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litotta az embereket: ágyukká öntve dörgve 
kiált majd az ellenség felé. Elindul 
a bánatos lélekharang is, hegy halált szórjon 
az ágyuk tónk álból. A templcjmtornyolk 
csöndje is segítségére siet a hazának és az 
elnémult harangok is megtanulják a csata-
kiáltást. A háborúnak is van poézise: a ha-
rangok út ját ennek a költészetnek a legszebb 
virágai hintik be. Most a harangok utján is 
vérrózsáik terenmeik, amelyeknek szirmiat a 
hazaszeretet lés áldozatkészség festette pi-
rosra. 

— Bombákat a szegedi paprikából. A 

P. H. irja: Azok száma, akik a háború be-

fejezése és a diadalmas béke érdekében öt-

leteket szülnek s ilyetéín szellemi termé-

keikkel minket tisztelnek meg, ismét meg-

szaporodott egygyel. Legújabb hiviink azt 

irja, hogy már hónapok óta motoszkál agyá-

ban az a kérdés, liogy vajon nem lehetne-e 

a magyar, különösen pedig a híres szegedi 
paprikát hadicélokra fölhasználni, hogy az-

után annak segítségével zuzzuk agyon az 

eilenünk támadó hadseregeket. Erre a föl-

vetett és senuniesetre sem mindennapi kér-

désre határozottan igenlően fejel meg s 

mindjárt megállapítani véli, hogy ha már 

van gulyás-ágyunk, szert tehetnénk paprika-

bombákra is. Erős hittel ad kifejezést ama 

meggyőződésének, hogy ha srapnelleket és 

a többi nagyobb kaliberű lövedékeket erős 

paprikával töltenék meg s ugy rendeznék a 

dolgot, fiogy azok az ellenség fölött kellő 

időpontban robbannának föl, akkor a bom-

bákkal lehulló és szétszóródó paprika az 

ellenünk küzdő katonákat nemcsak a célzás-

ban, de a támadásban is megakadályoznák, 

mert a szemükbe jutó csípős magyar fűszer 

hatása alatt képtelenek volnának szemeiket 

nyitva tartani s annak hasznát venni. Az 

ötletes ur, aki alighanem számit arra, hogy 

az elfogult hadvezetők nem nagyon fognák 

sietni a paprika-bombák készítésével, az 

esetre, ha bombákat nem gyártanának, azt 

is teljesen kielégítőnek és célravezetőnek 

tartaná, ha a repülőgépek vezetői néhány 

zsák paprikát vinnének föl gépeikkel a ma-

gasba s onnan ezt a csipős jószágot az el-

lenség fejére hintenék, hatalmas krákogást 

és tüszkö'lést idézve vele elő. Amig pedig 

ellenfeleink a tüszköléssel volnának elfoglal-

va és csakis a saját maguk bajával foglal-

koznának, könnyű szerrel elverhetnénk raj-

tuk a port. 

— 270 hadifogoly érkezett. Csütörtökön 

éjjel 270 hadifogoly érkezett Szegedre. 164 

fogoly Alsótanyán szállt le; 106 ember Fel-

sőtanyán fog dolgozni, 53 pedig a rókusi 

fekete földeken lesz beosztva. A most érke-

zett foglyokkal együtt összesen nyolcszáz 

hadifoglya van a városnak. 

— A szegedi zsidó árvaház részére a 
Szeged-Csongrádi takarékpénztár 50, a Sze-
gedi Hitelbank 30, a Kereskedelmi és Ipar-
bank 25 és a Takarék és Hitel részvény-
társaság 30 koronát adományozott, amiért a 
nemes adakozóknak ez uton; is köszönetet 
mond az árvaegylet elnöksége. 

— Pályázat a makói kántori állásra. A 

humortól duzadó pályázat érkezett a makói 

polgármesterhez, a .megüresedett kántori ál-

lásra. A (Méltóságos főpolgármester úrhoz" 

címzett pályázatot itt közöljük: 

Méltóságos főpolgármester ur! 

