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föltétlenül a tehenneirtesitést célozzák, azon-
ban a német hadvezetés nem végez tatarozó 
munkát a hadszintereken, .nem von el táma-
dó erőket a védekezésre, hanem erőteljesen 
halad stratégiai céljai felé. 
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Ketten vannak, de egy beszél. 
Elhatároztatott és 'punktum! Az idén 'n.em 

lesz iseminii sem a iSemm-eringből, sem ia Tát-
rából, .Majd itthon fogsz csücsülni, a fotelifi: 
den. iHa niem tetszik, ón tőlem akár (Mária-
Nosatrán is Csücsülhetsz. (Mindenütt, ahol 
pénzbe nem kerül. [Mert értsd meg végre éle-
tein 'álma, hogy semmi sem tar t örökké. Egy-
szer a parádés kocsis is leszáll a bakról ós az 
igás lovak mellé áll. A flancnak, a •pénzpocsé-
kolásnak kell, hogy vége .legyen. És vége is 
lesz, aminthogy vége lett a t.e .bájaidnak is. 
Igen, beismerem, valamikor a forradalom 
előtt, akinek hályog volt a szemén, még bájt 
is láthatott- .rajtad, most azonban már csak 
bájt szemlélhet. Ez is is valami, sőt igen zsí-
ros látvány. iNe könnyez! Drágák nékem a 
te könnyeid, oh Noémi. Hogy miért nem is 
vagy te a iSenki-szigietén! Jó, jó tudom, tt 
vagy az üldözött vad, te vagy az áldozati bá-
rány és te vagy a Hófehérke. De miért is má-
zolod hófehér kére az 'arcodat? Az Isten adott 
egyet s csináltok másikat .belőle. Mire jó ez? 
Ha festő akarsz lenni, eredj szobafestőnek. 
Most úgyis kevesen varinak, jó üzleteket csi-
nálhatsz 'és annyit kereshetsz, hogy Garten-, 
vagy 'Kairten-partikat is 'rendezhetsz. Hanem 
pariik összehozásával ne 'foglalkozzál, édes 
gyermekem! Aliért szidjon más is? És miért 
mondja: Aki rossz hitvesnek, rossz az -zupriu-
geraek és egyebét is, mást is. Hanem zsn,ró-
kát annyit 'rendezhetsz, amennyit akarsz, de 
ennivaló helyett zenével kell traktálnod a 
vendégeidet, a zenedei smokkokat. Előadhat-
játok a torzét, a quartot, a qulntet, a gronm-
böjlt, meg az egy hij ján húszat, no persze, 
hogy azt a tizenkilencediket, amelyiket a 
^ehuhmann csinált a Jűreimádlhaus-ban. Mit 
mosolyogsz, te ártatlan kis alvót Csodálko-
zol, hogy más is jártas a zenedei tanulmá-
nyokban? 'Nagyszerű. ,A kis ujjarában 
több van a kontrafelkiáltójel tudomány,bét, 
mint a te egész családodban. Én már hal'Lot-
tém a iKárhogys'zól-t, a iKátita-Tuífot, a Jad-
iowkei'lt, no és kit hallottál te? iNe -kiabálj és 
ue számolj! Gsak idegen nevekét ne mondjál, 
mert abból aztán a legnagyobb kétértelműsé-
gek keletkeznék. Igen tubicám, t'e 'mindenkit 
hallottál, 'aki él és aki már rég meghalt, de 
gramniiofonoii. Tudod mit kis gerlieém, majd 
téged is (belebeszélbetlek a grammofonba, de 
aztán nem lesz egy szavad sem, néma le-
szél, mint a sir, vagy mint a csuka, a töltött 
csuka. Ismersz rubintos kis virágom és -tu-
hod, hogy mennyire szeretem a .töltött csu-
kat. Csak még téged szeretlek ugy .... 

— Időjárás. Változékony idő várható, 
elvétve csapadékkal. 

SÜRGÖNYPROGNÓZIS; Változékony, 
enyhe, elvétve csapadék. 
— A császár szemléje a román harctérre 

induló csapatok felett. A Wolff-ügynökség 

jelenti: Vilmos császár .csütörtökön a nagy 
főhadiszállásom szemlét tartott azok fölött a 
csapatok .fölött, amelyek a romáin harctérre 
menet a nagyfok a di szálláson átutaztak. 

— A miniszterelnök itthon. Budapestről 
jelentik: Gróf Tisza István miniszterelnök 
csütörtökön reggel 7 óra 20 perckor Bécs-
ből visszaérkezett Budapestre. 

