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

Piroska néni, a kis Etel, 
Pista bácsi, meg a kutya Alsótanyán pár 
héttel ezelőtt kellemetlen históriába kevered-
tek. Hogy mindjárt a dolog érdemére tér-
jünk, ugy áll az eset, hogy fPiiroka néni fér je 
bevonult katonának 'és a gazdasági munkák 
végzésében azóta Pista bácsi, — hatvan esz-
tendős töpörödött magyar — pótolta a .férfit. 
Etel tizenegy esztendős és Piroska níéninok 
a mostoha lánya. A kutyát nem fűzi rokoni 
kötelék hozzájuk és csak az a ragaszkodás 
sodorta hajba, amelylyel a kis Etel iránt vi-
seltetik. Egy este, — mint azt Pista bácsi 
dr. iSzobonija já.rásbirónak uagyszomcr.uan 
elpanaszolta — az asszony őt a földre te-
perte, a kislány pedig botot ragadott ós 
ütötte, ahol érte. De nemcsak ők (bántalmaz-
ták, hanem a kutya is nekiugrott és beleha-
rapott a fülébe. A (sérülésekről visum re-
pertummal szolgált, amely- (szerint nyolc 
napon belül gyógyultak he az okozott foly-
tonossági hiányclk. Piro-ka néni megbotrán-
kozott ennyi vakmerőség láttán, 1— sejtelte, 
liogy a látlelet esetleg kellametlen lehet — 
és szörnyen kifakadt. Tagadta ia terhére rótt 
cselekményt (és egész regényt, adott elő arról, 
hogy az öreg milyen módon (élt vissza az ő 
embörníélküliségével. A ibiró megmagyarázta 
Pista bácsinak, hogy tanú nélkül nincs igaz-
ság, amit az öreg megadással vett •tudomá-
sul és nagy busáin megjegyezte: 

— Tudtam 'én, hegy nem érdemes törvé-
nyesikedini, osztón meg olyan sötét volt, liogy 
nem is lehet .igazságot tenni. 

Egye t rántott a szűrén 'és távozott a 
hinó szdbájábó.1, ahol feltétlen elégtételt ka-
pott. volna, ha az eset megtörténtekor nem 
lett volna a tanyán olyan szurcksötét. 

A z ajtóhói visszafordult és illemtudóan 
megkérdezte: 

— Hát a kutyával mi lösz, tekintetes 
uram? 

— Sötétben nem lehet igazságot tenni, 
tehát a kutya ellen sean lehet el járni — 
világosította fel valaki a hallgatóság közül. 

Az öreget, ugy látszik, .meggyőzte ez a 
magyarázat, mert hangos Istennek ajánlom-

mal most már végleg elhagyta a helyiséget. 

— A főrendiház ülése. A főrendiház kedden 
délután négy órakor báró Jósika Samu el-
nöklésével ülést tartott. Gróf Hadik János 
interpellál Ausztriában a mi agyarság ellen 
folytatott agitációért. 

Gróf Tisza István kijelenti, hogy vállal-
ta a felelősséget. Legutóbb a Sajtóban nem 
tapasztalt magyarellenes agitáeiót. Reméli, 
hogy ;n,em változnak meg ,a körülmények és 
nem bontják meg a kölcsönös jó viszonyt. 

Gróf Hoyos Miksa a hadifoglyok .miatt 
'interpellál. Báró Ghillány Imre föidmivelés-
hgyi miniszter kijelentette, liogy idejében 
gondoskodnak a hiányzó munkaerőknek (ha-
di foglyokkal való pótlásáról. 'Gróf Hadik fel-
világosítást kér a gazdasági' újjáalakulásról 
es a Németországgal való gazdasági viszo-
nyunkról. - Tisza István, kifejti, ihogy Ausz-
triával' a kiegyezés nem jött létre, addig Né-

metországgal sem szabályozhatjuk gazda-
sági1 viszonyunkat. Az előmunkálatok már 
folyamatban vannak. 

