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A török Vörös Félhold képeslevelezö-

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos B1 

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Taschler József temetése. 
(Saját tudósít ónk tói.) Impozáns részvét 

•mellett temették el csütörtök délután Tasch-

ler Józsefet, aki Iránt a végső tisztes-vége al-
kalmával az az átható szeretet nyilatkozott 
meg, 'aminek élvezője 'lelhetett élete során. A 
megilletődött arcokon meglátszott, hogy egy 
jó embert, igazságos birót, vidám kedélyű 
bohémet, kegyes szivü, minden szépért és jó-
éit lelkesülő igaz ífénfiut temetnek, aki nagy 
ismerője volt az életnek és ennek a nagy is-
meretnek a révén barátokat és miegtböcsülő-
ket tudott szerezni nemcsak a maga szemé-
lye számára, hanem a különféle változatok-
ban megnyilvánuló működés© részére is. Eb-
ben a városban, ahol Taschler J ó — i l öl-eső-
je ringott és ahol harmonikus íTtének .nagy 
részét eltöltötte, nemcsak mindenki ismerte 
őt, hanem testvéreként szerette is, mert. meg-
nyerő. mindenkit lenyűgöző kedves egyéni-
sége foglalatja volt a jóságnak, a szeretet-
nek és annak a. páratlan kedélyből fakadó 
humornak, ami külön-külön is alkalmas a hí-
veik és tisztelők szerzésére. 

Félhárom If-elé már nagy csoportokban 
igyekezett a közönség a Teleky-utcai ház elé, 
ahol Taséhler József végtisztessége lefolyt. 
A koporsó mellett a gyászoló család tagjai 
helyezkedtek el és a temetésen megjelent a 
város (főispánja, a (polgármester, a város ta-
nácsa, a klérus, a királyi tábla és főügyész-
ség, a törvényszék, a járásbíróság, az ügyész-
ség, az ügyvédi és közjegyzői kamara tagjai, 
számosan az orvosi kariból, a Dugoini'CS-tár-a-

fiff, a „T.i/za"-evező.s egylet tagjai, irók, mű-
vészeik, -a színtársulat testületileg és újság-
íróik, egyszóval megjelent a város közéletének 
összessége, a nép apraja-nagyíj®, hogy elbú-
csúzzanak a korán elköltözöttől, mindenki 
szeretett és szerető kedves Jóskájától. 

A temetési szertartást fényes segédlet 
mellett Szikra Lénárd minorita házfőnök vé-
gezte és a búcsúztató éneket Erdélyi felsővá-
rosi kántor -mondta. Az elhunytnak megadta 
a végtisztességet a színtársulat is. -A színé-
szethez való hozzátartozandóságát mindig 
hangoztatta Tascliler József, aki pár év előtt 
üdülő helyéről azt. irta magáról egyik isme-
rőséwe-k, bogy ő a magya.r szinészeti művé-
szet minisztráló gyermeke. A szintársulat 
tagjai Rádió Rezső karmester vezetése mel-
lett ímegilletőd'ést keltően énekelte a „Mért 
oly iborus" kezdetű gyászdalt, aminek elhang-
zása után a koporsót a gyászkocsira helyez-
ték és megindult a szomorú menet a deszkást 
temetőibe, ahol örök pihenőre helyezték 
Taschler Józsefet. 

Megható részlete volt a temetési szer tar-
tásnak, hogy azt az elhunyt édes anyja, a 
sze-lid lelkű és fehérhajú matróna, özvegy 
Tascibler Józisefné a gyászház ablakából 
könnybe lábadt szemmel nézte végig, mert 
gyengélkedése miatt családja tagjai nem en-
gedték meg, Ihogy végső útjára kisérje a fiát 
akit az anyai szív szerető és féltő gondjáva 
kisért egy életen keresztül. 

— A horvát regnikoláris bizottság ülése. 
A iMagyar Távirati Irodá-nak jelentik Zág-
rábból: A horvát regnikoláris küldöttség teg-
nap dr. Bauer Antal érsek elnökié-ével ülést 
tartett, amelyen báró Skerlecz Iván bán is 
jelen volt. Az ülésen elfogadták és hitelesí-
tették a kis közös elmer dolgában a magyar 
regnikoláris küldöttséghez intézendő nunci-
nmet, amelyet most KrUkovics Viin-do előadó 
fog eljuttatni a magyar regnikoláris küldött-
ség elnökéhez. A iStaresevics-párt nuncium-
tervezetét, amelyet a többség elvetett, csatol-
ni fogják a jegyzőkönyvhöz. 

