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alatt és a 'közlekedés a községben és a köz-
ség körül sehol sem ütközik akad alvókba. 

— Kitüntetések. A hivata'os lap csütörtöki 

száma közli, ho-gy -a király Terényi László 
5-ík honvéd gyalogezred-belli tartalékos had-
nagyot az ellenséggel szemben taniuisitott vi-
téz -magatartásáért legfelsőbb di-cslérő elis-
meréssel tüntette k-i. Ezüst vitézségi érfem-
m-e! tüntette ki a király Piroska János és az 
ellenség előtt elesett Künsztler Károly 5-i-k 
honvéd gy ai-o-gez redbel i t a-r t aiékots zás zló so-
ka t. Az ellenséggel szemben különösen kö-
tédességhii szolgálatuk eb-smerésféül Smier 
Henrik 7. utászzászlóaljbeli eiimzet-as őrmes-
tert koronás ezüst érdemkereszttel. Loson-
ezy István 3. houvédhuszárez-red-beli huszár-
őrmestert az elsőosztályu ezüst vitézségi 
Lretnmei tüntette ki a király. Másodosztályú 
Vitézségi érmet kaptak: Fodor János tarlt'a-
"léko-s had-aprói, Bálint András szakasz-
vezető, Bencság Antal és Mészáros László 
'tized-es-ek, Tóth József ifonvLId, Frank Ferenc 
bonvéd és Cstínády Ferenc honvéd az ötödik 
hon véd,gyalogezredben. 

— Román diák levele a harctérről. 
Czaperdja Gergely, révaujfalusi születésű 
román fiu, mint a szegedi vá-r-csi keresketdel-
mi iskola tanulója került or alá. Itt a Dél-
vidéki konviktusnak -vo'lt a n-övendéke. Most 
a harctéren van és onnan volt konviktust 
igazgatójának ezeket irja: 

— Mélyen Tisztelt Igazgató -Ur! A mesz-
sze idegenben visszagondolva mélyen tisztelt 
Igazgató úrra, hálás -köszönettel vagyok, a 
miért engem ngy a konviktusban, mint az 
iskolábanl atyai szeretettel és hazafias 'b'uzga-
lom-mail bazalfiságra. nevelt. -Ezért nemcsak 
most, hanem örökre 'hálás leszek. -Kellemes 
húsvéti -ünnepeket kívánva, a messze idegem-
ből hazafials üdvözletét íküldi Czaperdja Ger-
gely, a 4. bonvéd gyalogezred egyéves ön-
kéntes tizedese. 

— Az uj időszámitás Szegeden. A városi 

tanács csütörtöki ülésén dr. Somogyi Szil-

veszter polgármester bejelentette, hogy a 

belügyminiszter -rendelete 'az uj időszámitás 

behozatalára vonatkozólag leérkezett. iA ren-

delet alapján elrendelte a polgármester, hogy 

április 30-án este tizenegy óraikor az össze® 

órák éjfélre igazíttassanak. -A városházán a 

hivatalos óráik az uj időszámitás dacára reg 

gel nyolctól .délután kettőig tartanak. lEz a 

beosztás 'a nyári hónapokban is érvényben 

marad. 

— A Magyar Gyermektanulmányi Tár-
saság szegedi fiókkörének választmánya április 
29-én, szombaton délután 6 órakor a belvárosi 
ovódla nagytermében (I. emJ) gyűlést tart. 

— A májusi költözködés rendje. A rendőr-

kapitányi hivatal .közli: A májusi költözkö-
Ués rendjét a kikbér'l-eiti szabályrendelet altep-
fún a .rendőr-kapitányi hivatal a következő-
kétien állapította meg: A költözködést a Halkó 
köteles május 1-icn reggel 8 órakor megkez-
deni. ugy. hogy e napon az egy vagy két 
szobás lakás egészen, a ,na-gyebb lakásból 
bedig legalább 2 szoba kiürítve átadható le-
gyen. Másodikán kiüritendö és átadandó 
további két szoba, tehát a 3 és 4 szobás la-
kás teljesen, ha ped.ig a lakás nagyobb, ugy 
B-á-n egészen átadandó az u-i lakónak. Fi-
gyelmezteti a rendőr'k'a-pitánvi h-t váltai a fu-
varozási -vállaillkOizó-kat. ltogv ba a köl-öz-
knkró-rk költségeit aránytalanul magasan 
fezabják meg, a 12.770/1915. iB. M. eln. szám 
'alatti körrendelet értelmében .kihágást. kö-
tvétnek el. mélynek biin-tet'és-e 15 napin ter-
jedhető elzárás és 200 koronáig 'terjedhető 
pénzbüntetés. 

— A Szegedi Vörös-Kereszthez az 1916 
év első .negyedében: a következő adományok 
érkeztek: tKri-gler Ferenc 3. hoirv. huszár-
ezrcd-beli törz-sőrtnestér 20. Almássy Endre 
színtársulata 1-29.60. -May R. 'Miksa bankház" 
123.07, Schi'ff Lajos 4. honv. gyalogezredboli 
őrmester 3, Szegedi té-efl'agyár Gál János ko-
szorumegváltára: 40, Almássy Endre é.s szin-
társulata .107.30, Protestáns Nőegylet hang-
versenyének jövedelméből Nón-ay Dezsőn é 
utján 350J1, Ottó Ferdinánd 46. gyalogezifcl-
beJi százados 3-1.04, .Szegedi Mezőgazdák Szö-
vetkezete 50 korona. 

