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A török Vörös Félhold képeslevelezö-

lapjalt 20 fillérért árusítja az Országos Bi 

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Lila ruhás 
•angyalom, hercegnőin, szájad szögletében egy 
•szál ibolyával, amint kacéran suhan,sz át a 
korzón, gondolsz-e arra, milyen nehéz az élet. 
'Bocsásson meg, cli hercegnőm, hogy tegezem, 
de, — 1 essék elhinni — sokkal seeirtimimtáli-
s-abb ez igy. 

Heneegnőin, szokott-e néha eszébe jutni, 
hogy háború vau és ,az emberek, — a csú-
nyák — pusztítják egymást. Szokott-e néha 
a drágaságra gondolni, jut-e vájjon az e-zé-
be, hogy anég az ibolya is megdrágult. Na-
gyon kérem, hallga&sou meg és no fogyassza 
oly mohón nz ibolyát, ha hallott is n tán az 
ibolyafalóról. 

Az ihüilyaíaló, kedvesein, az — maga. 
íMegétkeai az ibolyát ós kegyetlen kis szive 
halkan veri a tik-takot. Az ibolyák megbizá-
sából szólok önhöz, nzo'k a szép, gyenge illatú, 
úgynevezett tavaszi hírnökök kértek fel, hogy 
ütta-gáeskát niegkérji n i valamire. 

Félve fogok hozzá, nem szereteik kérni és 
ha már anagától kell kérnem, oh hercegnő, 
akkor a nragmii alázatos kérelmével zeret-
nék előhozakodni. Ön nem 'ismer engem, fa-
natikus !bivét, mégis bátran állok ön elé, — 
bárcsak ékesszólást adna erre az alkalomra 
a 'Mindenható — és imigyen beszélek: 

— Hercegnőin, ne egyen ibolyát, bár az 
ön lényéhez ez sok,kai inkább pas-zol, mint 
akár a sertéskaraj pirított burgonyával. 
Gondolja .meg, hogy i?gy csokor ibolya hu-
szonöt vasba kerül s most a háborúban spó-
rolni kell a vassal, az ellenségeink számára. 
Ugy ke megígéri nekem, ugy-e nem haragszik, 
hogy közbeszóltam és nem ítélt el. amiért 'a 
kis ibolyák szerény kérését közvetítettem. 
Nemi szabad pazarolni, ha még olyan jól is 
áll szép kerek kis pofi kajához az a szál 
ibolya. 

Ne mondja, begy rossz fin vagyok, néni 
is lehetek, hiszen a virágot, — magát — sze-
retem és alki a virágot... ,a többit tetszik 
tudni. Tegye ide apró fehér kezét az én be-
csületben megőszült vén tenyerembe és szo-
rítsunk, — gondolatban — kezet, — ugy-e 
Megígéri I 

Köszönöm hercegnőm, bogy ilyen nyu-
godtan meghallgatott; ne nehezteljen rám 
és jussak néha az eszébe, gondoljon arra ,az 
öreg bácsira, aki annyira szereti magát, liogy 
a, szabályok értelmében már legalább négy 
izbeu kellett volna öngyilkosságot elkövetnie. 

Ttigyjc cl, oh hercegnő, mennyire örven-
dek, bogy nem tartozom az Azrák törzsébe. 
Azok ugyanis meghaltak, ba szerettek, én pe-
dig szeretek és élni akarok a szerelmemért, 
Csak volna már egyszer rám appetitusa, no-
csak .mindig ibolyára. 

— Véglegesen aláírták a román teimény 

eladásáról szóló szerződést. Bukarestből je-

lentik: Az osztrák-magyar és német kon-

zorciumnak eladott százezer vaggon romá-

niai termény adásvevési szerződését kedden 

véglegesen aláirtuk. A romániai központi 

kiviteli bizottság nevében Konstantineszku 
Sándor, a koronauradalmak minisztere és 

a bizottság elnöke, Greceann Demeter és 

Eneszku Fotin, a bizottság kiküldött tagjai 

irták alá a szerződést. Az osztrák-magyar 

és német konzorcium részéről Oífenheim 
Miklós, Klein Gyula és Melchior Károly 

szerepelnek mint aláirók. 

