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- A Nyugat, Ignotus, Ady Endre és Fenyő 
Miksa szerkesztésétón megjelenő szépirodal-
mi folyóirat 1916. évi március 16-iki szánra 
a következő nagyrészt aktuális és igen érde-
kes tartalommal jelent meg: Tartalom: 
Ambrus Zoltán: Háborús jegyzetek. Jászai-
Horváth Elemér: Csend — Szobám — Ta-
vasz (Versek). F. lvernáoli Ilona: A mag-
vetők (Dráma-részlet), Földi Mihály: attg.v-
fiég, Sándor Imre: Az intéző (Novellái), Stein 
Aurél ujabb levele keleti Perzsiából, Molnár 
Ernő: Mit hallok én? .(Vers), Scliöpflin Ala-
dár: A paraszt, Ady Endre: Levél ® sotf-
somlioz — Vagy megölni valakit — iHadd 
szenvednék — Tévedtem é.s tévedve (Versek). 
Figyelő: Ignotus: Hermelin, Barta Lajos: 
Az átdolgozott Vén bakancsos, Illés Béla: A 

néma politikusokról, Dienes László: Görögné 
Beke Margit: lAta könyve, (Molnár Antal: 
Hit a Sacbetto, Tóth Árpád: Elmerült sziget. 
Blékúrsy iFérénc versei. Tóth Árpád: iKariní-
tljy Frigyes: Tanár ur kérem, Tót li Árpád: 
Lengyel István: Béke. ,Előfizetési ára: Egy 
évre 28 K. félévre 14 K, egye« szám ára 1 d\ 
40 fill. Megjelenik minden hónap 1-én és ltj-
án. Szegeden Várnay L. könyvkereskedésé-
ben 'kapható. 

Legújabb tavaszi- és nyári-felöltők, kosz-
tümök, blúzok, stb., mérsékelt árban. Re-
ményiné Feldmann Sári női divatháza és divat-
szalonjában Szeged, Főposta mellett. 

— Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

Katonáink a maccdon-görög határon. 
— Hadgyakorlatok Monasztir körül. 

Hcgclcr Vilmos, a Berliner Tageblail 
tudósítója irja: 

'Miután a szerbek Prilepnél vereséget 
j szenvedtek, a bolgárok kardcsapás nélkül 
foglaltatták volna el Monnsztirt. De nehogy 
11 görögök (féltékenységét felköltsék, < azt 
"karták, hogy német csapatok vonuljanak be 
elsőkül e városba. Nisbnl indítottak tehát 
cSy huszárszázadot. Jeges utakon, behava-
zott szorosokon keresztül sietett ez célja 
'-lé. a zabbal úgysem elkényeztetett lovak-
fek inaik végső erejére volt szükségük- Iga-
z"n nom volt diszcsapat, amikor december 
4-én ez a hr.'.szárszázad bevonult Monasztir-
p- A lakosság végtelen örömujjongása azon-
pn kárpótolta őket a kiállott fáradalmaikért. 
'A huszárokat nemsokára minden fegyver-
nemben csapat követte és most a város és 
" környékbeli falvak nem egyetek, mint a 
"hnet és bolgár csapatok óriási tábora. A 
hosszas pihenő a csapatoknak javukra volt. 
pebbek és jobb sziliben béke idején sem le-
' f e t n ének jmü l 

A i utcákon harci élet hömpölyög. Nem mii 
"k el reggel, amikor ne hangzanék fel az 
"Hakokba a zászlóaljak menetlépése és zen-
gő katonazenéje. A szürke kötengertől és a 
teher hókupoktól övezett síkságon a bábo-
s t gyakorolják. (Ma markírozott ellenség, 
'holnap, ki tudja, nem-e valódi ellenség ellen. 
Mert a határ, amely mögött az ellenség föl 
vonult, nincs messzire. Talán tizenöt kilo-
méternyire. Es iriind közelebb vonul- De jőj 
fon, aminek jönnie kell, gondolja a katona. 
Csupán csak a nemtörődömség filozófiája 
teszi elviselhetővé számára a háborút. A 
tervkovácsolást és számitgatást átengedi a 
vezéreknek. Ha iit a véres óra, majd ő is 
megteszi a kötelességét. 

Néhány nappal ezelőtt végignéztem ilyen 
'harci gyakorlatot. A tágas sikságon itt-ott 
Aulába rakott fegyverek csillámlottak. A 
katonák szürke csoportjai pedig ott hever-
tek, a reszkető napfényben sütkérezve. Az 
"takon lomha szekéroszlopok vonultak. A 
nyárfák koronái varjaktól feketéitek. A. szél 
zugó idalát harsogta. Ekkor felhangzott: 
Fegyverhez! Hogy ugrálnak fel erre, hogv 
jfonio-lyodnak össze és szedelőzködnek rend-
ke! Á szétszórt foltok pillanat alatt nyil-
vgyenes, mozdulatlan sorokká zárkóznak- -
Exportokban balra kanyarodj! Irány: a pa 
tekcntuli hegykup. Rajvonalakba! Mintha 
foegijedt volna egyik a imásiktól, ugy reb 
fennek szét a csillogó mezőn, a sáros uga-
pn . Feküdj! Mi az ördög, megnyílt a föld 
fos elnyelte őket? Fel! Indulj! Nagy, szürke 
feerek módjára tűnnek elő itt is. ott is. Az 

