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

Öfélia feze. 

Verrocckio márványa rálőtt elevenné. 
Talán ő lopta őket jó-előve le, 
S a madonnareliefeken kontármód 
Lemásoltam pihen: Ofélia keze, 

Medvetáncoltató volt mellettük Bethoven 
És marimba-verés a Puccini-zene, 
Lánykézzé válott férfiszerelem 
Az én Oféliám keze, 

Ofélia keze puha, meleg 
És simogat, mint ó-assyr brokát. 
Ofélia keze: kristályos napsugár, 
Beszél, mond: örökkét s: nohát. 

Az ujjai, mint görög őszi-rózsák 
Szirmai, ha a görög éjből ittak, 
Ofélia keze bus, hűvös és szelíd: 
A Quattroccutóban megfagyott illat. 

I Nevermore. 

— A csanádi püspök legújabb körlevele. 
Glattfclder Gyula dr. megyéspüspök most 
'bocsátotta ki idei tizenhetedik pásztoriéve-
iét amely elsősorban <a Caanádegyházmegyei 
Alapítványi Pénztár ál tal az egyházmegyei 
plébániák részéi® eszközölt hadikölcsün-
jegyaéaekrői számol he. Az egyházmegyei 
plébániák összes jegyzése 703.850 koronát 
tett ki. Tízezer koronán felül jegyeztek ALső-
simánd, Bogaras, Csák, Csatád, Hidasiig/ét, 
Kisbeeskerek, iLovrin, íMerezy.falva, Na.gy-
zsám, Némietszántpéíer, Orczy/falva, Szakái-
háza, Szeged, Szentandrás, Szent marton, Te-
BKesskiutas, Temesvár, Uj/besenyŐ plébániái. 
Elrendeli és felhívja a megyéspüspök ;z ér-
dekelt plébánosokat, hogy az őrizetük alatt 
levő és a templompénztárak tulaj Tcmát 'ké-
pező baddkölcsönkötvényeket a hozzátartozó 

szelvényekkel együtt -még e hó folyamán a 
csanádi káptalan őrizetére bocsássák, illetve 
az Alapítványi Pénizitárhoz beküldják. Az 
első hadikölcsönre 354.850, a másodikra 
258.750, a harmadikra/ pedig 92.250 korona 
jegyzések eszközöltettek az egyházmegyei 
plébániák részére. Közli ezután a pásztor-
levél, hogy az iskolaszékek, lejárt és lejáró-
ban levő megbízatásának hatályát ia háborús 
viszonyokra1 való tekintettel a püspök az 1918. 
év végéig meghosszabbítja. A nemzet fiainak 
adományaiból /Fogadalmi Templom építése 
iránt országos mozgalom indult meg hogy a 
dúló világháborút Isten irgalma mielőbb sze-
rencsés befejezéshez juttassa éis hogy a fő-
városban építendő fogadalmi templom elesett 
hőseink emlékét méltó kegyelettel őrizze 
meg. Az egyházmegye lelkészei az előkészítő 
irodából kérhetnek hozzájárulási nyilatkoza-
tokat, amelyek az adományok összejegyzésére 
alkalmasak. Megemlékezik a körlevél WaUl-
mann György szegedi tanár és Kaith Rezső 
temeshidegikuti plébános haláláról. Négy 
megüresedett plébániára hirdet a püspöki 
körlevél pályázatot; ezek a témeshidegkiuti, 
nagyjécsai, kisteleki és temessági plébániák. 
A pályázat határideje december tizenötödike. 

— Előléptetett zászlósok. A cs. és kir. 
hadsereg Rendeleti Közlönybe az alábbi sze-
gedi vonatkozású kinevezéseket 'közli: Tar-
talékos hadnagyokká neveztettek ki: Se-
bestyén Ignác, \Kiss /György, Fodor (Miklós, 
Krűszticz János, Boros Jenő, Fenő Albin, 
Sólyom Ernő, Kiss János, Jmimzky Lajos, 
Wessel Sámuel, Orbán Elek és Lakatos Ist-
ván 46. gyalogezredben tartalékos zászlósok. 

