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v á l t a n a k a n e m e t e k , m i pedig 
megyünk. 

Szeptember 2')., csütörtök. Délután tél-
hétkor mdulunk ' Megérkezés ki-
lenc órakor. Beszáiiásolás egv szállodába. 

Szeptember 21., péntek. Délelőtt 10 óra-
kor riadó. A romár előtt be-
nyomult az állásunkba. Mi mint hadosztaly-
tartalék megyünk nagy erdőkön keresztül 

hová délután 4 órakor érke-
zünk. Járőrbe megyek a rajvonalba össze-
köttetésül. 1 utálkoztam Temesvár y zászlós-
sal (egészségügy1). A írontbenyomás ki van 
reparálva. Egész éjjel nem történik semmi. 

Szeptember 22., szombat. Csúnya idő 
vari. Egész éjjel esett az eső. hideg van. 
Megyünk az erdőbe. 

Szeptember 23., vasárnap. Déli tizenkét 
órakor megérkezünk - . Beszál-
lásolnak. Este 7 órakor visszamegyünk az 
előbbi erdőbe. 

Szeptember 24.. hétfő. Délután 4 órakor 
riadó. Ezredünk íeladata a ' "A -hegy el-
foglalása. En az első vonalban a jobb szár-
nyon vagyok a szakaszommal. A támadás 
délután hat órakor kezdődik. Megyünk előre 
erdőn, bokrokon keresztül. Kezem, arcom 
csupa karcolás. A lábamat ugy csipi a csa-
lán, hogy hirtelenében azt 'hittem, hogy 
megsebesültem. Igen erősen fájt. Délután 
hét órakor a hegy lábánál vagyunk. A ro 
mán riadtan lövöldöz a vak világba. Találat, 
hál' Istennek, nincs. Félkilenckor megindul 
a roham. Borzasztó „Rajtá"-val nökime-
gyünk a hegynek, mely 1500 méter magas. 
Jól megyünk. A román ?iszalad és elfoglal-
juk az állását és berendezkedünk. 

Szeptember 25., kedd. Hajnalban óriás 
ágyutlizet ad le a román. Hat órától dél-
előtt tizig. Két iiteg 8 centiméteres. 1 üteg 
10 centiméteres és 2 darab 15 centiméteres 
ágyúból tüzel. Borzasztó melegünk van . . . 
Ez Grabek-féle n a p . . . A gránátok elébünk 
és a hátunk mögé csapnak le tiz-tizenöt lé-
pésre. Szerencsére századunknak csak egy 
halottja és négy sebesültje van. 

Az ellenség Nagyszebentől keletre vo-
nult vissza. Délelőtt 11 órától kezdve Selleu-
berg falut iiriti. Trénjét cepeli az ország-
úton. Sajnos, tüzéreink nem lövik eléggé. 
Tőlünk jobbra a németek támadnak. Az 
egész hegy füstfelhőbe van borítva. Jó me-
legük lehet ott is a románoknak. . . Vonul-
nak vissza az egész vonalon . . . Hej, ha az 
Isten megsegit, akkor hamar künn lesz, tui 
a határon! 
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Ezt az örömöt azonban nem érhette meg 
a harctéren Hochmarm zászlós, mert másnap 
puskagolyó fúrta át a nyakát és haza került 
Szegedre a kórházba. A lövés úgynevezett 
szerencsés lövés volt és nem ért nemesebb 
részeket. Már csak kezelés céljából jár be 
a kórházba. 

A Teinps a volhiniai ellen-
állásunkról. 

Bern, október 4. A Tentps katonai mun-
katársa irja: Minden jel arra vall, hogy 
Volhiniában nagy ütközet készül. Minden-
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Kedves 
eset történt a 'napokban egy Szegeden állo-
másozó hadbíróval. Őszbecsavarodott, tisztes 
külsejű, magyar állított be hozzá és szólott 
imigyen: 

— Megkövetem a százados urat, ne tes-
sen haragudni, de hoztam egy kis ajándékot. 

