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mtuális strófáit. 

Kiknek könnyei katonákért hulltak: 

a kaszárnyákba a nők is be von ultak 

és 'serceg a toll és kattog a gép 

és mord zubbonyokban görnyed a szép, 

fess, fiatal leánysereg 

és — ha 'zaj van — biztos: a lányok 

nyelve pereg 

az ablak alatt 

s a fürtös fejeken kacéran áll ' 

a sapka-kalap, 

Munkátlan ők sohasem állnak 

s ha tiszt közéig: strammvl szalutálnak 

s hangombban kajtog mindnek a gépe 

és felvirul és mosolyos'a képe 

és várják: mely hadnagy 

kinek is bókol, 

és kérdik: a szőke 

hogyan is csókol? 

A kaszárnyákból ki van küszöbölve 

a drasztikum, harag 'és a vadság; 

csak azt nem értem: mért kell a lányoknak 

kilenc hónap után — két heti szabadság? 

Sip. 

Haszonkét ház lángokban. 

Kolozsvárról jelentik: Tegnap délután 

vészes harangkongatással jelezte a. kolozs-

vári tűzoltóság, hogy valahol felcsapott a 

vörös kakas. 

Fejérd község- lángokban áll dél óta! Az 

érdeklődők ezt a rövid felvilágosítást kapták, 

A kolozsvári tűzoltóság-, Hankó-V eress Ká-

roly a kolozsvári járás f ős zolga bir áján ak 

Sürgető kérésére nagy oltóapparátussal és 

megfelelő számú tűzoltókkal kivonult a, Ko-

lozsvártól 18 kilóméter távolságban levő Fe-

jérd községbe. A délutáni órákban egy szá-

zad (katonaság ment ki futólépésiben a szeren-

cséi len fej érdiek segítségére. 

A tűz a délutáni órákban, 3 óra körül ke-

letkezett. A községnek mintegy 2400 lakósa 

van, férfinépség azonban majdnem mind a 

harctéren van, az asszonyok és leányok ap-

raja-nagyja pedig kinn volt a mezőn. Csak 

iá legöregebb asszonyok, az aggastyánok és 

n gyermekek tartózkodtak a faluban. Dél-

urán 3 óra körül a község keleti részében az 

egyik ház hátsó épületrészeiből fehér füst-

felhők csaptak fel. A füstöt a távolabb lakó, 

otthonmaradt asszonyok közül töbiben észre-

vették, de csak akkor jöttek tudatára a bor-

zasztó ténynek, mikor pár pere múlva a füst 

helyében a lángok is felcsaptak. A vészhir 

pár pillanat alatt elért a községházáig. A 

legnagyobb baj az volt, hogy nagy szélvihar 

dühöngött, amely az egész falut elhamvasz-

tássál fenyegette. Talán az a körülmény men-

tette meg a falut a leégéstől, hogy a szél kö-

ketkezetesen északkeleti irányban fujt. 

Káré Pálné házában lobbant fel eddig 

még kiderítetlen okból az első szikra, amely 

pár pillanat alatt átcsapott a szomszéd há-

zakra. Ráró Pálné egész háznépével (kint dol-

gozott a, mezőn, csak a testvérének két gyer-

mekét látták tőben a tűz keletkezése előtt a 

kamrák körül játszadozni. Mikor a lángok 

felcsapták és a falu gyér népessége összefu-

tott, hogy a katasztrófának elejét, vegye, a 
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gyermekek nem voltak sehol. Valószínű, 

hogy valahonnan gyufát kerítettek, azzal ját-

szadoztak s valami gyúlékony tárgyat meg-

gyújtottak. 

