérdés-
ben határozat s az indítványozó most meg-
újította javaslatát, mely a. város által létesí-
tendő gazdiaságra, teihenészeh-e és áriios'arnok-
ra, vonatkozik. A tanács javasolja, hogy a köz-
gyűlés szakbizottsággal tárgyaltassa le az 
ügyet. 

A anásik .indítvány a tóadsiegitési 'alap lé-
tesítésére vonatkozik, melyet iaz indítványozó 
a villamos, mozi és színiházjegyek megadózta-
tásával gondol megteremti)etőnek. A tanács 
nem tartja időszerűnek a kérdést s annak ide-
jén májd a vigalmi adóval együttesen fogja 
letárgyaltatni. 

Cserzy Mihály azt indítvány ózza, hogy .a 
tisztviselőknek megszavazott háborús segélyt 
utaltassa kii a tanács még a miniszteri jóvá-
hagyás előtt. A tanács napirendre való térést 
javasol az indítvány fölött. 

A szabályrendelet értelmiében a város al-
kalmazottai fizetési előlegre jogosultak. A sza-
bályrendeletben azonban nem .foglaltatik, hogy 
a tanítók, zeneiskolai, városi felső kereskedel-
mi iskolai tanárok és a rendőrök is jogosultak 
lennének a fizetési előlegre. Somlyód// István, 
törvényhatósági bizottsági tag indítványt 
adott be a tanácshoz, amelyben azt kéri, bog.v 
a tanítókat is tekintsék köztisztviselőknek é.s 
részesítsék őket azokban az előnyökben,' mint 
a többi városi tisztviselőt. A keddi tanács-
ülésen Balogh Károly pénzügyi tanácsnok re-
ferálta az indítványt és ajánlotta-, hogy a sza-
bályrendeletet módosítsák, hogy ezáltal a ta-
nítók, kereskedelmi iskolai és zeneiskolai ta-
nárok is hozzájuthassanak a fizetési előleghez. 
A tanács magáévá tette a refe-cns ajánlatát, 
amelyet a közgyűlés elé terjeszt. 

Balogh Károly pénzügyi tanácsos az al-
tisztek, rendőrök és szolgák fizetésének előre 
Való utalványozását kéri. A tanács ezt a ma-
gáévá tette. 

Dr. Krausz József beadványt intézett a 
tanácshoz, melybűn hiditv: uyozza. liogy a bá-
bomban megrokkanták é.s elesettek családjai-
nak nagyobb segélyt, illetőleg nyugdijat kell 
juttatni, mivel az állam által nyújtott 180 ko-
rona évi nyugdíj megcsúfolása a bábomban 
elesett és megrokkant hősökre. Miskolc város 
törvényhatósága már elhatározta, hogy felir a 
kormányhoz ebben az ügyben és csatlakozásra 
hívta fel a szegedi törvényhatóságot is. 

A tanáes a közgyűlés elé terjeszti Krausz 
indítványát és ajánlani fogja, hogy a törvény-
hatóság a miskolci felirat értelmiében, szintén 
kérjék a kormánytól a háborús nyugdíj fel-
emelését. 

— Kitüntetés. A király Demeter Lajost, 
vezérkarhoz beosztott, honvéd huiszársizázia-
dosit, az eüfenség előtt teljesített kitűnő szol-
gálatíai e.l ismerése ül a Signum Laudís-szal 
tüntette (ki. 

— A piaci szabályrendelete t meg kell 
változtatni Dr. Szalay József rendőrfőkapitány 
a keddi tanácsülésen terjesztette elő a közgyű-
lésnek adandó választ a. piaci szabályrendelet 
módosítására nézve. Hogy a kofák elővételi 
joga korlátozható legyen, ahihoz szüklséges, 
hogy a közgyűlés megváltoztassa, a piaci sza-
bályrendeletet, mivel máskülönben a rendőr-
ségnek nem áll módjában az elővételt meg-
akadályozni. E szerint ia szabályrendeletbe a 
következő pont lenne beveendő: „A városi ta-

nácsnak joga van a piacon a nagybani vásár-
lást időről-időre szabályozni." A kafaigazolvá-
nyokat a rendőrségnek törvényes alap liijján 
nincsen joga megvonni, — mondja a főkapi-
tány — ellenben a nenitieai.ske'dő kofáiktól kí-
méletlenül elveszi a rendőrség az igazolványt 
s ilyen eset eddig tizenkettő fordult elő. 

