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HÁJASINÉ (unva már a sok beszédet): 
Hogy adja? 

VÉN CSOROSZLYA (plajbászt vesz elő; 
szoroz, oszt, összead, végül kinyögi): 36 korona 
42 fillér! 

HAJASINÉ (nagyot lélegzik, hirtelen el-
önti a méreg, fulladozva ordítja): Csak 36 ko-
rona 4204.422,442 fillérért. Ilyen olcsón? Mikor 
a fa, a -szén, -a tej, a vaj , a -spiritusz, a cukor, 
a liszt, -a tea, -a, ihus, -a- zsir minden másodperc-
ben em-elik-edik. Csak 42 nii-llió korona 36 fillér-
ért, csak annyiént? Jó -asszony, mi lelte magát. 
Talán megbolondult? Talán azt ,a -kis eszét is 
el-adta már? Csak . . . 

(Egy rendőr, aki imár n-éhány perc óta 
hallgatta -csö-ndö-sien ezt az árdrágító izgatást, 
•hirtelen -előlép -és Hájasinét elővezeti. Kihágási 
biró, elitélés, fizetés, sovány ódás s t b . . . -stb.) 

Ugy kell nekik! (h. i.) 

HÍREK 
OOGO 

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

Tisztelegj a rokkant hősöknek! 
Szomorúan fordulnak vissza :a leányok, 

amikor -a béna- katona lába koppan az uton 
s a rokkant 'hős egyhangúan- emeli az egyik 
mankót a másik után, Fiatal fiu szegény -és a 
lába elveszeti; a katona sipka komoran áll 
őrt a fején, mintegy igaz-olásképen, hogy se-
besült 'hős a civil-ruhás illető. A mankó és- a 
fialáb kopognak az utcán és marsoló kompá-
nia vonul véletlenül arr-a. A sánta- legény fel-
néz az éplábu katonáikra- és visszagondol -a 
menetelésekre, a hideg éjszakákra, a gránát-
tii'Z.re és a szenvedésekre s mégis köny futja 
el a- szemét, mégis 'halkan sóhajt ja: 

— Ha én- még egy-szer -bekerülnék ia- mars-
kompániába ! 

De a bakák elhaladnák, a sánta, féllábú 
ötös honvéd is tovább kopog falábával -a jár-
dán. A katonák ránéznek, részvétteljesen rá-
vetik tekintetüket, -aztán elhaladnak -tovább uj 
harcterek, uj küzdelmek felé. 

A -r-o'kkant vitéznek nem köszönnek a 
többiek. Nem szalutálnak a közkatonáknak, a 
kinek nincs csillagja a galléron. 'Csak egy-
szerű csonka katona, -csillag nélkül, még nem 
is altiszt. Nem jár neki a tisztelgés. 

A parancsnokságok azonban, lakik -szám-
talan üdvös és emberséges' rendelkezéssel 
adták tanújelét humánus -érzésüknek, segítet-
tek ezen a visszásságon. A temesvári katonai 
parancsnokság elrendelte, hogy béna 'harco-
soknak, akik a harctéren szerzett sebesülésük 
következtében valamely tagjukat: 'elvesztet-
ték, a -legénység minden alkalommal tiszte-
legni tartozik. 

A katonaság tehát megbecsüli a sebesült 
harcosokat és a béna hős-öket. Ezután szalu-
tál a -csonka baikán-aik az -ép baj társ s ha a 
menet elvonul a béna hadfi előtt, „Vigyázz, 
jobbra nézz"-t — vezényel a tiszt a csapat 
élén. 

— Főhadsegéd Frigyes főherceg mellé. 
Bécsből jelentik a Korrespondenz Wilhelm-
nek: Gróf Herberstejn vezérőrnagyot, Fri-
gyes főherceg hadseregfőparancsnok hadse-
gédét a király ia- főparancsnok tábornagy fő-
hadsegédévé nevezte ki. 

— Pótsorozás Ausztriában, Bécsből jelentik: 
E hónap 11-től 27-ig tart Bécsben és- egész 
Ausztriában az 1897—1865. korosztálybeli 
népfölkelőköteleseknek ,a pótsorozása1. Nagy 

a száma ugyanis azoknak a népfölkelésre kö-
telezetteknek, akik a íősorozás-on -sokféle ok-
ból nem jelenhettek meg s ezért a hadügyi 
kormány pót-sorozást rendelt el. 

— A külügyminiszter hazaérkezett Ber-
linből. Bécsből táviratozzák a Budapesti Tudó-
sitó-nak: Báró Burián István közös külügy-
miniszter pénteken reggel nyolc órakor ka-
bineti főnökével, W-alterskircben gróffal Ber-
linből- visszaérkezett. 

