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ellensége a lábfürdőnek, A jó példát mágam is követtem. 
Mégis egész éj,jel vakaróznom kellett. Tapasztalt orosz 
rabtársaím azután felvilágosítottak, hogy a gyalázatos 
lér.gek felmásznak a plafonra és onnan ejtik alá magukat 
áldozatukra/ Hol fér el ennyi ész abban a  gombostűnyi 
poloskafejben?! * ‘

Irigyeltem azokat a bajtársaimart., akik’ ebben a 
nyüzsgő pokolban nyugodtan .horkolták át az éjszakát. Az 
ínyenc bestiák válogattak: nem mindenki vére ízlett ne 
kik! Mivel gyönyörű meleg луагі idő volt, néhány szen
vedő baj társammal az udvar kavicsára heveredve ébren 
töltöttük az éjszakákat és csak akkor feküdtünk le, mikor 
a hajnali világosság a más vérén jóllakott férgeket visz- 
SZá'kergette 'búvóhelyeikre, Figyeltük az éjszakai égbolt 
nekünk szokatlan alkonyderűjét, amely alkonyból átment 
a hajnalba, meghallgattuk a szomszédból a (kozákok esti 
karénekét: takarodókor kivonultak az udvarra és kórus
ban gyönyörűen énekelték az orosz cári himnuszt*. „Bozse 
cárja chariní!" (Isten óívd ín eg a  cárt!), élveztük a szol
gálaton kívüli őrkatönáik változatos dalait és tánc-művé
szetét. Az orosz született táncművész! A nőhiányon úgy 
segítettek, hogy egymással táncoltak, akinek pedig így 
sem jutott partner, hengerbe csavart köpenyét táncoltatta 
meg. Őket viszont a parancsnokuk szokta néhanapján 
megtáncoltatni. Tatár ember volt. Stábszkapitány (szá
zados). Kint laikott a városban, Izvozcsik járt ki. Csak 
részegen láttam, a szigorú szesztilalom nagyobb dicső
ségére! Bedülöngélt a kapun, fogadta a riasztott őrség 
előírt hangos üdvözlését, megkapaszkodott a kardjában 
és elmakogta megszokott szónoklatát, (Mindig ugyanazt!) 
Előírás szerint a század minden kijelentésére kórusba 
szavalta: „Так tocsno, Vase Blagorodije!" (Igenis, Nagy
ságos Uram!) — „Ti buta állatok!" (Igenis, Nagyságos 
Uram!) „Mindig mondom én, hogy szarvasmarhák vagy
tok!“ (Igenis, N, U,!) Nem tudjátok felfogni a buta fe
jetekkel, (Igenis, N, U.) hogy ezek az urak (ránk mu
tatott) épen olyan urak, mint én vagyok, megértették?" 
(Igenis N. U,) „Nem lehet velük úgy ibánni, mint a  k a 
nász a süldővel!“ (Igenis N, U.!) — és így tovább, míg 
végleg bele nem zavarodott. Akkor .kitámolygott a ka
pun és elhajtatott. Katonái jót nevettek rajta,

Míg el nem készült az Irtüs folyón, a kreposzt mö
gött az amerikai Vörös Kereszt által a hadifogoly tisztek 
részére épített úszó vetkőző épület, fegyveres őrök turnu- 
sonkínt a városi gőz és kádfürdőibe kísértek bennünket 
fürödni. Ilyenkor módját ejtettük annak is, hogy ne az 
egyenes úton menjük, hanem alkalmunk legyen a város
ban is .körülnézni. Megbámultuk a -hatalmas, amerikai 
méretű emeletes áruházakat, a Vígszínházra emlékeztető, 
nagy tér közepén díszelgő színházat, az Omka folyó part
ján épült szép nazarénus templomot, Gyönyörködtünk az 
Okmáft úszó mosótalpakon sétáló fürdőző Najádok,szép
ségében, akik egyáltalán nem jöttek zavarba az éhes fér-

 ̂fitékintetektől, Egy rejtélyes, fekete selyemruhás magyar 
. Hölgy szokott hozzánk besurranj a fürdőépületbe. Vég
telen örömet szereztünk neki azzal, hogy magyar köny
veket Vittünk neki olvasni. Férje állítólag orosz katona
tiszt volt a harctéren. Michail, a fürdőszolga egyébként 

! illő dí jazásért a postillon d'amour szerepére is vállalko
zott szerelmes szívű if jiú ibajtársaim és az orosz hölgyek 
között. Mikor azután az Irtüsön megépült a fürdőház, 
ezek a kirándulások is elmaradtak. 0

A*
A magyarok és a csehek között kezdettől fogva 

megvolt súrlódások csakhamar tettlegességig fajultak. A 
csehek otthon érezték magukat Oroszországban, mint a 
gyáva kutya a kerítés mögött, és mindenkivel szemben

prepotensül viselkedtek, A magyarok viszont egyetlen 
alkalmat sem szalasztottak el, hogy orruk alá ne dörgöl
jék a  „Hore ruki"-t! Szólni sem kellett, elég volt a kezek 
felemelése, már kitört a háború. Végül is az oroszok 
kénytelenek voltak a cseheket teljesen elkülöníteni, A 
többi nemzetek között felm erült „nemzetközi“ átférek 
inkább mulatságos jellegűek voltak. Hallottam egyszer 
egy porosz és egy osztrák tisztiszolgát veszekedni. Dü
hösen kiabáltak, mindegyik a maga szélsőséges idiómá
jában és nyilván nem értették meg egymást. Végre az 
osztrákra várakozó kollégája megunta a  dolgot és oda
szólt barátjának: „Lass ihn schon! Du wirst ihn so wie 
so nicht verstehen: er spricht ja „preussisch"!

