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| na lenni és ideges volt, ha a fiu nem tar- | 

totta be a találkát. Ilyenkor leveleket irt a 

Üunak, szemrehányásokat tett, hogy már 

nem szereti és kérte, hogy keresse fel. Egy 

"yen levelet az iskolában olvasgatott a fiu, 

amit az igazgató észrevett és elvett tőle. 

A diákot megbüntették, ezt elmondta a lány-

I "ak, aki ettől a perctől kezdve mindig attól 

felt, hogy megtiltják, hogy a fiúval talál-

kozzék. Március 13-án tudatta vele a diák, 

hogy a levelet meglátták, tizennegyedikén 

Fehér Ilona már nem volt az élők között. 

A szerelmes kis diáklány szülei pénte-

ken este Szegedre érkeztek, liogy a teme-

tésről gondoskodjanak. 

HIREK 
0000 

A török Vörös Félhold képeslevelező-
!aP]alt 20 fillérért árusítja az Országos Bl 
2°ítság, (Budapest, képviselőház.) 

Könyvet a harctérre! 

Minél tovább tart a háboru, annál siiriib-
t e " hallható a harctéren levő katonák kérő 
szaya, hogy küldjünk nekik olvasni valót a 
'ovészárokba. A könyv a legjobb eszköz 
tama, hogy összeköttetést teremtsen a messzi 
jdegenben táborozó katona és szülőföldje 
között. A katonai parancsnokságok ismétel-
ten megállapították, hogy az olvasás íel-
hinöen j ó hatással van a magyar csapatok 
jellemére, mert a pozíciós harc egyhangú-
sága közepett is megvédi őket a fásultságtól 
ós fokozza lelki erejüket. 

Miivel a csapatok eddig csak szórvá-
nyosan és rendszertelenül tudtak magyar 
könyvekhez jutni, az országos Hadsegélyző 
bizottság és a Vörös kereszt egylet közös 
mozgalmat indítanak oly célból, hogy az 
ellenség előtt álló magyar katonákat rend-
szeresen ellássák olvasmányokkal; 

Tisztelettel kérjük a vidéki magyar 
sajtót és a müveit olvasó közönséget, amely 
a háboru folyamán már annyi megkapó jelét 
adta nagyszerű áldozatkészségének, hogy 
támogasson minket hazafias, emberbaráti és 
kulturális szempontból egyesült fontos vál-
lalkozásunkban. A közös nagy cél érdeké-
ben szükség van erre az ujabb áldozatra is. 

Mindenkimik vannak otthon könyvei, 
füzetei és képes újságjai, amelyek régóta 
érintetlenül és haszonnélkül hevernek a pol-
cokon és amelyek valódi kincsesé lesznek, 
'ha a harctéren levő katonák kezébe kerül-
nek. 

Tisztelettel -és hazafias bizalommal kér-
jük Magyarország nemes érzésű hölgyeit 
és lelkes tanuló ifjait, hogy gyűjtsék össze 
otthon és ismerőseik körében az ilyen nyom-
tatványokat és ajánlják fel a harcoló kato-
náknak. 

A nagylelkű adományokat a Szeretet-
adomány osztály Budapest, V., Lipót-körut 
1. szám veszi át és továbbítja az ellenség 
előtt álló csapatoknak. A kir. posta díjmen-
tesen szállítja a küldeményeket, ha a cso-
magra ráírjuk, hogy „Szeretetadomány a 
harctéren levő katonáknak, portómentes." 

Amit erre a célra áldozunk, azt Magyar-
ország fegyverben álló ifjúságának adjuk, 
a nemzet virágának, amely csodálatos áldó 
zatkészséggel .védi meg hazáját és mind-
annyiunk életét és vagyonát. 

Az országos Hadsegélyző Bizottság és 
a magyar szent korona országainak Vörös-
Kereszt Egylete megbízásából: 

Herczeg Ferenc. 

Háboru a vendéglőkben. 
Semleges területe alig van a háborúnak; 

pusztító és romboló szellemével utat tör 

mindenüvé. A vendéglőkbe is odafurakodott. 

