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ság. — Macedóniai arcvonal: A Cserna-huj-
lásban és a Doiran-tótól délnyugatra feléledt 
a -harci tevékenység. — Höfer jelentése. Ke-
leti harctér: Az arcvonal számos helyén 
élénk tüzérségi és aknavető tüz. - - (has-
harctér : A tengermelléki arcvonalon tegnap 
is élénk volt a repülők tevékenysége. — A 
Hároimcsucs területén népfelkelő-osztagok a 
Háromcsucs-kunyhó mellett benyomultak egy 
ellenséges árokba, elfogtak egy tisztet és 
hetvenöt főnyi legénységet és két géppuskát 
zsákmányolták. Egyébként a harci tevé-
kenység a szokott keretek között mozgott. 
Délkeleti harctér: Nincs újság. — A német 
vezérkar április 22-én este kiadott jelentése 
igy szól: Az Artois-front egyes szakaszain 
heves tüzérségi tüz- Loosnál folvik .a gyalog-
sági harc. Az Aisnenél és a Ghampagneban 
a nap eddig legnagyobb részt nyugodtan tett 
el. 'Csak Soissonstól északkeletre volt élén-
kebb tüzelés. — Keleten semmi újság. 

— Kitüntetések. A Rendeleti Közlöny leg-
utóbbi száma, az alábbi szegedi vonatkozású 
kitüntetésektet közli: A király Boda Vilmos 5. 
honvéd gyalogezredlbeli tartalékos hadnagy-
unk a 3. osztálya katonai érdemkeresztet a 
ihadiékitménnyel és a kardokat adományozta. 
Langer IMiksa népfölkelő hadnagynak az 
arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalag-
ján adományozta a király. Kmetty Gyula 5. 
h on védgy alogez-red beli tartalékos hadnagy-
nak és dr. Maliiul Lajos tartalékos főhadnagy 
nak a legfelső dicsérő elismerés — a kardok 
egyidejű adományozása mellett — tudtul 
adatott. Aigner Gyula, Szemmáry József és 
d r , Popov Milorád tartalékos hadnagyoknak 
a legfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adatott. 
— A király megengedte, liogy Bokor Béla 5. 
honvéd gyalogezreddeli százados a porosz ki-
rályi 2. osztályú vaskeresztet elfogadhassa és 
viselhesse. 

— Szegedi huszárhadnagv hősi halála. 
Laehne Tibor a szegedi 3. honvéd huszár-
ezred hadnagya, az első osztályú vitézségi 
érem tulajdonosa, a február 27-én szerzett 
sebesülése következtében meghalt Buda-
pesten. Kedden délután temetik. Laehne 
Hugó országgyűlési képviselő unokaöccsét 
gyászolja az elhunyt hősben. 

— Bissing tábornok temetése. Berlinből 
'jelenik: Belgium német főkormányzóját, az, 
elhunyt báró -Bissing -tábornokot vasárnap 
délután temették el. A temetésen a német 
császár is képviseltette magát. 

Szeged, 1917. április 24. 
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Tömörkény István 
a legszerényebb, egyben a legkiválóbb magyar 
iró, az egyetlen a szegedi iró-gárdában, aki 

• országos hírnévre tett szert ós akinek nevét, 
remekbe készült írásait a haza határán mesz-
.sze tul is ismerik, pár nap óta betegen fek-
szik a lakásán. Megható az a rendkívüli, me-
legséggel teljes szeretet, -az a kivételes érdek-
lődés, ami a nagy magyar iró iránt megnyi-
latkozik. Most, amikor minden háznak, min-
den családnak van, aki iránt érdeklődjék, 
amikor ebben a városban nincs egy fészek 
sem. ahol féltő, aggódó gonddal nem gondol-
tartozóikra, mintha minden -családnak hozzá-
tartozókra, mintha miniden családnak hozzá-

