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A török Vörös Félhold kápesíevelező* 

lapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bl 

zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Kedves nőin 
őúisigysága ma 'bejelentette, Hogy családi éles 

kamránkban a ninícsíeleinség réme orgiákat 

ül. A szalonna 'kifogyott, a bab kifogyott, a 

só kifogyott, a zsir kifogyott, esaik ő nem''fo-

gyott ki a beszédből. iSzemrelmnyávi kat tett, 

maga nem törődik semmivel, magától akár 

ében hal'ha-tivnk, Laza megyek a mamáihoz, 

maga már nem szeret... iM cg nyugtattam 

minden irányban, de ugyan kitudna, le'c-sil-

lapitani egy háborgó .női szivet. Cseiídeis-en 

-Pigyerget't, majd megicsukló .hangon kérde-

zett: 

— iHogy lehetne zsirt szerezni. 

— Látja fiam, — mondtam' — m már be-

széd. Fiiksz kiérd és t. tesz fel, amelyre lehet 

válaszolni. 

•Válaszolni is fogok: Nem tudom. 

— Nemi tudja? 

— Nem tudom. 

— J)o én olvastam az ujságfba::), 'hogy a 

viáirosusik van zsir ja. 

— íMegiiyiiigtatihato'm, Int igy megy to-

vább, ugy nem sokát lesz. 

— Ne vfaeefjen. Azonnal inic-ntSja meg, 

mit kell tennem, liogy pár kiló zsirt kaphas-

sak. 

lA ravasz nő most már hízelegni kezdett.-

Olyan jól esett, hogy- tényleg árul a város 

zsirt, -miért isi siettem'fel világosítani az asz-

szony t. 

— iH'á-t fiain, tudja most jut eszembe, 

tényleg lehet zsirt. kapui. 

— Nos, nes — sürget-ett. 

— öltözzön fel menjen dl a segédgazldász-

hoz, kérje meg, hogy adjon egy utalványt. 

Az utalványt- írassa alá a s-zinügyi 'bizottság-

gá], ha nincs otthon akkor menjen a rend-

őrkapitányságra, yelenitikezzen a kihágási 

bíróságon, .fölét dobja a Tiszába, áldjon hozzá 

ötöt... 

— Szent Isten! MUgwiilt! 

— Nefin, csaik a<z úíalványszerzés termé-

szetes folyamatát unagy-a,rázom. Hallgasson 

ide. Ha megkapta az utalványt, — amit ma-

gam sem íbiszeik — akkor a rekvirált zsákhoz 

joga van. (Ezt a jógáit aztán érvényesítse, de 

előbb a -zsirt Írassa alá a segédutalvánnyal 

és vigyen magá val bödönt, hogy az aláírást 

elhozhassa. Mikor -a izsiní már megkapta, ke-

resse fel a -gazdáiszt, aki utasítani fogja az 

őrséget, hogy a zsirt ki szolgáltassák. Ha ki-

szolgáltatták, telefonozza meg nekem a 

Kasstba, hogy én 'is tudjam. Jó alapot! 

Kedves nőm ájultan terült el a tiz kc.ro-

más havi részletre vásár ojt. valódi perzsaátal-

vetős kereveten. 

— Nagypéntek. Quia eduxi te, de terra 

Aegyipti, parasti ci uccui iSalvator-i t.uo: lAmi-

ért én kivezettelek Egyiptom földjeiről, ke-

résatet (készítettél a te Üdvözítődnek. A-zon-

kópen keresztre feszitette -a gonosz emberiség 

a- -Bébiét, amely nyugodalmas évtizedeken át 

itt lakozott áni közöttünk és lehetővé tette 

földjeink virulását, iparunk ós •kereskedel-

münk fejlődését, a művészet (és tn-doniány 

haladást. Keresztre feszitették a békét, mini 

nagyítóntelken keresztre feszítették Jézus 

Krisztust, s goniosz ellenségeink ránk sealba--

ditotlák a háboru furiáját, amelynek a -lába 

nyomán vér fakad, amelynek halál a lehe-

lete, rombolás és, pusztítás a gondolata. Vi-

ruló pann-'ztlegényck és világos agyit hite'l-

lektu: líek hol ttot cmei borítják -a harc vérme-

zőit, mankók kopognak a városok kövezetén 

és ezreknek örökre kiégett látásuk forrása. 

