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réei jó szokás is, hogy Ausztriából tyenne-
keket Magyarországba küldenek cserébe ma-
gyar gyermekekért, akiket Ausztriába külde-
nek. Nem lehet kétséges, hogy a bécsi pol-
gármesternek ez az okos és helves lépése 
Magyarországon is barátságos érzelmeket 
fog kiváltani. 

Hat h ü fogság egy dragonyos haláláért 
Bécsből jelentik: A hadosfetálybiróság négy 
usí í tárgyai ás után ma kihirdette az Ítéle-
tet a Móritz dragonyos (megölése ügyében 
megindított bünügyj eljárásban. Certyk 
hadnagyot a bíróság bűnösnek mondotta 
ki abban, hogy a bajonettszurással a dra-
gonyos halálát előidézte és e^ért hat heti 
szigorított helyőrségi fogságra ítélték el, 
amelyet az utolsó héten magánzádkával 
siilyosbitanak. 

A szegedi íüzérnap . Évtizedes küzdelem 
után akkor kapta meg Szeged a tüzérséget, 
tűikor annak aktiv működése gyilkosan ak-
tuálissá vált. Az első honvéd lovas tüzér ez-
red volt ir.7, első harcokban, dicsőségéről 1c-
íteiidák születtek a a szárnyaló jó híreket, a 
diadalokat még könnyekig meghatottan ve-
hette tudomásul az akkor már ágyhoz kötött 
dr. Lázár György. Ő követelte fáradhatatla-
nul Szegednek a tüzérséget, s szinte tragi-
í'nim, hogy legelőször ágyba egy olyan szem-
le után került, mikor báró H á m i Samu hon-
védelem ügyi miniszterrel helyet, kerestek a 
i aszóinya számára. — Azóta negyedik éve 
oldják meg büszkeségeink, a tüzérek a leg-
sulj (rabb feladatokat, ott vannak a legve-
szélyesebb pontokon, s olyan természetes, 
hogy ők is árvákat hagynak maguk után, 
soraiktól rokkantak kerülnek haza. akiknek 
életét az itthon maradt társadalom van hi-
vatva enyliitrni. —• Az a társadalom, ame-
lyet megvédtek a vad bordák beözönlése el-
lni a i rágnk családi boldogsága s testi ép-
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aége veszélyeztetéséveh A hálára a legköza-
I lobbi vásárHaíp ad módot. A szegedi honvéd 

lovas tüzéreik gavallérosan sietnek a közön-
ség elé, olyan nivóju matiné vél akarják gya-
rapítani özvegy, árva és rokkant alapjukat, 
amilyen kevás volt, eddig Szegeden. A dél-
előtt 11 órakor kezdődő szinházi matinén Mol-
,nár Ferenc megható, szivekbe markoló pro-
lógusát Ahnássy Endre mondja el. Móra Fe-
renc alkalmi költeményét, a tüzérek apo-
theozisát, Kömnendy Kálmán szavalja. Szín-
re kerül Gábor Andornak a kabaré-irodalom 
klasszikus mesterének, két, egyfelvonásosa. 
A „Nehéz az élet" címűben Zikó Irma, Ku-
nossy Ella, Solymossy Sándor és László Ti-
vadar játszanak, az „Adókivetés" cimü jele-
netnek Matány Antal <és Hmsányi Alilclós 
lesznek hivatott szereplői. A mindig kacag-
tató Gábor Andor neve maga is programot 
je len i A magas nivóju zene hiveit hivatott 
művész elégíti ki. Sennyey főhadnagy Grieg-
szonátát játszik, Sauerwald Géza zongora kí-
séretével. Az Oeskay-páx műsora legjavával 
szerepel, .nagyszámú híveik nem kis gyönyö-
rt ütegére. Ének száma lesz Miksa Ilonának 
is, míg Déry Rózsi és Mokány boszorkányé* 
ügyességű látványossággal szórakoztatják a 
közönséget. A szegedi honvédzenekar a kitű-
nő Fichtner Sándor karmester vezetésével 
működik közre a siker érdekében. Különös 
érdekessége a matinénak, hogy két tüzér-
tiszt konferál. Az egyik szomorú, a másik víg 
stílusban, ugy hogy ennél- gazdagabb műsor 
r é g szórakoztatta a közönséget. Este 9 órát 
kezdettel tombolaest lesz a Tisza nagyte'rmé-
ben, rendkívül sok értékesnél értékesebb nye-
reménnyel, Ennek a jegyeit este lehet a pénz-
tárnál megváltani, mig a szinházi matiné 
jegyeit naponta délelőtt 10 órától 12 óráig 
és délután 3 órától 5 óráig a Pető-tőzsde 
árusít ja. 

