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

Vasúti hid az Aldunán. 
A temesvári karssikedekni és iparkamara 

legutóbbi .teljes ülésének tárgyai közül fon-
tosságban kiemelkedett az a vita, mely az 
alsó Dunának Báziásnál vasúti hlddail való 
áthidalására vonatkozott. Ez a terv már év-
tizedek óta foglalkoztatja a Délvidék keres-
kedelmi és ipari köreit. Ennek a hídnak léte-
sítése Dálm,agyarország kereskedelmének és 
iparának mérhetetlen szolgálatokat tenne. 
Két évi szünetelés után a temesvári kamara 
tentót felszínre vetette ezt a tárgyat és ki-
mondta, hogy -a 'hid érdekében ujabb felter-
jesztést intéz a kormányhoz és kéri, hogy ez 
a hid ia háború után okvetlenül felépíttessék. 

A temesvári kamiara mér 1913-ban terje-
delmes előterjesztést tett a kormányhoz az 
'iránt, hogy -a délmagyarországi kiviteli ke-
reskedelem érdekében az alsó Dunán Báziás-
nál vasúti hid építtessék, mely csatlakozást 
nyerve a szerb vasutakhoz, megnyissa előt-
tünk nemcsak Szerbia, hanem az egész Bal-
kán kereskedelmét is. Erre a hidra feltétlen 
szükség van, hogy Temes-, Torontáli és Kras-
isószörénymegyék kereskedelme és ipara sza-
bad utat nyerjen a balkáni államok felé. 

Schwarz Fülöp alelnök szólt hozzá első-
nek e fontos kérdéshez. Azt fejtegette, hogy 
most, amiig ia háború véget nem ér, nem' lehet 
ugyan tudni, hogy a Balkán politikai és gaz-
dasági helyzete milyen lesz, azt azonban már 
most is le kell szögezni, hogy a dunai hidra 
okvetlenül szükség lesz. Ennek a hídnak a 
hiánya okozta azt, hogy Délmagyarország 
kereskedelme és ipara eddig is nem tudott 
kellőleg érvényesülni a Balkán felé. Temes-
várnak mindenesetre ragaszkodni kell alhlhoz, 
hogy ez a h;id, melynek a háború után okvet-
lenül meg kell épülnie, Délmiagyarországnak 
Temesváron, keresztül közvetlen utat és ösz-
szeköttetést teremtsen Szerbiával és a Bal-
kánnak 

Lloitsy Gedeon szerint a hidnak okvetle-
nül meg kell ugyan épülnie, de sokkal helye-
sebbnek tartaná, ha ez a vasúti áthidalás nem 
Háziasnál, hasnem Kevevára mellett történne. 
Ilyen módon aztán megnyílna előttünk a ter-
mékeny Morava-völgy, ame.lv nemcsak me-
zőgazdasági és állattenyésztési sízem pont ok-
ból fontos, hanem bővelkedik különféle ki-
használásra és feltárásra váró bányákban is. 

A kamara a felszólalások után aiként ha-
tározott, Ihogy a vasúti hid érdekében ujabb 
felterjesztést intéz a .kormányhoz, fel terjesz-
tésében azonban nem fog a hid számára he-
lyet kijelölni, hanem egyszerűen azt kéri, 
ihogy a Duna feltétlenül vasúti hiddal hidal-
tassék át, olyképen, hogv az ország három 
déli vármegyéje részére Szerbia és a Balkán 
megnyíljék. 

— Uj kerüleíi parancsnok Szegeden. 
Deveeseri Schulteisz Emil, altábornagyot, aki 
az északi harctérről való visszatérte óta a. sze-
gedi hon véd,kerület 'parancsnoka más szolgá-
lati beosztást nyert. 'Sebül t.heisz Emil altábor-
nagy szerdán távozik Szegedről, utóda Per-
netzky Jenő, vezérőrnagy lesz. — A szegedi 
honvédkeriilet vezérkari főnökségében is vál-
tozás állott be. Magyarizsépi Izsépy Aladár, 
vezérkafihoz beosztott százados, a honvédkerii-
let vezérkari főnöke a harctérre ment. Helyé-
be Kiss Béla vezérkarhoz beosztott századost 
nevezték ki. 

— A kapuzárás. Dr. Szalay József, főka-
pitány tudvalevőleg figyelmeztette a házi-
gazdákat arra, ho'gy a z u j és már jóideje mi-
niszteriileg jóváhagyott szabályrendelet értei-

