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

Ellenőrzik a rokkant katonákat. 
— A miniszter az álrakkantak ellen. — 

(Saját tudósítónktól.) Falábak koppan-
nak a Széethenyi-téren, béna karok lógnak 'tét-
lenül, sánta lábak ringanak végig a tömegek-
ben és az emberek szánakozó fájdalmas arc-
cal fordulnak mieg a mi rokkant bőseink 
után. Tisztelet és ihála, szeretet ós szánalom 
a része azoknak, akik a bábomban rokikan-
tak meg a természet szerinti idő előtt. Aján-
dék és jótétemény azoknak, gondoskodás és 
az ép emberek minden támogatása, akik ezt. 
tiszteletreméltó küzdelmeikkel ,nés ,a sors, a 
vél etlen kegyetlenségelben, megérdem lik. 

De szigorú megtorlás azoknak, akik a 
rokkant bősök tiszteletre méltó gárdáját, őket 
•miéig nem illető életmóddal kompromittálj ák. 
Sajnos, ez is megtörténik és szigorú rendsza-
bályokat provokáltak ezek a rokkant para-
ziták ,a hatóság részéről is, mert a nagykö-
zönségnek a rokkantak iránt érzett nemes 
lievüliéeét és rokonszenvező szeretetét elveszí-
teni nem szabad. 

iAz történt ugyanis, hogy . akadtak kato-
nák, akik a saját szerencsétlenségüket saját 
hasznúikra akarják fordítana s néhányan 
ezek közül rendszeres koldulással zaklatják 
a (polgárságot. A polgárságot pedig egy cson-
ka kéz, ogy sánta láb és mellé véres, rémes 
történetek hamar meg tudják indítani éis a 
kolduló rokkant sohasem távozott üres kéz-
zel sehonnan sem. lEz a koldulás pedig a 
rokkantsághoz nem illő dolog1 lévén, a mi-
niszterhez is eljutott a dolog s a miniszter 
erre. vonatkozólag szigorú rendeletet adott ki: 
amely szerint a kolduló rokkant katonáknak 
bármit is tilos adni, mert a katonai unifor-
mist megszégyieuiteni nemcsak nem szabad a 
koldulással, de nincs is erre ok, mert a kincs-
tár a rokkantakról bőségesen gondoskodik. 

'A miniszter rendelete, amely .most érke-
zett le a polgármesterhez, arról is intézke-
dik, hogy a Szegedre érkezett rokkantakat 
és életmódjukat ellenőrizze a hatóság s .min-
den visszaélésről, amit tapasztal, azonnal je-
lentést tegyen. Ugyanis több esetben előfor-
dult már, hogy hivatásos koldusok, akik ka-
tonai szolgálatot sohasem teljesitetteik, tilos 
utón szereztek elnyűtt uniformist és a rok-
kantsággal akarták saját szán,alomra,méltó 
külsejük me ginéi tó hatását fokozni és az ala-
mi zsn a j öveid elmüket n övein i. 

— A külügyminiszter a királynál. Bécsből 
táviratozzák a Budapesti Tudósitó-nak: A 
király báró Burián István közös külügymi-
nisztert hosszabb magánkihallgatáson fo-
gadta. 

— A városatyaválasztások. Hétfőn délután 
öt órakor népes, értekezlet volt az ipartes-
tület székházában, amely a városatya vá-
lasztásokkal foglalkozott. Szakáll József 
ipartestületi alelnök vezette a tanácskozást, 
amelynek eredményét annyival nagyobb ér-
deklődéssel várták, mert ennek a jelölésnek 
nagy befolyása szokott lenni a jelölésekre. 
A kilencedik kerületben nem jelölt a'Z érte-
kezlet, a második és harmadik kerületben 
csatlakozott az eddigi hivatalos jelöléshez, 
mert a jelölteket érdemes és értékes embe-
reknek tar t ja . Az ipartestületi értekezlet je-
löltjei tehát: 

A második kerületben: Kőrösy István 
postafőnök, Valihora István bankigazgató és 
Tőrös Sándor pénzügyigazgató. 

A harmadik kerületben: dr. Hollós Jó-

zsef 'főorvos, Telbisz Károly bankigazgató és 
dr. Tonelli Sándor kamarai titkár. 

