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— Mire megvénülünk — feleltem és sza-
ladtam. 

Szaladtam, mert tisztában voltain vele, 
liogy egyetlen hely, -alhol van az, aminek lenni 
kell, a pénzesbolt, de ott pénzt épen ugy nem 
kaphatok, mint 'hogyha nem volna. 

t U . v 
— Kövess vezérezredes és Hőfer altábor-

nagy kitüntetése. Őfelsége megengedte, hogy 
kövessházai / töress Ármin vezérezredes, az 
ottomán császári Inakat hadiérmet és az ot-
tomán császári vasfélholdat Mdsturmi lovag 
Hőfer Ferenc altábornagy, az ottomán csá-
szári arany és eziist Imtiaz hadiérmet és a 
bolgár kir. kat. érdemrend nagykeresztjét el-
fogadhassák és viselhessék. 

— A pópa részvéte az erdélyiekhez. Gróf 
Maüáth Gusztáv Károly erdélyi püspök üd-
vözlő iratot .intézett az elmúlt, hónapban XV. 
Benedek pápához abból az -alkalomból, hogy 
szept-embeüben volt második évfordulója 
pápa megválasztásának. E r r e a levélre a bi 
boros államtitkár u t j án a pápa a következő 
levélben felelt: 

-Méltóságos és Főtisztelendő U-r-am! Mél 
tóságodnak e hónap 3-án kelt levele, amiely 
föl tár ja a fölötte szomorú és igen siralmas 
helyzetet, melybe a háborús vak szenvedelem 
miatt az erdélyi egyházmegy-e papsága és 
népe került, igen nagy fájdalommal érintette 
a Szentséges Atyát. Ö ugyanis, mivel atyai ér 
zelemmel viseltetik minden híve iránt, nagy 
szánalomra indul, miidőn fiait szükségben és 
veszedelmek közt sinylődn-i lá t ja . Azonban 
nem csekély vigasztalására szolgál Őszen tsé-
-gónelk a hivek gyermeki szeretetének bizony-
sága, akik ily nagy szorongattatásban sem 
feledkeznek -meg figyelmüket és lelküket a 
közös Atyához fordítani és szerencsés megvá-
lasztásának második évfordulója alkalmával 
-az ő életéért imáikkal a (Mindenható Istenhez 
-dicséretes jámborságga-1 fohászkodnak. lAzórt 
a Szentséges - Atya azzal a megtisztelő föladat, 
fa l bízott meg engem, liogy (Méltóságodnak, 
<a. papságnak és a gondjaira bizott népnek a% 
ő lelke há lá já t kifejezzem és nagy szeretettel 
engedelmezett apostoli áldását, minit az ös* 
szes javaknak zálogát közöljem. 

— Szegedi tisztek kiiüntetése. A király 
megengedte, hogy Welmer J akab 46. gyalog-
ezredben -százados a württembergi királyi ko-
ronarend lovagkeresztjét a kardokkal, Je-
nisch János 7. iitászzászlóaljbeli százados a a 
ottomán császári MedsChidjéroend 4. osztá-
lyát, Reinhardt -György 3. honvéd huszárez-
redből i huszár a hessend nagyhercegségi vi-
tézségi érmet elfogadhassa és viselhesse. — 
Dr. Pirkner lEde és Dlauchy Guidó F-erent?, 
3. honvéd huszárezredlbeli hadnagyoknak az 
ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk 
elismeréseül a legfelső d-icsérő elismerés tud-
tul adatott. . , 

— Adomány az erdélyi menekülteknek. 
A iSzegedi Vásár- és iHuspénztár 50 koronát 
küldött -az erdélyi menekülteknek Deési -Béla 
igazgatósági tagjának elhunyta alkalmából 
kos-zoru megváltásként. 

—Kitüntetett alispánok és polgármesterek 
A király a háborúban szerzett érdemeiknek 
elismeréseül Jankó Ágoston Torontál, Feren-
czy Sándor Temes és Issekutz Aurél -Kr-assó-
Szöróny megyei alispánoknak, Geml József 
temesvári, dr. Rezuch-a István verseoi és Pre-
fuma -Béla újvidéki polgármestereknek -a ha-
didiszitményes Ferenc József-rend fi-sztike-
resztjét adományozta. — Vácz János fehér-
templomi polgármestert a hadidiszitrnényes 
Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntet-
te ki a király. 