A hadbíró nem tudott hová lenni a cso-
dálkozástól, akkor látta először az öreget és 
máris ajándékkal köszöntött be. Meg is kér-
dezte: 

— Hát aztán miért hozott nekem aján-
dékot? 

Az öreg meg akarta nyugtatni: 
— iSoh.se bánja a százados ur, csak te-seu 

elfogadni, jó szívvel adom. 
Benyúlt a szatyorba és egy hatalmas ha-

lat húzott elő. A hadbíró csodálkozására nen-
reagált az öreg, hanem pokoli flegmával 
még több „ajándékot" is előhúzott: tiz fej vö-
röshagymát. 

A hadbírót, aki mellesleg megjegyezve 
dúsgazdag ember, mór bosszantani kezdte a 
dolog. 

— Nézze bácsi, — mondta — köszönöm a* 
ajándékot, de nem fogadom el. 

Az öreg tovább sopánkodott: 
•— Ugyan ne hozzon mán a százados ui 

ilyen szégyent erre az ősz tejeimre. Fogadja 
már el a százados ur, az isten is megáldja, 

A hadbíró jószívű ember, megszánta a« 
öreget és liogy megszabaduljon tőle, megkér-
dezte, liogy mibe kerül a 'hal meg a hagyma 
és az öreg minden tiltakozása dacára kifi-
zette azt az összeget, amit az öreg mondott. 

Amikor távozóban zavartan forgatta aa 
Öreg a süveget, rászólt a hadbíró: 

— Na, mit akar még, öreg? 
Az öreg félig kinyitotta az ajtót, óvato-

san körülnézett, aztán megszólalt: 
— iBgy kis haj van a fiúval. 
— Milyen fiúval? — kérdezte a hadbíró. 

'— A Miska gyerekkel, meglépett az ez-
redétől. 

Alig mondta ki az öreg az utolsó szót, 
már az utcán volt. Félt a következményektől. 
•Még main haladt el a Ihadbiró ablaka alatt, a 
mikor a hal, ,meg a hagyma már előtte fe-
küdt, 

(tr.) 

icus. meg ei, mire az ese-
ményekről hírt kapunk. A németek és az 
osztrák-magyarok seregeik zömét Kelet-Qa-
liciában, Halics körül vonták össze s ilyen 
módon megállították az oroszok galiciai 
offenzíváját. Ha szövetségesünk erőfeszíté-
sei Volhiniában sikerülnének, az ellenségnek 
Galíciából kellene csapatokat elvonnia. Ez-
zel lényegesen könnyebbé válnék Cserba-
csev tábornok íeladata. Ez idő szerint a né-
metek ellenállása Volhiniában is rendkívül 
érős és SZÍVÓS. 

— A király nevenapjának megünneplése 
bzegeden. Október 4-en, a király nevenapján 
bensőséges ragaszkodással és ősz uralkodónlk 
'személye iránt érzett szeretettel ünnepelt a* 
egész ország. Szegeden a rőkusi templomban 
délelőtt tiz óraikor hivatalos istentisztelet 
volt, amelyen az állami és városi hivatalok 
vezetői megjelenték. A város képviseletében 

I dr. Somogyi Szilveszter polgármester és dr. 

(raál Endre tanácsnok vettek részt az isten-
tiszteleten. A szegedi helyőrség tisztikara. 
Perneezky Jenő altábornagy vezetésével je-
lent meg. — Az iskolák szünetet tartották. A 
szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet szép 
ünnepélyt rendezett a király nevenapján. 

— Beöthy Pál a harctéren megbetegedett. 
Budapestről telefonálja tudósítónk: A 'kép-
viselőház elnökségét értesítették, hogy az 
északi harctéren Beöthy Pál megbetegedett. 

