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Miiyen fölfogásuk lesz ezeknek az esemé-

nyek lefolyásáról? Hiszen ezeket tudva meg-

tévesztik és ihamis Ítéletre késztetik. Más 

tisztek talán óvatosabban ítélnek. De ha 

látják, hogy a hivatalos jelentést, amely a 

legfőbb katonai körökből származik, terv-

szerűen mindig ugyanazon a módon készí-

tik, akkor a tiszteknek ezt kell mondaniok: 

Bizonyára ez a kormány politikája és ne-
kem ahhoz alkalmazkodnom kell. Kormá-
nyunknak keriken meg kell mondanunk, 
hogy ez nem az a becsületes semleges poli-
tika többé, amelyet a koronatanács elhatá-
rozott. 

HIREK 
cooo 

A török Vörös Félhold képeslevelezfr. 

M a i t 20 fillérért árusítja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

•József főherceg a hadtest 

legöregebb népfelkelőiről. 
A nogyveanyolc-öh'önéveseJc, akik már 

"úgvívták ímhőz harcukat az élettel, megta-

nulták a maguk nehéz küzdelmeiből, liogy 

Sikert, eredményt csak egész lélekkel, min-

den erővel, a legteljesebb 'kötcles-égtudással 

"Begzi'tt munkával kehet elérni. Három esz-

tendővel ezelőtt egyikőjük sem képzelte, 

hogy m g katona lesz, hegy fegyvert kell 

fognia, ami talán még soha sem volt a ke-

zébe n. 

Eljöttek azonban a nagy idők, kitűnt, 

''ogy ők sem elég öregek a hoz, hogy fegy-

verrel kezükben szolgálatot ne tehetnének a 

nemz t nagy ügyének. 'Ott hagyták a liiva-

fo-fo, az üzletet, a műhelyt, a gyárat, a szántó-

földet, eddigi munkájuk színhelyét és szinte 

megfiatalodva, mondhatni uj erővel, bevonul-

tak a kaszárnyákba. A hetedik hadtest öreg 

népfelkelői a szegedi 46-osok is ide tartoznak. 

József főherceg most a le.gniaga.sahh 

szolgálat nevében a következő szövegű, teg-

nap Szegedre is megküldött, parancsban fe-

jezte ki dicséretét és elismerését a mi öreg 

népfelkelőinknek. iEmlitésre méltó, hogy 

ilyen elismerésben eddig csak kombattáns 
c*apatok részesültek és pedig a legnagysze-

rűbb haditények után. A parancs a követ-

kező : 

A temesvári ImdJcirgészitő paitmcsnok-

xúft jelentése szerint az 1865—67. évfolyamok-

ba tartozó népfölloelésre kötelezettek rend-

kívüli és páo thXn pontossággal ' tettek 
('leget a behivási parancsnak. A köte-

Icsségteljésitősneik, a hazaszeretetnek és a 

hűségnek igen nagyrabeesűlendö jele, hogy 

éppen a legöregebb évfolyamokhoz tartozók, 

—- akik között tekintélyes szómban vannak 

olyanok, kii; soha katonai szolgálatot nem 

teljesítettek — sorakoztak a legnagyobb kész-

séggel a zászlók alá a- hazvi hivő szavára. Ez 

a nagyszerű, hazafias érzésre valló köteles-

ségérzet, mely követendő például szolgállué 

« fiat labb népfölkelésre kötotezetteJcnck, 

Megérdemli a legnagyobb dicséretet és a leg-

teljesebb elismerést, amit én a legmagasabb 

szolgólat nevében ezennel kifejezek. Ez napi-

Par. nesban közlendő az egész legénységgel. 

József főherceg. 

hadtestparancsnok. 

— A malomiparosok közgyűlésén a városi 
hatóság is megjelenik. A Vidéki Malomipa-
rosok Országos Egyesülete a Back-malom 
kezdeményezésére tudvalevőleg március 25-
én Szegeden tartja évi rendes közgyűlésiét. 
A csütörtöki .tanácsülésen Bokor Pál polgár-
mester-helyettes bejelentette, liogy erre a 
gyűlésre a városi tanácsot is meghívták. A 
tanács dr. Somogyi Szilveszter polgármes-
tert cs Balogh Károly pénzügyi tanácsost 
kérte fel, 'hogy a közgyűlésen a város kép-
viseletében megjelenjenek. 

