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A fahonvéd: Har.dm alkalmas időben tör-

tének. a buosuz'kodásck. 
Én: Ha az ardvarlók szempontjából 

vesszük -a dolgot, (hát igen alkalmas időben, 
mert mrnt a nóta is mondja: 'Májusban nyíl-
nak a rózsák.. . és ilyenkor nem oiyan 
"költséges az ovációzás, mint tavasz-, vagy 
pláne, tél viz idején. 

A fáhorfvéd (mosolyogva a bajusz 
alatt): A iszrv azonban egyformán ifáj, sajog. 

Én: Már akinek fiái. Vannak emberek, 
akiknek ilyenkor imindig fiáijni kellene, de 
már ugy megszokták a szezon végi fájdal-
makat, hogy föl sem veszik. 

A fahonvéd: Mint a katona a háború iz-

galmait, (ha egyszer átesett már a tűzke-

resztségen. 
Én: A szerelem sem más. mint háború 

és az ember sosem tudja, Ihogy az eleje, 
vagy a vége-e a háború. 

A fahonvég: Legjobb nekem. Engem 
ugyanis nem bánt a szerelem, csak az a 
gondolat, hogy most milyen divatot fundál-
nak ki a hölgyek? Ho-sszu, vágv rövid lesz-e 
a szoknya, beleiátósan kivágott, vagy fülig 
fölérő a bhisuk? 

Éti: Ha künn lesz a Széchenyi-téren. 
majd megtapasztalhatja. 

A fahonvéd: Meg éh, uram, de még a 
kis és nagy szerelmeket is, mert tudom, eb-
ben a látványban is lesz részem. 

Éri: Jó irmilátást a látványossághoz! 
(El.) 

A falionvél: Médiumot ne is kívánjon, 
mert az több van a kelleténél. (Lassan fü-
tyürézi: Párosan szép csak az élet. . . ) 

HÍREK 
0000 

A fiam fizikát tannl. 

A falvak égnek. 

A tűz aláfesti az éjszakát. 

A fény ... nem igy tan-ultam én, do 

Máskép a fink, és máskép az apák. 

A fény... csak néhány szín: vörös és sárga. 

S korom rakódik az akácvirágra: 

Fekete a virág, a föld, a sziv, a vér. 

A fény... az igaz fény: fehér.. 

A falvak égnek 

S a fény nem ad megejtő szint a környe-

zetnek 

Az aetherrezg'é9 niilljó változása 

Megállt... Az emberek temetnek... 

A fény, a napnak drága fénye 

Egyformán száll a gazdagra szegényre.... 

Ez a fény fiam csak a koldusoké... 

Fiam, Jövőm, Jelenein, Multain: 

A fény .. a fény... én nem igy tanultam. 

A hő,... a esirázó, az életadd 

Most ottan kél a pusztulás nyomán. 

De ez a bő nem gyenmekfészek hője 

A te kis szíved megdermedne tőle, 

Éfc könnyes lesz sok, drága anyatziv... 

A hang... nem ez volt az, amit Bethoven 
hallott, 

Nem zongorák, hegedűk, fuvolák, cimbal-
mok 

Hangja. Borzalmakat üvölt az ágyuk 
gyilkos szája 

... Halódó férfihang a visszhang ráj*_. 

Mindent megtagadtunk: egymást, a multat, 

föam, a fizikát te igy tanultad... 
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— Befejezték a budapesti gazdasági 

tanácskozásokat. Budapestről telefonálja tu-

dósítónk: Szombat délután a magyar és 

osztrák kormány befejezte a gazdasági ta-

nácskozásokat. Az osztrák kormány tagjai 

az éjjel hazautaztak. A tárgyalásokat legkö-

zelebb Bécsben, folytatják. 

— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos főispán 
szombaton- este nyolc órakor Szentesről Sze-
gedre érkezett. 

— Előléptetés. Dr. Huszka Jenő miniszteri 
titkárnak, néhai Huszka Ödön szegedi tábliabiró 
fiábak, a Bob herceg, az Aranyvirág nagysi-
kerű operettek neves zeneszerzőjének, a király a-
miniszteri osztálytanácsosi eimet és jelleget 
adományozta. 

— A háziipari kiállítás. A Felebaráti Sze-
retet Szövetség háziipari kiállítása még né-
hány napig nyitva imarad. Az igen keresett 
vert csipkék :már megérkeztek és a kiállitá-
son olosó áron kaphatók. 

