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renc főherceg 
o ebéd-akc ió ja . 

Fékkel ezelőtt, mikor a pesti nyomor je-
£gei egyre szomorúbban nyilvánultak meg, 

1József Ferenc főherceg elhatározta, hogy meg-
mozgatja a társadalmat és akciót indit Budapest 
éhező szegényeinek fölsegitésére. Az akció gyors 
lendülettel valósult meg, már szinte az elhatáro-
zást követő órában több millió állott rendelkezés-

. re és pár nap multán óriási arányokban indult 
s meg Budapest szegényeinek élelmezése. Ma már 

kilencezer ember kap két közkonyháról olcsó 
ebédet 

Ma délelőtt József Ferenc íőherceg, Huszár 
Károly, az entemte-missziók képviselői és a 
népgondozó bizottság tagjai a sajtó képviselőivel 
együtt végignézték a Hungária-uti konyhaüzem 
berendezését. Végigjárták a hatalmas konyhater-
met, amelyben huszonnégy négyszázliteres üst-
ben főzik a levest, ahol villanyerőre berendezett 
gépek dolgozzák föl a tésztát és amelyben hatal-
mas apparátussal készül a főzelék. Végignéztük 
az összes helyiségeket, a hűtőháztól kezdve, le a 
raktárakig és mosótermekig; mindenütt a legpéi-
d&sabb rend fogadta a szemlélőt. Ujságirók szá-
mára elnvomhatatlanul azt az érzést keltette ez a 
szemlélődés, amelyet egy ragyogóan tiszta, impo-
záns rotációs terem ébreszt. 

Gépek főzik a levest, gépek vigyáznak arra, 
hogy a fölhalmozásra kerülő — helyesebben: 
kerülhető — anyag meg ne romoljék, gépek meté-
lik a tésztát, gépek csinálják a főzeléket, — de 
mindegyik mellett oit a maga szakmájához értő 
mester, ugy, hogy nem is csodálatos, hogy a ki-
kerülő éteíek a legizletesebbek, amiről a szemlé-
lődő társaság ott, a helyszínén meg is győződhe-
tett. Kitűnő volt a zöldségleves, a babfőzelék és 
ii morzsásmetélt. 

Az akció vezetői arra törekszenek, hogy a 
fcözed jövőben fokozatosan ötvenezer, hetvenezer, 
sőt százezer ember számára adhassanak olcsó — 
i mai viszonyok között olcsó — ebédet. Sajnos, 
nem szabad szem elöl ^veszteni a nyomornak, 
innék a gyilkos és kérlelhetetlen járványnak a 
ierjedését, számolni kell azzal, hogy Budapesten 
aapról-napra tölbb embernek kell küzdenie az 
Éhség rémével. Az egész társadalomnak Össze 
teli fognia, hogy enyhíteni tudja ezt a nyomort, 
iz éhséggel folytatott élet-hal álharcot. József 
Ferenc főhercegnek ebben az igazán nemes ak-
Biójában nagy segítségére vannak az entents-
mlssziók, amelyekre egészen bizonyosan meg-
tették a maguk hatását a nem is félig üres rak-
tárak és amelyek részéről ígéret történt, hogy 
Európa felénk "forduló rokonszenvét és figyelmét 
tokozott mértékben föl fogják hivni erre a humá-
aus olcsó ebédakcióra. Segítséget eddig is kap-
!unk: Hollandia, Olaszország nyersanyag-szállit-
nánya tízezernyi szegény pesti ember betevő fa-
latját biztosította. A mai szemleuton már el is 
kangzott a külföldi missziók tagjainak részéről 
aár megjegyzés: 

— Szép ez a hűtőház, mintaszerű a beren-
lezése, csak hűteni való is kellene belé . . . 

— Raktárak . , . meg kellene tölteni őket.. 
. . . A pesti nyomor-akció az egész világon 

risszhangra talált; egyre-másra érkeznek a segí-
tő-vonatok. Az egyik rizst hoz, a másik egyéb 
Heimiszert, a harmadik ruhaneműt. Bizunk ben-
ne, hogy József Ferenc főherceg eegitfl nagyüze-
ménele raktárait meg fogja tölteni az Európa 
nyomorultjait megértő, feliéjük forduló segitö kéz. * 

Olcsó ebéd . . . A háromfogásos menü ebből 
áll: 4 deci leves, 4 deci főzelék, 20 deka tészta 
(ha sült tészta van, két darab egy adag) 7 deka 
kenyér és az ára 8 korona. 

