
ÖÉmAGYAEÓRSZÁÖ Szeged, 1915, november 5. 

lakó Tatzl Antalné 5 éves, Tibor nevű kis fia 
játék közben egy csavar vágó gépre állott. A 
gép megbillent és a h ajtószár a a kis f iúnak 
kiütötte az egyik szemet és azonkívül betörte 
a koponyáját, A súlyos sérülés következtében 
a gyerek kétheti betegség után meghalt. 
Ügyészségi engedéllyel temették el csütörtökön 
délután. Az eljárás megindult, hogy a szeren-
csétlenségért kit terhel a felelősség. 

— Szeged nem gyűjt tengeralattjáróra. 
Az osztrák flotta-egyesület a tanácsihoz átira-
tot küldött, hogy Szeged közönsége is adakoz-
zék egy tengeralat t járó hajó épitési költségei-
re. A tanács ugy határozott, ihogy az átiratot 
a levéltáriba helyezi az akciót nem támogatja, 
A tanács szerint a tengeralattjárók építése aa 
állam dolga, nem a társadalomé, azonkívül az 
is véleménye, hogy ha a. magyarok akarnak 
majd tengeralatt járót építeni, külön akciót 
indítanak. Mindenesetre furesa érvelés. 

— A csomagforgalom korlátozása. A ke-
reskedelemügyi m. kir. miniszter a magán-
csomagforgalmat korlátozta. A korlátozás sze-
rint egy-egy cég vagy fél naponta legföljebb 
húsz darab csomagot adhat föl postára. A kor-
látozás alól az élelmiszert és élesztőt tartalmazó 
csomagok ki vannak véve, ezek a csomagok to-
vábbra is korlátlan mennyiségben adhatók föl. 

— Ha az internált lop. A szegedi törvény-
szék első tanácsa csütörtökön Tromba Antónia 
57 éves siisanói asszony bűnügyében Ítélkezett. 
Az asszonyt az olasz háború kitörésekor Szen-
tesre telepi t ették, ahol együtt lakott Demarini 
Antóniával, kitől a nyak-ária fűzött 1910 koronát 
tartalmazó pénzes zacskóját ellopta. A csütör-
töki tárgyaláson az asszony tagadásával szem-
ben nem merült föl ibizonyiték -arra, hogy 
csakugyan ő követte volna el a lopást. Az 
egyetlen terhelő tanú, Blázsik Tamás polgári 
biztos nem jelent meg. Dr. Horőmszky Miklós 
ügyész bizonyítékok liijján elejtette a vádat és 
a biróság visszavonult tanácskozásra az el-
járás megszüntetése ügyében. Pókay Eleik el-
nök már ki akar ta hirdetni .a biróság határo-
zatát, amikor megjelent .a teneimben a -polgári 

biztos, aki súlyos vallomást tett a-z asszony 
ellen. Az ügyész e vallomás alapján vissza-
vonta a vád elejtését és kérte .a vádlott meg-
büntetését. A biróság három hónapi fogházra 
ítélte Tromba Antóniát. A büntetést a vizs-
gálati fogsággal kitöltöttnek vették. 

— Osztálysorsjáték Az osztálysorsjálék 
mai húzásán 80.000 koronát nyert: 70574; 15.000 
koronát nyert: 83698; 10.000 koronát nyert: 
67423; 5000 koronát nyertek: 34160 37937 45430 
69931; 2000 koronát nyertek: 867 1415 13439 21263 
26815 29775 30202 34774 41534 41610 42307 46746 
47983 48763 52115 62139 65059 65322 71266 75881 
78030 85173 86020 89076 90084 98213 98967 101192 
107267; 1000 koronát nyertek: 4062 5584 10828 
12555 17037 19567 23449 25739 26139 27733 28202 
30106' 32287 33450 35609 40408 41706 42168 43591 
44123 45732 45760 45853 46101 48463 49100 50727 
52553 52294 52600 53170 55839 55843 59033 65951 
66109 66-399 68320 77115 73183 76642 77403 78818 
81608 82722 84470 84478 87747 '93850 97768 98000 
98041 99472 101972 104341 106764. 

Azonkívül kihúztak 500 és 200 koronás nye-
reményeket. A következő húzás holnap lesz. 

— 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 csoport-ok-
ban. Telefon 1411. Igazgató: Jakab Dávid. 

— Tört aranyat legmagasabb áron, kész-
pénzfizetésért vásárol Brauswetter János, Iskola-
utca 23. sz. 

FROMMER, BROWNING, 1914. modelu s ieyer pisztolyok 
Sebők Mihálynál Szeged, Valéria t é r kaphatók. 
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HADIK Öl , C S O N T JEGYEZNI 
MINDENKINEK KÖTELESSÉGE! 
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Péntekéi?, szombatén és vasárnap : 

tr 
Í U 5 világhírű balladája 

3 felvonásban. 

S z e m é l y e k : 

Kund Abigél, Bárczy Benő titkos arája 
Az öreg Bárczy — — — 
Bárczy felesége — — — 
Bárczy leánya— — — — 
Bárczy Benő, a fia — — — 
Az öreg vadász — — — 

Berki Lili 
Szakács Andor 
Fáy Flóra 
Nagy Ilona 
Berky József 
Szentgyörgyi I. 

