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de már csak sukkor, amikor közvetlenül köze-
lébe értem. Azt háltam, liogy álló evezős hajó 
és itam gőzös, mert cisak egy lámpa világított, 
líolha az utasítás szerint gőzhajón két lámpá-
nak 'kell viiiágitaiii. Amikor a gőzsipot meg-
JiaUottann, tudtam, hogy gőzhajóval' ker,ülteim 
szerűibe, de a katasztrófa ekkor már elkerülhe-
tetlen volt, A vízen felfelé jövő bajé az orrá-
val nekiment a Zrínyi oldalának és oldalt fur-
da. A II. osztályba néhány pillanat alatt be-
tódult a. vias ós egy-két pere alatt elöntötte az 
•egész alsó részét. 

A délutáni ómklrati a vizsgáló bizottság 
megjelent Nagytétényben. A. vizsgálat során 
magái lapították, hogy a Zrínyi gőzösről 140 
utas hiányzik, de ezek közül legfolehb 30—40 
lehet az áldozatok száma. a többi élk megmene-
külték. 
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Harc a szegedi fronton. 
(Saját tvdósitónkJól.) Makor Szeged su-

gárútiam először sikamlottak végig az Sz. K. 
V. •fai-ere, sárga kocsijai, a bérkocsisok ká-
ixmiikodások közepette az öklüket rázogatták 
feléjük. Még vagyok róla győződve, bogy 
ugyanilyen tehetetlen dühtől pihegett a leve-
gő királyának, a sasnak is a szive, amikor 
megjelent a levegőben egy nálánál i s nagyobb 
ragadozó: az ember. Minden «j dolog fgy 
CBotnó regi dolgot bolygat meg a maga egyed-
uralmába®, vagy legalább is a maga érdek-
•köróiren. Az ebből fakadó irigység tehát ter-
riiészeites -valami. Megvannak a maga irigyei, 
— .ne tessék csodálkozni rajta, inert majd-
nem hihetetlen — s azért újból mondom: meg-
vannak a maga irigyei á tisztviselőknek is. 

Hogy most a háborús nyomorúsággal 
való rettenetes küzdelem arra szorította a 
tisztviselőket, bogy ők és családtagjaik is a 
földet túrják, hátha az könnyebbéit adja meg 
a megélhetés lehetőségét, mint szűkkeblű gaz-
fiájuk, kaján irigységgel és szinte a tettle-
gesség határát érintő aggm®r/ivitással kelle-
metlenkednek egyes ujc/egedi gazdák és ker-
tészek szegény .tisztviselőknek. .Annak bizony-
ságául, hogy az nemcsak elméleti elmélkedés, 
megírom, mit láttáin és hallottam a minap az 
u j szegedi villám oson. 

Uriasszoiiyöklkal, ktisásszonykálkka] rés diá-
kokkal vau tele a villamos kocsi. Kosarakkal, 
kiskapuval van felszerelve az urinép. Az uj-

,.szegedi „kiskertedbe" mennek. Arról folyik 
köztük a szó, ki milyen vetemény re akarja a 
fősúlyt, fektetni. Az egyiknek az a véleménye, 
begy mindenfélét fog veteményezm, liogy le-
gyen mindene, ami a konyhára kell. A másik 
ugy gondolja, hogy gazdaságosabb, ha az 
egész '.kiskertjét beülteti burgonyával. Igy 
könnyebb a művelés és a burgonya fölösleg-
nek az árából majd beszerzi mindazt, ami a 
ház tartásába n szükséges. 

Két ujszegiedi kertészné is ott. ül a villa-
moson. Fitymáló gumival nézriik az úriasszo-
nyok íinom, fehér .kezét, merthogy az övék 
imunkaedzeit és 'kérges. Egy .darabig hallgat-
ják az urinép tervezget ősét, de aztán csakha-
mar .megoldódik a nyelvük. Csák ugy maguk 
közt beszélgetnek: 

— Na, mit szól asszonyság az uj szom-
szédukhoz? 

