
Szeged, 1917, szeptemW 19. í réiijM/Ajfl Y A R o t e ^ í é 

zajokba visszatérő hadifoglyokról rendelkezhet-
nének . . . Bizony, mégis csak szebbek voltak 
a régi jó idők . . . 

Tudós barátom: Hát hiszen egyszóval 
sem mondom, hogy azok a száz év előtti idők 
nem voltak jobbakea mostaniaknál. Mert bizony 
akkor az uralkodóknak is jobb volt a kedvük 
Mert lám, Ferencz császár is mit csinált akkor 
Marosujvárott ? Le vagyon irva szépen a Hazai 
és Külföldi Tudósításokban, — épen rá is ta-
láltam a jegyzeteim közt. Ezt még felolvasom 
neked : „Maros-Ujvárott járt Ferencz császár és 
neje. Aug. 27-én estve gróf Kemény Miklós 
aranyos-széki főkirály-biró igen kellemetes mu-
latságot szerzett ő Felségeknek egy Székely 
Lakodalommal, melyben azok eredeti Magyar-
ország nemzeti tulajdonait s vig táncait tetsze-
tőssen előadta. Őfelsége a Tsászár a nászné-
pének 1811-iki esztendei hordó bor adatott, 
melyre azok még inkább felvidulván, tulajdon 
nyers hangon énekeiket hozzá alkalmaztatták: 

„Bort iszom én, nem vizet, 
Mert Ferencz Tsászár fizet." . . . 

(Tovább sétálunk. Tudós barátom emlé-
keibe mélyed, én pedig csöndesen sóhajtozom 
vissza magamban azokat a régi jó időket. . .) 

Zsoldos Benő: 
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A szegedi hadiárvák 
téli ruházata. 

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatási bi-
zottság keddi ülésén dr. Pálfy József árvaszéki 
elnök beterjesztette jelentését az augusztusi 
gyámügyi közigazgatásról. E szerint augusztus-
ban az árvaszekhez érkezeit 1295 drb. akta. 
Ebből a mai napig elintéztek 1272 darabot, 
hátralék tehát 23 darab akta. A tényleges hadi-
árvák létszáma 409, a vélelmezetteké 408, ösz-
szesen 817. 

A jelentés további része szószerint igy 
hangzik: 

v A hadiárvákat a királyné 0 felsége ado-
mányának és a város áldozatkész közönségé-
nek hozzájárulásából keletkezett hadiárva alap 
felhasználásával az idén is lehetőleg segíteni 
kívánjuk téli ruházattal. A ruhák kiosztását már 
a legközelebbi napokban megkezdjük. Az isko-
láknál most folynak az idevonatkozó összeírá-
sok. Raktárunkon van 150 öltözet fiu ruha, 
120 téli kabát, 60 drb. kis télikabát, 510 pár 
fatalpu 150 pár pár bőrtalpú cipő és 250 drb. 
leányruha. A ruhanemüek beszerzése az idén 
az óriási árak mellett anyaghiány miatt rend-
kívüli nehézségekbe ütközik. Igy a leányruhá-
kat házilag kívántuk elkészíttetni. Ehhez szük-
séges 700 m. parchet feloldását még juniusban 
kérelmeztük a pamutközpontnál, illetőleg a 
kereskedelmi ministeriumnál, ahol kérelmünket 
teljesítették is, ennek dacára az árut még a mai 
napig sem kaptuk meg. Az a mitrovicai cég, 
melynél az áru kiutaltatott sürgetéseink dacára 
mai napig sem szállított. 

A hadiárvaalap vagyona ezidőszerint 17250 
korona. Ezenkívül van magát megnevezni nem 
akaró 2 szegedi kereskedő 5—5000 koronás 
alapítványa köteles mesterságet vagy gazdasági 
tanulmányokat végző két hadiárva részére. Al-
kalmas jelentkező hiányában eddig nem hasz-
nálhattuk fel az alapítványt. A hadiárva alapot 
fogja gyarapítani a szegedi Fehér Kereszt 
10,000 koronás alapítványának kamatai és néhai 
Vajda Ernő emlékére tett 2000 koronás ala-
pítvány kamata. 

A hadiárva alap további jövedelmét fogja 
képezni a gyámtartalék alap le nem kötött jö-
vedelméből 10 éven át megszavaztatni kért évi 
10000 kor. hozzájárulás és a magánosok 
adománya. 

