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

Engedje meg, 
liogy apróhirdetésére ezen a többé már nem 
szokatlan utón válaszoljak. 01 vostam a„Nincs 
más" jeligéjű közleményt és a szivein, — ed-
dig még sohasem tette — lángra gynladt. 
Elképzeltem magamnak, milyen lehet az a 
tisztességes gyerekásiszony, aki nemes szivü 
gavallér bácsit keres olyan célból, hogy az 
sürgősen állandó barátságával támogassa. 

Az este korán feküdtem le, mégis nyug-
talanul aludtam: viziókn voltak. Egy tündér 
jelent meig előttem — szép, hosszú szárnya 
volt — éis a jeligés levélkéik egész tömegét 
szórta róim. Mikor üres lett a marka', elfogy-
tak a levelek, picike kis mutatóujjával egyet 
intett és a levélkék tömkelegéből ön lépett 
ki, mélyen tisztelt gyerekasszony. Nem va-
gyok ijedős fin, de ez egyszer megfagyott 
.bennem a vér. No ez elég gyorsan megy, 
gondoltam és hangos Kisztihand-dal üdvö-
zöltem. ön leült, — (éppen a gondosan össze-
hajtott nadrágomra és igy szólt: — Mi tün-
dérek kitaláljuk az emberek legrejtettebb tit-
kát. Maga olvasta az apróihirdetést é,s elha-
tározta, ihogy válaszolni ifog arra. Én tudtam 
ezt és ime megjelentem. Kérem közölje ve-
lem amit mondani akar. 

Nagyságos Gyerekasszon yom, — mond-
tam — nem sül ki kegyednek a szeme, liogy 
kedves férjét, aki a harctéren hallatlan kí-
nokat áll ki, csak ugy, ötletszerűen meg-
csalja. Talán kevés a pénze áttört selyean-
hariisnyára, vagyatiillaplikáció fakult ki az 
estélyi ruháján, hegy ilyen sürgősen van 
szüksége airra a (gavallér bácsira. Nem 
(mondta imég önnek senki, hogy a ká-rton-
kötő sokkal jobban áll a gyerekasszonyoknak, 
mint akár a paradicsommadárral díszített 
malomkő nagyságai selyemkalap, megfelelő 
számú plörüzzcl súlyosbítva. Adók önnek egy 
tanácsot: stoppolja meg a gyermekei haris-
nyáit, söpörje ki a port a szekrények alul 
is és foltozza meg a férje ruháit, ihcigy mikor 
vissza jön a háborúiból, ne kelljen rongyosan 
járnia. Cinikusnak látszom ma, kedves nagy-
ságosom, de ihigyje el igy van, ahogy mon-
dóim. 

Ezt anoiultam az álomképnek szóról .szó-
ra. Állmomban tudniillik mindig megszoktam 
mondani az igazat. Most azonban ébren va-
gyok és nem az álomképnek válaszolok, ha-
nem önnek, drága ihusból-vérből való nagy-
ságos asszonyom. 

Olvastam a hirdetést, boldog lennék, ha 
a bizonyára szálmos ajánlkozó köziül engem 
tüntetne ki bizalmával. Szép is vagyok, jó is 
vagyok, csak egy kicsit — álmomban — cini-
kus vagyok. (Né riassza önt vissza a mester-
ségeim, ne következtesse belőle, ilioigy ninno-
lista vagyok, bigyje el, vagyok olyan gaval-
lér bácsi, mint amilyen tisztességes gyerek-
asszony ön, kedves nagyságos asszonyom. 
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— A szegedi hadseregszállítók ügye a 
Kúria előtt. Budapestről jelenti tudósitónk: A 
Kúria IH. büntetőtanácsa kedden délelőtt 
kezdte tárgyalni a szegedi hadscregszáilitók-
nák. Beregi Béla és társainak bűnügyét. A 
tárgyalás délelőtt negyed tizenegykor vette 
kezdetét. A tárgyalást Turnuv János elnök 
nyitotta meg. 

— A tárgyalást megnyitom — mondot-
ta. — 1 argyami fogjuk a hadviselés érdekei 
elleni elkövetett bűntettel vádolt Beregi és 
társai elleni bűnügyet. Tekintettel ;az ügy na-
gyobb terjedelmére és előreláthatólag hosz-
szabb tartamára, a Kúria részéről pótbiró 
iránt történt intézkedés. Sélley őméltósága 

'lesz a pótbiró. Az állami biztonság veszé-

lyeztetése okából kizárom a tárgyalási nyil-
vánosságot. Kérem a ballgatósáoot, hogy tá-

vozzék. 
Az ügy előadója Magyar István kúriai 

biró, a koronaügyészséget pedig dr. Liget-
kuthy Iván képviseli. A tárgyalás előrelát-
hatólag több napig eltart. 

