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400 pengőtől 
huszpensfó'a bavi részlotra is. 

pontosan még ma sem tudja senki, hogy 

jegedet hány fiatal élettől fosztotta meg 

a háboru. Vannak adatok, amelyek tizenkét-

ezer hőst halottról beszélnek, mások szerint 

nyolcezer hőst hatottat sirathat ez a város. 

áldozatok névsorát nem állították össze« 

a kimutatások, a feljegyzések jelentékeny ré-

sze az összeomlás zűrzavarában elkallódott. 

A szegedi ezredek a háboru alatt idegenben 

állomásoztak és menekülés közben el-rfma-

radt az irattárukból valami. Nincs teljes név-

sor sem a katonaság, sem az anyakönyvi hi-

vatal, sem a lelkészi hivatalok birtokában. 

Pedig egyszer mégis össze kellene állítani 

Szeged hasi halottainak teljes névsorát, akár-

milyen nehézségekbe is ütközik, össze kell 

állítani ezt a névsort, mert a nevek odaki-

vánkoznak a Hösök Kapuja egyelőre üresen 

hagyott márványlapjaira. 

A Délmagyarország mintegy ezerkétszáz 

hősi halott nevét gyűjtötte össze és ezt a 

szomorú névsort itt közli a szegedi hösök 

vasárnapi üiuiepe alkalmából: 

1888 
Négyőkrű János fóldm. 

1869 
Sánta János foldm. 

1810 
BárWnyi Mihály földm., Bárkinyi Mihály főid-

műves, Kopasz Ferenc I. gözh, korm. 
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Balogh' István napszámos, Horváth János nap-
számos, Ckrös Antal napszámos, Treük* Mátyás 
asztalos, 

mn 
Array Bérezi Albert földműves, Hegyesi Mi-

hály földműves, Jubás'z Antal földműves. Mészá-
ros János földműves, Mucsi Rupert kőműves, 
Sehmelczer Ferenc vámuti tír, Tóth Pál, Mező 
József pincér. 

X 
Xrzél TvSn I. hadnagy, 46. gy. e., "Kézé 1 Séma 

fcizt. 'i'kár fia. 1915 február 18-án Stropkó mellett 
golyótól taiilba huivi el. Adám Dezső e. ö. tize-
des, 46. gy_ e. I. o. kitüntetés. 1015 március 5-én 
Satjftknál. r; orosz fronton halt meg. Arany Nán-
dor e é. ő. őrmester, 46. gy. e. II. o. kitüntetés, 
rlr niyt Mauthen (Ttarinihla) 1915 junius 10. Ad-
ler Gyula népfólkelő. 5. h. gy. e.. elhunyt harctéren 
k;erzett betegségében 1910 október 14. 

Bokor Károly 5. h. gy. e. gyalogosa, Bokor 
Adolf pincérfigvnAk gyermeke, megsebesült és 
bísi halált halt 1916 szeptember 12., eltemetve 
I'iaeorul Vulkunál. Boros Nándor lő. gy. e. had-
nagy, I. és II. o. vaskereszt és signum laudis ki-
tüntetéssel. századparancsnok, elesett 1917 junius 
21. Berje (Kűnstenlandé. Boros János, fia. Bjek 
Miklós 46. gy. e e. é ő. arany vitézségi é., Back 
Józsefné fia, elesett 1915 junius 11. Kleinpaul-
nál (Xarinthia). Breidcr Izsó 4fi. gy. e., t. zászlós, 
I. o. v. ( . bronz v. é., elesett Doberdónál 1915 ju-
lius 16., eltemetve Martininál, Breider Henrik 
fia. Bányai Antal 16. gy. c„ hadnagy, elesett Gro-
dovieze (Galícia) 1914 < kióber 15. Berkovies An-
dor, kózejebbi adatai nincsenek. Blum Miklós 37. 
gy. e. ónk. tizedes, elesett SabáenáL Birn Géza ','7. 
gy. t. hadnagy, Uf. é. k., elesett Lazarovícz-
nál (Szerbia) 1»U rovember 27.. érv. Birn Gízi-
né fia. Berger Kálmán 5. b gy. e. zászlós, elesett 
Görznél. Bergel László 5. h. gy. e. gyalogos, el-
esett Agausunál (Románia) 1916 nov. 23. Balog 

András 61 k. gy. őrvezető, elhalt mint rokkant 
Szegeden 1918 október 10. BlumenJhál Béla 4. h. 
gy. e. hadapródjelölt őrmester, elesett Opaehiesel-
ló (olasz) 191Q augusztus 18, eltemetve Gorijanskó 
150. sírhely. Dr. Békéi Nándor volt szegedi ügyvéd 
(közelebbi adatok nincsenek). Braun -Miksa népföl-
kelő orosz fogságban. 

Czinner Andor hadapród, I. o. vitézségi érem, 
elesett Chatinál 1915 augusztus 30. Cziklai Má-
tyás 46. gy. e. t. hadnagy, szegedi születésü, eltűnt 
Kárpátokban 1911 december 23. 

