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A múmia titka 
minden 

eddigi detektivdrámát 
felülmúl. 

részéről .közös tanáiskozásök folytak, ame-
lyeknek az a célja, hogy Orsován keresztül 
a Románia felé irányuló ©zomiély- és teher-
szállitás újból megkezdőd jók. A tárgyaláso-
kon, aimteilyek részben Orsován, részben pedig 
Veroiorován folytak le, ia temesvári üzlet-
vezetőség részéről dr. Pékáry Géza felügyelő 
és Tóth István hivatalnak, a román állam-
vasutak részéről pedig J. Antoneszku krajó-
vai vasúti főmérnök vett részt, Hir szerint 
az Orsován keresztül irányuló vasúti iforga-
lom még e hét folyamán ,nyilik meg. 

— Szegedi nápfölkeíő és két szerb fiu, 
A Pamcsován megjelenő Délvidéki Lapokibál 
vesszük át ezeket a sorokat: iNagybajuszu 
sáegedi népfelkelő (állit be a rendőrkapitány 
szobájába. Gyönyörű szál napbarnitotta ma-
gyar. Az uniformisa ragyog a tisztaságtól. 
Az egész ember csupa csín és rend. Össze-
vágja a bokáját, a sapka ellenzőjéhez emeli 
a kezét s elkezd beszélni, ahogy írom: 

— (Főkapitány urnák alássan jelentein a 
Mária-utcában vagyok elszállásolva. Tegnap-
előtt este feltűnt nekem, liogy még tizkcr is 
a lovak mellett az istállóiban egy tizenegy 
éves gyerek ténfereg. Megkérdeztem, miért 
nem megy haza? A.zt, mondja, az anyja pem 
engedi .haza, munkára kergeti, de nem me-
het, mert nincs meleg gúnyája ós éhes. (Ad-
tam neki enni s kifektettem. Reggel (elmen-
tem a szolgálatba, csak este jöttem haza. 
Várt már rám az én gyerekem a testvérével, 
a tizennégy éveseel. Éhes volt a;z is, rongyos 
volt a;z is, mint az öccse. Elmondta, hogy az 
anya veri, enni nem ad s kergeti munkára, 
mint az öccsét. Ami ennivalóm ivolt, odaad-
tam nekik, le is fektettem, be is takargattam. 
De mi nem maradunk itt sokáig. Kérem te-
kintete® Uram, ne hagyja bitangságban azt 
a két szegény gyereket. 

A főkapitány hivatja az ügyeletes al-
tisztet s nyomban intézkedik. Látom rajta, 
hagy el van lágyulva, akár csak jó magam. 
Az ember még ott áll kaptákban. Tudni aka-
rom, mi .szólt belőle a .szive, vagy a fajszere-
tete. Megkérdem tőle, micsoda .gyerekek azok. 
(Magyarok? Szerbek az istenadták, mondja 
az öreg népfelkelő. 

Olyan melegeit érzek a szivem tájékán 
s valami nedveset a pillám alatt. Olyan jól 
esik, olyan 'boldog vagyok, ihogy ez a magyar 
katona. Ilyen a magyar katona. Az elmehet 
ellenséges Iföldre verekedni, vitéz lesz, bátor 
lesz, de kegyetlen .nem lesz soha. lAz ellenség 
földjén is pártját fogja a gyámoltalan árvá-
nak, megosztja vele. az utolsó falatját. A ka-
tona menni készül. Megállítom. Pénzt adok 
neki, hogy vegyen a .bitangságban" maradt 
biát .gyermeknek, amire szükségük lesz. Enni-
valót veszek nekik, rögvest, mondja az, (én 
magyarom. Kezet fogók vele s csendesen ki-
som polygök a hivatalos szobáiból. Kint jut 
eszembe, hogy jó lett volna megkérdezni a 
nevét. Vagy minek is. A többi is ilyen, mind 
ilyen, aki magyar. Vitéz, hős a csatáiban, 
melegen érző, igaz, jószivü ember különben. 

— A városi tisztviselők nyugdija. A bel-
ügyminiszter .mostanában hagyta jóvá a vá-
rosi tisztviselők nyugidiiiszabádyrendieletét s 
ugyancsak nem régen lépett életbe a ifizeté-
nek uj rendjéről szóló szabályrendelet is. 
A városi tisztviselőik természetesen örültek 
ennek, (de minthogy nincs öröm üröm nélkül, 
az ő kedvük is ibuisral fordult. A városházán 
ugyanis az a hir járta, hogy a tisztviselők 
fizetéséből egyszerre vonják le azt a meg-
lehetősen tekintélyes összeget kitevő nyug-
díj különbözeteit. amelyet a nyugdijszahály-
zat 'elfogadásától a miniszteri jóváhagyásig 
terjedő időre kell fizetniök. (A tisztviselők 
i&zwel szemben a nehéz megélhetési viszo-
nyokra hivatkoznak, de ugy hisszük, hogy 
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itt semmiféle hivatkozásra sincs szükség. A 
tanács módot fog rá találni, hogy a levoná-
sok ne egyszerre történjenek meg, hanem 
havi részletekben. 

