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Arigi Gyula tiszthelyettes. 
:A sajtóba disz ál lás r ól jelentik: Egyik epi-

izód-sákerben legdúsabb tábori pilótánk Arigi 

Gyula tiszt-helyettes, aki május első napjai-

ban tizenkettedik ellenfelét győxt-e le és kény-

szeritette leszállásra, volt főszereplője az 

alábbi epizódnak.' Ez az epizód, amely élénk 

képet ad a jeles és kipróbált repülő lélekje-

lenlétérő] és bátorságáról, Arigi szökése a 

montenegrói fogságból. 

iSiikeres repülések bosszú sorozata után, 

amelyeket a fekete begyek országában 1915". 

évben vezetett, 1915. októberében az a balsors 

érte, b-ogy kénytelen volt leszállni — fog-

ságba. 

Három hónapig törte va fejét, hogyan 

menekülhetne el, hogyan térhetne vissza az ő 

Ikedves gépmadaraihoz. 

IfflG. január elején Podgoricátban volt 

Arigi. Az ottani miniszteriális gépkocsi-szál-

láson álltaik a montenegrói király gépkocsi-

jai. Arigi tön fogoly társával titlkon előlkészi-

tette a szökést, egészen a legapróbb részletig. 

Egy -délután besurrantak a garz-sha. a gépko-

csik legfontosabb alkatrészeit elpusztították, 

-csak egynek kegyelmeztek: a legjobbnak. Ezt 

szemelték ki a kalandos szökésre. 

Este nyolc órakor indultak. Minden jól 

ment, de Kruseváeban motorhiba miatt épen 

a királyi kastély parkja előtt kellett megáll-

niok. Arigi javában dolgozott a motoron, mi-

kor a parkból egy gépkocsi vágtatott kifelé, 

fényszóróival vakító világosságot vetve az 

-egész jelenetre. De a derék szökevényéket 

neiá ismerték föl, néhány perc mulya rend-J 

ben volt a motor és Arigiék továbbszáguld-

tak Bijeka felé. A -mozgalmas országúton is-

mételten feltartóztatták és az egész vállalko-

zás kudarcot vall, ha Arigi nem erőszakolja 

töretlen eréllyel a továbbutazást. Bajtársai 

már •néhányszor- abba akarták hagyni az 

egész szökést és vissza akarták- fordulni, mert 

minél közelebb értek az arcvonahoz, annál 

élénkebb lett a forgalom, egyre sűrűbben, 

hangzott a végzetes Sztoj! kiáltás. De mikor 

Arigi kijelentette, hogy aki kiszáll, annak 

gyalog kell mennie, inert ő nem -enged, ha 

mindjárt magára marad ys .akkor valameny-

nyien beletörődtek. Most következett az uta-

zás legválságosabb pillanata. Olyan utOn kel-

lett áübalíwlniok, amelyre hatalmas tábor-

tüzek nappali: világosságot árasztottak. Az 

utat montenegrói csapatok zárták el. A ve-

zető önkéntelenül menetet lassitott. Az utat 

forzomporz, állig felfegyverzett montenegrói 

katonák állták el, akiknek -Sztoj! kiáltása 

vészijóslóari harsogott, a szökevények fii-

lébe. 

— Előre! Teljes gáz! — vezényelt Arigi 

és az előreugró gépkocsi elől káromkodva, 

üvöltve rebbentek szót a katonák. Percekig 

taftó vad száguldás után szerencsésen átju-

tották a táboron. Itt-ott még találkoztak ki-

sebb montenegrói csoportokkal, azután már 

csak egyes emberékkel és nemsokára a lejtős 

országúton vágtatott lefelé a gépkocsi. Sem 

Arigi, sem a társai nem tudták, merre jár-

nak, ellenséges területen vannak-e vagy osz-

trák-magyar csapatok által megszállt helye-

ken, mindegyiknek az a kérdés járt a fejé-
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ben: mi lesz most? így ment ez egy félóráig. 

-Egyszer csak kiállások harsanták, föl, szuro-

nyok meredtek eléjük. A gépkocsi megállt. 