mében a bérházak kapuit csaik fiz órakor 
szabad bezárni. Ugy látszik, a szabályren-
delet intézkedését a főkapitány ur figyelmezr 
tetése ellenére sem tartják be sok helyen. E 
miatt nap-nap után érkeznek hozzánk pana-
szok, amelyek kihágási eljárások ' helyett a 
rendőrség generális 'intézkedésiét sürgetik. Az 
egyék levél például a.zt mondja: „Bizonyára 
felesleges felsorolni azokat iaz okokat, ame-
lyek miatt a szabad, mozgásban kicsinyesen 
és falusi módon meggátolt lakó nem fordul-
hat a kihágási bírósághoz. De arra kérnénk 
meg a főkapitány urat,, 'aki bizonyítékát 
szolgáltatta annak, hogy *ez a dolog sern ke-
rülte el figyelmét, rendeztessen hábe-korba 
kapuzárási razziát. Mondjuk, hetenkint egy-
szer, akikor is csak néhány utcában és citál-
tassa tés birságoltassa meg a hivatalos jelen-
tés alapján a korai kapuzáráshoz a ihábonu 
kitörése óta nagy kedvet érző házigazdákat, 
esetleg házmestereket". A másik levél nagy 
böbes'zédiiséggel mond él egy 'patáliát, amit 
a háztulajdonos csapott, mondván: az ő há-
zában ő -parancsol és nem1 a főkapitány. Azt 
minden esetre elérték a lakók, hogy azon az 
estén tiz órakor zárták a kaput. A harmadik 
'levél amiiatt panaszkodik, hogy egyik Arany 
János-utcai ház lépcsőiháza este teljesen 
sötét. 

— A járhatatlan temetői utak. A közön-
ség köréből több panaszos levél érkezett hoz-
zánk, amelyekben szóvá tették a járhatatlan 
temetői utak ügyét. A panaszok teljesen in-
dokoltak, magunk is tapasztaltuk most Mind-
szentek és Halottak napján, hogy különösen 
a belvárosi temetőbe vezető utak. leginkább 
a temető környékén, veszélyesen járhatatla-
nok. A városi mérnökségnek gondja, lehetne 
arra, hogy a temetők ünnepén, amikor a kö-
zönség ezrével keresi fel elhunytainak sirját, 
ne legyenek a temetőbe vezető utak_ nyaktö-
rően veszélyeseik és járhatatlanok. Évek óta 
panasz és jogos panasz tárgyát képezik a 
járhatatlan temetői utak. de senkinek sincs 
gondja arra, hogv ezek az indokolt panaszok 
megszűnhessenek Éppen itt volna már az 
ideje, hogy orvosolják a bajt és sürgősen in-
tézkedjenek, hogy a temetői utak járhatókká 
tétessenek. 

— Tauszk Ferenc temetése. Budapestről 
jelentik: Kedden délelőtt 11 órakor temették 
a tudományos világ sok ' képviselőjének és 
előkelőségek részvételével dr. Tauszk 'Ferenc 
egyetemi magántanárt. Az elhunytat1 dr. 
Schaárl Pál Igazgató főorvos búcsúztatta 
•magas szárnyalású beszéddel. 

— A harmadik hadikölcsön. A Szeged 
Csongrádi Takarékpénztárnál a harmadik 
hadik öl csen re az október 18-tól október 30-ig 
tartó időszakban 674 tételben. 3,153.150 koro-
na névértékű 'kölcsönkötvényt jegyeztek. A 
további jegyzések — melyeknek határideje 
'folyó hó 17-ig terjed — kedvezően folynak. 

— A cári család otthon. Pétervárról jel n-
tik: A cár a trónörökössel a táborból vissza-
tért üarskojeszeloba. Alexandra Éfeodorovna 
cárné és .leánya is visszaérkezett útjáról. 

— Az uj sorozás. A b) osztályú népfelkelők-
nek a honvédelmi miniszteri rendelet értelmé-
ben való összeírása megtörténvén, a legköze-
lebbi napokban megjelenik a város hatóságá-
nak az u j sorozásra vonatkozó hirdetménye. 
Szegeden a sorozás november 11-én kezdődik a 
fiatalabb évf olyamibeliekkel. 

— Az iskolaszék ülése, A községi iskola-
szók kedden délután négy órakor dr. Gaál End-
re tanácsos elnöklésével ülést tartott. Az is-
kolaszék a tantestületeiket utasítja, liogy az 
iskolákban kézimunka órákon kizárólag a ka-
tonák téli felszerelésén, dolgozzanak a leány-
növendékeik. A debreceni Zsófia-szanatórium 
arra kérte az iskolaszéket, hogy a szanatórium 
20 filléres részjegyeit tanulók utján terjessze. 
Az iskolaszék, amennyiben lehetséges, eleget 
fog tenni a kérésnek. Ezután a tanfelügyelőnek 
két átirata került sorra. Az egyikben arra 
kéri a tan testületeket, hogy a gyermekekkel 
hadikölcsönt jegyeztessenek, a másikban pedig 
Kis-Szeged céljaira kér pénzt a gyermekektől 

olyképen, hogy a tanítók perselygyiijtést ren-
dezzenek az iskolákban. Kovács János alaleuök 
a két át iratra megjegyezte, hogy a sok gyűj-
tés már úgyis terhes a szülőkre és a szegé-
nyebb gyermekeket, akik nem tudnak adni, 
apróbb bűnökre csábítja. Az iskolaszék a hadi-
kölcsönre való felhívást nem találta teljesít-
hetőnek, mig a másik kérésnek tesz eleget, 
amennyiben nem ró semmiféle terhet a gyer-
mekekre, de nem engedi a növendékeiket foly-
tonosan adakozásra buzdítani. 

