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á szegedi gyermeknap. 
(Sóját tudósítónktól) Vasárnap zajlott 

le Szegeden a gyermeknap, amely kora reg-

geltől késő éjszakáig tartott. A lezajlást töb-

Iré-kevésbé szórói-szóra is lehet érteni, mert 

hajnalban a -Belváros utcáin már vad trom-

bitaszó verte fel a- jámbor alvókát. Néhol 

terepeitek és doboltak is ugy, hogy a beava-

tatlanok, első riadalmukban, almikor még az 

álmot törölgették fáradt szemükből, azt gon-

dolták, hogy Bruszilov mégis offenzívára 

szánta el magát és az oroszok közelednek és 

távolódnak a Kárász-után. Mikor aztán fel-

öltözött az ember és személyesen akart meg-

győződni arról, hogy vájjon mi történik oda-

kint, kiváncsiskodásának duplán megadta az 

árát. K is és nagy gyerekek, ifjú, kevésbé 

ifjú, serdült és serdületlen lányok vad csör-

tetésse'l rázták az ember fülébe a csörgő per-

selyt. Igaz, bőgj- jókedvűen és bájosan csi-

nálták ezt a mesterséget és pusztán csak az 

kifogásol Írató, hogy a nemes ügy érdekében 

kissé tulbuzgóali voltak. Enyhít i azonban 

tettüket az a körülmény, hogy a legtöbb ada-

kozó igen szűkkeblű volt. KétiQjlérescket do-

báltak nagyrészt a perselyekbe és nem téve-

dünk talán, ha megemlítjük, a perselyek ki-

nyitásakor napvilágot fog látni nem egy — 

nadrággomb is. 

Délelőtt már megélénkült a korzó ós Ká-

rász-utca. Szép, napos idő volt, tehát min-

denki .a kedélyesebb oldaláról fogta fel az 

ügyet. A szép leányokkal még viccelődtek is. 

•— Csak egy fillért, a szegény gyerme-

küknek, — szólott egy (bájos szőke leány. 

A megkörnyékezett ficsúr szellemesen 

vágta vissza: 

— Csak egy virágszáiam van, — és ki-

vette gomblyukábol fehér szegfűjét. 

Nagy volt a forgatom. egész napot át a 

sátrak körül. Buzgó úrnők és urak veszteget-

ték <a jó, keresett portékákat. Sokan keres-

ték szerencséjüket ia szerencsekeréknél, ah-ol 

életveszélyes volt a tolongás. A tömeg közt 

sokan meg is lelték, amit keresték. Dr. Ör-

kényi liidéné volt a sátor vezetője, aki igazán 

nagy buzgalommai és fáradhatatlan agili-

tással látta él nehéz tisztét. A müvészsáitor-

bc.n kepéket és karikatúrákat vesztegettek. 

Barogn Jozseíné, Holcser Emiiné és Tausszig 

Árminné voltak a sátor vezetői. 

Valoségoe ostrom folyt le a gázsátor 

döfi. De ezt nem is lehet csodálni. Virslit, 

sóskiflit, sört és borjupörköltet árusítottak a 

kiváló helyen, amelyet este az Ívlámpák so-

ra világított k i ragyogóan. Igaz, hogy a Lé-

kés időkre emlékeztető események drágák 

voltak -egy kicsit, de a jótékonynál és pom-

pás kiszolgálás feledtette ezt. A gázcsárdát 

Pongrácz A-lbertné vezette — elsőrendű se-

gédlett eh 

Nagy meglepetést keltett ebben a do-

hányinségea világban a dohánysótor, almi 

Lővén volt áru, afeáresaK egyik-másik tőzsde 

pultja alatt. Természetesen nem is nagyon 

kellett kínálgatni az árut. Kedves és szép 

m-ihölgyek: dr. Ziffcr Alírédné és dr. Lehh-

ner Yilmosné vezették az alkalmi trafikot ér 

épen elég dolguk akadt. A nagy tőzsdében 

Vajda Sándor,né, Halász Mi-klósné és Berger 

Böske buzgólkodtak. 

A pezsgősátor is tekintélyes összeggel 

gyarapította a gyermeknap jövedelmét. 

Szász Ernőné és Budinszky Ernőné irá-

nyították fáradhatatlannl a sátor működését. 

Sikeres tevékenységet fejtett ki a kon-

fetti sátor is, ahol Hoffnmnn Maca és Pártos 

Klári körülbelül ezer koronát gyűjtöttek 

össze a színes papírdarabokért. Lehetetlen 

mindenkit: és minden nevet fölsorolni, akik 

az ügy érdekében fáradoztak. Néhány nap 

múlva, ha megolvasták a begyült pénzeket, 

az eredmény fog legékesszólóbban bizonyí-

tani. 
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Ujabb 19.600 tonna 
hajóür elsüiyeszfése. 

Berlin, junius 11. A Wolff-ügynökség 

jelenti: Az Atlanti-óceánban tengeralattjá-

róink ujabban 19.600 tonnát sülyesztettek el. 

Az elsiilyesztett hajók között volt a többi 

között a 3331 tonnás felfegyverzett angol 

Harley, amely gabonát vitt Angliába, a 3821 

tonnás angol Bathurst, az 1946 tonnás St. 

