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A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Amikor tizenegy krajcár a tojás. 
(Saját tudósítónktól.) Amikor tizenegy 

kra jcár a tojás, huszonöt korona a valamire 
való liba és a tyukoc.skók pár ja tiz korona; 
mikor tejet, vajat , burgonyát nem lehet kapni, 
mikor a zöldség és gyümölcs a lehető legindo-
kolalilanahb lalajpon, Isőt miniden ,ialap nélkül 
kúszott fel az ár-lajtorja, szédítően magas 
fokára, akkor jegyezzünk fel itten egy kor-
képet. Ebből magyarázat és ál-szociologia nél-
kül is meg lehet tudni, hogy a pénz örök váo-
dorutján, hová jut el az erőszakos drágítások 
folytán. 

Az éjszaka, félegykor e sorok í rója bevető-
dött a Royal kávéházba. 'Sokan voltak a kávé-
házban, többnyire tisztek, de időztek ottan jobb 
családok is, továbbá hivatalnokok, tisztviselők 
és egyáltalán lateiner osztályhoz tartozó em-
berek, aki.k a törzs publikumát képezik ennek 
a helyiségnek. A tiszt urak, meg a civilek 
csöndesen kapucinereztck, némelyik asztalon 
egy sörös üveg álldogált magányos szomorú-
ságban. Egy széles, hosszú márványasztalnál 
azonban víg élet folyt. A cigány a r r a bóloga-
tott, amikor húzta és araikor szünet közben 
gyorsan felhörpintett a prímás egy-egy pohár 
itókát, mindig a r ra felé emelte a poharat. Az 
asztalon pezsgős üveg állott üresen, a pezsgős 
üveg mellett néhány karcsú boros üveg és az 
asztal mellett egy vödörben annak rendje ós 
módja szerint a másik üveg pezsgő volt szer-
vírozva.. 

Az asztalnál négy tenyeres-talpas 'me-
nyecske ült, fiataljából, öregjéből, össze-
vissza. Az asztalfőn egy tipikus kinézésű ősz-
haju , bozontos szakállú p,ana!szt-|„ur" foglalt 
helyet. János bácsinak 'titulálták a fiaalabbak. 
közvetlen szomszédja pedig csak per „Jani"' 
szólította. János bácsi mulatott. Kopott bá-
ránybőr sipka volt egészen a füléig fejébe búz-
va, a lábán bocskort viselt) és lábszárát hossza 
kék rongyokkal csavarta körül. Fényes, fekete 
kacabájának zsebéből a zsíros dohányzacskó 
(ez i s fényűzés!) lógott ki, természetesen egy 
ócska pipaszár felett büszkélkedve. János bá-
csi azonban mulatott és ennek folytán szájá-
ban finom Trabueeo volt. Minden percben fel-
ugrott az asztaltól és a sok uri vendéggel mit-
sem törődve, hatalmasat kurjongatott . És mint 
aki egészen odahaza van a sima parketten és 
a villanylámpák fehér szemkápráztató fényé-
ben, kii állott a .kávéház közepére, szembe a 
villogó szemű fcasszatündérrel és táncolni kez-
dett. 

— Húzzad, az anyád istenit, — ripakodott 
a cigány felé, — és a füstös képű legények ka-
cagva játszották szédítő gyorsasággal a osái"-
dás összes változatait. János bácsi ezalatt ön-
elégülten pislogott egy közeli tükörbe, aztán 
rakni kezdte lábait ide-oda a parketten. A 
sovány lábszárak a kék rongyba belecsavarva 
és a sáros bocskorok virgoncan nyargalásztak 
a zene ütemére. János bácsi pedig ősz hajzatát 
'meghazudtoló ruganyossággal ugrándozott 
vissza az asztaláig. I t t niagy nehezen lenyom-
ták a székre és bizalmas .szomszédja, aki osak 
per Jani titulálta, az üres pezsgős üveget fel-
kapta és azzal verte a ifiirge öreg hátát , hogy: 

— Fogd bó már azt a mocskos -szádat és ne 
kurjogass .akkorákat. 