Szülők nélkül maradnak gyer'mekek és gyer-

mekek kenyérkereső apa nélkül, hitves a- fér-

jét, ara a vőlegényét siratja szerte Európá-

ban.-IS a hairic vérzivatar ja tovább tombol, 

vérzáper áztatja a földet, az üdvözítő Béke 

pedig ott ifügg a kereszten és -keserű szomorn-

g.'á g'áb an felső hajt: 

— 'Atyáim, bocsáss meg nékik, -mert ők 

nem tudják, mit csekkszenek. 

A-squit és iSasonöv, Pasics é- P< incar-é, 

Salandra és a tlbbi, vájjon Xetuld'ja-ö valaha 

•is vezekelni a sok vért, a sok kényét, amellyel 

elboritotfák a világot? 

— Mirkó herceg állapota javul. Bécsből 
jelentik: Mirkó, montenegrói herceg orvosai 

csütörtökön konziláiimot -tartottak. Az orvosok 

megállapitották, hogy a beteg -állapátéban ja-

vulás állott he. 

— Szeged Nagyváradtól kér tanácsot ? 
A Nagyváradi Napló i-ja. A nagyváradi 
hadsegélyző hivatal, amelynek élén Rimler 
Károly polgármester mc-bízásából Jnricskay 
Barna tanácsos áll, óriási arányú munkáját 
eddig a legnagyobb csöndben végezte cl. 
Illetékes köröknek mégis tudomásuk van a 
nehéz hadsegélyezési akció mintaszerű, nagy-
váradi lefolytatásáról, mert különben érthe-
tetlen volna, hogy miért kérne Temesvár, 
Szeged, Szabadka, Pancsova, Versec és Nagy-
szalonta épen a nagyváradi polgármester, hi-
vataltól tanácsot ós útbaigazítást az állami 
hadsegélyek folyósításának megszervezése 
tárgyában. Igy tulajdonképen más városok 
közigazgatási hatóságai terelik figyelmünket 
arra a minden elismeréssel honorálandó 
munkára, anelyet a mi hadsegély hivatalunk 
1914. év októbere óta fáradhatatlan kitartás-
sal elvégez. 8400 család kap most hadise-
gélyt ós a kifizetés minden hónapban hat 
nap lefolyása alatt kifogástalanul megtörténik-
noha háromszázötvenezer koronának' 8400 
tételben való számfejtése ós kiíizetc-se hihe-
tetlenül nagy és bonyodalmas feladat. Hlatky 
Endre főispán javaslatára tudvalevőleg a 
nagyváradi Hadsegélyző Bizottság legutóbb 
megtartott alakuló gyűlésén, a főispán részle-
tes és nagy perspektívát megnyitó előadása 
után kiegészítették a bizottságot, részletez-
ték a munkaprogrammot és megbízták Ju-
ricskay tanácsost, hogy készítsen egy te i ve-
zetet a bizottság ügyrendjéről és feladatairól. 
A tervezet elkészült és már Hlatky Endre fő-
ispán előtt van. A tervezet szerint a társadalmi 
segélyezés négy albizottságban összpontositta-
tik. Az első albizottságra háramlik a tőkegyűjtés 
nehéz munkája. Gondoskodnia kell társa-
dalmi akciók kezdeményezéséről, jövedelmező 
hangversenyek és művészeti ünnepélyek ren-
dezéséről. A második albizottság ellenőrzi az 
állami segélyre jogosultak ellenőrzését, a har-
madik albizottság ellenőrzi a hadiárvák, öz-
vegyek és rokkantak ügyeit, végül a negye-
dik albizottság ellenőrzi a hadsegélyző hiva-
vatal működését. 

— Franciaországban is előbbre igazítják 

az órát. Genfből jelentik: A francia kamara 

elfogadta azt a törvényjavaslatot, a mely 

szerint az órákat Franciaországban előbbre 

teszik annak az évnek a végéig, a melyben a 
békét megkötik. Az 1914. március 9-iki tör-

vénybon megállapított törvényes időt a mi-

nisztertanács megváltoztathatja. 

— Ujrasorozottak bevonulása. Budapestről 
jelentik: Illetékes helyről közlik, hogy az utó-

lagos szemlére fölhívott és alkalmasnak talált 

népfölkelők behívása az aratási főmunkák be-

végzése előtt nem várható. A második korosz-

tályhoz tarto«ó népfölkelö legnagyobbrészét, 

mint eddig, ugy ez alkalommal is, csupán a 

belföldön és a hadtápterületeken a frontszolgá-

latra alkalmas elemek fölváltására fogják föl-

használni. 

