
6 • DÉLMAGYARORSZÁG Szeged, 191S. január l i 

— Köszönet a harctérről. A harctérről kap-
tuk az alábbi levelet: TekinjMtes Szerkesztő-
ség! Igen kéijiik a tek. Szerkesztőséget, az 
aláiblbi sordkait becses laipjükibiau sziveskedjlék 
közretenni: „Ngcs dr. Faragó Józsefné úrnő-
nek (raegedi ügyvéd neje). Szeged. Immár 
másödizlUen vagyunk tanúi nagyságod nemes 
lelkének. A második karácsonyra is éppen 
olyan Illáié® szivei veltiik ajándékait, mint 
unniak első Ízben tanuja is volt. Adja laz Ég, 
begy kedves férje, a mi nemets szivii főhad-
nagy urunk minél előbb vissiz'atépvo család-
jálhoz, jövő munkájához elvigye a mi nagy-
rabecsülésünket és szeretetünket s az ő olda-
lán a társadalomban száimtalan évig boldo-
gan és közszeretetben tölthesse be nemes 
tisztét. Hálás tisztelettel: a K. u. K. Mil.lAfib. 
AJbt. 3/101. tagjai." 

— Izgalmas tolvajhajsza a tanyák között 
Szabadkáról jelentik: Gilicze István kis-
keklbiai lakos, 86-os katona megunta kiüsé a 
háhomt, különösein az északi harcteret, ame-
lyen amig ő ott volt, a Hőifer-jekwtés szerint 
som történt semimi jelentősebb esemény. Gi-
lieze István tehát fogta magát s enged/Ív nél-
kül hazaszökött a frontról. Itthon szüleinek 
tanyáján rejtőzött el. Már hónapok óta it'hon 
volt, ami<t abból is észre lelhetett venni, hogy 
a kis ikelebiai magyarék -portájáról <gymás-
után veszitek <>1 idején a baro'müak. lA kör-
nyékbelwlkinek az veit a véleménye, hogy Gi-
licze István, a szökött katona és az öcsove, 
Gilicze Mátyás szóktalk titokban el Iátcgait ni 
a szomszéd szálléeclkna s ők idbzlsniálják meg 
a baromfiállományt, lévén m inda két Giliczte 
már Iklkeidcben is meglehetősen jól ismert 
tolvaj. Feljelentették tdbált Giliczl/t a csend-
őrségnél is, a katonai haté-ágnál is. ,A felje-
lentés után csendőrök mentek Kis-K elebiára 
Giliczéé'khez. Miikor a kakastollas csendőrö-
két közeledni látta a szökevény Gilicze, a. 
jtiadlásra szaladt és eh ejtőzött a sz/nában, a 
fiatalabb Gilicze azonban futásnak eredt. A 
csendőrök azt hitték, hogy ő a katonaszöke-
vény és őrt. vették üldözőbe. Gillioze azonban 
jobban tudott futni s igy a távolság folyton 
növdkeldett üldözők és üldözött között. A 
csendőrök háromszor is utána lőttek, dia egyik 
golyó seftn talált. Nemsokára azonban a ta-
nyák közül ujabb esendŐTŐrjárait tűnt. fal, 
amely a bövlZsidk zajára sietett elő. Gilicze 
Mátyás igy két csendőrőrjárat közé került. 
Az uj csendőrőrjárat is üldözőin' fogta Gi-
liczéf s az egyik csendőr utána is lőtt. A 
lövés vállon találta Giliczét, aki összeesett. 
Mikor kiderült, bogy nem az a Gilicze szö-
kött meg a frontról, akit meglőttek, ,a csend-
őrök visszasietitek a Giliezedanyára, ahol a 
padláson meg is találták a széna között Gi-
licze Istvánt, akit kilhalgattak és a legköze-
lebbi marsbatadlonnal már el is küldtek a 
harctérre. A malsik Gilicze súlyos betegen a 
közikórházban fekszik. 

— A vadvizek áldozata. Horváth Antal 
csengelei gazdaember nyolc esztendős István 
iik'vü fia az egyik dűlőúton az iskolába si-
etett. Hogy l:e ne sAroeza magát, az ulmenti 
töltésen mint. A töltés azonban a talajvíztől 
olyan csuszóts lett, Ihogy a kis fiu elvesztette 
az egyensúlyt és egy meglehetős mély tócsá-
ba. esiett. Kéf'égbeesictten kiabált segítségé rí 
a kis Pista, ki is mentették, de az akaratlan 
fürdő 'követikezitóben sulyols betegen fekszik 
az apja tanyáján. 

