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A „tauglich" meg az orvos. 
Budapest, január .13. 

Klopfstein Náthán! L;-sorozták katoná-

nak, moha „bemondta" a sérvkötő-kiraikatbelt. 

bábun található valamennyi nyavalyát. Az 

uj-cne hamarosam kórházba vonult fölül vizs-

gálatra, végül a polgári állományba került. 

-Nagyon rosszul kezdte magát érezni sze-

gény Klopfstein. A (feje zúgott, a -szive zaka-

tolt, a veséi fájtak, a lábai dagadoztak. Me-

lyik orvoshoz menjek? — töprengett, arra is 

gondolván közben, hogy miinél kevesebbe ke-

rüljön ta gyógyítás. 

(A nagykörútion ődöngve, találomra be-

ment egy háziba és becsöngetett a második 

emeleten. (Szép nagy tábláin volt kiírva: dr. 

Csuzdy Balázs, egyet, orvoistudor. 

Klopfstein majdnem (hanyatt vágódott, 

mikor Csuzdy doktorban derék -sorozó-orvo-

sát ismerte iföl. De ,nem árulta, el magát. Mi-

után elzokogta betagségémek sdkjféle tünetét, 

a doktor alaposan megvizsgálta és szólt: 

— Kedves barátom, magának nagy kí-

méletre van szüksége. Okvetlen szanatórium-

iba kell vonulnia, különbéin . . . 

Csak éppen az hiányzott, bogy -azt mond-

ja: Kedves Klopfstein, ha nem vigyáz .ma-

gára, néhány hét múlva kampec. 

A páciens zavartan krákogott: 

— És mennyivel tartozom, doktor ur? 

— Husz koronával. 

Kl-opfsteinből most bugyborékolt a szó: 

— Husz koronával . . . De ugy-e, a soro-

záson jó voltam „taugl.Lch"-mak. Ott, u.gy-% 

azt .tetszett mondani: „ohne Gebreidbein", meg 

tósztot mondott rám, bogy „sclk ilyen kato-

nája legyen a hadseregnek". Hát vagy beteg 

voltam a-klkor is, vagy egészséges vagyok 

most is. Illetve, ha akkor egészséges voltam, 

miiért mondja azt, hogy most beteg vagyok? 

— Én? . . . én? — kerekült el az orvos 

szeme. 

— És miit szólt volina, doktor ur, ha a 

sorozáson adtam volna husz koronát magá-

nak, mert szíves volt makkegészségesnek, 

harcos hazafinak kijelenteni? . . . És miért 

adjak busz koronát .most, mikor betegnek 

talál? 

— Kérem . . . kérem . . . én itt tisztán 

tudós vagyok és nem katona, 

— Vagyis katonának a lövészárokba jó 

anyag vaigyok és a tudós unnak — még jobb-

anyag vagyok. De rendben vain. Szivesen 

adok magának, doktor ur, busz koronát, lia 

megesküszik irá, .hogy a katonai diagnózis-

ban különb, mint az orvosi stratégiában. 

Ugy-e, ímeui mer? . . . Mert maga egy közön-

séges hadseregszálliitó, aki rossz árut száll-i; 

a hadseregnek. Most pedig megyek és névte-

lenül följelentem liadseregszállitási vissza-

élés miatt. 

Dühösen megfordult, zsebrevágta a re-

ceptet és f izetés nélkül távozott. 
Molnár Jenő. 

— Időjárás. Jobbára csapadékos idő 

várható, fagypont körüli hőmérséklettel. 

SÜRGÖNYPROGNOZLS: Sok helyűt csa-

padék, fagypont körüli hőmérséklettel. — 

Déli hőmérséklet; 0.9 fok C, 

— A miniszterelnök Budapesten. Mint a 
Budapest iTudósitó jelenti, gróf Tisza István 

miniszterelnök -szombat reggel a marelieggi 

személyvonaton "titkárával, Latinovi/s Endré-

vel Bécsből visszaérkezett Budapestre. 