— Uj törvények szentesítése A hivatalos 
lap keddi száma közli, hogy a Ikirály szen-
tesítette a hadműveletek folytán elpusztult 
vagy megrongált községekben fekvő ingatla-
nokkal kapcsolatos jogviszonyokra vonatko-
zó és az árdrágító visszaélésekről szóló uj 
törvényeket. A z árdrágító visszaélésekről 
szóló uj törvény szentesítése .mellett az igaz-
ságügyminiszter is bocsátott ki egy rendele-
tet, amely az ilyen bűncselekményeik esetében 
követendő eljárást szabályozza. 

— Jelentés a Somogyi Könyvtár és a 
Város? Muzeum mult évi fejlődéséről. 
Tömörkény István, p Somogy i-Könyvtár és 
a Városi Múzeum kiváló igazgatója beszámol 
a vezetése alatt álló intézmények mult évi 
fejlődéséről. Beszámolójából közöljük a kö-
vetkezőket: , 

KönyMiáv: A beosztott törzsanyag állo-
mánya az év ví gén 84.775 kötet. .Az évi sza-
porodás 1101 kötet, amiből 879 kötet ado-
mány és tagilletmény, a többi vétel és letét. 
Köttettünk 190 kötetet 315 korona költségen. 
A törzsanyag állománya szakok szerint: ős-
nyomtatvány 204. hittudomány 13823, jogtu-
domány 5700, államtudomány 34834, orvostu-
domány és gyógyászat 317:5, mathenmtilka, 
fizika és természetrajz 9380, filozofia, művé-
szetek, nevelés 7341, történelem, földrajz, 
néprajz, irodalomtörténet, régészet 15.95:5, 
nyelv, .irodaidm |V2áV4, vegyes 875Í6, újság 
5013 kötet. Az olvasók összes száma 7654 
volt, az előtte való évben 14.385. Muzeum. A 
látogatók száma 20.848. Régiségtár anyaga az 

| év végén 13508 őskori, 378 római, 4048 közép-
és újkori, 163 kegyeleti tárgy és 9092 érőm és 
•pénzjegy. Összesen 27.859 darab. Néprajz 
anyaga 0500 tárgy, .melyből hazai magyai 
vonatkozású 6056, hazai nemzetis-téri 414, kül-
földi müveit népek tárgyai 26, külföldi pri-
mitív népek tárgyai 4. Képzőművészeti 
gyűjtemény anyaga az é'v végén 22 szobor, 
158 felstimény, 30 rajz és metszet, 16 fénykép 
s 207 iparművészeti tárgy, összesen 433 darab. 
Természetrajzi gyűjtemény állománya az év 
végén: állatok 33,476 drb, növényeik 13.659 
darab, ásványok és őslények 3847 drb, össze-
sen 50.980 darab. A köny vtárban és a múze-
umiban az 1915. év végével 170.547 drb tárgy 
volt kezelés alatt. 

— Személyi hír. Dr Cicatricis Lajos főispán 
hétfőn este Szegedre érkezett, kedden délután 
pedig 'Hódmezővásárhelyre utazott, 

— Kitüntetés. Balogh István 46. gyalog, 
ezred!mli alezredest a király a (Ferenc József-
rend lovagkeresztjével tüntette ki a háboru 
alatt tanúsított érdemei elismeréséül. 

— Megrágalmazott makói tanács. A makói 
városi tanács az 1915. évre Kovács Antal 
makói lapkiadót bizta meg a városi nyomtat-
ványok szállításával. A régi vállalkozó: Neu-
mann József rnegfelebbezte a határozatot. A 
fclebbezés elintézéséig a tanács a íNeumann-
oégnél vásárolta a nyomtatványt. Közel két 
hónapig tartott az elintézés, ezalatt, az idő 
alatt Neutaann nagy mennyiségű nyomtat-
ványt szállított a városnak. Kovács ször-
nyen felháborodott ezen és Csanádmegye al-
ispánjához beadványt intézett, amelyben 
megvádolta a városi tanácsot. Azt állította, 
hogy a tanács szándékosan késleltette a felih-
bezés elintézését. Makó város tanácsa rágal-
mazás miatt feljelentette Kovácsot, akit. ma 
vont. felelősségre ,a szegedi törvényszék 
Pókay-tanáréin A vádlottat dr. Bán iZvig-
anond makói ügyvéd védte. Kovács azzal vé-
dekezett, hogy jóhiszeműen járt el, különben 
is a beadványt nem ő irta, csak a nevét irta 
alá. A kihallgatott tanú: dr. Galambos Ignác 
makói polgármester azt vallotta, bogy a fe-
lébb,ezés elintézése a gazdasági tanácsos be-
tegsége miatt késett. A biróság megállapí-

totta Kovács Antal bűnösségét és háromszáz 
korona fő ós száz korona mellékbüntetésre 
itélte. Kovács rnegfelebbezte az Ítéletet. 

