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hallgass a másféle tanácsokra, okoskodásokra, 
mert k á r á t val lhat ja annak a sok tanácsnak 
a beteg magzatod. 

0. Az a szopós üveg, amelyikbe üvegcső 
szolgál, nem jó, csak kárnak van, inert nem le-
het rendesen, tisztán tartani . Csakis olyan szo-
pós üveget tartsál, amelyiknek a szájára a 
gummiszopókát ngy rá lehet húzni, mint a kez-
tyüt. De még ennek az üvegnek is a grimmi-
szopókáját forrázd le használat után. Mákos 
tejet, főt t máklét sohase itass a gyermekeddel, 
mert az még a halá lá t is okolhatja . Tiltva is 
van szigorúan. Tilos a vászonrubába kötött 
zsemlyekását az úgynevezett „cucli"-t a csecse-
mő szájába dugni. 

10. H a kevés a magad teje, vagy ha olyan 
munkába mész, ahova a kicsit nem viheted 
magaddal,, akkor is ugy intézd a dolgot, hogy 
a tehéntej mellett napjában még háromszor 
szophasson. Ha r i tka is ez a szopás, mégis 
jobban fejlődik mellette a csecsemő, mintha 
csupán csak tehénte jen él no. 
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Útban a kaszárnyák felé. 
(Saját tudósítónktól.) Kinzó, gyötrelem-

teljes várakozás öt napig. Egyenlő a rabság-
gal is, hiszen menni sem lehet sehova. Végre 
a szőkén ébredő tizenöt ödüki októberi hajna-
lon jön meg a parancs: indulás. Hova, merre, 
még nem: tudjuk, a z őrmester szavai szerint, 
pedig: ez nem is tartozik reánk. Nem alkarjuk 
hinni az igazát, de mégis örülünk valameny-
nyien; istenem, most már beosztanak ben-
nünket, most már vége a bizonytalanságnak. 
ö t perc alatt utrakészen állunk, — néhányan 
vágyakozva, szomorúan 'Sóhajtunk fel az el-
hagyott otthonra gondolva, — mennyivel 
szebbek voltak ezek a szőke hajnalok, amikor 
•még nem ládáikká:!,, legfeljebb pezsgősüvegek-
kel cipekedve róttuk a derengő Világosságban 
a szegedi utcákat. Törődöttek és fáradtak va-
gyunk máris, hja, a . cl vitelét beu mindem, min-
den máskép van. Szörnyű kíváncsiság is kí-
noz bennünket, — velem vau még vagy két-
három szegedi, ezekkel tanakodunk, mit csi-
nálhatnak most a barátaink, ismerőseink a 
•messzi, szép Szegeden? 

Háromnegyed hat. Künn vagyunk az ál-
lomáson, majd még egy negyedóra és benn 
vagyunk a jól Sütött, tiszta harmadosztályú 
vasúti kocsiban. Most már gyorsabban telik 
az idő, a vonat megy előre és élénkebbé vál-
nak az állomások. Most is. sok katona utazik, 
•mintha minden, mindenki katona tenne. Egy 
öreg, töpörödött anyóka beszállott hozzánk 
véletlenül az egyik kis állomáson, — aimlg ki-
szállhat velünk marad. Most sírdogál csen-
desen, a fiait és a katonákat siratja. Hat fiút 
áldozott fel a hazának, de ez nem volt elég, 
ma bevonul a hetedik is, a legkisebb, a tizen-
nyolcéves. 

Összenézünk néhányan, erről meg is fe-
ledkeztünk. 'Október 15; nevezetes dátum, a 
legfiatalabb népfölkelők bevonulási napja. Ma 
indulnak apáik után a. fiuk, akiknek az tett 
sorsul irva, liogy hamarabb megismerjék az 
életet, mint annakidején a jó apák. De nincs 
idő tűnődni, gondolkozni, állomás következik. 
Fehér falu, szűk; és néma és-csendes jobb 
időkben. Most hangos énekszó veri líel csend-
jét, a bevonuló fiatalok énekelnek vidáman, 
duhaj 'szivvel, kurjongatva: 

Zsindelyezik a kaszárnya tetejét, 
Mind elvitték a legények elejét. 
Maradt itthon kettő három nyomorult, 
Rátok lányok még az ég is beborult! 

