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— Háborús köifészet. Egyik szegedi kadett 
küldte ezt a hangulatos verset az, olasz harc-
térről : 

Egy lány nevével jöttem el a ihareba, 
Egy lány kísér so,k szenvedésen át; 
Egy lány, kinek szomorú az arca, 
Kinek a gondolata én vagyok talán. — 
Semmim sincs az ég-világon itten, 
A fejemben egy édes gondolat ( 

És minden, mit magammal vittem, 
A lelkemben egy örök hódolat. 
De ha megfordulna egyszer a helyzet, 
~K kisérö társam elhagyna talán, 
Hal l ja meg a h i r t : Egy szerető lelket 
Szivén talál t egy tallián. 
Olvassa, — a halálnak rohantam, 
A nevével hősi halál t haltam. 

Délnyugati front, 1915. 
— Nők ipari kiképzése Szegeden. A világ-

háborúban beigazolódott, hogy a szegénysorsu 
nők kezében legli,zlosabb kenyér ,a varrá.s. A 
Szegedi Nöipari és Házi ipari Egyesülete épen 
ezért legutóbb tar tot t ülésén Orkonyi Edéné, 
az egyesület elnöknőjének indí tványára elhatá-
rozta, hogy varrómnhelyt, illetve varróiskolát 
nyi t a ka tonai özvegyek, árvák s általában 
egyéb szerény viszonyok között élő nők 'szá-
niára. A tanfolyam két évre terjed és teljesen 
díjmentes. Akik a var rásban némi jár tasság-
gal bírnak, azok már négy-öt hónap elteltével 
fizetést kapnak. Az egyesület iskolájában sza-
bást, va r rás t és hímzést tanulnak a növendékek 
megfelelő szakerő vezetése, oktatása mellett. 
Akik elvégzik a két éves tanfolyamot, mint 
ipari munkások munkakönyvet kapnak a sze-
gedi iparhatóságtól. Az iskola október 20-ig 
fogad el jelentkezéseket (Korona-utca 15. I., 
délelőtt S—12-ig). A 7. egyesület vezetősége mái 
most kéri a szegedi nőtársadjalmat, hogy egy-
szerűbb ruhákat , kötényeket és gyermekruhá 
kat az egyesület varrómühelyében készíttessék 
el, mert ezáltal nagyban hozzájárulnak a há-
ború okozta társadalmi nyomor enyhítéséhez 
és az eleseti; hősök özvegyeit és árvái t ju t ta t 
ják egzisztenciához. 

— Olcsóbb lett a román gabona. Berlin-
ből jelentik: A Taegláche Rundschau jelzi, 
hegy a gahon abelioza tai emelkedése várható. 
Azok a tulmagas gabonaárak, amelyeket Ro-
mánia eddig követelt, adtak okot az ismeretes 

— Az egész világot nem bánom . . . mondta 
a mama, kétségtelenül csaléteknek, hogy ineg-
tudjon egyetanást. 

A tiszttől ilyesmiket hal lot tam: 
— Soha senkinek el nem árul tam . . . ezer 

gyanú vett körül . . . (Nem megmondtam!) pró-
bálták ellopni a leveleimet . . . (Egy kiém meg-
ütődik ezen?) de nxost nem várok tovább, ro-
hannom kell a bizonytalanban . . . 

Egész világos reggel volt, amikor fölébred-
tem, mert tudniillik közben elaludtam. 

A tiszt szemközt ült ós kibámult az ablakon 
nem nézett ránk. A mama. ú jságot olvasott és ő 
se nézett rá. Megérkeztünk, leszállöttunk, mind-
egyik külön kocsiba. Akkor én megragadtam á 
m a m a kezét: 

— Ugy-e, Kém volt? 
— Pszt! 
— Leleplezted? 
Marna megszorította kezemet. 
— .Senkinek el ne áruld. 
— Elszalasztjnk küllőmben? 
A marnia csak a szemével intett, hogy he-

lyes nyomon járok. 
Aztán következett a beiratkozás a többi 

unalommal s én várom most izgatottan, mikor 
hallok hirt róla, hogy egy kémet agyonlőttek. 
Mamám még délben elhelyezett a ikoszthelye-
men, aztán eltávozott, nyilván, hogy katonai 
körökben leleplezze a. Kémét. 

Én pedig boldog vagyok, hogy ilyen éles 
látással áldott meg a bábom, min t amely lep-
paugó érzékszerveiket fejleszt ki az emberben. 

német rendszabályra. A német gabonakeres-
kedelmet hivatalos helyről értesítették, ihogy a 
tulmagas áron való behozatala tekintélyes 
veszteségek veszedelmével jár , valamint arra , 
hogy osaknun az összes vasúti kocsikat a ro-
mán határról visszavonták. A rendszabályok 
tekintélyes áresésre vezettek, ugy hogy Romá-
niában a tengeri ára tonnánként 700 márkáról 
4C0 márkára és az árpa ára 750 márkáról 500 
márkára csökkent. Ezen az áron a központi 
bevásárlási t á r saság néhány tételt vásárolt és 
kilátás van anna, hogy .hacsak háborús meg-
lepetések be nem következnek, a román gabona 
behozatala nagyobb arányokat fog ölteni. 