— A szén. A városi gőzfürdőt tudvalevően 
szénhiány miatt, be kellett zárni. Azonkívül 
az a veszedelem is fenyegetett, hogy a szén-
hiánv miatt a vízmüvek üzeme is megakad1. 
A polgármester a sok sürgető intézkedésre 
vasárnap azt a megnyugtató választ kapta, 
hogy rövidesen két vaggon szén' érkezik 
Szegedre. Tudomásunk szerint a városi 
üzeméknek annál sokkal több szénre van 
•szükségük, semhogy e'zzel ,a mennyiséggel 
minden' aggodalmat meglehetne szüntetni. 
Ajánljuk a polgármester ur figyelmébe Wim-
mer 'Fülöpnek a javadalmi bizottság ülésén 
felvetett ideáját, amely szerint meg kellene 
próbálni a szenet hajón szállítani. 

— A fogorvo nál. A tanyai m gyar beci-
helődik a városba és mintán nagy fájdalma-
kat okoz. neki az odvas zápfoga, .felkullog a 
fogorvosi műterembe. Egy ideig vár az elő-
szobában nézegeti a falon függő képeket és 
amikor már elunja a várást, megszólal: 

— Nem várakozni gyüttem ide, lianem 
fogat húzatni. 

iA szóra nem kap választ, hát csak vár, 
egyre vár mind türelmetlenebbül, mig végre 
nyílik az ajtó, amelynek a küszöbén meg-
jelen a. fogorvos. 

— iBemöhetök-é mán? — kérdi a ma-
gyar. Fogat köllene húzatni. 

— (Lelhet, — válaszol a fogorvos. — A 
.magyar ibekullog a müteremlbe és beleeresz-
kedik a. karosszékbe. 

— Tudja tekintetiös ur, vótam én mán 
evvel a rossz foggal a tanyai doktormá, de 
nem hagytam vele kihúzatni, pedig két ko-
ronáért .akarta elvégezni. Hanem maga ki-
h uzhati. 

Az orvos hozzá fog a művelethez és egy-
kettőre künn van a tanyai .páieens foga. 

— Sebösen csinálta — szólt mosolyogva 
a magyar. (Hát mi lösz a ifizettség tek in te-
tős ur? 

— Hat korona — válaszolt a fogorvos. 
— Hogy lőhet az, hogy magánál három-

szoros a 'fizetség? — érdeklődik a magyar. 
— Hát tudja bátyám uram — válaszolt 

a fogorvos — nekem hússal kell élnem és 
nem főzelékkel, hogy erőm legyen. Már pe-
dig erő kell az ilyen mesterséghez. A hus 
pedig drága. 

Egy-két percig elgondolkozik .a magyar, 
•majd megszólal: 

— Ugy mondják, hogy drága. De a fene 
teremti, azt látom ám, hogy a osont még 
drágább, mert egy deka csontéi- fizetők én 
most magának hat koronát. Magának tokin-
tetös ur jobb dóga van még .mint a mészá-
rosoknak. 

— Szegedre is megérkezett a bevonulási 
rendelet, A szegedi katonai ügyosztályhoz 
hétfőn megérkezett a honvédelmi miniszté-
rium rendelete az íujrasorozottak bevonulá-
sáról. A rendelet szerint december 6-án be 
kell vonulni az IS93—93—04-ák évfolyambe-
lieiknek, továbbá az 1878-tól 1890-ig tejedö 
korosztályoknak. Tehát be kell vonulmok 
mind,azoknak, akik az nj sorozáson eddig be-
váltak, illetőleg akiket november 30-ig al-
kalmasnak nyilvánítanak. 

— A nagykikindai esküdtbíróság elnöke. 
A szegedi Ítélőtábla elnöke a nagyikikindai 
törvényszéknél az 1916. év tartamára esküdt-
birósájgi elnökül Bacsov Lehel törvényszéki 
elnököt, helyetteséül pedig Békefy Jván tör-
vényszéki bírót jelölte ki. 

Festi abábomagy kitüntetése. A király 
Festi Lehel .altábornagynak, akii parancsno-
ka volt a szegedi II. honvédkerületnek, had-
osztályának a,z ellenség előtt kiváló és ered-

ményteljes vezetése elismeréséül a hadidi-
szitményes 2. osztályú vaskoronarendet ado-
mányozta. 