tartozója volna Tömörkény István, ugy ér-
deklődnek a betegsége iránt és ugy lesik a 
híreket, ,a«nilk állapotáról adhatnak felvilágo-
sítást. Ez a nagy és kivételes érdeklődés, ez a 
szeretetről tanúskodó féltés nemcsak -a nagy 
magyar irónak szól, a magyar néplélek leg-
alaposabb ismerőjének és páratlan művészetit 
rajzolójának, hanem az egyenes jellemű, 
tiszta utakat kereső és járó, szivtali, jó em-
bernek is, akiit mindenki tisztel és szeret és 
akinek nincsenek haragosai, sem ellenségei, 
csak bámulói, utánzói és igaz, hűséges és ki-
tartó -barátai. Tömörkény István az igazi ma-
gyar karakter prototípusa. Egyszerű a visel-
kedésében, a cselekedeteiben, minden emberi 
megnyilatkozásában. Szerény, lekötelező a 
modorában, nyájas és készséges mindenki 
iránt, a fennhéjázást csak hírből ismeri és 
kötelességtudó a szó legnemesebb értelmé-
ben. -Nem hajszolja a -dicsőséget, nem kíván-
kozik fény és elismerés után és nem azért ir, 

ihogy hírnévre tegyen szert, de mert az írás 
neki gyönyörűség (sok-sok ezer -embernek az 
ő irá«ai gyönyörűség!) és különös lelki örö-
me, ha az ő magyar parasztjairól írhat, aki-
ket nálánál jobban senki nem ismer ós nem 
szeret és akikről lelkesebb,-szdbb és dicsőitőbb 
nótákat ínég magyar iró nem irt, mióta a 
világ világ. -Egész ember Tömörkény István, 
művésze Írásnak, szónak, emberismeretnek és 
alázatos szolgája a magyar irodalomnak, egy-
úttal azonban kiválasztott nagysága is. 
Csoda-e hát. ha az ilyen páratlan iró, puritán 
jellemű ember állapota iránt a város apraja-
nagyja egyforma -szeretettel érdeklődik? 
Csoda-e, ha ebben a nagy magyar városban 
gazdag és szegény egyaránt várja állapota 
mielőbbi jórafordiulását, ha aggódó, féltő sze-
retettel veszik körül a házat, ahol csöndes 
megadással tűri betegsége szenvedéseit? Tö-
mörkény István minidannyiunk írója. ós mind-
annyiunk betege is. Büszkeségünk és nekünk,, 
újságíróknak minden irányban példaadó te-
kintélyünk és "követésre méltó kiválóságunk, 
akit nem azért- kellene követni, m-ert követni 
való, de mert követni egyenes kötelesség. iEn-
nek a nagy magyar vár.osnak nemcsak ki-
váló, meg nem közelíthető irój-a Ö, de min-
den erénnyel felruházott, nagyszivü, meleg 
érzésű és feltűnést nem kereső, egyszerű pol-
gára is, akinek ritka talentumától még sokat 
vár ennek az országnak és városnak a kö-
zönsége . . . 1 i 

— A királyi pár Bozenben. Bozenból je-
lentik: A királyi pár vasárnap délelőtt 10 
órakor ideérkezett. A pályaudvaron a had-
testparancsnok jelentkezett ő felségénél, akit 
báró Conrad -tábornagy fogadott. Déli 12 óra-
ikor őfelségéik jelenlétében megnyitották a 
tiroli császárvadászok müikiáll-itásárt. Károly 
király és Zita királyné délután 2 órakor visz-
szautaztak Bécsbe. 

— Kiujult az osztrák kormányválság. 
Bécsből jelentik: Elterjedt hirök szerint a 
reichsratot május 22-ikérie összehívják. 
Sylveszter 'elnök ismételten kijelentette, 
hogy az elnöki tisztséget nem tartja meg. 
A német nemzeti párt szövetségének végre-
hajtó bizottsága valószínűleg el fogja hatá-
rozni, hogy a kormánynak politikájával 
szemben fentartja magának a szabadkezet. 
E határozat következménye az lesz, hogy 
Úrban és Beihrenreither miniszterek újból 
benyújtják lemondásukat. Valószínűnek lát-
szik, hogy az egész Clam-Martinic kormány 
lemond és gróf Ooudenhove Miksát, Cseh-
ország jelenlegi helytartóját fogják minisz-
terelnökké kinevezni. 

— Péter Ferdinánd előléptetése. A hiva-
talos -lap vasárnapi száma közli, hogy a ki-
rály Péter Ferdinánd főherceget gyalogsági 
tál Kunokká nevezte ki. 

— Bizalmi szavazat a Tisza-kormánynak 
Egerből jelentik: Heves vármegye törvény-
hatósági bizottsága ma tartott ülésén Okoli-
csányi Lajos képviselő indítványára egy-
hangúlag bizalmat szavazott a Tisza-kor-
"mánynak az ország érdekében kifejtett hasz-
nos -működéséért, amellyel a magyar fegy-
verek dicsőségében tündöklő Magyarorszá-
got a világpolitikában is századok óta nem 
tapasztalt érvényesülésre juttatta. Ezt a ha-
tározatot az ország összes törvényható-
ságának hozzájárulás végett megküldik. 