— Háborús költészet. Herczegh Istvánnak, 
a Bélmagyar ország munkatársának értékes 
harctéri levelei sok u j és érdekes dolgot je-
gyeztek fel a világháború mozzanataiból. Mai 
számunkban Homo név alatt találja meg az 
olvasó a szerb harctérről küldött cikkét. Itt 
egy levelezőlapját közöljük ameiyet — ugy 
látszik — nem szánt a nyilvánosságnak, de 
mi közreadjuk büntetésül azért mert vers is 
van ra j ta . A szerkesztőséghez intézett tábori 
lap a következőkép szód: 

Most igazán elvagyunk zárva a külvilág-
tól, mert leszakadtunk az első vonaltól és 
egyelőre bsötápszolgálatot teljesítünk. Nem 
tudunk semmit a világról, még arról se so-

kat, hogy Szerbiában mi történik. A Dél-
magyarország most nagy szolgálatot tenne 
itt, csak minden /második napon megkaphat-
nám. Sajnos, minden két héten jutok egy-két 
régi számhoz. Az időjárás egészen télies. Ka-
tonáink hihetilen sokat szenvednek. E ször-
nyű érzés bennem is megcsendül. 
Szerbiai hegytetőkön süvit a szél keményen, 
•Belepett már mindent /a hó gyönyörű szép 

fehéren. 
Most van .aztán igazi harc a tél lett az el-

lenség. 
Golyó se kell, mégis pusztul a magyarból jó 

elég. 
Didereg .a lelkem, rád gondolok angyalom, 
Csak -egy csókod hogy fel tudná mc-iegitni az 

arcom. 
Csak egy csókod, az utolsó kellene még én-

nékem 
És azután rózsa gyanánt hóra hullna a vérem. 

— Sorsolás a bat?avásáron. A városi felső-
kereskedelmi iskolában rendezett babavásár 
már csak szerdán estig marad nyitva. Azo-
kat a babákat és dísztárgyakat, amelyek el 
nem keltek, szerdán délután öt órakor kisor-
solják. Ugyanakkor szerencsekerék is lesz. 

— Brágasági pótlékot kérnek az állami 
nyugdíjasok. Az állami nyugdijasok, nyugdi/as 
katonatisztek, vasutasok és a nyugdíjasek öz-
vegyei a következő kérvénnyel fordultak a 
kormányhoz: 

Az egész világot vérbe borító s már a 
második éven keresztül dúló háború a köz-
gazdasági viszonyokat is természetszerűen 
megbénította és 'különösen minden élelmi, 
ruházati ás fűtési anyagot annyira megdrá-
gított, hogy azok beszerzése még .a jobbmódu 
embereknek is magy gondot okoz. /Az állami 
nyugdíjasok e viszonyok folytán immár az 
elemi nyomorúság legszörnyűbb rémeivel 
küzdenek. Vagyis kénytelenek vagyunk be-
vallani, hogy a szó szoros értelmében éhe-
zünk fázunk ;és rongy.oskoduhk. Mert sa já t 
hibánkon kivül a mindnyájunkat érintő vi-
lágháború miatt j ütöttünk az elemi nyomor-
ba, s mert nekünk nincs, módunkban magun-
kon seb egysein segíteni, s mert a. kormány 
sem fele ékezhetik meg arról, hogy mi az or-
szág közigazgatási és végrehajtási hatalmá-
nak hűséges, becsületes és odaadó hivatal-
nokai voltunk: kénytelenek vagyunk bár fá jó 

! szívvel a Magas Kormányhoz a rendkívüli 
időkben rendkívüli segélyért fordulni. Nem 
óhajtunk ezúttal sem korábbi sérelmeinkre 

! visszatérni és nem akar juk szenvedéseinket 
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