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arra sem volt kíváncsi, mi van a német le-

vélben, leolvasta az arcunkról, 

'Megindultan néztük a párját sirató me-

nyecskét, alki egyre jobban jajveszékelt, majd 

lecsillapodott és a zokogástól megcsukló 

hangon kérdezte: 

— Tekintetes ur, ha mán itt vagyok, 

egyúttal elintézém ezt is. Tessék szíveskedni 

Megmondani, melyik hivatalban kell az öz-

vegyi segélyt felvenni. 

* 

A siró asszonyt nagyon sajnáltuk és 

készséggel álltunk rendelkezésére, a prakti-

kus asszony kizökkentett bennünket a han-

gulatból ; itom is adtunk felvilágositást az 

özvegyi segélyről. 
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A török Vörös Félhold képesfevetezfb 

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

A szegedi bohémtanya 

a Raffai-vendéglő. Az éttermek egy szobából 
állanak és annyi asztal vau bennük elhelyez-
ve, amennyi belefér, sőt talán eggyel több. 
Helyet nem igen lehet találni, de a koszt 
olyan, jó, hogy állva is meg lehet enni. Az 
«gyik asztalnál a bonviván ül. (Remekké sza-
bott svájifolt ruha van rajta, testtartása elő-
kelő, mozdulatai kecsesek, modora elbájoló 
és fölényesen természetellenes. Választékosan 
beszél, a pörköltet borpigyönyör-nek hívja, 
a Pájslit kellemes-szeletkének; a komikust 
rut isziba.rita váznak keresztelte el, inig a sört 
k-.ibzó bájital-náb nevezi. 

\A tenorista monoklin keresztül szemléli 
a rántott halat. A nagyit© üvegen keresztül 
dupla .adagnak látszik a finom potyka. IA te-
norista tuliboMőgsan közli a feleségével, aki 
viszont kedvélt operaénekesnője a színház-
nak: — 'Látja fiam, itt aztán lehet étkezni. 

iA natuhburs átszól a .uiásik asztaltól: 
— iM'i az, Ihogy étkezni? K i étkezik? 
— Maga, nem, öcsém, — mondja a teno-

rista, — de én igen. 
'A sarokasztalnál egy fiatal házaspár iil. 

Csendesen beszélgetnek és állandóan .csodál-
koznak. Keim akarják elhinni, hogy Cik most 
már férj és feleség. Pedig ugy van, hivatalos 
irás v,a.n róla az újdonsült férj zsebében, 

iA elöntésből víg- mulatozás zaja hallik he 
a belső szobába. Egy vasutas énekel, olyan 
szépen, llvogy a tenorista nak a torkán akad 
a falat. Az ének megszűnik, odakinn vesze-
kednek. 'A vasutas összeveszett egy társaság-
gal. A társaság egyik tagja kitárja az ut-
cára vezető ajtót és jelentőségteljes pillan-
tást vált a többiekkel. Megértettek: a. vas-
utast ki kell dobni. Nehezen fognak hozzá, 
egyik sem akarja ,az első lépést tenni. Köz-
ben a söntés egész kihűlt, a vendégek: rosz-
szalólag nézik a jelenetet. Az egyik metao bir-
ja tovább. Felugrik és stentori hangon, .rivall 
a társaságra: 

— 'Azt a nemjóját neki. Egy embert akar-
nak kidobni és az ajtót .egy hétig nyitva 
tartják?. 'Nyolcan vannak? Én csak egyedül 
vagyok, de nekem nem kell gondolkodási idő. 

A szónok ezzel megkapta a vasutast és 
úgy pillanat alatt a.z utcára helyezte. 'Aztán 
becsukta az ajtót, és mint .alki .jól végezte a 
dolgát visszaült -a helyér© és tovább ivott, 

'A bonviván, aki az ablakon keresztül 
szemlélte az épületes jelenetet, nem állhatta 
ráe.g, hogy igy ne szóljon: 

— 'Erejét imádóm! 
A tenoristát alig lehetett visszatartani, 

liogy ne gratuláljon a rausverfernek, na-
iurlburs néma lett ennyi nyers erő láttán. 
Nyomban ajánlotta is a „kegyelmes asszouy"-

nak, ihogy pirítsa ki zsirban szép ropogósra. 
A naturburs mindent ropogósán szeret, még 
a nyers ©rőt is. 

— Goítz pasa meghalt. Berlin, április 21. 

A Wolff-iigyuclkség jelenti: Goltz pasa tá-

bornagy, tiz napig tartó betegség után, ápri-

lis 19-én a török hadseregnek főhadiszállásán 

kiütéses tífuszban elhunyt. 

