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száztól több foglyot .szálfliitottak 'be. ame-
lyek kilenc hadoszályíhoa tartoztak. A rom-
má lőtt Guemappe falut átengedtük az an-
goloknak. 

Az ellenség pergtőtüze estefelé a Searpe 
mindkét partján, Gippytól a Fontainetái dél-
re eső területig ismét eddig soha sem ta-
pasztalt erősségűvé fokozódott. Az angolok 
isiméi ujabb tartalékokat vetettek (harcba, 
'hogy az Anglia sorsára nézve kedvezőtlen 
harc napjának utolsó óráján kedvezőbb for-
dulatot idézzenek ,elő- (Azonban ezek a nagy 
szívóssággal előrerohanó angol tömegek is 
elpusztultak tüzelésünkben ,és nemi változ-
tathatták meg a huszonharmadíki vereséget. 
Avionnál, ,áhol délután állásaink egyik sza-
kaszában .még meghúzódott egy angol <csa- , 
pat, az utolsó .szálig megtisztítottuk állá-
sunkat. Ezzel ismét teljesen birtokába jutot-
tunk .régi áfásunknak. A Scarpetól északra 
ujabb súlyos vereség érte az angolokat. Az 
éjszaka folyamán újból visszahódítottuk 
Roeax község pályaudvarát is. 

Április ,24-én reggel. űavrellenlál miabb 
heves harcok lobbantak fel. melyekben mind 
a két fé! támadása találkozott. A -Scarpetól 
délre az éjszaka folyamán is helyt álltak 
hősies csapataink az ellenségnek valaimeny-
nyi ujabb rohamával szemben. A hatalmas 
arrasi csatával szemben elihomálvosultak a 
nyugati harctér 23-iki egyéb eseményei. 

hi nz Hnu a sziizal 
fiazaenoedéséf Mulli Sül. 

Stockholm, április 25. Az amnesztiát 
kapott orosz forradalmi szocialisták üldö-
zése Angliában — mint előrelátható volt — 
nagy felháborodást idézett elő Oroszor-
szágban. Mídőn a munkás- és katonabizott-
ság megtudta, hogy az angol hatóságok leg-
utóbb is a Krisztianiszfjord nevü hajó fedél-
zetén Amerikából hazafellé igyekvő Mukin, 
Fisjelev, Romanesjenko, Csjudnovszlkij, Hel-
.niszjanszkij és Troszkij orosz emigránsokat 
Halifaxban feltartóztatták, a következő ha^ 
tározatot hozta: 

Az orosz forradalmi demokrácia türel-
metlenül várja azoknak a visszatérését, a 
kik egész életükben a szabadság előharco-
sai voltak és működésükkel előkészítették 
a cár izmus bukását. Az angol hatóságok 
megakadályozták visszatérésüket hazájuk-
ba, az angol kormány ezzel az intézkedésé-
vel illetéktelenül beavatkozik Oroszország 
belügyeibe és károsítja az orosz forradal-
mat, amennyiben megrabolja hü fiaitól az 
országot. A munkások és katonák bizott-
sága tiltakozik az angol kormány maga-
tartása ellen és felhívja az angol demokrá-
ciát, hogy támogassa az orosz, demokrácia 
tiltakozását, a külügyminisztert pedig fel-
hívja, tegyen intézkedéseiket, hogy az ösz-
szes politikai emigránsok különbség nélkül 
visszatérhessenek Oroszországba. 

Stockholm, április 34. Az orosz emig-
ránsoknak Angíiában Való feltartóztatásá-
val kapcsolatban a Birsevija Vjedomoszti 
a következőket irja: 

Ugy látszik, a mi szövetségesünk nem 
barátkozott meg a forradalom szellemével, 
pedig meg kell értenie, hogy ezt az eljárást 
abba kell hagynia, mert az orosz demo-
krácia semmiféle proskripciqs listát nem 
tiir. Figyelmeztetjük Angliát, hogy .minden-
kinek joga van az imperializmus, a mi'litá-
rrzmus és a jiáfooruval összefüggő más kér-
désekben véleményét nyilvánítani és ezt a 
jogot senkisem csorbíthatja'. 

