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Wimmer 
majd diszelnökké választotta meg 
Fülöpöt: 

Az uj részvénytársaság október 15-ike 
után következő első vasárnapon alakul meg. 
A részvények tekintélyes részét nők képvise-
lik, amint a kereskedők vasárnapi közgyű-
lésén is nők voltak jelen nagyobb számban. 
Ennek oka természetesen az, hogy nagyon 
sok kereskedő hadbavonult és távollétükben 
feleségeik vezetik az üzletet. 

Az uj alakulást a kereskedők nagy lel-
kesedéssel fogadták és sok reménnyel néz-
nek működése elé. 

HÍREK 
OOOO 

Az a 
bizonyos két ur beszélget a vágási tilalomról, 
n hústalan meg a zsírtalan napról és az erre 
vonatkozó kormányrendeletről. 

— Ugy-e, liogy mondtam. 
— Alit. mondott? Semmit sem mondott. 
— Még tavaly ősszel megmondtam, hogy 

egy ilyen rendelet ifcg megjelenni. 
— (Fityfenét mondott. 
— Ilyen 'hazugon velem nem lehet beszél-

ni. (Maga visszaél a vágási tilalommal. 
— Tudja , hogy nem üthetem pofom, mert 

poíonvágási 'tilalom van. 
— Ez egy éle? Vigyázzon, mert ha a ma-

gas kormány erről a viccről tudomást sze-
rez, nyomban behozza az életelem napot. 

— Hagyjuk ezt. (Röviden el fogom magá-
nak magyarázni a rendeletet. Hallgasson 
ide: (Hetenkint, kétszer vágási tilalom, kétszer 
diustalam,- egyszer zsírtalan nap. Mindenki 
csak egy adag hust ehet a 'vendéglőben, a bal 
azonban nem számit húsnak azokon a napo-
kon, amikor zsírral nem szabad főzni, de lius-
,nak számit, amikor hústalan n a p van. 

— Nem értem egész világosan. 
— Pedig nagyon egyszerű. El fogom is-

mételni sűrítve, ha lehet még .világosabban. 
A diai, — ez csak természetes — u«m hus, 
épen ezért hústalan napon árusítható. Zsír-
talan napon ellenben, — ez is csak természe-
tes — hus a hal. 

— Nem értem. 
— Alit nem ért? Talán nem hall? 
— Nemi vagyok hal. 
— Duvad, azt tudom, hogy tpaga nem 

hal, hanem másmilyen állat. Nem is azt kér-
deztem; azt kérdeztem, bogy nem hal l-e? 

— Hal , hall egészen összezavar, most 
már azt a keveset is, .amit eddig .megértet-
tem, összezavarta. iMi a csoda az, hogy a hal 
egyszer hal, egyszer nem hal, hanem hus, 
mikor hus, akkor nem bal, — ilyet még nem 
hallottam. 

— Halottam. 
— Hallottam! 
— 'Halottam. 
— Hallottam! 
— Mondom, hogy egy ellel. 

Mert h a nem nyugszik, akkor agyon 
csapom, nlint iKinizsy P á l a malomkereket 
és maga az én (halottam lesz. 

— .Jól hallottam? 
— Jól halott. 

(Elhallgatnak.) 
(tr.) 

— Burián és Stürgkh a királynál. Bécsből 
jelentik: (Báró Burián külügyminiszter és 
gróf Stürgkh osztrák miniszterelnököt va-
sárnap délben a király magánkihallgatáson 
fogadta. 

— Elnapolják a képviselőházat. Buda-
pestről jelenti tudósítónk: A Ház keddi ülé-
sén letárgyalják a kormánynak a kivételes 
hatalom igénybevételéről szóló javaslatát és 
ezzel befejezik azokat a javaslatokat és jelen-
téseket, amelyeket, a kormány ezen az ülés-
szakon akar elintézni. A képviselőház kedden 
befejezi tanácskozásait és a Házat elnapolják. 
A kormány és az ellenzék között tanácskozá-
sok folynak abban az irányban, hogy a Házat 
iip királyi kézirattal napolják el, liogy a 
.képviselőiház szükség esetén a szünet alatt is 
összeülhessen. A kormány -hajlandó az ellen-
zék kívánságát teljesíteni, ha az ellenzék be-
leegyezik abba a (föltételbe, hogy az összehí-
vást kérő hatvan aláíró között munkapárti 
képviselőnek is kell szerepelni. lEz esetben a 
Ház kedden önmagát fogja elnapolni. A ka-
tonai szolgálatot- teljesítő képviselők a .Ház 
szünete -alatt tartoznak bevonulni csapat tes-
teikhez. Beöthy Pá l képviselőházi elnök már 
szerdán visszamegy a 'harctérre. A képviselő-
házat, ha rendkiviili körülmények közbe nem 
jönnek, csak decemberben hívják össze, bogy 
letárgyalja az indemaiitási javaslatot. 

— A politikai helyztt. Budapestről jelenti 
tudósítónk: Hétfőn este az Apponyi-párt 
értekezletet tartott gróf Appanyi .Albert el-
nöklésével. A miniszterelnöknek a kivételes 
hatalom igénybevételéről szóló jelentését 
tárgyalták. Földes Béla ismertette a jelen-
tést, amelyhez Csermák Ernő és Zlinszky 
István szólott hozzá. Ugy határoztak, hogy 
a képviselőházi vitában több szónok vesz 
részt a párt nevében és a kormány egyes 
intézkedésének tárgyalásánál részletesen ki-
fejtik álláspontjukat. — A Károlyi-párt hét-
főn este bizalmas értekezletet tartott, ame-
lyet azonban nem tudtak befejezni. A tanács-
kozást kedden a parlament épületében foly-
tatják. 

