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József főherceg és a rokkant 
hadnagy. 

Kolozsvárról jelentik: Az egyik tartalék-
kórházban tegnap minden előzetes bejelentés 
és minden kíséret nélkül egy fiatal tábornok 
jelent meg. A szolgálatot teljesítő főorvos 
elébe sietett a tábornoknak, szabályszerűen 
le jelentkezett és tiszteletteljes bangón, néme-
tül megkérdezte: 

•— Mivel szolgálhatunk, kegyelmes 
uram? 

— Semmivel — felelt a tábornok a leg-
kristályoeabb magyarsággal —, csak azért 
jöttem, hogy megnézzem a farta lékkódházat. 

A főorvos végig vezette a tábornokot a 
kórház szobáin, a tábornok egymásután szólí-
totta, meg a betegeket, minden beteget azon a 
nyelven, amelyen a beteg beszélt és a m,a-
igasraugu katona nyájas hangjából, szeretet-
reméltó modorából valahogy hiányzott az az 
elengedhetetlen árnyalata az érdességnek, a 
mely — hiába no — jellemezni szokta a tá-
bornokokat, 

(Az egyik folyosón, ahol a, tábornok a 
főorvos kíséretében végig ment, egy fiatal 
hadaagy jött velük szemben. A kolozsvári 
közönség jól ismeri a fiatal hadnagyot, aki 
bottal szokott járni az utcán és lábainak saj-
nálatraméltó remegése elárulja, hogy félel-
metes idegsokk zúzta szét a fiatalember ide-
geit. A hadnagyot Hollóssy (Endrének hívják, 
negyedéves medikus s most egy tartalékkór-
házban teljesít szolgálatot. A tábornoknak 
feltűnt a megrokkant fiatal hadnagy és meg-
kérdezte a főorvost: 

, — Ki ez a fiatalember? 
ia hadnagy oda jött, szabályszerűen be-

mutatkozott és a tábornok kérésére elbeszélte, 
hogy hol kapta a betegségét és az egymásután 
•következő kérdésekre elmondta, hogy most 
nyugdíjazták havi ötven korona rokkantsági 
nyugdíjjal és Idába kérte, hogy egyelőire ne 
nyugdíjazzák, mert az 50 korona nyugdíjból 
a mai nehéz körülmények között nem tud 
megélni. 

— Csak mondjon el mindent — biztatta 
a. tábornok a fiatal hadnagyot, aki a barátsá-
gos bátorításra őszintén feltárta azt a nem 
éppen kellemes anyagi helyzetet, amelybe őt 
0 nyugdíjazás juttatta. A tábornok nagy tü-
relemmel végighallgatta a hadnagyot s aztán 
megveregette a vállát: 

—- .Tói van fiam — mondotta —, ezt az 
ügyet egy pár napon belül én majd elinté-
zem. Holnap mindenesetre adjon be egy kér-
vényt hozzám — József főherceghez. 

•És a vezérezredes szeretettel nézett vé-
gig az idegsokkos fiatal hadnagyon. 

— Vi'mos császár szü le tésnapi a jándéka 
Hindenburgnak. Berlinből jelentik: A német 
főhadiszállásról érkezett ldradás szerint Hin-
denburg születésnapjának reggelén a német 
császár születésnapi ajándékul márványból 
•való mellszobrát ajándékozta Hindenburgnak 
és egyben kinevezte á la suite az oldenburgi 
Öl. gyalogezred ezredesévé. 

— Október 6. Fájdalmas, szomorú vissza-
emlékezése lesz ismét a magyar nemzetnek. 
Elérkeztünk a hatvannyolcadik évfordulójá-
hoz annak, hogy a dicsőséges szabadságharc 
jjyászos vége után a tizenhárom hős magyar 

tábornokot kivégezték az aradi vesztőhelyen. 
Október 6-ika azóta gyásznapja a magyar 
nemzetnek. Ennek a napnak fájdalmát és 
gyászát mélyebb bensőséggel érezzük most, 
amidőn a bánat és a gond sorsát szenvedi az 
ország immár negyedik éve. Az aradi gyász-
nap után a nemzetre boldogabb napok virrad-
tak, talán egy szebb jövő pirkadása közele-
dik felénk most és a hősies áldozatok után, 
mint akkoron. Az aradi gyásznap évforduló-
ját ez évben is a szokásos kegyelettel ünnep-
lik meg Szegeden. A rókusi templomban 
gyászmise lesz, amelyen a város hatósága, az 
állami hivatalok vezetői, az egyesületek és tes-
tületek vesznek részt. Mise után a szabadság-
harc emlékoszlopára koszorút helyez a füg-
getlenségi és 48-as párt vezetősége. 

