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szeri, hogy minden békés megoldás kizárt. 
Nincs meg az a jogunk, igy folytatni és szá-
mítás nélkül a nép milliárdjait kidobni az 
ablakon és férfiait a halál őrjöngő tüzébe 
vetni. 

Lehet és kell is tárgyalnunk, s ez az, amit 
oly sökszor mondtunk és megállapítottunk! 

HÍREK 
0000 

A« a 
bizonyos két nr találkozik a városházán. A 
mig rájuk kerül a sor az utalványkiosztás-
nál, van elég idejük beszélgetni. Beszélget-
nek is. 

I t t kell nekünk találkozni. 
— Még mindig inkább itt, mint a Csillag-

ban. 
TJgyan hagyja el már ezeket a sület-

len •szofizmákat, mert megszokja. 
— Széf izma?! Ez nem szdfizma, hanem 

iniciálé, maga kis műveletlen egyén. 
— Akkor is inkább iniciativa. 
— Nékem mesélhet. 
— Volt egyszer,.hol nem vol t . . . 
— Mit csinál? 
— (Mesélek. 
— Hát azt hiszi, .kíváncsi valaki a maga 

meséjére? 
— He hiszen maga mondta, hogy mesél-

jek. Nekem eszemágában sem volt, de gon-
doltam, ha ilyen szépen, kér, hát mesélek. 

— Már megint aforizma? 
— Mondtam már, hogy nem aforizma, 

hanem epigrám, 
— Hány, gramm? 
— Epi—gram. 
— Epi? Hát az mennyi? 
— Eggyel több, mint a fele. 
— Nem is olyan sok. 
— Beszéljünk másról. Van-e már zsir-

jegyc? 
— Min ék áz nekem, hiszen féllábbal már 

úgyis a zsírban vagyok. 
— Ha ilyen epístólakat mond, a másik-

kal is belesegíteni. Hát cukorjegye van-e? 
Mi? j • ' i , 

— Cukor jegy, hát az aztán nincs. 
— Miért nem szerez, maga szerencsét-

len? 
— Hogyne, hogy kipréseljék a májamat. 

Hallottam azoktól, akik tudtak szerezni, hogy 
milyen feltételek mellett léhet cukorjegyet 
kapni. Fél kiló cukorra = máj a helyéből ki; 
egész kiló cukorra = lép a májba be, két kiló 
önkorra = lép ós máj a tüdőbe be; három 
kiló cukorra = hetedik borda a gyomorba be, 
aégy kiló cukorra . . . 

— Maga gazember, hiszen négy kiló én-
kor nincs egész Szegeden. 

— Ne ugráljon, én is tudom, de ez csak 
°By olyan képletes beszéd volt. 

— Akkor megyek. Szépen várok, amig a 
zsirjegyet kiadják. (Kezet nyújt.) 

— (Nem fogadja el a feléje nyújtott ke-
zet.) 

— Mi az? Én nyújtom a tenyeremet és 
maga visszautasitja!? 

—- Sajnálom. Rendelet-rendelet. - — ? 

— Nem foghatok magával kezet, mert 
Üincs — tenyér-jegye. 

— Időjárá3. Lényegtelen hőváltozás, 
semmi, vagy elvétve kevés csapadék vár-
ható. 

SÜRGÖNY PROGNOZIS: Enyhe, kevés-
csapadék. 
— A Közélelmezési Hivatal szombaton 

megkezdi működését. A hivatalos lap pén-
teki száma a következő sorokat közli: A 
m. kir. minisztérium 3.560—1916. M. E. szá-
mú rendeletének 9. §-a alapján közhirré té-
tetik, hogy az Országos Közélelmező Hiva-
tal működését 1916. évi november 4-ikén 
kezdi meg. 

— Körber tanácskozása a parlamenti 
pártok vezetőivel. Bécsből jelentik: Körber 
miniszterelnök, mint ismeretes, helyre akar-
ja állítani az osztrák parlamenti élet műkö-
dését. A miniszterelnök csütörtökön már 
meg is kezdte tárgyalásait a parlamenti pár-
tok vezetőivel. 

