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lóra és verekedni, nehogy azt higyje az ezredes ur, hogy mi rosszabbul lövünk, mint a tiroliak.
Előbb nem nyugszanak, mig a z ezredes
meg nem ígéri, ihogy kérésüket felsőbb helyen
pártolólag terjeszti elő.
— Lázár Györgyné nyugdija. A februári közgyűlés tárgyalta dr. Lázár György volt
polgármester özvegyének özvegyi elláását és
olyan álláspontra helyezkedett, amely méltányos
a polgármester nagy érdemeihez. A közgyűlés
az özvegyi nyugdijat 8 ezer koronára egészítette ki. Ezt a határozatot elvi okokből megfelebbezték. A miniszter formai okokból nem
hagyta jóvá ezt a határozatot és uj határozat
hozatalára utasito ta a várost. Semmi kétség,
hogy a közgyűlés ujabb határozatával is hü
marad ebben az ügyben korábban is elfogla't
álláspontjához.
— Báró Henneberg József kitüntetése.
A hivatalos lap keddi száma közli, hogy a király Henneberg József báró 46. gyalogezredben ezredesnek, egy 'hadosztály kiváló ós eredményes vezetése elismeréseid a hadiákitményes
vaskoroua-rendet adományozta.
— A belvárosi plébános beiktatása.
Kedden délelőtt tiz óraikor a belvárosi szent
Demeter-templomban ünnepies szentmise volt,
amelyen Várhelyi József kanonok, belvárosi
plébánost iktatta be ünnepélyes formák között
dr. Glattfelder Gyula püspök. Az uj plébános letette .a hitvallást, majd fölolvasták előtte a
plébánosválasztás okmányát. Ezután nagy papi
segédlettel a püspök folytatta a szentmisét.
Nagy ünnepi közönség volt jelen a templomban.
— A püspök elutazott Szegedről. Dr.
Glattfelder Gyula megyéspüspök szerdán dél-

után visszautazott Temesvárra. A püspök délelőtt látogatást tett az alsóvárosi apáoa-zárdában, az uj,szegedi tanítóképzőben és a városi
szegényházban.
— Változások a szegedi bíróságnál.
Az igazságügyminiszter dr. Bulsay József szegedi táblabírót saját kérelmére Pozsonyba helyezte át. — Dr. Wanie Rezső marosi,uda-si kir.
járásbirót törvényszéki birói minőségben a szegedi királyi törvényszékhez nevezték ki,
— A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank
igazgatósága értesiti a közönséget, hogy ,hivatalos óráit julius 1-től szeptember 30-áig délelőtt fél 9-től fél l-ig, délután pedig 3-tól 4-ig
tartja.
— Izgatással vádolt varrónő. A szegedi
Ítélőtábla feljebbviteli tanácsa szerdán délelőtt
Csurczics Ilona szabadkai varrónő bűnügyét
tárgyalta. A varrónő katonáinknak a szerb
hadsereget és Petár királyt dicsérte és többek
közt azt mondta, hogy többet ér a szerb korona,
mint a magyar. Drégely Gábor feljelentésére
az ügyészség vádat emelt izgatásért Csurczics
Ilona ellen, akit a szabadkai ügyészség felmentett. A tárgyaláson ugyanis a beidézett tanuk
nem tudták biztosan, hogy a vádlott használta-e az inkriminált kifejezéseket, mert többen
álltak ottan, akik a katonákhoz beszéltek. A
tábla a szerdai tárgyaláson helybenhagyta, a
törvényszék ítéletét. Csurczics Ilonát a tárgyalás után Budapestre szállították a katonai
fogházba, mert kémkedéssel is gyanúsítva van.
— A só ára. A szegedi pénzügyigazgatóság közli, liogy julius 1-től kezdve a szegedi
m. kir. sóhivatalban a raarosujvári konyhasó
beszerzési ára métermázsánként 23 korona, a
paraj di marha,só ár a pedig 10 koron a 94 fillér.
Teljes vasúti kocsiban a vasúti állomásról
konyhasó 22 K 71 f, marhasó pedig 10 K 68 f.
Kedvezményes áron konyhasó méterniázsánként 12 K 60 f.