Mindenfelől puskaosovek néztek a szökevé-

nyek arcába, a menekülés lehetetlen. Szeren-

csére nem is volt rá szükség, mért az osztrák-

magyar előőrsökhöz jutottak, akiknél Arigi 

az öt emberrel és .a királyi gépkocsival nyom-

ban jelentkezett is. 

Néhány nap múlva megint repülőszáza-

dánál volt és parancsnokától azonnal enge-

délyt kért, hogy Podgorica fölé repülhessen, 

E repülés 'alkalmával aztán 16 repülőbombát 

dobott le Podgoricára, fogsága idejének em-

lékezetéül. 

— Szurmay miniszter Bécsben. Bécsből 
jelentik: Szurmay bon védelmi miniszter csü-
törtökön este Bécsibe érkezett és a M agyar 
Háziban szállt meg. 

— A magyar katona-képviselők szabad-

ságolása. Budapestről telefonálja tudósítónk: 

A katonai szolgálatot teljesítő képviselők a 

válság tartamára junius 8-ikátóf kezdve 

szabadságoltattak. A katonaké-pviselők nagy 

része már meg is érkezett Budapestre. 

— Burián Budapesten. Budapestről jelen-

tik: Báró Burián István közös pénzügy-

miniszter pénteken este Budapestre érke-

zett. 

— Pfianzer-Baltin az olasz offenzíva el-
ianyhuiását várja. Bécsből jelentik: A Neues 
Wiener Jaurnlpl közli Pflamér-Baltin vezér-

ezredes, gyalogsági főfelügyelő nyilatkozatát 
a harctéri helyzetről. A vezérezredes vélemé-
nye szerint az orosz hadesre.g at forradalom 
követkiEztében sokat vesztett) harc-készsége 
szempontjából, Ami az olasz offenzívát illeti 
az minden valószínűség szerint most már el 
fog lanyhulni. Az olaszok, ahol csaliba legki-
sebb leír;-tőségét látták annak, begy támadá-
suk sikerrel járhat, nagy haderőkkel elő 
takartak nyomulni, de ez sehol sem sikerült 
nekik. Pfj-anzer-Baltin elmondta azután, liogy 
mielőtt Bécsbe került mint gyalogsági főfel-
ügyelő, 24 hónapig volt szakadatlanul a fron-
ton és vezette a momulhia legnagyobb had-
seregét, 

— Kitüntetések. Demeter János, Kormányos 
József, Medgyesi István és Nedelykla Ger-
gely 5. honvéd gyalogezredbe li népfölkel őket 
a 2. osztálya ezüst vitézségi éremmel tüntet-
ték ki. 

— Német repülők fölrobbantottak egy 
angol lőporgyárat. Rotterdamból jelentik: A 
kenti grófság elleuii legutóbbi légi támadás 
alkalmával a ledobott bombák felgyújtották 
a iMaidstone közelében lévő lőszergyárat. Az 
angolok hivatalosan be is ismerik, hogy a lő-
szergyár felrobbant, de a hivatalos jelentés 
szerint a robban ás ugy támadt, hogy a -villám 
lecsapott a gyárba. 

— Skariatban megbetegedett hegedű-
művész. A szegedi közönség előtt nem isme-
retien Kóréhjártó Ducinak, a kiváló hegedű* 
'művésznek neve. A kis művész pünkösd ün-
nepén a 'kecskemétieket Ibóditotta: meg szép 
játékával. A hétfő esti' hangversenyt azon-
ban — mint onnan irjá'k — már betegen ját-
szotta végig, másnap pedig ágynak esett. Lá-
za volt, mire édesanyja orvost hivatott s az 
inegállapitot'ta, liogy a kis Kerekjártó Duci 
— skarlatos. A művészt erre még a délután 
folyamán k-i kellett szállítani a közkórháziba, 
-ahol édesanyja ápol.j.a. Ennyi a híradás Ke-
-rékjártó Duci betegségéről, de a nap robotos 
krónikása mégsem, tudja megállani, 'hogy 
nézetét ne nyilvánítsa: mennyire darabosak 
is a betegségek: még annyira sem tudnak 
disztingválni, hogy egy kiforrott tehetségű 
művész mégsem betegedhet meg ilyen ri-ki-
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tőan gyermekbetegségben. És kiváltképpen 
Kerékjártó Duci, aki már szinte felnőtt-
számba megy a tehetsége révén. Annyi illem-
tudás mégis lelhetett volna még a skariatban 
is. liogy ilyen művészt kímélni kell. 