iMikor Obitz Gyula körjegyző gyenge se-

gítséggel hozzálátott az oltáshoz, akkor már 

a második telken garázdálkodott a tűz. Klein 

tJehő molnár háza és malma lobogott már 

hatalmas lángokkal. A községnek van egy 

primitív vizipuakája, amelyet állandó ké-

szenlétben a községházán tartanak. (Ezzel a 

nem nagy igényekre berendezett szerszám-

mal fogtak hozzá az oltáshoz. Az asszonyok, 

férfiak, a harangok kongására a távoli me-

zőkről hazasiető emberek kétségbesett erőfe-

szítéssel láttak hozzá, hogy a falut elnyeléssel^ 

fenyegető tüzet eloltsák, de a szélvihar foly-

tonosan egy irányban tombolt, ujabb és ujabb 

tápot adva a gyors tempóiban harapódzó tűz-

nek, mely a legkülönösebben, a legsz-eszólye-

sebben válogatta ki martalékát. Nem égtek 

le az utcasorban egymásután, kihagyás nél-

kül a házak, hanem egyes házakat csodálatos 

érthetetlenséggel kikerült a tiiz, hogy az ötö-

dik-hatodik házba annál nagyobb erővel (be-

lekapjon. 

Késő estig tartott az oltás, amig sikerült 

a tiizot útjában megállitani. 22 ház porrá 

égett, ezenkívül több ház jelentékeny kárt 

szenvedett 

A tűzoltók még a késő éjjeli órákban is 

dolgoztak, hogy a fellángolt üszköket elolt-

sák. A kár nagyságát eddig még nem tudták 

megállapítani. Biztoeitáíj révén azonban egy* 

krajcár sem térül meg, mert egy ház sem 

volt biztosítva. 

— időjárás. Helyenkint, inkább csak 

nyugaton, zivataros esők várhatók, lé-

nyegtelen hőváltozással, 

PROGNÓZIS: Meleg, elvétve csapa-

dék, zivatávok. Déli hőmérséklet 23.8 fok 

Celsius. . . ^ 

— Az Országos Középiskolai Tanáregye-
sület uj alelnöKe. Szép kitüntetés érte Maázsar 
Gusztávot, a maikói állami főgimnázium ki-
tűnő igazgatóját. Az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület a jeles pedagógust, válasz-
totta alelnökévé. Madzsar Gusztáv a pedagó-
giai szakirodalomnak elismert munkása és 
sok évi kulturális tevékenységével általános 
becsülést szerzett. 

— A romániai terméskilátások. Berlinből 
jelentik: A mezőgazdaságilag megművelt te-
rület. Románia katonai igazgatás alatt álló 
katonai területén a legutóbbi békeévekben 
,2.70 millió hektárt tett ki, ebben az évben 
pedig a háború ellenére 2.66 millió hektárt, 
i ly módon csak 40.000 hektárral áll a béké-
ben bevetett terület mögött. Be van vetve 
egyenkint 1.7 millió hektár búzával és ten-
gerivel, 80.000 hektár hüvelyes vetemények-
kel. Ez a teljesítmény annál jelentősebb, mert 
a hosszú tél következtében a tavaszi vetés 
icsak április elején indulhatott meg. A veté-
sek állása majdnem mindenütt kielégítő. 

— A többi lögyőn a magáé. Egy alsó-

városi asszony állított be az egyik belvárosi 

kereskedésbe. A háborús jólét csakúgy tob-

zódott rajta. Kapanyél vastagságú ujjai alig 

látszottak ki az aranygyűrűk tömör soraiból. 

Negyvenötös számú, csöppnyi selyemcipellőt 

viselt, fejére pedig egy teherautó imitált ke-

reke volt kalapgyanánt felillegetve. Csekély 

tiz perc Után az áruk tömkelegét váltogatta 

össze és amikor a kereskedő a számlát meg-

csinálta. kiderült, hogv a menyecske 494 ko-
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•röfia és 60 fillért bátorkodott rövid idő alatt 

költékezni. Legalsóbb szoknyájából esaikha-

nia,v előkerítette a (bukszát, kiolvasott belőle 

öt darab százast és büszkén a kereskedő elé 

teregette a kassza márványlapjára. A keres-

kedő kinyitotta a fiókot, előszedte az apró-

pénzt, hogy visszaadjon 5 korona 40 fillért az 

ötszázból. Mikor a menyecske meglátta ezt a 

müveletet, kezével szelíden legyintett, (a kö-

rülállók azt hitték, hogy a ventillátor indult 

meg!) és nyájasan mondta a kereskedőnek: 

— Hagyja csak leiköm! A többi lögyön 

a magáé. 

