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A török Vörös Félhold képeslevelezö-

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bi-

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Amig Pesten 

jártam, a szegedi kávésok orvul felemelték a 

kávéháza ételek és italok árát. Olyan hihetet-

lenül magas áraikat szabtak, hogy manapság 

már csak vagyonos milliomosok engedhetik 

meg maguknak, hogy ekéd után egy pilkfcolót 

fogyasszanak >a kávéházban. Mitsem sej tv-s 

rohantam a törzsasztalhoz, ha-jól emlékszem, 

még még sem mosakodtam. (Ledáminóztaui 

a szokásos huszonöt bulit, ittam egy (feketét 

és ettem egy uzsonnakávét egy kenyérrel és 

öt cigarettával. Gyanútlanul Ibivtam a fő-

urat és szóltam szelid'en: 

— Fizetek! 

•Rohant a főúr, mint a pusztító tűz és vá-

rakozó álláspontra helyezkedett. 

— Egy 'feketé... 

— Ezernyolcszáz... 

— Egy (kávé... 

•— Huszonhétezerkettő... 

— Tessék? 

— .Huszonhétezerkettő... 

— Egy kenyér... 

— Nyolc millió hétszázezer... 

— öt cigaretta... 

— Százezer millió nyolcszázezer billió, 

trillió... 

— Dominó.., / 

— Szá zm ill ióeze rb illiók i'lénet ize nh ár om-

hiiszoninyolc, az enyém Lenne vau... 

— (Mi haja magának , szerencsétlen? 

— ITj árak vannak, tetszik tudni és ón 

csak elemi iskolába jártam. 

Szegéiny főúr, olyan halvány volt, (hom-

loka verejtéktől nedves, látszott, hogy meg-

érő1! tette magát a. itaigy számnyitveletelkben, 

Segiteni akartam rajta, hát megkérdeztem: 

— Miibie kerül .most egy kávé? 

— 'Nyolctizenháromkilenc kéremásson.... 

— Hát egy kenyér? 

— Nyolievarikilencmilliótiizeiiihétihárom... 

Szegény főúr, beleőrült a nagy drága-

ságba. 

— Az ujabb hadikölcsön. Mérföldes lépé-
sekkel rohan lel felettünk az idő. Majdnem 
két éve miár, hogy szakadatlanul, erejét nem 
veszítve dühöng a háboru, ez az embert, va-
gyont pusztító förgeteg. Két., szenvedéssel 
teli hosszú óv van mögöttünk azóta, hogy 
el kellett, hagynunk a tökét, amelynek va-
lódi értékét csak mai tudjuk ,igazán megbe-
csülni. Nem a 'magunk jószántából tettiilk, el 
kellett hagynunk, mert ellenfeleink kénysze-
ritettek (bennünket reá. 'összeesküdött a fél-
világ, hogy eltegyenek bennünket láb alól, 
végleg letöröljék hazánkat (Európa térképé-
ről. De majd megjárják! — mondotta nem-
rég a Német-birodalom kancellárja. Igy is 
lesz! Mert, mi kell a győzelemhez? 'Mi az, ami 
a sikert kétségtelenül biztosit ja'? Első sorban 
a hadsereg, amely nem ismer legyőzhetetlen 
akadályokat, nem ismeri a fáradtságot, a tan-
k-adást, átgázol tűzön, vizén, mindén emberi 
ellenálláson és csak egyetlen icgy célt lát 
maga előtt: a 'győzelmet, amelyet minden-
áron, ha kéli élete feláldozásával, el kell ér-
nie. Hogy dicső katonáink mindennek dere-
kasan megfeleltek, azt ellenségeink érzik a 
legjobban. Hisz az elmúlt huszonkét hónap 
szakadatlan láncolata vitézi tetteiknek. De 
mit érne a kitartás, a bátorság, a lelkesedés, 