— A magyarcssnédi gyilkosság. A magyar-

'esanádii gyilkosság ügyélben- u-.ia-bb -fordulat 

állott be. Pcllpr János aipát-íallVai csendőr-

orimes-tfer kinyomozta, ihqgy' özvegy Jesity 
•Mlladeri'n'ét a-z öregalsszony bérlésé, Békán 
Tra-ján és Lakucsip Lázár, .mezőőr ölitélk meg. 

A csfendőröir'mester a gyilkosokat elfogta, a 

ik-ilk 'kíiihalilgátá'siuk alkáhnávaí' beismerő val-
iomást tettek. A nyomozás eddigi adatai. 

ború körül folynak. .Mindegyüknek más a 
róla való gondolata, de mind már tulhosszu-
na'k találja. És az a sók áldozat, — igy szól 
a panasz — a 'könye'k árja, a megtört szivek! 
Igen, igen! Tele van a világ fájdalommal. 
Ti idrlbeze ás szenvedtek. (Ez a háború izom-
és idegerőnk .kemény próbája. Ki kell tarta-
nunk, követel önfentartásiurik egészen termé-
szetes ösztöne. Barátaim idehaza, gondolja-
tok ott künn levő szürke testvéreitekre, a 
rajokkal telt lövészárkok ra. a peregve lni'lló 
halálba ugrókra, az éjjel-nappal (fütyülő go-
lyózáporban levőikre. Gondoljatok azokra, a 
kik a nyirkos, piszkos állásokban senyved-
nek, akik pislogó mécses mellett ugy falják 
leveleiteket, miként napokon át tartó éhség 
után a 'falat kenyeret. (írjatok nelkik jó, 
könnyű, kedvderítő leveleket!) Gondoljatok 
azokra, akik a drótakadályok előtt a -fülelő 
odúkban kuporognak, azokra, akiknek — 
tartalékban — adid-i-g kell dolgozniuk, amig » 
verejték megfagy a homlokukon, gondolja-
tok mindazokra, akik már hosszú, hosszú 
hónapok óta ott künn őrt állanak. Bizonyos, 
bogy azok nem nevetnek, de nem is szomor-
kodnak. Megteszik a kötelességüket és ki-
tartanak. lEz, kedveseim, áldozat, ez erőpró-
ba, olyan, amilyent föl sem értek észszél. 

Ti értetek engem éis magammal viszem 
üdvözleteteket, mert tudom,, 'liogy a ihazíulról 
hozott üdvözlet olyan, mint a csók a szomjas 
ajkra vagy az anya-kéz a fiu barázdás hom-
lokára. 

. . . És aztán elérkezik az az idő, amidőn 
a bucsu szürke árnyéka melancholiává válik. 

A feleség ismét szeretőnkké lesz. Az ember 
a karjával által szeretné ölelni az egész vi-
lágot —1 az utolsó élvezet álomgyors ibóldog-
ságát szeretné az ember el nem ereszteni. A 
szivünk majd kiugrik a mellünkből, le kell 
szakadnunk mindarról, amihez a legbensőb-
ben ragaszkodunk. 

. . . Vissza keletre! A bizonytalan, amely-
nek elébe megy az emiber, összeszorítja a 
szivét, kiszárítja a torkát. -Eddig tjó-l meg-
voltam, gondolom, de mi lesz -ezután?... 

Az elbúcsúzás órája. 'Még egyszer, egy 
utolsA ölelés, -feliszom a kényeket, amelyek 
félénken lobogó szemekből gördülnek- alá. 
Szólni akarok, nem tudok. -Szememre köny-
fátyol borul. -Átkozott érzelgősség, gondo-
lom, dc púiba vagyok, mint a vüaszk. 

iA vasu-ti korái lépcsői -meg vannak töm-
ve szabadságosokkal és hozzá tartozóikkal. 
Szavak, Ibecézések, csókok, ölelkeaések, egy 
leányka-raj. Ott egy anyát látok, erősen 
megszorítja a 'fia kezét. iKönytelen, csaknem 
megkövült. lEz az igazi német, -csaknem piru-
lok könyes szemem miatt. Egy kiéz-szoritás-
sal -alszaka-dók. he a kocsiba. Még egys-zei-
kinyujtoin a kezemet a kocsiból: Isten -ve-
letek, isten veletek!... Éles -fütty, a vonat 
indul. Kendőlobogtatás. Vége. 

-És hirtelen megint kemény vagyok. Az 
érzelgősség megszűnt. És amikor ezen me-
gint -csodálkozni akarok, rögtön átérzem ér-
zelmeim bűvös -temperatúrájának az okát: 

A szi'venieLmegint itthon hagytam sze-
retteimnél, az otthonban... Berliniben... 

