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Szegedi tapasztalatok 
másfélévi háborúskodás után 

(Hadbavonult munkatársunktól.) Csak-
nem a mozgósítás első napjától kezdve va-
gyok a harctéren. Most, liogy néhány heti 
szabadságra hazaérkeztem, ahogy beállitot-
tam a borbélyomhoz, rögtön észrevette a ki-
tüntetésemet. IMlár előre azon tűnődtem, bogy 
dicsérő szavaira miképen válaszoljak. A di-
cséret helyett azonban ezt a kérdést kockáz-
ta tta meg minden bevezetés nélkül: 

A napókban találkoztam egy egyszerű 
Polgáremberré!, aki — mint. mindenki -
szívesen áll szóba -a; harctérről hazaérikezők-
kel, liogy (megtudjon valami érdekeset, almi 
a képzeletét izgatja. TöMbek közt azt kér-
dezte, liogy milyen az a roham. iHogy futnak 
abban a-z emberek. 

— Albhan Ugyan nem igen futnak — vá-
laszoltam, — ső't ,menni se igen-mennek, iha-
nék csak mászniaik, ki aliogy tud. 

Rám néz kérdőleg, mintha azt akarná 
mondani, hogy talán tévedek. Végül aztán 
mégis megkérdezi: 

— Hát volt már tűzben? 
— Hogyne lettem volna! 
Hanem- az is igaz, liogy az ember tulaj-

don képen itthon van tűzben, amikor bada-
rabbnál bndaraM) kérdésekkel ostromolják 
és utoljára még hitelt, se adnak a szavának. 

Beszélgetek egy hivatalnoklkail, akit az 
intézeke felmentetett a katonai szolgálat alól. 
Panaszkodik, hagy milyen sókat kell dolgoz-
nia, sokszor este 10—dl óráig eltart a mun-
ka. Aztán igy folytatja: 

— Neked jó most. Dupla fizetésed van, 
kitűnően kosztolsz. Ügy-e, még pezsgőzöl is? 

URÁNIA 
Magyar Tudományos Szinház. 

Szombaton és vasárnap, 
április 22-én és 23-án 

Szenzáció! Szenzáció! 

A legújabb Stuart Webbs film. 

A pokolkastély. 
Detektivdráma 4 felvonásban. 

Ezenkívül 

I Ul 

Előadások d. u. 5, 7 és 9 órakor, 

vasárnap d. u. 2 órától kezdve. 

Gyermekjegyek csak az első előadásra 

érvényesek. 

Adtán most ott lenn semmi dolgotok sincsen, 
— Mondd meg őszintén, — kérdeztem a 

pa maszkodét, — cserélnél a helyzetemmel. 
Szívesebben lennél a harctéren bizonytalan-
ságban élve? 

— Az már egészen más lapra tartozik — 
hebegte elpirult arccal. 

Ezek után elképzelem, bogy az ilyen bon-
polgár a város hazatérő hősei részére milyen 
gyönyörű emléket alkar majd önszántából 
emelni. Szerencse, bogy a bősök nem meg-
becsülésé rt és báláért küzdenek. 

Sétálok a korzón egy barátom társasá-
gában. Egyik régi jhölgyismerősöm halad cl 
mellettem az anyjával. Már köszönni aka-
rok, mikor elfordítják a fejüket és más 
irányiban mennek tóvább. 

Csodálkozólag kezdek érdeklődni a. bará-
tomtól a történtek oka iránt, aki szintén' is-
merte a családot. 

— Hát te még nem tudod? 
— Mit? , 
— A férjét, .aki a harctéren) van, meg-

csalta és már el is vált tőle. Azonban csehül 
járt, mert az udvarlója a faképnél hagyta. 
Azóta, aztán — állitólaig — lejtős utón jár ós 
emiatt, nem találkozik mindenkinek a tekin-
tetével szívesen. 
rábírnál badaralib kérdésekké lostromolják 
hitték, bogy az erkölcsök javulni fognak. A 
háború után hazatérő férjek mondhatják 
csak meg, hogy mennyire romlottak. Vagy 
ezt most is tudja mindenki? És mégis igy 
van!? Igy, mert a háborúnak itthon is ke'll 
aratnia. Homó. 

SZÍNHÁZ 
MŰVÉSZET 
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SZÍNHÁZI MŰSOR: 

SZOMBAT: A nőstény ördög, dráma. 

Páratlan. 
VASÁRNAP d. u.í Náni. Népszínmű. . 
ESTE: Legénybuosu, operett. Bórletszü-

ne,t. 
HÉTFŐ d. u.: Lyon Lea, regényes szín-

játék. 
ESTE: Mágnás Miska, operett. iBérlet 

szünet. 