— A budapesti egyetem köszönete Sze-
gedhez. A város 200 koronát küldött a buda-
pesti tudományegyetem rektorának, a harc-
térről visszatért szegény egyetemi hallgatók 
segélyezésére. 'A rektor az alábbi levélben 
köszöni meg az adományt: 

— Igaz örömmel látom, hogy a magyar 
társadalom tagjai mily gyorsan és meleg 
szívvel karolják föl a tudományegyetem 
Rektorának abbeli törekvését, hogy a harc-
ból visszatérendő egyetemi hallgatók segitő-
kezet nyerjenek. Midőn az adományozott két-
száz korona átvételét ezennel elismerem, egy-
úttal a nagylelkű adományért az 'Alma Ma-
ter hálás köszönetét tolmácsolom. — Haza-
fias üdvözlettel Beöthy Zsolt, rektor. 

— Kávéházi tehenek lesznek Akármilyen 
furcsán is hangzik ez, a tejhiány és a ható-
nági intézkedés folytán a kávéházak kényte-
lenek a tejbeszierzés egész kezdetleges mód-
iához visszatérni. 'Mivel tejet nem kapnak 
és reggeli nyolc órán tul nem is árusíthat-
nak tejes kávét a csecsemők és betegek rová-
sára, ugy akarnak segíteni magukon a ká-
vésok, hogy tejelő teheneket vásárolnak és 
igy azoknak a tejét olyan célra, használhat-
ják föl, amilyenre akarják, iA kávéházi tehe-
neiket bizonyára kitörő lelkesedéssel fogad-
ják majd a törzsvendégek éis fényképüket a 
törzsasztalon helyezik el. A kávésok pedig 
saját egzisztenciájuk érdekében önkénytele-
nül is n öveszteni fog ják ia. városi tej ter me-
lést, ami minden esetre (előnyös. — A tej-
ügyben a következő sorokat küldték be hoz-
zánk: A betegek csak városi tiszti orvosi ,bi-
zonyítványra kapnak tejiet. A hatóság azon-
ban nem állapította meg, hogy a tiszti orvos-
nak mekkora dij jár a bizonyítvány kiálli-
tásáért, illetve a beteg megvizsgálásáért. 'En-
nek a megállapítása pedig nagyon fontos 
lenne, mert a drága tej ezáltal még teteme-
sebben drágább lesz a betegek részére. 

— Pozsony hadikölcsön-jegyzését nem 
hagvta jóvá » miniszter. Pozsonyból jelentik: 
A törvényhatósági bizottság a múlt hónap 
végén tartott rendkívüli közgyűléséiben elha-
tározta. hogy öt pozsonyi pénzintézet aján-
latát elfogadva, egyenkint 500.000 koronát 
jegyez a kérdéses intézeteknél a harmadik 
hadikölcsönm (A város jegyzése ily módon 
harmadfél millió koronát tett volna ki, mély 
összeget az öt intézet bocsátotta volna Po-
zsony városának rendelkezésére, .még pedig 
jövő évi junius végéig 4 és háromnegyed, 
azontúl az 1917. óv végéig 5 százalék kamat 
mellett. A belügyminiszter azonban tegnap 
érkezett rendeletével feloldotta a közgyűlés 
határozatát; a miniszter csak .az esetiben lett 
volna hajlandó a jegyzést jóváhagyni, ha a 
város a jegyzett összeget az 1917. végéig le-
fizette volna. 

— Hol a cukor? Néhány nap óta isme 
ezt a kérdést lehet hallani Szegeden minden-
felé. Ha az ember (bemegy a (fűszereshez, a 
n agykereskedőihőz, a 'cseniegiR-kereskedlásbe, 
mindenütt azt .mondják, nincs fehér cukor. 
(Semmilyen alakban sirne®; se kocka, se tör-
melék, ®e darabos, se kristályos. A cukor el-
illant, pedig mint kétségtelen ibeigíazolást 
nyert, a múlt hónapban 16 v.agigon cukor ér-
kezett Szegedre. Selyem-cukort és másféle 
édességet, annyit kaphat az ember, amennyit 
akar és sokkal olcsóbban, mint azelőtt. A 
közélelmezésire szolgáló cukrot azonban el-
tüntették, hogy miért- és kinek az érdekében 
arra válaszoljanak a derék cnlkorbüvészek. 

— Munkásházak építése. A Felebaráti Sze 
retet Szövetség Munkásház-épitő bizottsága 
vasárnap dékőtt előkészítő értekezletet tar-
tott a tanítóképző imtélzet zenetermében. Az 
értekezletet, amelyen néhány előkelő úrnőn 
ikivül szép számmal jelentek meg a mimikás-
bázakra igényt tartók közül is, Mennyen 
Lászlóné, a Felebaráti SzeretetSzö vétség 