— Kitüntetések. Vigh Pált, Vigh Sándor 
nagykereskedő fiát soron kivül zászlóssá lép-
tették elé és az ellenség előtt tanúsított bátor 
magatartásáért a kis ezüst vitézségi éremmel 
tüntette ki a király. Vigh Pált a kétszeres ki-
tüntetés orosz hadifogságban érte. — Girt'r 
Győző szegedi -tanárt, aki hősi halált halt, a 
király a nagy ezüst vitézségi éremmel tün-
tette ki. — A hivatalos lap csütörtöki száma 
közli, hogy a király Strauss József 46. gya-
logezredben őrnagynak és Bach Artúr 46-0* 
tartalékos hadnagynak az ellenséggel szem-
ben tanúsított vitéz magatartásuk 'elisme-
réseül a katonai érdemkereszt 3. osztályát 
adományozta. Bach Artúr -vitézségéért mér 
több izben részesült kitüntetésiben. Hónapok-
kal előbb az olasz harctéren súlyos sebet ka-
pott, amelyből még most sem épült fel telje, 
sen. 

— Az OMGE akciója az iparcikkek árá-
nak makszimálása érdekében. Budapestről 
jelenti tudósitónk: (Hir szerint az Országos 
Magyar Gazdas-ági -Egyesület akcióra készül 
az iparcikkek árdrágítása -ellen. A legköze-
lefobi napokban küldöttségileg fogjá'k kérni a 
miniszterelnököt, hogy az iparcikkek árának 
makszimálásával vessen véget a -kormány a 
t-o váhbi áre-mel ke dós ne k. 

—• Tízezer korona megtakarítás a köz-
kórháznal. A városi tanács csütörtöki ülésén 
a városi közkórházi élelmezés .szeptember ha-
vi számadásait vizsgálta -át a -tanács. A je-
lentés szerint -szeptemberben a betegek és 
kórházi személyzet részére összesen 12.587 
ételadagot szolgáltattak ki. Az élelmezési ós 
ezzel összefüggő -személyi ós dologi kiadások 
végösszege -20.122 korona. A n apónk inti élel-
mezési átlag 1 korona 59 fillér. iA-z eddigi 
szokásos vállalkozói napi egységárral szem-
ben a megtakarítás végösszege szeptemberben 
10.589 korona. Májusban ,1 borona 51 ifillór 
volt a napi élelmezési átlag. Júniusban. .163, 
júliusiban 154, augusztusban pedig 164 fillér 
volt az élélmiezés napi átlaga. Ezekből a szám-
adatokból -kitűnik, ihogy a napi élelmezési 
tt-lag 153—164 fillér. A tanács a számadást 
tudomásul vette. i •'" | 

— A vizsgalat a Vörös-Kereszt ellen. A 
Vöröskereszt szegedi választmánya ügykeze 
lésének megvizsgálására a polgármester tud-
valevően bizottságot küldött ki. A bizottság 
egyik tagja, Újlaki Antal megbízatásáról le-
mondott. Helyette a polgármester il immer 
Fülöp vezérigazgatót kérte fel a vizsgálatban 
való részvételre. 

— Az oktoberi közgyűlés. A törvényható-
sági bizottság szerdán t a r t j a dr. Cicatricis 
Lajos főispán elnöklése alatt október havi 
rendes közgyűlését. 

— 32 miliió a nagyváradi közélelmezési 
ügyosztály evi forganna. Nagyváradról jelen-
tik: A városi közélelmezési ügyosztálya rész-
letes jelentést t'BSZ cl közgyűlésnek a-z ügyosz-
tály munkájáról. Ennek keretében a-z évi for-
galomról a következő órdékes adatok vannak: 
A közélelmezési ügyosztály .1915. augusztus 
18-tól 1916. augusztus 18-)ig terjedő időre szóló 
mérlegét elkészítette. A közélelmezési ügy-
osztály egész évi forgalma 32,242.433 63 koro-
nát tett ki. lAz 1915. évi augusztus 18-iki zár-
latnál kimualott 145.31-6-64 korona tartalék 
érintetlen maradt, -ezenkívül a beterjesztett 
mérleg szerint további 124.206-26 koronát he-
lyeztek tartalékba, ugy liogy az összes tarta-

lék 1916. augusztus 18-án 269.522-90 koronát 
tesz ki. 

— A közigazgatási bizottság ülése. Sze-
ged város közigazgatási bizottsága -hétfőn 
délután négy órakor tar t ja október havi ülé-
sét. 