— Németországban is megszabják az 
újságok terjedelmét. Berlinből jelentik: A 
szövetscgtanács fölhatalmazta a birodalmi 
-kancellárt, hogy megfelelő intézkedésekkel 
biztosítsa az újságoknak, folyóiratoknak és 
más időszaki nyomtatványoknak szükséges 
nyers.; nyaggal való ellátását. A birodalmi 
kancellár fogja szabályozni a papírfogyasztást. 
A birodalmi kancellár elrendelheti az ujság-
papiros készítésére szolgáló nyersanyagok és 
segédeszközök, úgyszintén az ujságpapir-
lész'etek összeírását és meghatározhatja a 
szállítás és fogyasztás föltételeit. 

— Felemelték a sertéshús árát. Mellis 
Lajos és társai április tizenkettedikén bead-

ványt intéztek a polgármesterhez és a hús-

árak felemelését kérték. A közélelmezési bi-

zottság a beadványt pártoló javaslattal ter-

jesztette a tanács elé, A városi tanács hétfőn 

foglalkozott ezzel, a kérdéssel, de végleges 

döntés ném történt. A tanács megbízta dr. 

Szalay József főkapitányt, hogy a kisteleki ős 

szőregi vásáron a vágómarhák árait megvizs-

gálja. A főkapitány megállapította, hogy a 

vágómarha kilója élősúlyban 3'40—3 60 ko-

rona között ingadozik. Csütörtökön ismét 

tárgyalta a tanács a húsárak emelésének kór-

dósét, de döntés ismét nem történt. Mielőtt 

a húsárakat újból megállapítanák, próbavágást 
rendeltek el. Énnek eredménye alapján fog-

ják az árakat megállapítani. A husiparosok 

a sertéshús árának fölemelését is kérelmez-

ték. A sertéskaraj árát az olvasztott zsir árá-

val egyenlően hat korona harminc fillérben 

kérték megszabni. A comb árát hat, az olda-

last öt, a fej-lábat négy koronában kívánták 

megállapítani. A tanács a sertéshús árát a 

kivánt módon felemelte. Foglalkozott még a 

tanács a közélelmezési bizottság javaslatával. 

A bizottság azt javasolta, hogy irjon föl a 

törvényhatóság a kormányhoz az élőállatok 

árának makszimálása érdekében. Miután a 

tanács tagjainak is az a véleménye, hogy a 

túlságos áremelkedést csak ilyen módon le-

het meggátolni, a föliratot legközelebb elké-

szítik. 

— A magyar kiskapusi tanító. Nem min-
dennapi, sőt mondhatni rendkívüli katonai 
karriert ért el, a háborúban szerzett érdemekkel, 
kiváló személyes bátorságával, vagy talán a 
bátorsággal egyenrangú higgadtságával Vén 
László, a magyarkiskapusi tanító, Vén László, 
aki mint tizedes ment ki a mult év januárjá-
ban a harctérre, két hónap múlva zászlós, 
majd ujabb két hónapra hadnagy lett. Most 
olyan kitüntetést kapott Vén, amilyennel a mo-
narchia tart. hadnagyai közülkev s büszkélkedhe-
tik. Mint a sablonos jelentés publikálja, a harc-
téren az ellenséggel szemben tanusitott bátor-
ságáért Vént, a király a vaskoronarend III. osz-
ályával tüntette ki a hadiékitmény szalagján. 
Mit kellett elkövetni az egyszerű hadnagyocská-
rfak, hogy törzstisztekre is megtiszelő dekoru-
mot kiérdemelje ? A hivatalos közlés a sablonos 
formulában adja tudtunkra, hogy személyes bá-
torságával tünt ki. Micsoda bátorság lehet az, 
amely egymásután, mint a parancsolat, meg-
szerzi szerencsés tulajdonosának a kis ezüst, 
nagy ezüst és arany vitézségi érmeket, majd a 
tiszti kinevezéssel egyidejűleg a III. osztályú 
katonai érdemkeresztet,, hogy végiil betetőzze a 
kitüntetések sorozatát a vaskoronarend. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A pén-
tekesti istentisztelet háromnegyedhétkor kez-
dődik. lrásmagyarázat_szombaton délelőtt. 


