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— Levél a szerkesztőséghez. — 
Ez .az őszinte szó ituliaj donképen :n,em tő-

lünk származik. Az úgynevezett legmaga-
sabb illetékes'" körök aiyilit őszinteséggel ki-
mondják és .hirdetik, hogy az, amit a közön-
ség- a seliesüLtekéít eddig tett, alig jöhet 
számba. Szerint ük az eddigi eredmény csak 
egy csepp a tengerben. .Ha gondos figyelem-
mel .vizsgáljuk a:z adakozók névsorát, meg 
lehet állapítani azt ás, ihogy az alsóbb, sze-
gényebb néposztályok aránylag sokkal töb-
bet tettek, mint a gazdagak, .mert ha egyik-
másik milliomos adott is pár ezer koronát, 
még mindig távolról sem adott annyit, mint 
az a szegény asszony, Sakl a keservesen meg-
takarított husz fillérjét adta oda. 

A hírlapok naponta .közlik az adakozók név-
jegyzékét. Érdtekas megfigyelni, hogy minél 
hosszabb az adakozók névsora, annál kisebb 
a végösszeg. lA tehetős gazdag emberek nem 
látják magukat eléggé kiemelve, mondjuk 
©léggé reklamirozva, ha nevük egy hosszn 
névsorban fordul ©lő. Minden nagyobb ada-
kozó külön kis cikket óhajtana. A hírlapok 
ennek az érthető és megboosájtbató emberi 
hiúságnak is szívesen eleget tettek és tesz-
nek a .szent cél; érdekében — .de eredmény 
még sincs. 

Azok a legnagyobb intéző körök többet 
vártak és ismerjük ibe, hogy joggal vártak 
többet. A sikertelenség okát abban találják, 
liogy a hadba vonultak és sebesültek támo-
gatását jótékonyságnak, nagylelkűségnek 
fogták fel, halott ez a gazdagoknak elemi 
kötelessége. 

IA jótékonyság ott, kezdődik, ahol valaki 
a kötelességén felül tesz valamit. 

A mi viszonyainkra alkalmazva a fenti 
elveket, megállapíthatjuk azt, hogy városunk 
lakosai eddig eleget tettek kötelességüknek. 
De csak kötelességüknek. Igaz ugyan, hogy 
az adakozások terén jóval mögötte marad-
tunk Aradnak, Temesvárnak, Nagyváradnak 
ós még sok .más kis vidéki városnak, ennek 
okát .azonban mi nem lakosaink szűkkeblű -
ségéhen, hanem abban találjuk, liogy máig 
senkinek sem volt és nem fe lehetett fogalma 
arról, hogy tulajöoUképen mily nagy lesz a 
szükséglet. Ma már látjuk, .hogy csak el-
enyészően csekély összeg áll. rendelkezésére 
a segélyező bizottságnak. Nagyon csekély a.z, 
amit a .szegény sebesültekért tettünk ós te-
szünk. Igaz, vannak szép számmal, akik ál-
dozatot hoznak, de ezek épen nem a gazdag 
emberek. Nin.es senkinek .se joga bárkit is 
jótékonyság .gyakorlására .kényszeríteni, de 
mindenkinek kötelessége mindenkit köteles-
ségei teljesítésére szorítani. 

Sebesültjeink sokban hiányt szenvednek"! 
Nagyon kevés a fehérnemű. Ebben van 

a legnagyobb hiány. Ha ezen tényt is össze-
vetjük .azon másikkal, hogy a .nagyváradi 
hadsegélyző bizottság hirlapilag kéri a kö-
zöméget, hogy fehérneműt ne küldjön többet, 
mert Isten mentse meg hazánkat attól, hogy 
a meglevő fehérnemüeket fel lehessen mind 
használni, akikor bizony nem .igen lehetünk 
büszkék az itt elért eredményre. 