— 10.776 58 korona csökkenés egy hó-
nap alatt. A javadalmi bizottság szombaton 

délután négy órakor Balogh Károly pénz-
ügyi tanácsos elnöklése alatt ülést tartott. 
Az ülésen az elnök jelentést tett a bizottság-
nak a javadaími bevételek április havi ered-
ményéről. Eszerint 1916 áprilisálban az ösz-
szes bevétel 160.103.52, az összes kiadás 
25.502.97 korona veit. Ezzé! szemben a mult 
év április havában 170.878.10 korona volt 
a £ őszes 'bevétel, mig a kiadások (tisztvise-
lők fizetése stb.) 27.509.96 koronát tettek ki. 
A bevétel-csökkenés tehát, a mult év 'ugyan-
ezen havához képest 10.776.58 korona. A 
csökkenés abból állott elő, (hogy -a hatóság 
a háborúra való tekintettel a követelések 
behajtását nem forszírozza. Baielentette 
még az elnök, Ihogy csökkenés a következő 
bevételi tételeknél imutatkozik: a fogyasz-
tási adóknál 16.000, kövezetvátnlban 3800, 
hidvámban 1100, vágóhídi díjban 2800, viz-
használati díjban 4600 korona. A városi für-
dőnél 4700, a ifiíbérdi.rná! 13.000 koronával 
emelkedett a város 'jövedelme. A bizottság 
az elnök jelentéseit tulomásul vette. 

— Az élőillatok árának maximálása. 
Budapestről jelentik: A budapesti hentesipar-

társulat táviratot intézett gróf Tisza Isván mi-

niszterelnökhöz, amelyben segitséget kért a tul-

magas sertésárak miatt. A miniszterelnök a 

táviratra hosszabb leveüet irt az ipartársulat 

elnökéhez, amelyben kifejti, hogy az .erőtakar-

mány hiánya következtében az aratásig a mos-

tani állapoton nem lehet változtatni, de addig 

is a kormány rajta lesz, hogy a helyzetet ony-

hitse. A levélben kijelenti a miniszterelnök 

még azt is, hogy az ellenség kiéheztetési tervé-

-1 szemben a kormánynak minden tőle tel-

hető módon védekeznie kell és ezért tervbe 

vette az OiéáUatnk ára msximáláwát is. A jövő 

kilátásai megnyugtatók és az idei termés ele-

gendő lesz a szükségletek kielégítésére. 

— Halrajzi muzeum Szegeden. A Halá-
szati Társulat szombati 'közgyűlésén tudo-
másul vették az 1915. évi számadásokat és 
elfogadták az 1916. évi költségvetést. Elfo-
gadta a közgyűlés Bokor Pál elnök javasla-
tát, amely szerint a holt Tiszát részes halá-
szokkal fogja a társulat halásztafini és a ha-
lakat a közélelmezési üzem rendelkezésére 
bocsátja. A dr. Lázár György halálával 
megüresedett elnöki tisztségre a közgyűlés 
egyhangúlag dr. Somogyi Szilveszter pol-
gámesteft választotta meg ügyiviezető-igaz-
gató pedig Bokor Pál polgármester-helyet-
tes lett. Répássy Miklós miniszteri osztály-
tanácsos. halászati forte!ügyelő javaslatára 
kimondotta a közgyűlés, hogy Szegeded 
halrajzi muzeumot létesit. ameW" az orszá-
gos halrajzi muzeum vidéki fiókja lesz. A 
muzeum felállításának szorgalmazására a 
közgyűlés Répássy főfelügyelőt kérte fel. 

