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— A belügyminiszter rendelete. — 
Nemes rá elkerülhetetlen kötelesség' tel-

jesítésére hívja fel Szeged és általában az 
egész ország lakosságát Ugrón Gábor belügy-
miniszternek egyik legújabb rendelete. A ren-
delet végrehajtási utasítása annak a, nagy-
jelentőségű törvénycikknek, amelyet az idén 
alkotott a képviselőház a háborúban elesett, 
•rokkanttá lett, vagy a kiváló cselekedeteket 
véghezvitt hősök emlékének megörökítésére. 
A hazafias és kegyeletes feladat részleteivel 
foglalkozó belügyminiszteri rendelet tegnap 
érkezett meg Szegedre és a következőket tar-
talmazza: 

— A törvény csak azok nevének meg-
örökítését rendeli el, akik a legszentebb köte-
lesség teljesítése közben életüket vesztették. 
Ez azonban nem zárja ki, hogy az emlékmű-
vön helyet találhassanak azoknak a nevei is, 
akik életben maradtak ugyan, de a haza vé-
delmében a többiek fölött kimagasló szolgá-
lataiknak adták bizonyságát. Ezek közé tar-
toznak különösen a súlyos testi sérüléssel 
menekült rokkantak ós bénák, valamint a vi-
tézségi érmekkel kitüntetettek. 

A megörökítés szempontjából, az sem 
szükséges továbbá, hogy a hősi halál a harc-
téren. és az ellenség fegyverétől következett 
légyen be. Kötelességteljesitésének épp" oly 
áldozata az is, aki a hadviselés során^zerzett 
sebesülése vagy megbetegedése következté-
ben a harctér mögött, vagy éppen ellenséges 
fogságban hunyta le örök álomra a szemét. 
Csak azt keli esetről-esetre szigorúan meg-
vizsgálni, hogy hazájáért áldozata-e a hös 
az életét. Mert nincs helye e szent emléken 
azok nevének, akik a hazájuk ellen elkövetett 
árulás, vagy valamely bűncselekmény miatt 
lakoltak életükkel és bántó volna, ha oda csak 
egy olyan név is kerülne, amely a haza qjar-
tirjának fényes neveire homályt borítana, 

A megörökítés módjáról azt mondja a 
rendelet, nagy kis- és nagyközségben megte-
lelő iohet egy egyszerű, muveszj.es kivitelű 
érc- vagy márványtábla, amelyet valamely 
középület falán helyeznek el. Nagyobb ew te-
hetősebb községekben azonban teljesen önálló 
emlékmű lesz egyedül méltó kiiejezése a kor-
társak köteles hálájának és ebrentartOja az 
utókor hazafias kegyeletének. Az emlékmű ki-
viteli tervét az illető község vagy város lakos-
ságának saját akarata fogja megaliapUam. 
Az emlékmű helyéül a vároe vagy Község ieg-
szebb helyét kell megválasztani. 

A rendelet figyelmezteti a törvényható-
ság első tisztviselőjét, hogy az emieKinü t.u 
vének megvalósítana idején szigorú gondos-
sággal óvakodjék azoktól, akik e kegyeietes 
kötelesség teljesítése körűi Kizsákmányolásra 
törekszenek. Óvakodjék különösen azoktól, 
kik művészi beccsel nem biró kontar-muinkát 
igyekeznének túlzott árakon rája kényszert 
teni. Ennél a pontnál nyomatékosan hangsú-
lyozza a beiiigy miniszter, hogy a cél megva 
lósitasánál kivitelre kerülő minden munkát 
kizárólag hazai műrészek és hazai iparosok 
részére kel biztosítani és lehetőleg hazai anya 
gokat kell felhasználni. 

— A kancellár b e s z é d e s z e m balra ha 
iasztódott. Berlinből Jelentik: A birodalmi 
gyűlésen a kancellár helyettese közölte, 
hogy a kancellár szombaton fog válaszolni 
a szocialistáknak ama interpellációjára, a 
mely ama agitációkra vonatkozik, amelyet a 
hadseregben a katonák feljebbvalói folytat-
lak az alWentsch mozgalmak érdekében; 
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— Száz százalékos háborús sagélyt f o g -