Kárörvendő vigyorgásával ott settenkedik a 

konyhában, ahol megelógülten nézi a vendé-

gek számára készülő kisebb, de drágább ada-

gokat és legszebb elégtétele ós diadala akikor 

van, mikor a hústalan napokon még ezekből 

a kisebb adagokból sem jut. Ott bujkál a 

söntésben a söröshordók között: rendben van 

minden; elég drága a sör is. 'Bekukkant az 

éléskamrába is: ez szintén tiszta élvezet, a 

bélkés idők bőségét már csak hirhől ismerik 

a jobbára üres állványok ós zsirosbödönök. 

Miután a kulisszák .mögött jól kiszór akozta 

magát, befordul az étterembe, ahol fölényes 

mosollyal fogadja a vendégeik bosszús arcát. 

A főpincér alázatosan hajlong Előtte, a ki-

szolgáló leányok i boly ácsok orral kedvesked-

nek neki, a pincérek nyájasan mormogják el 

a legújabb kiadóm illemkódexből külön e 

óéira — ós a vendégek részére nem ha-znál-

íató jeligéjű — betanult szavakat. A diszes 

fogadtatástól meghatódottan (mert a hábo-

rúnak is van szive) le akar ülni az étterem-

Kín, mint mindennapos vendég. 

— Mindent, ó hatalmas Szellem! csak ezt 

ne! — kiáltja a főpincér ós az asztalokon el-

helyezett tilalomtáblák zengik hozzá az el-

riasztó Ikórust. IMagáuos abouens számára 

nincsen hely. Mindent kaphat, amit csak 

adunk, de leüly.ni nem lehet. Egy személynek 

nem tarthatunk fenn helyet, a háboru óta ez 

igy van. De talán tessék társulni valakivel 

és főként olyannal, aki inkább iszik, mint 

eszik ós akkor kap asztalt, másként nem. E 

tekintetben még önnel (most már igy: imt 

önl) ísern tehetünk kivételt. Mert lássa csak 

prédikálja tovább a főpincér — a háboru 

óta több vendéglő kiszenvedett a boldog fel-

támadás reményétón és mi, kevesek, akik 

életben maradtunk, önmagunk alkotjuk a 

szabályokat. Ha nem tetszik, tegyen róla! 

háboru szelleme eleintén zavartan né-

zett körül, de csakhamar visszanyerte hideg-

vérét és elmenőben gúnyos kacajjal szólt: 

— Jól van, kedves .főúr, majd társul sze-

gődöm a (Békéhez, azzal együtt bizonyára én 

is ikajiok egy szerény helyet az én szellemem-

től gőgös étteremben. 
(-ák.) 

— Lázár György emléke. A Dugonics-

Társaság tudvalevőleg elnökének, dr. Lázár 
György halálának első évfordulója napján, 
január 30-án Lázár-emlékünnepet rendezett. 
Az emlékünnep értékes számait most kötet-
be foglalva kiadta a Dugonics-Társaság, 
hogy ezzel is adózzon néhai nagy elnöke 
emlékének. 

— A kávé ára Szegeden. Kaptuk a követ-

kező sorokat: Igen tisztelt szerkesztő ur, 

ismét önökhöz -fordulok kérdésemmel, ab-

ban a reményben, hogy ha soraim a lapba 

kerülnek, talán illetékes helyen is szóváte 

szik és meggátolják a kereskedőknek a kö-

zönség zsebje ellen irányuló ujabb támadá-

sát. Sok szó esett már arról, hogy a háboru 

folyamán milyen indokolatlanul emelték sok 

élelmicikk árát. Kétszeres, sőt háromszoros 

árat fizetünk sok olyan élelmicikkért, a 

melynek áremelését a már megszokott nó 

tával indokolják, hogy hát minden olyan 

drága. Igy hát fizetni kell, fizetni, amig a 

türelmes és a helyzeten változtatni nem 

tudó közönség végkép bele nem fárad. A 

közönségnek ezt a rezignációját sokan biz-

tatásnak veszik arra, hogy hát lehet még 

jobban is préselni, csak uj módot kell keres-

ni rá. Kávét például ihetek óta nem lehet a 

kereskedésekben kapni. Nagy protekcióra ad 

egyik-másik kereskedő jó árért kilónként 

14 koronától fölfelé. Ezzel szemben a Meinl-

cég szegedi üzletében is 7.60 és 8 koronás 

pörkölt kávéból nem győzik a nagy szám-

ban jelentkezőket kiszolgálni. Csak pörkölve 

és nyolcadkilónkint adnak, hogy minden 

jelentkezőt -kielégíthessenek. Kérdem én már 

most t. szerkesztő ur, mért srófolják föl má-

sok a kávé árát akkor, amikor ők is bizo-

nyára megtalálnák a megillető haszont 7.60 

és 8 koronás árak mellett is. Köszönet t. 