— Ifjú Vén András temetése. Kedden 
délelőtt helyezték örök nyugalomra i f jú dr. 
Vén András negyvenhatodik gyalogezredbőli 
tartalékos főhadnagyot, aki a harctéren szer-
zett betegségéhen a knitenfeldi kórházban 
meghalt. Atyja, Vén András nyugalmazott 
táblai tanácselnök hazahozatta fia holttestét 
Szegedre, ahol a 'vógtisztességeu a szegedi 
•bírói és ügyészi kar tagjai és a család szá-
mos tisztelője és barátja megjelent. 

— Közvetlen vasúti összeköttetés Buda-

pest—Varsó között. A m. kir. államvasutak 
igazgatósága közli, liogy e hónap 25-étől kezd-
ve Budapest nyugati pályaudvartól Varsóig 
január 26-fól kezdve pedig1 Varsótól nyugati 
pályaudvarig egy-egy I—II. osztályú közvet-
len kocsi fog Zsolna-Oderbergen át az 1492., 
illetve 1403. sz. ,gyorsvonatokkal közlekedni. 
In d u 1 ás iBu d apeöt. n y ugat i pályaud v a rr ó 1 
reggel 7 óra 5 perckor, érkezés Varsóba reg-
gel 6 óra 12 perckor. Az ellen irányban való 
indulás Varsóból éjjel 11 órakor, érkezés Bu-
dapest nyugati pályaudvarra este 6 óra 20 
perckor./ 

— Blázsity György kiszabadult a szerb 
hadifogságból. Több izben megírták már a 
lapok, hogy Blázsity György szegedi hírlap-
író a szerajevói merénylet után Belgrádba 
utazott, hogy a szerb fővárosból tudósitnsok-
kiat küldjön a budapesti lapoknak. Amikor a 
háboru kitört, Belgrádban maradi. Már nem 
térhetett onnan vissza. Három és fél hónapig 
Belgrádban tartózkodhatott, aztán Nisbe in-
ternálták. Amikor csapataink bevonultak 
Misbe, Blázsity is fölszabadult és a napok-
ban visszaérkezett Szegedre. Tizennyolc hó-
napig sínylődött Szerbiában. Az első offenzi-
vánik idején átélte Belgrád ostromát. Az 
amerikai konzulátus épületéről nézett végig 
egy négyórás ütközetet. Beszélt szerb álkim-
férfiakikál, politikusokkal. A helyzete később 
napról-napra tűrhetetlenebbé vált. Kémnek 
nézték, üldözték. A másféléves szerbiai tar-
tózkodása alatt rendkívül érdekes tapaszta-
latokat gyűjtött. Élményeiről később fog be-
számolni. 

— Februárban is 48 fillér lesz a te j ára. 

A liatósáig tudvalevőleg csak január hónapra 
állapította meg a tej árát negyvennyolc fil-

lérben. Ez azért történt, hogy ez alatt a hó-
nap alatt körülbelül látni lehessen, tényleg 
több tejet száliltauak-e he a környékről, dia a 
tej ára magasabb. Mint incst értesülünk ezt 
az árat a hatóság egyelőre meghagyja feb-
ruárra is, miután eddig nem lehetett meg-
állapítani tényleg az áremelés okozta-e azt, 
hogy mintegy kétezer liter tejjel tölbb van 
a piacon. 

— Vizsgálat Mandel öngyilkos-kísérleté-

nek ügyében. Mandel Zsigmond, a hét évi 

fegyházra itélt makói hadseregszállitó, — 
akinek a Csillagbörtönben elkövetett öngyil-
koskisórletéről hétfői (számunkban. részlete-
sen beszámoltuuk — a keddi nai>ot láz-men-
tesen töltötte. Állapota annyira javult, liogy 
pár nap múlva már orvosi kezelésre sem lesz 
szüksége. Dr. Harsányi Elemér ügyész foly-
tatja a vizsgálatot annak m-egállapitá-ára, 
hogyan jutott Mandel -a. revolverhez. 

— Ah, csak d iákok! Az osztály kályhája, 
mint annyiszor már e tavaszias télen, elvire -
hetetlen szén gázt és füstöt lehelt ki ,magá-
ból. Órát tartani lehetetlen volt, azért az ál-
lami főgimnázium egyik tanára sétálni vitte 
0 fiukat a Tiszapartfa Tápé felé. S mert a 
diákok félig-meddig és lelkileg legalább 
amúgy is katonáik, sőt sokan közülök mahol-
nap igazi katonák is lesznek, bakanótákat 
fújtak. Persze az ártatlanabb fajtából. Amint 
így nótázva haladtaik a Tiszuparton, egy-