Deutsch Marcell 5. b. gy. e. c. é. ö. tizedes, II. 
vitézségi érem és Károly cs. k. kitüntetés., Dorna-
vatrán 1916 augusztus 3., rohamban elesett. Deutsch 
Ede e. é. őrmester Murziclovszkin.il (Bukovina) 
1916 junius 10-én elesett. Donát Manó 1. h. gy. e. 
őrmester, orosz fogságból hazatérve Zulshain-
nál meghalt 1923 május 21-én. 

Enge'smann Káro'y 86. h. gy. e. őrmester, 
négy és félévig orosz fogságban szerzett betegsége 
folytán elhunyt 1919 junius 13-án. 

Fischer Jenő 8. h. gy. e. t. főhadnagy, Signum 
Laudis. Fischer Lipót bizt. titkár fia, orosz harc-
téren Stanislaunál elesett 1916 julius 6. Fischóf 
Lipót 32. k. gy. e. gyalogos, elesett Sopanovnál 
(Gahria) 1915 szeptember 19. Fodor László 16. gy. 
r. hadapród. II. vit. érem, elesett Doberdónál 1915 
szeptember 7. FFreund Sándor 5. gy. c. gvalogos 
elesett román fronton 1017 október 18. Dr. Fa-
ragó József 101. gy. <\ t. főhadnagy 2 Signum 
Laudis, III. o. k. é. k. Isonzó fronton betegség 
folytán elhunyt 1917 október 5. Fischóf György 
30. gy. e. t. hadnagy elesett Doberdón 1916 augusz-
tus 6. Földi Lipót elesett Uzsoknál 1915 május-
ban. Fischer Pál 16. gy. gyalogos harctéren 
szerzett betegségében elhunyt Szegeden 1920 feb-
ruár 20. Farkas József őrmester I. és II. o. ezüst v. 
é., elesett Doberdón 1916 júniusban. 

Garző Ármin tizedes meghalt harctéren szer-
zett betegségében Szegeden 1917 junius 23. Grósz 
Géza 5. h. gy. e. e. é. ö„ elesett Botazinov (Ga-
lícia) 1915 szentember 1 . eltemetve Szegeden. Gö-
möri Mihály 5. h. gy. e. orvoshadnagy, özv. Gö-
möri I.ajOsné fia, elesett az olasz fronon 1918 áp-
rilis 28., eltemetve Szegeden. Goldberger Izsó 21. 
tüzérezred tizedes. T és II. ezüst v. é„ bronz v. é„ 
elesett Isonzónál 1917 julius 17. Gomőri József 5. 
h. gy. v. e. tizedes, özv. Gömöri Lajosné fia, fron-
ton szerzett sebesülése folytán meghalt Laibachban 
1015 december 3. Gerő Jenő 16. gy. e. főhadnagy 
(adatai hiányoznak). Ga'otti Vilmos 5. h. {ÍV. e. 
tizedes, elesett Nisniovnál 1916 junius 16. Genát 
Jakab 22. b gy. e. gyalogos, elesett a Kár-
pátokban 1915 május 7. Goldgruber Árpád 46. gy. 
e., elesett Jamianonal 1916 március 10. Goldgru-
ber Mihály 1. h. gy. e., elesett Taskendnál 1916 
március 10. Grósz Imre 14. k. gy ,e. közlegény, el-
esett St.-irnsnnrte«nál 1911 október 21. Grósz Jenő 
adatai hiányoznak. 

Halász Simon 5. h. gy. e. lizedes, meghalt 1917 
április 2. Sipotóban, román fogoh táborban. Ha-
vas Jenő 5. h. gy. e. t. főhadnavy, I. és II. ezüst v. 
é., elesett Lovcsennél 1016 május 14. \ 

Kálmán Zoltán 5. h. gv. e. gvatogos, elesett 
1915 október 24. 

flöníg Lás/ló 21. gy. r. szanitéc, meghalt Kas-
sán 1911 november 11. Honig Frigyes 5. h. gy. 
e., orosz harctéren 1916 január 1. 

Krausz Lipót 5. h. gv. tizedes, Prsemisl -utol-
só-kirohanásakor 1015 március 19-én esett el. Ko-
uig L'Pót 51. gy. e. szakaszveeztő meghalt 1917 
dcctmber 31 Kimpolungban. Kömg Viktor 81. gy. 

e., olasz fogságban tüdőlővésben halt meg. Kőnig 
Árpád 38. gy. e. főhadnagy, Kataró 1917 október 
30. Kalmár Dezső 44. gy. e. t. zászlós, Dolnya-Gor-
nye (Szerbia) 1911 augusztus 25. Kalmár János 5. 
b. gy. e. e é ó„ elesett Klozion (Galicia) 1911 
augusztus 30. Klein József 46. gy. e. közlegény, 

I. és II. ctfüs v. é., bronz v. é., elesett Doberdó-
nál 1917 julius 30. Körösi József 68. gy. e. közle-
gény, elesett Doberdónál 1918 októbu- 1. Kelemen 
Marcell 6. gy. e. hadapród-őrmcster, meghalt 
Boszniában szerzett betegségében Palánkán 1911 
december 30. Klein Mátyás 46. gy. e. őrmester, 
meghalt Davosban 1918 április 12. Klein Tivad <r 
46. gy. e. tizedes, meghalt Brassóban 1017 augusz-
tus 5. 