szerkesztő urnák a közlésért. Egy olvasójuk. 
— Amikor Szegeden még hat korona 

volt egy hízott liba. A mostani rettenetes 

drágaságban és az élelmiszer-uzsora korsza-

kában az olvasó a fenti cim láttára bizonyá-

ra azt hiszi, liogy az elmúlt évtized egyik 

csöndcs tavaszi szezonjában volt a hizott liba 

ilyen ..horribilisen" olcsó. Periig erről szó 

sincs. Véletlenül 1914 szeptemíh-r 25-ikéről 

Ikerült kezünkbe egy piaci árjegyzék, ame-

yet annak idején a szegedi rendőrség adott 

ki és a háboru második hónapjában való 

élei miszer-ára ka't t a rtalmazza. Leközöljük 

most az árjegyzéket annak a megállapításá-

ra, hegy -másfél év alatt bírták felhajszolni 

az egye- élelmiszereket a mostani árakra, 

.melyek 3—100 százalékkal magasabb az 1914 

szeptemberi áraiknál. A piaci árjegyzék a kö-

vetkező: 

Hizott liba db ja (5— 9, Sovány liba 3.—, 
5.20, izott kacsa 2.70—3.20, Sovány 1,20-4.80, 
Csirke 1.10—1.0, Tyúk 1.66—1.80, Pulyka 5.8(1 
6.40. Káposztafej —.06—.08, Káposzta sava-
nya kilója —.14—.18, Krumpli —.05—.06, 
Gyökér —.12—,14, Sárgarépa —.12—14, Tor-
ma —.46— .60, Fogliagyma —.00—.00, .Vörös-
hagyma —.15—j20. Marhahús sütni 1.40—1.50, 
Marhahús levesnek 1.30—1.40, Marhahús pap-
rikásnak 1.20—1.30. Borjúhús eleje 1.80—2.—, 
Borjúhús hátulja 2.—2.20, Sertéshús 1.60— 
1.90, Zsir 1.(50—1.70, Juhhús 1.20—1.30, Tej 
litere —.18—.20, Tojás darabja — .06—07, Ke-
nyér (fehér) Ikilója —.40—.44, Kenyér (barna) 
—.36—.40 korona 

— A nagyböjti szentbeszédek A követ-
kező sorok közlését kérték tőlünk: 

Napról-napra nagyobb és több érdek-
lődés nyilvánul meg a Minorita vszent tem-
plom kedves 'Házfőnöke iránt. Oly nagy ke-
gyelettel várjuk mi keresztény hívek azt a 
szép szent beszédet, amit Szikra Lénárd, ház-
főnök ritka, kiváló szónoki tehetségével hir-
det. Oly szent érzéssel beszél a szószékről, 
hogy szem nem marad szárazon; ö megérzi 
mindenkinek, ami fáj, csak segíteni nem tud, 
mert nem lehet neki. Istenben való bizalom-
mal hízunk, a reményt sohasem adjuk fel, 
inig Öt látjuk, mert Ö nem hagy el bennün-
ket soha, mert ö, egyedül esak Ö az, aki sze-
retni tanítja feletórátját. 

— Bevetetlen területek Franciaországban. 
Berlinből jelentik: A francia kamarában iz-
galmas vita volt a bevetetlen szántóföldről. 
A lyoni Progrés jelentése szerint Meline 
földművelésügyi miniszter kijelentette, hogy 
a bevetett föld 3.394.000 hektárral csökkent. 
A helyzet rendkivül komoly s a legnagyobb 
fontossága van annak, hogy az elhanyagolt 
és parlagon heverő szántóföldeket minden 
körülmények között bevessék. Az ellenzék, 
különösen a szocialisták, a leghevesebben el-
lenezték az erre vonatkozó kormányjavasla-
tot. amelyet végiil 261 szóval 203 ellen elfo-
gadtak. 

— A harangok utja. A haza hivó szavára 
útnak indulnak a harangok is. Békésen 
csengő szelíd hangjuk, auiely imádkozni szó-