— Érdemkereszt az50 évesnépfölkeiőkntk 
Bécsből jelentik: A király a következő legfel-
sőbb parancsot boesájtotta ki: Megparancso-
lom, hogy az 1865—66. születésűek évfolyam-
hoz tartozó valamennyi rangosztály nélküli 
havidíjas, legénységi állománybeli személyek, 
akik az 1917. május 21-ikén és augusztus 
7-ikén kiadott parancsom alapján szabadsá-
goltattak volna, a legnagyobb elismerést ér-
demlő, hazafias érzésből önként megmarad-
tak a katonai szolgálatban, kivétel nélkül meg-
hágják a vasérdemkeresztet a vitézségi érem 
szál tagján. A havidíjas rangosztály nélküli 
őrmesterek, valamint a magasabb rangú al-
tisztok a vasérdemkeresztet a vitézségi érem 
szalagján levő koronával kapják meg. 
Reiehenau, szeptember 26, 

Károly, s. k. 
— Az oszlrák kormány megegyezik a 

pártokkal. Bécsből jelentik: Tegnap kellett 
volna a képviselőház költségvetési bizottsá-
gának első iilísén a költségvetési provizó-
rium tárgyalását megkezdeni, fiummcr né-
met képviselő azonban már az iilés kezdetén 
azzal az indítvánnyal állt elő, hogy a költség-
vetési vitát keddig halasszák el és ezt az in-
dítványt el is fogadták. Humimer képviselő 
a következőkben indokolta elnapolási javas-
latát: 

•— Indítványomat azért tettem, mert 
ugy vélem, hogy a pártok egyike sem óhajt-
ja a folyamatban lévő tárgyalásokat meg-
zavarni. Az államtagadók pártja is azt óhajt-
ja. hogy az államigenlők pártjából többség 
verődjön össze. Ez a többség a né-
met pártokból és a lengyelekből alakulhat, 
mert a csehek még akkor sem változtathat-
nákn'ak magatartásukat, ha a leghallatla-
nabb előnyöket helyeznék részükre kilátás-
ba. Az elnapo ás arra jó, hogy időt nyerjünk 
és komplikációk ne következhessenek. 

— Kitüntetések. A király Varga Antal 46. 
gyalogezrodbeli tartalékos had négyünk az 
•ellenséggel szemben •tanúsított vitéz magatar-
tása elismeréseid a katonai érdemkereszt 3. 
osztályát a hadiékit,ménnyel é.s a kardokkal 
adományozta. Ltdák .János 46. gyalogezred-
ben főhadnagynak a legfelső dicső elismerés 
tudtul adatott. 

— Nagy Ferenc — Miskolc képviselője. 
Miskolcról jelentik: Szentpály István ország-
gyűlési képviselőt Miskolc polgárai legköze-
lebb egyhangúlag a város polgármesterévé 
fogják választani. A kerület mandátuma igy 
megüresedik. lEzt a mandátumot a miskolciak 
volt polgármesterüknek, dr. Nagy Ferencnek, 
a közélelmezési minisztérium kinevelendő ál-
lamtitkárának fogják felajánlani. 

— Tanítók hadiárváinak napja. Jelentettük 
már, hogy vasárnap, október 7-én népünne-
pély lesz a Széchenyi-téren a Tanítók Háza 
javára. A népünnepély programját már meg-

állapították. Az ünnepély délelőtt tiz órakor 
kezdődik. A 7. ávkászzászlóalj zenekara késő 
estig fog játszani a Széchenyi-téren, a sze-
gedi t 

anitóképző-iintézet énekkara pedig da-
lokat ad elő. A közönségnek egyéb szórakozá-
sokban is lesz része. Lesz szerencsekerék; kon-
fettisátor, csárda, virágsátor, a Dugonics utcai 
polgári leányiskolának élelmiszer sátra; Az 
óvodáknak sátrában érdekes tárgyakat állí-
tanak ki. A csárdánál kabaré mulattatja majd 
a közönséget a délutáni órákban. Az titeáu és 
a templomoknál urnák szólítják adakozásra 
azokat, akik a tanitók hadiárváinak is szán-
nak néhány fillért. 

