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előadták Hamletet. Az írója talán tagja volt 
valamelyik itteni egyesületnek'? 

Én: Nem lehetett, mert a jövő hónap 23-
f® lesz 300 esztendeje, hogy meghalt. Az 
ilyen irónak is elő lehet azonban adni a da-
rabját, mert az ilyennek jogdíj fejében még 
48 koronát sem kell fizetni. 

A fahonvéd: A színházaknál, tudom, saj-
nálják, hogy kevés az ilyen Írók száma. Hun, 
Hát 300 esztendeje már .meghalt! 

Én: (Meg az. szegény. Azt mondják, hogy 
nines neki csöndes nyugalma. 

A fahonvéd: Ugyan miért? 
Én: Állítólag azért, mert megfordul a 

sírjában, valahányszor a vidéken egy-egy da-
rabját előadják. Még az a szerencse, ihogy 
nem kell gyakran megfordulnia. — No. isten 
megáldja, dicső honvédunk! 

A fahonvéd (lelkesülten): Tsten, áldd meg 
a magyar t ! (A kedve vidámságra fordul, az 

"'ea ragyog, a szeme a boldogság könnyétől 

csillog. Majd pipára gyújt és egyre eregeti 

« gondűző füstöt:) 
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A török Vörös Félhold képeslevefezö-

tapjalt 20 fillérért árusítja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Háborús kérdések. 
SVdandra és társai — ők mondják — 

emelt fővel hagyták ott a hármasszövetséget 

és emelt fővel állottak az antant oldalára. 

Szóval Salandráék az árulás tizedik hónapjá-

ban, miutánj rengeteg olasz vért és életet ál-

doztak fel semmiért, még mindig büszkék 

árulásukra és dicsekednek vele. Vájjon nem 

jut ezeknek a jó uraknak az eszébe, hogy az 

akasztóiavirágnak, mikor ott lóg a tövén, le-

konyul ,a feje? 
* 

• 

Sokszor láttunk hon rédtisztoket császári 

koronás gépfegyver jelvénnyel a zubbonyuk 

hajtókáján. (Kérdem: ezek a honvédtisztek 

közös csapat ok hoz va nnak a liábor utartamána 

beosztva? Vagy a magyar ötvösök, rézműve-

sek és bádogosok már mind a fronton vannak 

és nem érnek rá magyar királyi koronás 

gépfogy ver jel vényt készíteni? Vagy ia méz-

es féminség következménye ez? Avagy — 

amit hinni nem szeretnénk — iaz illető ílion-

védtijszték Imagánszenvedélye az a császári 

koronás gépfegyverjelvény? 

* 

Verdun körül már egy hónap óta folyik 

a némtet offenzíva. Legutóbb Verduntől nyu-

gatra Malancovrtnál és Avocovrtnál értek el 

a németek sikereket. Erre Pe,tain, a verduni 

francia csapatok főparancsnoka azt mondta, 

hogy a németek ezeket a sikereket azért ér-

ték el, mert meglepetésszerűlvg támadtak, 

külömben a franciák odahaza legyenek nyu-

godtak. Kérdem: akad-e az antantnépek sok 

milliója között egyetlenegy olyan futó-

bolond is, akivel el lehet hitetni, liogy a né-

meteknek módjukban állott, hogy .azon a 

fronton, >alhol egy álló hónap óta nap-nap 

mellett harcolnak az előhaladásért, meg-

lepetésszerűen támadhassanak? Vagy ha en-

nek dacára támadásuk csakugyan meglepe-

tésszerű volt, nyugodtak lehetnek odahaza a 

franciák? 
* 

A világháború az irodalom tárgykörét 

természetszerűen alaposan kibővítette. Uj 

szimek, nj bangó latok ós uj alakok jelennqk 

meg az irodalomban. Egyes írók színes histó-

riákat költenek, amelyeknek cselekvő hősei 

orosz tisztek vagy foglyok, szenvedő hősnői 

pedig magyar leányok ós asszonyok. Kér-

di, m: nem volna okosabb dolog az ilyen sze-

relmes históriákat, ha csakugyan megtörtén-

tek, meg nem irni? Ha pedig meg nem tör-

tének, amint a legtöbbről szinte oknyomozó-

an megállapítható, hogy nem történtek meg, 

nem kár, a fantázia játéka közben asszonya-

inkat és leányainkat ilyen koholt és perverz 

szerelmi históriák középpontjába állítani? 