— Kítezeeháromszáz millió az ötödik 

hsdiköícáön eredménye. Budapestről telefo-

nálja tudósítónk: Az ötödik magyar hadi-

kölcsönt jegyzésének végösszege az -aláíró 

helyiek-nagy száma folytán ma még egész 

pontossággal nem állapítható meg, de a hi-

vatalos aláírási helyek részéről a pénzügy-

miniszternél " eddig történt bejelentésekből 

kitűnik, hogy az ötödik hadikölcsön ered-

ménye meghaladja a ' kétezerhárom-száz 

millió koronát, tehát túlszárnyalja az eddigi 

összes hadikölcsönök eredményét. 

— Miksa főherceg Skutaríban. A Aí. T. 
I. jelenti: Miksa főherceg királyunk képvise-
letében bejárja Albánia fontosabb helyeit. 03 
meglátogatja ott lévő csapatainkat. A főher-
ceg ezen az utján iSkutariba érkezett, aibol a 
polgármester üdvözlő beszéddel fogadta. A 
tiszti kaszinóban ünnepi -ebédet rendeztek s 
ebéd után küldöttségek tisztelegtek a főher-
cegnél. Msgr. Sereggi skutarii érsek üdvözlő 
beszédet mondott amelyben az albán -katoli-
kus egyház hűségének és ragaszkodásának 
adott kifejezést. Albánia főm-ultjának beszé-
<|érevia főherceg 'kijelentett-e, liogy a monar-
chia mindig a legnagyobb súlyt helyezte ar-
ra, liogy a mohamedán valláshoz 'tartozók-
nak jogos igényeit érvényesülni Engedje é» 
szükségleteit kielégítse. A- hivatalnoki kar 
nevében Albánia pénzügyigazgatója üdvö-
zölte a főherceget, aki ismét hizt-asitotta az 
albánokat Károly ik-irálynak irántuk érzett 
rokonszenvéből. Sk utáni polgármesterének 
beszédére -a főherceg kijelentette, hogy -a hála 
és ragaszkodás kif jeez-ése biztos záloga -arainak 
bogy a mostani történelmi események a leg-
bensőségesebb szálakkal kötik -össze Magyar-
országot, Ausztriát és az albán nemzetet, 

— Az ellenzék a Dámel-iigyöen nem 

vállalja a vádló szerepét. Budapesttől tele-

fonálja tudósítónk: Az ellenzéket tudvalevő-

leg felszólították, hogy tegye lehetővé a 

Dániel-féle ügynek kiontradiktatórius eljá-

rással való tisztázását és vállalja el a vádló 

szer-epét. A Magyar Távirati Iroda értesü-

lése szerint az ellenzék nem hajlandó erre 

a szerepre vállalkozni, még pedig kijelen-

tése szerint azért, mert a multak tapasz-

talatai -alapján a munkapárti tagokiból álló 

összeférhetetlenségi bizottság több esetben 

az ügyet ne,m fejezte be, vagy pedig, ha be 

is fejezte, nem vonták le az ügy konzek-

venciáit. 

— Személyi hlr. Dr. Cicalricis Lajos főispán 
-hétfőn éjjel Szegedre érkezik, iá főispán ked-
den a közgyűlést előkészítő tanácsülésen és 
ezt követőleg a közigazgatási bizottság ülé-
sén, szerdán pedig a jelölő értekezletein ós a 
januári közgyűlésen -elnököl, 

— Amerikai nagykövetünk utja. Krakóból 

jelentik: A Kuryer Lvovszki jelenti, hogy gróf 

Tarnovszki Adám, a magyar és osztrák mo-

narchia washingtoni uj nagykövete január 

13-án utazik Amerikába,. Tarnovszki Rotter-

damban száll hajóra. 

— Megkezdődtek az uj sorozások. Szom-
baton reggel az 1898-as évfolyam uj-rasorozá-
sával megkezdődött Szegeden az nj sorozás, 
-amelyet Ibótifőn folytatnak. A- jövő hét folya-
mán -sor alá k-erülnek ia legfiatalabb korosz-
tályok -az 1892-ik évfolyamig bezárólag. 

— Koronázási kitüntetések. Budapestről 
-telefonálja tudósítónk: A nagy tömegű koro-

názási kitüntetések a hivatalos lap egyik leg-

közelebbi számában jelennek meg. Hir'lig, liogy 

miután a három legnagyobb magyar lap, az 

Az Est, Pesti Hírlap és Pester Lloyd főszer-

kesztői• a felajánlott kitüntetéseiket nemi fogad-

ták el, az újságíró kitüntetések elmaradnak. 