— Hadseregszállítók a szegedi törvény-

szék előtt, A szegedi törvényszék ötös tanácsa 

Hevessy Kálmán elnöklése alatt pénteken 

délelőtt a hadviselés érdekei ellen elköve-

tett bűntett ügyében zárt tárgyalást tartott. 

A vádlottak Farkas Mór szabó, Rechnitzer 
Oszkár borkereskedő. Léhner Károly keres-

kedő, Alexandrovics Józsua ügynök, Nudl-
in un n Lajos kereskedő, Kalotai Nándor rak-

tárnok és Kövesi Marcel utazó, budapesti 

lakosok voltak. A vádlottakat dr. Balassa 
Ármin, dr. Gaal Jenő, dr. Hajcsi György és 

dr. Bernlwrd Miksa védték. Tekintettel ar-

ra, hogv a biróság az iigygyel zárt tárgya-

láson foglalkozott, sem a tárgyalás lefolyá-

sát, sem az ítéletet nem áll módunkban kö-

zölni. 

— A leány-kereskedelmi nem kap állam-
segélyt. Mint azt már jelentettük, a város ta-
nácsa feliraol intézett a vallás-és közoktatás-
ügyi miniszterhez ás a városi fiu-felsőkeres-
kcdclmi iskola államsegélyének 'tízezerről 
húszezer koronára való felemelését kérte. A 
leány-kereskedelmi eddig nem .részesült ál-
lani segély ben miért is a tanács tízezer koro-
nában óhajtotta a .miniszter által a segélyt 
m.egálapiitatni. A miniszter leirata most ér-
kezet meg, még pedig elutasító válasszal. Azt 
irja a miniszter, hogy fedezet hiányában a 
kérelmet nem teljesítheti. 

— Magyar képviselők bécsi vendéglátása. 

Bécsből jelentik: Magyar képviselők meg-

hívására januárban több osztrák politikus 

látogatást tett Budapesten. Most viszonzá-

sul Gross reichsrathi képviselő a Deutscher 

Nationale Verband és a keresztényszocia-

lista párt nevében a magyar politikusokat 

meghívta Bécsbe villásreggelire. A magyar 

politikai élet vezérférfiai szombaton délelőtt 

'érkeznek Bécsbe. Oda várják gróf Apponyi 

Albertet, Berzcviczy Albertet, gróf Zichy 

Aladárt, Földes Bélát, Szterényi Józsefet, 

Lánezy Leót, Miklós Ödönt, Gratz Gusztáv-

ot, Hegedűs Lorántot, Beöthy Lászlót, gróf 

Andrássy Gyulát Münchenből, gróf Kliuen-

Héderváry Károly pedig Berlinből érkezik 

az osztrák fővárosba. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A péntek 
esti istentisztelet hat órakor kezdődik. írás-
magyarázat szombaton délelőtt lesz. 

— Hatósági tanács a névtelen följelen-

tőknek. Kolozsváron sem szünetel a névtelen 

feljelentők működése. A katonai ügyosz-

tályhoz, a katonai parancsnokságokhoz, a 

polgármesterhez tncatszámra érkeznek a 

névtelen levelek, amelyeket a legutóbbi mi-

niszteri rendelet értelmében félredobnak. 

Éppen ezért a névtelen feljelentésekkel el-

árasztott polgármesteri hivatal figyelmez-

tetést adott ki a névtelen feljelentő hölgyek-

nek és uraknak. 1. Aki valakit fel akar je-

lenteni, liogy nem katona és kisvindlizte 

magát, a feljelentésben irjon konkrét adato-

kat. 2. Irja alá a nevét és eimét, hogy a ka-

tonai hatóság megidézhesse, kihallgathassa, 

jegyzőkönyvet irathasson alá vele s 'meg-

indíthassa az eljárást. Mert az eljárást csak 

igy lehet megindítani. 

