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Várhelyi Vajda Ernő — ki Vajda Sándor 
szegedi nagybirtokos f i a és várhelyi dr. Rósa 
Izsó, országgyűlési képviselő unokája — hősi 
haláláról Székely Ferenc tábori lelkész a kö-
vetkező levélben értesítette a családot: 

— Mély sajnálattal értesítem, hogy várhelyi 
Vajda Ernő hadnagy ur 
október hó 29-én az ellenség golyójától fején 
találva a haza védelmében mint hős elesett. , 

Vajda Ernő haláláról dr. Singer István irt 
még szüleinek többek között a következőképen: 

— Igen nehéz napok vannak ismét, ame-
lyeknek — sajnos — az ismerősök közül is ál-
dozata van, ugyanis szegény Vajda Ernő, Vaj-
da Sándor fia, tegnap este, ellenséges golyótól 
fején találva, egy s tunn alkalmával, elesett. 
Minden képzeletet felülmúló hősiességgel har-
colt a jó Ernő fin . . . 

Vajda Ernő a mozgósitás első napjaiban 
már a harctérre ment és Rohatynnál megse-
besült, majd ismét visszament az északi harc 
térre és ú j ra sebesülten tért haza. Most har-
madszor vett részt a balálmegvető küzdelem-
ben, (ahonnan nem várjuk vissza többé a mo-
solygós jó fiút. 

A szép jövő előtt álló fiatalember a jogi 
pályára készült és minden vizsgáját kiváló 
eredménnyel tette le. A gyáiSzbaborult család 
iránt az egész városban iguz és őszinte részvét 
nyilvánul meg. Két öccse, Vajda Andor és 
György szintén katonák. A honvéd lovas tüzé-
reknél teljesítenek szolgálatot. 

— A közös pénzügyminiszter Boszniában, 
Sarajevóból jelentik: Körber Ernő közös pénz-
ügyminiszter a napokban Bosznia-Hercegovi-
náiban szemleköruton volt. A közös pénzügy-
miniszter tegnap Sarkotic gyalogsági tábornok 
társaságában meglátogatta a délkeleti harctér 
egyik legcxponáltabb pontját, alhol közvetlen 
közelről figyelte meg a légi jármüvek elriasz-
tására beállított ágyuk eredményteljes műkö-
dését. A pénzügyminiszter Sarkotic tábornok-
kal együtt megtekintette a gyalogsági álláso-
kat is, ahol a tisztek és a legénység a pénz-
ügyminisztert nagy lelkesedéssel üdvözölték. 

— Újházi Ede súlyos beteg. Az ország 
vidéki színházai, 'köztük ai szegedi is, épen 
péntekre tűzték ki az Ujházi-est rendezését, 
hogy segítsenek a legnagyobb élő m a g y a r 
színművészen, Újházi Edén, aki öregségére 
súlyos anyagi bajokkal küzd. És unióst érke-
zik a hir Budapestről , hogy -a .Mester súlyos, 
n a g y beteg. Az; Aréna-ut 23. számú ház földt-
•szinti lakásában fekszik nagybetegen Újházi 
•Ede. Eszméletét még vasárnap éjjel elvesz-
tett el, éjfélkor morfium injekciót1 kapott , de 
csak néhány pillanatra. A szerdáról csü-
törtökre virradó éjjel szintén nagyon rosszul 
telt el ,éjfélkor mo-rfiuiminjekciót kapott , de 
ez sem használt . Újházinak a régi culkorbaja 
fejlődött ki olyan állapottá, amelyet orvosilag 
komá-nak neveznek é s amely a cukorbeteg-
ségnek legsúlyosabb komplikációját jelenti. 
Orvosai minden lehetőt megkisereinek, hO'gy 
segítsenek ra j ta , azonban kétséges, hogy 
ezek a fáradozások sikerre vezetnek-e. 