— Uj vasutigazgatósíg Belgrádban. A 
legutóbbi nap-okban Belgrádban tanácskozá-
sok folytak egy magyar-osztrák-német vasút 
-igazgatóság felállítása -tárgyában, amelynek 
hatásköre egész Szerbiára ki fog terjedni. Az 
előkészületeket 'hamarosan- befejezik, helyi-
ség már rendelkezésre áll és hamarosan hoz-
zákezdenek a tisztikar egybeállitásához. A 
tisztviselőket és a .személyzetet .magyar, osz-
trák -és német vasutak f-o-gják rendelkezésre 
bocsátani. 

— Három vármegye közel félmillió ado-
mánya feldúlt tűzhelyeink javára! Az egész 
ország hazafias lelkesedéssel karolja fel 
azoknak a honpolgároknak az ügyét, akik-
nek -otthonát a háború elpusztította. Az álta-
lános adakozásból csaknem fokozottan veszi 
ki részét -azoknak a vármegyéknek közönsé-
ge, amelyek földrajzi fekvésüknél fogva leg-
közelebb estek az -immár elmul-t veszedelem-
hez. Itt a lakosság, ugy látszik, :a másokkal 
való együttérzést egybefoglaljia a kiállt ag-
godalom érzelmével és afelett való megköny-
nyebbülésében, h-cgy a csapástól megmene-
kült, sokszorosan áldoz azoknak javára, a 
kikre ugyanez a csapás lesújtott. Igy aztán 
kezdetben csekélynek mutatkozó adományok 
hatalmas összegekre növekedtek. B-orsód 
vármegye példáiul egyszerűen csak annyit 
közölt -a gróf Khu-en Héderváry Károly elnök-
lete alatt álló Feldul-t Tűzhelyeket 'Ujrafeí-
épitő Országos bizottsággal, hogv a vár-me-
gye íköz-önségle körében gyűjtést indit a- káro-
sultak javára. Ez az egyszerű bejelentés 200 
ezer koronát jövedelmezett. Heves vár-megye 
törvényhatósági bizottság,á kétezer koronát 
szavazott meg egv ujrafelépite-ndő falu -köz-
ségházának felépítésére és ugyancsak gyűj-
tést indított. -Ma. Heves vár-megye adománya 
körülbelül 100.000 koronát tesz ki. Nógrád 
vármegye törvényhatósága 5000 koronát 
•adományozott. Hozzájárult azóta a gyűjtés 
eredménye, amely -október végén elérte a 130 
ezer koronát. Ez -a vármegye azonban össze-
sen eddig 165.000 koronát adott, mert az 
•előbb emiitett két összegen kívül a vármegye 
állategészségügyi alapjából is megszavazott 
további- 30.000 koronát haszonállatok beszer-
zésére, esetleg -gazdasági felszerelésre. Ezzel 
Nógrádmegye különösen szép példát adott, 
mert hi-szen ahhoz, hogy a sújtott vidék la-
kosságát igazán talpra állítsuk, n-ern e'lég fel-
építeni számukra a puszta falvakat, hanem 
gondoskodni kell -arról is, h-ogy -az uj otthon 
tökéletes legyen -mindabban, ami az élet foly-
tatásához, az uj élet megkezdéséhez kell. 

— A belügyminiszter a délvidéken. A 
délkeleti harctéren folytatott hadműveleteik 
miatt a délvidék egyes: községeinek lakossá-
gát is ki keltett telepíteni -Szerbiában v-aló 
előrenyomulásunk következtéiben -a kitelepí-
tett lakosság most már visszatérhet lakóhe-
lyére. A visszatelepítettek elhelyezési és élel-
mezési viszonyait Sándor János belügymi-
niszter személyesen óhajtja- -megvizsgálni és 
az esetleg szükséges intézkedéseket a hely-
színén kívánja -megtenni Szerdán este tit-
kára, dr. Magyary Lajos kíséretében ebből a 
célból a délvidékre -utazott. 

— Tanácskozás a gyermekhalandóság 
csökkentéséről. Dr. Szalay József fők pitái y 
tudvalevőleg hétfőn délután félhatra értekez-
letet hivott össze .a gyermekvédelem ügyé-
ben. Az értekezleten résztvesznek a Femi-
nista Egyesület, a Felebaráti Szeretet 'Szövet-
ség, a Kisded ov-ó Jótékony íNöegyesület, az 
Orvos-egyesület, városi főorvosi hivatal, dr. 
Mann Jakab egyetemi tanár, udvari tanácsos, 
d,r. Turchúnyi Imre, a gyermekmenhely igaz-

gató főorvos-a, dr . Kovács Ödön, dr. Pártos 
Zoltán orvosok, valamint Kiss Ferenc és dr. 
Kószó István, a tanyai elemi iskolák elnökei. 

— Halálozás, özv. Juhász Istvánné életének 
52. évében e hó 12-én ho-sszu szenvedés után 
meghalt. Temetése 14-én délután 3 órakor 
lesz a BoMogasszony-sugárut 43. -számú 
gyászházból a rám. fcath. egyház szertartásai 
szerint. 