Ooltz pasa Bienenfelden 1843-ba,n született. 

Nemcsak mint hadvezér, hanem mint katonai szak/ 

értő is kitűnt. Mint a német vezérkar tagja-, résztvett 

az 1864., 66., 70. és 71.. éves háborúkban. 1884-ben 

a császár engedélyével átlépett a török hadseregbe, 

melyet porosz mintára újjászervezett. 1895-be.n visz-

szatért Németországba, ahol fokozatosan emelke-

dett. 1907-ben hadseregfelügyelőnek lépett elő; 1911-

beu tábornagy lett és újból török szolgálatba lépett 

és végrehajtotta a török hadsereg reformját. Törölt 

nyelven több szakmunkát irt, 

— Plarsk Ede kitüntetése, A szegedi hon-
véd kerület volt érdemes 'parancsnokának, 
Pia tik Edé altábornagynak és törvényes 
utódainak a király, mint. a 'hivatalos lap mai 
száma közli, a magyar nemességet „Uzsoki" 
előnévvel díjmentesen adományozta. 

— Nagyszombat Agiosz, o iszehürosz, theosz 

athanatosz, -eleiszon humusz: 'bárány, oih erős, 

halhatatlan Isten, könyörülj rajtunk! Nem 

mi kerestük, hogy a te fölséges 'képed emberi 

másainak ezreit meg százezreit megfosszuk 

az élet javától, a legfőbb földi jótól. Ali csak 

az igazságot kerestük és keressük. Azt az 

igazságot, amelyért Te is feláldoztad az éle-

tedet, amelyért elszenvedted a legkinosablb, a 

leggyüitrelmeselb halállt. Tiszta ekézzél és 

tiszta szívvel, békés szándékkal és békés esz-

közökkel akartuk az orgyilkos kézzel meg-

bolygatott világrendet helyreállítani, de 

ellenségeink, te ismered őket, a gonoszokat, 

arra kényszeritettdk, hogy .agy vérten,geren 

kelljen kereszt iil gézein unlk a magunk iga-

záért, S holnap felpattan lepecsételt szikla-

sírod, hc:gy abból dicsőségesen feltámadj. 

Hóid magaddal a békét, nemcsak mi éret-

tünk, liandm az egész emberiségért. Sújtsd 

pofiba, ellenségeinket és alázd meg a dölyfö-

seket, .a bajkeverőiket, a hazugokat, alkiik aa 

igazság elten támadtak cs lángba borították 

a világot. 'Amint nöm voltunk önzőek az 

igazság keresésében, nem vagyunk önzőek 

a béke kérésében sem, mert. az nemcsak: a 

mi érdékünk, érdeke az az egész emlbieriség-

nek, amelyért életedet adtad. 

— Kitüntetések. Szerdahelyi László alewedes-
hadbirót, a szegedi h-onvédliiadosztiálybiréság-
vezetőjét a király a Ferenc József-rend lo-
vagkeresztjével tüntette ki. — A Hivatalos 
lap közli, hogy1 a király Stadler Miksa 40. 
gyalogezredben századost az ellenséggel szem 
ben tanusitott, vitéz magatartása elismeré-
séül a hadliékitiményes Ihairmadik osztályú 
katonai érdcmkor-clszttel tüntette ki. — "'A 
március 14-ikéu kiadott II öfer-jelentés elis-
meréssel emelte ki a szegedi 46-i'k gyalogez-
red hősiességét. Az ezred előző napon, az 
olaszoknak hét rohamát vert© vissza véresen. 
A szegedi negyvenhatosoknak ebben a bra-
vúros busájában mint. zászlós résztvetít dr. 
Szekerke (Lajos, a szegedi származású pau-
csovai ügyvéd is, akit az ellenség előtt, tanu-
sitott bátor, vitéz ós eredményes magatartá-
sáért a nagy ezüst vitézségi éremlmel tüntet-
tek ki. Szekerke a legutolsó tavalyi olasz 
offenzíva után .megkapta 'már a kis ezüst vi-
tézségi ©nmet és mindkét kitüntetést József 
királyi herceg, 'temesvári badtestpairanlesnok 
tűzte a fiatal hős mellére. 

— A marhahús maximálása Berlinben. 
Most. léptek érvénybe Berlinben a anaxi'ma-
lis hus- -és marha árak. iA vágómarha ára 

métermázsánkint a n.agyvágók részére 150— 
200 miáirka, aszerint, amint a leölt vágóimarha 
súlya 3—11 métermázsa. A leveslkus 'fontjá-
nak maximális ára 1,90 márka. 

