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Egy kis 
hadnagyról szól ez a történet, egy csupasz 
arcai kék szeműi kis hadnagyról, aki egy esz-
tendeig nézett farkasszemet a muszkával. Ki-
tüntetése is van a hadnagynak, sut monok-
lija is van. Lehet ugyan, hogy a monoklit 
akkor szorítja a jobb szemére, ha mellékut-
cákon járkál, mert a korzón még egyszer sem 
jelent meg ezzel a nőifőző szerszámmal. 

Két heti szabadságra érkezett haza, ki 
akarja használni az időt, szédületes iramban 
udvarol a nőknek. Tegnap a Mars-téren menti 
keresztül a kis hadnagy, az alig húszeszten-
dős kis gyerek. A kardját nagy buzgón ver-
deste a kövezethez, sunyin hunyorított a 
nőkre, mindegy volt neki úrinő vagy maite-
res asszony. (Egy ifilligrán kis lány haladt el 
előtte, egy bájos, nevetőszemii gyerek. A had-
nagy utána. A kis lány nem reagált, lesütött 
szemmel haladt tovább. Pár percig némán 
haladtak, ekkor a hadnagy a lány mellé lé-
pett és megszólalt: 

— Kisasszony, bocsássa meg merészsé-
gemet, ne nézzen aszfaltbetyárnak. nEgy esz-
tendeig voltam a harctéren, holnap ismét 
visszamegyek, engedje meg, hogy elkísérjem, 

A kis lány lopva ránézett; a hadnagynak 
nyert ügye volt. Észrevette, hogy a lány ér-
deklődik, Ihát gyorsan folytatta: 

— Lehet, hogy sohasem térek vissza a 
harctérről, lehet, hogy már holnap mellbe 
talál egy ostoba golyó, ne nehezteljen meg 
hát, hogy igy közeledtem önhöz. 

A lány nem tudott tovább ellentálllani, 
megengedte a hadnagynak, hogy hazakísérje. 
Útközben megbeszélték, hogy levelezni fog-
nak egymással, fényképet csérélnek és ami-
kor a hadnagy — esetleg mint ezredes — a 
harctérről visszatér, megkéri a kezét. Öt 
percnyi ismeretség- után a legjobb pajtások 
lettek, alig tudtak elválni, sőt a kis lány —> 
sötét volt — egy csókot is engedélyezett, mint 
előleget, a jövendő boldogságra. 

Fél óra múlva a kis hadnagy már eg> 
másik utcában taposta ferdére a sarkát a 
nők után. iNincs semmi uj a világon, a had-
nagy is-mét közeledett egy kis lányhoz, ismét 
bocsánatot kért, ismét előadta a mondókáját, 
ismét hazakísérte a nőt, ismét megkapta a 
csókot.... 

Vájjon hány csókot csókolhatott össze 
a. kis hadnagy a szabadságideje a l a t t . . . 

(t. r.) 

— Magyar miniszterek tanácskozása 
Bécsben. Bécsből jelentik: Csütörtök délelőtt 
tiz órakor Hazai honvédelmi miniszter Be-
licska ezredessel a hadügyminiszteriumiba 
ment és ott tárcája körébe vágó ügyekről 
tanácskozott. Gróf Tisza István, Teleszky 
és Harkányi miniszterek délelőtt féltizenegy, 
órakor a 'közös pénzügyminisztériumban az 
osztrák miniszterekkel folytatták a tegnafi 
megkezdett gazdasági tárgyalásokat. 

— Megnyiíík az iparostanonc-otthon. Az 
Iparostanonc Otthon szeptemberben megnyí-
lik. Nehogy az Otthon ideiglenes fölállítása 
kitolódjék, a régi zenede helyiségét, amely-
ben eddig katonák voltak elhelyezve, kiürí-
tették. 'Egyelőre nydlcvan tanoncot lőhetne 
elhelyezni. A tanács fölterjesztést intéz a 
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kultuszminiszterhez és tudatja, hogy az ipa-
rostanonc otthon ideiglenes helyisége rendel-
kezésre áll. 