Horgosán száll a nóta hangja a messzi-
ségbe, mögöttük a kék kötények szélét szo-
rongatva állnak az anyák, akik mindenüket 
odaadták már és akiknek most legutolsó 'kin-
csüket is viszik. A vonat megáll, a fiatalok a 
kocsik felé 'tódulnak. A nóta még most is zeng 
a fiatal ajkaikon, de már csendesebb, halkabb. 
•Most a hátul álló kék kötényes nénik felsír-
nák hangosan, zokogva; 'a jókedvű gyerme-
kek ajkán elhal a nóta 'hangja, csendes lesz 

minden egyszerre és nem hallik más, mint a 
csukló, zokogó asszonyi sírás és a fiatalok 
.könnyes remegésü hangja: 

— Az Isten áldja édes anyám! 
A szemek megtelnek könnyel, a zokogás 

hangosabbá válik, még az unokákat kikísérő 
öSizhaju nagyapák melléből is előtör egy-egy 
elcsukló, remegő, siró hang és könnybeboruí-
nak a tiszta, őszinte nézésű szemek: 

— Vigyázz magadra, fiam! 
A vonat indul, a gőz sisteregve fuj, eről-

ködő zúgással, az asszonynépség most össze-
borul egymásra és ugy sir tovább. A bevonu-
lók pedig megilletődötten bámulnak át az ab-
lakon a siró csoportokra; a szemekben ra-
gyognak a könnyek itt is, de aztán elkurjantja 
magát egy: 

„A fene egye meg, a fene egye meg 
A mészáros bárdját." 

'Most újra zengve száll a nóta; igy köny-
•nyebh a torkot szorongató sirás vágyát le-
gyűrni a fiataloknak. És a nóták átragadnak a 
többiekre; nemsokára nótázik az egész vonat. 
A kocsi egy sarkában gubbasztóan meghú-
zódva mérhetetlen távolságból ugy érzi az 
ember a fájást a szivében. 

És ez a kép most már állandósul; egyre 
többen nótáznak, egyre többen sirnaík. Egy ál-
lomáson hosszabb ideig áll a vonat. Horpadt-
mellü, nagybatyus, nagykendős, .kötényes né-
nik, leányok állnak. Erősködve hívják, csalo-
gatják önuralmukat, erejüket, nem akarnak 
siroi. Csillogó, de már könnyes csillogó sze-
mekkel néznek a vonatra fel, meg maguk elé. 
Itt nincs hangos sirás; halk zokogás, még 
csendes minden, csak a nótás fiuk Ikurjonga-
tása hangzik. Egyszerre a vonatvezető síp-
jának mélyen zengő hangját halljuk, most 
egy pillanat alatt elhagyja az erő az erősködő 
nőket és kitör fájó bulborékolássál az ajka-
kon : 

— Jaj, Istenem! 
Olyan ez a hang, ez a felkiáltás az eddigi 

nagy némaság után a sok-sok anya, testvér, 
ajkán, mintha ebben a pillanatban jöttek vol-
na tudatára, Ihogy mindent, mindent elvesz-
tettek. A zokogás hangja nő, erősödik, az em-
beri sziveik minden 'fájdalma benne van az el-
csukló hangokban; a legények hirtelen nótára 
gyújtanák, de — bizony — hiába, a kétségbe-
esett sirás, zokogás hangja áttör ezen is és 
elkísér bennünket akkor is. amikor ia vonat 
kerekei búgnak erősödő kattogással: 

— Jaj, Istenem! 
A fülünkben cseng a kétségbeesett, zo-

kogó hangon kiejtett szó és ezt halljuk ettől 
kezdve végig: 

— Jaj, Istenem! 
Sipos János. 

S Z E G E D , Kölcsey -utca 11. sz., 

mint hivatalos aláirási hely 
elfogad j e g y z é s e k e t a 
l l l - i k k ü f e o c s á f á s s j 

e r e d e t i f e l t é t e l e k m e l l e t t , 
és a jegyzések megkönnyítésére igen 

előnyös e lő leget folyósít. 
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Adakozzunk a rokkantaknak 
és a világtalan katonáknak! 
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A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fillérért árusiíja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Szeged virilistái. 
(Saját tudósítónktól.) Az igazoló választ-

mány szombaton délután ülést tartott , amelyen 
a legtöbb adófizetők névjegyzéke ellen beérke-
zett felszólalásokat bírálták el. Az igazoló vá-
lasztmány határozatai alapján hétfőn össze-
állították a virilisták végleges névjegyzékét, a 
melyet itt közlünk: 