álapos-sá teszik azt a gyanút, hogy Békán' 

'és Laku-csin a, /gyilkosságot Jesity -Mil/utin-

nénaik és, -kfedlvesién'ek, Lalk'ato-s Györgyinek 

iföllbuijtására követték el. Bár a bün részesség 

ikörüímiányeilt 'még nem siker-ült liatározot-

•tá'rt imielgáil'liaipiiitlainii!, bizonyos n'ak látszik, 

•hogy a lietártóztatoittak, ak-ik-nol már beszá-

moltunk, előzetesen t-udt'ak á gyiliiko-sságröh 

'A nyomozás- eididigi eredményéről. értesítet-

ték a s-zegedl ikirályi ügyészáéget. 

— Előlépés az Áilamvasutnál. A Magyar 
Távirati Iroda jelenti: Illetékes helyről ar-
ról értesülünk, ihogy a aiagy-ar királyi -áilam-
vasutnál a folyó évi máj,u-s hónapi előlépte-
tés már a legközelebbi napokban megtörté-
nik és nyilvánosságra kerül. Arról is érte-
sülünk. hogy az előléptetés ez alkalom-mai 
az eddiginél szűkebb keretben mozog. Az 
államvasút igazgatósága ugyanis — bár-
mennyire méltányolta -is a -felsőbb helyekről 
ismételten elismert értékes szolgálatot, ame-
lyet az államvasút személyzete a rendkívüli 
viszonyok között kifejtett — költségvetés 
hiányában nem gondoskodhatott a helyeik 
arányos ,szaporításával a személyzet nagyobb 
arányú előléptetéséről. Ehhez járul az is, 
hogy a -Máv. igazgató-ága a személyzet-hiány, 
miatt, de különösen a módfelett neliéz meg-
élhetési viszonyokra való tekintettél, a nyug-
díjazástól által,álán tartózkodott, mert nem 
akarta a személyzet nyugdíjazható részét 
még súlyosabb életviszonyok közé juttatná. 

— A pozsonyi hadscregszállitási bünpör. 

Az Ivánka—Rudmi hadsebfegszálü'i'tási biin-

pör pczi-clnyi tárgyalásán elsőnek Rudnay 
Állatos prépostéit hallgatták ki. Rudnay azt 

Vall-ottai, -hőigy Ivánka kürtévé-!' Baross Já-

nos tanácsára -kereslte az összeköttetést, 

•hogy a imoizigósitás óta róslsz-ra fordult anya-

gi helyzetén könnyítsen. Annikor' Ivánkáival 

a hadi igy-mini-sizténiutm .ffellbloSnto'ttai a szerző-

dést, Rüitlhóíife-r- El-iz és Bárbs-s Jártas frábe-

iszéíkék, Ihfe-gy nevét és .pa-pi állását — meg-

felelő javadalmazás ellenében: — bo-csés-sa 

llvánka rendelkezésére. Ivánka ezen a réven-

tuj szerződésihez jiuto'tt. Ru-dnaiy vallomása 

•szerint a- bécsji intend'aturán: .szívesein- fogad-

ták az ö közpeinüködié-sét és lie-l-yesdték, 

l'iogy a katonai sziállitásolktóff a keresztény 

feleim is kivegye ,a részét. Szolgálataiért havi 

tnb'igyezer k-c'rona- fizetést kapott. A szálill-t-áíi 

koiinziorciumbain az üzlletieket Ivánka bouyollii-

to-tta le oly -mód-on, Ihogy -az al'szálilitóktóí 

Qt-ve'tt -ma'rlhákát imagasia'bb áron1 továbbította 

L katon-a'ság 'részére. Holzer Fülöp natgy-

bzo'mbati -íctdibárl'ő, Szidom -Henriik /mészáros 

lés Fuchs Gyula kereskedő, akii'k Ivánkának 

b. -marhákat jszálM-tdtták, a ,vád| -szerint a 

Ina-rthiék-at előbb sö-va'í m'egetelt'ték, aztán 

megitatták és igy adták át Ivánk'a Iimr-énfek 

- további tá-s végett. 'Ezzeil' -az dd'árássai1 a-z áf-

Camkincsitárt meglkáirosiltották és a hadvi-s-e-

tiés érd-ekei ellen ibürntettet követtek fel. A 

ívádP/otfatk vaillontásiafikiban tagadják a vádat. 

'Rudnay Alajos prépo-slt ujabb -va-lhunrásában 

beislmerte, ihogy a anarha-száíliitásr'a -kapo-tt 

•szerződését közjeigyzői okir-aittal minden 

liogigiali és Ikö'telfezett^éggell Ivánka Imrére 

'engedményezte. 

Budapestről tetelfoh-ál-ia tu-d-ósitónk: A 

budapesti biróslá-g elrendelte, -hogy Ivánka 
'Imre képviselő elimeállaipatat megvizs-gáliják. 

'A tönényszléki orvoSsza-kértök fogják Waí 

'hét ailatt a vizsgálatot teljesiiteni és vé'emé-

hyiiktcl függ, bogy Ivánkának mfe,g .kell-a> 

!ifel-enni a pozsonyi főtárgyaláson. 

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


