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Háborús kávéházi idill. 

— Pincér, micsoda dolog ez! Kenyeret 
kérek! 

— Kérem a kenyérjegyet. 
— Itt van. 
— 'Köszönöm. Uraságod evvel ".megvál-

totta a kenyérhez való elvi jogát, de kenyér,, 
legnagyobb sajnálatomra nincsen. Paran-

-osoljon talán 'cukrászsüteményt. 
— Azt tartsa meg. De legalább két cuk-

rot adjon, a kávéhoz, ne egyet. 
. — Pardon kérem, tetszik tudni, a cukor 

ára .megint, fölment. És cukor egyáltalán 
nincsen. 

— Fölment, ugy van, 'de hiszen azért 
fizettetnek vélem nyolcvan fillért egy /kávé-
ért, mert minden fölment. 

— Kérem, leghelyesebben méltóztatik 
tenni, ha állandóan néhány kockacukrot mél-
tóztatik magánál tartani, miután ilyen 

- cukrosszájunak méltóztatik lenni. 
— Hagyjon, békén! (Belenéz a kávéba). 

De hiszen ebben a kávéban nincs tej! 
— Bocsánat, van benne, de a kávé — 

liogy ugy mondjam —' offenzív szellemű és 
dominálja a helyzetet, 

— Hallja! . . . nem vagyunk a hadi-
szálláson. Hozzon még tejet. 

— Ne tessék rossz néven venni 'méltóz-
tatni, ha egy tanáccsal szolgálok. 'Paran-
csoljon magával hordani egy szép kis ezüst-
kannácskát, Légmentesen zárhatót, fej/jel 
töltve. Ahogy például egyes urak a zsebük-
ből saeharint vesznek ki ós azt teszik a ká-
véba. . . . 

— Hallatlan! Micsoda idők! (Megissza a 
kávét). iPineér, gyufát íkére/k. 

— Igazán fájlalom, de gyufával — a 
gyufaárak emelkedése miatt — nem szolgál-
hatok. Minden vendég magával hozza. 

— (Jó. (Szikrázó szemmel). (Adjon egy 
estilapot! 

— Éppen végszóra jött . . . Tessék, itt 
a lapárusitó, szívesen ad el. 

— Disznóság! (Fölugrik). Kendői'! . . . 
— Kérem, méltóztassák megőrizni a tü-

relmét. Rendőrrel szolgálhatok. Azt. maga a 
kávés tartja, magánál. 

— Még ingerel? Hol a bíróság? 
— Kérem alássan, az is kéznél van. Ép-

pen most itélt el Hz évi 'kényszermunkára 
egy vendéget a. sam'bré szépapában. 

— (/Meghunyászkodva.) Ugy . . . Hát 
mondja, kedves barátom, mit' lehet itt kap-
ni olyasmit, amit se a vendég, ,se a kávés 
nem hoz magával. 

— iHogy mit? No' de kérem . . . Hát 
ezt a finom, sűrített, jó. büdös kávéházi le-
vegőt. 

Molnár Jenő. 

— Időjárás. Változékony, hűvös idő vár-
hajó, sok helyütt, főleg az ország déli 
felében csapadékkal. 

PROGNÓZIS: Változékony, hűvös, 
sok helyütt csapadék.' — Déli hőmérsék-
let: + 5.0 fok Celsius. 

— Gróf Tisza István József főhercegnél. 
Budapestről telefonálja tudóisitonlk: A „8 
Órai Újság" jelenti, hogy gróf Tisza István 
miniszterelnököt tegnap délben József fő-
herceg audiencián fogadta. 

— Az osztrák kormányválság. Bécsből 
jelentik: Politikai körökben ma nyugodtab-
ban itélik meg a kormányválságot. A német 
polgári pártok mai tanácskozásától várják 
a helyzet tisztázását. Hire jár, hogy Úrban 
és Baernreither miniszteriek továbbra is 
megtart ják állásukat. Ellenben egész bizo-
nyos, hogy Clam-Martinic a kormány élén 
marad, bármi képen oldódik is meg a kérdés. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: Az 
osztrák belpolitikai válságban váratlan for-
dulat állott be. Baerenreither miniszter meg-
jelent a német pártok végrehajtó bizottsá-
gának üléséin és közölte, hogy a király hol-
nap a német polgári párt és kerasztény-
szociálista-párt küldöttségét óhajt ja fogadni. 
Erre a végrehajtó bizottság tanácskozását 
elhalasztották. 