— Háborúra való életbiztosítás. 43—50
éves B)
osztályú
népfölkelők
minden
pótdíj nélkül, háborúra azonnal érvényes
életbiztosításokat köthetnek az Első Magyar
Általános Biztosító társaságnál. Eölvilágositást ad ezen társaság itteni főügynöksége.
lelefon 14-25. •
K A B A R É T © Teleion 14-25.
— Két sláger. A Korzó-mozi két gyönyörű
Horváth Mihály-utca 8 . sz.
slágert játszik csütörtökön. Egyik 3 felvonásos
dráma: A titkos akta a cime. Izgalmas mű,
részben detektív, részben modern társadalmi
I>la, Julius 1-én, csütörtökön és a következő napokon
história, megkapó megoldással végződik. A másik 3 felvonásos vígjáték: A mucsai nagyUj műsor!
Sláger műsor!
Újdonságok!
bácsi. Bohókás jelenetek váltakoznak benne, a
Bemutató juliusi műsor.
Fellépnek:
nézőtér csak ugy visszhangzik ,a kacagástól.
HangfenomonEzeken kívül a legújabb háborús fölvételeket
I riV.lr45«U
m S világszenzáció!
is vetítik és látni fogjuk diadalmas csapataink
j e s s y a s t o r zsonglőr és táncmüvésznő.
galíciai előnyomulását.
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T ö r ö k hivatalos jelentés.

Konstantinápoly,
junius 30. A MUli-ügynökségnek jelentik a főhadiszállásról: A DarRáday Ella t á n c o s n ő .
SZIRMAI
danellák-menti arcvonalon Ari-íBurnunáí az
Holdi Juci é n e k e s n ő .
uj kuplékkal.
ellenség tegnap délután heves tüzérségi harc
Bérci Böske t á n c o s n ő
Professor Mischi
•
után 'háromszor megtámadta balszárnyunkat,
RAJNAI miCI
é s F O D O R VILMA
fi de mindhárom esetben óriási
veszteséggel
énekesnő.
táncattrakció.
fi
b
visszaveretett,
anélkül, hogy eredményt ért
rekord sikert ért kacagtató bohózat bemutatója.
volna el. 'Sed il Bahrnál az ellenség a 28-ára
virradó éjjel reggelig nehéz tüzérséggel táA fényképész.
madta a jobbszárnyon levő .sáncainkat, 28-án
átszák: Árnyai, Hunyadi, Szirmai, Rajnai Mici,
'odor Vilma, Sándor Franciska, Korda és Misi.
reggel pedig megtámadta ezt a szárnyat, de
) , Vágó Géza kacagtató bohózata.
ellentámadással visszavertük.
Az ellenségJátszák: Árnyai, Szirmai, Rajnai M. Fodor Vilma.
nek az éj, folyamán balszárnyunk ellen intéKezdet 9 ÚnaliOP. ÍWI paiMánt, szabad bemenetel m zett támadása nemi járt sikerrel. Délután centu
rumunk ellen kísérelt meg támadást, amelyet
Elsőrendű italok, hideg és meleg ételek. í
könnyen .visszavetettünk. iflllenMmadá^uhlkji
nak • Páholyülés 2 K, 1. hely K 1 - 6 0 , II. hely fi
kal két ellenséges lövészárak-vonalat elfogiOn. K 1 - 2 0 , III, hely 8 0 f, állóhely 5 0 fill.
Jegyek előre válthatók este fél 7-ig PETŐ ERNŐ H
laltunk. Anatóliai ütegeink hatásosan vetlek
dohánytőzsdéjében, a Tisza-kávéház mellett. — H
részt a Sed il Bahrnál a balszárny harcában
• ••rrímbihrrrmhbsrnbnrnniabhh
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•
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Szegőd, 1915. julius 1.
és lényegesen hozzájárultak ahhoz, hogy az
ellenséget visszavonulásra kényszeritettük.
Ugyanezek az ütegek a Teke földnyelven levő
ellenséges ütegeket elhalgattatták. Aviatikusaink eredménnyel bombázták a Sed! il Bahr-i
ellenséges tábort. A többi arcvonalon prém történt semmi jelentős esemény. (Közli a miniszterelnöki
sajtóosztály.)

