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A fahonvéd: Arra jár a tagló. Régi szó-
lás-mondás: Nem az a legény, aki üt, hanem 
aki állja. 

Én: A közönség pedig állja a legiesu-
nyább ütést: az áremelést, mint a tehén a 
fejést. 

A fahonvéd: A tehenet is esak addig le-
het fejni, amig ki nem apad a tőggye. Aztán 
nem adja. 

Én: A magántisztviselők, a háborúnak 
ki uzsorázott páriái, még adják a verejtékes 
munkát, csak az a kérdés, hogy meddig tűrik 
az uzsorát meg nz álltért. 

A fahonvéd: Ameddig ki nem dőlnek. 
Nem lehet egészen helyén a derekuk, mert a 

műk : kihagyják törülni egy-két jó szóval. 
Én: Ez is valami és aki nem tulkövetélő, 

ezzel is II leérheti. 
A fahonvéd: Csák a gyomor ne korogna! 
Én: Ha korog, azt mutatja, liogy nincs 

túlterhelve. A munkaadóik jól vigyáznak, 
hogy a -kettős túlterhelés esete elő ne "álljon. 
Így csak munkával terhelik tul a Ikorgó gyo-
morral rendelkezőket. 

A fahonvéd: Szerintük még jót is es: lek-
szenek, r rt;tudvalevő, hogy a munka ne-
mesit . . . 

ocoo 

ÓTl&tiiális stvófáíi. 
Lázbam 
a színházban 

már nem ülünk többel őszig; 
a fájdalomból a hátam is 
lúdbőrzik. 
Hát nyaralni mennek 
s mind megpihennek 
egy rémes év után 
a kedves színművészek 
s nem leszek mái• többet délután, 
sem este az örömtől részeg, 
hogy előliem drága kis faluk 
képe ébred és hallhatom 
daluk. 
A nagy ház árv.a lesz; árra, 
a pénztárra kiírják: ..Zárva!" 
És kínpad 
lesz sziliemnek a néma 
színpad 
s az ajkamról talányos 
kérdések pereg nek: 
— Mit szállított a szinház 
a hadseregnek- ! ? ! 

Meg nyilt a fürdő a Tiszán, 
szóljon hát róla 
ez az aktuális strófa. 
Hallja meg minden 
kisláng, ifjú, ember: 
a. Tisza- már langyos, 
mint a tenger, 
sőt jobb is annál, 
mert itt megfiirdhet. mindenki, 
aki oiVi nem mer. 
s nem kell a lábra szandál 
a kagylók és kövek ellen. 
Itt lehel aszni 
háton, oldalt, mellen. 
S miről nem feledkezhet Meg 
ez a levelem. 

a Tiszán is, virul 
már a szerelem. 
Sőt ez virul csak iggzáu: 
róla szólni sem merek: 
sok-sok helyen márciusban 
meg fog jönni — a gyerek. 

SIP. 

Éjjel a korzón. 
A platánok alatt, ahol oly sok éjszakát 

átvirrasztott szomorú yivődássel, most njra 

egymás mellé ültek. Miért, ők maguk sem 

tudták, de a szivük nehéz volt, miut'lia ólom-

má változott volna a vérük és h; s.-zu várá-

sok, tépelődések sürgették szólásra a nyelvük. 

A korzó sötét volt körülöttünk, mint a kát-, 

eégheesé®; a lámpák fényét mind magukba 

itták a platánfák sürii, összehajló'lombkoro-

nái. És a magasságos ég nagy csendessége 

mintha nyugalmas vizek felé ringatta, volna 

őket, amerre együtt még sohasem jártak; 

szinte hallották a hullámok halk csobogását... 

Szelirl volt az asszony hangja, mint a ta-

vasz első meleg lehellete: 

Most már én is rendesen élek; oda-

hagytam az éjszakákat. És ugy igyekszem 

megérteni az életet: amiért teremtődtem és 

meghalok. 

Fürkészve, csöpp fölénnyel és kicsit di-

adalmaskodva nézett rá a férfi: 

— No látja, magában is lehiggadt a láz 

é> kezd ahhoz közeledni, amit én már oly ré-

gen elértem. És érzi, menyire nincs célja, ér-

telme annak az életnek, amit régen éltünk. 