— Halálozás. Csütörtökön délután három 
órakof temették nagy részvét mellett a Klau-
zál-tér 7-i'k számú gyászhá-zlból özvegy Wag-
ner iFerencné, született iKunz Jozefint. A 
gyászszertartáson megjelent dr. Somogyi 
Szilveszter polgármester, dr. iHósa Izsó or-
szággyűlési képviselő és még nagyon so-
kan a város előkelő társadalmából. Az egy-
házi szertartást Várhelyi József e. kanonok, 
belvárosi plébános végezte fényes papi segéd-
lettel. A megboldogultat a belvárosi temető-
ben levő családi sinboltlhan helyezték örök 
nyugalomra. A-z engesztelő szentmise áldoza-
tot pénteken délélőtt tiz órakor mutatják he 
a Szent Demeter 'templomban. — özvegy Gróf 
Jánosnét -csütörtökön délután helyezték örök 
nyugalomra a Kálvária-utcai gyászháztból 
nagyszámú gyászoló közönség 'részvétele mel-
lett. — Az -elhunyt -matróna lelki üdvéért 
az engesztelő szent -mise áldozatot 'csütör-
tökön délelőtt .kilenc órakor mutatták be a 
Szent Demeter-templomban. 

—- Szélhámos áihuszárezredes. Közismert 
két szélhámos: Plausin Antal és Lintner La-
jos bűnügyét tárgyalta csütörtökön a szegedi 
Ítélőtábla. 'Plausin b us-zárezredesi -egyenruhá-
ban -Lintner segítségével egy asszonytól 2000 
kor-onát csalt ki. Azt ígérte az asszonynak, 
liogy ezért az összegért kiszabadítja a fiáit a 
katonaság tói. A szabadkai törvényszék Ítél-
kezett fölöltük. Plausinit 2 és félévi, Lintnert 
3 és -félévi fegyházra itélte a bíróság. Azért 
kaptak ilyen suly-os büntetést, mert többszö-
rösen rovott multuak. A csütörtöki felebbvi-
tel-i tárgyaláson az Ítélőtábla helybenhagyta 
az elsőbiróság Ítéletét, ellenben Lintner fele-
ségét orgazdaság miatt hat havi fogházra 
itélte a bíróság. 

— Csaías a hadisegéílyel. A váiosi adó-
hivatal egyik fiatalkorú napidíjasát a rend-
őrség őrizetbe vette, mert -be-bizonyosodott ró-
la, hogy töblb -hadisegély-fizetósi könyvecskét 
eltulajdonított, a 'hadisegélyeket felvette ós a 
saját céljára iorditotta. Néhány map előtt 
megjelent a rendőrségien Koczor János adó-
ügyi tanácsos és följelentést tett ismeretlen 
tettes ellen.. Azt panaszolta az adóügyi taná-
csos, hogy a hivatalából valaki rendszeresen 
lopkodja a hadisegély-es-könyvecskéket. A 
rendőrség megindította a nyomozást, amely 
hamarosan eredményre vezetett. A detektí-
vek megállapitották, hogy egy fiatalkorú n«-
pidijas -a bűnös. Házkutatást tartottak a la-
kásán, ahol több mint harminc könyvecskét 
találtak. iA napidíjas (bevallotta, -liogy ő lopta, 
el a könyvecskéket és ezekre több izben vett 
fel ihadisegélyt. A kadisegélyes asszonyok 
nem károsodtak, mert az adóhlivatál -által ki-
állított másolat alapján megkapták a havi 
járandóságukat. A napidíjas a nyomozást ve-
zető rendőrtisztviselő előtt s beismerte bűnét 
és mentségére azt hozta fel, hogy a keresmé-
nyéből nem tudott -megélni. Átadják a fiatal-
korúak bíróságának, 

— Sertéshús árusítása. A közé le lmezés i 
üzem közli: A város megbízásából Kovács 
'Sándor hentes utján 60 darab sertés kerül Le-
vágásra. A sertések közül 25 dara-bot a városi 
tódéban mérnek ki kilón'kint szombaton dél-
előtt. A többit ugyancsak -szombaton a piacon 
árusítják el a makszimális áron. 

— Valópör a térj harctéri sérülésé miatt. 
Nagyváradról jélentik: Tegnap adták tó a 
nagyváradi törvényszékhez az első háborús 
válópört. Nagyon kínos, különös pör ez, a 
melynek oka a hős fé r j harctéri bénulása. 
1911 óta szerették egymást Dám Demeter 
nagyváradi munkás és Sz. Mánia, Együvé 
-költöztek. Mikor kiütött 1914-ttón a ható-