De János bácsit élete párjának, aki egyéb-
ként fehér .selyem blúzt és lakkcipőt viselt, ez 
a szelid csitt Ugatása nem birta 'lehangolni. 
Odahivatta a prímást, egy leereszkedő gesztus-
sal maga mellé ültette és repedt reked tséggel 
tovább ordítozott. Majd a cigányoknak is ho-
zatott sört, aztán felkelt és megint táncolt, a 
miikor -pedig észrevete, hogy egy viirágárusitó 
asszony jön be a kávéházba, mind a négy 
tenyeres-talpasnak vett egy csokrot, m-aga pe-
dig három rózsát vásárolt és ezekkel a .kezé-

ben, ezúttal lódobogásra emlékeztető léptekkel 
ment életepárja elé, ott megállt, meghajtotta 
magat és énekelt körülbal ül igy: 

- É . . . é . . . É - én fe l . . . É . , é - m isSS 
h a p j l a . . . dozzi. . . ik, mosol — log égy ró — ó 
— ó . . . zsa . . , 

És a rózsákat átnyújtotta a másik rózsá-
nak. 

Sajnos a mulatóst, e sorok írója nem gibi-
celhette végig, mert a dolgára kellett neki 
menni, mivel a drágaság nagy ,és az élet ne-
héz. — Vagy min t János há' mondaná: sullos, 
egy kicsit sullos. (f, f j 

— A polgármester Bulgáriából akar élel-
miszereket hozatni. Nem szívesen tesszük, de 
azzal kell kezdenünk, hogy az idea nem egé-
szen uj. Budapest már utmalk is indította em-
bereit 'Bulgáriába, hogy ott élelmiszereket vá-
sároljanak a. magyar főváros számára. Ez azon-
ban .semmit sem von le Somogyi Szilveszter 
polgármester kitűnő tervének értékéből. Ma 
még nem lehet tudni, hogy gördülnek-e le-
küzdhetetlen akadályok a megválósitás elé, az 
bizonyos, bogy a közönség sokat várhat a si-
kerfői, ha a jó eszmét gyors, energikus és élel-
mes intézkedések fogják követni. A polgár-
mester ur a Bulgáriában vásárlandó élelmi-
szereket természetesen hajón k ívánja .szállít-
tatni és szerinte a hajóközlekedés most korlá-
tozva van. Ép azért a honvédelmi és belügy-
miniszterhez fordult , hogy élelmiszerek szállí-
tására hajót szerezzen. Mi azt hisszük, bogy 
hajót lehet szerezni. Felhívjuk a polgármester 
u r .szíves figyelmét a r ra , bogy 'Szegeden is van 
egyJkét ur, akik erről a leghitelesebb felvilá-
gosításokkal és legjobb tanácsokkal szolgál-
hatnak. Nagy megnyugvására lenne a város 
polgárságának, h a ez a. 'terv sikerülne. Az 
eszme és az ügy minden fáradalmat megér, az 
élelmiszer-kérdésről eddig folytatott tárgyalá-
sok után bizonyára örömmel és megelégedés-
sel lá tná mindenki, ha a gyorsabb elintézés cél-
jából egy-egy utazással sem takarékoskodnék 

a hatóság. 
— Kinevezések a szegedi tisztikarban. 

A Budapesti Közlöny szerdai száma szegedi 
vonatkozású kinevezéseket közöl. A szegedi 8. 
honvédhuszárezredben Werner Frigyes, Fok 
Ferenc hadnagyokat főhadnagyokká nevezte 
ki a király. Főhadnagy lett 'továbbá Martiny 
László népfölkelő hadnagy. Hadnagyok lettek: 
Kelemen Dénes, Ruffy Kálmán, Dani Imre 
zászlósok. Az I. honvéd lovastüzérosztálynál 
főhadnagyok lettek: Ili elek Vilmos, Gille Bé-
la, Macourek Béla, Pintér Lajos hadnagyok. 
A szegedi honvéd badosztá.lybiróságnál FurJek 
Miksa főbadnagybadbirót százados-hadbiróvá 
nevezte ki a király. A szolgálatoukivüli vi-
szonylatban i Torlay Ar tú r szegedi mérnök 
főhadnagy lett. — A király dr. Paipp Menyhért 
szegedi rendőrkapitányt, aki egy évvel ezelőtt 
mint önkéntes-káplár vonult be a 46. gyalog-
ezredhez, hadnagyi rangra emelte. — Vajda 
Mihályt, a szegedi honvédhadosztály bíróság-
hoz beosztott 1. honvéd gyalogezredben tarta-
lékos hadnagyot főh.adnagygyá nevezték ki. 
— A II. csendőrkerületben őfelsége Pólyáin 
Boldizsár András őrnagyot, alezredessé nevez-
te ki. Őrnagyok lettek: Polster Kálmán, Klei-
ner Gyula, Kovács Károly, Szőke Béla, Deák 
Gyula századosok. Orbán László hadnagy fő-
hadnagy lett. 

