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— Társéi beteg, szegedi recept. A katonai 
családok 'segélyezésére alakult központi bi-
zot tság vasárnap illést tartott . A harmadik 
évnegyedi reeentek átvizsgálásánál 'feltűnt. 

"rónvialnmú sók a drága, specialitást 
rendelő rcrent. továbbá iazt is nwá-l'a-nitotta 
a bizottság. Jhpgv at áoáiaik is Szegedre jánuak 
gvógvkezje.ltetni magukat a szegedi segclvN-
zot+sán terhére. A bizottság ülésén1 nagv fel-
tűnést krltették ezek a iroeváiitapitásuk és 
mpe^i-bb^nipssel vették tndomáisnil, hogv a 
siOPriahtáeip'k riegv száirnban vfoló 's'zzrenlése 
vetósz.inüteg visszaélésekre vezethető vissza 
A táM'iakrualk Szegedre valló .iöveteile m é g 
rsplk főbben megerősítette ezt a gvawi t . mórt 
olvian látszatot kölcsönöz la dolognak, mintha 
imár elteried't volna annak a Ibire, ihogv néme-
Iv'k .szegedi orvos drága és ió gvóevsze r t ad 
ingven — a mákéból. Az ülésen dr, Becsey 
Károlv tett kiifogáist a táoélaik itteni gyógyí-
tása ©blen és azt indítván vozta, ihogv a tá-
péfek rászére tett rendelésieket fizessék meg 
az orvosok Dr. Pátfy József azon a vékimé-
nven vo'lt, hogv meg kell á l lapí tani varion 
csaikngvian .hadba vonult tápéi iliakosoik csa iád-
tagjainak a számára történtek .a rendelések 
és az illetők olyan vagyont körülmények kö-
zött élnek-e, ihogv rá szorulnak az ingyen or-
vosságra. Végül is Bokor Pá l elnök enditvá-
•nvára a z összes recepteket kiadták átvizsgá-
lás végett dr. Turcsányi Imre és Bokor Adolf 
bizottsági tagoknak, akik meg fogják állapi -
tani, hogv visszaélések történtek-e. 

— Szegedi tisztek előléptetése. A király 
Hmsztak Gyula, Ur hegyi Antal ás Riedl Ernő 
5. honvédgyalogezredbeli századosokat őrriagy-
gyá nevezte ki. Százados lett: Bielek Pál és 
Bokor Béla 5. honvédgyalogezredbeli főhadna-
gyok. 

— Német katona íeve'e Szőregről, Egy 
német altiszt Szőregről a következő levelet 
küldte lapunk szerkesztőségébe: 

— Igen tisztelt Szerkesztő Ur! A magyarok 
iránt érzett bálámnak akarok kifejezést adni, 
amikor az alábbi sorok közlésére kérem. Na-
pok óta vagyok Szőregen, .ahol az urak annyi 
szeretettel öveznek, hogy nem találok elég szót 
háláin kifejezésére. Meghívást kaptam egy 
vadászatra is. Öten voltunk vadászok és 15 
nyulat lőttünk, abból hármat én. Miikor vissza-
tértünk a vadászatról, jó magyar szdverősitöt 
kaptam és pompásan mulattunk kitűnő ma-
gyar bor mellett. Amig élek, nem fogo.m el-
felejteni, liogy az 1914—15-iki háború elhozott 
Magyarországba is ilyen derék emberek közé. 
A magyarok vendégszeretete kiváló. Vacsorá-
ra is meghívtak, ahol különleges magyar éte-
lekkel vendégelte meg. Berlinben, az én szülő-
városomban is jó ételeket kap az ember, de 
ezek a különleges magyar ételek kiválóan íz-
leltek nekem. Kiváló tisztelettel Czarnowszke 
Ágost, altiszt, Berlin, Höe.liste Strasse 11. 

— Kitüntetés Ernszt Sándor önkéntes káplár, 
•a Lőwy Adolf és Társai cég főkönyvelője, aki 
négy hónap óta laz orosz harctéren küzd, az 
első osztályú vitézségi érmet (kapta. 