— Az adóügyi tanácsosi állás. A szerdán 
kezdődő januári közgyűlés választja meg 
néhai Kcczor János adóügyi tanácsos utódát. 
Az állásra, mint azt már m-egirtuk, hót pá-
lyázat -érkezett be a főispáni hivatalhoz. A 
pályázók száma azonban előreláthatólag -ke-
vésbé dni fog a közgyűlésig. Szombaton dr. 
Temesváry Géza helyett esjfőkapitány a ta-
nácsosi állásra benyújtott pályázatát vissza-
vonta. A jelölő választány őr. Cioatricis La-
jos elnök-lésével szerdán tartja ülését. 

— A gyermekhalálozás Szegeden a há-

ború alatt. Szombati számunkban közöltük, 

hogy az Országos Statisztikai -Hivatal a sze-

gedi állami anyaikönyvi hivataltói statisztikai 

.kimutatást kért arról, bogy a,z 1914-ben szüle-

tett 2600 gyermek 'közül -a mult év december 

31-ig hány v-olt életben és hogy milyen 'kerü-

letben, városrészben, utcán történtek az elha-

'ál-oaáso-k. Amint megirtuk, ezeknek az adatok-

nak alapján ál-lapitj-a majd m-eg a statisztikai 

hivatal, bogy a halálozás-ok mennyiben vezet-

hetők vissza lieyá okokra és milképen orvosol-

hatók ezek. A szegedi anyakönyvi hivatal 

szombaton ol-küldt-e ,a ki várit kimutatást ia sta-

tisztikai hivatalinak. E szerint az 1914-ben szü-

letett 2600 gyermek közül a mult -évi -december 

31-tig összesen 704 gyermek halt -el. Elkészült 

az anyakönyvi hivatal a műit év születési és 

Halálozási statisztikájával is. Ezek szerint az 

1916 év folyamán élv-e -született Szegeden tör-

vényes házasságból (származó fiúgyermek 621, 

törvényteilian 105, törvényes leány 575, törvény-

telen 111, összesen 1412 gyermek. Halva szüle-

tett: törvényes házasságból származó fiúgyer-

mek 24, törvőnyt-eilien 5, leány törvényes 21 ós 

[örvényt-elaii 4, összesen 54. Az 1916 évben elhalt 

1321 férfi és 924 nő, összsen 2245 egyén. Ugy 

az elhaltaik, mánt a -szület-ettelk között van né-

hány külföiklii i-& A halálozási any-akönyvBíóí 

mintegy 2—300 katona halálesetét jegyzték be. 

A születések statisztikája hónapok szerint a 

következő: Januárban született 102, február-

ban 120, márciusban 129, áprilisban 119, május-

ban 134, juratusban 126, juLiusban 113, augusz-

usban 115, szeptemberben 125, októberben 131, 

novfemherben 1.13 és decemberben 139 gyermek. 

A halálozás ezz-el szemben ligy oszlik meg: 

Januárban, ellba.lt 182, februárban 223, március-

ban 244, áprilisban 171, májusban 189, június-

ban 161, Juliiusihan 172, augsztusban 227, szep-

temberben 144, októberben 167, novemberben 

190 és decemberben 175 gyermek. 

— Befejezték a rekvirálást. Somogyi Szil-

veszter polgármester közli, hogy Szeged terü-

letén a rakviráilások már két -nap előtt befeje-

ződtek. Az eredmény, amelynek m-egálila-pitása 

még most folyik, előreláthatólag mintegy 70— 

80 vaiggonra telhető. Jelenleg a rekvirálás ok 

felül vlizsgálllása folyik, amit a pénzügyőrök és 

deí-ektiivék foganatáéi tanak. 

— Kinevezés. A király Balassa Jenő had-
aprócíjelöl-tet az -5. ho-nvédgyalog-ezT ed állo-
mányában tartalékos zászlóssá nevezte ki. 

— Kitüntetések. Léderer Oszkár, Papp F e 
renc és ótott—Kovács Misály 46. gyalogoz-
redbeld hadnagyoknak az -ellenséggel szem-
ben tanúsított vitéz magatartásukért a leg-
felső dicsérő elismerés újólag tudtul adatott. 