Mirren angol három arbócos, amely briket-

tet vitt a brazíliai vasutaknak, egy francia 

4000 tonnás segédcirkáló és az Elioíilo 3582 

tonnás olasz gőzhajó, amely ércet vitt An-

gliába. 

A tengerészeti vezérkar főnöke. 

Amerikai miiszaki csapatok 
érkeztek Angiiába. 

Bern, junius 11. A Matin jelenti Lon-

donból: Az amerikai csapatok, amelyek teg-

nap Angliába érkeztek, nagyobbára műszaki 

és speciális -küldetésü csapattestek, .amelyek 

előkészítik a többi csapat megérkezését. — 

Nagyszámú tiszt jött velük. Az amerikaiak 

a múlt hét elején szállottak hajóra; eluta-

zásukat titokban tartották. 

Az angol bestialitás ujabb 
megnyilvánulása. 

Berlin, junius 11. „Angol gyilkosak. A 

•legújabb Baralong-eset" címmel Rosger Ká-

roly a flandriai partról levelet irt a Lokal-

anzeiger-nek, amely igy szól: A tengerészeti 

vezérkar főnöksége hírül adta, hogy junius 

5-én néhány angol monitor*ágyúzta Oszten-

dét és hogy elsüllyesztették az S. 20. német 

toipedóőthajót. Az angol jelentés még fel-

említette azt is, hogy hét németet megmen-

tettek. Schmiedt Henrik, az S. 20. altisztje 

hét óra hosszat kiizködött a tengerben a 

halállal, mig végire egy német hidroplán 
megmentette. Schmiedt a következőket val-
lotta-: 

— Az S. 20. hét emberét egy angol 
hajó megmentette. Ezzel az angolok befe-
jezték mentési munkálatukat. Szemmellái-
hatóan az volt a parancsuk, hogv csak hét 
embert vigyenek magukkal, hogy azokat 
kihallgassák. Két német altiszt kividről ka-
paszkodott az angol nientöcsóriakra. de fel-
szólították őket, hogy rögtön bocsássák ei 
a csónakot. De ők tovább is a csónakba 
kapaszkodtak. Az egyik azt mondta az an-
gol tisztnek, hogy egy gránátszilánk tönkre 
lőtte a lábát. Feleletül az egyik angol mat-
róz revolvert szegzett a mellének és rákiál-
tott, hogy rögtön bocsássa el a hajót, kii-, 
1 önben lelövi. 

A másik altisztnek egy matróz oldal-
fegyverével addig ütögette az ujjáhegyéí, 
mig elbocsátotta a hajój és a tengerbe ha-
nyatlott. Mindezt látta és hallotta Sohmiedt 
Henrik, aki mintegy busz-huszonöt német 
tengerésszel, egy angol hajó felé nszott, 
hogy mentsék meg őket, de a hét ember 
megmentése után az angolok elmentek és 
senki sem törődött többé a tengerben ver-
gődő emberekkel. (M. T. I.) 

Hivatalos német vélemény 
Elzász Lotharingla-kérdésről. 

Berlin, junius 10. A Norddeutstíhe All-
gemeine Zeitung az elzász-lotbarin,giai kér-
désről ,a következőket irja: Franciaország 
olyan, mint az a rabló, akitől visszavették a 
rabolt holmit, de ,aki nem akar arról lemon-
dani és jogos tulajdonának mondja azt, amit 
ő elrabolt. E1 zász-Lotharingia egész területe 
eredetileg német föld volt. nem pedig fran-
cia. A franciák 1648-ban a vesztfáliai béke-
kötés alapján elvették Németországtól alsó 
Elzászt és a lotharingiai vénahat. löSl-ben 
elvették Strassburgot 180.1-be.n pedig a Kajn-
na egész balpartját. Franciaország volt te-
hát az, amely a német területet elrabolta és 
Németország 1871-ben jőytisari szerezte visz* 
szg a tőle régebben elvett országrészt. 

Franciaországnak Elzász-Lctharingiára 

való igénye tehát épp oly igaztalan, mint 

az az állítás, bog}- Franciaország nem oka a 

világháborúnak. A francia politika 1871 óta 

folyton a revánst készítette elő. Természet-

ellenes szövetséget kötött a cári birodalom-

mal. folyton készülődésekre birta (Oroszor-
szágot és viselte is a készülődések költségeit 
és végül szövetségre lépett Angliával is. Leg-

utóbb a demokrata köztársaság behozta a 

hároméves katonai szolgálatot. És mégis azt 

állítja, hogy ártatlan a, világháború kitöré-

sében, 

Elzász-Lotbaringiát Franciaország, mig 

az övé volt, figyelemre se igen méi!\atta. 
Csak akkor kezdték becsülni, amikor elvesz-

tették. Német uralom alatt ez az országrósz 

Ikiilönös kedvezményiekben részesült, sőt 1911-

ben a német birodalom urának elhatározásá-

ból majdnem olyan államjogi helyzetbe ke-

rült, mint a szövetséges állam. Három sza-

vazata volt a szövetségi tanácsban, a biro-

dalmi gyűlésbe pedig tizenöt képviselőt kül-

dött. 
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