A imáikéi népkáptalan örök-város-város-
házátíak 'ősiősjog .fidytcuosóágot hizonyiitó 
alkotmányos koraihaladó köteles: örök ház-
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képes törvényi értékében hódolva, .mely lió-
doltató és örökkévalóságba fejlődő képes 
életérték súlyával az örökösházaink belvilá-
gában baladó képességünk erényérdem érté-
két kis és nagytér időkre jól körvonalozza, 
mint hivatalos jog értékét s ezt Ház fokoza-
tokban fejezi ki: fér, idő, nem 'faj skola.i és 
társulás azonosított müfclki anya könyvével, 
mely az ősi ember terniellő anya könyvvel 
szigorú törv. és term. illetőség igény kereseti 
bevallást, térhez kötött fogyó és szövő tudo-
rra szerves é sszerv nélküli nyert .és ipar te-
met nyit egyetemes azonosítással a testi ós 
lelki égi és földi szükségleteink kielégíté-
sére Ház fokozotok: asztal-ol tár-h a tár ima 
értékkel egy egy egyetemek tő ház értékben 
ősiősjog folytonosság szakadatlan láncolatá-
val biztosítja egy örökké való tagba fejlődő 
képes létjogosultságért ház képességet bizo-
nyítva. E imai tér idő érték körén mely hala-
dó képességünk erényérdemértéke ez öli 
Népkáptalan város tér idő mértékben pályá-
zom meg. Makó város felekezeti r. katb. kán-
toriája az örök város-városházában fejlesz-
tőleg. 1. IE felekezet: asztal-oltár-ima érték 
foka Ház képességgel: Hitre alapítót t-e s 
az ősi Őís jog folytonosság birási bián most 
élni nem tudott vagy nem tud ne mely enél-
fegva a mult agodaímal a jövőt reményte-
lené teszi meg az állapotában tudományos 
de tudás bián Hitre alapított: asztal-oltár-
ima értéke kölcsön értéke-e a várostól fai int 
kegyedtől? 2. iHa az ősi ős jeg folytonosság 
fen tartása kizár minden multat és jövőt s 
csak azért mivel ősjogi fentartással szaka-
datlanul,.— most élt s tudélni ugy ez a tudás 
köré asztal-oltár ima értékkel tér, időt ma-
iasz 'képessen jól körvonalazott, az örökké 
válóságba fejlődőleg a létjogért Mily tér 
időben vagy tér és időfölötti értékkörbeni 
élünk? 3. Ha lenne ez ős jog folytonosságot 
fenntartó Makó város Népikáptalanságnak: 
tér, idő, iskolai, társulás, nem, faji egyete-
mesítő, .miifoki anyakönyvvel korralhaladó 
köteles jogfolynmottságot bizonyító azonos 
embert termel lő anyakönyvi értékkel biró 
jelöltje ki asztal oltár ima értékkel egy s 
azonos örökkévalóságba fejlesztett örökössé 
ugy felkérem az esetben értesítenének, hogy 
hajlandóiké. Makó város Népkáptalana kor-
ral haladó jogfolytonossága érdekében ta-
nya kántoripáján a mai haladó érték körém 
azonosulással kántoriát nyitni ,s ez illeték 
érték fokozat mint állás mily értékben lesz 
Makó város színterén pályázható igény ke-
reseti vallomással, illetőséget bizonyító 
malaszt betermellendő érdekével; már annál 
is inkább mivel Szeged város Apáli körében 
is von ősibb idősbített ősjogi szabadfernnellő 
jogfolytonosságunk az ősi Csanádba fejlődő-
lég élőjogokkal kik Szegid körén élünk. Egy 
Van is az ősi Makó városba alsó és felső ház 
feletti tinedusos képesítést bizonyító oklevél 
értékünkre nézve létjogosultságot eredmé-
nyező .malaszt eszközeim gyakorlativá tétele 
céljából az örökváros kis tér idő színvonalán 
ug.v mint fokozataiban. A fenti Örökös-Ház 
(Méltósága előtt hódolva kérésem ismétlése 
mellett maradtam. Méltóságos Polgár-Mester 
urnák. Szolgálat készen: Tóbán, 1916. évi 
március 18-án. R . . . A ... oki. kántor. 

—- Tanuljunk idegen nyelveket a Városi 
Nyelviskolában. Telefon 14—11. 

— Megbüntetett kenyérárus. A kihágási 
bíróság pénteken nyolc napi elzárásra ós száz 
korona pénzbünttósre itélte Halasi Lászlóné 
kenyérárus asszonyt, mert utalvány nélkül 
is árusított kenyeret. 

— Egy kiló borjúhús hét korona. Rad-
ványi Béla feljelentette Borosku Sándor mé-

szárost, mert egy kiló borjúhúsért hét ko-

ronát számított. A hust Takács József mé-

száros-segéd, mérte ki, akit pénteken vont 

felelősségre dr. Temesváry kihágási biró. 

A bíróság nyolc napi elzárásra és (ji napi 
elzárásra, átváltoztatható száz korona pénz-
büntetésre itélte az árdrágító mészáros-segé-

det. 

Igazgató: VAS SÁNDOR. Teleion 11-85. 
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Számozott helyek. 


