Szeged, 1915. augusztus 19.
rabbi magasröptű beszédet tartott a katonáknak a királyról, majd Elefánt Ilona zenetanárnő begediijátéka következett, amit a sebesült hősök nagy élvezettel hallgattak végig.
Az ünnepély végén a sebesültek a Himnuszt
énekelték el.
A többi kórházakban szintén voltak ünnepségek.

DÉLMAGYARORSZAG. ~
állást a titokzatos hantin ügyében. Csakhogy a repülők valamivel jobb sztratégák
ós miikor észrevették a fináncokat, azonn.a.
tuidlták, miről van szó. iAz ügyieletes tiszt a
két fináncot kérdőre vonta, hogy engedély
nélkül miit 'keresnek ,a katonai telepen. Az
egyik fináinte igy szólott:

Mi m a g y a r királyi pénzügyőrök vagyunk, — és ruházatára mutatott.
— Ezt mindenki mondhatja, — válaszolt
Budapestről jelentik: A budavári koro- a tiszt, — igazolják magukat.
názó templomban nagy pompával, politikai,
A két finánc erre miniden zsebében gyors
egyházi és katonai világ előkelőségeinek jeházfcutatáislt
tartott, de ezúttal niagy szomolenlétében ünnepelték meg a király születésnapiának nyolevanötödik évfordulóját. A fő- nuságiukra, eredménytielenül. Semmiféle igaszentély padsoraiban helyet foglaltak: gróf roló irást neim tudtak felmutatni. iKatonáókTisza István miniszterelnök, báró Hazai Sa- kial azonban nem telhet tréfálni: a tiszt aizcmmu, Sándor János, báró Harkányi János, Balogh Jenő, Jankovich Béla miniszterek, báró nal előhívta az őrséget éü a fiinámekoat leJósika Samu, a főrendiház elnöke, Szász Ká- csukatta. Délelőtt tiz órától délután öt óráig
roly, a képviselőház elnöke stb.
voltaik bezárva a pénzügyőrök és tanakodtak
Tiz órakor érkezett a templomba dr. azon a történelmi igazságon, amely szól
Cserhoch
János, Magyarország bibor nok ©képen: Törökfölt fogtam, de nem ereszt. Véghercegprímása, akit a templom bejáratánál
re délután igazolta őket a Kossuth 'LajoiSdr. Nemes Antal Ifőegyházi plébános (fogadott.
sugáruti
pénzügyőrség, mire aztán szabadon
Az egyházifejeiedelem a 'főoltár 'elé ment, ahol
rövid Te Deulm után megkezdődött az isten- •engedték mindkettőjüké. A kantinra ekkor
tisztelet. Az ünnepség további része program- már neim igen voltak kíváncsiak.
szerűen, mindenütt nagy fény és pompa kifejtése mellett folyt le.
— Kilencezer
koronán
tul van az az
Bécshői jelentik: A király születésnapja
rövid
alkalmából tartott misén a magyar kormányt összeg, amelyet Kisszeged felépítésére
összebáró Roszner Ervin a király személye körüli néhány nap alatt a Délmagyarország
miniszter képviselte. A király személye kö- gyűjtött. Mindenkinek kötelessége, hogy tehetriili minisztérium be neim vonult tisztviselői ségéhez mérten a nemes cél szolgálatába szedr. Révy Ferenc miniszteri tanácsos vezetégődjék, Szeged legyen az első város, amely
sével jelentek meg az ünnepi misén.
előteremti az egyik elpusztított felvidéki közí£a»m58taesaina»b350binabí>iieat5iiiiai8iiaa!!siiass«í«
ség újjáépítésére szükséges összeget. A koronáknak ép olyan becsük van, mint a hatosoknak, vagy filléreknek, Mindenki adakozzék a
Délmagyarország szerkesztőségében
Kisszeged
oooo
felépítésére.
— Frigyes főherceg a királynál. Bécsből
Két finánc kalandja a repülő telepen.
jelentik:
Frigyes főherceg tábornlagy, had(Saját tudósítónktól.)
A fináncok, akik
a háború előtt nem épen kiváló népszerű- seregfőparancshoik kedden Bécsibe érkezett,
ségnek örvendettek, a háború óta hasznos hogy a z osztrák-magyar haderőnek a király
ós öökszor telkes ós önfeláldozó buzgóságot születésnapja alkalmából való szerencsekifejtenek ki különösen a határszélen. Nem- vántatait személyesen tolimácsollja. Frigyes
cfeak a csempészek és kémek veszedelmes főherceg még kedden este visszatért a harctevékenységét akadályozzák meg, hanem térre.
A budapesti és bécsi
ünnepségek.