nak kapni a tisztviselők. Budapesti tudésitónk 
elefonálja: A Magyar Tudósitó jelenti: 
Csütörtök délután négy órakor a miniszter-
elnökségi palotában dr. Wekerle Sándor mi-
niszterelnök elnöklétével minisztertanács 
volt, amelyen a beteg Hadik miniszter kivé-
telével a kormány összes Budapesten tar-
tózkodó tagjai részt vettek. A miniszterta-
nács háromnegyed 7 órakor ért véget. A 
minisztertanács foglalkozott a közalkalma-
zottak háborús segélyének megállapításával, 
tekintettel arra; hogy a Jelenlegi háborús se-
gélyek e hó végével megszűnnek. Az elő-
készített törvényjavaslat, amélyet a képvi-
selőház első illésén fognak benyújtani, azon 
az alapon van felépítve, hogy a legkisebb 
fizetésű közalkalmazottak alapfizetésük száz 
százalékát fogják kábdrtís' gégékéként meg-
kapni és ez a segély a fizetés emelkedéssel 
fokozatosan apad akként, hogy a legmaga-
sabb fizetésiteknél a háborús segély fizetésük 
50 százalékát fogja kilépni, A miniszterek 
háborús segélyben nem részesülnek. Az uj 
törvény november elsején lép életbe és a 
háborús segélyt az alapfizetésekkel előzetes 
havi részletekben fogják folyósítani. 

— Ugrón és Mezőssy a királynál. Bécsből 
jelentik: Ugrón Gábor belügyminisztert és 
Mezőss-y Béla földművelésügyi minisztert csü-
törtökön reggel a király tartózkodási helyén, 
külön kihallgatáson fogadta. 

— ííiüieptctes. A kereskedelemügyi miniszter 
Ákos Arnold királyi iparfelügyeLot ipari fő-
felügyelővé nevezte ki. 

— ftiiüoietvsck. A király Kiss Pál I, alöi-
mre temek a II. száintv csendőr kerület ben és 
Kajetsyty Uras népfelkelőnek az ellenség 
előtt teljesített kitűnő szolgálatik elismeré-
séül a koronás vas érdemkeresztet a vitézségi 
érem szalagján adományozta. Kaka ja Ferenc 
5. honvéd gyalogezredben népfelkelőt a bronz 
vitézségi éremmel tüntették ki, 

— borster hofveu-Kapaany hósi halasa. 
Bécsből jelentik: Lovag Förster korvett-ka-
pitány, a magyar és osztrák dumai flottila 
vezérkari főnöke szeptember 22-én hősi balált 
halt. , , 
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— Október Ö. A magyar nemzet független-

ségi harcának vértanúiról még a vuaghá-
ború vérzivat agában sem felejtkezhetik oi 

Szeged népe. Talpig gyászban, a szenvedés 
és nyomor nehéz napjaiban is az emlékezés fe-
hér szárnyán repül vissza a múltba a ma-
gyar néplélek, hogy a vértanúhalálban meg-
dicsőült hősök örökkön élő emlékezetének obe-
iiszkjére helyezze a bála, szeretet és kegyelet 
virágaiból font koszorúját, A szögeli függet-
lenségi és 48-as párt 1849. október tí-énak em-
lékét ezidén is megtartja. Az aradi gyásznap 
évfordulóján délelőtt 1U órakor a belvárosi 
Szent i>emeter templomban Várhelyi Józset 
apátkanonok ünnepi gyaszmisót tart, melynek 
végeztével a függetlenségi és 48-as párt veze-
tősége koszorút helyez a szabadsághai'c em-
lékoszlopára. Ugy az ünnepi szent misére, 
mint a koszorú elhelyezésének aktusára meg-
hívjuk Szeged város kegyeletesen emlékező 
közönségét. A f üggetlenségi és 48-as párt el 
nöksége, . h.i. k -