De csak azok számára, akik meg tud-
ják fizetni. Mint Payr Hugó kollégánk, az 
akció egyik ötletezője, elmagyarázta, (— az új-
ságíró ötletessége mindenütt nélkülözhetetlen —) 
vannak, akik egészen ingyen kapják ezt az ebé-
det, vannak, akik féláron. Az erre való jogosult-
ságot a Huszár Károly és Schlachta Margit veze-
tése alatt álló szervezet állapítja meg, tökéletes 
informálódás alapján, Eddig hét étterem és tiz 
elosztó hely áll rendelkezésre, ahol olcsó ebédet 
fogyaszthat el a munkásság és a leromlott közép-
osztály. Megnéztünk egy éttermet, a Verpeléti-ut 
4—6 szám alatt levőt. A legelegánsabb berende-
zés, amit csak kívánni lehet. Eljárhat ide — és el 
is jár — a középosztály. Akiknrk pedig ez a hely 
messze esik, ós akik szégyenlik a szegénységet, 
hazavitethetik az ebédjüket. Ingyen, féláron, 
vagy a megszabott áron, ahogy azt a jogosultsá-
guk — protekció nélkül való jogosultságuk — 
megállapítja. 

Az egész akció a nyilvánosság legteljesebb 
ellenőrzése alatt áll; erről gondoskodás történ'. 
Dr Marschalkó János, a közélelmezési miniszté-
rium államtitkára, kijelentette előttünk, hogy 
minden konkrét panaszt a legalaposabban meg-
vizsgál; ezenfelül is, a közvélemény nyugodt 

lehet, az akció vezetőjét, József Ferenc főherce-
get, az irányítja, hogy mindenkinek lehető meg-
elégedésére szolgáljon ez az egyre nagyobb ará-
nyokban kifejlődő intézmény. Hogy azonban ki-
fejlődhessék: a társadalom segítségére van szük-
ség. Természetes, hogy az akció vezetőségének 
rendkívüli nehézségekkel kell megküzdenie, amit 
talán nem is kell bővebben magyarázni. Ha ezek 
a nehézségek fokozódnak is, de fokozódik egy-
úttal az a törekvés is, hogy minél nagyobb ará-
nyúvá válhasson a segítség és át tudja vezetni 
Budapestet a legkritikusabb hónapokon. 

/ L E G U J A 
töap® é s f J M í w H z e l h a l t á k 
L***^ Berlint. 

Berlin, márc. 16. (Este 8 órakor.) (A 
Festi Hírlap tudósítójának távirata.) Hire 
jár, hogy Kapp ós Lüttwitz elhagyták Ber-
lint- A helyzet igen komoly, Ma éjjelre, sú-
lyos harcokat várnak. 

Segítsünk 
c^ton a UÉytftf d i jasokon! 

>ig tartott világégés a társa-
dalom minden rétegéből megkívánta a maga ál-
dozatait. Szenvedtek alatta a munkások, tiszt-
viselők, szegények, gazdagok egyaránt, szen-
vedett az egész ország, de a legnagyobb áldo-
zatot mégis csak azok hoztál*, akik vérüket, éle-
tüket tették kockára: a katonák. Es most a bor-
zalmas pusztulás után azok vannak a legsivá-
rabb helyzetben, aMk fegyverrel a kezükben 
álltak őrt határainknál ós egészségük aláásásá-
val nyugdíjba menni kényszerültek, ós azoknak 
hozzátartozói, kiknek neve a világliáboru hfiseí 
között ezerepei: a nyugdíjas katonatiszteknek 
özvegyei, árvái. 

A tisztviselők nyomora mindenki előtt is-
meretes. Sivár helyzetüket felfismerte a kormány 
is és az ország erejéhez képest természetbeni 
szolgáltatásokkal igyekszik rajtuk segíteni. A 
közjalk&lmazottaknaií* ebben a kedvezményében 
azonban nesn részesülhetnek a katonai nyugdija-
sok, pedig helyzetük, ha lehet még fokozat e té-
ren, talán még kétségbeejtőbb. A Legtöbb katonai 
nyugdíjas századosi fokozatban van és ezeknek 
nyugdija — h& 1918 november 1. után léptek 
nyugdíjba —' drágasági pótlékkal, lakbérrel, min-
dennel együtt mindössze 1163 korona. Akiket 
korábban nyugdíjaztak, azok pedig csupán 372— 
605 koronát kapnak nyugdíj óimén.. Az özvegyi 
nyugdíj is rendkívül csekély. Két hátramaradott 
gyermeket számítva, a százados özvegye 240, az 
ezrede® özvegye 420 koronát kap havonta, ha 
pedig a férj a harctéren esett ei, a® özvegy mind-
öasae huszonöt százalékkal kap többet. A leg-
nagyobb nyomorban tengődnek tehát a katonai 
nyugdíjasok, és ott tartanak, hogy kénytelenek 
eladni csekély bútoraikat, értéktárgyaikat is, 
hogy a mai súlyos időkön áttemgethessék éle-
tüket. 