— A budapesti tarhonyacsalás szegedi 
szálai. A budapesti rendőrség a hadviselés 
érdekei ellen elkövetett bűntett mia t t letar-
tóztatta tegnap Somló Zoltán ot tani fűszer -
kereskedőt. A vád' s-zierint 'Somló Szántó Her-
mám. ungvári kereskedő megbizásábóil száz 
métermázsa: tarhonyát szállított az ungvári 
katonai hatóságnak, amelyről az átvétel al-
kalmával kiderült, hogy az hasznavehetetlen 
és az egészségre káros anyagokhói készült, 
sőt kavicsszemek is vannak benne. A katonai 
hatóság a tarhonyát visszaadta Szántónak, -a 
ki viszont Somlóinak küldte vissza, d e Somló 
megtagadta 'a t a r h o n y a visszavételét, e r r e 
Szántó feljelentette Somlót. Dr. Traitler Ele-
mér randőrfogalm-azó beidézte Somilót a fő-
kapi tányságra, ahol azzal védekezett, hogy ő 
minta szerinti á ru t adott s különben sem ő 
készítette a ta rhonyát , hanem Kardos Jakab 
szegedi gyáros. Somlót letar tóztat ta ia rend-
őrség s átkísértette a z ügyészségre. A Dél-
in agy arorszúg munka társa fel világosítást kért 
az ügyről Kardos Jakab, szegedi lisztkeres-

kedő cégtől. Az üzletvezető a következőket 
volt szíves mondani : 

— A tarhonyát Takács vállalkozó meg-
rendelésére készttettük.. A megrendelő szállí-
totta a ta rhonyához a lisztet, mi kialkudott 
bérért csak a munkát szolgáltattuk hozzá. 
Eleinte kukoricából kevert lisztből készült ez 
a tarhonya, később juniusban pedig, amikor 
a kukorica elfogyott, rozslisztből. Az ilyen 
tarhonya, különösen meleg időjárásbari meg-
romlik, ami megtörténhetett azzal a 140 má-
zsával is, amit ez, a vállalkozó bizony hete-
ken. keresztül tartott itt nálunk. Teljesen ki 
von zárva, hogy fcavicss,zeniek is lettek volna 
a ta rhonya között. Teljesen ugy kellett eljut-
nia rendeltetési helyére, ahogy mi itt bevag-
goniroztuk. A baj ott is van, Ihogy a váltako-
zó sok tarhonyát készíttetett előre. Ma már 
a rozslisztből készült tarhonyát akkor se ven-
né át a ka tonaság, h a egyébként jó volna. A 
rendőrség kihallgatott , ott Is ezt mondtam 
el. 

— Tizenhét vaggon fe les leges tengeri van. 
A földművelésügyi miniszternek az a- leirata, 
hogy Szeged 35.000 métermázsa tengerit szál-
lítson be a Haditermény r.-t.-naik, aligha telje-
sülhet. A készletek összeírása már befejező-
dött s az összeíró bizottság mindössze 17 vag-
gon felesleges tengerit talált. Egész Szegeden 
csalk 196 vaggon tengeri van, tehát a rendas 
szükségletnek csak egy része van fedezve. 

— Hősi halál. Griffaton Gyula, kadett, a 
Szegedi Atlétikai Klub kitűnő kapusa, aki a 
háború kitörésekor bevonult katonának rés már 
hónapok óta küzd vitézül az olaszok ellen, hősi 
halált halt. A liir bizonyára nagy részvétet 
kelt mindenütt, d-c különösen sport-körökben, 
mert a szimpatikus, derék fiatalembert a tár-
sadalom széles rétegeiben ösmerték és szeret-
ték. Griffaton hősi halálát 'hivatalosan még 
nem erősítették meg, hanem száz.adpanancsno-
ka értesítette a szomorú eseményről Láczay 
Jenő államvasuti főellenőrt. 

