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— A haditermény szegedi kirendeltsége. 
A belügyminiszter hétfőn a következő rende-
letet intézte dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mesterhez: „Utalással a Haditermény kiren-
deltségek szervezése tárgyában f. évi 125853. 
sz. a. kiadott intézkedésemre, értesítem, hogy 
az ezen rendeletemben érintett törvényható-
ságok egy részére vonatkozóan a tárgyalá-
sok befejeztetvén, ezekre nézve a következők-
ben döntöttem: Csanád vármegyére nézve 
székhely Makó, megbízott a Mnkői Ipar- és 
Kereskedelmi Társulat. Csongrád vármegyé-
re, valamint Hódmezővásárhely városra néz-
ve székhely Szentes, megbízott a Szentesi 
Takarékpénztár Részvénytársaság. Szeged 
szab. kir. városra nézve meghízott a Szeged-
Csongrádi Takarékpénztár." 

— Lengyel-magyar testvéresülés az Ár-
pád-szobornál. A Pusztaszeren évenként szep-
tember első vasárnapján rendezni szokott 
Arpád-ünnepély a háború miatt az idén el-
maradt. Csupán a Szeged székhellyel alakult 
Árpád-egyesült igazgatótanácsának tagjai dr. 
Becsey Károly elnök vezetése alatt mentek ki 
Pusztaszerre. Az egyesület koszorúját Zseny 
József tette le Árpád szobrára, fen költ sza-
vakban emlékezvén meg Árpád fejedelemről, 
a nemzeti alkotmány megalapozásában nyil-
vánvaló bölcs kormányzatáról s nemzeti lé-
tünk fentartásában a mai nemzedékre há-
ramló honvédelmi kötelezettségekről, majd 
imaszerű fohászban kérte az ország megol-
talmazását. A szobor köré összesereglett pusz-
tai népsokadalom Dinka József pusztaszeri 
plébános vezetése alatt megható áhítattal éne-
kelte a hazafias és egyházi énekeket. Lelke-
sedést keltett a lengyel legfőbb nemzeti bi-
zottság budapesti elnökségének, lovag Stami-
rowski és báró Sijntinisnek Pusztaszerre inté-
zett következő távirata: 

— Ezer vihar között rendületlenül állott 
és fog állani Magyarország. S most, amikor 
a fennen szárnyaló büszke turulhoz újra csat-
lakozik a feltámadó fehér lengyel sas, e nap-
nak szelleme hozzon boldog jövőt a két test-
vér nemzetre. Éljen Magyar és Lengyel-
ország.'j , 

Az Arpád-egyesület elnöksége a len-
gyelnemzeti bizottsághoz a következő üd-
vözletet intézte: 

— Amikor honszerző Árpád fejedelmünk-
nek Pusztaszeren álló szobránál fegyvereink 
győzelméért a Magyarok Istenéhez fohász-
kodunk, a lengyel nemzeti bizottság üdvöz-
letét azon hő kívánsággal viszonozzuk, vajha 
visszahozhatnánk a legendás szép időket, 
amikor a magyar turul és a lengzel sas ha-
talmas röptükkel együtt uralták országaink-
nak a Fekete s Balti-tengerek közötti hatá-
rait. 

Lelkesedést keltett még az ünnepségen 
Pivány Jenőnek, az Amerikai Magyar Nép-
szava levelezőjének üdvözlete, melyben az 
amerikai magyaroknak az ország megvédel-
mezésében való kézséges részvételét tolmá-
csolta. 

— önkéntesek bevonulása. Azok az egy-
évi önkéntesek, akiknek valamelyt külön-
leges fegyvernemhez legkésőbb augusztus 
27-ig kellett bevonulniok, engedély kaptak 
arra, hogy fölavatásuk végett az illető csa-
pattesthez szeptember 9-ig vonuljanak be. 

— Kitüntetés. Dr. Rósa Pál szegedi ügy-
védet, a 46. gyalogezred főhadnagyát, az el-
lenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért a 
signum laudis-szal tüntette ki a király. Kósa 
már kétszer sebesült meg az olasz fronton és 
mikor még zászlós volt, az első osztályú 
ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. 

— 9000 kiló réz. Bokor Pál polgármester 
helyettes a városi tanács hétfői ülésén jelen-
tette, hogy a fémrekvirálás befejezést nyert. 
Beszolgáltattak Szegeden 4565 kiló vörös és 
3067 kiló sárgaréz tárgyat, azonkívül ónt 
és ólmot is. A vaskereskedésekben átvett 
fémek súlya ebben a menyiségben nem 
foglaltatik. 
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- - Hősi halál. Blumeníhal Béla, liadapród-
jelölt őrmester az olasz harctéren ellenséges 
golyótól találva hősi halált halt. Az elesett 
hős édes anyját, Blumenthal Idát Kratschzoll 
ezredes a következő sorokban értesítette: 
Sajnálattal értesítem, hogy Blumenthal Béla 
hadapród-őrmcster az augusztus hó 17-én 
vivott védelmi harcainkban mindvégig kiváló 
bátorsággal küzdve súlyosan megsebesült s 
kórházba vitetve ott augusztus 18-án hősi 
halált halt. Ezredünk kegyelettel őrzi emió-
két. 

