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

Etel megjelent 
a rendőrségen -és a főkapitány-helyettesnek el-
sírta bánatát. Etel még' csak tizenhét éves, jól 
fejtett, — hogy is mondjam — fia — vagy 
leány. Azaz mégis inkább leány, inert a főor-
vos, aki megvizsgálta, határozottan ugy nyi-
latkozott, hogy leány, bár egy fiu veszett el 
benne. Etel szegényesen öltözködik, — az apja 
napszámba jár — egyszerű, barna szoknya éis 
í'iusiszabásu kabát van rajta, la baja félig rö-
vidre van nyírva. 

Etel két -év-vet ezelőtt még fejlődő, csitri 
lányka volt, ábrándos fekete szemeikkel, korá-
hoz 'képest telt idomokkal. Szívesen vette, ha 
a varrodából jövet, megvárta a .nyolcadikos 
udvarlója, akivel -— -ugyan hol máshol — a 
moziban ismerkedett meg. Akkoriban még ra-
jongott Psylandcrért ós sejtelmes tavaszi esté-
ken kant-karba fűzve ábrándozott a kis diák-
kal .:. 

Minden-nap találkoztak ós egymáshoz si-
mulva rótták a Tisza-partot, vasárnap déllutá-
noukint együtt ültek a padon és mig a rózsa-
szín napernyőjével szemi-esütve rajzolgatott a 
homokba, a fiu a padba véste a nagy E-t és 
a saját nevét azzal a bizonyos szívvel körítve. 
A diák egy este imái' ucm várta -a szokott he-
lyen, csak pár nap múlva jött. és alig két por-
cig voltaik együtt. -Hetenk-int egyszer, majd 
egyáltalán nem 'kereste fel az udvarló. Etel 
nem tudta magának okát adui a fiu -elmaradá-
sánaik. Épen olyan kedves volt hozzá imindig, 
mint ismeretségük kezdetén ós mégis otthagy-
ta. Fár napiig bántotta, hogy nem jön a gye-
rek, megszokta már, de hamar vigasztalódott. 
A vonzalom, amellyel .a diáik iránt viseltetett, 
undorrá változott. Utálta a fiút és azóta, utál 
minden férfit, de annál inkább vonzódik a nők-
höz. Arca, — a természet kegyetlen csodája, — 
férfiais jellegű lett, erejét d i j birkózók lirigy-el-
hetnök. Keservesen tupaisztalita Etel, hogy kül-
seje, hangja, mozdulatai is okkal inkább dur-
váik, semmint nőiesek. Nehogy az utca bámész 
népének figyelmeit in-agára vonja, haját levá-
gatta és nadrágot húzott. A varrodában, ahol 
szépen keresett, tűrhetetlenné vált a helyzete, 
gondolt -egy nagyoit és elszegődött — lakatos 
inasnak. Egy esztendeig dolgozott fiuruhábau, 
anélkül, hogy a többi munkás -észrevette vol-ua, 
liogy az uj tanonc tulajdon-képen -leány. A la-
katosnál -keveset keresetit, nem tudta szüleit se-
gélyezői, otthagyta a mesterséget- és máshol 
próbálkozott. A villanyosnál is szolgált egy 
darabig, kisegítő munkákat is vállalt, de már 
hónapok óta nyomorog, — mert nincs férfiru-
hája, női ruhában pedig férfias külsejével se-
hol -sem állhat munkába. 

Nagyon szépen kérte a főkapitány-helyet-

test, engedje meg, hogy férfiruhában játhas-
son, különben éhen pusztul ©1. Nem tudta, hogy 
ennek a kívánságának -a teljesítése nem -a jó-
akaratú rendőrfőnökön múlik, hanem azon, 
hogy nincsen férfiruhája. 

Meglátják, 'katasztrófa lesz, ha hamarosan 
meni tud magónak egy öltönyt szerezni, hogy 
dolgozni mehessen. 

Etei zo-kogva tántorgott ki a kapitány-
ságról, ugy -sirt mint egy kii-s f iu . . . 

(t. r.) 