ök, akik a visszaemlékezés szárnyán eddig 
csak némán zarándokoltak el azokra a helyek-
re, hol a szent ügyért küzdők sorában kihullott 
kezükből a kard, ahol elvesztették legdrágább 
kincsüket, testi épségüket, a szere ö hitvest, az 
önfeláldozó aipát . . . ott a messze zarándokuta-
kon megismerve egymást, a közös fájó dicső-
ségnek magasztos' emlékével szivükben most az 
igaz felebaráti és bajtársi szeretet jegyében szö-
vetkeznek, hogy egymást gyámolitsák és támo-
gassák. Nem csekély nyugdijukat akarjátk ily 
modon kipótolni a megélhetéshez szükséges' ösá-
szeggel, hanem munkaalkalmat akarnak egymás-
nak szerezni. A katonai nyugdijasok, akik erre 
még képesek, dolgozni akarnak. 

„. . . Most nem harcolnunk kell, nem jel-
szavakkal küzdeni, hanem a nagyon keserves, 
verejtékes hétköznapi munka ideje érkezett el 
ránk", — mondotta Simonyi-Semadam minisz-
terelnök a tisztviselők mai üdvözlésén. Valóban, 
a munka idejének kell most elkövetkeznie, mert 
csak az összesség megfeszített munkája árán, a 
termelés fokozásával és a? igények csökkenésé-
vel tudjuk hazánkat óhajtott virágzásához segí-
teni. Ebből a munkából kér részt a Nyugdíjas 
katonatisztek, katonahivatalnokok, kaionatiszti-
katonahivctalnoki özvegyek és árvák országos 
szövetsége, melynek célja, hogy a nemzeti meg-
újhodás korszakalkotó nagy munkájában tevé-
keny részt véve, és a való életbe belekapcsolód-
va,-, ixxu. munkaképes tagjainak - u j életpályát, 
munkaalkalmat iséi-omtsen, -munkaképtelen, tagjai-
nak pedig otthonokban való elhelyezéssel állan-
dóan .segitsógóro- és támogatására legyen. Az 

! egyesület, vezetőségének fölkérésére LukacKích 
1 Gizü-altábornagy ál lót az ügy élíro és az ö. 
j neve garancia arra, liogy a katonai nyugdijá-
; sok munkátl.érö szava nem lesz a pusztában el-
i hangzott szó. 

l a p i h i rek . 
— (Köteles segítség.) A zsák-, ponyva- és 

zsinegkereskedök, -akiket röviden köteles néven 
foglalunk össze, megilletődve a drágaságtól és a 
megélhetés nyomasztó nehézségeitől, elhatároz-
ták, hogy alkalmazottaikon segíteni fognak, ők , 
akik elvégre csinos kis jövedelemhez jutottak a 
háborúban, nem nézhetk, hogy a napi munka ro-
botbsai szűkölködjenek. És gyökeresen, célra-
vezetőin oldották meg a kényes problémát. Nem 

'holmi fizetésjavitásról, vagy pláne élelmiszer-
akcióról van itt szó: ök a helyzet magaslatára 
emelkedve ugy döntöttek, hogy ezután számláik 
•végösszegéhez fél százalékot írnak hozzá, amit az 
alkalmazottak kapnák és természetesen ,— a ve-
vők fizetnek. Kötelesek fizetni. Mert nomen eet 
ómen: ez a köteles segítség. 
{ — (Kukoricaliszt a kenyérben.) Félkivata-

l&wm JlileiíRk: A kenyérmagvakból rendelkezés-
re álló csekély készletekre való tekintettel a köz-
élelmezési miniszter elrendelte, hogy az érvény-
ben levő kenyér- illetve lisztjegyek részben ten-
geri 1 iszi ben vál ta iknak be. 