— AliJioz nem is szólok, csak nevetek. 
— Lehet is azon nevetni. Azt hiszik, az I 

csak ugy megy. Kicsit megkaparni a földet, 
aztán majd ömlik belőle az istenáldása. 

— Nevetem, de sajnálom is őket, mert 
olyan rossz a föld, auidt kaptaík, bogy még 
talán a fii sem terem meg rajta. Töretlen, 
terméketlen föld. K á r a fáradságért és 'kínló-
dásért. 

— Nem baj, hadd izzadjanak, hadd- kínlód-
janak. Majd nem jár aztán .annyit a szájuk, 
ha lát ják, micsoda kemény munka ez a mi 
munkánk. Úgyis mindig azt haj togatják, 
hogy ininket felvet a pénz, mióta, egy kis ára 
van a. terményeinknek. Hadd egye mosst őket 
a fene, hadd törjön fel most a finom, fehér 
kezük az uraknak. Ugy kell nekik, hadid iz-
zadjanak, ha aggnálak a szegény embertől a 
pénzt. Mert van ám nekik, csak irigylik, ha 
más ember is boldogul. 

•— Igaza van, szomszédasszony. Irigylik, 
ha mi is .tudunk egy tisztességes bútordarabot 
vagy jobbfajta ruhát venni. Aztán nem telik 
nekik annyi a piiecra, ha drágább az élelem. 
Most igy akar ják behozni és elvenni a szánk 
elől a kenyeret. 

— Attól ugyan fel fog kopni az álluk, 
ami azon a hitvány földön terem. És még ha 
terem is, nem fő az még a tűzön. Annyi a 
lopás, meg a kártevés Újszegeden, hogy az 
„uraik" földjéről kevés fog bekerülni a vá-
rosba. ' 

S a két kertésztiének megértően villan 
össze a szeme. Ebből az összenézésbő] azt ol-
vastam ki, bogy az újszegedi kiskertekben, az 
„urak" földjén csakugyan sok lesz a lopás 
meg a kártevés . . 

— Időjárás. Lassti hőemelkedés és elvétve 
eső várhaló. 

SÜRGÖNYPROGNOZIS: Enyhébb, elvét-
ve csapadék. Déli hőmérséklet 8.0 fok C. 
— Krobatin utóda. Bécsből jelentik: Itteni 

politikai körökben erősen tart ja magát az a 
hir, hogy Krobatin utóda a hadügyminisz-
teri állásban Röhr Ferenc vezérezredes, 
11adseregparanesiiok lesz, aki a háború előtt 
a magyar honvédségnek volt a főparancs-
noka- — Jerzabeczky László osztályfőnök 
szintén le fog mondani állásáról. 

— Gróf Tisza a nagyszalontai rokkant-
telepen. Nagyszalontáról jelentik: Gróf Tisza 
István miniszterelnök Gesztről Nagyszalon-
tára utazott, ahol megtekintette a 32. gyalog-
ezred rokkantjainak játékgyárát és foglal-
koztató műhelyét. iA miniszterelnök neje. to-
vábbá Tisza Kálmán képviselő és i f j . Tisza 
Istvánná grófnő társaságában érkezett a rok-
kant honvédek játéfkigyára elé, ahol a vendé-
geket Lány Gyula ezredes és Csanády Jenő 
főszolgabíró fogadta. A honvédek játéfcgyá-
rában ós foglalkoztató műhelyeiben jelenleg 
250 ihéna katona dolgozik. 

— Naponta hatvan vaggon gabona ér-
kezik Romániából. Bécsből jelentik: Az első 
nszálysaállitmány néhány nappal ezelőtt ér-
kezett Bécsbe román gabonával. A gabonát 
már átadták a malmoknak feldolgozásra. A 
Neue Freie Presse közlése szerint naponta 
hatvan vaggon gabona fog érkezni Romá-
niából. 

— Kitüntetések. Scheller János 5. honvéd 
gyalogezredbe! i őrvezetőt az ellenség előtt, ta-
núsított vitéz magatartása elismeréseül a 2. 
osztályú ezüst vitézségi éremmel, Riczók Ist-
ván 5. honvéd gyalogezredbeli honvédért a 
bronz vitézségi éremmel tüntették ki. 