-— Uj városi fogalmazó. Ortntay István 
hírlapírót, dr. Somogyi Szilveszter polgár-
mester városi fogalmazóvá nevezte ki és be-
osztotta a közélelmezési hivatalhoz, Ortntay 
október 15-én foglalja el u j állását. 

— A f e lmentésekhez nem kell képviselői 
protekció. A sajtóhadiszáilásról jelentik; v 
közönség köréhen az a hiedelem terjedt cl az 
utóbbi időben, hogy őfelsége, parancsára ez-
után csakis valamely képviselő közvetítésével 
beadott felmentési kérvényt intéznek el. lEn-
aek folytán a képviselőket valósággal elhal-
mozzák ilyen tárgyú kérésekkel. Illetékes 
helyről ezért kijelentik, hogy ez a hiedelem 
teljesen alaptalan. Az irányadó katonai hi-
vatalokat a felmentések engedélyezésében ki-
zárólag az érvényben levő szabályok vezetik. 

— A Dugonics-társaság igazgató tanásao 
hétfőn délután 5 órakor a tisztújító közgyűlés 
előkészítése céljából a kultúrpalotában ülést 
tart. 

— Hadimenetrend az Acsev vonalán. Az 
Acsev vonalán ismét hadimé ne ham d lépett 
életbe. További rendelkezésig Szegedről Arad 
felé naponkint két vonat indul: az egyik dél-
után egy óra 35 perckor, a másik éjjel egy 
óra 24 perckor, 

— Halálozás. Goldgruber Gábor, rekon-
szenves, mindig tevékeny, derék szegedi ke-
reskedő, aki közszeretetben állott, 62 éves ko-
réban, agyvérzés folytán pénteken délután 2 
órakor .hirtelen elhunyt. Unokáját, Kertész 
Lilikét pénteken délután 3 órakor temették 
nagy részvét mellett, 

— Ausztriában csak jegyek e l lenében 
lehet börcipöt vásárolni. Bécsből jelentik 
Ausztriában legközelebb életbeléptetik a cipő-
jegyeket. Ezzel kapcsolatban, rendeletet adnak 
ki, mely kimondja, hogy azok, akiknek elég 
cipőjük van, egyelőre uj cipőt nem vásárol-
hatnak. Fatalpu cipőkre ez a rendelet nem 
vonatkozik. 

— ö t korona husz fi l lér az őrlési dij. 
Budapestről jelentik: A malmok őrlési diját 
az eddigi négy korona husz fillérről öt ko-
rona husz fillérre emelték fel métermázsán-
kin.tr A malmok tudvalevőleg az őrlési dij föl-
emelését kérték. A most megállapított dij'ból 
jelentékeny többlet marad a Haditermény, 
illetőleg az Országos Közélelmezési Hivatal 
részére. A többletet a közélehnezés javításá-
ra fordítják, 

— Istentisztetet a zsinagógában. A sátoros 
ünnep utolsó napjain vasárnap reggel há-
romnegyed hatkor, vasárnap és hétfőn dél-
után öt órakor lesz az istentisztelet. Elhuny-
tak emléke hétfőn délelőtt féltizenegykor. 
Prédikáció vasárnap este öt órakor. 

— Romantikus csalás. Tragikomikus for-
dulatot adott a berlini rendőrség egy roman-
tikus csalásnak, amelybfen nagy szerepet 
játszott egy mesebeli herceg. Berlin északi 
negyedében egy 18 éves munkásnő sok ember-
rel elhitette, hogy titkos menyasszonya egy 
hercegnek. Hamisított aktákkal igazolta ezt 
az állítását és ilyen módon kisebb-nagyobb 
összegeket csalt ki a hiszékeny emberektől. 

— Kamatos-kamatokkal fogom visszafi-
zetni a kölcsönöket — mondotta a munkás-
nő —- ha majd a herceg felesége leszek, 