— Fiigyes Vilmos herceg holttestét meg-
találták, Budapestről jelenti tudósítónk: A 
Novoje Vremja bukaresti jelentós alapján 
áriról ad hírt, hogy román katonák ia harcté-
ren megtalálták Frigyes Vilmos liesseni hei-
ceg (holt test ét. A herceg az ütközetben meg-
sebesült és oly szerencsétlenül esett le a lová-
ról, hogy sisakja a halántékába fúródott. 

— Kitüntetés. Juhász Sándor, 46-ik gyalog-
ezredben tartalékos hadnagynak az ellenség-
gel széniben tanúsított vitéz magatartásáért 
a legfelső dicsérő elismerés tudtul adatott. 

— A keszthelyi választókerület képviselő-
jelöltjei. Budapestről jelenti tudósítónk: A 
Rakovszky Béla halálával megüresedett 
keszthelyi kerületben az alkotmánypárt gróf 
Hadik Jánost lépteti fel. A néppárt a. kerület-
ben ellen jelöltet állított és Pertián Ádámot, 
az Alkotmány munkatársát léptette fel nép-
párti programmal, 

— Kinevezések. Zubek Ferenc 5-ik honvéd-
gyalogezredbéli tisztjelöltöt 1915. szeptember 
elsejétől számítandó ranggal a király had-
nagy gyá nevezte ki. Papp Sándor, Doktor 
Pál, Krausz Dezső, Kronits Vladimír, iBerger 
Sándor, Mayer JEt . Mihály és Jedlicska lErnő 
5-ik honvódigyalogezredbeli tisztjelölteket a 
király, 1916. augusztus elsejétől számítandó 
rangigal, hadnagyokká nevezte !ki. Hergenrö-
ter Antal, dr. Landesberg Jenő, Pick Lajos és 
Szalag Imre 1. honvéd lovastüzérosztálybeli 
zászlósokat 1916. augusztus elsejétől számí-
tandó ranggal a király hadnagyokká, dr. 
Klein Samu nópfölkelő segédorvost az 5-ik 
nópfölkelő parancsnokság nyilvántartásában 
népföl kelő főorvossá, Réti Ignác népfölkelő 
hadnagyot az 5-ik népfölkelő parancsnokság 
nyilvántartásában 1914 november elsejétől 
.számítandó ranggal népfölkelő íőhadnagy-
gyá, Krisztiáni István, Mihály János nópföl-
kelő hadnagyokat az 5-ik nópfölkelő parancs-
nokság nyilvántartásálban főhadnagyokká, 
Hulm Péter, Papp József, Székely Sándor, 
Dóra Lajos és Wagner Itikárd népfölkelöí 
tisztjelölteket 1916 augusztus elsejétől számí-
tandó ranggál nópfölkelő hadnagyokká ne-
vezte ki. Földes Kálmán 5-ik honvécLgyaloig-
ezredbeli tartalékos 'hadnagy főhadnagygyá 
váló egyidejű kínevezése mellett és Jordán 
Jenő, Miksa János 5-ik honvédgyalogezred-
4>eli 'tartalékos 'hadnagyok, továbbá Szántó 
Imre 5-ik honvédgyalogezredbeli tartalékos 
trsztjedölt hadnagygyá való egyidejű kineve-
zése mellett és Rieger Lajos tartalékos tiszt-
jeöölt az 1. lovas tüzérosztálynál, hadnaggyá 
való egyidejű 'kinevezése mellett 1916 április 
llió elsejével a magyar honvédség ténylege* 
állományába helyeztettek át. 

— Szegeden is rekvirálják a tengerit. 
A földni'ivelósügyi miniszter a 'termelők ten-
geri-készlet fölöslegeinek,' közszükségleti cé-
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Kárász-utca 2. sir. 
Kárász -utca 10. sz. renHcoessci — ; 

a „KÉK CSILLAGGAL" 
szemben , 

a „VáRNAY" könyvke-
r e s k e d é s s e l szemben. 