— A jegybank szabadalmának meghosz 
szabbitása. A bécsi Zeit közli: Értesülésünk 
szerint a tárgyalások a két kormány és a 
jegybank vezetősége között nagy vonásokban 
már' bevégződtek és kész a megegyezés, noha 
a részletek még nincsenek szerződésbe fog-
lalva; ennek az az oka. liogy legfontosabb 
rendelkezések szorosan összefüggnek a mon-
archia két államának gazdaságii ikiiegyezésé-
ve.L amely kész ugyan, de a végleges megál-
lapodások szintén nincsenek írásba foglalva. 
A mi a jegybank szabadalmának időtartamát 
illeti, csupán elvi megállapodásról lehet, szü 
abban a tekintetben, hogy .a privilégium az 
eddátginé]] hosszabb időre fog szólani. 

— Április II. Az idén is kegyelettel ünne-
pelték Szegeden április 11-ét, az 1887-iM tör-
vények szentesítésének évíorulóját. Délelőtt 
10 órakor a róíkusi templomban ünnepi isten-
tisztelet volt. A misét Várhelyi József pré-
post-kanonok celebrálta fényes papi segéd-
lettel. Megjelenít az ünnepi misén dr. Somo-
gyi Szilveszter polgármester vezetésével a 
város hatósága és a törvényhatósági bizott-
ság több t a g j a Az évforduló emlékére a vá-
rosi hivatalokban 11 óra után hivatalszünet 
volt. 

— Jásznagykunszolnok-vármegye erdélyi 
feldúlt tűzhelyeinkért. Jásznagykunszolnok-
vármegye, amely összes törvényhatósága iiik. 
közül elsőnek szavazott meg 1% pótadót a 
kárpá t i feldúlt tűzhelyek uj-ra felépítésére, 
mely pótadó a vármegyeszerte elrendelt tár-
sadalmi gyütéssel együtt 66.725 korona 47 fil-
lért juttatott a Háborúban Feldúlt Tűzhe-
lyeket Ujraíelépitő Országos Bizottság fel-
vidéki rekonstrukciónál Ls céljaira, most is, 
hogy Erdély ujrafelépítéséről van szó, köve-
tendő példával j á r t elől. A vármegye március 
20-xn megtartott közgyűléséit Küry Albert al-
ispán lelkes felhívására 100,000 koronát sza-
vazott meg azon erdélyi helységek újjáépíté-
sére, amelyeknek lakói a magyar állameszmé-
hez liüen viselkedtek, s amelyekben magyar 
iskola ós óvoda van, vagy épitettetik. A 100 
ezer korona segély fedezéséről az 1917—18—19 
évekre 1—1%-os pótadó kivetésével gondos-
kodik. Hogy azonban az összeg m á r most fo-
lyósítható legyen, felhatalmazták az alispánt 
100.000 korona függő kölcsön felvételére * 
utásították, hogy a pénzt már mart bocsássa 
az erdélyi feldúlt, tűzhelyek ujrafelépitósérc 
hivatott Országos Bizottság rendelkezésére. 

— Nyugdijas tisztviselők mozgalma drá-
gasági pótlékért. A szegedi nyugdíjazott ál-
lami és ál lamvasúti tisztviselők szövetkezete 
április 9-én a városházán értekezletet tar-
tott. A háború okozta drágaság a tényleges 
tisztviselőknél is sanyarúbb helyzetbe jut ta t ta 
a. nyugdijasokat, akik Mikes Gyula nyűg. 
kir. műszaki tanácsos elnöklete a la t t tartott 
tanácskozás után a következő távirati megke-
resést intézték az állami tisztviselők' országos 
egyesületének e napon tartott nagygyűlésé-
hez: 

— Amidőn az országos egyesület közgyű-
lésén megjelenteket örömteljes lelkesedéssel 
üdvözöljük s áldásos működésük iránt re-
ményteljes bizalommal viseltetünk, meg va-

Szeged—Csongrádi taka-
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