Az árvaszék hatásköre lényegesen bővült a 
90011917. sz. M. E. rendelet intézkedéseivel, a 
hadirokkantakat és családjukat, továbbá a hadi-
árvákat és a hadiözvegyeket gondozó szervezet 
életbeléptetésével. Ezen szervezet életbelépte 
óta az árvaszék hatáskörébe tartozik a hadi-
rokkantak, özvegyek és árvák nyilvántartása, a 
hadigondozó nevjegyzék alapján pártfogók s 
tanácsadók kirendelése és ezek működésének 
ellenőrzése, 

A főispán megállapította a város területén 
a hádigondozók névjegyzékét és szeptember 
6-án á . megalakított törvényhatósági liadigon-
dozó bizottságnak működését azonnal meg-
kezdette. Hadigondozó tisztségre összesen 621 
férfi és nő jelentkezett. Az árvaszék eddig 6 
esetben rendelt pártfogót. A hadirokkantak és 
hadiözvegyek összeírása a szervezet teljes 
akcióba lépése után fog megtörténni. 

A jelentést a bizottság tudomásul vetie. 

HÍREK 
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Kedves Barátom, 
miután meggyóntam, megáldoztam, végren-
deletet, tettem, felszálltam a szegedi gyorsra. 
Gyorsat mondtam, de lehetne nevezni: Első 
Magyar Heringgé 'Préselő Társaságnak, mert 
kétségtelen, hogy ma a legszebb birkózó- és 
l/cxmeecsek a vonaton folynak le. A múltkor 
lefolyt nagy mérkőzésen .Alkalmatlan Jakab 
nyerte meg a taposó bajnokságot, mely al-
kalommal nem kevesebb, mint 72 tyúkszemet 
taposott le. A jelenlevő szépszámú közönség 
a bajnokot alaposan megtapsolta, ugy, hogy 
arca fölvette <a pirospaprika színét. 

Csekély négy órai késéssel vonatunk be-
futott. Kocsit, természetesen nem kaphattam, 
mert az a három és fél konflLsló, ami Szege-
den van, szabadnapot élvezett, hogy pontosan 
megállapíthassák, vájjon minden bordájuk 
szabályszerűen kilátszik-e? H a esetleg vissza-
élés mutatkozna, akkor az óriási zabmeny-
nyiséget, mely úgyis csak ártalmára van a 
lovaknak, redukálni fogják. Mint mondám, 
kocsit, nem kaptam. Követve a többiek példá-
ját, bősz offenzivát indítottunk a villamos 
ellen. Egy lendületes és balszememre örökké 
emlékezetes támadással sikerült birtokunkba 
venni egy állóhelyet. Az uton az emberek ké-
nyelembe hejyezték magukat alsóztak, égy 
dada megszoptatta gyermekét, ezeket mind 
nem akar tam felsorolni, deliát lássad, meny-
nyire romlatlan még a vidék. Egy arany-
sapkás ur sietett a városban elém, udvaria-
san szalutált és miután biztosított, hogy szo-
bát sem nála, de egész Szegeden kapni nem 
lehet, époly udvariasan, mint jött, eltávozott. 
Hordár, az természetesen nem volt. éppen 
sztrájkoltak mind a ketten. Lerogytam az 
aszfaltra, a csomagjaim mellé, Közben érte-
sültem, hogy egy főhadnagy éppen most 
mondta fel a szobáját és egy hónap múlva 
lesz hely. Ekkép megvigasztalódva, fekvő-
helyet készítettem magamnak a külvárosi 
vendéglő mellett a három ládámból és ké-
nyelmesen bevárom a harminc napot, melyből 
már kettő letelt. OE levelemet is a bőröndömön 
írom Kedves nejed őnagys. kezeit csókolva, 
baráti szeretettel ölel 

Felmentett Gergő. 

— Auguszta főhercegnő a gyóni hadl-
á rvaházban . Budapestről jelenlik: Auguszta 
főherregnő hétfőn délután báró Szurmay Sándor, 
gróf Teleki Pál és Libits Adolf kíséretében 
Gyónba érkezett. A főhercegnő a gyóni hadi-
árvaházat látogatta meg és az egész telepet a 
legnagyobb részletességgel megfigyelte. 

— Gratz Gusztáv elfoglalta uj hivatalát. 
Bécsből jelentik: Oratz Gusztáv volt pénzügy-
miniszter, aki tudvalevőleg újból visszatért a 
külügyminisztériumba osztályfőnöknek, kedden 
elfoglalta hivatalát, 

— Dankl vezérezredes török kitüntetése. 
Őfelsége megengedte, hogy Dankl Győző 
vezérezredes az összes testőrök ezredese, az 
ottomán császári hadiérmet elfogadhassa és 
viselhesse. 