- Várják a láthatatlan ellenséget. — 

völgyből hivogatólag egv falu látszik. Oda 
lovagolok. A férfiak csaknem mind a hábo-
rúban vannak, az asszonyok, csinosak, szé-
lesmehiiek, tarka pruszlikban, ingszerű íe 
bér szoknyákban, amelyeken cliil-hátal hím-
zéssel ékes kötények lógnak, körialaktól 
kerített udvarokon szorgalmasan dolgoznak, 
gerebeneznek, sütnek vagy mosnak. Bájos 
szőke, kékszemű gyermekek futkároznak 
körül íeketehajuakkai vegyesen-

A kueo-oláliok főleg Macedónia és Gö-
rögország határán telepedtek meg, de tele 
peik délre Közép-Görögországig, északra a 
Morava-völgyéig nyúlnak. Oláh asszonyok 
szövik a tarka piroti szőnyegeket. A házi 
iparnak az a fajtája, moly egészen feledség 
be merült, mig Dragu királyné ismét életre 
nem keltette. Ok maguk arominiknak neve-
zik magukat és a románhoz hasonló dialek-
tust beszélnek. Jobbára pásztorok, akik, ami-
kor beköszönt a nyár, nyájaikat a hegyek 
közé hajtják és szétszórt Szállásokon laknak, 
mig tél idejére.megint vissza uem térnek tu-
ikjdoiiKépeni 'falvaikba. Spkan városről-vá-
rosra vándorolnak tejjel, sajttal, gesztenyé-
vel. A mozgékonyabbak és okosabbak szőr 
mével kereskednek ésf összeköttetéseik Bécs-
ig nyúlnak. Duma, a követ és a száltnda 
alapító Christomanos ezek közül a k;t:o-
oláhok közül kerültek ki. 

Elmúlt a dél és a szomszéd faluba lo-
vagoltam. amely ott huzódik meg ,a hóval 
borított hegység lábánál. Zugó patak ömlött 
keresztül rajta, mely több ágra szakadt. 
Ezeknek a vizereje kezdetleges turbinákkal 
felszerelt kukoricamalmokat lha.it- Itt egy 
csomó olyan bolgár paraszt lakik, akik Ame-
rikából jólétet hoztak haza magukkal. És 
tényleg néhány kétemeletes, fehérre meszelt, 
kékajtaju és ablakú ház kellemes benyomást 
kelt. Sajnos, nem találtam senkit sem, aki-
vel megérttethettem volna magamat. Végül 
egy franciául beszélő tisztre akadtam, aki 
meghivott egy lakodalomba, amely javában 
folyt'. A fiatal pár és a vendégek, szám sze-
rint tizenhatan, keskeny padokon ültek a fal 
mellett a nem nagy, de tiszta szobában és 
szótlanul ették báránysültjüket. Ugylátszik 
megörvendtek jövetelünknek és hellyel kináí-
tak. A 'báránysült pompásan izlett, de italt, 
sajnos, nem adtak. Kárpótlásul a menyasz-
szonytól egy pár tarka keztyiit kaptam 
ajándékba. Itt szokás, minden vendégnek 
magacsinálta ajándékot adni. Csak mikor az 
édes tésztát is elfogyasztottuk, került elő a 

bor. Étkezés után ravasz hunyorgással 
azt magyarázta 'nekem az egyik öreg, hogy 

fiatal párt jól összeválogatták és a rokon-

2 5 ? ; m ? í á r a , t Ü n n ? k r v F JvszerreScsak ságtóegvan elégedve. 0 „boronálta össze 
tö'sok elértek a hegy lejtőjét. Egyszerre csak * * áll. hogv a rókonsá 
"fon látszanak. Keresem, kutatom őket, mig 
fegre jóval magasabban valami mozgást fe-
fezek fel, ami ugy fest, mintha a szürke 
granitsziklák inognának, mozognának. Siet-
fem kell, ha a kanyargós uton utói akarom 
őket érni. 

A 'hegyet rohammal elfoglalták. A túlsó 
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a párt- A dolog ugy áll, hogy a rokonság 
megkérdezése után közvetítő boronálja össze 
a fiatal párt, mely persze többnyire már is-
meri és érti egymást. A bolgár falvakban 
rendkívül szigorúak az erkölcsök és féltéke-
nyen őrködnek a menyasszony tisztaságán. 

A bolgár paraszt, ellentétben szerb 

TELEFON: 

11-85. 

Igazgató: 

VAS SÁNDOR 

TELEFON: 

1 1 - 8 5 . 
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Előleges jelentés. 

la Samtlá 
legújabb és legszebb alakítása 

jYiájns 
Királynője. 

Nordisk dráma 4 felvonásban. 

Szerdán és csütörtökön. 
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Számozott fiélyék. 