HÍREK

igen gyakran az ellenséges határőrökkel, sőt
egyes Ívülönitniényekkel is harcba bocsátkoznak és földerítő ú t j a i k k a l is nagy szlogálatokat tesznek hadseregünknek. Ezenkívül a
fináncok is egyenruhát viselnek szép, zöld1
parolival, puskájuk és karldljuk is van; a
kardon szép, zöld1 bojt. Minden előföltiételleil
rendelkeznek tehát, hogy a m a i háborús világban némileg katonáiknak sz ámíthassanak.
íA finánc azonban mégsem katona, bármilyen hasznos t a g j a is az. á l l a m n a k ; minthogy nem katona cl pCiS'tctiS, a hordár, a tűzoltó és a rendőr sem, dacára annak,, hogy
szintén derék k u n c s a f t j a i az egyenuiiiiháza.ti
intézeteknek. Hogy a finánc mennyire n e m
katona és milyen csalódás éri, lia még a katonánál :is n&gyohb urnák képzel i magát,
arról az alábbi kis esett tanúskodik.
,A szegedi repülő telepen kis kantin-féle
üzletet rendeztek be a katonák. A telep
messzire esliik a várostól, azt akarták tehát,
hogyha valami elemózsiára van szükség —
ne kelljen messzire bejönni a tiszteknek mag
a legénységnek a városba. A (finánieck valaaniképen kiszimatolták a d'olgot és mivel sehogysem tetszett nekik, hogy minidén bejelentés nélkül egy katonai kantán nyílott meg,
a napokiban beállítottak a repülőtelepre azzal a szándékkal, hegy felderítik a tény-