— Benedikt Ferenc temetése. Benedikt 
Ferenc elhunyta városszerte mélv részvétet 
keltett. Kedden délelőtt tiz órakor volt a le-
számoló hivatal 'nyugalmazott főnökének te-
metése a zsidó temető halottas házából. Az 
elhunyt végső akaratához- képest a temetés 
miniden gyászpompa nélkül', de a belső rész-
vét komor, ünnepélyes hangulatában- folyt le. 
A temetésen a gyászoló családon és előkelő 
rokonságon kivül Villax Béla főfelügyelő, le-
számoló hivatali főnök vezetésiével megje-
lentek 'az összes osztáyíőnökök, főnök he-
lyettesek és a leszámoló hivatalnak mintegy 
százhúsz tisztviselője. — A haláleset alkal-
mából a leszámoló hivatal magyar és német 
nyelvű 'gyászjelentést adott ki. A gyászje-
lentést itt közöljük: 

A magyarországi vasúti közpdnfc leszá-
moló hivatal megilletődéssel tudatja, hogy 
egykori volt főnöke Benedikt Ferenc ur, 
nyug. m. kir. állam vasúti főfelügyelő a ma-
gyarországi vasúti központi leszámoló-hiva-
ta! 23 éven át volt főnöke, éleiének 76. évében 
f. é. január 2-án elhunyt. A megboldogult, ki 
a hivatalnak első vezetője volt, annak meg-
szervezése -és fejlesztése által, valamint ne-
mes gondolkodásával és- kötelességtudása-
vai elévülhetetlen érdemeket szerzett magá-
nak. Emlékét kegyelettel fogjuk . megőrizni 
mindenkor I — Szeged, 1916. január hó. — 
A magyarországi vasúti központi le számol ó-
hivatal. 

— Magyar népköltészet Montenegróben. 
Váradi Imre, hadnagy sók érdekes és ,szi-
uics harctéri leírását olvasta már a iDélma-
.gyarorezág közönsége. Legújabb leveliét is a 
montenegrói Tara mellől Ik'iilkli. A levél né-
hány sor bevezetés után a következő hangu-
latos bakiaverset közli: 

Tara partján é j je l szép 
Osillla-ges a mimtenséig. 
iM-ost, egy csillag lefutott, 
•Fogd el bundás, ha tudod 

Hisz ugy sincs sarzswl m é g . . . 

Tara partján nagy a sár 
Magyar pat.ruíl arra jár, 
Áthallatszik a vizén, 
Hogy Nikitónak mit üzen 

Imfanterist Varga Pál . 

Tara partján sáncárok, 
Magyar baka vigyáz ott! 
E g j rákiált, 
Sohse szurkolj (kameráid, 

Hisz -rátok is vigyázok. 

Tara partján sátorban 
.a babámról álmodtam, 
Ké t karommal fogtam át 
a bajtársam bakancsát 
S azt csókoltam álmomban. 

f l U M l . ! ' T I : I : V . I. 
— A városi tisztviselők államsegélye A 

belügyminiszter leiratban tudatta a polgár-
mesterrel', hogy a városi tisztviselők husz 
százalékos drágaság! segélye folyósítható. A 
segély összege tisztviselőknél 400 koronánál, 
a kezelőszemélyzetnél 200 koronánál keve-
sebb nem lelhet. A segély haladéktalanul fo-
tyóaitható és külön felterjesztést nem igé-
nyel. 

— Aradmegye és Arad város főispánja. 
A hivatalos lap keddi száma közli, hogy a 
király dr. bélltisi Baross Ferenc aradi járási 
főszolgabírót Arad vármegye, nyéki Kinczig 
János földbirtokost pedig Arad város főis-
pánjává nevezte ki. 