-gi. 

— A 46-osok köszönete. Jéentettük, hogy 
dr. Somogyi Szilveszter polgármester Szeged 
közönsége nevében meleghangú táviratban 
üdvözölte a 46-osokiat San-Martinónál kivi-
vott sikereik alkalmából. A 46-osok nevében 
Genzinger Eerene ezredparancsnok most a 
következő átiratot intézte a polgármester-
hez: 

— Szülőföldünkről érkezett megemlékező 

kedves szavait, a melyek tón igen t iszol t Pol-

gármester ur Szeged város közönsége nevé-

ben a f. hó 13-iki harcokban kivívott sikere-

inkhez szerencsét kivan, nagy örömmel vet-

tük. Édes megnyugvással tölt el bennünket 

az a tudat, hogy a hozánktartozók a távolban 

is szeretetteljes gondjukkal öveznek ós ilyen 

módon benső szeretettel követnek sorsunk-

ban és fegyvertetteinkben. Mi, Magyarország 

fiai, büszkék vagyunk arra liogy megmutat-

hattuk a Monarchia szép országai után mo-

hón kapkodó hitszegő ellenségnek, él még 

bennünk őseink vitézsége és hősi szelleme. Ez 

lelkesít és azon megingathatatlan erővel tölt 

el tóniinket, amellyel legfelsőbb hadurunkért 

és szeretett Hazánk nagyságáért hűségesen 

kitartunk a győzedelmes végcél eléréséig. 

Különös örömmel közölhetem Nagyságoddal, 

hogy a nagy sikereket igen kevés veszteség 

-árán vívtuk ki. 1 
* 

— A Malomíparosok közgyűlése Szege-
den. A vidéki malomiparosok országos egye-
sülete, amelynek Budapesten van a központ-
ja, a Back-malom meghívására ezúttal elő-
ször tartja a vidéken évi rendes közgyűlé-
sét. A közgyűlést szombaton délután négy 
órakor tartják meg a kereskedelmi és ipar-
kamarában báró Llatvany Károly elnöklésé-
vel. A közgyűlés többi résztvevői szombaton 
délben érkeznek Szegedre. A közgyűlés után 
este nyolc órakor a vendégek tiszteletére a 
Back-malom a Tisza-Szálló nagytermében 
banketet rendez, amelyre dr. Cicatricis La-
jos főispánt is meghívták. A társasvacsorá-
ra hivatalosak még: a város hatósága, a 
kereskedelmi és iparkamara, az ipartestület 
és a sajtó. A városi hatóságot dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester és Iíalogli Károly 
tanácsos fogják képviselni. 

— Németországban szigorítják az uzso-
rások büntetését. Berlinből jelentik: A szö-
vetségi tanács március 23-iki ülésén egy ren-
delet kiadását határozta el, amely által a 
legmagasabb árak megszabására az árföl-

bajtáscikra vonatkozó rendelet büntető intéz-
kedéseit olyképen módosítják, liogy a legma-
gasabb árak áthágásé tés az árfölhajásokat 

Hatásosabban lelnií majd megakadályozni. 

Különösen a pénzbüntetéseket oly módon 
f og j ák megha tá rozn i , hogy az elért nyereség 

dupláját fogtik kitenni. A z á l l a t á l l omány át-

tekinthetősége végett a szövetségi tanács el-
határozta, liogy április 15-én állatösszeirást 
rendel el. 