H I R E K 
ocoo 

Meg lehet 
mindent szokni, tartja, egy régi igazság. En-
nek tulajdonitható, hogy a háborús élet ren-
geteg viszontagságaiba lassan-lassan beletö-
rődünk. A megélhetési .gondok egyre foko-
zódnak és a háborús uzsora precíz pontosság-
gal' jelentkezik szabályos periódusokban, hol 
itt, hol ott. A legkülönbözőbb élelmi cikkeik 
tűnnek el teljesen a piacról, hogy ki.s vártat-
va, minőségileg leromolva, áriban pedig fel-
igyarapodvia ismét napvilágot lássanak. 

Már nem is lehet felsorolni egy rövid 
írás keretében azokat az étetsz,ükségleti dol-
gokat, melyek hihetetlen, háború? karriert 
(futottak meg. Az ezekről való elmélkedést a 
.jelen esetben a vaj- és tej-kérdés teszi aktu-
álissá. Vajat néhány hét óta alig lehet kapni 
.Szegeden. Ahol ezelőtt mindenki kaphatott 
vajat, a tejcsarnokokban, a fűszer- és cse-
megén zl etekben, ott most problematikus fe-
leletet kaphat vaj helyett: 

— Vaj nincs, hová lett, nem tudjuk. Ál-
lítólag korán reggel ikapliat egy tizenhatod 
kilót a tejcsarnokbaiy vagy a piacon. 

iHa az ember elmegy a tejcsarnokba, ott 
•csakhamar magtudja, hogy jóval élőbb is 
elkésett volna. Nem marad más liátra, mint 
a piac. A piacon ügyéis és körültekintő vizs-
gálódás után lelhet is félfedezni vajat, Daká-
ját-csekély 32 fillérért vesztegetik, vagyis 32 
koronába kerül a vaj kilója. Élénken csalódik 
azonban, aki azt hiszi, hogy ezért az árért 
tetszés szerinti mennyiséget vásárolhat, A 
kofa őméltósága csak kivételesen kedveit hí-
veinek és egyéb megbizbató „szemólyiség"-
nek ad öt deka vajat 1 korona 60 fillérért. Ha 
.az illető esetleg citromot is akar venni, az 
öregbiti érdemeit és abbó'l is kaphat koro-
na ral darabját. 

Az elmondottakból aztán magától érte-
tődik az is,, liogy tejet miért nem iehet kapni. 
Eddig a kapuk alatt 1—2 koronáért, vagy 
•egy kiló cukorért vesztegették a tej literjét, 
,Mivel azonban a vaj is közbe előlépett első-
rendű árdrágitási jogalannyá, a tejből in-
kább vajat készítenek a derék tanyaiak és azt 
árusítják csekélyke 32 koronáért. 

— Időjárás. Elvétve eső és némi hőemel-
kedés várható. 

SÜRGÖNYPROGNOZIS: Elvétve csdpa-
dék, enyhébb. Déli hőmérséklet 9.8 fok C. 
— Rohr vezérezredes — báró. A hivata-

los lap közli, hogy a király Rohr .Ferenc bel-
ső titkos tanácsos, vezérezredesnek a mlagyar 
bárói méltóságot „Dentai" előnévvel adomá-
nyozta. 

— A reichsrat összehívása. Bécsiből je-
lentik: A korimány elhatározta, .hogy a 
reichsratot május 30-ikára egybehívja. A 
reictisratban először az élelmezési és gaz-
dasági kérdéseket fogjálk megvitatni. Egy-
idejűleg a cenzúra megszüntetését is kez-
deményezni fogják. 

