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tagjaival folytatni fogják a már megkezdett 
tanácskozásokat. A tanácskozások miatt az 
országgyűlés csütörtökig szünetel. 

— A Kúria ítélete a szegedi hadsereg-
szállítók ögyében. Budapestről jelenti tudósí-

tónk: A szegedi hadseregszállítók második 

csoportjának bűnügyében szombaton déli ti-

zenkét órakor hirdette ki az ítéletet Tarnay 

János, a Kúria harmadik büntetőtanácsának 

elnöke. A vádlottak közül egyedül Wellisz 

Gézát mentette fel a Kúria, a koronaügyész-

ség indítványára. A többi vádlottakra vonat-

kozólag a következő ítéleteiket hozta: Beregi 

Bála szegedi nagykereskedő a hadérő ellen 

elkövetett három rendbeli bűntett miatt há-

rom évi fegyház, Solti L. Páil nagykereske-

dő két évi fegyház, Kárász jKrausz) József 

vállalkozó hét évi fegyház és hétezer korona 

pénzbüntetés, Böhm Sándor terménykeres-

kedő nyolc évi fegyház és nyolc éger korona 

pénzbüntetés, Mandel Zsigmond makói nagy-

kereskedő hét évi fegyház és hétezer korona 

pénzbüntetés, Bokor János kereskedő hat évi 

fegyház és hatezer korona pénzbüntetés, Ló-

rin Henrik magántisztviselő két évi fegyház, 

dombos Géza kereskedő két évi és hat hó-

napi fegyház, Holtzer Ede temesvári keres-

kedő egy évi fogházra és kétezer korona 

pénziintetés. — A Kúria a szegedi törvény-

szék ítéletének Weillisz Gézára, Lória Hen-

rikre, Gombos Gézára, Böhm Sándorra és 

Mandel Zsigmondra vonatkozó részét vál-

toztatta meg. A törvényszék Wellisz Gézát 

nyolc hónapi börtönre, Lória Henriket más-

félévi börtönre. Gombos Gézát másfélévi 'bör-

tönre, Böhm Sándort nyolc évi fegyházra és 

kilencezer korona ^pénzbüntetésre, Mandel 

Zsigmondot hét évi fegyházra és hatezer ko-

rona pénzbüntetésre itélte. 

— A szegedi csecsemővédelmi akció 
Szombaton délután öt órakor a 'városháza bi-

zottsági termiében ülés volt dr. Szalay József 
főkapitány elnöklése alatt a csecsemő védeleim 
tárgyában. Az elnök bejelentette, hogy a Sze-
gedről (kiindult csecsemővédelmi akció az egész 
országban élénk visszhangot keltett, majd dr. 
Wolf Ferenc, tiszti főorvos tett előterjesztése-
ket arra nézve, hogy milyen módon lehet a 
csecsemők halandóságát korlátozni. Dr. Kovács 

Ödön főorvos, a csecseanő-gondozó intézet 
igazgatója az intézet működéséről számolt he. 
Dr. Turcsányi Imre főorvos, a niunkás'bizto-
sifó intézet kebelében is óhajtja egy osecseniö-
gondozó'felállítását. Végül a jótékony egyesü-
letek elnöknői számoltak be tapasztalataikról 
és jelentették, hogy a csecsemőhalandóság a 
már ismert okokra vezethető vissza. Több hoz-
zászólás után megállapodtak abban, hogy a jó-
tékony egyesületek a hivatásos ellenőrzőkkel 
együttesen a védelmet a környezetre is kiter-
jesztik. 

— Szegedi tanár kitüntetése. Osztrovszky 
József, szegedi jáíliamá polgári idkloklii tanárt 
bátor és vitáz tógától tátáert ,a második osz-
tlállj'fu, ezüst y'itézséigli érieplmel tüntett/e kii a 
király. Osztroviszky Józsefet hónapckkal o/. 
előtt ariiint efejőszsógiügyi Ikiaticinát vezényelték 
ki ia harcténue, tóttiel kötelességtudó szölgála-
távál már tö!b|b aeibtin kiénldemelte fökíbbvalói 
ekem;érését. Példás imagaiteirtiásáéirt indminélga-
jtem őrmesterré léphették elő. A Miváló .La-
terna ,a inoviiálettádói, szeipteín bér ,24., ,25. és 26-
ilki r.eigy harcok •alkalmlávlEÖ! (kiülönösetn kii-
tiinitelttla (ni,agát. A ileginagylclhib golyózápor-
Lom, az creiszclk szílkfeidafilnn támadás® köz 
fceiij Sietett a seibesiiiltelk segítségéire, (bekötözte 
se(b'eilk|et éb saját életi'lvel netm ticirődive bizton 
eágha helyezte telket. Osztuavsizky .kltüntetéee 
ritfesiágs'záar.jba jmegy, mert egészségügyi ika-
ticmát tcsialk a 1 egkátvét,ete&ebb eiseltekhein. tiin-
tetinefk (kii tvdtézbéigi éirtenmmól'. 

