
ni, hogy szerezzenek maguknak árut, ezt a 
kérdést ők maguk fogják a legjobban meg-
oldani. A kisiparosok hitelképességének elő-

. segítése a legfontosabb dolog és ezt több 
bank egyöntetű hozzájárulásával kell majd 
intézni. 

Rosenfeld Nándor azt fejtegeti, hogy 
majd a visszatérő mestereknek és főleg se-
gédeknek arra is kell majd segélyt nyújtani, 
hogy megélhessenek. Nemcsak hitelképesség-
re, a szerszám és gépek beszerzésének lehe-
tőségében kell támogatni őket. hanem abban 
is, hogy legyen mit enniök. 

Szász Ernő a maga részéről a legna-
gyobb készséggel hozzájárul a kiegészítő 
szervezeti munkához. Csak a segélyezés 
ügyében nincsen egy véleményen a titkári 
javaslattal. Minden esetre kell olvan alapot 

e-emteni, melyből nemcsak kölcsönt, ha-
llen: szükség esetén segélyt is tehet adni, 
Párhuzamosan tehát gyűjtést .is lehet majd 
csinálni és erre társadalmi uton összehozni 
a szükséges tökét. 

Balogh Károly kifejti, hogv a törvény-
hatóság is meg fogja tenni a kötelességéi. 
A közmunkák megkezdésével főleg az épitő 
iparosok jelentékeny részét hittatra munká-
hoz. másodsorban ami a kérdéssel össze-
függ. egy statisztikai hivatalt fog a város 
létesíteni, amely nagyban támogatni fogja 
munkásságában az átmenet-gazdasági taná-
csot. 

Reichardt Vilmos és Mentáiig Mihály 
felszólalása után az értekezlet megadja a fel-
hatalmazást Tonelli titkárnak, hogv a 26-iki 
kamarai teljes ülésre vigye be a javaslatot 
a most megállapított konkrét formában a 
szegedi gazdaság-átmeneti tanács megalakí-
tására. 

Az értekezlet ezután véget ért. 
««a&aBt,BBa*aaaaaBaaaaacaaaaauBaaaaaaaa**asatfaaaaM> 

Tisza ezredes levelei 
a huszárjai érdekében* 

Nagyváradról jelentik: Gróf Tisza Ist-
ván ezredes a harctéren nem foglalkozik a 
nagy politikával. Egész idejét a katonai szol-
gálatnak szenteli, a pihenés perceiben pedig 
huszárjainak ügyes-bajos dolgait intézi. A de-
rék huszárok bizalommal fordulnak hozzá pa-
naszukkal, bánatukkal és apró kérelmeikkel, 
amik az ő szemükben fontosabb és jelentő-
sebbek minden harctéri eseménynél, mert a 
nyomorgó családról, az otthonvalók sorsáról 
van szó. Tisza türelemmel meghallgatja hu-
szárjainak panaszait és a legnagyobb szíves-
séggel van segítségükre. Fáradhatatlanul 
i r ja a leveleket Fráter Barnabás biharme-
gyei alispánhoz a huszárjai érdekében. Tisza 
István levelei halomra gyűltek már az alis-
pán asztalán és vár ják a gondos elintézést. Az 
alispán négy ilyen levelet a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátott, ezek itt következ-
nek : 

453. tábori posta, augusztus 30. 
Kedves Barátom! 

Rövid uton alkalmatlankodom nálad, 
néhány katonám ügyes-bajos, dolgával. 
Nagyon hálás volnék, ha azokban a meg-
állapítandó tényálláshoz képest eljárni és az 
eredményről értesíteni szíveskednél. 