— Nagyváradon este tiz órakor minden 
nyilvános helyiséget be kell zárni. Nagy-
váradról jelentik, hogy a rendőrség intézke-
désére október 10-ikétől kezdve este tiz óra-
kor minden kávéházáig vendéglőt, kabarét, 

mozit és színházat be kell zárni. A rendőr-
ség intézkedésének az a célja, hogy a közön-
séget a komoly időben nagyobb takarékos-
ságra kényszerítse, 

— Lejárt pályázatok. A város hatósága a 
városi alkalmazottak és a-z árvaházi növen-
dékek ruházati cikkeire -ós a köztisztasági 
üzemnél -szükséges szijgyártó-munkák elvég-
zésére pályázatot hirdetett. A pályázatra -há-
rom ajánlat érkezett, amelyeket ma bontott 
fel Bokor Fái pólgármestealh-elyettes, A szíj-
gyártó-munkák elvégzésére a régi vállalkozó: 
Benedek Imre 1680 koronáért fe t t ajánlatot. 
Ajánlata -a -tavalyihoz képest -20%-kai drá-
gább. A városi alkalmazottaik, a-z áraházi nö-
vendékeik iés az orosz foglyok cipővel való el-
látására a. Rmner Károly és F i a cég tett ajá-n-
Iatot. Ujrend-szerü talppal ellátott cipőket 
ajánl, amelynek szabadalmaztatása most van 
folyamatban. A cipők igy (50 százalékkal len-
nének olcsóbbak. Egy talpalás 70—80 (fillérbe 
kerülne. Bakk-anes tehénbőr-felsőrésszel 22— 
28, cipő bo-xbor-felsőrésszel 25—34 koronába 
kerülne. A városi árvaházi növendékek ra-
fiával való ellátására a Holtzer S. és fiai cég 
tett ajánlatot, Egy gyapjú télikabát 70.-21, rö-
vid posztó kabát 55.04, nadrág (25.53, mellény 
1(2.(50 és -egy v-ásza-nk-abát 17.49, nadrág i l . 78 
koronáiba kerülne. Az ajánlatok fölött a vá-
rosi tanács fog dönteni. 

— Istentisztelet. A sátoros ünnepi isten-
tisztelet -szerdán, csütörtökön és pénteken este 
egynegyed -hatkor kezdődik. Prédikáció szer-
dáin ós csütörtökön este -az uj, Írásmagyarázat 
szombaton délelőtt -a régi zsinagógában. 

— Az iparostanonc-iskola létesítése. A 
város hatósága már rég-ebben folytat tanács-
kozásokat a kultusz- és 'földmiv-elésügyi mi-
nisztériummal egy i-parostanone-isikola és 
több gazdasági népiskola lét-esitése érdeke-
ben. Ugy fátszik, a tárgyalások eredménnyel 

fognak járni, legalább -arra lehet következtet-
ni a következő táviratból, amely kedden ér-
kezett- dr. Gaál -Endre kiúturtanácsos címére: 
„A gazdasági népiskoláik és tanonciskola 
ügyében kiküldött bizottság folyó hó 13-án 
— pénteken — a. déli gyorsvonattal érkezak 
Szegedre. A tanonciskola és gazdasági nép-
iskola céljaira fölajánlott, t-elkék a kora dél-
utáni órákban volnának megtekinthetők. A 
megbeszélések ezt követően, vagy szombaton 
délelőtt lehetnének. (Kérek szives értesítést a. 
Tisza-szállóiba a találkozás idejére nézve. Dr. 
Tóth István -miniszteri t i tkár." — A kult-ur-
tanácsos megtette a -szükséges előkészületeket, 
hogy a bizottság a telkeket megtekinthesse. 

— A verseci katonaszabadltó orvos a 
fogházban öngyilkos lett. Temesvárról jelentik 
Dr. Trebitsch Gyula volt v-erseci gyakorló or-
vos, akit ikatomasza-biadi-tás vádja miatt — 
mint annak -idején jelentettük — letartóztat-
tak és a temesvári 'honvédbad-oszt ál y biró-ság 
fog-házába kisért-e, vasár-nap éjjel -cellájában 
az ablak vasrácsára fölakasztotta magát es 
m-egb-alt. A fogház személyzete hétfőn reggel 
fedezte föl az öngyilkosságot. A 'kiatona-sza-
baditó orvos ,a végzetes tettet bizonyosan -a 
büntetéstől való félelmében követto el. 

- Bevonulási hirdetmény. A hivatalos lap 
közli: A nóplfölkelésre kötelezetteknek az 1886 
XX., illetőleg 1915. évi II. törvénycikk alap-
ján történt behivás-a folytán -a megtartott 
népfölkelési bemutató-szemlén, népfölkelési 
felülvizsgálaton, póts-zemlén vagy utós-ziemlén 
népfölkelési fegyveres szolgálatra alkalmas-
nak nyilvánított magyar állampolgárok kö-
zül -azok, akiik az ,1866. évtől 187,1. évig be-
zárólag terjedő időközben születtek, 1916. évi 
november 3-án, -azok pedig, akik ,az 1-872. évtől 
1-884. évig terjedő időközben v-agy 1884. év 
után születtek, 1916. évi november 16-án, (leg-
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