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C-000 

A török Vörös Félhold képeslevelező-
lapjait 20 fillérért árusltja az Országos Bi-
zottság, (Budapest, képviselőház.) 

Elküldtem Annát, 
kedves Anna, — mondtam — legyen olyan 
szíves és vásároljon két íkiló városi halat, le-
gyen egyszer nekünk is egy jó napunk. An-
na — hátha a földijével találkozik — gálába 
vágta magát, egyszerű ih.arang-paletot öltött, 
feltette fe jére a malomkereket, oldalt szerény 
paradicsommadár díszítéssel. Keztyüj© kő-
fehér volt, a fátyol halványlila, .apró, alig 
észrevehető ipettyezéssel. iM'ár nagigel hét óra-
kor útra kelt, bár .a városi bódé még mindig 
az igazaik álmát aludta. Ez egyszer kifogtam 
rajtatok, gondolta lAinna, .abban a biztos tu-
datban, hogy elsőnek érkezik .a küzdőtérre. 
Anna, — mint .már annyiszor, hiszen a fér-
fiak osalk játékszernek tekintik egy 'szegény. 
mindenes szivét —i .ismét csalódott. Ö volt a 
kétszázadik. ü g y látszik máitok is olyan ra-
vaszul spekuláltak, 1 mint Anna ós mintán 
mindenki nem lehet első, másodiknak, sőt 
harmadiknak is érkeztek be vásárlók. 

Percről-percre szaporodott a tömeg, kis 
köztársaságok alakultaik .a1 bódé előtt. Az 
összes; aktuális kérdésieket letárgyalták, mit 
szól, lelkem, a koleraesetekhez, nem tudom, 
mit küldjek az uramnak karácsonyra, <a fiam 
hazajött, Griinné megint azzal a tejfeleoszá-
juval volt a moziban és hasonló fontos 
menyeket. Közben — elvégre a városházán 
is van óra, tea msm is ta r t lépést >a közép-
európai időivel — a toronyóra ütött: Ihol fó-
•lamoet, hol tizet, aszerint ;v!ic gy a tömeg gyü-
lekezett. Miniéi többen érkeztek, annál többet 
ütött. 

Az óra, — mondom — ütött ütögetett; a 
hatósági halra éhes publikum annyira elme-
rült a beszélgetésiben, hogy .észre sem vette 
az óra kiöinutatójáraak sunyi mosolygását. 
Szerencse, mert mikor rájöttek, hogy tu la j -
dnképen már hárem óra; hosszat tereferéltek 
és még egy .körömfeketényi hatósági kárász 
sem dugta ki .a fejtét a hódéból, határozottan 
.népitélet: lincs következett volna. 

Fél tizenegykor végre megkezdődött a 
halíkimérés. Ekkor már vagy ötszáz ember 
állta körii.1 a sátrat , stuirmra készen, bár 
minden tüzérségi előkészítés nélkül. Anna, 
— elvég®® engem csak lAnna léir.dékel — fel-
• r.mclt. . lyn .pilláit és hétsfebom ttten vette 
ászra, hogy közte ós a bódé között egész os-
tromló sereg* áll. Az anyád! véleményezte 
Anna iszcliden ós a dühtől reszketve kuta-
tott rés után, hogy a. frontot át törje. El-
szántan vetette magát a tömegbe .rúgott, kar-
molt, harapott, ringták, karmolták, harapták. 
Zúgott a törnie®, fogak csikorogtak, botok 
emelkedtek a levegőbe — lAmna eltűnt a. 
kandi szemek elől. 

Tizenkettőt ütött a,z óra, züllött, kócos, 
rongyos ruháju, összetópáaott nőiszemély 
rc.iha.nt el a városháza előtt, mindkét kezében 
véres lbale.aifaclk.at Icbogtatva. iAz ömberek 
szánakozva néztek a szerencsétlent. Megőrült, 

-mondták... Én me:.-.z,uől néztem .a jelenetet 
és mosolyogtam, mi?.r,t abban a szegény, sze-
rencsétlen nőben felismertem (Annát, a min-
denest. 

.Anna, nem őrült meg, — ezt reputációja, 
érdekében kötelességemnek tartom .kijelen-

teni — csak elvégezte a megbízást: hatósági 
halat vásárolt, mert Anna rendes, meg biz-
ható kislány. 

(t. r.) 