— A negyvtnhaíosok köszönete a ne§y-
venhatos nap ereámenyeert . A szegedi Ka-
tonanapok sorozatát tudvalevőleg a 4b-os nap 
zárta be. Szeged hős fiai a váras áldozatkész 
szeretetét most a következő meleghangú le-
vélben köszönik meg: Szeged sz. kir, város 
közönségének! Ti, akik a véget nem éiő ti-
táni küzdelemhez már csaknem mindeneteket 
odaadtátok, akiknek oly sok forrón szeretett 
fia mondott immár „Isten hozzád"-ot és akik 
most is oly sokak életéért reszketve rebegtek 
naponta imát, össréhord+átők iaaiét fülérői-
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leket, áldozatokat hoztatok ujra, üogy 
véres könnyeket töröljetek le általa. 
Mily nagy halom lett a szerény fillérekből, 
mily sok gyógyíthatatlan sebet- fog az simo-
gatni, enyhülést hagyva nyomában. És ahány 
odúba, áldást osztva jut rí, a Ti szeretet 
filléreitek napsugara, annyiszor dobban mog 
szivünkben a hála és szeretet érzése a mi Sze-
gedünk, a mi drága otthonunk felé. A sze-
gedi háziezred pót zászlóaljé nak tisztikara és 
legénysége nevében: Adlcr alezredes. A leve-
let a csütörtöki posta hozta rí dr. Somogyi 
Bzilveszter polgármesternek. 

— Vavrlk Béla nyugdíjba megy. Buda-
pestről jelentik: Dr. Vavrlk Béla, a (Kúria 
másodelnöke, az I. büntető tanács elnöke 
betegsége miatt nyugdíjaztatását kérte. A 
kérvényt a Kúria már fölterjesztette az igaz-
ságügy miniszterhez. 

— Klofác téS2 a cseh szövetség alelnöke. 
Bécsből jelentik: Politikai körökben esiter-
jedt hirek szerint Klofáeot, a börtönből kisza-
badult cseh képviselőt, a cseh szövetség alel-
nökévé választják. A cseh szövetség eddigi 
alelnöke, dr. Snteral cseh szociáldemokrata, 
képviselő lemondott. 

— Katasztrófáiig tájfun Japánban. Tokió-
ból jelenti a Reuter-ügynökség: Nagyságá-
ban és erejében eddig páratlan tájfun pusz-
tított a japán szigeteken. Hétfő reggel óta 
több százezer ember lett hajléktalanná. Szá-
zakra megy azoknak száma, aki'k meghaltak, 
megsebesültek, vagy eltűntek. 

— Rabió^yilkosság Budapesten. Budapesti 
tndósitónk telefonálja: Csütörtökön este 
rablógyilkosság történt a fővárosban. A 
Ráday-utca 17. számú házban van Balogh 
Ferencné kávémérése. Baloghné délután öt 
óra tájban elküldte a cselédjét a vásárcsar-
nokba bevásárolni, ö pedig egyedül maradt 
az üzletben. A Ie-ány körülbelül félhat óra, 
tájban érkezett vissza és amikor a kávé-
mérésbe lépett, észrevette, hogy az üzlet 
aikovszerü mélyedéséből erős füst és láng 
tör elő. Lármát csapott, mire az utcáról be-
tódultak a kávémérésbe. Eloltották a tüzet 
és ekkor látták, hogy Baloghné az agyban 
fekszik vértócsában, A gyilkosságot valami 
nehéz tárggyal követhették el, a szerencsét-
len asszonyt kirabolták és azután rágyújtot-
ták a lakást. Mindez az aiatt az idő alatt 
történt, amíg a cseléd a vásárcsarnokban 
volt. A rablógyiikosságról értesítették a 
rendőrséget, amelynek több detektivje H('té-
ny i Imre helyettes detektivfőnök vezetéseved 
azonnal a helyszínére vonult. Először a cse-
lédleányt hallgatták ki, aki semmit sem tu-
dott az egész dologról. Kihallgatták a detek-
tívek a szomszédokat is, akik közii 1 néhá-
nyan azt vallották, hogy egy szőke katonát 
láttak a kávémérés előtt sokáig ácsorogni. 
Mások vallomása szerint Baloghné nem rég 
bocsájtott el szolgálatából egy cselédleányt, 
akinek a szeretője volt az a magas: szőke 
katona, aki a kávémérés előtt járkált délután, 
A rendőrség erélyesen folytatja a nyomom 
zást. Hogy a gyilkos mit rabolt el, azt méíj 
nem tudták megállapítani, . i 

— Bosnyák Zoltán levele. Csütörtöki szá-
mában közölte a Délmagyarország Bosnyák 
•Zoltán levelét, amelyben meleg szavakkal 
köszöni meg az üdvözlést, amelyet államtit-
kárrá való kinevezése alkalmából juttatott 
hozzá a polgármester a város nevében is. Az 
uj és már évek óta kitűnő nevű államtitkáu 
rövid, de tömör levele nagy figyelemre é« 
köszönetre érdemes nyilatkozik 
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