— Egy artézi kut tisztítási költségei. Az 
első számú artézi kut tisztításra szorul s a 
tanács ajánlatot kért Kenéz Tamás vállalkozó-
tól. Az ajánlat beérkezett s azt a csütörtöki 
tanácsülésen ismertette Bokor Pál helyettes-
polgármester. Az ajánlat szerint .a .vállalkozó 
285 méterig u j sorozat csövet rak le s ha a 
tisztítás ered mén y tele m marad, ezer koronát 
kér munkájáért. Ha a tisztítás eredményes 
lesz, ugy 24 órán át a víztöbblet után köbmé-
terenkint 16 koronát s a beépített csövekért 
folyóméterenkint 150 koronát kér, de esetleges 
vizelapadásokért nem vállal felelősséget. Az 
utóbbi szerint körülbelül 16.000 koronába ke-
rülne a tisztitás, a tanács azonban csak 10.000 
koronát hajlandó fizetni. 

— Lamberg Dezső — plébános. Lamberg 
Dezső szeged-belvárosi káplánt a megyéspüs-
pök a knass-ómegyei Királykegyére plébánossá 
nevezte ki. Helyét ideiglenesen a belvárosi plé-
bánián Lobmayer Nándor káplánnal töltik be. 

— Hanyag a mérnökség. A város tanácsá-
nak csütörtöki ülésén Balogh Károly pénzügyi 
tanácsos bejelentette, hogy a Petőfi-utca kocsi-
ut ján az aszfalt már két hónap óta fel vau 
szakítva s ezen a helyen egy vizeizáró csap áll 
szabadon. Ugyanilyen helyzet van az Ar,any 
János-utcában is. Két hónap óta a mérnökség 
még nem hozta rendbe az aszfaltot s igy meg-
eshetik, hogy a szabadon álló vízcsapokra rá-
járnak a kocsik s azonkívül, hogy igy egy ki-
sebb faj ta árvíz keletkezhetik, még ezrekre 
menő károkat is okozhatnak a városnak. A 
tanács utasította a mérnökséget, Ihogy a két 
utcáiban az aszfalt burkolatot sürgősen állít-
tassa helyre. 

— Megkezdődnek az adókivetések. A 
harmadosztályú kereseti adók és a hadiadó ki-
vetési tárgyalások november második felében 
megkezdődnek. A hadiadó bizottság a város-
háza bizottsági termiében, a másik bizottság 
pedig a kereskedelmi és iparkamara egyik he-
lyiségében fog tárgyalni. 

— Kétszázezer korona jótékonycélra. 
Budapestről jelentik: Csütörtökön hirdették ki 
a minap ellhunyt dr. Tauszk Ferenc egyetemi 

magántanár végrendeletét, Tauszk doktor va-
gyonának igen jelentékeny részét, mintegy két-
százezer koronát azoknak az emberbaráti egye-
sületeknek és intézményeknek hagyományozta, 
amelyekkel életében is végtelen sok munkája 
és gondja volt. 

— A novemberi sorozások. Megírtuk már, 
hogy novemiber 11-én kezdődnek .meg Sze-
geden a z ujr-asorozások. Er re vonatkozólag a 
polgármester az alábbi hirdetményt tette 
közzé: 

A Szegeden tartózkodó bármilyen, illető-
ségű .magyar vagy o-sztrák 'honosságú 1S94— 
1893. é s 1890—1876. évben, született .népföi-
te.eiésre kötelezettek tartoznak Szegeden, a 
régi gimnázium épület (Templom-tér) eme-
letén levő sorozó-bizottsági helyiségekben 
tartandó népfölkelési bemutató .szemlén' meg-
jelenni a következő sorrendben: 