— A vasárnapi városatya-választás. Va-
sárnap kerülnek betöltésre a megüresedett 
törvénylhatősúgi bizottsági tagsági helyek. 
A második és harmiadiik 'kerületben három, 
a kilencedik a) kerületben egy városatyát 
választanak. A második kerületben Balogh 
Károly pénzügyi tanácsos a választási el-
nök, helyettese Kiss Gyula bizottsági tag, 
választási hely a Dugonics-utcai polgári 
leányiskola. A harmadik kerületben Koczor 
János tanácsos elnököl, helyettesíteni Schiitz 
István bizottsági tag fogja. Itt a választás a 
városi javadalmi épületben történik. A IX.'a) 
kerület választási elnöke Bokor Pál polgár-
mester-helyettes, kit Ördög Vince bizottsági 
tag helyettesit, a feketeszén iskolában meg-
tartandó választáson. A második kerületben 
három lista van forgalomban. Az egyik sza-
vazólapon Valihora István bankigazgató, 
Tőrös Sándor királyi tanácsos és dr. Lippay 
Lajos, a másikon Kőrössy István posta.fönök, 
Tőrös Sándor és Valihora István, a harma-
dikon Kőrössy István, Várossy Gyula nyu-
galmazott plébános és, Zehntbaaer János 
Máv. főellenőr szerepel. A harmadik kerület-
ben dr. Hollós József, Tonelli Sándor ipar-
kamarai tiiíkár, Tclbisz György bankigazga-
tó, a másik szavazólapon Szabó Ferenc, ifjú 
Nyáry György iskolaigazgató és Lindenfeld 
Bertalan gyárost jelölték. A kilencedik a) 
kerületben László Zoltán, az alscközponti 
népbank vezetője az egyedüli jelölt. A vá-
lasztás reggel nyolc óraikor kezdődik és. dél-
után négy óráig tart. 

—- A városi kifőzőhelyek megnyitása. 
.December tizenhatodikán megnyílik az a hat 
városi kifőzö'hely, amelyet az elengedett őr-
lési dijakból fog fen tartani a város. Azokat 
a nélkülözőket, akik rá vannak utalva, in-
gyen fogja ebéddel ellátni a város. Hatósági 
közegek összeírták ezek neveit, .sőt az egy 
hónapra szóló ebédutalváuyokat már kii is 
állították részükre. Az ebéd — mint már 
megírtuk — fél liter kiadós főzelékből fog 
állani, ihetenkint kétszer hússal. 

— A nővédő-egyesüleí működése. A Sze-
gedi ÍKathoílikus 'Nő védő-Egyes ül© t. a háború 
óta fokozottabb mérték,ben teljesíti intézmé-
nyeivel feladatát a jótékonyság', gyermek- é.s 
nővédelem terén. Állandó intézményei mellett 
székházában tisztikórházat is tart fenn, amely 
50 beteg részére van berendezve. Intézményei-
nek november havi működéséről most számol 
be az egyesület vezetősége. Leánykörei, amelyek 
egy ideig helyiség hiánya miatt .szüneteltek, 
szeptember hóban újra megkezdték működésű-
ket s vasárnaponkint három városrészből gyűj-
tik össze a serdülő leányokat oktatásra és kel-
lemes szórakozásra. Az egyesület az elmúlt hó-
napban 208 szegényt segélyezett 784.80 koroná-
val, 80 szegény pedig 90 darab 2 kilós kenyeret 
kapott. Ezenkívül 10 szegény tanuló élelmezés-
ben részesült. Napközi Otthonában 62 .gyermek 
nyert 1-305 napon át gondozást és ellátást. Le-
ányotthonában 18 leány volt felügyelet alatt, 
akik összesen 435 napot töltöttek ott. Tiszikór-
házában az egyesület 55 beteget ápolt 1021 na-
pon át. Nagy tevékenységet fejtett ki az egye-
sület nővédelmi irodája is az elmúlt hónapban. 
Nővédelmi irodája készséggel ad minden nő-
nek tanácsot, nyújt támogatást ,s közbenjár 
kenyérkereset és alkalmaztatás iránt. Az iro-
dához november hóban 80 esetben fordultak s 
az iroda minden egyes esetben a ,szükséghez 
képest támogatást, .pénzbeli segélyt, gyógysze-

reket, ruhát adott, vagy pedig gondoskodott az 
illető elhelyezéséről. A Szegedi Katholikus Nő-
védő-Egyesiilet elnöksége vezeti a liadbavonul-
tak gyermekei részére szervezett napközi ott-
honokat is, amelyekben naponkint 120—130 
gyermek részesül felügyeletben és ellátásban. 

