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A török Vörös Félhold képeslevelezö-
lapjait 20 fillérért árusiíja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Zsirás a zsírról. 
Zsirtalanság, zsirhiány van 
máma minden vonalon, 
sanyarú az állapotunk, 
valóságos zsiralom, 
zsírban uszó, zsírban fürdő 
ország voltunk valaha, 
ma pediglen fehér holló 
nálunk a zsir, hajaha! 

Ára oly nagy, hogy mellette 
ócska lom a drágakő, 
egy csöppjéért, egy latjáért 
aranypénzek száza kő, 
ötmilliós sikkasztásért 
bankpénztárost keresnek, 
aki ezt fél kiló zsírért 
elvitte a hentesnek. 

Összeszedünk a padláson 
minden zsiros kalapot, 
arról nyuzunk, kaparunk le 
a rántáshoz alapot, 
s boldog, kinek régi rongya 
zsirfoltokkal van teli, 
kipréseli s hat hónapi 
zsirkészletét megleli. 

Mikor a nap melegen süt 
s heve tűzzel is fölér, 
kiterelünk az aszfaltra 
minden asszonyt, ki kövér, 
elolvadnak és a járdán 
marad tiz-husz zsirpecsét, 
melyért bottal ezer ember 
veri egymás ősz fejét. 

Nagy keletnek örülnek a 
zsiros szájú emberek, 
ezekkel a gyengébbik nem 
most szivesen enyeleg, 
s egy fess bakfis, ki már régen 
nem kóstolt meg zsirt, szegény, 
sopánkodik : bár jönne egy 
zsiros nyakú vőlegény. 

Nem csöpög ma senkinek se 
a hajáról már a zsir, 
a zsir: csupán fájó emlék, 
nincs belőle, csak a hir, 
üres minden zsírosbödön, 
nem hoz csömört falatunk, — 
hej, hájidő, zsiros korszak, 
téged egyre zsiratunk! 

Kóró Pál. 

— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos fő-
ispán Szentesről Szegedre érkezett. 

— Szegedi tisztek kinevezése. A király a 
tartalékban kinevezte az 5-ik honvédgyalog-
ezredben főhadnagyokká-. Traum János, Braun 
Ferenc hadnagyokat; hadnagyokká: Bálint 
Gyula, Karenovics Tibor zászlósokat, Kordás 
Pál, Molnár Antal, Tombácz Ferenc, Kádár 
Sándor, Lengyel János, Horváth János, Molnár 
Dezső, Szántai László tisztjelölteket. 

— Lindenfeíd-cukorka a doberdói fen-
sikon. Alább kedélyes harctéri levél követke-
zik, amelyet Császár Sándor öreg harcos 
küldött Lindetifeld Bertalan szegedi cukorgyá-
roshoz. Császár olvasván a Lindenfeld cég 
egyik hirdetését, köhögés ellen való cukor irá-
nyában fordul Lindenfeldhez a következő sorok 
kíséretében: 

K. a. Dekungba 1915. nov. 3-án. 
T. cég! A napokban olvastam becses 

hirdetését, hogy az ön cukorkája elmulasztja 
az ember köhögését. Már pedig mi nagyon 

köhögünk, mert hideg zuhanyt sürün veszünk. 
Hüs szobánkat a szél átjárja, a vihar a tetejét 
össze-vissza cibálja,^ ez még csak valahogy 
megjárná, csak a gránát a követ a nyakunkba 
ne szórná. Ezekért sokszor méregre lobbanunk, 
ilyenkor egy pár digót beafirolunk. De erről 
tovább ne beszéljünk, elég az hozzá, hogy 
nagyon köhögünk. Már pedig önnek, ha kö-
högés ellen jó a cukorkája, küldenie kell egy 
csomagot belőle nemsokára. Mivel nélkülözhe-
tetlen otthon is, azért kérünk belőle mi is. 
Hogy ily bátrak vagyunk, azon ne csodálkoz-
zon, megszoktuk ezt már az olasz fronton. 
Kéri ezt a doberdói fensik egyik hőse, aki 
Szegeden sokat elfogyasztott belőle. Hogy a 
cukrot kinek küldjék megirom, Császár Sán-
dornak, aki itt harcol az olasz fronton. Azt 
hiszem kérésem nem fogják megvetni, küldünk 
helyette digókat cukorrépát szedni. Ha a választ 
megkapom, többet fogok irni, addig türelem-
mel fogok várni. Igaz tisztelője Császár Sándor 

öreg harcos, a doberdói fensikon. 