ha nem volnának meg az eszközök az erők 
érvényesülésére: az ágyuk, a fegyverek, a 
muníció, a bőséges élelem és még sek min-
den egyéb? Hogy győzhessünk, minderre (fel-
tétlenül szükségünk van. (Elhhez pedig pénz, 
még pedig nagyon sok pénz kell! Mefrt ugye 
a kenetlen szekér, ha mlég oly tüzes paripák 
vannak is elébe fogva, könnyen megreked a 
kátyúiban? Már pedig misoda gödrökkel fel-
szántott, 'Vermeikkel teletűzdelt utakon kell 
a háboru székerének átrobognia?! Hogy a 
szekér az ilyen uton meg ne akadjon, ugyan-
csak klell a tengelyeket kenegetni. Ezt a fel-
adatot a hadiikölcsönök vaunak hivatva meg-
oldani. A háboru hosszú tartama tette szük-
ségessé, Ihogy az állam már három izben for-
dult a nemzet áldozatkészségéhez. Az ország 
népe átérezte, hogy mi minden forog ezút-
tal -kockán és mind a Ihároui alkalommal igen 
magy összegeket helyezett a haza oltárára'. 
Ugyanezt látjuk most is, midőn már a ne-
gyedik hadikölcsön került kibocsátásra. Gu-
rulnak a garasok, .gyűlnek a bankók s ha a 
jegyzés határideje letelik, együtt lesz ismét 
az eddigieket is túlszárnyaló hatalmas ösz-
szeg, mint a magyar nemzet igaz hazaszere-
tetének ujabb tanúbizonysága. De nem is 
•csodál Mert mig a rajongókat a kölcsön nem-
zetlfemtartó célja serkenti cselekvésre, addig 
a számítók, az előrelátók a kölcsönadott pén-
zük után bizte-ito'tt igen kedvező 'kamatozás-
ban nyernek kielégítést. A nap mindem órá-
jában, még ai legleldugodtabb helységben .is 
nyitva állanak a postahivatalok, melyek a 
jegyzéseket bármely nagyságban készséggel 
elfogadják. Keressük fel tehát ezúttal is tö-
megesen ezeket a jegyző helyeket, ihogy .szá-
mot tarthassunk a harctéren küzdő, majdan 
hazatérő véreink megbecsülésére. 

— Gróf Kebelsberg Kunó államtitkár 

Szegeden. Hirt adtunk már arról, hogy Sze-

geden rokkant-telepet akar létesíteni a város. 

Gróf Klebelsberg Kunó' közoktatási állam-

titkár, az Országos Rokkant ügyi Hivatal el-

nöke, május 5-ién Szege dm érkezik, hogy tá-

jékozódjék arról, hogy a rokkant-telepet mi-

lyen feltételek mellett lehet felállítani. A 

rokkant-telep létesítése épen 'Szegedem nagy 

nemzeti érdek. 'A városnak kötelessége, hogy 

a rokkant hősökről gondoskodjék. 

— Százezer koronával kevesebb bevétel 

három hónap alatt. A javadalmi bizottság 

péntek dél/ütián (megtartott ülésén Balogh 
Károly elnök a különböző javadalma ágak 

'bevételeit ismertette. A március (havi bevlé.teil 

113.028-90, 'inig tiavafíy márcmísbain: 138.844 

korona 49 fillér volt, felhat 25815-95'korelná-

vail' több. A folyó évi első neigyeidévmeik ősz-, 

szes jaivadalimi 'bevételé 329.000 Ikobonát tesz 

ki a tavalyi 430.000 (koronával szemben. Az 

idei elisiő éwiieigyiedibein tehát százezer kciro-

n-ávail! kevesebb a bevétel, mint 1915. év első 

évnegyedben volt. Bejelentette még az elnök 

a bizottságnak, 'hogy a vágáhidoln 1915. 'de-

cember 16-tói 1916. április 21-ig a had sere f 

résziére vágott marhaállomány 7124 darab 

volt. A 7124 szarvasmarha' után, 28.780-96 

korona volt a vágóhídi dij. Fübér -díjban már-

cius és ápii®áísb,an 81076-10 korona volt a be-

vétel, 17810 koronával több, mint tavaly. 
— A kenyérutalványokat nem viszik ház-

hoz. Tekintettel arra, hogy a városnak nem áll 
elegendő rendőri közeg rendelkezésért?, május 
elsejétől -kezdve n nx kézbesítik ki -a házak-
hoz a liszt- és kenyéruta'tványokat. Az utal-
ványokért személyesen kell jelentkezni -a 
rendőrialktanyáidban. iAz ut'alványo'kat niá.ius 
elsején, másodikán és harmadikán osztják ki. 

— Tanitónőválasztás. Gönczyné Malatinszky 

Lenke tanítónő nyugdíjazásával a szent györ-

gyi községi elemi iskolában |e<gy tanitónői 

állás megüresedett. Az iskolaszék pályázatot 

hirdetett, amely április 22-én. délben, lejárt. 

Az állásra huszonkilenc tanítónő pályázott. 

A választást' pénteken délután négy órakor 

tartotta meg az iskolaszék, a városháza bi-

zottsági termében. Az ülésen a közigazgatási 

bizottság megbízásából Jánossy Gyula tan-

felügyelő elnökölt. Az iskolaszéki taigok kö-

zül harminchétén eltek szavazati jogukkal. 