— Az utászzászlóalj parancsnoksága azzal 

a ikérelemel fordult a városhoz, hogy Alsó-

városon a temető és a kőut között levő terü-

letből hét holdat megfelelő bér ellenében en-

gedjenek át, hogy ott konyhakerti vetemé-

ny eket terinelhesesnek. Csütörtökön foglal-

kozott a tanács a kérelemmel és az utászok 

kérését nem teljesítette, mert arra a területre 

vásártér céljaira a városnak is szüksége van. 

Ellenben, miután a város különben is szo-

kott a bérbe adandó területekre pályázatot 

hirdetni, felszólítja a tanács az utászzászlóalj 

parancsnokságát, hogy egy ilyen nyilvános 

pályázaton vegyen részt. 

— Aki mindhalál ig a frontra kivánkozik. 
Szabadkáról írják: Solti László felségfolya-
modványt nyújtott be a kabinetirodánál s azt 
kéri benne, liogy liareképtelensége ellenére 
visszamehessen a harctérre. A király meg is 
engedte ezt és az alig 'húszéves Solti vissza-
tért a harctérre. Először önkéntesi sorban 
került az orosz frontra. Az első föl vonulás-
kor fejtörést kapott, egy golyó szétroncsolta 
az állkapcsát és elvitte a szájpadlását. Akkor 
is felségfolyamodványban kérte, hogy vissza-
mehesen a harctérre, amit meg is engedtek 
neki. A Kárpátokban súlyos haslörést ka-
pott, amelyből kigyógyult s utána még há-
romszor sérült meg. de mindig esak köny-
nyebben. Utolsó sérülése azonban olyan sú-
lyos volt, liogy újból rokkanttá nyilrán\':\ot-
ták. Ebben nem nyugodott meg s most a 
király ismét megengedte, hogy a harctérre 
mehessen. 

— A Bonnáz-alapitvány kamatai. ABon-
náz-féle 278.000 koronás alapítvány kamatai-
nak helyes elszámolása céljából a városi ta-
nács elhatározta, hogy a osaná(fegyházme-
gyei alapítványi pénztárt kéri fel arra, begy 
tájékoztatót küldjön, hogyan kell ezeket a 
ka matokat elszá molni. 

— Az aradi rablógyilkosság. Aradról je-
lentik: Özvegy Rosenfeld Manóné megdöb-
bentő tragédiája még mindig izgatottságban 
tartja az egész várost. A Hunyadi-utcai 
rémes bűntény részletei iránt óriási az ér-
deklődés. Az elvetemült gyilkost, Hrucsáno-
vitsnét újból kihallgatták. A nyomozás ed-
digi adatai szerint a tettes büntetlen előéletű, 
akinek egyáltalán nem volt dolga büntető 
hatóságokkal. Aannál meglepőbb.,hogy mily 
borzalmas cinizmussal követte eU'a gyilkos-
ságot. Vallomásában elmondta, hogy a sok 
nélkülözés és j a hányatott élet vitte rá a 
szörnyű tettre. A fogdában az éjszakát a 
gyilkos asszony meglehetősen nyugodtan 
töltötte. Reggel elég ió hangulatban felöltöz-
ködött, majd megreggelizett. Később moso-
lyogva állott a fényképezö-gép elé. A rend-
őrségről az elvetemült nőt az orvosi hiva-
talba kisérték, ahol megállapították, hogy 
egészséges. A szerencsétlen áldozat temetése 
iránt még nem történt intézkedés. 

— Április elsejétől drágább a fürdés. 

Ismeretes, hogy a tanács javaslatára a köz-

gyűlés fölemelte a városi gőzfürdő dijait. 

Bokor Pál polgármester-helyettes referádája 

alapján a városi tanács elrendelte, hogy á 

felemelt fiirdödijak április elsején lépjenek 
életbe. Azokat, a kedvezményeket, amelyek-

ben a tanulók eddig részesültek, megvonják, 
— Utazás husz hold főid körül. Annak 

idején jelentettük, hogy a város gazdasági 

ismétlő-iskola céljaira Szatymazon husz 

holdas telket vásárolt. Amikor a város a 

te'ket megvette, felszólította a hatóság Jdl 
nossy Gyula tanfelügyelőt, hogy vegye azt 

át. A tanfelügyelő értesítette a hatóságot, 

hogy miután még szaktanár kinevezve nincs, 

a telket át nem veheti. A tanács a gazdászt 