Nem a.kiarcm hántani a multat; vannak ben-

ne emlékeim, amelyek szentek és jó volt, 

liogy átestem ebeken is. De ina már nem tud-

nék njra a régi lenni: kell, hogy legyen va-

lami más célja is az életnek, mint az alkohol 

fogyasztása és a hosszít éjszakák átvirrasz-

tása és át alvása a szép napoknak. Akkor jó 

volt egy kéz, amely megsimogatott néhanap 

és százszorosan jó volt. hogy ugyanez a kéz 

oly sokszor végigvert; nélküle talán sohasem 

jutottam volna ily biztonságos révbe. lís meg-

hatódva mondok áldást sokszor magára, ami-

ért addig űzött, mig ti nem értem a kis-

lányig, aki oly sok bölcsességre megtanított 

és megmutatta, amit most már maga is keres: 

az élet célját. 

Magának könnyű volt; és még köny-

nyebb most. Maga boldog lesz; az a kisleány 

magától mindent megkaphat, amit csak kí-

ván, de én? . . . Vannak emberek, higyje el. 

hogy vannak, akiknek nem marad s; minijük, 

mint az éjszaka és a bobémia; 110 vessen meg, 

ha egyszer azt hallja, bogy njra az éjszaká-

kat barangolom. 

— És a munka? Ez nem cél ,és nem ada-

tott meg mindenkinek a lehetősége? Akkor 

ugy terveztük, bogy dolgozni fogunk; látja, 

már akkor is uj élet vágya élt bennünk. Mi, 

akik igy lehiggadtunk, akik igy eltávolod-

tunk egymástól, hogy mint bárd!,ok találkoz-

hassunk njra, nem különbözhetünk sokban 

egymástól és higyje el, eljön a nap, amikor 

maga is megtér, ugy, ahogyan megtértem én: 

büszkén és boldogan. És akkor áldani fogja 

a tévelygés lépéseket, amelyek végül mégis 

esak a nyugalom felé viszik, innen, az. éjsza-

kából. 

Elhallgattak. Messzi rekedt > hangon 

énekelt egy részeg mester legény és az égre, 

mint valami derült mosoly egy sötét arcon, 

kitilt a hold. Csak .az asszony sóhajtott, egy 

kicsit bosszúsan, de. máris szélit! nmgadá-- d. 

És megindultak csöndesen két néma és elha-

gyott szoba felé. 

— A külügyminiszter a királynál. Bécsből 

jelentik: A király kihallgatáson foga/ta gróf 

Czernin Ottokár kiviügy minisztert, "azután 

Ebenihalba utazott, ahol a bolgár király két 

fiával tartózkodik. Két órai otíidőzés után 

őfelsége visszautazott Laxenburgba. 

— San Salvador fővárosa elpusztult. 

Rotterdamból jelentik: A londoni Reuter-

ügynökség jelenti San Jüan Del Suaból (Ni-

caragua), hogy San M igáéiból (San Salva-

dor) érkezeti távirat szerint San Salvador 

óOROO lelket számláló fővárosa földrengés, 

vagy egy vulkán kitörése folytán teljesen 

elpusztult. Egy másik távirat szerint hat 

más város is teljesen elpusztult. Ugyanon-

nan érkezett utolsó távirat . jelenti, hogy 

30 kilométer körzetben minden elpusztult. 

A szerencsétlenséget valószínűen a város, 

lábánál fekvő vulkán okozta. 

— Csongrádmegye a Balkán Akadémiáért 
tízeged törvényhatósági bizottsága körirat-
ban értesítette a szomszédos törvényhatósá-
gokat a szegedi kereskedelmi főiskolára vo-
natkozó ismeretes határozatáról. A törvény-
hatóságik közül Gsailádmegye volt az első, 
amely a határozatot nagy örömmel üdvözölte 
és elhatározta, bogy az ügyet anyagilag is 
támogatja. Most Csöng rá elmegy e átirata ér-
kezett meg, amely igen nagy rokonszenvvel 
foglalkozik az üggyel és egyben két 300 koro-
nás alapítványt- is tett a létesítendő kereske-
delmi főiskola tanulói számára. 

— A közélelmezési hivatal negyedévi 

forgalma. A tanács szombati ülésén Balogh 

Károly bemutatta a közélelmezési hivatal 

első negyedévi forgalmát. A közélelmezési 

hivatai január 1-től március 31-ig 10.647.342 

koronát és 93 fillért forgalmazott, tehát há-

rom hónap alatt csaknem annyit,, mint az 

elmúlt egész évben. A mult évben ugyanis 

összesen 12 millió koronát forgalmazott a 

közélelmezési hivatal', mig most a három 

hónap eredménye megközelíti a 11 miUiő 

koronát. 

— A tanítók háborús segélye. Néhány 

hónappal ezelőtt a szegedi törvényhatósági 

bizottság háborús egélyt szavazott meg a fa-

11 itók részére. A miniszter most érkezett le-

iratában a közgyűlés határozatát jováliagyt: . 


