•Szeged, 1915. junius 20.
— H á b o i u s poézis Egyik szegedi úriasszony tói verset hozott ma számunkra a
posta. A vers a .következő Levél kíséretében
érkezett: „Tisztelt Szerkesztő ur! Bocsásson
még, hogy nagy elfoglaltságuk mellett zavarom, de nagyon kérem, amennyiben lehetséges, az alábbi rövid kis versnek /helyet engedni b. lapjukba. Ha esetleg ugy méltóztatik találni, hogy a vers nem üti meg az Ön
lapjának színvonalát, kérem -ezt a Szerkesztői üzenetek rovatban M. -F. jelige alatt velem közölni. (Aláírás.)" A vers nem üti meg
a mértéket. De hadi érdeknek tartjuk, hogy
megjelenjen, jöjjön telbát a vers:
T. B. HADNAGYiNlAiK.
Szép tavaszi este visszavárlak,
Véres mezőkön küzdő ihős fiút,
Szép tavaszi este karjaimba zárlak
S felejtek véled vért, iszonyt, borút.
Várlak — jöjj, mámoros diadal,
Virág, szeretet, lágyan ölelő bar,
Nyugodt, csendes otthon, boldogságunk fészke
Minden szépnek, jónak, Te leszel' az éke.
De ha nem jösz, ha te is ott maradsz,
Hol a halál jár s bő vetést arat,
Disztelen sírodra ráborulok halkan,
Fiatalon báltál, de bős vagy, Ihalhatlan.
— A Schmi It-cirkusz Szegeden. Ugy
értesülünk, liogy a Szegeden is jó hírnévnek
örvendő Sebmidt-oirkusz, mely jelenleg Szabadkán vendégszerepel napról-napra zsúfolt
házak mellett, csütörtökön, junius 24-én reggel külön vonatával Szegedre érkezik és a
Mars-téren üti ifel hatalmas sátortáborát. A
cirkusz igazgatója naponta -50 jegyet boesájt
teljesen díjtalanul a lábadozó katonák részére, A cirkusz üzletvezetője, volt hírlapíró:
Szem,ere. Imre már Szegedre érkezett, hegy
a szükséges intézkedéseket megtegye. /A megnyitó díszelőadás junius 24-én csütörtökön
este fél 9 órakor lesz. Jegyek elővételben
Pető Ernő dehánytőzsdében, Széchenyi-tér,
lesznek kaphatók.
— Szirájk. Szenzációs filmet mutat be
szerdán és csütörtökön a Korzó-mozi. Egy
5 felvonásos szociális dráma., A sztrájk,
a
melynek hőse az egyszerű munkás, aki intelligenciája ós értelmessége folytán a nagy
gyár több ezer munkásának vezére lesz. A
munkások hiába kérik a gyár vezetőségétől,
helyzetük javítását, végre sztrájkba lépnek.
A vezérük a fiatal Gusztáv, aki sulyos ós felelősségteljes feladatát ,a legnagyobb veszély
közepette is híven tudja betölteni. Saját élete
veszélyeztetésével megmenti a gyárat munkástársai boszujától, akik .a.zt (fel akarják
robbantani. /Súlyos sérülései dacára kiviszi a
gyár igazgatóságánál, liogy a munkások
megkapják mindazt, ami .az ő jogos követelésük, a gyár büszke igazgatója pedig egyetlen leányát, aki halálosan szerelmes az ifjú
munkásba, hozzá adja. feleségül, a gyár megmentéséért. lEz a páratlanul szépen és izgalmasan kidolgozott filmdráma szerdán ós
csütörtökön lesz a Korzó-mozi miisorán. A
főszezonban is ritkán van alkalma egy mozgósziuháznak ily csodásan szép, érdekes és
izgalmas í'i.lmet bemutatni. Hisszük, hegy
.mindkét napon zsúfolva lesz a Korzó-mozi
ritka szép nyári helyisége.
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Szegedre szállították
a versed katonaszabaditókat
— Két orvos fogoly, a h a r m a d i k öngyilkos.—
(Saját tudósítónktól.)
Megírták a lapok,
hogy db. Kohn Emil versed orvos: szivén ilőtte
magát. Az első órákban nem is sejtették az
öngyilkosság okát. Mára aztán kiderült, 'hogy
Kohn Emil egy nagyobb szabású katonaszabaditásban vett részt s a büntetéstől való félelem 'adta kezébe a fegyvert.
Dr. Kohn Emil másik két orvossal szövetkezett a bűnös manipulációra. Versec-en dolgoztak és -egy véletlen körülménynek köszönhető, hogy az eset kiderült. A versed kat-onaszabaditásck ügyében Versecre érkezett dr.
Sebők Kolos százados-hadbíró Temesvárról
és dr. Szentgyörgyi
ho-iívédszázados-hadbir ó
Szegedről. A vizsgálatot azonnal megkezdték,
melynek eredménye az. volt 'hotrv több egyént,
köztük két orvosi letartóztattak.
Kohn Eim.il
letartóztatása elmaradt, mert mire orra került
volna a sor, már halott volt.
A verseci katonaszabaditási ügyre vonatkozólag illetékes helyről a következőket közölték :
Versecre pénteken reggel érkezett meg
dr. Sebők Kolos temesvári katonai ügyész, kit
már itt várt dr. Szentgyörgyi hon védh adbir ró
aki azért jött le, mert az ottani hatonaszabaditások nemcsak a közös hadsereg, hanem a
honvédség rovására is történtek. Első utak a
kórházba vezetett, mert először dr. Kohn Em'l
orvost /akarták kihallgatni. 'Mikor a kórházba
beléptek, ott több orvos tartózkodott, azonban
belépve, az egyik 'hirtelen eltávolodott a másik ajtón. Kohn Emil volt; mivel nem ismerték
őt. nem tudták, hogy ő az. Mikor előadták
a kórházba jövetelük célját és azt, hogv Kohn
drt akarják kihallgatni, azt válaszolták, hegy
ép most távozott. Azonnal uána küldtek egy
detektívet, de az egész épületben nem találta.
Pár perc múlva hir ül hozták dr. Kohn Emil
akásáról, hogy az orvos a kórházból egyenesen hazament és ott magát revolverrel mellbe
lőtte. Asztalán két cédulát találtak, az egyiken
azt irta, hogy halálba kergették, a másikon
azt, hegy visszatér az izraelita hitközségbe s
zsidó ritas szerint kéri magát
eltemettetni.
A vizsgálat, katonaszabaditósok ügyében
folyik, -melyek több hónapra mm inak vis-sza.
Azt, hogv kit és mennyiért szabadítottak ki
jogtalanul katonai szolgálat alól, most nem
tartozik ide és még nyomozás tárgyát kéuezi.
A bűnösök többen vannak és már több letartóztatás történt. A letartóztatottakat
akik között orvosok is vannak, részint
Temesvárra,
részint Szegedre
szállították.
Dr. Kohn Emil Versecen nagy közéleti tevékenységet (fejtett ki, résztvett a függetlenségi. politikai mozgalmaikban, heti lapod is
szerkesztett, orvosi prakszüsa jól jövedelmezett. Glückmmn verseci s-z-áíHótulaidonos leányát vette feleségül, szép 'hozományt kapott,
ennek dacára elkapta a pénzszerzés vágva és
bűnös útra tért, másokkal 'szövetkezett katonaszabadi'tá-soikra.
(volt Konrád)