— A város javadalmi bevételei februárban 

A javadalmi bizottság kedden délután -Ba-
logh Károly pénzügyi tanácsos elnöklése 

alatt ülést tartott. Az elnök a város februári 
javadalmi bevételeit ismertette a bizottság-
gal. A bevételek végösszege 20938.66 koro-
nával kevesebb, mint a mult év februárjá-
ban. Állami bor- és liusfogyasztási adóban 
befolyt 28576.22, városi fogyasztási adóban 
9391.77. hidvám díjban 3451.48, helypénz-
dijban 5785.16, vágóhídi di.iban 16675.86, 
vízhasználati díjban 25473.12, fürdődi.iban 
5931.34 korona. Feltűnő a csökkenés a bor-
os liusfogyasztási adójövedelemben. miután 
1916 februárban 21692.35 koronával keve-
sebb volt a bevétel, mint tavaly februárban. 
A februári összes bevételek az idén 115954.47 
koronát tesznek ki. 

— H sközpont Németországban. Berlinből 
jelentik: A hadsereg és a haditengerészet, 
valamint a polgári lakosság hussziikségle.e 
fedezésének biztosítására a szövetségi ta-
nács mai ülésében kibocsátotta a húsellátás-
ról szóló már bejelentett rendeleted. A ren-
delet szerint birodalmi központot állítanak 
föl a német birodalomnak hassal való el-
látásúra. Az uj intézmény, amelyet meg-
felelő fölhatalmazásokkal látnak el. meg 
fogja határozni- a községek számára meg-
engedhető iparszerü vágó mértéket. A vi-
déki hatóságoknak kötelességük a vágásra 
szolgáló állatok megszerzéséről gondos-
kodni. 

— Megnyílik a Zsófia Napközi Otthon. 
A szegedi katholikus Nővédő Egyesület Nap-
közi Otthona és óvodája (Korona-utca. IS' 
március 29-én szerdán reggel megnyílik. 

— Amikor az őrmester szervezi az ének-

kart. Egy szabadságra jött szegedi tiszt beszélte 

cl az alábbi 'érdekes é.s humoros apróságot: 

Egy front mögötti faluban voltunk tartalék-

ban. Szombat délután a századparancsnok ki-

adta az őrnisternek a parancsot, hegy holnap 

tonipkanezás, tehát gondoskodjék barango-

lókról s lehetőleg arról is, hogy legyen tem-

plomi ónok. [Másnap a század sorakozott és 

az őrmesternek csak most jutott eszébe a 

tegnapi parancs. De hamar feltalálja magát: 

— Akik énekelni tudnak, azok lépje-

nek elő! 

Előlépnek. Az őrmester kettős rendekbe 

állítja őket, mert síikta-n voltak és kezdi: 

íEgy, kettő — első tagpár, ti lesztek a ha-

rangozok. 

Egy, kettő — második tagpár, ti lesztek 

az első tenor. 

Egy, kettő — harmadik tagpár: második 

tenor-. S ugyanígy osztotta be a negyedik és 

ötödik tagpárt is első, illetve második bu-z-

szusttak. És .inert a mai háborús világban 

ismét történnek csodák, — beszéli tisztünk — 

rég hatott meg templomi ének annyira, mint 

az igy összeállított énekkaré. 

— A Szegedi Zsidó Nőegyesület elnöke, 
özv. .Holtzer J a kaimé ez utón is felkéri azo-
kat az úrnőket, akik a csecsemő-látogatást 
végzik, hogy csütörtök délután fél ötkor a 
szent egyleti irodában tartandó értekezleten 
megjelenni szíveskedjenek. 

— Hadiárvák felvétele Elismerésre méltó 

az a tevékenység, amelyet a Szegedi Katho-
likus Nővédő (Egyesület a .hadiárvák érdeké-
ben kifejt. (Az egyesület nemcsak segélyezi az 
ár ván maradt gyermekeket, 1 tanéin alapít-
ványt is létesített számukra és most abba a 
kellemes helyzetire jutott, hogy a hadiárvák 
elhelyezéséről is gondoskodhafrk. Az egyesü-
let elnökségének a megkeresésére ugyanis 
Fehér rá rj) Co testi ne készséggel adta hozzá-
járulását ahoz, hogy boldogult édes anyja 
által Horgoson alapított árvaházban az egye-
sület jelölése alapján tiz hadiárvát fölvegye-
nak és azokat 16 éves korukig neveljék. Az 
egyesület elnöksége most felhívja mindazo-
kat az özvegyeket, akik hadiárváikat a jel-
zett árva házba óhajfák elhelyezni, hogy ez-
iránt! kérvényeiket mielőbb ,az elnök- éghez 
(Korona-utca 18) juttassák. 

— Jótékony adomány. Meisl Ignác, keres-
kedő száz koronát bocsátott a polgármester 
rendelkezésére azazl a kérelemmel, liogy ez 
az összeg a csengelei vizkárosultak, a rok-
kant katonák és a hadiözvegyek és árvák kö-
zött. szétosztassák. 