— Az iskolai év a rendes időben ér véget. 

Mint. ismeretes, a .kultuszminiszter a mutt 

tanévben elrendelte, hogy az iskolák a ren-

des időnél korábbam zárassanak be. iA ren-

delet értelmében: a tanítások az*összes sze-

gedi iskolákban május 22-én befejeződtek. 

Miután azok az okok, amelyek a miniszteri 

e rendelkezésére késztették, látszólag most is 

fenn állanak, tanügyi körökben az a véle-

mény alakult ki, hegy a tanév az idén is 

előbb ér véget. iMost illetékes helyről arról 

értesülünk, hegy .az 1915—1'6-iki tanév a ren-

des -időben* vagyis júniusban fejeződik be, 

mert a tanév korábbi bezárásé,nak szükséges-

sége ez idő szerint nem forog fenn. 

— Kinevezés. A pénzügyminiszter Dr. Csön-
gős Imre szegedi lakost a XI . fizetési osz-
tályba a lugosi pénzü,gyigazigat ósághoz ide-
iglenes minőségű állami végrehajtóvá -ne-
vezte ki. 

-— A íizennyolcévesek fölmentése. A Bud. 

Tud.-ot illetékes helyen fölhatalmazták a 

következők közlésére: Azok az okok, ame-

lyek az Idősebb családos emberek ifölmenítésé-

vel irányadók voltak, természetszerűen esak 

igen kis mértékben állhatnak fönn az 1898-

ban született, a népfölkelő bemutató szemlén 

fegyveres szolgálatra alkalmasnak talált 

népfelkelésre kötelezettekre nézve, miért is 

a fölömén tésükre vonatkozó esetleges kér-

vényt csak rendkívüli esetekben veszik te-

kintetbe. A fölmentés iránt való kérvény 

általában1 azt a napot követően, amelyen1 az 

illető a szemlén volt, legkésőbb nyolc nappal 

kell az illetékes elsőfokú véleményező ható-

ságnál benyújtani, mert az e határidő után 

benyújtott kórelmet kivétel nélkül vissza-

út a©it j ák. 

— A pénzintézetek és bankok vasárnap] 
munkaszünete, A kereskedelemügyi miniszter 
a szegedi kereskedelmi és iparkamarához 
ma érkezett 27.574. számú sür-gönyrciidelete 
szeri ut a hadi kölcsön sikerének előmozdítá-
sa érdekéből megengedi, hogy a bankok és 
pénzintézetek az április 29. és junius 5-ike 
közé eső vasárnapokon pénztáraikat nyitva 
tarthassák és hivatalaikban akadálytalanul 
dolgozhassanak. Félreértések elkerülése vé-
gett a miniszter külön is kiemeli, hegy a 
bankok és pénzintézetek április 24-én, vagyis 
húsvét hétfőjén szintén akadály nélkül nyit-
va tarthatják .pénztáraikat és végezhetik iro-
dai munkáikat, 

— Gyermekmatiné, A Feministák Szegedi 
Egyesülete, hála a szegedi színművészei 
nagylelkűségének és a Bach testvérek áldo-
zatkészségének, abban a szerencsés helyzet-
ben van, hegy kis gyermekeink szórakozta-
tására, lélki gyönyörűségére ujabb gye'-rmek-
matinét rendezhet. Az előadás élé, amely 
23-án, vasárnap délelőtt 'fél 11 órakor a .Kor-
zó-moziban tesz, a gyermekvilág várakezás-
telteu, nagy érdeklődéssel tekint. Az eddig 
rendezett nagysikerű előadások állandó kö-
zönséget biztosítottak a matinéknak. 'A hús-
véti matiné műsora is gonddal összeváloga-
tott számokból -áll, amelyek naigy tetszést és 
el is inerésnyilvánftást fognak kiváltani a leg-
szebb és legdíszesebb közönségből: a gyer-
mekhüllgatóságból. Tömörkény István szel-
lemes, mulattató meséjét Szegőő Endre adja 
elő. Déri Rózsi és iSolymo-si iSándor páros je-
lenetéi biztositjá'k* a gyermekvilág hálás 
tapsait. iLendvai Lola szívhez szóló szavala-
ta, valamint IKríhári Klári cs Matány Antal 
együttesen járulnak hozzá a jókedv és de-
rültség emeléséhez. Jegyek kaphatók: 1.40 
koronáért, 80, és 40 fillérért a Szegedi Napló 
és a Délmagyarország könyvkereskedésében 
és a 'Békey-féle hirlapirodában. 