— Audiencia szatonkabáíban. Budapestről 
i r ják: Gróf Andrássy iGyula audienciája po-
litikai érdekességén kivül divátszenzációval 
is szolgált. Eddig a királynál frakkban kel-
lett megjelenni audiencián. (Most azután az 
uralkodó elrendelte, hogy ettől a szokástól a 
háboru alatt tekintsenek el. A felséges ur el-
határozását közllik mindenkivel, aki kihall-
gatásra van rendelve. Igy történt azutánr 

hogy Andrássy egészen feltűnés nélkül ment 
a hotelból szalonkabátban audienciára s ide-
haza masolyogva beszélte el: 

— Osak annak a körülménynek köszön-
hetem, bogy audienciám időpontja titokban 
maradt, hogy a divatban történt változásrő) 
senkinek sem volt sejtelme. 

— Szegedi tanár orosz hadifogságban. 
Mayer Márton állami főgimnáziumi tanár, 
aki a háboru kitörése óta katonai szolgálatot 
teljesít, a legutóbbi harcok során orosz hadi-
fogságba esett. Mayer most táviratilag érte-
sítette hozzátartozóit, hogy Kievbe érkezett. 

— Drágasági pótlék a kórházi segéd-
orvosoknak. Amikor a városi tisztviselőknek 
drágasági pótlékát tárgyalta a tanács, a köz-
kórházi segédorvosok részére nem engedélye-
zett drágasági pótlékot azzal az indokolás-
sal, hogy az orvosok a közkórházban teljes 
ellátásban részesülnek. A tanácsnak ezt a ha-
tározatát dr. iVirág Mária és segédorvos tár-
sai megfelebbezték a belügyminiszterhez. A 
belügyminiszter az iratokat leküldte a város-
hoz azzal, hogy a közgyűlés döntsön a kór-
házi segédorvosok drágasági pótléka ügyé-
ben. 

— Házasság. Flaschner József szegedi vál-
lalkozó augusztus 10-én vezeti oltárhoz Kun-
szentmártonban Ádám Ignác Berta nevű 
leányát. 

— Nem lesz harmadik polgár! fiuiskoia. 
A kultuszminiszter leiratban tudatta a ható-
sággal, hogy a harmadik polgári fiúiskola 
fölállításához nem engedélyezhet több anya-
gi támogatást, mint amennyit eddig megál-
lapított. A tanács csütörtökön tárgyalta a 
miniszteri leiratot és elhatározta, hogy a har-
madik polgári fiuiskoia fölállításának tervét 
leveszi a napirendről. 

— Ujabb rendelet a katonai szabadsá-
golásokról. A honvédelmi miniszter ujabb 
rendeletet bocsátott ki, amely eloszlatja a 
katonai szabadságolások körül fölmerült fél-
reértéseket. A rendelet szerint a harctéren, 
fegyveres szolgálatot teljesítő legénység, h a t 
havi egyfolytában végzett szolgálat után kü-
lön indokolás nélkül kaphat rövid szábadisá-
got az előljáró csapatparancsnok, rendkívüli 
méltánylást -érdemlő esetben (családi viszo-
nyok, halálleset stb.) a hadseregparancsnok-
tól. Az ilyen szabadságot személyesen, köz-
vetlenül kell kérni. A harctéren lévő, de 
fejgyveres szolgálatra alkalmatlan egyének 
mezőgazdasági célból legföljebb 30 napi sza-
badságot kaphatnak, elöljáró parancsnokaik-
tól. A szabadság letelte után a szabadságol-
taknak csapattestűk póttes'téhez kell bevo-
nulni. Az itthon szolgáló, fegyveres szolgá-
latra alkalmatlan katonák 5 hétre terjedő 
szabadságot kaphatnak mezőgazdasági célból 
parancsnokságaiktól. Hosszabb szabadságot a 
honvédelemügyi minisztertől kell kérni. A 
hadszintéren lévő parancsnokságokihoz sza-
badságolás, fölmentés vagy kicserélés iránt 
hazulról nem.szabad kéreflmeket intézni. 

— Nyolcvan fillér egy kiló kényéi morzsa 
A kenyérmorzsa ára mindeddig nem volt 
makszimálva. Igy történhetett, hogy a fe-
hérmorzsa ára két korona ötvenre, a barna-
morzsa ára két koronára emekedett kilón-
kínt. A városi tanács, — bogy a visszaélé-
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seket meggátolja — a csütörtöki ülésen 
makszimálta a kenyérmorzsa árát. Csütör-
töktől kezdve egy kiló ifeliérmorzsát nyolc-
van, barnamorzsát hetven fillérért kell áru-
sítani. 