— Arany- és érckincsek Szerbiában Az 
utóbbi években nagy erő teszi tésOkkcl iparkod-
tak Szerbia a,rany.termelését iemielini. Főleg mo-
sóaranyról van szó, 'amely Szerbia északkeleti 
részeinek vizeiben található, de aranybányái is 

keres, az talál. A szak'aszvezefőnék volt ösz-
töne és jó szimatja ós csakugyan talált egy 
tár (magazin) töltényt. Öt darabot. 

Nagy volt az öröan. Körülfogták a szakasz-
vezetőt, kérteik, könyörögtek neki egy-egy töl-
tényért. De a «zakasaveze:ő mindegyiket el-
it tasitatta in-agától: , 

— Nem testvér, raarn adok én dbből egyet 
se, még ötven koronáért se. Nem én! Mert tud-
játok mteg, hogy ez nagyon drága töltény, min-
deniknek egy-egy /muszkafej az ára! 

És ugy lön. öt töltény: öt muszkafej. Hát 
nem szép dolog ilyent átélni ? — kiált fel 'lel-
kesülten Scthueih János zászlós. 

Vagy .mikor a Kárpát óikban átkergettük a 
muszkát a batáron! Mikor a batárra értünk, 
leborultunk és ugy csókoltuk a ihaza anyalföld-
jét. Az emberek szeméből megeredt a könny és 
sírtunk örömünkben, hogy a haza határa me-
gint meg van tisztítva az ellenségtől. Aztán rá-
zendítet tünk a Himnuszra, parancsszó nélkül, 
karmester és dirigálás nélkül, önként fakadt 
a szívből, parancsszó és minden mesterkéltség 
nélkül, (mint rügybontó talvasszal fakad ,a vi-
rág. Micsoda mélységes jelentősége volt itt és 
akkor az Isten áldd nteg a magyar-mak, a 
Nyújts feléje védő kar-na'k! Oh, sokkal-soikfcal 
mélyebb a jelentősége ezeknek a szent szavak-
nak, mint azelőtt sejtettem. Uj és mélységes 
értelme lett litt a Himnusz minden egyes sza-
vának. Ima, de nem a szó sablonos értelmé-
ben. 

Mielőtt pedig tovább vonultunk, át Galíciá-
ba, minden baka vitt valami emléket magával 
a hazáiból, egy-egy kőda.rabocskát, vagy her-
vadt levelet, egy-egy galydarabot. Semmiségek 
májskoi^ amelyeket lábbal tapodunk, szent 
ereklyék most, amelyek az egész hazát, a mi 
széli Magyarországunkat képviselték. 

Hát unegéli-e, átérzi és átéli-e az ilyeneket 
az, aki nem vett részt a bábomban ? 

Mondjak még valami szépet a. bábomról? 

Micsoda gyönyörűséges látvány az éjjeli 
harc! A fény és a színek játéka. 

Ameddig a szem ellát, égő falvak körös-
körül. Mint megannyi óriási kandalló. Ezek-
nek a lángjától .meghalványul a fekete köpe-
nyeg, melyet ráborított, az éj a tájra. Azután 
a fényszórók átható fénye áraszt vakító vilá-
gosságot. Keres, kutat, végigsétál a harcmezőn 
a fénykéve. Egy pillanatra eltűnik, aztán is-
mét előbukkan. Közbon világító rakéták szök-
nek az ég felé. Há'lnl villámlásszerüen lobog 
fel az ágyuk torkából a tüz. Elül árnyszerü 
alakok sora előtt minduntalan tel- és eltűnő tü-
zes vonal: egy-egy szakasznak a zárt sortüze. 

Beszélt nekem Scthuch János még sok min-
den szépet a háborúról é.s engem meg is győ-
zött róla, hogy a háború nagyon szép és na-
gyon gyönyörű, csakhogy a Soliuch János 
szive és szeme kell hozzá. 

