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géval a gázálarcot is. A gázálarc vele volt, 
mikor megérkezett Cherbourgba. a gázálarc 
vele volt, mikor felszállt a »Saxonia« nevü 
hajóra, amely éjszaka, elol'ott lámnákkil indult 
meg ar angol partok felé és a gázálarcot szo-
rongatta hóna alatt akkor is. mikor a hajót a 
csatorna közepén a németek megtorpedóz-
ták. Szerencsére bele tudott kapaszkodni eey 
deszkadarabba, amely reggelig a viz szirén 
tartotta, mikor a nagy hajót kisérő torpedó-
naszádok legénysége őt is sokadmagával együtt 
kimentette. A gázálarc méc akkor ts ott volt 
a hóna alatt. 

A megmenteiteket a bromptoni kórházba 
szállították öreg Tarkjngton ott pihente ki 
kalandos menekülésének izgalmait. A gázál-
arcot ágya fölé akasztotta. 

Másnap egy igen nagy ur, s5t legnagyobb ur, 
4 király olvasta a jelentésben a »Saxonia« 
katasztrófáját és eszébe jutott, hogy ő is azzal 
a hajóval utazott át hat hónapja Franciaor-
szágba. Tudatalattiságában megvillant, hogy 
kellemetlen lett volna, ha a hajó akkor kapja 
oldalába azt a bizonyos torpedót. Valami ösz-
tönszerű érzés azt súgta neki, hogy illenék 
meglátogatni a »Saxonia« megmentettjeit. óha-
ját tudtára adta első segédtisztjének, aki a te-
lefonhoz ült és közölte a király látogatását a 
bromptoni kórház igazgatóságával. 

A királyt a kórházban az angol himnusszal 
fogadták. A király lassú léptekkel, borús te-
kintettel vonult végig az ágyak között. Utána 
a kíséret. Kórházparancsnok, főorvos, alorvos, 
kezelő orvos, főhadsegéd, adjutáns és akik 
még hozzátartoztak a kísérethez. 

A peches Tarkingtonnak ezúttal szerencséje 
volt. ő volt az első tiszti állományhoz tartozó 
egyén a megmentettek között, aki a király 
tekintete elé került s a király hosszú beszél-
getésbe e'egvedett vele Kikérdezte a flandriai 
viszonyokról, a Lennox ezred viselt dolgairól 
s a lövészárokról, amelyről hallott ugyan, de 
személyes tapasztalatból még nem ismert. A 
beszéd végeztével odaszólt az adiutánsnak: 

— Feljegyezni a nevét 
Mialatt ez történt Londonban, az ezredes 

Flandriában dührohamok között szidta Tarking-
tonl, aki távollétét felhasználva mégis szabad-
ságot kért és megrontotta az ezred percentjét. 
Kapóra jött neki, mikor a hadügyminisztérium-
tól felszólítást kapott, hogy küldje be Tarking-
ton okmányait és adjon véleményt esetleges 
kitüntetéséről. 

— Most majd adok neki — sziszegte fogai 
kőzött az ezredes. 

Nekiült a véleményes jelentés megszerkesz-
tésének, mielőtt azonban a végére ért volna, 
a hadtest segédtiszt egy kis cédulát csúsztatott 
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Ez a három jel már átment a köz-
tudatba. 

Bristol Budapest 
t£m P-ért 

ad naponta nagyon jó szob't első-
rangú ellátással 

A vendég mindsn kényelmét meg-
találja. 

Délután és este tánc. 6 

A bárban intim hangulatos esték. 

a kezébe. A cédulát jóakaratú figyelmeztetés 
gyanánt egy londoni ezredes barátia küldte s ez 
állott rajta: 

»Tarkington iránt őfelsége a királv érdek-
lődik.« 

Bramble ezredes nem volt ugyan egésren 
tisztában, hogy mit kell cssleksdni, ha vahki 
iránt a király érdeklődik. Az ösztöne mégis 
azt súgta, hogy az ilyenről csak jót lehet és 
szabad mondani. Tarkington ólvan személyi 
Teirást kapott, amely csak ugy csepegett a hő-
siességtől á lövészárokba való önkéntes kirán-
dulásoktól és egvéb vitézi cselekedetektől. 

Mindezekről viszont Tarkington nem tudott 
semmit, Tí csak azt tudta hogy egy s-5? napon 
megje'ent ágya előtt a Ttórházparancsnok a 
Victoria-keresztíe! és egy fene nagy dekrétum-
mai. amely szerint Tarkington hadnagy az el-
lenrég előtt tanúsított vitézi maeatartásáért ka-
oitánvj rangra emeltetik. 

Tarkington kapitány azóta mindenkinek min-
dent mesborsáit és megint rózsás szemekkel 
nézi a világot. 

» 

A könyv, Bramble ezredes könyve, amely 
ezt a történetet számtalan más derűs és szati-
rikus történettel együtt tartalmazza, egyik leg-
érdekesebb dokumentuma a háborúnak. Azt mu-
tatja. hogy az árok túlsó oldalán is éppsn 
olyan emberek éltek, mint ideát. Érdemes el-
olvasni. 

Tonelli Sándor. 
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Választási készülődések 
Felsövároson 

A IX. választókerületben Horváth József le-
mondása folytán megüresedett törvényhaltósági 
bizottsági tagságra a mai napon megindul a 
valasztásí küzdelem. 

Az 1929-ben megtartott választás alkalmi' 
vnl a mi jelöltjeinkre 532, a velünk szemben-
álló külvárosi párt jelöltjeire pedig 2,16 sza-
vazat esett. 

