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— A csengelei vizkárosultakért. A felfa 
kadó talajvíztől károsult ©semgelei kapitány-
ság szegény sorsú lakosság,áh ak ifelscgitésóre 
a Szegedi Szabadoktatási Egyesület a város-
báza közgyűlési termle'íben 13-án vásárnap 
délután 4 árai kezdettel1 tartja meg első jó 
téikonyicéilu előadását, Ez alkalommal Véznet 
Károly, városi főgimnáziumi tanár: iA há-
borús népköltészet cimen, ezt kövefcőleg Ba-
ranyai 'Gyula igazgató, miniszteri szakfel-
ülgyelő: Hadi tengerészet cimmel 46 vetített 
képpel illusztrált előadást tart. A két elő-
adás iközt a szegedi tanítóképző dal kara Na-
szády József tanár vezetésével előadja Kőnig 
Pétertől négyszólamú férfikarra alkalmazott 
Bolgár néphiimnuszt, Bethoven: Isten dicső 
sége éls Sallet-Kienzl: ,A népdal cimü éneke-
ket Belépő-dijaik: ülő helyre .személyenkint 
50 fillér, karzati és álló helyre i20 fillér. Az 
egyesület vezetősége kéri a közönséget, hogy 
jtótJékonyioélu előadásain minél többen jelen-
jenek meg. 

— Hogy mulattak az ugarlmádók. Az 

Uytirimádés kitűnő vszorzőindk tisztéletére 

pénteken este a premfer után nagy bankett 

volt 'a .Baross-étterem,ben. Másnap találkoz-

tam az egyik /réeztvevőVel, aki arról ismere-

tes, bogy iuikálbib igyiüjti a garast, semmint el-

költse. Aki ugyancsak ,megnézi, hova teszi 

a pénzt és (főleg ruhára, meg effélére nem 

szeret költeni. 

— Na, hogy mulatta/dk? — érdeklődöm. 
— Kitűnően, (kitűnően! Azt hittem azon-

ban, tölbibet ittam a (kellettnél. 

— Lehetet,len ,— jelenteim ki hagy hatá-

rozottsággal, mert tudom, hogy 'annyit ő 

nem költ alkoholra, hogy megártson neki, 

sokkal jobban becsüli p pénzt. Potyázni, meg 

nem potyázik, azt is tudom róla. Tehát ki 

van zárva, hogy p alkoholos kihágást köve-

tett volna. 

•— Pedig aligh anőm ,ugy /van, hogy még 

most sem vagyok eléggé józan. 

— üDe |honan gondolod ezt? í 
— Képzeld), eldobtam a tízéves kalapo-

mat és ujat vettem az imént. Ilyent józan 

fővel icsak nem (követtem volna el ebben p 

drága háborús világban? , 

— A szegedi vizmizériák megszüntetése. 

A szombati tanácsülésen szóba került, bogy 
dacária az uj ártézi kiutak nagyobb vizmeny-

a megszólított, én meg tudtam egy darabká-

ig négykézláb csúszni. Elesett bajtársaink 

tarisznyájában akadt egy-egy kis elemózsia, 

egy-egy falat kenyér azt kivettem, odávittiean 

időnkint a baj társaimnak és ugy ahogy meg-

éltünk. (Egylszer-másszor meg olasz járőrök 

haladtak el a közelünkben, ctk is odavetettek 

nekünk egy-egy falat kenyeret. 

— És vizet, hogy kaptatok? 

— 'Vizet? (Amikor esett az eső. Hanyatt 

feküdtünk és az ,Uiristen megitatott bennün-

ket. 

— ,Hát a kenyér, érdeklődött tovább a 

tiszt, amelylet /elütött 'a pap, fujt a széL, ázta-

tott az eső, nem volt romlott, penészes? 

— Mikor az emberinek az élete már csak 

egy szálon lóg, a gyomor megembereli magát 

és nőm kényeskedik, .vélte a ba'ka. 
i Miután még első segélyben részesítették, 

vitték hátra a nyolc .eleven csontvázat a se-

gélyhelyre. |A lisztek meg arról kezdtek dis-

kurálni, hogy mégis a legerősebb barom: az 

eimlber. 

Igy (bőszéit© el nekem ezt egy szegedi 

íicmvéd százados, aki maga is szem- ós fülta-

núi a volt eninék az esetnek. 