— Az osztrák kereskedelmi miniszter 
Budapesten. A Budapesti Tudósító jelenti: 
Dr. Spitzmüller Sándor osztrák kereskede-
femiigyi miniszter dr. Jonas titlkár kíséreté-
ben Budapestre érkezett. A délelőtt folya-
mán a. kereskedelemügyi minisztériumba 
ment báró Harkányi János kereskelemügyi I 
miniszter .meglátogatására és vele hosszabb 
ideig tanácskozott. Dr. Spitzmüller mlég csü-
törtökön visszautazott Bécsbe. 

— Kitüntetés. A hivatalos lap csütörtök' 
száma közli, högy a király Kerner Lajos 
déli vasúti felügyelőt a Ferenc József-rend 
lovagkeresztjével tüntette ki. Ezzel a kitünte-
téssel a ununk a és szorgalom nyert© cl szép és 
.méltó jutalmát. A legfelsőbb elismerés, amely 
iKernar Lajost érte, ugy a vasúti leszámoló 
hivatal tiszti karában, mint a város társadal-
mában is nagy örömet keltett. 

— Részeg, cseh katonák garázdálkodása, 
A városi tanács csütörtöki üléséből a követ-
kező átiratot intézi a szegedi katonai állo-
í n áispa ra nesn oksághoz: 

Tekintetes kdjonai állom áspa ranesnokság 
Szeged. 

.1915. decetnlber lő-ükón éjjel tizenkét óra-
kor egy Bemer nevű tüzér tüzmestep. telefo-
non jelentette <a! városi tűzoltói akitanyában 
levő mentőállomásnak, hogy a 'Kelemen-utca 
3. sz. házban levő Haggenmaéher-féle sör-
csarnokiban egy katona összeesett. A tűzmes-
ter kérte a mentőket. lA mentők kivonultak 
Németh .Sándor ós Szabotovits (Miklós szemé-
lyében. A helyszínére érkezve, részeg állapot-
ban, teljesen öntudatlanul és félig meztele-
nül találták Bozl Károly huszonnégy éves. 
28-ais. 3-ik menetszázadbeli katonái, akit be-
szállítottak a cs. és kir. esapatkódházba. A 
katonával együtt voltak Hammerseh midt 
János 28-as őrmester és még több cseh ka-
tona, akik a nevüket nem mondták .meg. Va-
lamennyien leittasodtak. A katonák, különö-
sen Hammerschiiüdt őrmester, gorombáskod-
tak a mentőkkel, azokat kidobták a mentő-
kocsiból, az ablakokot betörjék, a kocsi fé-
nyezését és berendezését megrongálták. A 
botrány és a károk különös okozója Hammer-
schmidt őnmester. A kiét tábla mintázott 
üveg tizenkét korona, a fényezés és berende-
zés helyreállítása negyven korona. Tisztelet-
tel kérjük, hogy az 52 korona kár megtérítése 
iránt intézkedni -méltóztassék. Ez alkalom-
mal kérjük azt is, bogy szíveskedjék réget 
vetni ezen garázdálkodásnak. amelyed) még 
ellenséges állam területén sem volna szabad 
megtűrni. 

Balogh, előadó, tanácsos. 

Az állomásparancsnokság bizonyára in-
tézkedni fog, bogy egysze.rsmiiidcnk.orra vé-
get vessen már a cseh katonák garázdálkodá-
sának. 

— Miért öntik el a vadvizek a földeket. 

Ismeretes, bogy a szegedi gazdák állandóan 
panaszkodtak a polgármesternek amiatt, 
hogy a Nádas-tó teljesen megtelt vízzel, 
annyira, hogy több vizet nem fogad be. En-
nek a visszás állapotnak az az oka bogy a 
tó lefolyása töltéssel el van zárva. A ható-
ság a gazdák panaszát áttette a dorozsmai 
főszc.lgabirósághoz, mint amely hivatva van 
megállapítani, jogos volt-e töltés építése. Dr. 
Somogyi Szilveszter pol gármester, dr. Tu-
róczy Mihály főügyész és Katona 'Béla aradi 
műszaki tanácsos -kiszálltaik a helyszínén, 
hol megállapították, hogy az Algyői Ármen-
tesitő Társulat záratta el a viz lefolyását, A 

mikor a hatóság a töltés kinyitását kérte, a 
társulat a földművelésügyi miniszter által jó-
váhagyott szabályzatára hivatkozott. A sza-
bályzat szerint a társulatnak joga van. olyan 
helyeken is töltést létesíteni, ahol ez a töltés 
emeltetett, sőt Csengéién és a kisteleki ha-
tárban is csináltathat gátat, ha jónak látja. 
Miután a szegedi hatóságnak az a véleménye, 
hogy az elzárási jogosultságnak megvan a 
sorrendje és ez a sorrend' Csengelénél kez-
dődik, a társulatnak a Nádas-tó vizét nem 
áll jogában elrekeszteni. A töltés mérhetet-
len károkat okoz a környékbeli gazdáknak, 
akik érthető izgatottsággal várják a végle-
ges döntést. 