1. Laczó Zsigmond nyűvedi lakos, jófor-
mán munkaképtelen, vagyontalan, 2 gyerme-
kével nyomorog. Hadibavonult .2 fia 1013. és 
19.14-beH, ennélfogva az 1882:XI. törvénycikk 
alapján az Országos Hadsegélyező Bizottság 
rendelkezése alatt álló külön alapitól, ame-
lyik egyenesen ilyen méltánylást érdemlő 
esetek ellátására szolgál. Az országos bizott-
ság a főispánokkal tárgyalta az ilyen ügye-
ket; a főispáni ti tkárnak ismernie kell a 
dolgot, 

12. Ugyanilyen a Bánhegyesi (Károly 
hegyközcsatári lakos esete is, kinek két ka-
tonafia 1012-ben soroztatott be; ugy ő, mint 
felesége elbetegedesedett, két gyermekkel 
nj-c: - roynak. 
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3. Ugyancsak ilyen Juhász János nagy-
szalontai lakos esete is, aki. munkaképtelen 
lévén, kis vagyonát tette pénzzé és élte fel a 
3 háborús esztendő alatt. Fia, Juhász Sándor 
huszár 1013-beli katona lévén, csak a Jent em-
litett külön al apból lehetne segélyezni. 

4. Teljesen azonos a Serdült József hu-
szár fug'yi vásárhelyi lakos esete is. akinek 
anyja az 1882 : XI. törvénycikk alapján azért 
nem segélyezhető, mert őt 1014-ben sorozták-

5. Szintén mint 1013-beli katonának, 
nem volt segély alá felvehető Imre Péter vá-
rasfenesi lakosnak neje és 2 éves kis gyerme-
ke sem. 

6. Csofije Mihály körösszáldnhágyi ille-
tőségű huszár azt adja elő, hogy szülei a há-
ború alatt elhaltak s otthon 'evő 12 éven aluli 
3 testvére államsegély hiányában kegyelem-
kenyéren nyomorog. .Ez árvák ügyét a gyám-
hatóságnak kellene felkarolnia. (Csotye Tó-
gyer árvái.) 

7. Rózsa Sándor vajdai illetőségű 1015-
beli katona elaggott, munkaképtelen nagy-
anyja, aki őt mint árva gyermeket felne-
velte s akire bevonulásáig ő keresett, állam-
segélyben nem részesül. 

8. Fülöp Gábor kalotaj illetőségű hu-
szár 3 testvérével van a harctéren. Beteges 
szülei 3 gyermekkel vannak otthon; mind-
össze 1 hold vagyonuk van, segélyt nem kap-
nak. 

Mindez ügyeket jóságodba nagyon me-
legen ajánlva, gyönyörű szép magyar ezred 
éléről neked és közös jó barátainknak igazi 
baráti üdvözletét küldi régi hived 

Tisza István. 
433. tábori posta, szeptember I. 

Kedves Barát om! 
Megint egy katona ügyével jövök: 
Erdélyi Sándor székelyhídi születésű 

igen derék tizedes elbetegesedett szülei részé-
re kér segélyt. Mintán 1013-beli katona, a 
mult levelemben emiitett különalapból volna 
segélyezhető. * 

Isten veled édes Barnám. Szivhől üdvö-
zöl igaz barátod. 

Tisza István. 
433. tábori posta szeptember 9. 

Kedves Barátom! 
íMegipt egy pár katonaüggyel jövök: 
1. Balogh Imre diószegi illetőségű hu-

szár előadja, hogy 1915-ben öocse János is be-
vonult, atyja Balogh Imre elgyengült 4 gyer-
mekkel van otthon, államsegélyt nem kap. 
Ennek megállapítását kéri, 

2. Lakatos Zsigmond mezőtelegdi illető-
ségű, atyja id. Lakatos Zsigmond, nyomorék, 
vagyontalan, de mert ő 1913-íbeli, államse-
gélyt nem kap. Az erre a célra szolgáló kü-
lön -alapból kellene segélyezni. 

3. Kormány József, biharkeresztesi ille-
tőségű huszár testvérével együtt 1012., illető-
leg 1013-ban vonulván he, anyjuk. Kormány 
Erzsébet e miatt nem kap államsegélyt. Szin-
tén a külön alapból volna segélyezendő. 

Ez ügyeket is szíves gondozásodba ajánl-
va édes Barnám, szívből üdvözöl igaz ba-
rátod 

Tisza István. 
433. tábori posta, szeptember 19. 

Kedves Barátom! 
Még két katona ügy: 
1. Flofrmza Demeter oláhszentmiklósi 

lakos, vagyontalan panaszolja, hogy neje és 
kis gyermeke segélyt nem kap. 