Az állam mindent megtesz — amit kor-
látolt eszközeivel legtehet. De amit az állam 
nem képes megtenni, azt a. társadalom köte-
les pótolni. Eleinte pótolta is, de ezután is 
pótolnia kell. A szükséglet nagy. Jóval na-
gyobb, mint ahogy a háború kezdetén gon-
dolhattuk. U.jra és jóval fokozottabb mérték-
ben kell tehát kezdeni a kötelességek teljesí-
tésé t. Adakozzál,űk tehát, igyámólöitsátok, gon-
dozzátok, ápoljátok, vigasztaljátok, -gyógyít-
sátok ©ebeiültjeinket, vitézeinket, hőseinket, 
akik mindnyájunkért szenvednek ugyan, de 
akik életükkel, egészségükkel, testi épségük-
kel első sorban mégis a gazdagok vagyonát 
védték és védik meg! 
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Dráma 3 felvonásban. 
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Vígjáték 2 felvonásban. 

első Sábád hős 
szegedi temetése 
és a szegedi hon-
védtlizérek had-

ba vonulása. 
A Korzó-mozi eredeti felvétele. 

Előadások pénteken, szom-
baton és vasárnap 5, 7 és 
9 órakor, vasárnap délután 
3 órától éjjel 12 óráig. 

A székelyek 
háborús levelezéséből. 

A székelyeik háborús levelezéséből egy 
határozottam klasszikus irás jutott .a kezeink 
közé. Egy csifepáiíallvi székely gazdának a 
levele, amit szeptember elején küldött el a 
kis székely .falujából ,a debreceni kórházban 
felevő fiának. .Keresetlen, egyszerű az öreg 
székely Írása, de belőle ,a magyar lélek su-
gárzik és maga körül hevöllágit mindent-. Az 
egyszerű 'falusi ember leveléből, oly mélyen 
szántó, nagy és nemes gondolatok kelnek 
életre, hogy a esikpáil;fa!lvi írást, minit .a szé-
kelyek háborús le vei eséseinek egyik messze 
kimagasló példáját szükségesnek látjuk nyil-
vánosság elé hozni. A levél címzése egyszerű. 
T. Sántha Félix infanterist. Csapatkórház, 
ajtó 31. Debrecen. Értékes szövege pedig he-
ly esirásd hibáival együtt .a következő: 

Kedves fijam! 
Lapjaidat megkaptuk ós nagyon saj-

nálunk, hogy a korházban kerültél, és 
anál iis inkái) hogy a muszkát még továb 
is nem lőheted! a többi vitéz társaidal 
©gyüt, adná .a.z isten, .hogy lenne oly 
könnyű a betegséged, hogy dicső kirá-
lyunkat .és drága magyar hazánkat to-
vábra is vódelmeztzed hogy majd az utó-
kor is emlékezők me.g arol miszerint eben 
a világháborúban is nem fajult el a ma-
gyar vér. 

Továbbá nagyom szeretnők ha a csík-
szeredai korházihoz kérés utján ,átenged-
nének ha kibírnád az idíe utazást nekünk 
is jóban jönne ha láthatnánk. 

Ezekután egészségünk jóvan 'ós ki vé-
nyük hogy isten vigasztaljon 'gyengélke-
désedből hogy valaha találjunk egy mást 
derült arcával. Maradtunk a honban ér-
ted sóvárgó szüleid és testvéreid. 

Pálifalván 1914 szeptember hó 9. 
Sántha Ágoston. 

Sántha Ágoston kérésiét azóta már tet-
jesiitették is. Vitéz fiát. további ápolás végett 
áttették ,a csíkszeredai kórházba és ,a derék 
székely valószínűleg nemsokára „tovább ilő-
heti" a muszkát. 

Az összes harcterek legjobb és legát-
tekinthetőbb térképei legolcsóbb áron 

Várnag L. 
= könyvkereskedésében (Kárász-utca 9.). 

szájp adlás 
nélkül. 
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Az általam készített 
rágásra kitűnően használható a valódi fogak-
tól fel nem ismerhető, az eredeti fogakat tel-
jesenpótolják. Készítek továbbá arany koroná-
kat ós levehető arany hidakat, jutányos árak 
mellett. Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve 
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