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pára gyújt, élvezettel fújja a füstöt, majd 
halkan dudorássza: Nincs cserepes tanyáin, 
se. csűröm, re gulyáin, nékem.. . ) 

HIREK 
oooo 

A török Vörös Félhold képeslevelézö-

Sapialt 20 fillérért árusítja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Békezászlók. 
Január legelején felszállott a villamosra 

egy közihsmert szegedi o.rvos, aki katonai 
/Szolgálatot teljesít. Amint meglátott, fontos-
kodva odaszól. nekem: 

— Méglesz a békél 
— jjglazán, és miiből gondolja? — kérdem 

én t a inaskodva. 

biztos .telekiből! A 
— Például?! 
— Ron(leletet kaptunk, hogy február kö-

zepére minden hadikórház csináltassa meg 
az összes szövetséges zászlókat. Ennek más 
órtehne nem léhet, mint liogy akkorra meg-
lesz a bálke. Mondok ínég többet: az egyes 
parancsnokságok is rendeletet kapták, 'liogy 
a- kaszárnyák számára szerezzék be a zász-
lóikat. Na, meim biztos jele ez a békének?! , 

tEuigem ugyan, ezzel nem győzött ,még a 
béke közeli tehetőségéről, ide .érdeklődtem a 
aászló-reiutelet iránt és megtudtam, hogy a 
minisztérium cs'akugyam kia.dott ilyen ren-
deletet. iÉs megtudtam a;z okát is. .Több hely-
ről kérdést intéztek, mikor és milyen zászló-
kat tűzzenek ki a katonai épületekre? IMert 
mégis esalk különös ,dioIoig, Ihogy a polgári 
középületek és magánházaik egyes győzelmi 
ünnepeken zászlódíszt öltenek, a katonai épü-
letek még zászlók] mél'küil disztelenkodnek. Ezt 
az anomáliát akarja niegszüiitetin a zászló-
windelet. 

iA z#zlók itóhát adva vannak. Itt is, otM 
jis tfiiíVlnaik rólsj, cisiikazthecm tudja a publ i* 
•kom „hogyan, oni /okiból kell a katona-
az összes szövetséges zászlókat beszereznie. 
És most működni kezd a..fantázia. Egyelőre 
nincs még Imibe belekapaszkodni. Aztán jön: 
Montenegró békét kiér és leteszi a fegyvert. 
Nikita pedig apósa az olasz ikiálynalk. Tehát 
csakis az ő 'beletegyezésével kérhette a békék 

Szóval Olaszország is békére vágyik. Ujabb 
hirek: az olasriiok megunták a háborút, az 
olaszok belátják küzdői iniifk céltalanságát, az 
olaszok alighandm külön tBékét kötnek ve-
lünk. Olaszországgal — .jiersze iszonyú .ti-
tokban, de azért Szegedén mindenki tudja 
folynak ta? D'kétágy.atásofc. ,Fejlntiár 1*5—20-ra 
meg ás lété a béke. Azért kellenék a zászlók. 

Igy szövődtek, néni a káVés nénikék, ha-
nem ráérő" kávéházas bácsiké,k IkapuCiuertől 
kövérre hizlalt fantáziájának a szövőszékén 
a ibékiezászlciv. Igy született meg a szép mese 
a békéről. • 

Vájjon mit göudotóaik eziék az urak? Azt 
talán, hogy Briand, franoia miniszterelnök 
direkt azért imant Rómába, hogy orvoisi, vagy 
egyéb segítséget nyújtson annak a békének 
a megszületésénél, melyet Olaszország csakis 
Franciaország és az egész antant akarata el-
lenére kérhetne tőlünk? Mert ba már meg-
batározott napra szerzendők "bé ezéjkva zász-
lók, akkor a béke ügyének legalább is már 
olyan előrehaladt állapotban keltené lennie, 
hogiy a segitségnyrujtásnál egyéb szerep nem 
várhatott volna EtóandraRómában. Énre pe-
dlig al ig hiszem, lioigy a franoia miniszter-
elnök, éppen ő, vállalkozott volna. Annyit 
konoedálok, hogy Olaszoszágban oly .nagy-
fokú a (békevágy, hogy kalandba csakis Biri-
anid regitségével remél megbirkózhatni vele. 
De a béketkötéa dátumától félek, hogy még 
messzire vagyunk. Persze örülnék, ha nem 
lenne igazam. 
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— A Nővédő-Egyesület közművelődési 
estélye. A hazafias cél és a magas színvonalon 
álló műsor méltán megérdemlik azt a magy 
érdeklődést, almely a Szegedi íKatllioilikus Nő-
védőMEigyesület február 20-á'n rendezendő es-
télye iránt a közönség körében máris meg-
nyilatkozik. ,Az estély a badiáirvÁk érdekeit 
fogja szolgálni, a legnemesebb jótékonyság 
jegyélben fog tehát lefolyni. Megjelenik" az 
estélyen dir. Glattfelder Gyula megyéspüspök 