— Huszonöt vaggon liszt havonta Sze-

gednek. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 

pénteken délben érkezett vissza Budapest-

ről, ahol a város legsürgősebb ügyeit szor-

galmazta a minisztériumban. Szegedre azok 

részére, — mondotta a polgármester — akik 

nem rendelkeznek készletekkel, havonta hu-
szonöt vaggon 'lisztben állapították meg a 
szükségletet. Ezt a mennyiséget mindig a 

Haditermény r. t. fogja kiutalni. A kórházi 

ápolási dijak felemelése ügyében a belügy-

minisztériumban interveniált a polgármester. 

A miniszter kijelentette, hogy méltányosan 

fogja az ügyet kezelni. A város kétezer ha-

difoglyot kért, de csak kétszázhatvanat ka-

pott. Miután a foglyokra feltétlenül szükség 

van a gazdasági munkák elvégzésénél, a pol-

gármester megsürgette a hadifoglyok kiuta-

lását. A minisztériumba még nem érkeztek 

be a pontos adatok a hadifoglyokról, előbb 

bevárják a jelentéseket és ha lesz. hadifogoly, 

azokat a város rendelkezésére fogják bocsá-

tani. A földmivelésügyi minisztériumban 

megnyugtató választ adtak a rézgálic-kér-

désben és biztosították a polgármestert, hogy 

nem maradunk rézgálic nélkül. 

— Uj törvényszéki jegyző. Az igazság-
ügyminiszter dr. Mennyey Géza szegedi ki-
rályi járásbirósá'gi jogigyaikornokot, a szegedi 
Ítélőtábla elnökének fiát, a szegedi törvény-
szókihez jegyzőnek nevezte ki. 

— A Zsidó Nőegyesület kórháza meg-
szűnik. A Zsidó Nőegyesület a Kálvária-utca 

8. számú házban levő tisztiétkezőben ötven-
négy ágyas mintaszerű kórházat rendezett 
be, amely 1914. októberéten kezdette meg 
működését. A sebesült és beteg katonák ápo-
lása a katonai egészségügyi hatóság elisme-
rését a legteljesebb mértékben kiérdemelte. 
A Zsidó Nőegyesület tagjai, mint önkéntes 
ápolónők teljesítették emberbaráti .köteles-
ségeket. Minthogy a hadvezetőségnek az a 
terve, hogy az ápolás egyszerűsítése és meg-
könnyítése végett a kisebb kórházakat be-
szünteti, április 15-én a Zsidó Nőegyesület 
kórháza is megszünteti működését. A szük-
séges restaurálások után má.ius .elsejétől 
kezdve n Kálvária-utca 8. számú háziban új-
ból tisztiétkező lesz. , - - -
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>- Utalvány nélkül fiem szabad kenyerei 
árusítani. Dr. Szalay József főkapitány pénte-
ken .napiparane&han utasította a rendőrség 
tagjait, hogy a vendéglőket és kávéházakat 
szigorúan ellenőrizzék és azokat a helyeket, 
ahol utalvány nélkül szolgáltatnak ki kenye-
ret a vendégeknek, jelentsék fel a kihágási 
•bíróságon. 

— A feministák tagértekezlete. A Femi-
nisták Szegedi Egyesülete március :26-án 
délelőtt 11 órakor az egyesület Vár-utca 7. 
szám alatti helyiségében általános tagérte-
kezletet tart, amelyen .mint előadóik Gergely 
Janka a Nőtl-ztvó-elők Országom Egyesületé-
nek elnöke és Kubinyi Laura veszr k részt. 
Előadásuk tárgya felöleli mindazokat a 
szem pontokat, amelyek a dolgozó r í helvé-
tet, niuulkaértékének fokozását és érvényesí-
tését jelölik meg ma és a közel jövőtón. 'Fon-
tos egyéni érdeke tehát minJenkinek, hogy 
ezeknek az értékes előadásoknak meghallga-
tását el re mulassza és arra ugy az egyesü-
let tagjait mint azok vendégeit tisztelettel 
meghívja az elnökség. 