Róka-

utca 6. sz., Szeged-

pályaudvarral szemben
Gyönyörűen átalakitva
iszta szobák 2 koronától kezdve. — Kávéház
egész éjjel nyitva.
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Török hivatalos jelentés.
Konstantinápoly,
junius 22. -A főhadiszállás jelenti: A Dardamella-fronton Ari
Burnunál tegnap gyenge tüzérségi és gyalogsági liar-c volt. Dél felé Bed il Bahr mellett
balszárnyunk ellen intézett ellenséges támadás füzünkben összeomlott. Az ellenség kénytelen volt sulyos veszteségek mellett lövészárkaiba menekülni. M.a. délelőtt az ellenségnek Bed il Bahrtol egesz frontunk ellen intézett támadását (hasonlóképen visszavertük.
Anatóliai parti ütegeink m-a is eredménnyel
bombáztak ellenséges' torpedórombolókat, aknakutatókat, tüzérséget, -gyalogsági oszlopokat és az ellenség raktárait, valamint repiilőgóp-'félszereit.. Egy ellenséges repülőgépet,
elpusztítottunk, egy másikat megrongáltunk.
Az ellenség ezekre az ütegekre több mint 30
bombát dobott repülőgépekről, anélkül, liogy
kárt okozott volna. A többi (hadszíntéren a
helyzet változatlan. (Közli a miniszterelnöki
sajtóosztály.)
A maratoni futók híres hadserege.
A Ruszkij Invalid-ot
a háború kitöréséig igen előkelő katonai szaklapnak ismerték
még a külföldön is. Már cs-ak ősisége is nagy
tekintélyt szerzett neki, mert NapoIeon híres
moszkvai hadjárata után 1813-ban alakult. Ez
az újság később egyenesen az orosz .hadügyminisztérium tulajdonába -ment át s egy aktiv
tábornok szerkeszti. Akár csak a fronton működő orosz tábornokok, a főszerkesztő-generális is elvesztette a fejét a háborúban. Lássuk
csa'k, mit ir a Ruszkij Inval'd nagy galiciai
offenzíván król.
Az orosz katonai szaklap azzal a merész
állítással lép -olvasói élé, hogy Dimitriev Radkó hadseregének visszavonulása az egész háború legfényesebb
fegyverténye,
amelyre
Oroszország a legnagyobb mértékben büszke
lehet. Ugyan, ugyan? Talán tréfál a főszerkesztő-generális? Ez azonban nem lehetséges,
mert hiszen a hadugyminiszterium hivatalos
orgánuma nem lehet él-clap. Vajj-on mire alapítja a Ruszkij Invalid ezt a véleményét? Miért ünnepli himnusszal a világtörténelem legnagyobb -futását?
Azt mondja a katonai szaklap, hogy a
visszavonulás, azért csodálatraméltó, mert
mindössze hat orosz divízió hajtotta végre 20
ellenséges hadosztályyal
szemben. Még ha
meg is felellnének ezek az adatok a valóságnak, micsoda eltévelyedése a z Ítéletnek, a
mely a futást hadierénynek minősíti? Az igazság azonban máskép fest. Dimitriev harmadik
hadsereg-e csaknem egészen
megsemmisült,
m-ert május elseje óta háromszázezer orosz
katona esett fogságunkba.. Hat divizió ennek
még csak harmadrésze sincs. Ha még egyáltalában -létezik a hires harmadik .hadsereg, akkor az már nem a régi maratóni futók divízióiból áll, hanem újonnan összevont tartalékokból. A futóbajnokok régótu pihennek babéraikon, — a mi fogolytáborainkban. .
A Ruszkij Invalid-ban még egy csodabogarat találhatunk. Rég tudott dolog, hogy

legújabb és legérdekesebb táviratai

k i a d ó h i v a t a l u n k
és a Békéi hirlapároda kirakafában,

a Korzó-moziban, Kass, Korzó, Európa, Royal-kávéházban és a Haggenmacher vendéglőben olvashatók.
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