(Folytatjuk.)

II Nemzeti Egység törvényhatósági pártja 
és a kereszténypárt szövetkeztek az újvárosi tör

vényhatósági választásra
A szövetkezett pórtok je lö ltje i

Győr, július 6.

Ismeretes az, hogy július 14-én lesz az új
várost kerületben a törvényhatósági választás.

A választással kapcsolatban! fölmerült az a 
ki vans ágj, bogy .a két,polgári pfártmak, a Nemzeti 
Egység pártjának és a kereszténypártnak az új
városi választás tartamára fuzionálni kellene. — 
E tekintetben .tárgyalások indultak meg a két 
párt között. Az elmúlt napokban azután a tár
gyalások felsőeőri N a g y  Pál főispánnak, a 
Nemzeti Egység törvényhatósági pártja elnöké
nek, valamint a párt újvárosi szervezete 'elnök
ségének és a kereszténypártnaik bevonásával 

redmtényre vezettek ,és a ,.megállapodás létrejött 
a közös jelöltek személyére vonatkozóan is. — 
Kívánatos volpa, hogy a két polgári párt fúzió
jának eredményeképpen az újvárosi kerület vá
lasztó p olgársága a szövetkezett pártok Jelöltjeit 
bejuttassa a vVáros parlamentjébe.

A két .párt szövetkezését ,a július 14-iki vá
lasztásra a .következőkben jelentik be:

A törvényhatósági választás tartamára, az 
eredmény biztosítása céljából', a Nemzeti Egy
ség törvény hatos ágii-pártja és a Keresztény Gaz
dasági és Szociális Párt ..győri szervezete szövet
kezett, hogiy vállat vállnak vetve, 'egyesült erői
vel menjen a Választási .küzdelembe.' A szövet
kezett-párt'kipróbált erőket, jáz újvárosi érdekek
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régi harcosait jelölte, akik ezen városrész ér
dekeiért és boldogulásáért készek dolgozni. — 
E jelöltek megválasztását egyesült érövei akar
ják biztositani, .ezéirt 'ez ,úitoni is kérik a szövet
kezett pártok vezetői az újvárosi polgárságot, 
hogy az alant fölsorolt jelöltekre a Városrész 
érdekeinek megvédése céljából adják ,le szava
zataikat. A jelöltek a .‘körvetkezőik:

В a r a l i  eh Lőrinc újvárosi plébános, pá
pai kamarás, *

T u r ó c z y  Zoltán evangélikus lelkész, 
T o l na у Lajos bádoigosmiester,
M i l l e  Géza miezoigj. kamarai h. igazgató, 
vitéz T i h a n y i  Ferenc selyemt. felügyelő,' 
Ho' ffimanin László vendéjgjlös.

Fehér vászonriEhát kaptak a budapesti 
közlekedési rendőrök

B u d a p e s t ,  júl. 6. MTI. A belügyminisz
ter elhatározta, hogy a rendőr őrszemélyzet tag
jait nyári ruházattal látja .el. Egyelőre próba
képpen csak a közlekedési szolgálatot ellátó 
rendőr őrszemélyzet számára rendeltek ruhát, 
fehér vászonruhát és fehér .sisakot, miért ők van
nak legjobban kitéve az időjárás viszontagpá- 
ígiainiak és a map , sugarainak. A közlekedési rendi- 
őr őrszemélyzet ,ma viselteitőlőször a fehér nyári 
ruhát. A próba sikerétől fü]gg azután, hogy a 
többi rendőr őrszemélyzetet is jellássák hasonló 
fehér nyári ruhával és sisakkal.

Eg y életein át SUséri a z e m S sm t
a nászút első napjainak boldog romantikája 
és soha el nem múló 'emlékezése. A földke
rekség legszebb virágos kertje: Budapesten 
a Margitsziget, susogó lombjaival, nyiló vi
rágjaival, tökéletes szállóival várja a nász- 
utasokat. 561-1.

■ — Megjelent a tejrenclelel. A hivatalos 
lap szombati számában jelent meg a kor
mány rendelete a tej értékesítéséről. A ren
delet, .amelynek részletei általánosságban 
m ár ismeretesek, kimondja, hogy a íöldmí- 
velésügyi miniszter m egállapíthatja azt a 
legkisebb árat, amelynél alacsonyabb áron 
tej vállalat valamely községben vagy város
ban a termelőtől tejet és Lejszint nem vehet 
át. A miniszter a tej legkisebb termelői árát 
a Lej minősége szerint különbözően állapít
hatja meg. A tejtermelők termelési és érté
kesítési érdekeinek védelmére Tejtermelők 
Országos Szövetsége alakításáról is intézke
dik a rendelet. A tejkereskedésről és árusí
tásról külön fejezet intézkedik. Eszerint a 
föklmívelésügyi miniszter által megállapí
tott időponttól kezdve a  tejet, valamint a 
tej szint csak a miniszter által előírt záró- 
berendezéssel ellátott zárt edényben vagy 
ilyen zárt edényből szabad árusítani. Tej
jel, tejszínnel, tejföllel, vajjal és más tejter
mékkel házalni tilos, ami alatt a házről- 

a járva eladásra kínálást, vagy áru.sí- 
kell érteni. A rendelet lia táljába lépésé

nek nap ját a földmívelésügyi miniszter ál* 
" ‘a meg.