Eddig ugy látszott, hogy a mostani pótvá-
lsszás megejtésekor pártunk jelöltjei, dr. Va-
lenting Ágoston és Dáni János egyhangú vá-
lasztásnak néznek elébe. s 

Ennek mi nem örültünk, mert súlyt helye-
zünk arra. hogy a kerületbein lakó és velünk 
szembenálló választók ne legyemck elütve an-
nak lehetőségétől, hogy megnyilatkozhassanak 
a velünk szembenálló párt jelölt jei mellett. Nem 
vettük volna tehát rossz néven, ha a külvárosi 
párt jelölteket állit. így módunk nyilt volna 
megállapítani, hogy a választók hangulata me-
lyik párt javára alakult át 1929 óta. 

Ám nem gondoltunk arra, hogy — minit hír-
lik — egy volt egységespárti, most liberális ur, 
nem ugyan, mint a liberális párt hivatalos je-
löltje, hanem mint magánszemély küzdelembe 
sz.'ÍI ellenünk a mandátum elnyeréséért. Hoz-
zá még jelölt segitőíársat is talált — hir sze-
rint — erv keresztémyszöciális kéményseprő 
személyében. 

Nem tudom, mit gondolhattak a jelölt urak? 
Ha a külvárosi párt szavazóira számítanak, le-
het, hogy számításuk részben be fog válni. De 
azt hiszem, hogy ezzel az erővel maguk sem 
számithaifnak mandátumra. Pedig nem gondol-
nám. hogy biztos bukás tudatában pályáztak 
volna jelöltségre. Abban kell tehát bizakod-
niok, hogy annak az 532 választónak — ame-
lyik 1929-ben oly nagyszerű és lonvügöző erő-
vel aratott győzelmet — lognlább egyrésze cser-
ben hagyja eddigi meggyőződését es őket fogja 
győzelemre segitemi. 

Mi nyugodtak vagyunk, mert a IX. kerület 
öntudatos választóinak — megismerve 3 és fél-
éven keresztül a törvényhatósági bizottságban 
Szeged dolgozó népéért folytatott küzdelmün-
ket — ma még több oka van, mint 1929-ben, 
a mi jelöltjeink győzelméért rohamra indulni. 

LAjer Dezső. 

Ingatlanforgalom 
Szeged város területén február 11-tffl 17-lg a 

következő ingatlanok cseréltek gazdát: 
Paplógó Imréné eladta Paplógó István és nejé-

nek Matyderékdülőbeli 1387 négyszögöles szántó-
ját 1248.30 pengőért. 

özv. Hegedűs Józsefné és társai eladták Rácz 
Józsefnénak Kereszí-ucca 28. számú 167 négyszög-
öles telkü házukat 1133.34 pengőért. 

Vitéz Nemes Árpád és neje eladták Heirzeg 
Piroskának Beltelkes Népkertsor 11b . számti ház-
hely 116 négyszögöles ingatlanukat 3000 pengőért. 

Prága Lajos eladta Prágai Istvánnak Vásárhe-
lyl-sugárut 25 számú 401 négyszögöles telkü há-
zát egyhusronnegyed részben 450 pengőért. 

Dákits Györgvné eladta Magyar Élet és Jára-
dék Biztosító Intézetnek Petőfi Sándor-sugárut 7, 
illetve Horthy Miklós-ucca 9. számú 203.04 négy-
szögöles telkü házát 12000 pengőért. 

Jójárt János eladta Jójárt Imrének Nagyszék-
sós 214. tanyaépflletet 339 négyszögöles teleikkel 
250 pengőért 

Bálint Ferenc eladta Bálint Sándornak Mada-
rásztó dülőbeli 147 négyszögöles szőlőjét 100 pen-
gőért. 

Bnknitz Istvánné eladta Kondász Ferenc és 
társainak Gajgonya dülőbeli 6 hold 1468 négyszög-
öles szán'ó és rét ingatlanát 3000 pengőért. 

Kordás Pálné eladta Bikreitz Istvánnénak Kolb 
dülőbeli 5 hold 461 négyszögöles szántóját 2000 
pengőért. 

Kordás Pálné eladta Buknitz Istvánnénak Kolb-
dülőbeli 2 hold 543 négyszögöles szántóját 1000 
pengőért. 

Sohannen Mihály és neje eladták Burgár Fe-
rencnénak Berlini-körut 34 számti 181 négyszög-
öles telkü házukat 44.000 pengőért. 

Hódi Istvánné és társai eladták Ábrahám István 
és nejének Darn-ucca 13 szánra 123 négyszögöles 
telkü házukat 2500 pengőért. 

Barát Lajos eladta Márlcí Júliának Sárásvölgv 
dülőbeli 1 hold szántóját 1315.20 pengőért. 

KÉPKERETEZÉST, IRRNYOZAST, 
Hl ONDFI KEUET KfSZITÉST 
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Mindazon rokonainknak, jíbarfttalnknak, 
ismerőseinknek, aMk boldogult férjem «1» 
hunytakor megjelenést) kkel, résztvevő «óra-
ikkal fájdalmunkon enyhíteni Igyekeztek, 
ezúton mondunk hálás köszönetet 

ö z v . Arnold Józsefné 
és családja 

Legújabb 
sláger cikkeink! 
Kis sütőtepsi r-JM 

Kis püspökkenyér sütőforma —%24 

Nyeles szobaseprő —.28 

Alumínium te&szürŐ »-»16 

Alumínium borotvatél »-vl8 

2 drb habos tolókasütő 

l nagy tábla, 10 óriási szélet főző ?s ét-

kező csokoládé, 40 deka —.88 

Fél kiló teasütemény —.68 
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