A megejtett titkos szavazás eredménye a 

következő: Köry Frida 10, Vidacsné Kr.ipka 

Irén 9, Greininger Lujza 8 szavazat. A többi 

szavazatok a többi pályázók között megosz-

lottak, A szentgyörgyi elemi iskola uj taní-

tónője tehát Köry Frida lett. 

— Szerbia gazdaságának íöllendilése. 
7.monyból jelentik: A Belgrader Nachrichten 
ima. hogy a megszállott .szerbiai tetr'álbteken 
már javába® működnek azok a gazdasági ;ÍT-
kimésclk, amelyek főfel'adatia, hogy a földek 
megműveléséről gondoskodjanak. 11 ven á'l'd-
másckait a következő helyeken létesítettek: 
Tcípiósiider, Sa'bac, L-cuiii^a.-Le'snica, Aran-
gyalövac, Topola, Va'ljevo. Kralievo, Levői-
re. Krusevac, Jaígodina "éis Palank'a. Az f'llio-
máistík azon igyekeznek, Ihogy az elhanya-
golt szerb földmiveíési rendszert - racionali-
srbbá tegyek és ni,aguk is jó pjcSidával járja-
nak efŐl a ahezőgazdasági gazdálkodásban. 
4 földek mivelésénél a gyermekeket is fog-
lalkoztatják és egy mm,rég kiadott rendelet 
alapján a munka nélkül csavargó fiúikat kény-
szer ufáin vonják tele a za-kcióba. Az álí'.ío-
má ok az állattenyésztésiről is gohdOsikod-

•«tk iés álitalábain' szervezik az egyes vidékek 
óiefiemlmel. való ellátását és az ottani mező-
gazdasági teirlmleinyttk értékesítését. 

— Az olaszok nemzeti hőse. Luganóból 
jelentik: iA Corrtere delin Sera közli ;egy 
olasz napiparancsnak azt, a részét, _ amely 
szerint Finimondo káplár, aki 'a lróiál 
cokban többször kitüntette magát és akit ed-
dig ugy -ünnepelték:, mint egy nemzeti hőst, 
Pontebbánál átszökött az ellenséghez. 

— A Feministák Szegedi Egyesülete 
április 30-án, vasárnap délután 4 órakor, a 
városi szék épület köz,gyűlési termében tartja 
rendes évi közgyűlését. Napirend: 1. IA vá-
lasztmány Óvi jelentése. 2. Pénztári jelentés. 
3. A jövő évi költségvetés megállapítása. 
4. Ügyvezető, választmány és számvizsgáló-
bizottság választása. 5. Esetleges indítvá-
nyok. 6. Glücklich Vilma, a budapesti Femi-
nisták Egyesülete ügyvezetőjének előadása: 
A nők feladata az emberiség jövője érdeké-
ben'. 

— Levél Kut el Amarából. Az antant-

jelentlések is bevallják, bogy a törököktől 

erőse szorongatott Kut el Amara, kapitulá-

ciója már csak rövid idő kérdése. IAz érdek-

lődés központjában álló vár körüli harcokról 

nagyon érdekes levelet közöl a Konstan-

tinápolyban megjelenő Osmanischer Lloyd 
egyik legújabb száma de Nogales Ráfael 

lovaskapitánytól, amelyet Kut el 'Amarából, 

a Tigris-menti nehéz harcck helyéről irt. A 

levél igy szól: 

— Sötét éjszaka borult Mezopotámia si-
vatagjára. Csend, óriás csend borult a ho-
moktengerre, esak a sakálok üvöltése liasit 
bele az éjszakába. Derék tovaink kitartóan 
gázolják a homokot, bár már 48 óra óta nem 
ittak semmit. rAz angol fölmentő sereg heves, 
de eredménytelen támadásai nem adtak rá 
időt. Óra múlik óra után, de nem változik 
sem'mi. Nem akar jönni a reggel. Végre! 
Valahol keleten egy halaványlila sáv fakad 
az égen, mintha seb volna s nyomban elkezdi 
muzsikáját a pacsirta. Lassankint hajnal 
lesz, reggel, a Napisten fölszáll Perzs ia kék 
havasai fölé, körülöttünk elnyúlik a végtelen 
rczs'daszinü puszta, s nyugatra egy párával 
koronázott (vonal nyúlik a végtelebc: az 
ős Tigris-folyam, amely közömbösen halad 
az indiai óceán felé. A vizén egy levanfei 
vitorla lobog, s egy folyami gőzös ömleszti 
vastagtestü füstjét. Egy tovtekaravá® ha'lad 