— Bölcs bolondság. Két-három évszázad-
dal ezelőtt teljességgel lehetetlennek tartották 
azokat a dolgokat, amelyeket a technika cso-
dálatos fejlődése kultinállmnányunk birto-
kává tett s amit a mai kor gyermeke szinte 
természet esnek talál. Titokzatos fantomként 
élt egyik-másik tudós vagy félmiivelt különc 
fejében nem egy dolog, ami ma reális való-
ság. Ha valamelyik tudós vagy különc fog-
lalkozott is egy-egy olyan problémával, 
auiely ma nuír .megvalósult, ördöggel és bo-
szorkánnyal cimboráiénak tartották és ba 
nem is került az illető a máglyára, legalább 
is kitették az Ördögűzés procedúrájának. 
1683-ha.n .megjelent Frankfurtban egy érde-
kes könyv, amelynek cime magyar .fordítás-
ban: „Bolondos !:öle>-t-séi? és böles bolond-
ság", melynek szerzője dr. Becher Joakim 
János, aki ebben bájos naivitással a repülés 
problémájával is foglalkozik és a repülést 
meg r aló Áthat ónak tartja. Ellenben makacs 
dlenfele, Ly.ua jezsuita páternek, aki a repülő 
hajók eszméjét veti fel, amelyeknek a segít-
ségével a levegőben usz-ni akart. Ezeket a ha-
lókat olyan gömbökkel akarta a -levegőbe 
emelni és ott járatni, amelyek könnyebbek 
az atnió-zféra levegőjénél. ..Szeretnék egy 
ilyen iLar i páter-féle gömböt látni — gúnyo-
lódik IBecher dr. — amely üresen és magától 
tud a levegőbe emelkedni és azt, hegy .még 
magával is vigyen valamit, pl. egy csónakot, 
cl is engedném. Az ily. n léghajó bizonyára 
a böles bolondságok közé tartozik." 

— Óvónők kinevezése. Jelentettük, hogy a 

közoktatásügyi minisztérium Szegeden négy 
állami o ved át szervez. Az óvodák céljaira <a 
város egyelőre bérelni fog megfelelő helyisé-
geket. A miniszter most értesítette a tanfel-
ügyelőt, hegy a négy állásra a következő 
óvónők t nevezte'ki: Zenge/j Ilona, Tóth Flé-
láné, Bártfai Szabó Józsa és Pető Károlyné. 

— Nők a bankok közgyűlésein. Van Sza-
badkán egy egészen szerény kereteik között, 
de — a szabadkaiak megítélése szerint — 
>ikeré- n működő pénzintézet: a Szabadkai 
önsegélyző Szövetkezet. Ez a kis pénzinté-
zet vasárnap tartotta meg annak rendje és 
módja szerint ez idei közgyűlését, amelyen 
eltörölte az alapszabályoknak azt a rendel-
kezését, begy a nők saját személyükben a 
közgyűlésen nem vehetnek részt. 

— A Vörös-Kereszt közgyűléséről keddi szá-
munkba iit tudósi t ássál kapcsolatban dr. 
Aigner Károly, ellenőr annak a közlését 
kérte tőlünk, bogy a közgyűlésen a számadás 
egyes tételeiről ő kért felvilágosítást. Ezt 
azért volt kénytelen a közgyűlésen megtenni, 
mert katonai szolgálatának teljesítése ' miatt 
előb nem tehette. 

— Be kell szállítani a rekvirált kukoricát. 

Azok. í kiknél rekvirált kukorica van, kész-
leteiket március 31-ig kötelesek a Haditer-
rnény r. t. megbízottjának, a fiacfe-malom-
nak beszállítani. Aki ennek a rendeletnek 
nem tesz eleget, két hónapi elzárással és 
60d korona pénzbüntetéssel sújtható. 

— Megrágalmazott ál lomásfőnök. A mult 
év elején a szabadkai államvasuti üzlet-
vezetőséghez névtelen feljelentés érkezett, -St 
melyben Bárd Ferenc állomásfőnököt azzal 
vádolták meg. hogv zsákszámra hordatja el 
a gabonát a vasúti raktárból és a személy-
zettel brutálisan bánik. A Máv. vizsgáló 
bizottsága megállapította, hogy a levelet 
Bisnyci Istvánná és Komán Sz vet?) zár né 
vasúti málházok feleségei .irták. A törvény-
szék a két asszonyt rágalmazás miatt 3—3 
napi fogházra itélte. Kedden foglalkozott a 
feleUtezésse! a szegedi ítélőtábla és a tör-
vényszék ítéletét hatályon kivül helyezve, a 
vádlottakat felmentette, mintán azt, hogy 
a leveret ők irták, tagadásukkal szembén 
nem lehetett beigazolni. 