— Gróf Czernin Bécsbe érkezett. Berlin-
ből jelentik: Tegnap este különvonaton ide-
érkezett gróf Czernin volt bukaresti osztrák-
magyar követ a követségi személyzettel és 
a bukaresti osztrák-magyar kolónia több 
tagjával. Czernint az állomáson Hohenlohe 
herceg nagykövet fogadta. Busche volt buka 
resti német követ is megjelent a fogadtatá-
son. Czernin vonata rövid veszteglés után 
tovább indult Bécs .felé. 

Bécsből jelentik: Gróf Czernin hétfőn 
fölkereste Burián báró külügyminisztert, 
kedden pedig magánkihallgatáson jelenik 
meg a királynál. 

— Részletek Petrozsény visszafoglalásá-
ról. Petrozsényböl jelentik: Csapataink Staabe 
német tabonnok vezetése alatt, szeptember 
16-án kezdték meg az oláhok visszaszorítását. 
Az oláhok jelentékeny csapatokkal védték el-
foglalt pozíciójukat. Körülbelül négy ezred 
gyalogság volt a magaslatokon elhelyezve és 
ezeket sok gépfegyverük és igen nagy számú 
beépített ágyujok tette nehezen hozzáférőé 
tővé. Készünkről magyar honvédség, bajor 
gyalogság és német tüzérség vett részt az 
ütközetben, Az oláhok jól megerősítették ál-
lásukat, csapataink azonban olyan lendület-
lel támadtak, hogy a harmadik nap reggelén 

az oláhok nagy veszteségek után kénytelenek 
voltak feladni állásaikat és futásban keresni 
menedéket. Az oláhok visszavonulása nagyon 
fejetlenül, valósággal pánikszerűéin történt. 
Rohamozó csapataink támadó erejét nem 
tudták elviselni s egészen a határ ig egyetlen 
helyen sem tudtál: megállani. Fejvesztetten 
futottak, csak a Vulkán-szorost- kgrnyezö 
magaslatokon — honnan csapataink tudva-
levőleg szintén elzavarták már őket — tudtak; 
megállani. 

— Makón leszállítják a pótadót. A dolog 
egészen komoly. Makón a háború harmadik 
évében készitett költségvetés ugy tervezi, 
hogy a jövő, 1917-ik esztendőlien kevesebb 
pótadót fizessenek, mint amennyit az idén 
fizettek. Igaz, hogy a makóiak alapos nagy-
ságú pótadóval kénytelenek megbarátkozni, 
amely tehát a tervezettnél is nagyobb leszál-
lítást bírna meg, dc az elért eredményt is bi-
zonyára örömmel veszik tudomásul esauádi 
szomszédaink, aranyival inkább, mert a pót-
adón kiviil ott is mindennek fölfelé megy az 
ára. Az előirányzat szerint a kiadások fő-
összege 876.540 kor. 70 fill., a bevételek fő-
összege 369.450 kor. 31 fillér, a hiány tehát 
507.090 korona 39 fillér. Ennek a hiánynak fe-
dezésére fog szolgálni a 125-29 százalékos pót-
adó, amiből az idén 132-45 százalékot fizettek 
Makón. A csökkenés tehát 7il6 százalék. 

— A vasárnapi hivatalos jelentések. A 
Vulkán-szoros (területén román előretörése-
ket visszavertünk. Az oroszök Zborov és 
Szereth között újból nagy haderőket vittek 
támadásra. Perepelnikitől északkeletre be-
törtek vonalunkba, de elileni támadással 'ki-
vertük ő k e t Hétszáznál több foglyot ejtet-
tünk és 7 gépfegyver t .zsákmányoltunk. — 
Az olasz harctéren közelharcok folytak a 
Karszt-ifensíkon. — A .német jelentés sze-
rint a sommei tartós csata ismét teljes erő-
vel dui. A németek 24 ellenséges repülő-
gépet lőttek le. A balkáni harctéren nem 
volt jelentős esemény. 

— Istentisztelet a zsinagógában. Az újévi 
istentisztelet szerdán és csütörtök délután fél 
hétbór, pénteken délután hat órakor, szerdán 
és csütörtök délelőtt a régi zsinagógában hét 
órakor, az újban fél nyolckor kezdődik. 

— Tojás szállításához is kell igazolvány. 
A polgármesteri hivatal közli, hogy a kor-
mánynak néhány nappal ezelőtt kelt rende-
lete értelmében a. baromfi ós tojás vasúton, 
hajón, vagy gépkocsin történő szállításához 
keddtől kezdve szállítási igazolvány szüksé-
ges. 

— Halálozás. Braun Jánosné Reingruber 
Mária boldog házasságának 31-ik évében, 
23-á.n éjjel .egynegyed 11 órakor hosszantar-
tott szenvedés után meghalt. Temetése 25-én 
délután négy órakor volt a Kárász-utca 15. 
szénafű gyászházból és a belvárosi r.-kat. sír-
kertben helyezték örök nyugalomra. 

— A vásárlási igazolványok — érvény-
telenek. A belügyminiszternek termést lefoglaló 
rendelete értelmében a gabonavásárlási iga-
zolványod a mai nappal érvényüket vesz-
tették. (Mától kezdve egyáltalán nem lehet 
gabonát vásárolni. A termés megmaradt ré-
sze fölött teljességgel a Haditermény Rész 
vénytársaság diszponál Igy azok, akik vá-
sárlási igazolványaikat kiváltották, vásárol-
ni azonban nem 'tudtak, igazolványaikat, a 
városházán visszaadni tartoznak. A hatósag 
figyelmezteti <a polgárságot, hogy azokat, a 
kik vásárlási igazol l ányaikat néhány napon 
belül vissza nem szolgáltatják, nem veszik 