— Kitüntetett negyvenhatosok, A cs. és 
kir. hadsereg 172. számú Rendeleti Közlöny-e 
az alábbi szegedi vonatkozású kitüntetéseket 
közli: 

Szremácz Sándor 1. oszt. számvivő altiszt-
nek koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi 
érem szalagján; Bakacsi Ferenc és Halász 
Gyula szakaszvezetőknék a szegedi 46. gyalog-
ezredben az ezüst' érdemkeresztet >a vitézségi 
érem szalagján adományozták. Az 1. osztályú 
ezüst vitézségi érmet kapták: Fenyő Zoltán, 
KI ostor Mihály, Konez Pál, Mélykúti István, 
Varga Ferenc tartalékos hadapród ok; Papp 
Lajos 2. osztályú főfegyvermester, Erdei Fe-
renc őrmester, Fodor András egy évi önkén-
tes, címzetes őrmester, Temmier Tar ján Bertold 
egyévi önkéntes orvos, címzetes őrmester, Bo-
zóki András 2. osztályú fegyvermester, címze-
tes 1. osztályai, Tóth Mihály, Urbán Károly, 
Vér Ádám szakaszvezetőik, Tóth Antal, Török 
Sándor tizedeseik, Kiss Lajos őrvezető, címzetes 
tizedes, Bern Lajos gyalogos. A 2. osztályú 
ezüst vitézségi érmet kaptáik: Svoboda Ferenc 
hadapródjelölt, Bán Sádor törzsőrmester, Ja-
kabffy Árpád, Koits Mihály, Molnár Lajos, 
Poipity György, Somogyi István őrmesterek, 
Molnár István, Lakatos Lőrinc, Leihoczky Já-
nos, Zsarkó Imre szakaszvezetők, Bodré István, 
Cseliok Mihály, Ferencsik János, Gera András, 
Juhász Ferenc, Kotormány Imre, Potien Péter, 
Szántay Pál, Veréb János tizedesek, Égető Mi-
hály, iMucsi Lajos, Túlijan Szilveszter, Tóth 
Lajos őrvezetők, Dékány József 3. osztályú 
fegyvermester, 'továbbá 19 gyalogos és egy 
tisztiszolga, összesen negyvenöten. 

— Megnyílt Lemberggel a magóncsomag-
forgalom. A Budapesti Tudósító jelenti, hogy 
Lembcrg várossal a1 magáricsoiniagforgalom 
isimét megnyílt. A csomagok súlya öt kilog-
rammot meg nem haladhatja. A csomagok 
egyelőre utánvéttel nem terhelhetők, azokon 
érték nem 'nyilvánítható, 'expressz- és sür-
gős csomagok nem küldhetők. A csomagokat 
mindig a feladás alkalmával kell bérmentesí-
teni. 

— Nyolc hónap alatt 47.000 orosz tiszt 
a veszteségjegyzékben. Kopenhágából je-
lentik: Pétervárról távira,tozizák: Az orosz 
hadügymlnisztéNum veisiziteiséglajstromaiíból 
kiszámítható, hogy ez év január elseje óta 
szeptember elsejéig 47.204 tisztet vesztett az 
crosz hadsereg. 

— Asta Nielsen premier az Urániában. 
Két év multán ú j r a alkalma lesz a szegedi 
közönségnek Asta Nielsen legújabb alakitásai-
ban gyönyörködni. Az egyik Asta Nielsen-
szériát- az Uránia-színház kötötte le erre a sze-
zonra, s hónaponként egy premiert fog tartani. 
Az első premier ma szerdán lesz. A darab ci-
nre A kóbor leány. Ez a legújabb szinmü ismét 
az ő legsajátabb műfaja. Lényére, érzéseire, 
mély szomorúságára épiilt. Asta most cigány-
leányt játszik, de szive szépségében, sorsának 
mély tragikumában fejedelmien hatalmas; vég-
zete gyeplőit ő maga t a r t j a a kezében, ő ment 
és ítél el embereket, s ő itél.i el önmagát is. Az 
esti előadásokon az I. és fenntartott helyek szá-
mozottak. A közönség minden esetre nagy ér-
deklődéssel fogja kisérni az Uránia-sziríház-
nak ezt az értékes vállalkozását 

— Beiratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
Nyelviskolában (városi felsőkereskedelmi isko-
lában) a beiratkozások a november 1-én kez-
dődő u j tanfolyamra (délelőtt és délután) tar-
tanak. Német, francia, angol és olasz nyelvek 
társalgási alapon. Kezdők és haladók, tanulók 
(és felnőttek külön-külön nyolcas csoportok-
ban. Telefon 1411. Igazgató: Jakab Dávid. 


