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dott. Mintegy öt -perc multán már meglátta 
a futó olaszukat, mintegy 200 lépésnyi távol-
ságban, amint a saját állásaik Ifelé igyekez-
nek. Most — figyelmesen cél ózva — ujiból 
-megnyomta a ravaszt, ötször egymásután. 
Tisztán látta, hogy kettő újból kalimpálni 
kezd' a levegőben a kezeivel, aztán lerogy 
az ut mentén. A másik kettő eri hirtelen 
megállott, eldobálta a fegyverét, felszerelé-
sét és feltartott kezekkel visszafordult az 
uton, igy közeledett feléje. Tehát megadták 
magukat. Pali honvéd határtalan örömmel 
várta őket, hegyire, hiszen ez a két ember 
az ő foglya lesz! 

Ugy történt minden, ahogy elgondolt:-.. 
A két olasz csakhamar megjelent feltartott 
kezekkel és Pali honvéd a fegyverét lövésre 
készen tartva fogadta őket. A két olasz a 
fogát csikorgatta dühében, amikor látta, 
hogy egy gyerek ifogta el őket. A z egyik neki 
is rohant, de a -lövésre készen áiáló fegyver 
tényleg elsült és a golyó keresztüLfurta a 
temperamentumos olasz bal tenyerét. Erre a 
komoly figyelmeztető jelre aztán hirtelen el-
némultak mind a ketten és csak ,villámló 
szemeik mondták némán, bogy Pali honvéd-
nak csak egy pillanatra kell elvesztenie lé-
lek jelen 1-cfct, hogy üssön a hosszú véres 
órája. 

Igy indultak el; a két fogoly és Pali 
honvéd, aki hirtelen már rátalált arra az út-
ra, amely visszavezetett elhagyott ezredéhez. 
Köziben azonban alkonyodni kezdett az idő 
és sűrű köd hullt le a szürke égből, — Pali 
honvéd aggodalmaskodva haladt olaszai 
nyomában. Egyszerre neszt, majd hangokat 
hallott, megállt. A két olasz futni kezett és 
Pali honvéd ujiból elsütötte a fegyverét. 
-Hanekrr hiába volt minden. Körül hirtelen 
olasz katonák alakjai tünedeztek föl, agy 
felderítő őrjárat volt. Pali honvéd, bizony, 
foglyul esett. )Az ő foglyai ekkorra már taj-
tékzó dühvel mesélték el a történteket baj-
társaiknak, r/kik erre nekiestek ós ütötték, 
•verték, hogy szinte a csontjai törtek el belé 
Aztán összekötözték a kezeit és igy hajtot-
ták maguk előtt Köziben pedig szidták, mint 
a bokrot. -Igy haladtak vagy liusz percig, 
folytonos kihalások közben. Csak Pali hon-
véd nem szólt egy szót. sem; a fogát összeszo-
rítva tűrte az ütlegeket és a szidalmakat. 

'Hanem a hangos lárma, szitkolódás 
megbosszulta magát. Az épen közelben járó 
37-es felderítő patruí figyelmes lett a zajra 
és bekerítette .az olasz felderítő patrult, Mire 
észrevették, hogy tulajdonképpen miről is 
van szó, üiár nem volt. menekülés. lAz őrjá-
rat vezetője, Paulik őrmester meglepetten 
isunerte fel az olaszok között Pali honvédet. 
Érdeklődni (kezdett, mi történt, mire a kis 
katona lehetőleg röviden előadta a történ-
teket. Megmutatta az őrmesternek a foglyok 
között a saját foglyait. Azok éipen abban a 
pillanatban adták át a mieinknek áz időköz-
ben újra beszerzett lőfegyvert, .majd a bajo-
nettel is lecsatolták az oldalukról. (Mikor a 
kis honvédet meglátták, mindketten kirán-
tották oldalfegyvereiket és rávetették ma-
gukat a szerencsétlen gyermekre. Megaka-
dályozni már nem lehetett az alávaló gyil-
kosságot; a bajonettek a szivét és a tüdejét 
fúrták át a kis (honvédnek. (Nyomban 'meg-
halt. Másnap temették el, katonai pompával. 

'Ez a kis honvéd története, ahogyan Pa-
ulik őrmester elmondta nekem. (s. ;.) 
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a török Vörös Félhold képeslevelező-

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bf 

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

— Minisztertanács. Budapestről jelenti tu-
dósítónk: Csütörtökön délulán gróf Tisza 

István miniszterelnök elnökilésével miniszter-
tanács volt. 

