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Szeged, 1915. január 28.

liogy a kabátja Ikigombolódzott elől és kivillant alóla az orosz egyenruha.
— Mikor jött az őrség, ihogy felváltson,
magammal vittem a. még mindig elájult
„hadizsákmányt" is. Azonnal jelentést tettem
Hogyan kémkednek az
az esetről az ezredesnek, aki maga elé hozatta az orosz tisztet. Addigra már magához
orosz tisztek.
tért. Kivették belőle, hogy százados a vezérElmondja egy kitüntetett szegedi katona.
karnál ós kémkedéséve! az éjszakai támadást
Az elmúlt heteikbein több hivatalos jelen- akarta előkészíteni, de nem tudták, liogy mi
tés említést tett arról, hogy az orosz tisztek mekkora haderővel tartjuk megszállva a közkémkedéseiknél az csatrálk-magyar hadsereg séget. Engemet meg is .diósért és azt mondta,
uniformisát használták. A jelentésihez azt is hogy ha 'tudta volna, hogy magyar baka áll
hozzáfűzték hivatalos helyről, hogy az ilyen a poszton, nem „reekirozta" vdlna meg a vehadicsel katonának nincs ,megengedve és az szélyes kísérletet.
elfogott kémekkel nem mint katonákkal bán— Hát az orosz tiszt rosszul is járt, mert
tak el. Egy 4fbo.s halka, aki a napokban érkezett haza sebesülten, mellén a vitézségi ezüst még az nap hajnalban agyonlőtték, én meg
éremlmel a harctérről, érdekes kémkedési ese- néhány nap múlva megkaptam ezt a kis érotet mondott el a Délmagyarország munka- möt, ni! — és büszkén mutatott az elpiszkolódott szaílilagon (lógó vitézségi ezüst éremre,
társának.
a magyar baka.
— Sikeres csaták után, — mondotta, —
egyik nagyobb galíciai helységet hódítottunk
vissza az oroszoktól. Csapataink egyik felét
éjszakára beszállásolták a községibe, másik fele pedig teljesen felkészülten, a község előtt
levő síkságon töltötte az éjszakát. Én is kint
voltam a lövészárkok között és éjféltől hajnali kiét óráig őrszolgálatot teljesitetltem. Hideg, zordon éjszaka volt, félegy félé a hó is
elkezdett esni éte én dideregve, hosszú léptékkel mértem fél a iposztot. Minden zajra éberen figyeltem és magamban ugy kívántaim,
liogy bárcsak történnék valami.
— Kiváltságom csakhamar teljesült is.
Néhány perc múlva halk lépéseket hallottam
hátulról és amire hirtelen megfordultam, egy
magas, szikár, sötét alak állott öt lépésnyire
előttem. Lekaptam, a fegyvert 'és kiáltottam:
— Halt! Wer dia?
— Nem látod, hogy feljebbvalód vagyok, — szólt nyugodtan.
olcsón, készpénzért akar
— Én jobban oda néztem és allékor látvásárolni, K E R E S S E FÖL
tam, hogy rövid ifelsőkalbát van rajta, két
arany csillaggal és a huszárok
sujtásával.
A fején azonban nem volt csákó, hanem közönséges, szürke sipka. Mindjárt gyanakodni kezdtem, de azért viisazaalkasztottam a vállamra a fegyvert és feszesen megálltam.
— Melyik divizió van itt, — kérdezte
rossz németséggíel ?
A kérdésre nem válaszoltam.
M
RUHAÁRUHÁZÁT
M
— Te hányadik ezredben vagy? — faggatott tcváibib.
— H a maga tiszt ur, akikor azt magának
jobban íkell tudni — feléltem.
— Hogy mersz Vélem feleselni, — ordított most már. Vagy megmondod azonnal,
vagy lelőlek.
SZÉCHENYI-TÉR 2. SZ. ,
— .Ebben a pillanatban revolveréhez kapott, die én hirtelen ráugrottam, torkon ragadtam és a földre tepertem. Nagyon erős
ember volt, csak hosszas dulakodás után bir- •ész^r-^.
taim a revolverét elvenni, ide rögtön egy másik pisztoly csöve villant meg kezében. EkAlig használt
kor már gondoltam, hogy -ennek a fele sem
tréfa és a Mannlicher agyával ugy fejhevágtam az Ipsét, hogy mindjárt elszédült. iA
két kezét most jó erősen h á t r a kötöttem, ugy,
es egy nagy
ViCMizna;k Gótliék, mely darabban a művészpár legjelentősebb sikereit' aratta. Mindhárom előadás bérletiben, 'leszállított helyáraikkal' tar tátik s jegyeket már árusít a pénztár.
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Kezdete 9 órakor.
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gáz-kályha

Minden igaz és jó onagyar — férfi és nő
egyaránt — viseljen szövetségi
hűség jelvényt. Kapható a főispáni hivatalban és minden jobb kereskedésben. Ára: 1 korona.
A befolyt összeg hadsegélyzési
célokra
fordittatik.
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