— Választójogi blok alakulása. Budapest-
ről telefonálja tudósítónk: Az Est jeelenti 
a készülőiben levő választójogi blökról: A 
tárgyalások olyan irányban folynak, h o g y 
a bloik nemcsak a választójog kiharcolására 
alakul, hanem a magyar demokrácia meg-

teremtésére is. A szociáldemokrata párt 
akciójához gróf Károlyi Mihály és Vázsonyi 
Vilmos is csatlakozott. A demokrata ala-
kulás programja a bélke kérdését is magá-
ban foglalja. Az eszmét a szociáldemokrata 
párt vetette fel, amelynek részéről Kurafi 
Zsigmond felkereste Vázsonyit és Károlyit, 
hogy megvitassa velük, miként lehetne a 
szociáldemokrata pártnak és a parlament-
nek a választójogot és demokráciát követelő 
tagjaival együttműködni. Károlyi és Vá-
zsonyi az eszmét felkarolták és azóta a 
tanácskozások szakadatlanul folynak a szo-
ciáldemokratáik. és Károlyiék között. Eddig 
abban állapodtak meg, hogy ez az alakulás 
harcolni fog a" béke mielőbbi kiküzdésélért 
is és hogy a háborít és béke kérdésiéiben a 
népek befolyása biztosittassék, az ujabb 
háború lehetősége pedig korlátoztassék. Ab-
ban az esetben, ha Károlyinak az orosz 
frontra kellene utaznia, teljes felhatalma-
zással gróf Batthyány Tivadar fogja helyet-
tesíteni. A megállapodást később manifesz-
tumban fogják közzétenni. 

— Kitüntetések. Molnár Gyula 46. gyalog-
ezredben tartalékos főhadnagynak az ellen-
séggel szemben tanúsított vitéz magatartá-
sáért ós kitűnő szolgálatáért a legfelső dicsé-
rő elismerés — a kardok egyidejű adományo-
zása mellett — tudt.u'l adatott. A király Ho, 
lovits Ferencnek, Stromjf Józsefinek, iHaupert 
Ferencnek,, Mucsicska Jánosnak, Kelemen 
Jánosnak, Losonc "Orbánnak, Kothenz József-
nek, Bódy J. Pálnak, Tóth Istvánnak, Hüh-
ner Béla és Mátllié Jenő hadapródjelölteknek, 
Emandits Dénesnek, Bakos Simonnak, Tóth 
Józsefnek, Tóth Ferencnek, Balázs József-
nek, Bencsik Sándornak, Ádám Pálnak, Tor-
ina Bélának, Pásztor Józsefnek és Seres Já-
nosnák az L honvéd lovastüzérosztálynál, Ki-
lányi Kálmán hadnagynak az 1. honvéd lo-
vas tüzérosztálynál, Juhász Károly őrmester-
nek a 3. honvéd huszárezredben a 2. osztályú 
ezüst vitézségi érmet, O u t i Imre tartalékos 
huszárnak a 3. honvéd huszárezredben a 
bronz vitézségi érmet adományozta. 

— Pozsglay Mffldös meghalt. Budapestről 
telefonálja tudósítónk: Pozsgay Miklós or-
szággyűlési képviselő, az Apponyi-párt tag-
ja, ma hajnalban Dunákecelen, kerületének 
székhelyéin meghalt. 

Május 1-én általános munkaszünet lesz 
Budapestről jelentik: A szociáldemokrata 
párt elhatározta, hogy május elsején általá-
nos munkaszünetet tart. Nem/dolgoznak a 
municiógyárban és a városi üzemekben sem. 
Az általános munkaszünet miatt május máso-
dikán a lap ók nem jelenhetnek meg. 

— Kitől kéri a különbékét Horváth Pisti. 
U.gy történhetett, hogy a k.ü'lön hőkéről szél-
tében-hosszában szárnyra kelt hirek nyomán 
az anyuka "boldog örömmel újságolhatta a kis 
Pistinek, hogy az orosz bácsi kibékül velünk, 
akkor nem lesz háború és hazajön apuka. És 
a kis Horváth Pisti aludt egyszer, aludt két-
szer, háromszor és nagyon sokszor és apuka 
•még mindig nem jött, mert nem békült még 
ki — mondhatta néki a mlam/uka — az orosz 
bácsi. Ez indíthatta Pistit — aki újvidéki fiu 
— arra, hogy a következő lervéllel forduljon 
Jézuskához: 

Jézuskának Újvidéki Hirlap utján m e n y -
ország. Édes j ezüst a! ugy szeretném, hog.v 
ha az igaz volna amit a mamám mond, hogy 
az orosz bácsi békül mi velünk, akor hékra 
lesz és az én tatám hazajön a háborúiból é s 

J az én pista bágyám, édes jezuska kérlek ad 


