egyáltalában életnek -nevezhető. A 68 koronával, pedig egy kis számítás után nagyon furán
járunk.
Mindenekelőtt lakásért fizetnek tizenkét
koronát. Mivel -pedig a lakást -fűteni -is keli,
erre is el-me-gy ugyanennyi, h-a nern ,k ét szer ennyi. Két gyermek iskolába jár, egy kevés
ruha, cipő, néha egy-két ifiizet, vagy imás valami is kell; s -ha nagyon jóhiszeműen iszám-ltunk, egy hónapi élelemre marad a családnak 30, azaz harminc koronája. Még kenyérre i-s kevés.
Netn irj-uk le rikító vagy komor színekkel, hogyan- él ez a család, nem sorolunk fej
még néhány esetet, hogyan él Szegeden sok
ilyen család. Ezzel felesleges munkát végeznénk. A nyomor -szinti mindenütt egyformák
s a hadisegély mindenütt 62 fillér.
Miskolc körirata felett nem lehet csak
egyszerűen -napirendre térni. Ha -a köriratnak
nincs i-s mindenben igaza, egyben bizonyára
van: hogy a hadisegélyek körüli valami
ujabb intézkedést kell -tenni. Egyes eseteket
is figyelembe kell venni s- ezekre is fel -kell
hivnii a kormány figyelmét.
A nyomorgó családok nem panaszkodnak, mert tudják, ho-gy hiába panaszkodnának. -De egyre még -felhívjuk a tanács figyelmét. (Néhány héttel ezelőtt elhatározta a tan-ács, hogy hadisegélyekre -nem ad több előleget. Akinek elég a -pénze, az nem kér előleget. -És épen ez az előlegkérés- mutatja,
hogy a hadiseg-éily sok -helyen- -még a család
munkája mellett sem elég. Nem ártana tehát,
ha annak a bizonyos köriratnak a szellemében Szeged törvényhatósági bizottsága is
kérne reformokat a kormánytól.

A Hazáért.

Vajda Sándor é s neje Várhelyi
Rósa Flóra gyászbaborult szivük mélységes fájdalmával tudatják, hogy letört
életük egyik reménye, legidősebb fiuk

Ernő

jogszigorló, a 4 6 . gy.-ezred tart. hadnagya, a vitézségi érem tulajdonosa

ifjú életének 24-ik évében, midőn századát rohamra vezette, 'ellenséges golyótól találva, az olasz harctéren f. évi
október 28-án hősi halálát lelte.
Kétszeri megsebesülés után harmadszor ment a harctérre, ahonnan most
már nem tér többé hozzánk vissza.
Drága halottunk haló porait mielőbb
hazahozatjuk s itt helyezzük örök nyugalomra.
Siratják testvérei Andor és György,
nagyszülei várhelyi Rósa Izsó és neje,
valamint rokonai, barátai és ismerősei.

Tisza Szegedi Evezős Egy-

let tagjai szomorúan jelentik, hogy
hü barátjuk és evezőtársuk

jogszigorló, a 4 6 . gy.-ezred tart. hadnagya, a vitézségi érem tulajdonosa

a haza védelmében 1915. október
28-án az olasz harctéren hősi
halálát lelte.
Emlékét ö r ö k r e

megőrizzük!

HADIKÖLCSÖNT
MINDENKINEK
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A török Vörös Lélhold képesíevelezölapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság, (Budapest, képviselőház.)

ZPrologus.
— 571 szegedi

szinház

Tiljfjázi

estéjéve.