Ünnepi előadások. A szinházi iroda 
jelenti: Vasárnap délután iFollrus Aurél 
száz arany pályadíjjal jutalmazott kitűnő 
énekes népszínműve, a (Náni kerüli színre fél-
helyárakkal, a- címszerepben iDéri Rózsival. 
Este az aldei évad egyik sláger-operettje, a 
Legénybnesu megy 16-odszor Déri, Kohári, 
Ocskai, Solymosi és Matánnyal a főszerepek-
ben, rendes helyárakkal bérktsziinetöen.. Hét-
főn. délután: iBródi Sándor szenzációs szín-
müve, a Lyon Lea kerül színire félhelyárak-

Ne mulassza el senki, hogy 
a Kelemen-utcai CUKORKA-
ÜZLETBEN (Royal-kávé-
házzal szemben) a nagy 

h ú s v é t i v á s á r t 
megtekintse, ahol 1 koro-
nás, 2 koronás és 3 koro-
nás szép húsvéti ajándé-
kot veheti 

kai, a főszerepeikben Gömörl V., Miklósi iM„ 
A'lmássy E. és Körmendi 'Kálmánnal. Este 
a iMágnás (Miska, az idei évaid nagysikerű 
operettje van műsoron, a címszerepben iMa-
tány Antallal, rendes helyár ókkal, bérlet-
szünetben. 

A temesvári társulat a budapesti Nép-
operában. Budapest székesfőváros meghívta 
Sebestyén Gézát, a. temesvári Ferenc József-
színház igazgatóját, Ihoigy társulatával a fő-
város (kezelésében levő Népoperában vendég-
szerepeljen. A meghívást (Sebestyén Géza el-
fogadta és társulatával a működést május 
hatodikán kezdik meg a Népoperában a lOi-
gány 1 >áró előadásával. 

Román-tőrök gazdasági megegyezés 
készül. 

Konstantinápoly, április 21. A Milli-ügy-
nökség jelenti: Tárgyalás indult meg a tő-

rök 'kormány és a nemrég ideérkezett román 

kiküldöttek kőzött oly megállapodás létesí-

tése végett, amely majdnem azonos a Né-
metország és Románia között létesített 
egyezséggel. A tárgyalás.' kedvezően folyik. 

\ két állam jó Viszonyának megszilárdítása 

oly tény, amelyet megelégedéssel kell föl-

említeni. 

Török jelentés Trapezunt 
elfoglalásáról, 

Konstantinápoly, április 21. Hivatalosan-

közlik a kaukázusi frontról, hogy április 

18-án a tulnyomószárnban fellépő ellenség 

— amely szárazon és vizén támadott, — 

Trapezuntot elfoglalta. Trapezuntot teljiesen 

kiürítettük és a város határában (felállított 

hat régi szerkezetű ágyút inegseimmisiitet-

tiik. 
' Jw. 

Trapezunton át nem küldhetnek 
erősítéseket az oroszok. 

Bécs, április 21. A török nagykövetségen 

kijelentik, bogy Trapezunt -elestébek csak 
akkor volna jelentősége, ha ezzel az oroszok 

számára megnyílnék annak lehetősége, hogy 

Trapezunton át erősítéseket küldhessenek. 
Ettől a veszedelemtől azonban nem kéli tar-
tani, mert a Fekete-tengeren elég török ten-
geralattjáró és hadihajó van. A szárazföldi 

uit az oroszok számára nagyon körülményes. 

A holland kormány javaslatai 
a kamara titkos ülése előtt. 

Rotterdam, április 21. A holland kor-

mány megegyezett azoknak a javaslatok-

nak tartalmát', illetőleg, amelyeket a par-

lament keddi titkos ülése elé terjesztenek. A 
javaslatok ki fogják elégíteni az összes pár-
tokat, mert a bennük foglalt katonai intéz-

kedések megfelelnek a helyzetnek. 

Az Unió és Németország átférje. 

Bécs, április 21. Itteni diplomáciai kö-

rökben izgatottan, várják Wilson Németor-

szághoz intézett jegyzékének publikálását A 

helyzetet komolynak tartják annyiban, hogy 

a jegyzék esetleg Németországot olyan vá-

laszra kényszerítené, amely szakítást von-
hatna mag után. , v< 

Elsülyedt hét angol torpedóromboló? 
Kopenhága, április 21. A National Ti-

dende távirati jelentést kapott Ka génből, 

'hogy ott két uj angol torpedórombolónak, a 

Markman-mk és a Lightfood-nak nevével 

ellátott mentőövek vetődtek partra. 