— Hadikölesönjegyzések. A dr. Turóczy 

Mihály városi főügyész elnöklésével működő 

hadikölcsönprapaganda - bizottság a negyedik 

hadikölcsönre kétszázezer koronát jegyzett. Ezt 

az összeget a "bizottság olyanokkal Óhajtja 

részletfizetésre lejegyeztetni, akik ötven koro-

nás tételt sem tudtak jegyezni. A bizottság tiz 

koronás részvételi jegyeket ad k'i és aki. bár-

melyik szegedi banknál e jegy felmutatása 

mellett batáridőhöz nem kötött részietekben a 

88.75 'koronát befizeti, megkapja az ötven koro-

nás h'adiköltesönkötvényt. — A szegedi tanító-

képző 800, a polgári leányiskola 200, az elemi 

leányiskola 200 és a tanítónőképző Mária-

kongregációja 800, összesen 1000 koronát jegy-

zett a hadi kölcsönre a főispáni hivatalban. — 

A szegedi légszeszgyár és villamtelep tulajdo-

nosa, a Budapesten, székelő Központi gáz- és 

villamossági részvénytársaság a negyedik ha-

| c!!i!köllcsoiir© szólói eddigi; jegyzéseik továbly 

50.000 koronával felemelte. 

— A feministák országos kongresszusa* 
A feministák pünkösd három napján, junius 
11—32 és 13-án országos kongresszusra gyűlnek 
össze. Nagy jelentőségű lesz ez az esemény ós 
sok korszakalkotó ideának lesz életadója. Az a 
tapasztalat, hogy a női munkaerő egy része 
még szétforgácsolt, nincs meg benne az a, meg-
értés, szolidaritás, önbizalom, egységesség, ami 
uralomra helyezhetné és jogainak ismeretébe* 
megerősíthetné a dolgozó nőt. Ez csak széles ré-
tegű felvilágosítással, az alapelvek ismerteté-
sével lesz elérhető. Ezeknek az alapelveknek 
leszogezését célozza az országos kongresszus, 
azon kivül a nők hajlamának megfelelő korlát-
lan és szükséges pályaválasztásnak útjait ki-
vánja egyengetni. Különösen fontos ez a mun-
kásság a telepeken felnevelt hadiárva leány-
kákra vonatkozólag. Ennek a munkának módo-
zatait megvitatni, eldönteni, ezt a munkát 
szervezni akarják a feministák ezen a nagy-
gyűlésen, amelyen mindenkinek részt kell ven-
ni, aki a modern igék brvó szózatét és a szó-
baníorgó kérdések szükségszerűségét megértik, 
megérzik és azok harcosául szegődnek. Bővebb 
és részletesebb felvilágosítássá] szolgál a Fe-
ministák Szegedi Egyesületének Vár-utca 7. 
szám alatti helyisége. 

— Gazdasági győzelem. Van-e joga a tábori 

lelkésznek önmagáról azt állítania, hogy 
része van a győzelem kihívásában? Minden-
ki gondolkozás nélkül rámondja, hogy 

igenis van. Mert ütköztet 'előtt, ütközet alatt 
felkeSit, buzdít, bátorít, vigasztal, megnyug-
tat, sebesülteiknek stegiitságet nyújt, tömöríti, 
felvillanyozza az energiát, nem tüzel ugy.an 
az ellenségre. mert fegyvere nincs, de fel-
tüzeli a saját csapatainkat, egyszóval, mert 
fokozza az erőket, joggal mondhatja, hogy 
a győzelem kiküzdéséhez. ő is hozzájárult. 
Épen ugy jogos önérzettel beszélhet majá-
ról mindenki, aki tár nem te fegyvenfogSutó 
s ezért, vagy bármi okból itthoirmaradt, ha 
igazolni tudja, hogy a haza iránt való köte-
lességét más íródon" teljesítette: résztvett a 
hadikölesön sikeréiben akár jegyzéssel, akár 
ezenfelül meg ugy i9, hogy töle telhető buz-
galommal mindent elkövetett arra nézve, 
hogy másokat is megnyerjen, rábírjon, rá-
beszélfen a nemzeti kölcsön aláírói számá-
nak szaporítására. Azt hisszük, nem köve-
tünk el tehát szerénytelenséget mi sem, há 
most utólag rámutatunk arra, hogy a pro-
pagandakészDfiésnek abban a nagy munkájá-
ban, áz eszmeterjesztésnek amaz erőkifej-
tésében, amely a most zárult negyedik hadi-
kölesön sikerét megalapozta és kiépitette, a 
Vidéki sajtó s étben a mi lapunk is dereka-
san részt vett. Jól esik ezt .most a végzett 
munka után megáiUapitanunk, mikor híre 
érkezik, ltogy buzdító szavaink nem talál-
tak mindenütt süket fiHekre, söt a negyedik 
hadikölcsönre még a legutolsó napon i-s tö-
megesen jelentkezzek az elkésetitek és 