Lindenfeld Miklós tűzmester, T. ezüst és aranv 
r. é., bronz v. é., elesett St. Michelenél 1916 feb-
ruár 22. Lusztig Géza 5. h. gy. e. közlegény, el-
esett Biglicánál 1911 december 20. Lówi Imre 3a 
k. gy. e. t. hadnagy, hadié.kitményes III. o. ka-
tonai érdemkereszt, Lövi Adolf fia. meghalt 1911 
november 21., harctéren szerzett betegségében 
Szegeden. Lória Ernő 8. k. gy. e. e. é. ő, tizedes, 
elesett 1915 május 21. Kozieniee (Varsó mellett). 
Lantos József 70. k. gy. e. hadnagy. III. kat. ér-
demkereszt. elesett Strarizomborban 1911 október 
18. Lőwi Jenő 7. h. népfölkelő főhadnagy. III o. 
katonai érdemkereszt, elesett Uzsoknál 1015 ok-
tóber, L;iwi Adolf fürészgyáros fia. László 
Béla t. hadnagy adatai hiányoznak. László Miklós 
39. k. gy. e. hadnagy, orosz harctér 1911 október 
I I. Lusztig Ármin 5. h. gy. e. köz'egénv harctéri 
betegségében Szeged 1017 junius 30. 

Molnár Ambrus 5. h. gy. zászlós, Szokolovk j 
(Galicia), elesett 1015 julius 31., dr. Molnár Izidor 
tanár fia. Molnár Sándor 29. vad:':'-;: zlj. tizedes, 
Konjanski 1015 május 22, dr. Molnár Izidor tanár 
fia. Dr. Meisl József orvos (adatai hiányoznak). 
. Nemes István 14. gy. .. zászlós, arany, I. és 

II. ezüst, hronz v. é., Lublinnál esett el 1015 julius 
0. Nemes Béla 16. gy. e. jrépfö'kelő, elesett Takari-
na (Galicia) 1015 május 10. Nagy Sándor 16. gv. 
e. t. zászlós, elesett Szt. Martin 1015 október 2.1. 
Nóth Salamon 46. gy. e. t. zászlós, született Sze-
ged 1889, elesett Bukovinában 1916 julius 20. 

Popper Rezső 5. h. gy. e hadapród, született 
Tiszahegyes 1801 március Ii. elesett Horackó 191.1 
iunius 20, hazahozva, eltemetve Szegeden. Politzer 
Imre 46. gy. e. t. hadnagy, harmadosztályú érdem-

" kereszt, eleseit az olasz fronton 1916 junius 24 én. 
hazahozva, eltemetve Szegeden, Politzer Jónás 
fia. 

Rr.ichlingfr Sándor 2. V gv. e. L hadnagy, 
született Kistelek, 1880 október 6., eleset'. Duna-
jovnál (Galicia) 1011 augusztus 26. Rubin Mihály 
16. gy. e., közlegény, született 1883 május 29. el-
esett Dukla 1011 december 13. Rosenberg Islvárt 
őrvezető 46. gy. e., született 189«l. elesett S/t. Mar-
tinó, 1016 április 19. RichIzeit Gábor 5. h gy c. 
köz'r.gény, elesett Neu-Sandez. 1915 január 3. Ró-
nai Imre 16. gy. e., e. é. ö. tizedes, eleseit Ilan 
Semez (Bosznia) 1014 október 21. Réti László 10. 
h. gy. e. közlegény, eleseit Doberdó, 1917 már-
eius 28. Regös Adolf 30. h. gy. e. tizede*, elesett 
Pwrgorliee (Wolhynia), 1915 szeptember 11 Ro-
hicsek Zoltán 46. gv. e.. t. zászlós, J. v é., el-
esett Stari-Sambor 1011 október 13. 

Sichermann Miksa .46 gy. e. t. hadnagy. í züle-
teit lSS-t mán-ius 25. háborúban szerzett betegsé-
gében eltemetve 1914 október 20. Visegrád. 
Srhweitzer József 76. k. gy. e. t. hadnagy, sz 
Szeged. 1882 julius 27, elesett polichna 1911 aug 
23 Szabó Gvula 85. k. gy. e. t. zászlós, sz. Nvir-
egyháza. 188<1 március 1. arany v. é , elesett ("is 
no-vv. 8/2 tábori kórház 1015 március 5. Schwab 
Mihály 5. h. gy. e. tizedes, szüleiéit Szeged. 1880 
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