— Frigyes főherceg bolgár kitüntetése. 
a hivatalos lap csütörtöki száma jelenti, 
hogy a bolgár király frigyes főherceg, tá-
bornagynak a bolgár 'királyi vitézségi rend 
első osztályát adományozta. 

— Diplomáciai kitüntetések. a külügyi 
szolgálatban e napokban számos kitüntetés 
tört-ént, amelyekről összefoglaló kimutatást 
a bi váltai c-s lap csütörtöki száma Ikczöl. ösz-
szesen 76 .külügyi tisztviselőt tüntettek ki; a 
kitüntetések .közül 63 osztrák és 13 magyar 
állampolgár; a magyanok 'között szerepel a 
kimutatásban 4 horvát is. 

— Elfogyott a szén, A mérnöki hivatal 
jelentése szerint a III. számú vízimii telepen 
és a színháznál már csak egv napra való szén 
vau. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
érdeklődött a város szerződéses s-zénszálli-
tóViiál: Bucii Jenőnél aziránt, hogv töntiént-e 
gondoskodás a szükséglet fedezéséből. Bach 
bejelentette, hogy már régebben rendelt husz 
v aggon szenet a város részére, de mindeddig 
nem érkezett meg. Egyelőre irtásiéi vaggon 
szenet bocsátott rendelkezésre, ami azonban 
csak egy hétre elégséges. 

— Dr. Lázár Gvörgy özvegyének k< gydija. 
a törvényhatósági bizottság .tudvalevőleg 
i'.v. Lázén- Gyöngy polgáj'iiuwU'r özvegyinek 
n rendes iiyuii.ilíjon .kivül elvi hfiiüuiezer-
híii-záz korona kegy dijat szavazott me£. 
Míhalurics .Dezső hizi tt ági tag a kö'/igy ülés 
határtteafát megfeleli ibezte a Ibeliigjrminisz-
tvrjuiz, aki a .közgyűlés határozatát. — a ífe-
léblczts elutasításával — jóváhagyta. 

— Románia egész gabonafeleslegét meg-
vettük. Bécsből jel ntik: A Fremdenblatt-nak 
jelenítik Bukarestből: A La Politique közli azt 
a szerződést, amely 100.000 vaggon -román 
gabona eladása tárgyában a német, illetőleg 
magyar és osztrák konzorciumokkal létre-
jött. Ez a szerződés kiterjed Románia egész 

buzafölöslegére !és minden rendelkezésre 
áilló zabra cs árpára. A gabona szállítását 
már a 'közel jövőben megkezdik. 

— a Vörös-Kereszt j-Mékonycélu előa 'ása 
a színházban. Nónay Dezsőné, a szegedi 
Vörös-Kereszt aklnöknője március hatodi-
kára jótékonyoéhi «h>£MtTá« rendezésére a 
szinház átengedését kérte. <A tanács krdv;-
eően intézte el a Vörös-Kern zt kérelmiét. 

— Két hónapra szerződtek a kórházi 
élelmezövel. A városi közkórház élelmezésére 
Hirdetett pályázatra két ajánlat érkezett, 
llalmos Ottó és Ámózfeld Zsigmond nyújtot-
tak be árajánlatot. A pályázatok fölött csü-
törtökön döntött a kónházbizottság, olykép-
pen. hogy Hu'limös Ottóval egyelőre két hóra 

kötötte meg -a szerződést. Scultéty Sándor 
főszámvevő bejelentette a bizottságnak, 
hogy a miniszter által megállapított 304 fil-
léres ápolási dijra a város évenkint hatvan-

ezer koronát fizetne rá. mire elhatározták, 
hogy a dijak mérsékelt felemelését fogják 
kérelmezni. Az élelmezés kérdése tehát két 
hónapra elintézést nyert. 

— Diákok hangversenye. A kegyesrendiek 
vezetése alatt álló várnai főgimnázium ifjú-