— A 4 5 - 5 0 évesek és a teljesen alkal-
matlanok ujabb szemléje Ausztriában. Bécs 
váfos tanácsa hirdetményt tesiz közzé, mely 
ujabb szemlére rendeli az 1871—67 szüle-
tésű népfelkelésre 'kötelezetteket és Iküíön 
szemlére az 1893—1867 évi hadkötelesek 
közül mindazokat, akik olyan testi hibákra 
vonatkozó lelettel bírnak, amely ínindeiv-
netmii szolgálatra alkalmatlanná teszi őket 
és eddig nem voltak szemlén. A szemlére 
kötelezettek április 23—30-ilka között tar-
toznak jelentkezni. A szemlét május 17-től 
junius 14-ig fogják megtartani. 

. — A hatodik német hadikölcsön sikere. 
Berlinből jelentik: A hatodik hadikölcsön 
eredménye az eddig beérkezett jelentések 
szerint, a kicserélésre íbejelenteítfc Régebbi 
hadilkölcsönök beszámítása nélkül 12 milliárd 
770 millió márka. Kisebb részbejelentések 
még hiányoznak. Ezenkivül a tábori csapat-
jegyzések, amelyekre nézve az aláírási ha-
táridő csak májusiban jár le, a fenti összeg-
ben csak részben vannak belefoglalva. Any-
nyi most már kétségtelenül megállapítható, 
hogy mind a hat hadikölcsön összege meg-
haladja ta 60 milliárdot. Ez az eredmény fé-
nyes bizonyítéka, hogy a német nép rendít-
hetetlenül végig akar ja küzdeni a háborút 
annák győzelmes befejezéséig és annak, 
hogy milyen nagy a bizakodása a teljes 
sikerben. 

— Kitüntetések a szegedi II. számú csend-
őrkerület tisztikarában. A király a háborúban 
teljesített kitűnő szolgálataik elismeréseül a 
Ferenez József-rend .lovagkeresztjéhez a íha-
didiszitményt adományozta polyáni Boldi-
zsár András alezredesnek, a Ferenez József-
rend lovagkeresztjét a badidiszitméiinyel 
gyergyóusjifa/lvai Egyed József alezredesnek 
továbbá elrendelte, hogy a legfelsőbb elisme-
rés újólag tudtul 'adassék: Szőke Béla őr-
nagynak; a legfelső dicsérő elismerés tudtul 
adassék: Szentmihályi Lajos őrnagynak, 
Rusz János századosnak, Kürthy Endre, 
Gáspár József és Jelinek Sándor főhadna-
gy oknak. Adományozta továbbá a koronás, 
arany érdemkeresztet a vitézségi érem sza-
lagján: Matéka János százados-számvivőnek. 

— A hatodik hadikölcsön. Bécsből jelen-
tik: A jegybank főtanácsa április 26-ikán 
ülést fog tartani. Az ülésen az osztrák és a 
magyar hatodik hadikölcsön kibocsátásának 
feltóteleit állapítják meg. 

— Kitüntetések. Hoffmann Ferenc hadna-
gyot, Hoffmann Ignácz malomtulajdonos 
fiát a király iSigmum Laudis-szal tüntette ki. 
Hoff maiinak ez a harmadik kitüntetése, 
megkapta már az ezüst vitézségi érmet ós 
egyszer ugyancsak a Signum Laudis-t. — 
Molnár Mihály, Kovács János, Bora Deme-
ter, Győri M'iihály, Gargalik, Tekler József, 
Mészáros Illés, Bancik Jöszelf, Varga János, 
Pocson Péter, Markovits Jakab, Krauser 
János, iFrioska 'Mihály, Girku György, Mol-
nár Ferenc, (Berta András, Kaiczvin sziki Pé-
ter, íBarbóez. Lajos, Tóth József, Bruityó 
János, Vad Imre, Szeredi Ágoston, 'Mikiin 
István, Sehulde János; Császár András, Mély-
kúti Péter, Papesik Imre, Ládányi Imre, 
Sági Imre, Zahari Ferenc, Bötke János, 
Pétihes Imre, Sándor Mátyás, Huri Márton. 
Kovács /Mátyás, Dohár Illés, Tóth József. 