— Az osztrák élelmezési hivatal vezetője. 
Bécsből jelentik: Beavatott körökből nyert 
értesülés szerint az ,uj élelmezési hiva'ai 
vezetésével bár ó Beck Miksa Vladimír volt 
miniszterelnököt, a legfelsőbb számvevőszék 
elnökét bizzák meg. 

— Enver pasa kitüntetése. Bécsből jelen-
tik: Enver pasa török hadügyminiszternek, 
a generalisszimusz helyettesének őfelsége a 
Lipót-rend nagykeresztjét adományozta a 
hadiékitménnyel. 

— Magyarnyelvű tárgyalás a császári és 
királyi hadbiróságokon. Budapestről jelentik: 
A budapesti császári és királyi hadosztálybi-
róságon pénteken délelőtt tartották az első 
magyarnyelvű tárgyalást. Az nj katonai per-
rendtartás értelmében tudvalevőleg a ma-
gyar területen elkövetett bűncselekmények 
ügyében, ha ennek különösebb akta dói ya nin-
csen, magyar nyelven kell tárgyalni. A tör-
vény nyolc évi átmeneti időt szabott a ma-
gyarnyelvű tárgyalások előkészítésére. 

— Kitüntetés. Márer Bélát, a 9. d agonyos-
ezred zászlósát, aki végigkiizdötte a lucki 
orosz offenzívát, az ellenség előtt tanúsított 
vitéz magatartásának elismeréséül az 1. osz-
tályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. 
iMárer Béla rövid ideig tartó szabadság után 
most ismét a frontra távozott. A kitüntetett 
zászlós fia Márer Ármin szegedi terményke-
íreskedőndk. 

— Msróninak nevezzük azt az elaggott, 
•parányi torzszülöttet, amelyet teljesen ki-
hűlve, de annál jobban összeszáradva, árusít 
a korzón egy termetes néni, akinek az ura bi-
zonyára a bábomban van, azért mer ilyesmit 
csinálni, mert tudja, hogy a háborúba vonult 
férjek itthonmaradt nejeinek a kivételes tör-
vények alapján sok mindent el szoktak néz-
ni. Én is elnéztem a. múltkor, hogy hat kis 
vacakot adott egy vas huszfilléresért, pedig 
egyi'k izébe beletört a böleseség fogam. Tisz-
telt néni, kérem, ne tessék visszaélni velün'k, 
védtelen untaugliehokkal, ne- tessék ilyen 
apró fityfenéket árulni drága pénzért, mert 
megmondjuk Temesváry doktornak, az majd 
elrántja a nótáját, az nem fél senkitől, mert 
kardja van neki. Bocsánat, hogy mindezt 
megírtam, már meg is báutam és ezennel ün-
nepélyesen visszavonom. 

— Gondoskodás a szegényekről. Dr. So-
mogyi Szilveszter a következő felhivást in-
tézte Szeged város tehetősebb polgáraihoz: 

— Az idei tél miuden eddiginél nagyobb 
tömegnyomor veszedelmével fenyeget. Szük-
ségesnek tartom, hogy ennek a háborús jeleu-
ségnek leküzdésére idejében meglegyek min-
dent, ami módomban van. Bizonyára senki 