Lindenfeld nem vette tréfának Császár 
kedves kedélyeskedését és 100 csomaggal kül-
dött címére abból a kitűnő cukorból, amely 
elmulasztja az ember köhögését. 

— A Curia ítélete a szegedi hadsereg-
szállítók ügyében. Budapestről jelenti tudó-
sítónk: A Curia kedden délelőtt hirdette ki 
Ítéletét a szegedi hadseregszállítók első cso-
portjának bűnügyében. Az utolsó fórum Gruber 
Zsigmondot 6 évi fegyházra, Schwarz Henriket, 
Herzl Lajost és Gető Ármint 3—3 évi fegy-
házra, Griiner Marcelt 4 évi és Kunz Rezsőt 
két évi fegyházra itélte. A szegedi törvényszék 
ítéletét a Curia csak Grubberre vonatkozólag 
hagyta helyben, a többi vádlottak büntetését 
egy-egy évvel leszállította. 

— Kitüntetés. A király galánthai és kamochai 
Kamocsay Gyula 86-ik gyalogezredben tartalé-
kos hadnagyot az ellenséggel szemben tanú-
sított vitéz "magatartásáért a Signum laudissal 
tüntette ki. 

— Aki elégedetlen a hadsereggel. Érde-
kes ügyet tárgyalt kedden a szegedi törvény-
szék felebbviteli tanácsa. Özvegy Dragován 
Györgyné szabadkai asszony volt a vádlott, aki 
szeptember 17-én a vonaton több ember előtt 
azt mondta, hogy a magyarok nem sokat érnek 
és ha németek ' nem volnának, akkor nem 
győznénk. A szabadkai törvényszék az éles-
nyelvü asszonyt egy hónapi fogházra itélte. A 
tábla keddi tárgyalásán felmentő Ítéletet hozott, 
azzal az indokolással, hogy Dragovánné kije-
lentésében nincs valamely hazai nemzetiség 
egy másik hazai nemzetiséggel szemben állitva 
és a fecsegés alkalmával csak magyarok voltak 
jelen. 

— Meleg ruhát a katonáknak. A Szegedi 
Szabadoktatási Egyesület november 16-án, 
kedden a Korzó-moziban művészi színvonalon 
álló műkedvelő előadást rendez. Célja a katonák 
részére feldolgozandó pamut árának előterem-
tése. felerészben pedig a rokkant katonák fel-
segitése. E helyiséget Bach Jenő és Testvére 
hazafias áldozatkészséggel bocsájtoíta rendel-
kezésre Előadások a szokott időben lesznek 
rendes helyárak mellett. Jegyek már is kaphatók 
a pénztárnál. Biztosra vehető, hogy a látoga-
tottság rendkívül nagy lesz, már csak azért is, 
mert a nagyközönség megterheltetése nélkül 
érhető el a hazafias cél. 

— Hatósági sertéshús. Megirtuk, hogy a 
város ismét 52 sertést vett. A sertéshús árusi-
tása szerdán reggel megkezdődik a következő 
árakon : Karaj kilója 6, comb 5.80, lapocka 5.80, 
oldalas 5, fejláb 3, háj 7, szalonna 6 80, 1 drb 
zsiger 4 korona, egy vesevelő 60 fillér, 1 kiló 
zsir 7.20 korona. 

— Tolvajok az almásboltban. Kedden 
délelőtt a Széchenyi-téren levő Viszmeg-féte 
almásboltba beállított egy fiatalember és egy 
leány. Almát vásároltak és közben a fiatalem-
ber az asztalról ügyesen a zsebébe csúsztatott 
11 korona 30 fillért. Viszmegné észrevette a 
lopást és egy rendőrnek átadta a tolvajokat. A 
rendőrségen megállapitották, hogy a fiatalem-

ber Ritter Ferenc verseci illetőségű, a leány 
pedig Ritter Liza, a nővére. Az eljárás meg-
indult ellenük. 

— Nyolc hónapi börtön egy elcserélt 
lóért. A szegedi tábla büntető tanácsa egy 
csalási ügyben ítélkezett kedden. Csorba Pál 
gazda lovat vezetett elő a katonai lósorozó-
bizottság elé. A lovat a bizottság katonai cé-
lokra alkalmasnak találta s megvette a gazdá-
tól. Mivel késő este volt már, a lovat éjszakára 
a gazda tulajdonában hagyták azzal, hogy azt 
másnap átveszik. Az átvétel előtt azonban 
Csorba Pál összejátszott ifjú Szekeres Antal 
nevtl szomszédjával, kicserélte a katonai kincs-
tár által vásárolt állatott s egy öregebb lovat 
adott át. Kisülvén a turpisság, Csorba és ifjú 
Szekeres törvény elé kerültek. A szegedi kir. 
törvényszék csalásért el is itélte őket, mint 
tettestársakat 8—8 hónapi börtönre. A szegedi 
Ítélőtábla az első biróság Csorbára vonatkozó 
Ítéletét érintetlenül hagyta, ifjú Szekeres bün-
tetését hat hónapi börtönre szállította le. 