— Jegdity Artémia bünügye a szegedi 
tábla előtt. Megírtuk annak idején, hogy 
Jegditll IArtériáit, a desziki (rablógyilkost 
másfél évi börtönre itélte a szegedi törvény-
szék tyúklopásért. A közveszélyes .gonosz-
tevő, aki már hétszer szökött meg vakmerő 
módén a büntetésének leülése elől. legutóbb 
Szegeden került ismét kézre. Ezúttal erősen 
megbilincselve .szállították a detektívek 
Nagy kik indára, ahol most egy kisebb bűn-
ügyért tölti ki a büntetését. A szegedi Ítélő-
tábla fellebbviteli tanácsa csütörtökön, foglal-
kozott ia tyúklopás! üggyel. Jegdityet nem 
vezették elő a tárgyalásra, .mert tartottak at-
tól, Ihogy ismét -megszökik. A fejebbvit;'l.i tár-
gyaláson Biró Vilmos kúriai bíró, az ügy re-
ferense ismertette Jegdity Artémia bii.nl aj-
-stroinát. Ökereszturi születésű, negyvenhá-
rom éves,, ipéikséget tanult. Hosszabb ideig la-
kott Szerbiáiban és Szlavóniában. A belgrádi 
törvényszék 1895-ben -öt évi Ifegyhéara itélte 

i pénzhamisítás miatt. A -múlt évben a szabad-
kai törvényszék hat liónapra itélte lopás mi-
att. Ezt a büntetését most tölti ki. A desziki 
rablógyilkossá g ügyében még nem (fejezték 
be a vizsgálatot. A mitrovicai fegyintézetből 

| 19-14 őszén szabadult. Elment Törökkanizsá-
ra. liogy a főszolgabiréságitól elkérje a mun-
kakönyvét. A munkakönyvét azonban nem 
kaipta ineg, azt mondták neki. begy elő! bhku 
tatni kell az ebiélete iránt. Decem(l>erl>eu l>e-
jött .Szedredre, ahol .niostohainővéréniél, Joniio-
vics Obráduó kofa asszonyiról lakott, kártyá-
zásból élt. É.iszakánkint a! korcsmákban dor-
bézolt. A tyúklopásokat áprilisban követte el. 
nővérének azt mondta, bogy olcsón vásárolt® 
az aprójószágokat. Az Ítélőtábla. Jegdity Ar-
témia büntetését -másfél évről fölemelte két 
évi börtönre. 

— Körözik Rózsa Sándort. A Rendőri 

Közlöny legutóbbi száma közli, bogy a sze-
gedi törvényszék köröző levelet adott ki Ró-

zsa Sándor szegedi születésű kőmives ellen. 
Azzal vádolja az ügyészség, hoigy 1915. már-
cius elsején Szegeden két katonával mula-
tott, mulatozás közben az egyikkel összeszó-
lalkozot, revolvert rántott és rásütötte. A 
revolver azonban csütörtököt mondott. Rózsa 
Sándor eltűnt Szegedről, most körözik szán-

dékos emberölés kísérletének büntette miatt. 

— Egy darab kenyérért hat havi fogház. 
Tavaly októberten a kunágotai határban 
szántott Varga Imre, akinek a kocsija az ut 
szélén állott. Arra ment egy román vándor-
legény: Karbnnár Gábor, észrevette a gaz-
dátlan kocsit és keresgélni kezdett az ülés 
alatt. Talált is egy kendőbe kötve egy darab 
kenyeret, meg két zsebkést. Magához vette 
a csomagot és félrevonult, hogy a kenyeret 
elfogyassza. Varga észrevette a lopást, utána-
szaladt, elvette tőle a kenyerét és megverte. 
Csütörtökön tárgyalta ezt az ügyet a szegedi 
törvényszék. Varga állítása szerint Karibu-
nár botot emelt rá, sőt lkést rántott, bogy a 
csomagot ne kelljen visszaadni, de a vádlott 
ezt határozottan .tagadja. Karbnnár az eset 
-megtörténte óta vizsgálati fogságban van, 
onnan hozták fel rabruhában — egy darab 
kenyér miatt. Az ügyész a legenyhébb bünte-
tés alkalmazását kérte, mire a szegedi tör-
vényszék Póhay tanácsa rablás büntette mi-
att hat havi fogházra itélte a beismerésben 
levő vádlottat. 