Már itt az este. Szürkül az azúr ég
S a felhő rajta gondok
fellege,
Szines kulisszák fénye elfakult
rég,
Gyönyör, dicsőség tűnt téli rege,
A köszönik hervadnak a sarokban
S a taps zenéje elzengett
tova.
A siker napja rég
leáldozóban,
Ó az a nap, nem kél fel már soha!
Ti emberek, kik a szép, bölcs hazugság
Igéiben kerestek most
vigaszt,
Megérzitek-e
Crampton
méla buját,
E szelid bút, e mélyet és igaztf
Egy gazdag lélek kincsét adta
néktek,
Ugy tékozolta, mint dús nábobok,
Hogy szebb és vigabb lenne itt az élet,
Mindig adott és most — fáradt,
kopott!
Görög derűt sugárzott ő mosolygón
E magyar tájra, mely bús szürkeség,
Azóta több szin volt e balga
bolygón,
De jött a gyászos sors és szólt: Elég!
Constantin
abbé többé nem
vigasztal
És Crampton
mester többé nem dalol,
Üres a ládafia és az asztal,
Az öröm elfolyt, mint a vér s a bor!
Jó emberek, ma a rivalda
fénye
Mind néki gyúl, hogy estje szebb legyen,
S ne hányjon el vak éjbe lelke mécse
S ne lenne alkonya
reménytelen.
Hadd lássa meg, hogy nem halt meg a Szépség
És él a jóság és lesz még öröm,
Constantin
abbé boldog
bölcseségét
Nem mossa el se könny, se
vérözön...
Juhász

Gyula.

— November 9-én hirdet ítéletet a Kúria
a szegedi hadseregszállítók ügyében. Budapestről jelentik: A szegedi törvényszék ez év
juliusában hozott ítéletet a szegedi hadseregszállítók első csoportjának, Schwarz 'Henriknek, Gruber Zsigmondnak, Merzl Lajo-snak,
Gerő Árminnak, Gríiner Emilnek -ás Kunz Lajosnak bűnügyében. A K ú r i a IV. -szá-mu büntető-tanácsa e hét -keddjén kezdte tárgyalni
ezt -az ügyet. Istvánffy Laij-os tanai biró ismertette a tényállást, aziu-tán Halász Lajos
-k-oro-naü-gyész-he 1 y-e-1tes indokolta az ügyészség som-miségi panaszát, m-ajd a védők tartották meg beszédeiket. A tárgyalást befejezték és az elnök a Kúria Ítéletének kihirdetését november 9-én-ek dél-előtti tiz órájára
tűzte ki.
— Személyi változások és kitüntetések
a 46-ik gyalogezredben. A hadsereg és a
honvédség legutóbb megjelent Rendeleti Közlöny-t az alábbi 46. gyalogezredben [kitüntetéseket és s-zem-élyi változásokat -köz-lik:
Kouff -Róbert, várakozási illetékkel- szabadság-ólt szege-d-i 46. gyalo-g-ezredbe-li ezredest az
újonnan megejtett felülvizsgálat eredménye
alapján, -mint szolgálat-ra -alkalmast, a 29.
gyalogezred- -állományába helyezték át. Mihály Lajos -várakozási illetékkel szabadságolt
-szegedi 46. gyalogezredben hadnagyot viszszdbe.lyezféik a tényleges állományiba. — Egv
törzsőrmester, 6 szakaszvezető, 1 tizedes,
címzetes szakaszvezető, 12 tizedes, 5 őrvezető, címzetes tizedes, 7 őrvezető, 2 gyalogos, címzetes- őrvezető, 44 gyalogos, 2 sza-