— Kormányrendelet a kenyérjegy életbe-
lépéséről. A kormány a hivatalos lap keddi 
számában 4586/M. E. szám alatt .rendeletet 
-t-es-z ik-öizizé, -amelyben a kivételes íimtézikedé-
se'kről alkotott -törvény da-pján a liszt- és 
kenyér fogyasztás szabályozásáról a követ-
kezőiket -rendeli: 1916. január 10-ikétől kezd-
ve aiz egész ország -terüilet-ért bárkinek napon-
ként és fejenki-nt buza-, rozs- vagy á-rpane-
miiek keverékéből előállított lisztből legfel-
jebb kétszáznegyven grammot szabad fo-
gyasztania. Nehéz testi munkával foglalko-
zók részére -ezt a mennyiséget -a közigazga-
tási -hatóság 300 gramra, a belügy-miniszter 
pedig kivételes esetek-ben bárki -részére szin-
tén 300 gramra emelheti fel. Őstermeléssel 
foglalkozók naponkint és fejen kint 400 gram-
mot használhatnak fel. Öt gramm liszt hét 
gramm kenyérnek számítandó. Ezeket a liszt-
-ménnyiségeket mindenki elsősorban a saját 
készleteiből köteles fedezni. Az emiitett ga-
bonancmüekböl előállitott kenyeret január hó 
10-ctől kezdve csak a közigazgatási hatóság 
állal kibocsátott liszt- és kenyérfogyasztási 
igazolványok ellenében szabad forgalomba 
hozni, vagy vásárolni. Az igazolványokra 
vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási 
hatóság állapítja -meg, a kiadásokat pedig a 
törvényhatóságok fedezik. A -belügyminisztei 
elrendelheti, li-ogy egyes -törvényhatóságok 
egyéb területekre vagy azok egyes részeire 
kölcsönösen érvényes igazolványokat álla-
pi tsanak meg. Liszt- és kenyérfogyasztás] 
igazolványra csak annak -s olyan mértékben 
van igénye, akinek é-s amilyen -mértékben a 
tulajdonában- levő liszt-, vagy gabonakészlet 
az általa ezen rendedet értelmében felbasizr 
náifiató íiszfmén-nyíségeí nem fedezi. Azok, 
akik rendszeresen ételeknek kiszolgáltatásá-
val iparszerben foglalkozó üzletekben-, intéze-
tekben, stb. étkeznék, csak kenyérfogyasz-
tási igazolványra tarthatnak igényt. A ható-
sági rendelkezés-eket a 'törvényhatóságok el-
ső tisztviselője teszi meg. Akinek 1916. aug. 
16. napjáig számítandó házi szükségletét, to-
vábbá gazdasági szükségletét -meghaladó ga-
bona- vagy liszt-készlete van, az a készletnek 
a szükségletet meghaladó részét -a 'hatóság 
felhívására köteles maximális áron készpénz-
ért a hatóság rendelkezésére bocsátani. Ga-
bonakészletek birtokosa i liszt-szükségletük 
fedezésére annyi gabonát tarthatnak vissza, 
amennyi az illető lisztmennyiség előállításá-
hoz a-z -esetleg természetben kiszolgáltatandó 
őrlésű -dij,' -a-z edporiás, a korpa és a hulladék 
•számbavételével1 -szükséges. Aki -a -rendeletet 
megszegi, -két hónapig terjedhető elzárással 
és hatszáz koronáig terjedhető pénzbüntetés-
sel, azonkívül a -készletek elkobzásával és az 
össze-s költségek megtérítésével- 'büntethető. 

— A kamata teljes ülése. A szegedi keres-
kedelmi és iparkamara kedden! teljes; ü-lést 
tartott, melyet Weiner M-iiksa alelnök veze-
tett és ho-s-szabb elnöki beszéd-dél nyitott mieg. 
Ennek során u-talt a 'hadszíntereken1 elért si-