— Belgium uj főkormanyzója. A Hanno-
verscher Kurier értesülése szerint Bissing 
vezérezredes utódául Falkenhausen vezér-
ezredest nevezték ki Belgium főkormányzö-
flának. Falkenhausen vezérezredes 73 éves, 
tulajdonosa a Pour le Merite-rendnek és a 
fekete sas-rendjelnek. Falkenhausen, aki a 
háború előtt nyugalomban élt. legutóbb had-
seregparancsnok volt. 

— Vasárnapi hivatalos jelentések. A 
német vezérkar jellentése: Nyugati harctér: 
Rupprecht trónörökös hadcsoportja: A flan-
driai és az Artois-arcvonal több helyén teg-
nap a tüzérségi harc ereje és kiterjedése 
növekedett; a Scarpetól északra időnként 
rendkívüli hevességre fokozódott. A csapat-
mozdulatokat vonalaink előtt megsemmisítő 
tűz alá vettük: egy erös angol fellderitő elő-
retörést a patak északi pariján ellentáma-
dással visszavetettünk. Az angol arcvonalon 
St. Quentintől északnyugatra délelőtt kisebb 
harcok folytak, -a Scarpetól délre csak tüzér-
ségi tevékenység volt. A német trónörökös 
hadcsoportja: Az Aisnenél és a Ghampagne-
ban a harci tevékenység estig általában cse-
kély volt. Berry au Bacnál rohamcsapataink 
egy francia őrházat a megszálló csapattal 
együtt felrobbantottak. Brayenál, a Heurte-
bise-majornál, a reims—neuvechapellei utón, 
Prosnestól északra és a Suippes nyugati 
partján harcok folytak, amelyek az ellen-
ségre nézve veszteségteljesen végződtek. Ri-
porttól délre egy francia előretörést vissza-
utasítottunk- Albert wiirttembergi (herceg 
hadcsoportjánál a helyzet változatlan. — Az 
ellenség tegnap légi harcban hat repülőgé-
pet vesztett; ezek közüli ötöt báró Richtíhcfen 
kapitány légi vadászkiilönitménye lőtt le. — 
Tengerészeti repülőink Nieuport felett fel-
gyújtottak egy ellenséges léghajót, amely a 
tengerbe zuhant. — Kelleti harctér: Nincs ul-

— A békésbánáti református egyház-
megye közgyűlése. Hétfőn kezdette meg a 
-békésbánáti református egyházmegy© idei 
közgyűlését a reformátusok székházában. Dél-
után 3 órakor a misszióbizottság, 4 órakor á 
nyiugdijválasztmány, 5 órakor a lelkész-egye-
sület tartottak gyűléseket. -Este 8 órakor is-
merkedési est volt a Hágilxan. A tanácskozáso-
kat kedden és szerdán folytatják. A közgyű-
lésen Futó Zoltán szentesi lelkész-esperes és-
Fekete Máidon ország-gyűlési képviselő elnö-
kölnek. A tanácskozásoknak egyik fontos 
tárgya a reformáció négyszázados évfordu-
lójának! megünneplése. A gyűlés érdekesebb 
ügyei még Péter András szeghalmi kétmil-
liós hagyatéka, aki egy ottan fölállítandó kö-
zépiskolára -hagyta kétezer holdas birtokát, 
óriási értékű állatállományával együtt. A 
hódmezővásárhelyi öt paipos egyház I. Ferenc. 
József emlékére alapítványt tett, ez a hatá-
rozat szintén a közgyűlés elé keriii jóváha-
gyás végett. Több fegyelmi kisebb ügy, job-
íbára háborús mulasztások miatt, végül ala-
pítványi ügyek szerepelnek még a közgyűlés 
napirendjén. Kedden az egyházmegye a Há-
gában díszebédet tart. Egy négy fogásos terí-
tek ára hát korona. — A 'békésbánáti ref. 
egyházmegye lelkészegyesületének hétfői ülé-
sén Szabolcsba (Mihály temesvári lelkész és. 
ismert poéta fölolvasta Arany-ódáját, Aranyi 
János születésének 100 éves évfordulója al-