zad-kürtös é s 1 tiísztiszol-ga, mind a nyolcvanegy a s-zegedii 46. gyalogezredben- bronz
vitézségi érmet kiapott.
— A rokkant hősök jövője. A belügyminiszternek egy rendelete érkezett Szegedre,
amely szerint -mindazokat -a katonákat, akik
egyik lábukat -elveszítették, -vagv akiknek a
lába megbénult és akik .legalább négy középiskolát végeztek, íp-osta és távi-rdatisztefck-é
képezik ki, iha -ezt kérelmezik. Ilyen tartalmú
'kérvényekkel szegedi illetőségű, -vagy -tartózkedásu rokkantaknak dr. Somogyi Szilveszter polgármesternél -kell jelentkezni.
— A Magyar Gyermektanulmányi Társaság szegedi fiókkörének elnöksége és szakosztályának elnökei Szele Róbert tankerületi főigazgató elnöklete alatt tegnap tartott
értekezletén' m-egál-l api tolta a fiókkör -legközelebbi működésének programját. A társaság
több nyilvános értekezletet fog tartani, -amelyeken a gyermekeknek iá -háború ideje alatt
szükséges védelméről, a -tanyai gyermekvédelemről, a csecsemők helyes ápolásáról és
arról, bo-g-v miként le-het é s kell a gyermekéknek érdeklődését a háború iránt, -erkölcsi és
értelmi nevelésük érdekében
kihasználni,
fognak értekezni. Gyüjt-eni fogja to-vábbá a
•fiókkör a gyermekeik rajzati, kébiigyességi
s irodalmi -alkotásait és önmaguk alkotta játékokat -is, melyekből idővel a társaság gyermektanulmányi muzeumot fog létesit-eni.
— Az élelmezési bizottság ülése. Az élelmezési bizottság ihétfő-n délután öt órakor
ülést tart dr. Szalay József főkapitány elnöklésével. Az ülésen a tej-ellátás ügyét tárgyalják.
— Szénhiány a vízmüveknél. A mérnökség
pénteken jelentette a polgármesternek, Ihio-gy
a város iszénkészlete -csak 3—4 napra -elég, Á
várc-si üzemekhez szükséges szénnek -már régen -meg kellett volna érkeznie s h a rövid
i-dő alatt nem érkezik m-eg, -a városi vizmiitcl-ep -igen kritikus helyzetbe kerül.
— A hadbavonult katonák családtagjainak
segélyezésére alakult központi bizottság november 7-én, vasárnap délélőtt 11 órakor a
szék-épület- bizottsági termében ülést tart.
— Az Auguszta kegyelet-szalagok árusításából tekintélyes összeg Jutott a rokkant
és vak katonák segély-alapjának. A már -eddig, kimutatott összegeken kivül még, a következő felülfizet-éseík folytak be a Gyorssegély Auguszta-alap pénztára javára: Vidéki
(Hírlapírók Országos Szövetsége, Lábdy Akois
8—8, Tombacz-család 7, Szűcs Andor virágüzletében 6, ifj. Ábrahám Jánosné, -özv. Á-rvay Lászlóné 5—5, Mi-cslkey tábornokné,
Zsá'k-csálád 4—4, Tóth László. Glöc-kner Józsefné, László Gyuládé Wutk-a Matild, Molnár Lajicisné, Lendvay Ágost-on 3—-3, Visky
Györgyné, Kövecs Józiseif 2—2. Csiszár Lajosné, T-eik-nős Józs-efné, Takács Pál né, Agócsy Imre, Zsureikné, Nagy Antal 1—1 korona. iBla-u Margit és Miháil-ovits Juliska 20 fillér. Az Auguszta-alap által árusított hires
k-raszniki ágyú-érmek é-s ékszerekből ujabb
küldemény érkezett. Min-da-ziik, akik az érmeket megrendelték é-s előjegyezték, -mai naptól
kezdve átvehetik Arany Károlyné dr.-nénái
(DMKE.-p-alota föld-szint 5.)
— A gyorsított bűnvádi eljárás módosítása
A hivatalos lap pénteki száma az igazságügy-miniszter rendeletét közli a „gyorsított
-bűnvádi él,járás- szabályainak imódo-sitása és
kiegészítése tárgyában". Fonto-sabb módosítás az, hogy a gyö-rsitott eljárásnál biztosíték
mellett s-zabadlábra helyezésnek nine-s helye;
továbbá, h-ogy a törvény-széknek -a vádlott
füigvatartás-a ügyében- hozott v-égzés-ét — felfolyamodás esetén — a Kúria vizsgálja felül.
A -régebbi rendelet szerint a vádlott szabadlábra helyezését nem lehetett foganatosítani,
ha a királyi ügyészség az Ítélet ellen se-mimiségi panaszt jelentett be, akár felmentő v-o'lt
a z ítélet, akár marasztaló, a-z uj rendelet szerint pedig a vádlottat csak akkor -lehet szabadlábra helyezni, ha az ügyész a biróság
szabadlábra helyezést elrendelő végzéséi eri
-megnyugszik.