— A titokzatos dáma kalandjai. A rend-
őrséig egyik detektiivjo már naCvpk óta meg-
figyelte ogv magát Horróth Jánosáéinak ne-
vező, rendkívül elegánsan öltözött nő visel-
kedését, mert az vollt a gyanúja, hogy az ál-
litólagots Horválthnó szélhámosnő. Figyelőre 
nem deniilt. ki ugyan súlyosabb biinesehk-
mény a könnyüvórü hölgyecsikléről, de való-
színű, bogy nem teljesen hűntelen. A detok-
tiv, akipi lk különösen az tűnt fel, hogy a nő 
feltűnő előszeretettel keresi kn Ion altisztek 
társaságát, rájött, ihogy az elegáns dáma sze-
relmi ügyek gyors lohonyo'Hitósávnl szerzi 
meg magának a mindennapi parfümöt. Dr. 
Temesvár y Géza főkapitány-helyettes, rend-
őri büntető biró — aki elé a detektiv álíli-
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tóttá, — nyolc napi elzárásra itélte és még 
külön neigytveai korona pénzbüntetésre hamis 
név hasznáh\ki miatt. 

— Verekedés a szikvizgyárban. Hétfőn 
délután a Vendéglősök szikvizgyárában a 
gyár Györfi 'Péter nevü .munkása összeve-
szett a gépésszel. A szóváltásból verekedés 
lett. A gépész egy szódásüveggel súlyos 'sé-
rüléseket ejtett a munkáson, akinek sebeit -az 
egyik városi tiszti orvos kötözte be. A gé-
pész ellen megindult az eljárás. 

— Háborúnk 3000 méter magasságban. 
Szenzációsan érdekes kép készült a hadveze-
tő? ég engedélyéivel az olasz frontról. Ezt a 
sziáp, tanulságos és ér<ífkifeszítő képet szerdán 
és csütörtökön mutatja he a Korzó-imozi. A 
bemutatás iránit olyan nagy érdeklődés nyil-
vánult. meg, hogy igen helyén való a jegyek-
ről előre gondoskodni. A mozi áldoztkó-z 
igazgatósága a siehíesült ós lábadozó katonák-
nak ingyenes előadásokat rendez, a helyőrség 
katonái tószi/rie pétiig a kerületi parancsnok-
ság engedélyével kiülön előadásokat tartanak. 

— Bolygó lelkek. Szerdán egy izgalmas 
és miniden izében érdekfeszítő társadalmi 
drámát mutatnak be az Uránia-színházban. 
Enndk a drámáinak ,az a főérdekessége, bogy 
egy uj mozicsilla,g nmltaitkozik be, oki min-
den tok in tetlhen felülmúlja a hires Psylan-
dert. Külföldön már egyforma gürün emle-
getik a két nevet. iA közönség figyelmébe 
aj ánljmlk ezit a fi l m ú jdonságéit . 

— Auguszta Naptár. Az irodalom legnép-
szeiübb f'einiHke a naptár, amelyet 'megszerez 
mindenki, a ltegszi géuycll.lb en:ller is, a leg-
gazdagabb is. Az Aiu,giuszta-Alap a Nemzet 
Háza rokkantaik otthona javára az 1916-i'k 
szökő évre naptárt adott ki, amelynek cinre 
Anyvszifí-naptár. Szerényen hangzó a cini, 
mert a tartalom sokkal ttT.ll et ad, minit aimit 
naptártól vállhat a közönség. Ez az ízléses 
kiállitásii, vaskos kötet a ligjchb magyar 
íróik almanach ja. Szépirodalmi részében hu-
szonnyolc magyar iró ragyogó tdhétsi.'géaíúk 
legjavát adta a közönségnek, a hábonu-; jóté-
kony cél javára. 'Elől a minden hálboruls jótG-
konycélu mozgalom nemeslelkü patronája, az 
A'ugiusztasAlap védnöke, vezére. lAugm-zta 
főihoroogiasszony legui jr.lbb fényképe, utána 
Oenioch János biboirs hercegprimás, dísz-
einek, Lárczy Leó v. b. t. t., dr. Bárczy Ist-
ván polgáuniieeteir, elnökök, Lónyay Sándorné 
iigytveaető igazgató, mlajd az igazgató.-.ági ta-
gok. lAz lAiigiii-:zita Naptár változatos, gaz-
dag tartalmla, művészies nyomdatechnikai 
kiállítása dacára csak egy korona és t g/sa 
jövedelme a Nemzet Háza rokkant-otthoné. 
Az Auguszta Naptár megrendelhető Icinunk 
kiadóhivatalában és az .Auguszta-tAlap köz-
'ponti irodájában (iBudaipest, VI I . , Káro l y 
körút 3) az egy korma és 20 fillér portó be 
küldésével. Aki ajánlottan kiváltja a naptári 
megküldését, 15 fillér poit'/költiséget mellé-j 
keljlea. 

— A városi nyelviskolában uj francia, 
német, angol és török tanfolyamok nyílnak 
meg jannár 1-én. Beiratkozni lehet, naponkét 
a Városi Felsőkereskedelmi iskolában földszint 
jobbra, délelőtt és délután. Telefon 14— 11-
Igazgató, Jakab Dávid 
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tiszta szobák 2 koronától kezdve. — Kávéb** 
egész éjjel nyitva. 