sága február 27'ón, vasárnap délelőtt fél 11 
áfakor az intóz-tt disz,leiméiben szavalattal 
egy lekötött hangversenyt rendez. 'Müsur: 
1. Jenriéa: Veilcihen hu Schnee. Gavotte. Elö-
•:«fja a fő/gímu. zenekar. 2. Kiss íMeuylWért: 
íSelirek Malvin; ü; íLSzkjbÓi leguiula, iMch 
di ám a. Szavalja: Folliíer 'Kálmán, VI I . oszt. 
tan. Zongorán kíséri: Szalay -Józ-ef VII . 
oszt. tan. 3. Mascagni: Intermezzo a ,.Pa-
rasztbecfükft"-hől. Előadja a főgiinn. zene-
kar. 4. Szegedi/ Miklós: Virágok egy hcn'vén-
.'irra. iSzahckska László: (LóvéJ (Galíciáiból. 
Szavalja: Veie- Miklós, I I I . A ) oszt. tan. 5. 
KreiXizcr: JAz éjjeli szállás Granadáiban" e. 
opera flnaléja. Előadja: a főigimn. énekkar. 
Zeng,cián kisérik: Rk-htev János VI. c< Sza-
lay József VI I . oszt. tan. fi. Sas Ede: A nn-
bolh fin. Szavalja: .ö-ala lAlibert, VI I . oszt. 
tan. 7. Tschalkoirshy: Oim-on tmfe. Elő-
adják: I. hegedűn Tóth Kálmán VT.. II . he-
gedűn Klein Béla VII.. violán Szt' idhcvkh 
Jenő VII., .eellon Somlyó,dy Fercöc VII. és 
itár.miuir.n'on Szalay József VII . ofrct. tan. 
8. Szárny /Gyula: 'Hírnök vagyok . . . Szaval-
ja: (Széli János, V. A ) oszt. tan. 9. Kreutzer: 
P'kvdal. Előadja a főgimn. énekkar. !A hang-
verseny keretül en kisorsolják Klucsik Pe-
roné !'•'• dsipi ód, VI I . ezt . tanulónak a vak 
katonák javára felajánlott olajfestményét. 
Egy -orfljegy ára 20 /fillér. Sorsjegyek a 
hangverseny előtt vehetők, önkéntes ado-
mányokat az ön képzőkor i pálya,tétéleik ju-
talmazására köszönettel fogadnak. 

— A Nővédő-Egyesület a gyermekekért 
Abban, a fontos, hazafias mozgalomban, a 
mely a csecsemők és anyák védőmét szol-
gáttá, i Szegedi Katholikus Nő védő Egyesü-
let is teljes erejével részt vesz. Az egyesület 
ezt a feladatot az (alsóvárosi kerületben fogja 
gvakcrolni. A cél érdekében az egyesület 
február 27-én, délután 4 órakor, a Siket né-
ma-intézet magvtermében sorozatos előadást 
rendez. Báthory Nándorn'é, az Országos 
Katiholikus Nővédö Egysület főtitkára, dr. 
Szalay József főkapitány, dr. Kovács József 
ny. főorvos és dr. Zadravecz István kor-
mánytanácsos 'közreműködésével. Az elő-
adásra ez uton is meghív,.i-a az érdeklődő 
hölgy közönséget áz egyesület elnöksége. 

— Bekapcso'ják a 7. számú ártöiku'at. 
A városi mérnöki hivatal (lejelentette ® ta-
nácsnak), Ihogy a 7. ezáimu ártézikut toljmcu 
elkészült ós a,z-t nti'g a héten bt/kapcsolj>k a' 
vizivezetéki hálózatiba. , . 

— A jegybank főtanácsának ülése. Buda-

pestről jelien tik: Az Osztrák-Magyar Bank 
főtanácsa csütörtök délelőtt dr. Popovics 

Sándor kormányzó elnöklésével ülést tartott. 
Wuldmuyer Károly vezértitkátihelyettes elő-
terjesztette beható jelentését a bank- és pénz-
piac helyzetéről. A kamatláb megváltoztatá-

sa nem volt vita tárgyú. A főtanács behatóan 
foglalkozott a Budapesten és Bécsben a kiil-
f"'öi fizetési eszközök forgalmára vonatkozó 
egy-egy központnak a feíál'litásával és a 
részes tagokkal létrejött megegyezésekkel. 

— Bizottság ellenőrzi a hadifoglyokat. 
Dr. Somogyi Szilveszter polgármester beje-
lentette a városi tanács csütörtöki ülésén, 
hogv a miniszter rendelete érteimében két 
bizottság alakult: a törvényhatósági munka-
bizottság és a mezőgazdaság/ intézőbizott-
ság. A bizottságokat szakemberek (bevonásá-
val kerületenkint most újólag fogják meg-
alialkitani. A munkabizottság a hadifoglyok 
ellenőrzését, a gazdasági bizottság a mező-
gazdasági teendők végzéséhez szükséges 
munkaerők refkviráfását látja el. 

— Köszönet nyilvánítás. A következő sorok 
közlésére kérték fe' lapunkat: A Szegedi 
Kathohkus Nővédő-Egyesület nevében hálás 
koszonetet mondunk városunk nemesszivü 
közönségének és az ügyünket olv készséggel 
támogató sajtónak azért a lelkes jóakaratért, 
aunelyet a f. évi február 20-án, a 'hadi-árváik 
erdekében rendezett közművelődési es+f-
Ivünk iránt szíves volt tanúsítani. Az estély 