— Aki a s a j á t koporsójáva! találkozott. 
Érdekes harctéri „kaland"-on ment keresztül 
a napokban a galíciai harctéren dir. Lóránt 
Zoltán kadett, .szabadkai ügyvéd, aki súlyosan 
'megsebesülve miost. egyik budapesti tataiak-
ká rlházíban (fekszik. Dr. Lóránt, mint század-
parancsnok vett részt szeptember 25-én ós 26-
án a (galíciai harcokban. Egy előrenyomulás-
nál csapata gyengének bizonyult és a zászló-
aljától segítséget kért. A zá'szlóaljparancsnok-
ság dr. Liclit József kadettet küldte ki meg-
felelő emberrel. Dr. Lidit este meg is érkezett 
csapatával a kijelölt helyre s amikor jelentke-
zelt. aközben nyakán keresztül fúródott egy 
gyilkos golyó. Ott halt meg dr. Lóránt Zoltán 
századparancsnok karjai közt. Csapataink elő-
retörése másnap szeptember 26-án reggel 6 óra-
kor indult meg s a rohamozó csapatok között 
dr. Lóránt Zoltán kadett is a századával. Egy 
robbanó golyó dr. Lorántot balkarján érte és 
a csontig szétroncsolta karját, sőt egy részén a 
csontot is összetörte. Dr. Lóránt összeesett, a 
csapiatok tovább rohantak. Reggeltől késő es-
tig ott feküdt sebesülten az ütközet helyén s 
ezalatt azt jelentették, hogy a kadett elesett. 
Elkészült a 11 év/felirásos koporsó s az a pa-
rancs érkezett, hogy Z. faluban dr. Lidiit Jó-
zseffel együtt egymás mellé temessék el. Dr. 
Lóránt egész nap nem tudott segítséghez jutni 
s már leszámolt avval, hogy élve kerülhessen 
vissza. Estére mégis a megmentés órája elér-
kezett. Hangos segitségkérését arra vonuló 
csapatok meghallották, felszedték (és a. kötöző-
helyre vitték. Innen tovább szállították 's a. 
legközelebbi helyen már ott várt rá a nevével 
ellátott koporsója, (amire uiár.neki szüksége 
nem volt. Derék jó (bajtársa, dr. LiclM József 
kadett egyedül indult utolsó útjára... 

— A tengeri-ügy. A város tanácsa már egy 
előbbi ülésén ugy határozott, hogy a közgyűlés 
utján fogja ismételten kérni ,a belügyminisz-
tert, álljon el attól a kívánságától, hogy Sze-
ged 35.000 métermázsa tengerit adjon. A tanács 
keddi előkészítő ülésén újból foglalkozott ez-
zel a kérdéssel s rámutatott azoknak az ada-
toknak a helytelenségére, melyekre a minisz-
ter a kívánságait alapítja. A miniszter leira-
tában azt mondja, hogy Szeged környékén 
18.000 hold földön termelnek tengerit. Ebből a 
18.000 haliból — mint a helyes adatok mutat-
ják — csak 15.000 igaz s ennek nagyrésze sem 
terem olyan mennyiséget, mint arról ia gazda-
sági tudósitók jelentést tettek. A tanács ugy 
határozott, hogy ezt az ügyet nem terjeszti 
közgyűlés elé, hanem a helyes adatokat fel-
küldi a földművelésügyi miniszterhez, kérve, 
hogy igényeit szállítsa sokkal alább. 

- A Szegedi Kereskedők Egyesületének 
elnök választó közgyűlése októbeír 'hó 31-én' 
délután fél 4 órakor lesz, amteJyre a tagakat 
•ezúton, is meghívja 'az igazgatóság. 

— Halálozás. Reich Mór szegedi ékszerész 
Sirerdén rövid! betegség utam: elhunyt 67 éves 
'karában. A .szorgalmas, szolid kereskedőt so-
kan esmérték Szegeden és munkássága révén 
általáinös becsülésnek örvendett. 'Halálát ki-
terjedt rokonság (gyászolta. Temetése 28-án, 
pénteken délután fél három: órakor 'lesz .a 
Deák Fenenc-utea 25. szám a'l'att levő gyász-
házból. „ 

— Pályázat . Az atábbi sorok közlését kérik: 
Néhai Beregi Lajos emlékére létesített 1300 ko-
ronás (alapítvány ez idei jövedelmének elnye-
résére önhibájukon kivül elszegényedett zsidó 
vallású gyarmatáru ügynökök, vagy ezek öz-
vegyei, illetve árvái, esetleg segélyre szoruló 
kereskedők pályázhatnak. A beadványok no-
vember 19-ének délután 5 órájáig adhatók be 
a zsidó hitközség jegyzői irodájába. 

— Föimen-ett kereskedő. A S z a b a d k a 
rendőrkapitány még a miilt esztendőben, no-
vember 6-ikán beidézte Neufeld Pinkász Pál 
szabadkai kereskedőt amiatt, hogy a kenyér, 

I 
férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 

Csekonics-u. 6. Széchenyi-tér 17. 
Telefon 8 5 4 . Telefon 8 5 5 . 