Kovács János, özeko János, Raszter Má-
tyás, Káeifer Antal, Varga Illés, Bolya.nezu 
Domonkos, Reiter Mátyás, Őr Ferenc, Schnei-
dier íFerene, St-eiu Gergely, Kerekes József, 
Schmeezi László, G/ulácsi Ferenc, Sáás, Ta-
pai Pál, Nóvák Pál, Faragó Mihály, Takács 
János, Érsek Antal, Deíbreczeni Károly és 
Rergmann József huszárokat a 3. honvéd-
huszárezredben az. ellenség előtt tanusitott 
vitéz magatartásukért a 2. osztályú ezüst vi-
tézségi éremmel tüntettek ki. 

— A tej- és sajtárak országos ftiakszi-
málása. A hivatalos lap szerdai számában 
rendelet jelent meg a tejárak országos maxi-
málásáról. A rendelet a teljes tehéntejért 
követelhető legmagasabb árakat literenként 
kis- és nagyközségiekben termelő és árusító 
közit 50, termelő és fogyasztó közt 54, árusitó 
ós fogyasztó közt 56, rendezett tanácsú váro-
sokban termelő ós" árusító közt 552, termelő 
ós fogyasztó közt 54. árusító és fogyasztó 
közt 58, törvényhatósági joggál felruházott 
városokban termelő és árusitó közt 56, ter-
melő ós fogyasztó közt 58, árusitó és fogyasz-
tó közt 62, 'Budapesten termelő és árusitó 
közt 60, árusitó és fogyasztó közt nagyban 
zárt kannákban 72, kicsinyben nyilt edény-
ben 78, palacklej nagybani eladásnál 84 fil-
lérben állapította meg. A Közélelmezési Hi-
vatal elnöke. a legmagasabb árakat a szük-
séghez képest az egyes csoportok egész kö-
rére kiterjedően megváltoztathatja. A ren-
delet felhatalmazza a Közélelmezési Hivatal 
elnökét, liogy a tehén- és juhtejből készült 
-sajt, valamint a juihturó legmagasabb árát 
városonként, vagy országos érvénnyel meg-
állapíthassa, illetve a megállapított árakat 
megváltoztathassa, iá rendelet előtt tehén-
vagy juhtejből készült sajt, vagy juhíuró, 
valamint tehéntej szállítására kötött szerző-
dések érvényben maradnak, de ha a szerző-
désiben megállapított árak meghaladják a 
maximális árakat, iugy csak a rendelet szé-
riáit megállapított, árakat kell fizetni. A ren-
delet megszegése, kijátszása, vagy 'meghiúsí-
tása hat hónapig terjedhető fogházzal és .2009 
koronáig terjedhető bírsággal büntethető. A 
rendelet szerdán életbe lépett. 

— Életmentő szegedi gyógyszerész. Bar-
csay Károly szegedi /gyógyszerész lélekjeTen-
lótévél és önfeláldozó eselekedietóvel egy kis 
gyermek életét mentette meg. Baresay a 'Ste-
fánia-parklbain sétált, amidőn az Alsórakpart 
felől gyermekek segitségkiáltásaira tett fi-
gyelmessé. Nyomban a part felé sietett. A 
Tisza vizében egy kis gyermek fuldokolt é« 
már-már alámerült a habokban. Kis pajtásai, 
akikkel a parton játszadozott, rémülten, de 
tehetetlenül nézték a ílu vergődését. .Baresay 
Károly nem tétovázott. Annyi ideje volt, 
hogy a Tiszához vezető lejárathoz fusson. 
Átvetette magtá a korláton, beugrott a viz-
be .és .az 'ötéves kis fiúcskát szerencsésem ki-
mentette. A fiút ezután az evezős-klub helyi-
ségébe vitték, ahol gondos ápolásban része-