— Tizennégy métermázsa zsirt lefoglalt 
a rendőrség. Legutóbb hirt adtunk róla, hogy 
a rendőrség a belügyminiszter rendelete alap-
ján már megkezdte az elrejtett élelmiszerek 
felkutatását. A rendőrség munkája mára 
eredménnyel járt, amennyiben egy nyuga-
lomba vonult urnái tizennégy métermázsa 
zsirt talált, am'elyet le is foglalt. A sziép, hó-
fehér zsir, amiből most oly kevés van, nagy 
bödönökben jól el volt rejtve a kíváncsi -sze-
mek elől, várva a ,s-orsára, miig a tekintélye 
kilómkint 'tizenöt koronára is felszökik. A bel-
ügyminiszter rendelete azonban megállította 
fölfelé való titkos kapaszkodásában az elrej-
tett zsirt s a .rendőrség jó szimatja elütötte a 
nyugalomba vonult furat jó, néhány jszázper-
centes -üzlettől. A rendőrség kitartó erélye bi-
zonyára nagy megnyugvására szolgál (a kö-
zönségnek. 

— Maximális gabonaárak Romániában, 
Bukarestből jelentik: A kormány miniszter-
tanácson határozta ei, hogy bizottságot alakit, 
amelynek feladatává teszi, hogy egész Romá-
niában állapítsa meg -a gabona- maximális árát. 

— Szegedi tisztek kitüntetése. A hivatalos 
lap közli: Réder Béla századosnak a 46. gyalog-

ezredben a király a katonai érdemkereszt 3. 
osztályát adományozta a hadiékitménnyel. Leg-
felsőbb elismerésben részesült Lőrinczy KároQy 
46. gyalogezredbeli főhadnagy. 

— Tizenhárom éves 46-os Káplár. A sze-
gedi rendőrségen a főkapitány elő,szobájában 
szombaton délelőtt egy kis f i n álldogált az 
apja mellett katona ruhában. Az első pillanat-
ra azt hitték a körülállók, hogy -a gyerek csak 
olyan játék-uniformist visel, ami nagyon di-
vatos, amióta háború van. A gyerek zubbonyát 
azonban szoros derékszíj tar to t ta össze, -amely-
ről kopott szuronytartó lógott, lábán valódi 
bakkancs volt, — csolnakázhatott volnia benne 
— gallérján pedig két-két kaucsuk-csillag büsz-
kélkedett. Szóval jól szemügyre véve látszott 
-a fiúról, hogy nem díszből viseli az uniformist , 
hanem nagyon -komoly komisz ruhában járkál . 
Az érdeklődőknek azután a kis Ibáplár csak-
hamar felvilágosítással szolgált. Elmondta, 
hogy Ungár Lászlónak ihivják, a 46-ik gyalog-
ezredben érte el a magas sa.rzsit. Augusztus-
ban tábori levelezőlapot árusított a rókusi ál-
lomáson és kedve kerekedett neki is -a harc-
térre menni. Beszökött egy vaggonba és a ka-
tonák magukkal vitték Galíciába. Ka-mionkán 
egyenruhát kapott, sőt szuronyt és puskát, is 

.adtak neki. Az „öreg" katonák megtanították 
a puskával bánni és ő is befeküdt a lövész-
árokba. Egyszer a födözék mögül előbujt és 
észrevette, hogy nagy távolságból orosz lova-
sok jönnek a hadállásaink felé, hogy bekerít-
sék egyik előretolt osztagunkat. Azonnal je-
lentést tett erről a hadnagyának és igy sike-
rült az orosz lovasok tervét meghiusitani. 
Ezért lett káplár Ungár László, ia 13 éves ki® 
hős. 

— Köszönetnyilvánítás. A szegedi zsidó 
nőegyesiilei kórházának vezetősége ez uton 
is hálás köszönetet mond a szegedi 5. honvéd-
zenekar vezetőjének és tagjainak, úgyszintén 
Gömöri Vilma, Köb ár i Klári , Soly-niosi, l-Ma-
tány, Körmendi Árpád színművészeknek, akik 
ízives közreműködésük által betegeinknek él-
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Óriási! Szenzációs! 

UJ CONAN DOYLE-CIKLUS I-sS sorozat: 

SCHERLQCK HOLMES 
— bravúros kalandjai — 

Mister King 
6 felvonásos detektivtörténetben. 

Detektív? Sláger! 

Valamint az uj kisérő műsor. 

Előadások délután 2 órától éjjel 12 óráig. 