— Karbidlámpa, karbid állandóan kapható 
Szántó Sándornál, Kiss-u. Diss D.-palota. 

Szeged, 1917, november SÍ. 

— L e n i n é k . 
Tulajdonképpen strófákat kellene ró-

luk írni, a Leninek, Troekikról s mind 
azokról, akik most az orosz hatalom leg-
főbb birtokosai. Strófákat kellene róluk ír-
ni, verseket, amelyekben láng szárnyal/ 
tűz ég és letépett, rabláncok csörögnek, 
mint a végítélet, egy korhadt, szomorú 
múlt utolsó itélete. És ódákat kellene irni 
róluk, akiknek volt bátorságuk tüzesóvá-
kat dobni a világégés közepébe, akik nem 
rettentek meg attól, hogy odakiáltsák a 
burzsoázia gőgös hatalmának: 

— Ti bűnötök, hogy igy ki gyula dt a-
világ és nem lehet eloltani! 

És 'amit nem mert eddig megkísérel-
ni senki, most hozzákezdtek ők: megcsinál-
ni a békét, a nagy tűzvész romjain fölépí-
teni az u j jövendő szebb alapjait. És amíg 
a világ burzsoá uralkodói rekedtre ordít-
ják magukat a demokrácia jelszavaival, az 
elmaradt orosz nép, amely csak tűrni, 
szenvedni és kancsitkn alatt meggörnyedni 
tudott a mi fogalmaink szerint, m á r ott 
tart, hogy nean kell neki a haza szélesebb, 
határokkal, nem kell neki semmi egyéb, 
mint a szabadság, amely egyforma orosz-
nak, németnek, szerbnek és a. béke, amely 
egyformán édes mindazoknak, akik két ke-
zükkel keresik meg a mindennapi kenye-
ret s akik vérük hullásával avatják hősé 

a kényelmesen terpeszkedő burzsoá ural-
mat, — meg-mentővé saját gyilkosaikat. 

És zug az u j március sok válságon 
keresztül ment forradalmi hangja ós reszke-
tésre kényszerűi a korhadt rendszerek ha-
talmainak birtokosait. És még megpróbál-
ják elgáncsolni az uj időket, amely aw 
orosz földből sar jadt ki a Leninek és Troc-
kik józan szavára, de a kezük már reszke-
tő s szemük az izgalomtól nem látja tisz-
tán a veszedelmet, a célt, —- csak tétovázííí 
tud. Oroszországból hatalmas, tisztító vi-
harokat indítottak ki a nagyvilágba Leni-
nek és a világ proletárjai nem fogják en-
gedni, högy elszigetelten múljon el éz a 
vihar. Az ő szavukra u j életet fog kezdeni 
a föld, a tiszta demokrácia tiszta életét. 
Legyen ez az irás üdv, hódolat Leninék-
nek, akiknek szava oly hatalmas volt, bogy 
gazdag kalász sarjadt a kiégett rögökből. 

(s. i.) 
— A családos tanítók ruhabeszerzési 

segélye. Gróf Apponyi Albert vallás és köz-
oktatásügyi miniszter leiratot intézett a vá-
ros .hatóságához, amelyben tudatja, hogy a 
ta'nitók családtagjainak részére ruhabeszer-
zési se&élyt iutalt ki. A tanítók családtagjaik 

Zokogva 1 
panaszkodik a szeplős, arcfoltos, pattaná- I 
sos nő, hogy milyen mostoha volt hozzá | 
a sors. Amit megtagadott a sors, azt meg- | 
adja a kozmetika legremekebb készítménye E 
a Diana-arckrém és a Diana-alabástrom-

puder. Ahelyett tehát, hogy 

sír 
kisérelje meg ezt a két csodás bőrápoló-
szert, mely eltünteti az arcbőr tiszíátlan-
ságait, a bőrt fehériti, bársonyosan puhítja 
és a bőrének e fiatalos tulajdonságait tar-

tóssá teszi. Ha bárhogyan fúj is 

az őszi szél 
arca friss, üde, fiatalos marad, gyönyörű 
matt teintet ner, olyan lesz az arca, 
mintha tejbenfürösztötték volna meg.y 
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