sem kívánja az ezzel járó egész teher viselé-
sét a város háztartására hárítani, azonkivül 
magam ismerem legjobban a szegedi társa-
dalom nemes áldozatkészségét, kimeríthetet-
len jóságát, amellyel az emberbaráti moz-
galmakat ebben a városban mindig diadal-
hoz juttatta. Körülbelül 200.000 korona az az 
összeg, amelyre szükség van, hogy a szegé-
nyebb embereket a legszükségesebb dolgok-
kal elláthassuk. Ezidö szerint 70.000 koro-
nánk áll rendelkezésre erre a célra, a többit 
részben társadalmi uton kell előteremtenünk. 
Ebhez a munkához hivom me,g hazafias bi-
zalommal közreműködésre és kérem, hogy az 
idecsatolt blankettán értesíteni szíveskedjék, 
hogy milyen összeggel kiván résztvenni an-
nak a kötelességnek lerovásában, amely a tö-
megnyomor enyhítés ét célozza. A befolyó ösz-
szegből ebéddel, gyerekek fölruházásával és 
esetleg fűtőanyaggal nyernek támogatást a 
szegényék. Jelezni kívánom még, hogy a be-
jelentett összegeket magam inkasszál tatom 
és azokat a városi főpénztár és számvevőség 
fogja kezelni. Erre a fölhívásra eddig a kö-
vetkezők juttatták adományaikat a polgár-
mesteri hivatalihoz: Szegedi kenderfonógyár 
részvénytársaság ,2000, Rózsa Mihály 200, 
Grassely László 100, Lippay Nagy Antal 50, 
id. Aigner József 20, Kovács Sándor ,100, dr. 
Glodaebmidt György 20, dr. Regdon Károly 
50, Kiss János 30, Bach Miksa 100, Boros 
Miksa 20, dr. Rósa Izsó 20, Piukovits Ödön 20, 
Eiesnstadter és társai cég 200, dr. Kőrösy Ig-
nác 20, Nemzeti balesetbiztosító részvénytár-
saság 20, Bécsi biztosító társaság 20, Radó 
Ödön 20, ördög Vince 10, Ungár Benő 20, 
[MfiUkó Henrik 30, Ottovay Károly 100, Koós 
Elemér 100, Sán dor Lajos 100, dr. Ma un Ja-
kab 100, Ketter József 20, id. Jiuránovics Fe-
renc 100 .Stehwarz Manó 60, Wimmer Fülöp 
200, Hutter Károly 200, Sehiiflíer Antal 20, 
Wind József 50, ifj. Aigner József 20, Hoff-
miann Ignác 20, dr. Őserő Ede 100, Szócsi Ede 
bankháza 100, Pavkovics Rezső 40, Pataki 
Simon 100, Gsányi Sándor 50, Várnay Dezső 
30, Becsey Károly 120, Bagáry László 5 ko-
rona, Bach Jenő 100 és Szarka Lstván 25 ko-
rona, összesen 4830 korona, 

— Sikertelen merénylet az ausztráliai 
miniszterelnök ellen. Frankfurtból j e l en t ik : 
Hughes ausztráliai miniszterelnök ellen Ki" 
umban (Viktória) merényle te t kisérel tek 
meg. E g y férfi jelent meg Hughes nya ra ló -
jának ablakán és rálőtt Hughesre , aki az 
ágyban feküdt. A lövés nem talált . A tet tes 
elmenekült , , 

— Sohasem h i t tem vo lna , h o g y i lyesmi e lő -
fordulhat. Egy rendőr jött mia hozzám és 
elpanaszolta a keservét. Kérem, — mondta — 
ez már lehetetlen, ami történik. Az Aigner-
féle üzlet előtt vigyázek a rendre, de az asz-
szonyokkal nem birok. Három dijbirkozót 
szívesen vállalók egymagam, de mit csinál-
ják az asszonyokkal. Borzasztó, amit művel-
nék, letapossák egymást, zugnak, harapnak 
és ha szól az emiber, gorombák. Mit csináljak 
kérem, most tessék tanácsot adni. Mindnyá-
jan egyszerre akarnak bemenni, mind egy-
szerre akar petróleumot, mind egyszerre sir 
ós kiabál, ezt igazán nem lehet kibírni. Nem 
tudtam tanácsot adni a rendőrnek, aki való-
színűleg még most is azon töri a fejét, hogy 
mit csináljon az asszonyokkal. 

— Halálozás. Özv . Kroó H e r m a n n é , születet t 
Rosner Róza pénteken, 77 éves korában meg-
halt. A matronát kiterjedt rokonság gyászol-
ja. Temetése 5-iikén délelőtt lesz a Gizella-tér 
2. szám alatti gyászbázhól. 

— Állásától fölfüggesztett rendőrkapitány 
Szatmárról jelentik: Dr. Csomay Aladár 
rendőrkapitányt, a szatmári rendőrség bün-