—/(Aj&ertíletvcdő Liga a kormányzónál.) 
KeddenuJ^leiött fogadta Horthy Miklós kor-
mányzó minden más testület és intézmény meg-
előzésével az uj kormány eskütétette után első 
gyanánt a Területvédo Liga küldöttségét. Lóczy 
Lajos elnök rövid, de bensőséges beszédben tol-
mácsolta a liga szeretetét, hódolatát és bizal-
'mát egységes nemzet kormányzójának, ki-
emelve, hogy Magyarország az egyedüli kon-
szolidált, az egyedüli egységes, egyakaraíu és 
egy gondolatú ország ma Középeurópában. Majd 
átnyújtotta a liga nemes egyszerűséggel meg-
írt hódoló feliratát a kormányzónak, aki vála-
szában .kifejezte azt a határozott óhaját, hogy 
a liga önzetlen munkálkodását továbbra is foly-
tassa, kérve egyúttal, hogy bízzanak ezután is 
benne, mert ma bizalomra és nyugalomra van 
szüksége- az -országnak. 

— {A ieroegpriinás nemzetsegito akciója.) 
Nagyszabású akcióba kezdett a magyarság föl-
segí tse érdekébgp»*Cs>ernoch János bíboros ber-

katholikusainak segítségéhez 
folyamodott, hogy az elszegényedett, tönkrement 
Magyarországot a keresztény öntudat erejével 

; i i támogassa. Elsősorban Amerika szabad né-
péhez fordult Szabó János ohromei plébánoshot 
.intézett megható levelével, melynek a tengeren-
túli magyarság körében élénk visszhangja tá-
madt. AMffi?*nt ^eis^''ara$rikai'--'fflagy&r''Uj&ág 
buzdító cikkben kérte föl az Egyesüli Államok 
•valamennyi hitközségének lelkészeit, hogy a 
hercegprímás levelét a szószékről' olvassák föl 
és híveiket adakozásra lelkesítsék. A mozga-
lomnak máris pozitív eredménye, hogy az Ame-
rikai Katholikus Magyar Népszövetség — mint 
Sziabó plébános a hercegprímáshoz intézett le-
velében jelzi — ezer dollár értékű élelmiszer-
utalványt küld. És ígéri, hogy a szűkölködő 
magyarság amerikai testvéreinek további segít-
ségére is számithat. A hercegprímás akciója kö-
vetkeztében a harlemi püspök értesítése szerint 
harmincötzer holland forintot is kapunk. 
Ugyancsak érintkezésbe lépett a hercegprímás 
a töledói, barcelonai és szevillai érsekekkel is a 
nyomor enyhítése céljából. 

— iMdBK&lyokért.) kv. osztrák kor-
mány aíírátot intézett a magyar kormányhoz a 
pekingi volt osztrák-magyar követségi palota ér-
tékesítésé tárgyában. A palotát fényes berende-
zésével együtt a magyar és az osztrák hadifog-
lyok hazaszállításának céljaira akarják értéke-
síteni. — A magyar hadifogoly mentő mozgalom 
terveiről a legutóbb egy közlemény jelent meg a 
napilapokban. Ezt a közleményt sokan félrema-
gyarázva azt hitték, hogy a most meginduló moz-
galom csak a már hazajött hadifoglyok javára 
történik. A nagyközönség megnyugtatására köz-
lik, hogy a „Move" a legnagyobb szeretettel ka-
rolja fel a messze idegenben szenvedő bajtársai 
ügyét és mielőbbi hazahozataluk érdekében min-
den /ehetőt el fog* követni. 

V,—; (Az élelmiszerszállítási igazolvánvok.) 
iiiiini ' A k35 wfoi'mjjj értesíti az érde-

kelt feleket, hogy a minisztérium szállitási iga-
zolvány osztálya helyiségeit a Mérleg-utca 12. 
számú ház félemeletére a fölszámolás alatt álló 
Hadit örmény Eész vény társaság és a Gabona-
gyűjtés. Országos Kormánybiztossága szállí-
tási igazolvány osztályainak közös helyiségeibe 
helyezte át. Kéri- a minisztérium a feleket, hogy 
szóbeli kérelmükkel csakis. a legkivételesebb, 
halasztást nem tűrő esele-Voen forduljanak ehhex 
az osztályhoz. Tejtermék elv szállításához az iga-
zolványok továbbra is a főépületben (Eskü-tér 
1, I., emelet 45.) kárendők. Burgonyaszáliitáel 
ügyek, a minisztérium burgonyaos zt á.1 y áh o z 
(Gerlóczy-u^ea 11., I. emelet 2.) taríom-ak. Szál-
lítási igazolvány kényszer alatt nem álló cik-

' keknek az élelmezési védelmi zónébór va'ó be-
hozatalához az engedélyeket továbbra is Eskü-
tér 1., I. emelet 27. alatt kell kérni. 