Strieyl F. József. 

vannak Szerbiának, amelyek hozama azonban 
szegényes volt az utóbbi időkig. Francia és 
belga társaságok helyezték üzembe a .régi 
aranybányákat és aranymosókat, néhány ,réz-
•és antiimonbányáiiban is megkezdték a háiboru 
előtt a munkát. Az eredmény nem volt, egy-
forma. Egyes társaságok, igy az 1906-ban Pa-
risban alapított Sociéte framciaise de minős 

des Bor, oly eredményeket ért el, hogy az utób-
bi évek hozaana a részvénytőke háromötödét 

érte el. Ennek a társaságnak a réz'.enmeléee az 
iizem első évében 1220 tonna volt, de 1912-1913-
ban már 7600 tonnára szökött fel. A társaság 
részvényeinek az árfolyama a háború dacára 
is magas. Mikcir legutóbb a szeihek kénytele-
nek voltaik elvonulni Bor és Cuka-Dulkan 'vi-
dékéről, — itt vannak a főbányák — a bánya-
telepeket nagyon megrongálták, aimi azonban 
nem akadálya annak, bogy ágyúink mihama-
rabb szerb érőből készüljenek. 

— Temetés. Milkó Sáinuelné, született Fiied 
Loc-na, .halála, Szegletien széles köbben nagy 
részvétet keltett.. A z úriasszony szegedi tar-
tózkcidsa alatt biuizgó, Jótékony telvétemyré-
get fejtett ki, teiini oxk'lg éléfelk eiinlókeEéti .eu, 
vian. A ceirdlád az elhunytat .Szegedire hiozatja 
és a. tetmetiéis tvaslárnap délaiitámi bárom óraikor 
lesz a zsáró temető einterméből. 

— A Nővédő-Egyesület közművelődési 
es'élye. A Szegedi Katholikus Nővédő-Egyesü-
let dlién; >az ételén ifielbauásr 20-láin remiz i első 
köemlüivolődétsi estéllyét ai Tisza-szálló nagy-
iteatmlöb'eiri. A z estLBy ,a Icgiszclllb (és Iriginqmb-
eeílb háborús jótUkony célok egyikét fogja 
szolgálni, atmennyfibön a,z clgyosiifet amnalk 
jölv/ertellméit lai hadiár vákuajk juttatja. iA ha-
zafit® ééil éaxfcklélbeai az egyesültet elirjölkl- őge. 
magas szintvonalon állló jm/üsoriról gonldösiko-
dlott és jaz estélyen. váló iközreimai.ködlksre több 
oriszálgcis hairü művészt és írót is megnyert. 

szép cél ictst a miütvészá miüsctr imáris éilőmlk. 
éaidlelklcYlést kcltoriok az esté fi y őráint, elineiy 
hiztcsifani heg ja legaiaik eilkölcsi éls ányagri 1-
kerlét. Bellétő-jegyiePí az estély re lelőne iis yí.lt-
fiatéik, még jpcidiiig 'páholy-jeigy Ifi, filőíh/elyök 
tl és 2 kcaorééirt. az egyét-tíillet siiilkkláziáliam, 
délelőtt 10—.12 éa tdiéliutióini 3—5 Ónáijg és (etgtóte® 
«:|3jp a Szent Itetvátn-tiársuJait köny vkere keidlá-
éélhien. Az estély ,5 óraikor .lceadfódák. 

— A javíthatatlan tolvaj. Egy többszőrösen 
bqviott noftulHiu pincér: Bója .Istváni állott 
szcimbatcm -a sz.eig|eid(i' itiörvófDyszéik Plólkay-ta-
nácsa ellőtt. Az a büinle, hogy tavaly arugusz-
tuslláín .Makóin a Bárányi-féle ivemidiáígilőlbom a 
pénzecekriónybő.1 hetven koronát ellopctt ée, 
hcigy a, loipákra miinél későbbem j öjjeniek ,r*á,-
afkasiszaikülcsot elle Icflbtai. .Éppein, ez le'tt, a vesz-
te, iinelrt égy memidőr megitta, hegy bedobta a. 
kulcsét cgy (körthe és ilietla irtóz tattá. Miuti'un 
miiint leápoló haidítaiumktáira vaiu kiriíind?,lvc, 
elchb a klafcmad jratéságnál -vclit két hónlapig 
vizsgálati fogságban, alhonrlain áttettUk az 
ügyét a szegjed! törvényszékire. iBójn tagadte' 
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cimü nagyhatású 3 felvonásos [5] 
drámában. E 
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a Előadások délután 2 órától kezdve. Gyermek- ^ 
[ • I jegyek csak az első előadásra érvenyesek. I " 
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