(is,_aki ez aiikalo.mm.aI beszédtt mond. ÍD. 
hangverseny uiiüsor/innk minden egyes sa&i 
ma is lűíü/vk kii. a meniiyib-éú aPnak 
előadói •Márkus IMy' á kiváló zoog«#ainnü-
vésznő, Lukács-Lessner iMici, jeles gordonka-
művésznő és .dr. Kiss Menyhért. iró. A műt 
sert az egyesület lelkes és buzgó elnöksége 
már teljesen összeállította, azt a következőik-, 
bén közöljük: 1. Wejber: .Nyitány a bűvös va-
dá&aj^ól; lelő adj a a 28. gyalogezred zenekara. 

2. Háborús költemények; irta és lelősdljn: <Jar. 
Kiss Menyhért. 3. Ohopin: a) Andante sipáana-
ta et (grandé Epkmailse Bri l lanté b) Et/udé; o 
As-diur walzer. Moskowszlky: Capriee Espag-
nole. i j s z t : Lieibestáruim. E-dur Polonaire. 
Előadja: Márkus Li ly zongoraművésznő. 4. 
Alkalmi beszéd. Mondja dr. Glattfelder Gyu-
la, megyéspüspök. 5. Márkus Lily: Gatvotte 
Amcienne; előadja: Márkus Li ly zengora. 
művésznő. 6., Há,nidel: iSarabanda. iChopjn: 
Noctarne. Popper: Pappilon. Előadja Lu-
<ács-Lessner Mici gordeukamüvésznő. Az .es-
tél .yt a Tisza-szálló nagytermében tartják 
meg és délután 5 órakor-kezdődik. Jegyeik az 
egyesület székházában és a iSae-nt István Tár-
sulat könyvkereskedésében előae válthatók. 

— Szegedi hősök emieke Napról-napra 
szaporodik azon tanítványaink száma, .akik 
nemzetünk élet-halál harcéban vérük hullá-
séval szentelték meg »• hazai fölééit, életük 
felé ldó-zásáy al készítették elő édes hazánk 
ió[bb h^j/WíMsiy^eMláido-
zás/mk ákjiascs .gyümölcse Jcsg. 
.iutal,mark. Dé intézetünk is jogos büszkeség-
gél tekint rájuk és fiáiéból szeretné áldott 
emlékükét megörökíteni. Ennék egyik módja 
tervünik szerint az volna, hogy a jövő tanévi 
Értesítőben, elesett ta'nit'vá®yaink ,arcképpel 
ellátott életrajzát közölnek. E oéllból szüksé-
günk van a közönség támcgatására. lAsf&al a 
tiszteletteljes Iklé'retesiél fordulunk Urnát az el-
esettek hozzá tartozóihoz, küldjék ,be a ke-
giyesrendi főgim.názi®<ni igazgatóságának hő-
si halált balt t'anitványairi.k arcképét, élet-
történetüknek főbb adatait, de különösen hő-
si haláluk -körülményeinek adatait. Szándé-
knnlk megvalósításában mindenki s-eigi,tsé-
günkre lehet. A szíves támogatástórt előre is 
köszönetet mondónk. Szeged, 1916. február 
hó. Prelagg József, a kegyesrendi városi fő-
gimnázium igazgatója. 

— Nem lesznek napközi otthonok A had 
bavonnlt katonák családtagjainak segélyezé-

sére alakiult központi bizottság szombati ülé-

sén Bokor Pál polgármester helyettes elnö-

költ. A .bizottság eddig napközi otthonokat 

tartott iferni, .de tekintettel arra, ihogy köz-

ben bópkeinyhákat állMott /fél a város-, elha-

tározta, ihogy ezék maükiöldését beszüntetik. 
Két napközi otthon már megszűnt, á Tétcki-

utcai február tizeuötödiikén, a Jíélvezér-

uteaii pedig ,február Végén /szü'nteti .be a imiü-

ködést. 
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A Halál-domb az Isonzó-fronton* 