— Előléptetés. Dr. Forbát Leót, a szegedi 
dermatológiai intézet vezetőjét, mint a hiva-
talos lap pénteki száma közli, törzsorvossá 
léptették elő. 

— Eső! A májusi eső, mely után a száraz-

ságtól szenvedő föld nem -epedt jobban, mint 

mi, a háborús kozélelmezés jármában nyögő 

szegény emberek, végre megeredt — juniue 

elsején. Parasztnak, urnák, aki ezen a tájon 

lakik, soká emlékezetes, vörösbetiis ünnepe 

lesz ez a nap, amelynek szürkületén megeredt 

a fellegek csatornája, hogy felfrissítse, táp-

lálja áldott, termékeny föjdiin'b: t. A meddő-

ség réme az iiditő eső nyomán foszladozni 

kezd, pedig az időjárás szeszélyes, aratásig 

és betakiarásig még hosszú az idő, de az em-

ber legyen jó, hivő és beérő azzal a nagy jó-

val, amelyet ma nyújtott neki a Sors. 

— Értekezlet a zsirelosztás ügyében. 

Pénteken délben dr. Somogyi Szilveszter pol-

gármester elnöklésével értekezlet volt a zsír-

elosztás ügyében. Az értekezlet megállapo-

dott abban, liogy a zsirrtal való ellátásra feb-

ruárban jelentkezett 20.000 embert a hatóság 

készletéből*irtaivány rendszer alapján fogják 

ellátni, azokat pedig, akik később jelentkez-

tek, ra béntesek. készletéből fogják ugyancsak 

utalvány alapján kielégíteni. A vágóhídi föl-

ügyelő ezért időnkint pontosan 'bejelenti a 

hatóságnak, hogy melyik hentes vágatott 

z«irsertést. Elhatározta még -az értekezlet, 

hogy a magánháztartások zsirkészletét föl-

kutatja s azokat, akiknek készletük van és 

mégis jelentkeztek ható-sági ellátásra, a város 

a.-kihágási bíróság elé állítgatja. 

— A Mübarátok Köre kiállításának nép-
szer iisitése céljából szombaton és vasárnap 
előadások lesznek a kultúrpalota dísztermé-
ben, tárlat sétává! egybekötve. Szombaton, 
junius 2-án délután 5 órakor Hetusch Arthur 
a tanuló ifjúság számára a művészi szépről, 
vasárnap junius 3-án délelőtt fél tizenkét óra-
kor dr. Lugosi Döme a kiállított vitrin tái*- ' 
gyakról (porcellánok, fajetisek, antik üvegek) 
vasárnap délután 5 órakor a munkások sza-
mára Hevusch Arthur iái művészetről és szép-
ről tart előadást. A délutáni előadások alatt 
a tanuló ifjúság és a munkások számára a 
belépődíj 40 fillér, vasárnap délelőtt a belépő-
díj 2 korona. Egyebekben a rendes belépő-
dijak érvényeslék, 'hétköznapokon 1, vasárnap 
és ünnepnap 2 korona. Az állandó jegyek 
minden előadásra érvényesek. 

— A MérnökegyesQlet 2-án, szomhaton 
este pont félhét órakor válaszímiányi gyűlést 
tart a Szegedi Kaszinó bizottsági, termében. 
A gyűlés Irtán Herusch Arthur, a műszaki 
fényképezés főbb elvei c imü szakelőadás-soro-

zatának fotoopttkm részét tartja meg. Vendé-
glőket az egyesület szívesén lát. Előadás után 
társasvacsora. 

— Az angolok békeföltételei. A Birsevja 
Viedmosti icímü orosz lap megkérdezte az an-
gol közélet néhány kitűnőségét, mik Anglia 
•háborús céljai. Bryer lord, volt washingtoni 

i b b 

Hötzeridorii Conrad báró tábornagy: 

Ellenségeink fogyatkozó erejének leg-

jobb bizonyítéka: kétségbeesett vadászatuk 

uj szövetségesek után. 

1917 májas havában. 

Hötzendorti Conrad báró, tábornagy. 
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