1. November 11-én: a császári és királyi 
élelmezési f iókrak tárnál a hadtiszolgáiíatási 
törvény alapján alkalmazásban levő népföl-
kelők; 2. A szegedi születésű é s vidéken szü-
letett, de szegedi illetőségű népfelkelők közül: 
November 12-én 1894., 13-án 1893., 16-dn 
1892., 17-én 1890., 1889., 18-án 1888., 1887., 
19-én 1886., 1885., 20-án 1884.. 1883. 22-én 
1882., 1881.. 23-án 1880., 1879., 24-én 1878., 
1877., 25-én 1876 évi születésűek. 3. A Szege-
den tartózkodó idegen illetőségű népfölkelők 
közül: november 26-án 1894., 1893., 27-én 
1892., 1890., 1889., 1888., 29-én 1887., 1886., 
1885., 1884., 1883 , 30-án 1882.. 1881., 1880., 
1879., 1878., 1877., 1876. évi születésűek. Azon 
népfelkelő, aki a kezénél levő és a z első be-
mutató szemlén- kapott igazolvány! lapot (pi-
ros lap) vagy bevonulás esetén az elbocsáj-
táskor nyert igazolványt az összeírás alkal-
mával a katonai ügyosztálynál föl nem mu-
tatta, a szemlén, köteles pénzbírság terhe 
mellett felmutatni. 

— Miskolcz a hadisegélyek fölemeléséért 
Miskolcz város közgyűlése átiratot intézett 
Szegedhez a hadi,segélyek felemelésére vonat-
kozólag. Miskolcz ugyanis feliratot intézett a 
kormányhoz, liogy a had [segélyeket emelje 
fel, mert az egy személyre megállapított 60—62 
fillér nem elég. E felirat pártolására kéri Mis-
kolcz Szegedet is. A tanács nem ta r t j a szük-
ségesnek a h.adisiegóTyek 'fölemelését, mert Sze-
geden még senki sem panaszkodott annak ki-
csisége miatt, 

— Az árvák é s rabok élelmezése. Csütör-
tökön jár t le a városi tanács által hirdetett 
pályázat az árvaház, valamint a városi rabo'k 
és toloncok részére szállítandó -élelmi-cikkekre 
vonatkozólag. A fü,szerészükségletre nem érke-
zett be ajánlat, A kenyér,szállitásra Schweiger 
Simon cég ajánlatát fogadta el a tanács 43 fil-
léres árban, annak megemlítése mellett, hogy 
a cég ellen panasz nem merült soha ,sem fel. 
Annál nagyobb a panasza Scvltéti Sándor fő-
számvevőnek a rabok élelmezése ellen, kiknek 
eledele — a főszámvevő jelentése szerint — a 
lehető legsilányabb. A főszámvevő javasolja 
a tanácsnak, hogy ne fogadja el az eddigi élel-
mező ajánlatát, aki 60 fillérért ajánlja, a napi-
kosztot, hanem lépjen tárgyalásokba a sze-
gényház apáca főnök nőj éviel, -aki talán elvál-
lalná ugyanebben az árban a városi rábök és 
toloneok élelmezését. -A tanács a főszámvevő 
javaslata értelmében határozott. Az árvaház 
hus- és zsirszükségletének 'fedezésére a- tanács 
az eddigi szállító, Ördög Vince ajánlatával 
szemben Katona Antalét fogadta el, aki az 
alábbi árakon ajánlot ta a husi: marhahús 3 
korona 60 fillér, borjúhús 5 korona, sertéshús 
5 korona, birkahús 2 korona 60 fillér, és sertés-
zsír 6 korona 80 fillér kilónkint. 

— A belvárosi plébánia a Templom-téren 
lesz. A tanács csütörtökön elhatározta Várhelyi 
Józsefi c. kanonok előterjesztésére, hogy a. (bel-
városi plébánia részére -a Gizella-téri B-alogih-
házban bérelt helyiségeket 1916. május l-.ére 
felmondja és ehelyett ki,bérli özvegy Cserno-
vics Agenorné Templom-tér 6. számú házát. 
A plébánia. 5000 korona bérösszeget fizet. 

— Kis fiu halálos szerencsét lensége . A 
Szentháromság-utca 41. szám alatt van a 
Szathmáry-féle kazánkovács telep. A házban 