— Látogatás egy bűbájos asszonynál. A 

Délmagyarország újévi számában a Szege-
den működő favasass'zohyokról rántotta le 
a leplet. Megírtok, hogy milyen bűnös mó-
don, az emberek hiszékenységének kihaszná-

lásával keresik a kenyerüket. Részletesen 
ismertettük a trükkjeiket és azt a módszert, 
amellyel -dolgoznak. A közölt adatok -alapján 
dr. Borbála Jenő ' rendőrkapitány, bűnügyi 
osztályvezető nyomozást indított a javas-
asszonyok ellen. 

— Katonák bálája. A harctérről kaptuk a 
következő sorokat: 

Tekintetes Szerkesztőség! Kér jük alázat-
tal e sorok közétételét b. lapjukban: 

„Nagyságos dr. Faragó József, tartalékos 
főhadnagy, szegedi ügyvéd umaik: 

Hálás szívvel járulunk -ezúton Nagysá-
god .elé, bogy köszönetünket fejezzük ki azon 
jóságáért s áldozatkészségéért, amelyben 
han miniket má,r második kanáicsony ünnepéin 
részesített. Igyekszünk — mint eddig — azt 
ezutám is buzgó szorgalmunkkal kiérdemelni. 
Kér jük a Mindenhatót, tartsa meg inemes-
Bzi'vü főhadnagy urunkat k. családjának, 
városának s szeretett hazánknak sok évig." 

Feldpcst, 609, 1915. dec. 27. Alázatos tisz-
telettel a „K . u. k. Mii. Ai l ) . Abt. 3/101."-
tagjai. 

A Levelezőlapot Faragó dr. katonás, hu-
mánus bánásmódja mellett az -inspirálta, 
hegy Faragó József né most m-ár a második 
karácsonyon küldött ajándékot 250 csomag-
ban, az ura egész századának. 

— Átmeneti intézkedések a kenyérutal-
vány: ói. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester 
a 1-iiS'Z't- és kenyérjegyük életbeléptetéséről a 
következő átmeneti -intézkedéseket közli: 

— A vonatkozó miniszteri rendelet igen 
nagy munkát adott a ü-szt- és kenyérjegyek 
-életbeléptetésével a közigazgatásnak és csak 
igen kis idő álil rendelkezésre, amennyiben 
január 11-én már csak hatósági utalványra 
vehet mindenki kenyeret vagy risztet. Szük-
séges tehát átmeneti intézkedéssel néhány 
napi időnyereségre szert tenni. Ezt a követ-
kezőképen intézi a polgármesteri hivatal: A 
pékek és kereskedők január 5. 6 és 8-ikán 
Vh, 1! letve két hétre előre megkapják lisztjü-
ket a /íaofc-malomtól, illetve a megbízott 
Engelsmann Mór kereskedőtől. Miután ja-
nuár tizedike -az utolsó nap. mikor még utal-
vány nélkül -lehet kenyeret és risztet -venni, 
felhívja a polgármester a kereskedőket, de 
különösen a pékeket, hogy 9-ikére annyi ke-
nyeret süssenek, lű varós közönségét pedig 
felhívja, hogy e napokon akinek nincs lisztje, 
annyi lisztet, de különösen annyi kenyeret 
vásároljon, hoigy az négy-öt napra elég le-
gyen. Ez a tanyai kereskedőkre és ott ellá-
tandó lakosságra is -szól. Ennyi idő kell 
ugyanis ahhoz, hogy az utalványozandó 
mennyiségeket iakosenkint kioszthassuk és 
a város lakosságának az utalványokat ki-
k-ézbesitsük. Aki január hó 15-'éig nem kapná 
meg utalványát, 16-tól kezdve jelentkezzék 
a Széchenyi-téren, a rég! Tóth Péter-házban 

férfi és női divatcikkek 
legnagyobb raktára. — 

:: Legmegbízhatóbb cég. :: 
Legolcsóbb beszerzési forrás. 
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