—• Előléptetések. A pénzügyminiszter elő-
terjesztésére a király fíagári László szegedi 
pénzügyi segédtitkárnak a pénzügyi titkári cí-
met és jelleget adományozta. — A pénzügy-
miniszter dr. Domokos László pénzügyi segéd-
tiikár tanácsjegyzőt a magyar királyi" közigaz-
gatási bíróságnál a VIII. fizetési osztályba pénz-
ügyi titkárrá nevezte ki. Domokos évekkel előbb 
a szegedi pénzügyigazgatöságnál működött és 
a Délmagyarország-nak jeles tollú munkatársa 
volt. — Csorba Gáspár szegedi pénzügyi se-
gédtitkárt pénzügyi titkárrá, dr. Kádár István 
szegedi pénzügyi fogalmazót a IX. fizetési osz-
tályba pénzügyi segédtitkárrá nevezték ki. — 
Bnósz Lajos pénzügyi titkárt a VII. fizetési 
osztályba pénzügyi tanácsossá, Kiszely Aladár 
pénzügyi titkárt a VIII. fizetési osztályba, Csikós 
Lajos pénzügyi fogalmazó, kataszteri helyszin-
lelési becslőbizfost a IX. fizetési osztályba 
pénzügyi segédtitkárrá, Baczoni Pál szegedi 
pénzügyi titkári cim- és jelleggel felruházott 
pénzügyi segédtitkárt a VIII, fizetési osztályba 
pénzügyi titkárrá nevezte ki a pénzügyminiszter. 

— Nagy Ferencet á l lamti tkárrá nevezik ki 
Budapestről jelentik: Gróf Hadik. János élelme-
zési miniszter Nagy Ferencet az Országos 
Közélelmezési Hivatal alelnökét, Miskolc fő-
ispánját államtitkári kinevezésre fogja előter-
jeszteni a közelebbi minisztertanácson. Az uj 
államtitkár kinevezése a hivatalos lap egyik 
iegközlebbi számában jelenik meg. 

— Visszaélésért elítélt ezredes. Budapest-
ről telefonálja tudósítónk:: A budapesti han-
védhadosztálybiróság kedden " tárgyalta 
Decsy János honvédezredesnek, a 'központi 
honvéd ruharaktár parancsnokának ügyét, 
akit azzal vádoltak, hogy- províziót és aján-
dékokat fogadott el. Zárt tárgyalás irtán 
a bíróság bünösmek mondta ki az ezredest 
ajándék elfogadásának bűntettében és ez-
ér t az elibocsájtás "és rendjelétől való meg-
fosztás mellőzésével 4 havi fogházra Ítél-
te . A büntetést a vizsgálati fogsággal ki-
töltöttnek vet ték. ' 

— Rendelet az idei tengeri termésről. 
A Hivatalos lap keddi számában rendelet 
jelent meg az idei tengeri termés lefoglalá-
sáról. forgalomba hozataláról és makszimá-
liis árának megállapításáról. A tengerinek," 
iiletve. őrleményeinek a község határán kí-
vül való szállítása csak a H. T., illtetve ezen-
kívül csak az jogosult, akit a hatóság szál-
lítási igazolvánnyal iát el. Mihelyt a ten-
ger itörés Végetért, a törvényhatóság első 
tisztviselője a tengeri-felesleg lefoglalását 
rendjeüetiteg köteles végrehajtani. A lefoglalt 
(mennyiségek azonnal bejelentendők. A meg-
romlott ' tengerikésízletek fel nem használ-
hatók, el nem adhatók és azok csak a Hadí-
tenmény részére ajánlhatók fel. A H. T, a 
megróni 1 ott tengeri felhasználását illetőleg 
a földmüveilésügyi miniszter utasításai sze* 
rint jár el. A nem termelők, vagy azok, a 
kiknek szükségflefét sa já t termésük nem 
fedezi, saját házi és gazdaság: szükségleteik 
r é c é r e a főszolgabíró (polgármester) által 
kiállított vásárlási igazolvány ata,pián ten-
gerit. készá ruvá teM közvetlen a termelőtől 
bármely törvényhatóság területén is vásá-
rolhatnak. E jogosultság azonban október 
31-ike után, megszűnik. Malom megőrlésre 
tengerit csak úgy fogadihat el, ha az 'illető 
hatósági igazolvánnyal bi20nyit.ia, hogy a 
tengeri saját házi szükségletére szolgál. A 