— Felmentett szücsmesterek. A szegedi 
tábla érdekes jogi esetet birált el keddi tár-
gyalásán Sipos Ántalné szentesi lakos följelen-
tést tett Szemenyey Antal szentesi és Filszeker 
Antal budapesti szücsmesterek ellen csalásért. 
Följelentésében Siposné azt adta elő, hogy 
Szemenyey és Filszeker ez év augusztusában 
megjelentek nála, hogy báránybőröket vásárol-
janak tőle. Alkudozás közben Filszeker a ka-
tonaság megbízottjának adta ki magát s azt 
mondotta, hogyha a báránybőröket darabonkint 
nem adja 3 koronáért, ugy a bőröket jegyzékbe 
veszi s a katonaság ezeket elveszi s ebben az 
esetben csak hosszabb idő után jut a pénzé-
hez. Siposné emiatt odaadta a bőröket 3 ko-
ronáért, noha előzőleg 4 koronára tartotta 
darabját. A szegedi törvényszék ez ügyben 
szeptemberben tartott főtárgyalást. A tárgyaláson 
Szemenyey és Filszeker tagadták bűnösségüket. 
Filszeker csak azt mondotta, hogy egy vállalat 
megbízottja. Ugyanezt vallotta Szemenyey is. 
Előadták továbbá, hogy a bőrök nem ís értek 
többet a vételárnál, mert Szemenyey a bőrök 
további kikészítését csak 160 koronáért vállalta 
el és Filszeker azokat 3 korona 70 fillérért 
adta el darabonkint a Deutsch és Fiai cégnek. 
A törvényszéken lefolyt főtárgyaláson a tanuk 
nem igazolták azt, hogy Filszeker a katonaság 
megbízottjának adta ki magát. A törvényszék 
mindezek után sem csalás, sem más bűncse-
lekmény tényálladékát nem látva az esetben, 
vádlottakat fölmentette. Ügyészi fölebbezés 
folytán került az ügy a szegedi ítélőtábla elé. 
A lefolytatott eljárás után a királyi ítélőtábla a 
fölmentő Ítéletet helybenhagyta. 

— MEGÉRKEZETT a főispáni hivatalba az 
uj és finomabb pamut, amely az eddigi áron 
kapható. 

— Hajóágyúk tüzében. Szerdán és csütör-
tökön valóban szenzációs műsora lesz az 
Uránia-szinháznak. Két pompás, bravúros há-
borús kép kerül bemutatóra. Elmondhatjuk, 
hogy a modern háború borzalmait még ilyen 
természetesen egy film se örökítette meg, mint 
ez. A csodálatos háborús filmek remekei a 
fiimteclinikának. Igazán sokat mulaszt az, aki 
nem nézi meg ezeket a filmcsodákat. Ezen-
kívül egy kacagtató, minden részletében bájos 
amerikai vígjáték egésziti ki a műsort. 

— Az Érdekes Újság háborús albumából 
most jelent meg tizenkét gyönyörű képpel a 
harmadik sorozat. Az első két sorozatnak oly 
nagy sikere volt, hogy a füzeteket az országban 
hamarosan szétkapkodták. Miután a képek oly 
érdekesek és szépek, hogy vetekednek a leg-
müvésziesebb festményekkel, ennek a sorozat-
nak is meg lesz nagy népszerűsége. A tokba 
foglal tizenkét képből álló harmadik sorozat 
ára, szállítással együtt 2 korona és megrendel-
hető Az Érdekes Újság kiadóhivatalánál, V., 
Vilmos császár-ut 78. 

— A vasúti állomás tolvajai. Több fel-
jelentés érkezett a rendőrségre, hogy a Szeged-
állomáson egy tolvajbanda garázdálkodik. A 
rendőrség részéről Szécséni detektívet küldték 
ki az állomásra megfigyelésre. A detektiv előtt 
gyanúsnak tűnt föl három cigányasszony, akik 
minden jegyváltásnál a pénztár körül ólálkod-
tak, de sohasem váltottak jegyet. Kimentek a 