— Az ellenséges államok polgárainak 
vagyona. A hivatalos lap vasárnapi száma 
vendeletet közöl az ellenséges államok pol-
gárainak és lakosainak belföldön található 
vagyonára vonatkozó kivételes intézkedések-
ről. A rendelet szerint a hatóság általában, 
vagy esetről-esetre elrendelheti, hogy az 
ellenséges államnak belföldön lakó polgára 
a belföldön található mindennemű vagyon-
tárgyat, pénzbeli vagy másnemű tartozását 
bejelentsed A hatóság raegtorlásképen meg-
tilthatja a bejelentés alá eső tartozások ki-
egyenlítését vagy értékpapírnak és egyéb 
ingó dolgnak kiszolgáltatását. Felügyelet 
alá helyezheti a belföldön működő oly válla-
latokat és fióktelepeiket, amelyeknek veze-
tése külföldről történik, a felügyelet gyakor-
lására a hatóság fel ügyelőbiztost rendel ki. 

— A főiskolákon is meghosszabbították 
a beiratás idejét. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a rendes beiratási határidőt vala-
mennyi egyetemen és jogakadémián szeptem-
ber végéig meghosszabbította. Az előadások 
ezeken a főiskolákon október 2-án kezdődnek. 
Ugyancsak október 2-án kezdődik a tanítás 
a bábaképzőkben. 

— Rendelet a szénkészletek bejelentésé-
ről. A kormány rendeletet bocsátott ki, amely 
szerint mindennemű szén, brikett és fűtő-
koksz .készletet be kell jelenteni.' A faszén-
készletre a bejelentés nem vonatkozik. A JOO 
métenmázsát meghaladó készletek tekintet 
nélkül arra, hogy kinek a birtokában vannak, 
bejelentendők. A bejelentés legkésőbb 101G. 
szeptember 12-éig bezárólag az 191iíi. évi 
.szeptember 5. napján volt állapot szerint kell 
megtenni a központi statisztikai hivatalnál 
(Budapest, 11. Iteltay Feremc-utca 5/7. szám.). 
A bejelentéshez » polgármesternél kapható 
bejelentő lapot kell li'elhaisználni. 

— Népfölkelő zászlósok. Bécsből jelentik: 
A közös hadügyminisztérium a magyar 
honvédelmi minisztériummal, az osztrák 
landwehrminisztériummal egyetértően elren-

ivedd, 1 biti. szeptember 5. 

delte, hogy ezentúl a mozgósítás egész tar-
tama alatt a hadapródjelöltek, az egyéves 
önkéntesek, a hadiönkéntesek és az egyévi 
önkéntesi karpaszomány viselésére jogosult 
népfölkelésre kötelezettek, valamint a nép 
tölkelő hadnagyá kijelölt személyek ne a 
hadnagyi rangot kapják, hanem közvetlenül 
zászlósokká nevezzék ki őket. Ennek értelmé-
ben valamennyi tartalékos kadét (népfölkelő, 
egészségügyi-, állatorvosi- és gyógyszerész-
hadapródok) tartalékos-, vagy népfölkelő-
zászlós lesz. Valamennyiüket a csapattestük 
parancsnoksága nevezi ki. A hadapródjelöl-
tek gyűjtőnév alatt értendők a rangra való 
tekintet nélkül az összes egyévi önkéntesek, 
az egyévi önkéntesi jogosultsággal a háború 
tartamára önként jelentkezettek, akik a 
tartalékostiszti-iskolát eredménnyel végezték, 
a tartalékos altisztek, akik tényleges szolgá-
latud idején mint egyévi önkéntesek szolgál-
tak, de a tartalékostiszti vizsgát nem tették 
le, a tartalékos, vagy póttartalékos altisztek, 
akik tényleges szolgálati idejükben nem mint 
egyévi önkéntesek s olgáltak, azonban meg 
van erre jogosító tudományos képzettségük 
és a harctéren vitézségi érmet szereztek, ezek 
tehát minden további nélkül zászlósi rangot 
kapnak. 

— ítélet az Ivánka-pörben. A pozsonyi 
törvényszék több hónapra terjedő tárgyalás 
alán hétfőn délelőtt hirdette ki az Ítéletet az 
Ivánka-pörben. A törvényszék Ivánka Imre 
képviselőt három éri fogházra és ötezer ko 
ropa pénzbüntetésre; Hudnay Alajos prépos-
tot egy éri fogházra és ezernyolcszáz korona 
pénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet ím tokul ás a sze-
rint fVánkia és Budnay a szálHitás szervezé-
sében gondtalanul jártak el és lehetővé tet-
ték, hogy az nlszállitók a marillákat etessék 
és itassák és ezzel a lka tornai kincstárt meg-
károsítsák. A tölbbi vádlott közül Stern Hen-
riket lial éri fegyházra és nyolcezer korona 
pénzbüntetésre, Kohn Lajost három és félévi 
fegyházra és ötezer korona pénzbüntetésre, 
Szmetana (fődét három éri börtönre és ötezer 
korona pénzbüntetésre, Goldner Fülöpöt há-
rom éri börtönre és négyezer korona pénz-
büntetésre, Szmetana Samut három évi bör-
tönre és négyezer korona pénzbüntetésre, 

Pro patr ia! 

Blumenthal Ida és egész rokonsága a fájdalomtól megtörve je-
lenti, hogy fia, 

Blumentha l Béla 
hadapródje lö l t -őrmester 

az olasz harctéren augusztus 17-én vivott ütközetben súlyosan megse-
besülve a rá következő napon, augusztus 18-án hősi halált halt. 

Harcainkban mindvégig kiváló bátorsággal küzdött, mig nemes 
életét áruló ellenségünk ádáz golyója ki nem oltotta. 

Szeged, 1916. szeptember 4. 

Blumenthal Ida, (Bástya-u. 17.) anyja, Blumenthal Oszkár öccse, 
Munels Lipót és Matild, özv. Lőwy Józsefné, Székely Gusztáv 

nagybátyja és nagynénje. 