— Lehet cukrot kapni. Dr. Szalay József 
főkapitány kedden délelőtt értekezletre hivta meg 
a szegedi füszernagykereskedőket, akikkel a 
város közönségének cukorszükségletéről tárgyalt. 
Szegeden a pillanatnyi cukorhiány abból állott 
elő, hogy a környék lakói teljesen indokolatlan 
óvatosságból előre és szükségtelenül összevá-
sárolták a szegedi cukorkészletet. Épen azért a 
főkapitány abban állapodott meg a füszerkeres-
kedőkkel, hogy mindenkinek adnak el cukrot, 
de öt kilónál nagyobb mennyiséget senkinek se 
szolgáltatnak ki. 

— ötven fillérrel olcsóbb lett a sertés-
hús. Ne tessék örülni előre, nem Szegeden, 
hanem Budapesten érte a fogyasztókat az az 
örvendetes esemény. Szegeden csak a papí-
ron lesz olcsóbb az élelmiszer, a valóságban 
inkálbb .drágul. Az állatvásárpénztár eláru-
sitóhelyein, mint Budapestről jelentik, a köz-
ponti vásárcsarnokban közölték, hogy mától 
kezdve a sertéshús ára ötven fillérrel olcsóbb 
lesz. A sertéshús árát 4.80 koronáról 4.30 ko-
ronára, a sertéskaraj .árát padig 5.80 koro-
náról 5.30 koronáira száll itották le. A háj ára 
7.40 koronáról 7j20-m szállt le. Ez az intéz-
kedés a főváros tulajdonában lévő sertések 
'húsának és bájának áraira, vonatkozik, de 
valószínűleg hatással lesz a. piacon lévő egyéb 
'mennyiségek árának .alakulására is. 

— Oroszországból vizitbe jött fogoly 
fiához egy orosz. Szabadkáról jelentik: Kis-
hegyesen dolgozó orosz foglyoknak érdekes 
látogatójuk akadt. Oroszországiból kaptak lá-
togatót . . . Illetve az orosz, aki Magyaror-
szágba jött látogatóba, ma. már nem is orosz 
polgár, mert a meghódított területen lakik, 
a Njerosn folyó mellett 'egy kis orosz város-
ban, amely még iKowno elfoglalása előtt ke-
rült a németek birtokába, Az orosz apa, aki 
odahaza, (szőlőbirtokos, engedélyt kapott a 
néímet katonai kormányzótól, (hogy egyetlen 
fiához eljöjjön Magyarországba s atyai sze-
retetével megvigasztalja a fogoly katonát. 
A Njemen-parti szőlősgazda Kishegyesen 
talált ,rá a fiára s Ihárom napig volt nála vi-
zitben s aztán visszatért a meghódított te-
rületre. 'Az orosz foglyok közt nagy örömet 
keltett, hogy távoli hazájukból látogatót 
kaptak, noha a látogató egy fájdalmas liirt 
is hozott számukra, :Az oroszok mindeddig 
nem akar ták elhinni, hogy Kowuó, Varsó s 
a hatalmas orosz várak elestek. Most, hogy 
saját hazájukbeli ember is megerősítette,, a 
mit a magyarok inár régen mondottak nekik, 
kezdik elhinni, hogy Oroszország — elvesz-
tette a háborút, 

— Szegedi úriasszony milliós pöre. Ér-
dekes ügyben Ítélkezett 'az újvidéki törvény-
Sitjíik. Három évvel ezelőtt a 735/21. számú 
konvertált nyereménykötvényt (a Magyar 
Jelzálog és Hitelbank egymillió százezer ko-
ronás főnyereményével húzták !ki. A milliós 
főnyeremény egy részére Schachtitz József 
szegedi- fakeireskedő 'felesége is igényt tartott 
örökösödési jogom. A nyeremény körül (bo-
nyodalmas pör keletkezett az (örökösök kö-
zött. A sorsjegy 'eredeti tulajdonosa Müller 
Adolf, volt; óbecsei lakos ugyanis 1906. évi 
februárban meghalt. Örökösei voltak özve-
gyén kívül (gyermekei: 'dir. Kohri Rezső né, 
özvegy Kalmár Arnoldné, Lőw.v Hermanné, 
Schachtitz Józsefmé és Müller Ármin. Müller 
Ármin azonban 1909. (évi áprilisában meghalt 
s örökösül maradtak az özvegye és az imént 
(emilitett testvérei. Müller Adolf hagyatéká-
ban több sorsjegy volt, ezeik között a (Magyar 
Jelzálog Hhtelbanknak 73,1/21. sz. konver-
tált nyereménykötvénye is, amelyet 1912. 
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