Névtelen

hősök.

— Történet száz 46-os katonáról.
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(Saját tudósítónktól.)
Végigolvasni sem.
győzzük azoknak a dicsőknek a névsorát, a
kiket legfőbb hadvezetőségünk és a királyi
kegy nap-nap mellett külömböző rangú és
fokú kitüntetésekben részesít. Olyiknak1 nem
is egy, hanem már két-három kitüntetési
érem is ékesíti oroszlán-mellét. A magyar
név megint szép lett, méltó régi nagy híréhez. Mert nemcsak azok hősök a mi fiaink
közül, akik kézzel fogható, szemmel látható
bizonyít,ók át hordják mellükön magyar vitézségüknek, hanem, ahelyett, hogy elvetnők a
sulykot, bízvást azt állithatjuk, büszkélkedhetünk vala, liegy „mind hősök ők, mind férfiak, mind hű és hazafi", akik szembeszálltattak magyarok a cár rettenetes erejével, Péter
király életre-halálra küzdő vitézeivel, az
olasz alattomossággal, az egész világnak ránk
zuduló haragjával. A magyar paraszt virtusa, amely békeidőben dugott bálokon ós
korcsmai verekedésekben mutatja meg, ki a
legény a csárdában, ebben a vére© világfelfordulásban ellenségeket tapodó, honvédő
erénnyé nemesült. .Akikel olyan sokszor lenéztünk és semmibe sem, vagy emberszámba
is alig vettünk, azok most ime az egész világ
fi gyeimét & csodálatát vívják ki magyar
nemzetük számára. Nemcsak acélos búza terem a mi szép, magyar Alföldünkön, de acélos emberek is, akik ércöklükkel lesújtják
minden ellenségünket. Egyénenkint és egyénileg nem fogja megörökiteni őket ,a történelem, de azért időtlen időkre hírt és nevet
biztosit,a,nak nemzetük számára a világtörténelemiben. Névtelen liősöik ők, akik meggondolás és számítás nélkül áldozzák vérüket ós
életüket a hazáért,. Illő, hogy megemlékezzünk róluk, illő, hogy csodálatunkat ós hálánkat fejezzük ki nekik. A Kárpátok szent
bércein, Galícia halmain és dombjain, Tirol
hóval borított hegy óriásain, idegen falvakban és városokban, mindenütt, amerre megfordultak, büszkén lobogtatták véres zászlóinkat, melyeknek nemcsak az ellenség, de
immáron Berlin és Bécs is meghódolt.
A mi vitézül küzdő háziezredünknek, a
császári ás királyi negyvenhatodik gyalogos
ezrednek száz névtelen hőséről akarunk most
itt megemlékezni. Abban az időben történt,
amikor vitéz ezredese: Henneberg báró dandárparnosnoknak lépett elő. A dandár visszavonulásra kapott parancsot. Nehezebb feladat
az, mint rohamban nekimenni az ellenségnek. Az uj dandárparancsnok — aki e minőségében ép most kapott kitüntetést — igy
intézkedett:
— Volt ezredemet, bizalmam jeléül azzal
tüntetem ki, hogy visszavonuláisunfciat fogja
fedezni!
lErre Reiff őrnagy az, ezred egyik százada előtt önkéntes jelentkezésre hívott fel harminc olyan bátor katonát, akik a, hátvéd
hátvédjei lesznek. Akik utolsó és mégis első
sorban néznek szembe a muszka túlerővel és
a balállal. Akik inkább meghalnak, semmint
megfussanak. Harminc helyett százan léptek
elő az erősen megfogyatkozott
századból.
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