— A 46-osok el ismerése az hábo-
rúban. Egy harctéren küzdő katona irja: 
Még (mindig szigora (harcok 'folynak felénk. 
Ma ismét elfogtunk e g y csapat ' Nem-
sokára az orosz katona módjára cselekszenek 
ezek a gazok is. Ugyanis megunták már fél 
év óta a IharcvonaHban feküdni é s már-már 
önként is megkísérlik a szökést hozzánk. — 
Fáznak nagyon, a legtöbbnek nincs köpenye 
és csak egy résziének van gallérja. Az pediig 
hideg éjiben, nem 'sokat ér. Ugy látszik, h e g y 
az egész háborút nelm igy képzelték. Renge-
teg veszteségük van. A sok t ámadás rengeteg 
áldozatukba került és egy lépést előre nem 
tudtak jutni. Kemény m a g y a r 'fiulk t a r t j ák 
rendületlenül a frontot. Egyik • fogoly 
beszélte, hogy odaát kiadták a katonáknak, 
hogy aki a 46-osokból foglyul ejt egy embert, 
annak 30 jár. Igy ismerik odaát a miein-
ket . Nem csoda ; szemközt vannak, ailig 80— 
100 lépés távol egymástól , sok Ibólyen még 
közelebb is. 

— Síremlék a hősi halált halt városi 
alkalmazottaknak. A tanács hétfői ülésén a 
polgármester .fölivetette azt a z eszmét, hogy 
a város hősi halált hált alkalmazottainak és 
hivatalnokainak emlékét valami méltó módon 
meg kellene örökíteni. Ebben a 'kérdésben 
rniég nem határozott a tanács, 'de valószínű, 
Ihogv egy emléktáblán fogják a z elhalt hősök 
nevét 'megörökíteni. Itt emlíitjüík meg, hogy 
dr. Tóth Gyula osztá'lviegyző az olasz harc-
téren ellenséges, golyótól találva, hősi halált 
halt . A gyalogezred tartalé-
kos főhadnagya volt, aki hivatalnoktársai 
körében nagy rokonszenvnek Örvendett. 

— Előadás az anyák részére. A Felebaráti 
Szeretet Szövetség kebelében .alakult Kertbéri ö 
Társaság v.asárnap délután tartotta meg első 
szakelőadását a városháza közgyűlési termé-
ben. Szamossyné Tóth Margit magas és lelkes 
elnöki megnyitó beszédet tartott, amely után 
Czajlik István, .a szabadkai földműves iskola 
igazgatóin tartott .alapos szakértelemről tanús-
kodó előadást, a száz négyszögletes parcellák 
megműveléséről. Ezután dr. Pártos Zoltán 
alsótianvni orvos értékes és érdekes előadása, 
következett, .amelyet a közönság mindvégig 
fokozott 'figyelemmel hallgatott. Pártos dok-
tor a gyermekhalandóság okaival foglalkozott 
és kifejtette, bogv a lányokat is, ugy mint az 
asszonyokat, ki kell oktatni .a gyermekápolás-
ra. A nagy tetszéssel fogadott előadás után 
Tteöli- Ivánné szólalt fel és bejelentette, hosrv 
a Felebaráti Szeretet .Szövetség keretében mű-
ködő anya- és gyermekvédelmi esonort a gyer-
mekhalandóság csökkentése érdekében támogat 
ni fogja a hatóság munkáját. Megalakítják az 
anyák iskoláját, amelynek vezetésére dr. Pár-
tos Zoltánt sikerült megnyerni. Az anyák is-
kolája legközelebb már meg í.s kezdi előadás-
sorozatát a. különböző társadalmi osztálybeli 
asszonyok kioktatására. 

— A kö7éoeuróoai szövetség. Naumann 
Frigyes, német közgazdasági írónak már nem 
egv könyve jelent meg a . háború folyamán. 
Németország és Ausztria-Magyarország között 
a háború után vámuniót létesíteni, egyik ki-
mondott célja. Meggyőző hozzáértéssel kezeli 
ezt a kérdést és máris nagy azoknak a száma, 
akiket az arra illetékes tényezők közül ^meg-
nyert a vámunió eszméjének. Most megjelent 
és ugyanennek a. célnak érdekében megirt 
könyvéből vesszük .a következő passzust: 