— Feljelentés a Haditermény elíen ár-
drágítás miatt. Szabadkáról jelentik: A sza-
badkai rendőrség feljelentést tett a Hadi-
termény ellen árdrágítás miatt. A feljelentés 
szerint a Haditermény a makszimális áron 
felül vásárolja a gabonát, csak azért, hogy 
a gazdák neki adják el, ne pedig a közön-
ségnek, amellynek joga van október 15-ig sa-
ját szükségletére búzát venni. A feljelentés 
ügyében legközelebb ítélkezik a kihágási bí -
róság. 

— Hatósági vendéglő Szegeden. Sípos 
Iván szegedi hirlapiró ifölveltette azt az esz-
mét, bogy a város a kisfizetésű hivatalnokok 
megélhetési viszonyának javítására -úgyne-
vezett polgári vendéglöt állítson fel a várősi 
Ebben a vendéglőben 0—3 koronáért izletev 
kosztolt kapnának a jelentkezők. Sípos Iván 
pénteken nyú j t j a he a vendéglő fölállítása 
iránti indítványát, a tanácshoz. 

— Szeretetadományoküt a szegedi hon-
védeknek. A szegedi 5. honvéd gyalogezred 
pó'tzászlóalja bajtársi mozgalmat indit a 
harctéren küzdő szegedi honvédek érdeké-
ben. Augusztus 18-ikán, a király születés-
napja alkalmából szeretetadornányokat kül-
denek a katonáknak. A mozgalom sikeréhez 
a közönség hozzájárulása is szükséges. 
Szállítható adományokat: ruhaneműt, szap-
pant, száraz süteményt, csokoládét, do-
hányt, szivart augusztus 10-ikéig a pót-
zászlóalj gazdasági hivatala elfogad. A sze-
retetadományokat a Délmagyarország ki-
adóhivatala is eljuttatja rendeltetési helyére. 

— Haiúiozás. Beölcsei Buáay Gyuláne, 
született Fáy Hona úrasszony 59 éves kinti-
ban, julius M-ikén Debrecenben meglIMt. Ki-
terjedt rokonsága és tisztelői gyászolják. 

— Temesvár rekvirálta a Haditermény 
korpáját. Temesvárról jelentik: Temesvár város 
több ízben kérte a Hadi terményt, hogy a 
város állattartó közönsége részére utaljon ki 
korpát. Végre kiutalt a Haditermény a Kor-
paközpont utján a Temesvári Müinalomnál 
egy vaggon koipát, amelynek kiadásált a 
Mümallom a Haditermény utalványozása ua 
eára megtagadta, még pedig azzal az indo-
kolással, hogy a Korpaközpont a korpát a 
kereskedők részére utalta ki. A polgármester 
erre, miután a korpára éppen a szegényebb 
néposztálynak volt szüksége és az igazságos 
elosztásról gondioskodni kellett, a korpát a 
Miüm alomnál rekviráflta. 

— A tojás kiviteli tilalom. A városi tanács 
csütörtökön tárgyalta a belügyminiszter kor-
rendeletét a tojáskivitöli tilalomról. A rende-
let akként intézkedik, hogy a tojáskiviteli ti-
lalmat életbeléptetni nem szabad, illetőleg 
meg kell szüntetni. Szegeden a tanács a ren-
delettel kapcsolatban külön intézkedést nem 
tartott szükségesnek, minthogy a hatóság to-
jáskiviteli tilalmat nem léptetett életbe. 

— Megnyilt a gőzfürdő. Bokor Pál polgár-
mester-helyettes a csütörtöki tanácsülésen 
bejelentette, hogy a városi gőzfürdő augusz-
tus 3-án megkezdte működését, miután a 
szükséges javítások elkészültek. 

— Baleset a rendező pályaudvaron. A 
rendező-pályaudvaron dolgozik Pálinkás Jó-
zsef tizennyolc esztendős vasúti munkás. Pá-
linkás csütörtök reggel a tolatásnál volt el-
foglalva. Tolatás közben egy mozdony el-
ütötötlte. Pálinkás a lábát zúzta össze. A köz-
kóuházban, ahová szállították, megállapítot-
ták, hogy sérülése nem életvszélyes. 