Wagner Gusztáv 17010.51, Wimmer Fülöp 
17010, id. Aigner József 7232.41, Popper L. Mór 
7054.90, Goldschmied György dr. 6321.32, Tóth 
Péter 6275.10, Kiss Arnold 5128.40, Deutsch Li-
pót 4795.60, Kiss Károly 4728.30, Kiss Mór 
4728.30, Mihálovies Dezső 4463.94, Kovács József 
dr. 4437.48, Liehtenegger Lajos dr. 4421.60, Fein 
Lajos 4013.99, Milkó Ferenc 4075.47, Holtzer Ala-
dár 4026.57, Holtzer Emil 4026,13, Holtzer Tiva-
dar 3524.43, Lengyel Géza 4165.46, Lengyel Lajos 
4165.46, Schlauch Károly 3945.53, id. Juránovies 
Ferenc 3578.10, Aigner Nándor 3472.10, Hut ter 
József 3303.57, Eisenstadter Róbert 3209, Tausig 
Ármin 3175, Back Bernát 3117.80, Hut ter József 
3031.21, Szivessy Lehel dr. 2952, May Ferenc 
2945.06, Bach Jenő 2942.17, Gróf Árpád dr 2866.23 
Szűcs József 2832.66, Piukovits ödön 2798.72, 
Lippai Nagy Antal 2725.86, Bruckner Ede 2710.08 
Gál János 2706.34, Gál Kálmán 2706.34, Tóth Mi-
hály dr. 2651.04, Kátai Is tván 2588.71, Fournier 
Károly 2575.50, Nógrádi István 2548.44, Peter-
nelly József 2523.20, B.a,clh Antal 2463.20, Cserő 
Ede dr. 2457.24, Szűcs Béla 2382.34, Kass János 
2373.50, Jambr ik Is tván 2342, Egresi Péter 
2303.87, Rósa Izsó dr 2258.15, Winkler József 
2271.98, Pillicli Kálmán 2246.08, Endrényi Imre 
2205.38, Vetró Lajos 2201.18, Bach Miksa 2138.17, 
Regdon Károly dr. 2200.76, Schorr Ottó 2192.80, 
Vas Károly 2178, 'Somogyi Szilveszter dr 2168, 
Glánzer Mór dr 2136, Winkler Bernát 2124.73, 
Pozsgay Károly 2094.50, Vén András 2078.52, 
Várnay Dezső 2072.90, Balassa Ármin dr 2067.06, 
Rosenfeld Izidor 2057.21, Fal ta Marcell dr 2022.20 
Rózsa Mihály 2008.60, Liehtenegger Gyula 
2001.47, Berkes József 1982.61, Per l Pál 1970.73, 
Patzauer Sándor 1962.06, Cukor Ignác dr 1953.04, 
Glücksthal Lajos 1949.70, Danner Mihály 1949.61, 
Barosay Károly 1929.50, Va jda Imre 1927.62, 
Rusz Gusztáv dr 1914, Wertheimer Adolf 1914, 
id. Grassely László 1905.24, Szécsi Ede 1899.90, 
Molnár Elemér 1876.80, Blaiu Ignác 1846.20, Otto-
vay István 1844.70, Német István 1828.36, Ko-
vács Sándor 1814.31, Winkler Mór 1801.08, 
Winkler Andor 1801.08, iifj. Winkler Mi'hály 
1801.08, i f j . Winkler Sándor 1801.08, Reitzer Li-
pót 1795.20, Mellis Lajos 1785.28, Biedl Samu dr 
1781.42, Sehwarz Manó 1754.16, Jedlicska Béla dr 
1733.20, Kecskeméti Antal 1725.48, Végmann Fe-
renc dr. 1722.68, Sándor Lajos 1706.56, Kelemen 
István 1699.80, Csorvay János 1699.24, Hoffmann 
Ignác 1684.40, Sehmidt Károly 1659.%, Fellegi 
Lajos 1652.49, Milkó Henrik 1558.37, Mann Ja-
kab dr 1551, Endrényi Lajos 1549.94, Sziráky 
Gyula 1544.82, ördög Vince 1544.66, Déri Ernő 
1539.20, Lobmayer István 1528, Pataki Simon 
1517.70, Holtzer Kálmán 1504, Pavkovits Rezső 
1491.46, Stély Miklós 1448.28, Katona Ferenc 
1420.18, Rainer Ágost dr 1384.36, Sehwartz Ja -
kab 1383.24, Bárd Adolf 1376.87, Csiky Zsigmond 
1376.27, Zombori Ferenc 1373.01, Ungár Benő 
1371.66, Boros Miksa 1371.02, Leinzinger Gy/ula 
1369.38, Müller Miksa 1366, Körösi Ignác dr 
1357.20, Hegedűs Béla 1354.47, Katona Antal 
1339.17, Temesváry Márton 1312.85, Tenner M. 
László 1310.39, Lukács Lukács 1297.50, Wind Jó-
zsef 1288.34, Engeí Vilmos 1239.50, i f j . Schlesin-
ger Mór 1238.05, Peternelly Lajos 1277.49, Fagler 
Ede 1255.66. 

Esetleges törlések esetén ezek kerülnek sor-
ra: Gerle Jenő 1212, Kasza Antal 1188.24, Mol-
nár Lajos 1188.24, Ördög Péter 1185.71, Vas Fe-
renc 1183.56, Szigeti Sándor 1164.32, "VTasits Ká-
roly 1152.30, Vajda Manó 1150,95, Huer ta Ferenc 
1150.50, Polgár László 1135,40, 