— Mindenki, aki részt vesz ebben a. világ-
háborúban, érzi, hogy a jövőben a kis- és 
a középhatalmaik ne.m űzhetnek többé nagy-
politikát. A qnantitásról alkotott fogalmaink 
alaposan megváltoztak. Cs.a.k az egészen nagy 
államok jelentenek még valami önállót, a ki-
sebbek már csak a nagyobb államok viszály-
kodásainak a kihasználásából élnek, vagy pe-
dig külön ki kell kérniük a nagyok engedélyét, 
ha valami .szokatlan mozdulatot akarnak ten 
ni. A szuverenitás, amely alatt a világtörté-
nelmi elhatározás szabadságát értem, a föld-
gömbnek csak igen kevés pontján halmozó-
dott föl. Bár még távol v.a.n az „egy akol egv 
pásztor" ideje, de elmúlt az ideje már annak 
is, amikor kis- és középnagyságú pásztorok 
id'e-odahajitbatták nyájaikat Európa mezőin. A 
politikát a nagyüzem és' szervezettség szelleme 
hatja. át. Már nem országokról, hanem, hogy 
Bhodes Cecil kifejezésével éljek: „földrészek-
ről" gondolkodunk. Amely állam kicsiny és 
önálló akar maradni, önmagától lesz a nagy 
hatalmi csoportok alakulásai folytán függővé. 
Ez a forgalom és a hadseregek központi tech-
nikájának a következménye. Amely államnak 
nincs szövetségese, .az izolálva, kövekezöleg 
veszélyeztetve van. Az államkötelékek és tö-
megálla.mok most következő történelmi kor-
szakában Poroszország egymagában túlságo-
san kicsiny fi az Németország is, tnlkicsi egy 
magában Ausztria és külön Magyarország is. 
Ezen államok közül egyik sem bír el egy világ-
háborút. Gondoljatok csak arra, ha mi, biro-
dalmi németek kénytelenek volnánk egyma-
gánk harcolni, vagy Ausztria-Magyarország 
nak egymagában kellene védekeznie. Ez többé 
nem megy. Ennek vége. Azért a közép európai 
szövetség nem véletlen, hanem szükségszerű-

ség. Még ha az ember nem is lelkesednék érte, 
akarnunk kell azt, ment nélküle a dolgok sok-' 
kai rosszabbul áldanának. Értelem alatt pedig 
a felismert szükségszerűnek az önkéntes meg 
tevését értjük. 

— A jókor jött rosszul lét. A szegedi tör-
vényszék büntetőtanáosa hétfőn délelőtt And-
roviczlcy Etel 28 éves leány bűnügyét tárgyal-
ta, aki 1913 junius 25-én Nemes-Nagy Józsefné 
lakásába álkulccsal belopózott és onnan 50 
koronát ellopott. A tárgyalás menetét egy in-
cidens zavarta meg. A kihallgatások befejezé-
se után a vádlott rosszul lett, végigvágódott a 
földön és epileptikus görcsöket kapott. A sze-
rencsétlen teremtés ellen egy izben már volt 
főtárgyalás, de .azon éppen betegségére való 
tekintettel elrendelték elmeorvosi megfigyelé-
sét, liogy a beszámithatóság kérdése tisztázód-
jék. Most épen az jorvosszakértői vélemény 
fölolvasása közben történt, hogy a lány lezu-
hant a vádlottak padjáról a földre, az arca 
elkékült, a .szája habzott s az egész testében 
ellenkező .irányú görcsök léptek föl nála. Dr. 
Berger Mór és Gyuricza Sándor törvényszéki 
orvosok azonnal segítségre siettek s élteit egy 
néhány perc, amig ,a vádlót magához tért. Mi-
után Berger és Gyuricsa törvényszéki orvosok 
odanyil,átkozták, hogy Androviezki Etel sú-
lyos ihystero-ep.ilepsziában .szenved, a törvény-
szék al vádlottat fölmentette. 

—- Megnyílik a szabadkai Ideiglenes 
s z í n h á z Szabadkáról jelentik: Holnap vagy 
Ihoiiniapufán megjelennek a hirdetési táblákon 
Nádass.v József színtársulatának előleges 
'színházi jelentésről é s béirletlbirdetésről' szóló 
plakátjai. Az ideiglenes városi .szinlház no-
vember 18-án megnyílik. A megnyitó előadás 
ünnepélyes lesz. Az Ízlésesen, szépen átala-
kított Pest szállói nagy terem 'fehér-kék .ara-
nyozott páholyaival, sürii padsoraival intim, 
kedves berendezésével meg fogja 'lepni .a kö-
zönséget. A megnvitó előadás ünnepi műsora 
a következő: 1. Ünnepi nyitány. El já tsza a 
városi zenekar Lányi Ernő vezénylete írnél-
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