Striegl F. József. 

nyisérgszoígáltatásáuak, még mindig le kell 
zárni éjjelre a vízvezeték főcsapját, nehogy 
a rezervoárból a viz kifogyjon. Balogh Ká-
roly pénzügyi tanácsos a vizmizériák dkát 
kívánja megállapítani, ezért kéri, ihogy a 
városi mérnöki hivatal huszonnégy óra alatt 
tegyen jelentést arról, hová lesz a viz. Ko-
ezor János megjegyezte, Ihogy az nem egész-
séges állapot, (ha egy nagy városban a víz-
vezetéket éjjelre elzárják. Bokor Pál polgár-
mester helyettes megállapítja, hogy a II-
számú ark\zi kut még nincs bekapcsolva, 
ha az összekapcsolás megtörténik, a víz-
hiány is megszünük. Balogh azt kívánja tud-
ni, miért nincs még mindiig bekapcsolva a II; 
számú artézi kut. Azt hiszem, — mondta 
Balogh — hogy a mérnöki hivatali is sejti, 
hogy a viz valáhol elfolyik. 

— Imádkozás a zálogházban. Az egyik 

ézegedii zálogház becsüse mondotta ©1 az 

alállibi jellemző történetet: 

— 'A háiboru ©ta nagyot változott a vi-

lág sora. Aurnyi (pénzt még soha bem láttam, 

mint mostaréban. Reggeltől-estig valóságos 

(búcsújárás vau a zálogházban. Paraszt asszo-

nyok jönnek-mennek, mindegyik pénzt .hoz 

és kiváltj'a az lékszereit, amelyeket még évek-

kel ezelőtt tett fie és béhoru előtt a kamat-

ját is 'alig bírta fizetni. jMindtegyik nagy bő-

beszéidüségigel dicsekszik el mostani jómód-

jával. - . i i 

— Háború ©lőtt, — mondják, — Ikivittünk 

a piacra két-három kosár zöldséget, aliig kap-

tunk ért© kiét ipöngőt. Mostan egy .kosárból 

is árulunk kilenc-tíz forintot. Annyi a pén-

zünk, mint a (pelyva. A /bankek már el isem 

.akarják (fogadni a betétet, mart nem tudják 

kamatoztatni. 

iA becsüs elmondotta,, jhogy .amikor áz 

asszonyok megkapják az ékszereket, össze-

vissza csókolják, simogatják, dédelgetik a 

rég nem látott fénylő aranyat. Egyik asz-

ezony, amikor megkapta két gyűrűjét és vas-

tag nyakláncát, valósággal imádkozni kez-

dett. i. 

— Ne imádkozzék itt, — szólott rá a be-

csüs. Ha imádkozni akar, menjen, a; tem-

plomiba. 

— (Ma' hogyne imádkoznék, — szólott, az 

asszony, aimlikor megint látom az én ara-

nyaimat. Ez .az én (kincöttm, vagyonom, anin-

dönöm. (A papírpénznek nem tudok én örülne 

Ennek pedig az az oka,, ,— fejért© he 2 

becsüs, hegy az aranynak ára sokat emelke-

dett az utéítlbi időiben. Tehát, akik békében 

néhány koronát 'kaptak ékszereikre, most 

©gytszenre tetemes értékhez jutnak. Azért 

ittuáckozinak tehát az asszonyok, akik a val-

Láscsság mellett egyáltalán nincsenek üzleti 

érzék hijján. , 

— A vasárnapi munkaszünet visszaállítás* 
Báró 'Harkányi János kereskedelemügyi mi-
niszter az aláibbi rendeletet adta ki a vasár-
napi munkaszünet viss'ziaállítására vonatko-
zólag: Mult év augusztus hónap 18-án 50366. 
szám alatt kellt rendeletemmel, a vasárnapi 
munkaszünet felfüggesztése tárgyában 1914-
évi augusztus íhóriia/p 8-án, 60061. szám. alatt 
'kelt rendeletemnek az ipari és kereskedelmi 
árusítást és a>z elárusított cikkek házhoz-
szállítását (érintő részét hatóerőn kivül he-
lyeztem, illetve megengedem, hogy az ipart 
és kereskedelmi árusítás és az elárusított 
cikkek házhoz szállítása az egész ország te-
rületén a törvényes munkaszüneti napekoü 
délelőtt 12 óráig, ia napi élelmezési cikkkeK 
árusítása pedig a túlnyomóan ezek árusítá-
sára berendezett üzletekből, ezenfelül este 6 
órától kezdve végezhető Hegyem Egyes érde-
keltségi körök részéről előterjesztett kére-
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Előadások pénteken és szobaton 5, 7 és 9 órakor, 
vasárnap 2, fél 4, 5, 7 és 9 órakor. Katona, diák és 
gyermek-jegyek csak a vasárnap d. u. 2 órai előadásra 
érvényesek. — Minden előadáson számozott helyek. 