— Az osztrák hadikölesön több, mint 
négy milliárd. Bécsből jelentik: Az eddigi hi-
vatalos számitások szerint ia harmadik osz-
t rák hadikölcsönre a jegyzések 4015 millió 
koronát eredményeztek, ele .a végleges össze-
get csak akcikr lelhet majd pontosan. 'megál-
lapítani, ha számbaveszik az-okat a bejelen-
téseket is, amelyek az utolsó napokban a 
postahivataloknál gyűltek össze. A nagy 
jegyzések, amelyek az egy milliót meghalad-
ják a harmadik had [kölcsönnél 347 tétellel 
szerepelnek, amelyek összesn 1276 millió 

koronát eredményeznek. (A második osztrák 
hadikölcsönnel szemben a nagy jegyzések 
133 aláíróval1 és 533 millió koronával emel-
kedtek most.) A milliós jegyzések a követ-
kezők: 30 bank és más pénzintézet 404 .mil-
lió koronát jegyzett , 47 biztosító társaság é s 
hasonló intézet 233 milliót, 78 ipari részi-
vénytársaság 169 milliót, 80 nagyiparos cég 
130 milliót, 41 takarókpénztár 122 milliót, 16 
város 96 milliót, a papság 10 tagja összesen 
32 milliót, 14 'arisztokrata együttesen 21 mil-
liót, 7 tartományi választmány 21 milliót é s 
7 forgalmi vállalat 20 milliót. A bankok, pénz 
intézetek a sa já t számláikra 400 .millió koro-
nánál nagvobb összeget jegyeztek. 

— Kihágást követ el, aki a hadiszolgál-
tatás alól kivonja magát. A Budapesti Közlöny 
szerdai Isaálmájban a hon védelem ii gyi minisz-
ter rendeletet (közöl „a ih:ád iszolg áltat ás i köte-
lesség kihágásának minősítése és büntetése 
tárgyában." A rendelet szerint 'annak, akit a 
hatóság .a törvény értelmében személyes vagy 
dologi hadi szolgál tatásra kötelez, semmi mó-
don sem szabad magát a kötelezettség alól 
kivonnia. Olyan tárgyat, aimely .a törvény ér-
telmében had iszol gálfa'tiásként igénybe vehető, 
elrejteni, eltitkolni, használhatatlanná tenni 
tilos. Aki e rendelet ellen vét, .az két hónapig 
terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntethető. 

— Kitüntetés A király Paduschitzky Alfréd 
negyvenhatodik gyalogezredben századost a 
Signurn landiissal tünteifct© ki. Dr. Mogán Béla 
tartalékos főorvosnak a 2. vártüzérezredben, az 
1. 11 a d tcs tparan.csn ok sáigi iát, az ellenséggel 
szemben tanúsított kitűnő és önfeláldozó szol-
gálata elismeréséül iá koronás arany érdem-
keresztet adományozta ,a vitézségi érem sza-
lagján. 

— Jobban van a kisteleki ál lomásfelví-
e v 4 z ó Megirtuk. hogv Nagy Lászlót, a kis-
teleki állomiás felvigyázóját, aki a Prófétában 
öngyilkosságot kísérelt meg. életveszélyes se-
besüléssel szállították a mentők ia közkórházha. 
A fiatalember állapota javul, ugy, liogy Magay 
Lajos vizsgálóbíró iki is hallgathatta. Az or-
vosok véleménye szerint valószínűleg fel fog 
gyógyulni. 

— Tolvaj katona. A szegedi honvédhad-
osztály-biróság Bakacsi Imre 5-ik bonvédgya-
logezredbcli őrvezető bűnügyét tárgyalta szer-
dán. Bakacsi, .aki már civilben is ült négy hó-
napot lopásért, mint katona is folytatta mes-
terségét és ha t ízben lopta meg bajtársai t . A 
biróság egy évi súlyosbított börtönre Ítélte. 

— Elütötte a villamos. Szerdán délelőtt 
kilenc órakor a húszas számú villamos a posta 
előtt elütötte Kiss József.né, 70 éves asszonyt. 
Az öreg asszony a .síneken át igyekezett .a 
Széchenyi-térre s nem hallotta meg ia villamos 
csengetését. Kissnét a mentők súlyos sérülé-
sekkel .szállították a kólházha. 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 
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