— Széli Kálmán temetése. A közrészvét
igep nagy mértékben fordul1 Szélit Kálmán
alakja köré ós mindenütt ugy emlékeznek
meg rólia, mint a nemzet nagy halottjáról. A
család ezrével kapja a srészvéttávifatekat,
almelyek között ott van őfelsége részvéttávirata is. Szász Károly képviselőházi alelnök
Széli Kálmán halála alkalmából igen meleghangú táviratban adott kifejezést a gyászoló
család előtt ak épviselőház részvétének. —
Megtette azonkívül az intézkedéseket, 'hogy
a Budapesten időző képviselők küldöttsége
vegyen részt csütörtökön reggel kilenc órakor a Rátóton végbemenő Ibeszeatelésem és
ezt követőlieg Táplánfán történő temetésen.
Ez a küldöttség viszi magával a képviseiőhz koszorúját is. A kereskedelmi minisztérium tekintettel a réisztvenni szándékozóik
nagy számára, küllőn vonatot bocsátott az
odautazok rendelkezésére, amelyről a képviselőház szerdán délelőtt táviratban értesítette az összes országgyűlési pártok elnökségeit. Ez a különvonat szerdán este tiz óra
15 perckor indult a keleti pályaudvarról, és
csütörtökön reggel nyolc órakor érkezik Rátótra, ahonnan tizenegy óra 25 perckor l,n—
dul Tápláníára. A temetés itt történik meg
délután 3 órakor. Amint Szombathelyről jelentik, Szentgotthárdon, Széli Káilimán vá-
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lasztókerületében minden házon gyászlobogó leng. A város elhatározta, hogy a nagy
halottnak szobrot állítanak a város főterén.
— A szegedi ezredekhez kinevezett uj
hadnagyok. A hivatalos 'ap szerdai száma
közli a Teréziánum katonai akadémiát végzett
növendékeinek hadnagyi kinevezését. Hadnagygyá nevezte ki a király a szegedi ezredekhez
Harus Antalt a 46-ik gyalogezredhez, Rapcsányi
Kálmánt, Joanovich Jánost, Szabó Miklóst az
5-ik honvéd gyalogezredhez, Szendaki Kerner
Plt, Bocz Dezsőt, Kammerer Istvánt, Nemes
Csák Szilárdot az 1-ső honvédlovas tüzérosztaghoz. A mödlingi műszaki katonai akadémiából a 7-ik árkász-zászlóaijhoz: Fischer Sándort ; a hainburgi utász-osztályból a 7. utász
zászlóaljhoz : Veptner Arfurt és Makray Lászlót.
1915. augusztus 18-tól számítandó rangot nyerik a következő hadnagyok: Deák István, Kovács András, Kolozsváry Kiss Árpád és Nagy
János 5. honvédgyalogezredbeli hadnagyok.
— Rendkívüli istentisztelet. Bocsá atot
kérünk, ezt nem mi irjuk, mert ezt a fogalmat
a mi rmindennapi munkában alaposan megviselt agyunk nem is, vagy csak nehezen tudta
volna felfedezni. Ehhez jobban megpihent
agyakra van szükség, ahol nincs annyi munka
és a szerkesztő urak és a munkatársak tudnak
vigyázni arra, hogy minden érdekes legyen.
Már pedig minek van érdekessége? Annak, a
mi rendkívüli. Egy istentisztelet? Ugyan? Mi
ebben ez érdekes? De egy rendkívüli istentisztelet — ez már igen. Ez már valami. Érdekes, hiszen rendkívüli. Hogy a további kommentároktól megóvjuk magunkat és a közönséget, ide iktatjuk a Hódmezővásárhely cimü
napilap ilyen cimíi hirét!
„Rendkívüli istentisztelet" lesz az ó-templomban e hó 18-án, a király születése napján,
mely nem 7, hanem 8 órakor fog megtartatni.
Ez alkalommal Pap Imre elnöklelkész fog imádkozni.
— Rendkívüli istentisztelet. — Rendkívüli
lólopás. — Rendkívüli betörés. — Érdekes címek. Igazán: rendkívüli. —
— Kitüntetett 46-os főhadnagy. A hivatalos lap keddi száma közli, hogy a király az
ellenség előtt tanúsított vitéz és eredményes
magatartása elismeréséül a hadiékitményes katonai érdemkereszttel már kitüntetett Dobó József tartalékos főhadnagyot a hadiékitményes
Signum Laudissal tüntette ki. Dobó főhadnagy
a napokban érkezett vissza Szegedre súlyos
sebesülten a doberdói harcokból, már másodszor a háhoru kezdete óta.
— Levél Bulgáriából S z e g e d r e Vidinböl
üzleti ügyben levél érkezett ma egy szegedi
kereskedőhöz. Az üzleti rész elintézése után
német nyelven a következő sorokat irja a bolgár kereskedő :
— Holnap, vasárnvp Varsó elfoglalása alkalmából kitűnően fogunk mulatni szőlőnkben.
Nemsokára ütni fog a mi óránk is. A cél:
Szerbia ellen.
Mint a bulgár nép hangulatának egyik
határozott megnyilvánulását iktattuk ide ezt a
néhány sort. Az augusztus 7-ről keltezett levél
ezekkel a magyarul irt szavakkal végződik:
— Élien a Magyar! Huncut a Muszka!
— Az állami tisztviselők rendkívüli
segélye. Megemlékezett róla a Délmagyarország,
hogy a legutóbbi minisztertanács határozata
érteiméiben a háromnál több gyermekkel
biró állami alkalmazottiak részére családi
pótiléikot helyettesítő drágasági póíilék kiutaltatását vették tervbe. Ugyancsak e z e n
a minisztertanácson döntöttek arról a rendkivüli segélyről is, a m e l y r e tekintet nélkül a
családtagok számára, mindenki igényt tarthat, akinek a segélyezése különösem indo-