— A babavásár jövedelme. A babavásár 
szép anyagi eredménnyel végződött. A rende-
zőség az alábbiakban számol ib.e a jövedelemiről. 
Belépő jegyekiből befolyt 273.80, az eladott ba-
bák és kézimunkáikért 1396.33, őszesen 1670.13 ko-
rona. Kiadás:270.34 korona. A tiszta jövedelem 
1399.79 korona. Felül fizetések: Mahrer N. 1, 
Pártos Jancsi 2, Szász E. 25, dr. Sziráky Gyu-
láné 1, Back Bernátné 10, Vén Andrásné 2.50, 
Vassné 1, Vén Andrásné 5. özv. dr. Faragó él-
né 5, Pászthy Kálmánná 10, Gergely Nanei 10 
korona, Bóra Árpádné 50 fillér. íA jószívű ada-
kozóknak és felülfizetőknek ezúton is köszönd et 
mond a rendezőség. , 

— Eljegyzés. Schxvartz Jakab és neje kedves 
leányát Szerénkét eljegyezte Weisz Sándor. 

— Iskolák jótékonysága. A belvárosi köz-
ségi fmnépiskola és az uj,szegedi iskola tanulói 
az utolsó bárom hónapban megtakarított, pén-
zecskéjükből a következőkre adakoztak: Kis-
szeged iskolájára 36, József főherceg szanató-
riumra 20, Országos gyermekvédő ligának 64, 
Zsófia gyermekkórháznak 21, Katonáink részére 
pamutra 8, Katonáinknak karácsonyi ajándé-
kul 56 koronát. Igy adományuk összege 305 K. 
— A két iskola itthon maradt 7 tanítója és 2 
tanítónője szerény fizetésükből ujabban 50 ko-
ronát adtak Kisszeged felépítésére, 33 koronát 
katonáinknak karácsonyi ajándékul és 18 koro-
nát a harctéren elesett tanítók árváinak. 

— A hadbavonult katonák családtagjainak 
segélyezésére alakult központi bizottság decem-
ber 14-én kedden délelőtt 12 órakor a szák ép ü-
let bizottsági termében ülést tart. 

— Az elrejtett gabonakészletet pénzügy-
őrök fogják felkutatni. A hivatalos lap szom-
bati száma a kormány 4397. M. E. sz. rendeletét 
közli, amely felhatalmazza a pénzügyminisz-
tert, hogy a különböző kormányrendeletek elle-
nére be nem jelentett, elrejtett vagy eltitkolt 
buza, rozs, kétszeres, árpa, zab és tengeri, va-
lamint az ezen gabonanemüekből előállított 
liszt és dara, továbbá bab, borsó és lencse, vé-
gül a repcemag, lenmag és kendermag-készlete-
ket a pénzügyőrséggel felkutattassa, zár alá 
vétethesse és lefoglaltathassa. Egyúttal felha-
talmazták a pénzügyminisztert, hogy a rendele-
tek megszegésével forgalomba hozott árukat 
lefoglalhassa, az ország határán át való kivite-
lének megkísérlését ped,ig a. pénzügy őrséggel 
megakadályoztassa. A pénzügyőrség tagjainak 
erre vonatkozó jutalékát a pénzügyminiszter 
állapítja meg. 

ÜT— A tengeri készlet bejelentése. A tanács 
szombaton délelőtt tartott ülésén Bokor Pál 
helyettes polgármester ismertette a iöldmi-
ve'ésügyi miniszter leguijabb rendeletét a 
ten-gerikészlet kötelező bejelentéséről. A ren-
delet tartalma a következő: 

Mindenki köteles az 1915. évi december 20. 
napján birtokában (őrizetében) levő összes ten-
geri készletet 1915. évi december huszonhatodi-
káig annál a községi elöljáróságnál, (rendőr-
kapitánynál, a tanács által megbízott tiszt-
viselőnél) amelynek területén a készlet van, 
bejelenteni, tekintet nélkül arra, hogy a ten-
geri az ő termése-e, vagy .sem, továbbá tekintet 
nélkül arra, hogy készlet közszükségleti célokra 
igénybe vétetett-e, (rekviráitatott) vagy sem. 
Nemcsak u>.agá negyének, hanem ipari és ke-
reskedelmi vállalatok, köztestületek, k ö z h a t ó -
ságok, intézetek is. Két hónapig terjedhető el-
zárással és 600 koronái terjedhető pénzbünte-
téssel fog büntettetni az,, aki tengeri készletéi 
a megjelölt batáridőig be nem jelenti, az.t el-
rejti és az, ellenőr/.ást meghiusítja. Arra a Itósz-
tetre nézve, amelynek tekintetében a kihágást 
elkövették, a rendövi büntető eljárás során a 
törvény értelmében .elkobzásnak van helye. 

Szegeden a városi bejelentő hivataliban 
kell a készletet december huszonhatodikáig 
bejelenteni. 