kerekre, ennek várható eredményeire, fog-
lalkozott a drága-ság -elleni küzdelem ügyével, 
az Ausztriával váló kiegyezés 'kérdésével, is-
mertette a kamara háborús -tevékenységét, 
-megemlékezett a kamara fennállásának ?5 
éves évfordulójáról1, -a lkam-arát Csányi János 
és Lövész Antal beltagok, továbbá Gelléri 
Mór és Stelcel Frigyes levelezőtagok elhuny-
tával ért -veszteségekről-. A-z ülés tárgyait 
Szabó -Gyula titkár adt-a elő. melynek -.során 
elsőnek Dietzgen Gábor újvidéki kültag indít-
ványa sizerepel-t, hogy illetékes helyen -tegye 
szóvá a kamara a- petróleum árának megál-
lapításánál is megnyilatkozó előrelátás-
hiányt, mellyel ez a kérdés a rézgálicéhoz 
hasonlóan, későn és a 'kereskedők -szempont-
jából belátás-tálán u-i oldat-o'tt meg, amiko-r 
má-r a kereskedők a jórészt Romániáiból im-
portál t drága ár-uv-al 'fedezték raktárkészle-
tüket, holott ha az ár-maximálás augusztus-
ban vagy szeptemberben történt volná, s-olk 
ezer kereskedő káro-sodása lett volna elke-
rülhető. A teljes -ülés elhatározta, hogy a 
méltánytalan -eljárás orvoslása érdiekében, 
sürgős- felterjesztést -te-sz. Bokor Adolf bel-
tag indítványára pedig -a kamara a szes-zköz-
po-áit magatartásában mutatkozó anomáliákat 
teszi szóvá. Az Ausztriával való kiegyezés 
ügyében a- kamara elfogadta -az elnökség ja-
vaslatát, 'h-ogy a kiegyezéssel kapcsolatos 
kérdésekben a -többi kamaráikkal kooperáló 
magatartásra törekszik és ennek -előkészüle-
teit bevárva-, januárban h-o-z határozatokat. 
Már m-os't állást foglalt azonban a kamara 
amellett. hogv 1. kivánato-sn-ak tartaná, ha a 
tárgyalások a háború utáni fdö-re halasztat-
n-ána-k, -amikor a-zi adandó helyzet mérlegelé-
s-éve! egy állandó megegyezést lelhetne 'esete 
leg -a- szövets-éges-eklk-el létesítendő közelebbi 
gazdaságpolitikái 'kapcsolat fiiuvetembeviéte-
léve! is -összehozni. A kaim-a-ra -egyébként a-z 
önálló vámterület -szükségességét hangoztat-
ja, v-a-gy -az ehhez legközelebb álló közbenső 
vámok -behozatalát, melynek megvalósulása 
esetén 20—25 éves -megállapodás is- előké-
szíthető tenne. Szeged város tanácsának át-
iratával kapcsol altosam külön foglaiíkoz-ott a 
kamara -a paprika vámjának -az, u j vámtari-
fában leendő megállapításával és beható In-
dokolás alapján- -oly javaslatot fogadott el, 
hogy az eddigi 70 koronás vámnak 100 koro-
nára való fe-lemeiese volna indokolt. A tel-
jes ülés a Kamarák Központja, ügyében, az el-
nökségeit bízta- -meg a fejlemények figyelése 
alapján való elhatározással. -A kamara ez-

• után több fo-Iyó ügyet -tárgyalt le és- az -ülés 
Weiner Miksa -alelnöknek lendületes évzáró 
beszédével végződött. 

— A szegedi utcákon ugyancsak meglát-
szik az időjárás szeszélye, Egyik nap havaz, 
-a másik nn-p őszi cső -szitál, aztán meg bá-
gyadt napfény ömlik el -szelíden. Néha s-iirü 
kőd ereszkedik a városra -éis áthatlan szürke-
ségibe borit - mindent. -Az aszfalt állandóan 
nedves, a kövezetlen utcák sárosak és -a ház-
tetőkön -az -olvadó hó folydogál cs-eiuteson. 
Sokszor már dól-utá-n félnégyik-or sötét- van, 
máskor pedig -még öt órakor is csak halvá-
nyan világit az utcai gázlá-mpások sápadt 
fej-?. Az időjárás teljesen felszabadult a nap-
tári el-vek av-ult a-n-ak-rón izmusából és szeszé-
lyesen, szabadon csapong -a tavasz az ősszel 
és -a tél a nyárral. Az embereik anár -n-eni -is 
tudnak -öltözködésükben az időhöz -alkalmaz-
kodni. Némelyik ur nehéz prémes bundát vi-
sel és kényelmetlenül izzad -alatta; a -másik 
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