2. Szűcs Imre m.-sassi huszár szabóüz-
letben volt Nagyváradon alkalmazva, de se-
gítette atyját a beteges, csökkent keresetké-
pességü Szűcs János m.-sassi lakost. Ennek 
részére segélyt kér. 

•Ez ügyeket is jóságodba ajánlja igáz ba-
rátod 

Tisza István. 
Az alispán Tisza közbenjárására a jo-

gos panaszokat megvizsgáltatta és a főispán 
támogatásával az illetékes főszolgabírókkal 
nyomban elintéztette. 

Éfe»gad, 1917. október i á 

Belga kormánypolitikusok 
békét akarnak. 

Berlin, október 15. A Lokalanzeiger je-
lenti Havreből a belga hivatalos körök béke-
törekvéseiről: 

—- Elhatározott dolog, hogy legközelebb 
belga politikusok küldöttsége Broequéville 
miniszterelnök vezetésével Olaszországba 
utazik és Rómába is ellátogat. Havrei beava-
tott körökben természetesnek tartják, bogy 
a küldöttség egy részét a szentatya is fo-
gadja. A kihallgatáson okvetlenül szóba ke-
rül majd Belgium jövőjének kérdése. Abban 
az esetben, ha a pápa tudomása és informá-
ciói alapjch világos biztosítékot adHatiip Bel-
gium jövő szabadsága és függetlensége dol-
gában, könnyén megtörténhetik, hogy a bel-
ga kormánykörök akciót kezdőitek, amely az 
aniant-államok kormányait a béketárgyalá-
sok megkezdésére késztetné. Az a körülmény, 
hogy Broequéville állott a küldöttség élére, 
a béketörekvések nagy erősödésére vall. 
lehetségesnek tartják, hogy Álbért belga ki-
rály bizonyos körülmények között la tiki veti 
befolyását a béke meggyársitása érdekében. 

Anglia nagy károsodása 
a legutóbbi német légitámadás 

következtében. 
Stockholm, október 15. A'z angol kor-

mány ezuttál mélységesen hallgat azoknak 
a 'károknak nagyságáról, amelyeket a leg-
utóbbi német légi támadás Angliában oko-
zott. Londoni jelentések szerint a károsul-
tak által támasztott igények olyan nagyok, 
hogy a biztositó társaságok vagyona nem 
elég azoknak a kifizetésére. Sok társaság 
nem képes kötelezettségeinek eleget tenni. 
A biztositó társaságok konferenciát .hívtak 
össze, amelyen elhatározták, hogy anyagi 
•segítséget kérnek a kormánytól, hogy a 
háború által okozott károkai megtéríthes-
sék. Küldöttséget választottak, amely már 
a napokban felkeresi Lloyd Gcorget, hogy 
neki a biztositó társaságok szorult helyze-
tét előadja. 

Fölhívás a lázadó orosz flottához 
Stockholm, október 15. A Pétervári 

Távirati Ügynökség jelenti: Kerenszki az 
északi front hadseregeinek parancsnokához 
a következő sürgönyt intézte: 

—• Mondja meg a kéleti-teogri flottá-
nak. hogy elérkezett a megpróbáltatások 
órája. Oroszország megmentésére elvárja, 
hogy a tengerészet dicső tetteket hajtson 
végre és én mint a legfőbb parancsnok, meg 
követelem ugy ,a legénységtől, mint a pa-
rancsnokoktól, hogy föláldozzák magukat. 
Közéledik az óra, amikor a keleti-tengeri 
flotta a haza becsületét, a forradalom sza-
badságát és nagy eredményeit , védelmez-
heti meg. Elérkezett az ideje annak, hogy 
komoly fontolóra vegyük, vájjon szántszán-
dékkal, avagy akaratlanul segítségére le-
gyünk az ellenségnek. Krons-adt legénysé-
ge magatartásával már elérte azt, hogy en-
nek az erődnek védelmi müvei nem egészen 
teijesitőkepesek. Gondoljatok valamennyien 
arra, .hogy a haza nemcsak egy napig él. 
Tegyétek jóvá a Petropavlovszk páncélos 
hajó bűnét. A flotta, amelynek hazaszere-
tete közismert, tisztjei vezetése alatt vesse 
vissza az ellenséget, 