— Nem utalták még ki a tisztviselők 
beszerzési segélyét. A hivatalos lapban, mint 
ismeretes, rendelet jelent meg a tisztvisolők 
ruhaibeszerzési segélyének haladéktalan fo-
lyósításáról. A segélyeket azonban eddig esiak 
egyes hivatalok kapták meg, a tisztviselők 
nagy többsége hetek óta hiába várja a se-
gélyek kiutalását noha a kormány intenciója 
a rendelet szerint az volt, hogy a tisztviselők 
minden késedelem nélkül hozzá,iárulhasanak 
a segélyhez. Az adminisztráció nehézkessége 
miatt a tisztviselők sérelmet szenvednek, 
mert számítván a segély gyors kiutalására, 
havi fizetésükből nagyobb bevásárlásokat 
eszközöltek, ami most kellemetlen zavarba 
hozta különösen a családos tisztviselőket. 
Nem tudjuk, hogy a szegedi adóhivatalnak 
ez ügyben milyen .szerepe van, de minden-
esetre sürgeíőleg kell közbelépnie, hogy a se-
gélyek kiutalása most már rövidesen meg-
történhessék. Ha pedig a kiutalási rendelet, 
megérkezik, az adóhivatal a fontos ügyre va-
ló tekintettel térjen el a bürokratikus rend-
szertől és ejtse módját, anntak, hogy a tiszt-
viselők azonnal megkapják a kiutalt, összeget. 
Itt emiitjük meg azt is, hogy a városi tiszt-
viselők és alkalmazottak beszerzési segélye 
ügyében Tmchler Endre főjegyző Budapes-
ten járt és azt a felvilágosítást kanta, hogy 
az erre vonatkozó belügyminiszteri rendelet 
már készen van és hamarosan leérkezik a 
városhoz. 

— A szegedi hadíkölcsön-jegyzések ed-

digi eredménye, A hatodik hadikölcsön jegy-

zésére megállapított határidő junius 12-én le-

telt. Az eddig eszközölt jegyzések azt mutat-

ják, hogy az országos eredmény el fogja érni 

az előbbi kölcsönök összegét, A jegyzési ha-

táridőt junius 26-ig meghosszabbították, te-

hát még két hétig lehet jegyezni 96 53 koro-

nás kurzussal. A jegyzések végöszege — ugy 

látszik — Szegeden is az előző hadikölcsönök 

eredménye körül fog mozogni. Végleges ké-

pet természetesen még nem lehet alkotni. Az 

eddigiek szerint a Szeged Csongrádinál 

5.590.000, a Kereskedelmi és Iparbanknál 

3.400.000, Neu Ernő bankházában 1.225.000, a 

Szegedi Hitelbanknál 1.100.000, a Takarék és 

Hitei részvénytársaságnál 628.750. a Bank-

egyesületnél 336.000, a postán 42.000 koronát 

jegyeztek. Ezekhez jönnek még a főispáni hi-

vatalban, a May-banknál, a Kézmüvesbank-

nál, az állami adóhivataliban, a katonaságnál 

és egyéb helyeken eszközölt jegyzéseik, ame-

lyek együttesen bizonyára jóval meghalad-

ják az öt millió koronát. Ez utóbbi helyek 

legtöbbjén azonban még nem állapították 

még a jegyzések végleges eredményét. 

— Kik lettek Szegeden paprikablzomá-
nyosok. A paprikaforgalom szabályozásától 
szóló miniszteri rendelet tudvalevőleg a Ha-
ditermény hatáskörébe utalta a paprikafor-
galom lebonyolítását, A Haditermény ezt a 
munkát bizományosok utján végzi. Szegeden 
a következő cégeik lettek paprika-bizományo-
sok: Első szegedi mezőgazdák szövetkezete, 
Pálfy Testvérek r.-t., Bartók Vilmo«. Berger 