— Megszólalnak a h a r a n g o k . . . A dél-
vidéken, Zim-onytól—Orso-váig több mintegy 
esztendő előtt elnémultak a harangok. Ágyú-
dörgés váltotta fel -az élőket hivő, holtakat 
sirató harangok zúgását s a 'hadvezetőség 
könnyen -érthető -okokból megtiltotta a hadi-
terület közelében levő területen a haranigö-
zást. Most -aztán, -minthogy az ágyuk dörgése 
messze eltávolodott az ország határától s ima-
holnap a tengerek morajával keveredik ösz-
sz-e, nincs többé ok a harangok némaságára. 
Mint Lúgosról jelentik, a temesmegyei kor-
mánybiztos értesítette az egyházi hatóságo-
kat, h-ogy -azok é- katonai ckok, melyek miatt 
a haran-gozást be kellett tiltani, megszűntek. 
Újra megszólalnak tehát a harangok -a délvi-
déken, amelyeknek éroszava -most fényes 
•magyar diadaloknak örvendetes hirdetője is. 

— Vizsgálat a villamos vasútnál A tanács, 
mint annakidején- megírtuk, elrendelte a köz-
igazgatási vizsgálatot a szegedi közúti vil-
lamos vasút ellen. -Pén teken kezdték meg -a 
vizságálatot a főügyész, főkapitány, a mér-
nökség, bizottsági tagok és a társaság igaz-
gatósága- részvételével. A vizsgálat eddigi 
észleletei szerint a villamos üzeménél -az 
utóbbi időben előfordult zavarok leginkább -a 
társaság hibáján kiviil álló okokból merültek 
fel-. Jórészt a rendkívüli viszonyok idézték elő 
a -zavarokat. A -rendőrség főleg az-t kifogásol-
ja, hogy fiatalkorú vezetőket alkalmaznak, 
továbbá, ho-gy ia perr-ou-ok tu-lzsufoltak. A fő-
kapitány kijelentése szerint a vizsgálat való-
színűleg megnyugtató eredménnyel fog vég-
ződni. 

— Hibaigazítás. A Szabadoktatási Egyesü-
letnek pénteíkíi -számunkban megjelent kommü-
nikéjébe tévedésből az került, hogy -az első elő-
adást vasárnap t a r t j a -az egyesület. Ez az elő-
adás Lén délután 4 órakor lesz. 

— Adomány a rokkant katonáknak. A 
piarista tanárok 100 koronát juttattak a pol-
gármesterhez ,a rokkant katonák részére. 

— Elszámolás. Kaptuk a következő sorokat 
Az 1915. október 4-én a király születése napján 
özv. Worsziko-vszky Károly,né vezetése alatt és 
kezdeményezésére igen illusztris jótékony nők-
ből kedves társaság .alakult, hogy lábadozó 
katonáinkat m-cgvendég-eljék -és szórakoztassák. 
Ez alkalommal; 350 lábadozó katonát vendégel-
tek meg a Berlini-köruiti u j ka-szárnyában és 
a Cserepes-sorom. A rendezés körül fáradoz-
tak: özv. Ratkovi-cs Károlyné, Horváth Lajos-
-né, Arany Károlyné dr.-né, Bartháné, Balogh 
Józsefné, iSzav-ios Aliul ár r.-é leányával, János-sy 
Valéria, Vajda Levinszky Sarolta -ás Vajda 
Paula. B-aek Bernát 1 zsák lisztet, Ei-ehenberg 
Rez-sőné utászőrnagyné 350 csomag cukorkát, 
Hut ter Ferenc 1 hordó sört, Worzikovszky Ká-
rolyné 600 cigarettát, Vajda Levin-szky -Sarolta 
1200 cigarettát, Boh-n vendéglős 20 üveg sört, 
Temesváry vendéglő-s Kossuth Lajos sugárat 
1. sz. -egy hordó sört, Horváth, a Haggenima-
cher sörcsa.rnok tulajdonosa 1 hordó -sört, 
Selhweiger Sándor 350 kalácsot, Back nagy-
tőzsd-és 1000 cigarettáit, Szűcs Andor mükert-ész 
virágok-at -adott. A Korzó-mozi -a helyiséget 
díjtalanul engedte át. Helt-ai Jenő díjtalanul 
vállalta a rendezést, a fuvarköltségeket ő fe-
dezte és cigarettákat -adott. 

Gyüjtőiven befolyt adományok: Schul-
theisz altábornagy 10, Szegedi K-en-derfonógyár 
(Wimmer igazga-tó) 50, Ei-senstaditer^ Róbert 10, 
özv. Dom-brádi N-agy Gyuláné 7, Brecher Ail-
bertné 8, Keller József 10, Juránovics-család 10, 
Dávid Sándor 10, Szász Emil üvegekért 20, 
üres üvegekért befolyt 5, összesen 140 korona. 