* 
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— A Halál-domb á San-Martino erősen 

kinyújtott lábfejének egyilk kidudorodó, óri-

.és,i bütyke. Talán már évezredekkel azelőtt 

született ,megVíde a l̂ eatószteégbe.n, vér- és tűz-

keresztségben, csak a világháboua folyamin 

részesült és nevét a mi derék lralkalnjktól .kap-

ta, őket illeti meg a keresztapaság. J d á már 

a Ighivatalosabjb katonai /paranic&ölkbau «s 

ugy szerepel, mint Haiá'l-damib. Azlelőtt talán 

-Oote X vagy Y ivolt. 

ijiuliüs J8. és 22. között folyt -itt a legvé-

resebb .ütközet, A győzelem, pálmáját a harc 

véres vihara szeszélyesen ide-oda sodorta. 

Egyszer a mienk volt a domb, aztán az ola-

rencsétleneket megközelíteni. Ejjel-napp 

szórták az ágyiulövegeket, mint az oktalan 

gazdag, akin tik abban .telik a mulatsága, 

"tcigy a® ablakon (szórja k i a pénzét a;z iuitl 

cára. Mintha -a muníciót ingj-en kapták vob 

elt nyolc-tiz nap éls a Halál-dombra 

jótett feljutni. A csagftréÉI&fc időnkint 

Ivál'tot-táí és az .u^onnaii éÁezetf. csapat,dk| 
íVi viaii.yi'icvA MO --> 

na'k ̂ razük ágába sem jiutott, hogy a dtomlbot, 

bár az olaszok is jndgnntálk az Árazás t , át-

kutassák. ,Á: (Halál-dombon m á r u ^ s i n c s é'let, 

gondolták. Aki az ütközet után sebesültei) 

fönt. maradt, az bizonyára az olaszok későbbi 

á'gyutüzének, vagy ha az véletlenül megk-i-

niélte, az élhségriők esett áldozatul. 

Időköziben ,több mint négy Qiét telt el. Az 

egyik őrjáratunk, .vezetője Barakonyi Géza, 

a debreceni 3. számú magyar királyi .débrte 

ceni honvéd-ezred önkéntes szakaszvezetője 

volt, azzal a hihetetlen hírrel jött vissza, bogy 

fönt'járt az őrjárattal a Halál-domlion és ott 

nyolc súlyosan sebesült katonánkat még élet-

rem az olaszoké. iMindkét ,fél annyi vért vesz-

6z,olk — min t jmár annyiszor — visszavonui-

• esetteket .'jXz' píák^ ^zíérséé^ "hzoMbab ntnh 

enged ta Öíyan srapnel- és gránáfoáthatagot 

féitott a xlűűibra, EogJ' leh-etetjen vpjt a.eze-

sel való kiküldését, ö majd kalauzolja őket. 

_ .Hálíja önkéntes, az lehetetlen, az le-

hetetlen! hitetlenkedett a százádpananesnok. 

Négy hete is elmúlt annak, liogy ott ütközet 

volt. Azóta feltétlenül ében wsztek volna. 
Maga í;sak hallucinált és vizionált , 

— Alázatosan jelentem a ,főhadnagy ur-

nák, mondj/a Bairakonyi, meg is etetteim, meg 

is itattam őket A nyolc szoemeretlen közül 

ketten maifeyutrok, hat .meg bosnyák. 

A századparancsnok tehát elindította az 

egészségügyi különítményt. De azért egyre 

hiteüenül rázta a fejét és mondogatta: 

— Lehetetlen, lehetetlen! 

A z egyik tartalékos hadnagynak más a 

véleménye: 

— Kérlek a táskán, nincs tbc n.ne semmi le-

hctetlensélg. mert Tarner, aimierilkaii1 orvos a 

legszigorúbb eltenőrzés mellett negyven na-

pig volt meg minden étel uélk.ül. Harminc 

napig böjtölt Sueci is, M-erlatti festő meg ép-

pen ötven napra vitte föl. 

— Ma jd meglátjuk, szólt még most is 

csak félig meggyőzve a főhadnagy. 

Néhány óra uralva nyolc hordágyon hoz-

ták a nyolc súlyosan sebesültet. Ezek közül 

azt, aki kdvésíblbé volt közülök csontváz, meg-

szólítja a főhadnagy: 

— .Hogy bírtátok ki az Istenért, édqs fia-

im, ennyi kiéig étleu-szomjan? 

— lAlázatolsan jelentem a főhaejoagy 

nak, nyögi minden szó után szünetet tartva-