Valamint az uj kisérő műsor! 

Előadások 5, 7 és 9 érakor. 
^n w 

A legkedvesebb kötelesség. 
— Sorok Szeged közönségéhez. — 

Az, ember 'sohasem érzi jobban 'a maga 
értékét iés lelke nyugalmát, írtónt amikor va-
lamely fontos kötelességét teljesítette. Álta-
lában. ell- lelhet mondani, ihogy a köíalességtel-
jeollés kedves a komoly, derék embernek. Kü-
lönösén kedves pedig akkor, ha összhangban 
áll érzelmeivel!; ezért öröm .például* a szeret-
teiinkről való gondoskodás. (Minthogy pedig a 
földön a hazát szeretjük a legnemesebb hév-
vel, a haza iránt való kötelességünk a legked-
vesebb mindenek között. Szépen és igazán 
mondja Jókai: ihogy a bonszerclem akkor 
boldogít legjobban, amikor baléba lünk., Sok-
sok honi hársunk utolsó perceit édesíti meg 
a harctéren az1 a tudat, liogy élete íöláldozd-
•sávail* a drága hazának tett nagy és dicső 
szolgálatot. 

Ránk, itthonmar,adottakra másnemű kö-
telességet ró az ellenséges népek özöneiiveí 
vlia'skodó haza szent szerelme. A mi dolgunk: 
minden erőnkkel támogatni diadalmas had-
seregünket, mely a világ irigy, vagy tisztelő 
bájiriütatát már iaz első ütközeteikben kivívta s 
azóta folyton növeli, rnelv szinte mindenható 
ieilkesedésstel tör -a végső győzelem és a di-
csőséges Béke felé. 

Mit tehetünk utó itthon az idegen orszá-
gok gonosz rögein vérüket és, életüket híven 
tékozló hőseinkért. .Nagyon sokat. Elláthatjuk 
eket mindazzal, ami a sálkeres hadviseléshez 
megkívántatik; előteremthetjük a mindenféle 
hadlszükségletek pénzbeli födözetét. A koi-
rnány a hadsereg érdekében immár harmad-
ízben 'fordul kölcsönért a nemzetihez. Ezt a 
két első hadikölesönét is meghaladó bőséggel 
kell megadnunk. 

Ennál kedvesebb kötelességet képzelni 
sem lehet. Hiszen ég és- vérzik a világ körü-
löttünk s tőlünk ezenközben nem -szörnyű ki-
nek elviselését kívánják, nem a kényes tes-
tünk épségéről való lemondást, nem földi 
pályánk erőszakos megszakítását, hanem 
csak pénzt. Volt-e valaha józan és becsületes 
okunk a pénztől könnyebben válni még, mint 
most, erre ia célra? Hiszen' -magunknak ad-
juk, amit hudjköilciSiönre fordítunk, — ma-
gunknak és gyermekeinknek és unokáinknak 
és késő nemzedékeknek, mert az egész- hazá-
nak. Mi jót vásárolhatsz máskor az össze-
kuporgatott filléreiden? -Most [megvásárolha-
tod- rajtuk az ősi nagy magyar nemzet fényes 
és boldog jövendőjét. 

És különös vásár ez valóban, mert utána 
— megmarad a pénzed. -Nemcsak megmarad, 
hanem kamatozik is busásan, mert csupán 
kölcsön adod azt u magyar államnak, akinél 
biztosabban fizető adóst keresve sem találnál 
ma a föld kerekségén. És- a diadalon, a világ-
háború megnyerésén, a haza szebb jövőjén, a 
kamatjövedelmeden tul még elismerésben is 
lesz részed, ha a hadi kölcsön aláírói közé 
állsz,, még hazafiul érdemet is szerzel ezen a 
réven. Igazán, álmodni sem lehet kedvesebb 
kötelességet. 

Most pedig, ha már beteltünk azzial a 
gondolattal, ho-gy a. harmadik magyar hadi-
köllcs-önhöz vialló hozzájárulás mindenek fölött 
kedves, helyezzük át a hangsuly-t -arra, hogy 
mindeneiken felül álló kötelesség. Itn, orszá-
gokat veszített -már el a telhetetlen muszka 
óriás, vonaglik a bűnös Szerbi,a és végórája 
közeledik, irtózatosan lakol az árulásra 'vete-
medett olasz, u-tíbain van- már az igazságos 
végzet -mindenütt. Eltürhetjük-e, hogy meg-
álljon i'té-lete utján? Jóvá tehetjük-e valaha, 
hogyha a mi mulasztásunk miatt gonosz el-
lenségeink nem kapják meg a méltó bünte-
tést? El tehet-e viselni azt -a gondolatot, ho-gy 
„száz csatán, ezer halál közt" példátlan -di-
csőséggel küzdő vitézeink ne érjék el -a végső 
győzelmet és- kárba vesszen1 a magyar vérnek 
másfél év alatt kiömlött tengere? Nem! 
Mindez nem történhetik meg, nem szabad 
megtörténnie. Tehát kemény -és- okvetlenül 
'teljesítendő kötelessége a hadiköle,sön. aláírá-
sában részt venni mindenkinek, aki csak egy-


