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Vasúton. 

Vasúton, ha az egyre inkább nyár felé 

hajló melegben végtelen rónákon robog át a 

vonat, a fülledt levegőjű kupékban sok minden-

ről szó kerül ismerősök között. Ha hosszabb 

az ut, a beszélgetés a sok mindenből is ki-

fogy és unatkozva törlik az utasok a korom-

mal finomított verejtéket homlokukról. Ilyen 

hangulatban utazhatott együtt dr. P. Z. szegedi 

orvos és B. J. magánzó. A magánzó elővett 

egy virgóniát, amit az orvos megdöbbenve 

látott. Az isten tudja hányadik volt ez már 

ezen az uton. Az orvos néz, néz tehát és egy-

szerre kitör: 

— Ugyan hol veszi ezeket a hosszú szi-
varokat ? 

A magánzó nyugodtan gyújt rá és feleli: 

— Mindig a trafikban. 
• 

Két utazóval történt, akik közül az egyik 
szegedi. Valami vigassággal el akarták ütni a 
közel négy órás ut unalmát. Az utazók tudva-
levőleg kifogyhatatlanok a jó és rossz ötletek-
ből és amikor ezeket gyártják, nem mindig 
tapintatosak. A két utazó ez alkalommal föl-
cserélte éves bérletjegyét, kezet szorítottak, el-
váltak. Az egyik elhurcolkodott egy másik ku-
pébe, amelyet attól, amelyben barátjával együtt 
felszállt, négy kupé választott el. Jön a kalauz, 
kéri az elsőtől a jegyét, az odaadja, a kalauz 
szól: 

— Ez a jegy nem az uré. 

— De igen, csak a fénykép rosszul si-
került. 

— Ugyan kérem, ez egészen más arc. 

— Ezzel a jeggyel utaztam egész évben, 

kikérem magamnak az ilyen komédiát. 

— Ne tessék velem gorombáskodni, majd 
a legközelebbi állomáson átadom az urat a 
főnöknek, azzal intézze el a dolgát. 

Utján elér a kalauz a másik utazóhoz aki-

nél megismétlődik az előbbi jelenet, azzal a 

különbséggel, hogy ez megadással vette tudo-

másul a sorsát. 

A kalauz ennek a jegyét is zsebre vágja 

és a legelső állomáson, ahol a vonat megáll, 

a két utazóval leszáll és siet az állomásfőnök-

höz jelenti a dolgot. A főnök megnézi a je-

gyet, ránéz a két utazóra és a két fénykép 

egyikén természetesen az egyikre, másikán a 

másikra ismer. 
— De hiszen ezek a jegyek a legnagyobb 

rendben vannak — mondja és a jegyeket vissza-
adja a tulajdonosaiknak. 

A kalauz ámulva és rémülten távozik a 
két utazó előbb méltatlankodik, azután elkö-
szön és beszáll. Néhány perc múlva megindul 
a vonat. 

— A képviselőház munkarendje. Buda-

pestre telefonálja tudósítóink: Beavatott 

helyről közlik, hogy a képviselőház össze-

hívásait nem rendkívüli fontosságú törvény-

javasltaitok 'tették szükségessé; Munkarend-

jének bárom sürgős tárgya van: az iudem-

nitási javaslat, a horvát pénzügyi kiegyezés 

és a vármegyei tisztviselők mandátumának 

meghoísszabbitáisa. Ezenkívül a tisztviselők 

háborús segélyéit a jövő évre is megszavaz-

tatják; az erre vonatkozó rendelkezések 

ép olyanok lesznek, minit eddig ivottak. A 

kultusz miniszter beterjeszti a pollgári is-

kola reformját; az 5—6 osztályt törölni fog-

ják. A gimnáizinm tamtervébőil törlik a görög 

nyelvelt és helyette egy hazai nemzetiségi 

nyelvet foghalk tanítani'. Az adóreform a 

háború után kerül megvalósításra, m o s t 

csupán egyes fogyasztási adók felemelésé-

ről fesz szó. 

— Frigyes főherceg ünneplése. A sajtó-
haciiszállásröl jelentik: Frigyes főherceg, tá-

bornagy '60-i'k születésnapját ünnepélyesen 

ültléik .meg a főhadiszálláson A tiszteik, a 

helység lakossága és n katonák fáklyás me-

nettel .vonulták a főparancsnok kastélya elé. 

A tábornokok, valamint a német katonai bi-

zottság és a beaszőtt bolgár tisztek jelen-

létében Flotzendorifi Konrád 'vezérkari főnök 

mondott meleg hangú felköszöntőt. A tábor-

nagy megihatva válaszolt. 

— Előléptetés. Dr. Barta Dezső szegedi 
ügyvédet a harctéren hadapröddá léptették elő. 

— A hatósági közéleimezés. Balogh Károly 

pénzügyi tanácsos, a hatósági élelmezési üzem 

vezetője a hétfői tanácsülésen bejelentette, hogy 

háromszáz darab hizott sertést ajánlottak a 

városnak megvételre. A sertéseket élősúlyban 

kilónkint 7'50 koronáért kínálják. Balogh Ká-

roly valószínűleg megvásárolja a sertéseket a 

város részére. — A közélelmezési üzem részére 

a napokban tiz vaggon köleskorpa érkezik. 

Egy mázsa köleskorpát 38—39 koronáért fogja 

Szécsi Izsó Kárász-utcai lisztnagykereskedő 

árusítani. — Akinek grizdarára van szüksége, 

jelentkezzék Balázs Sándor városi segédgaz-

dásznál, aki kenyérutalvány ellenében előjegyzí 

a szükséges mennyiséget. — A közélelmezési 

üzem nagyobb mennyiségű ujburgonyát szer-

zett be, amelynek próbaárusitását hétfőn kezdte 

meg a város a Délvidéki [Általános Fogyasz-

tási Szövetkezet Tisza Lajos-körut 71. szám 

alatt levő üzletében. Aki ujburgonyát akar vá-

sárolni, jelentkezzék Balogh tanácsos hivatalá-

ban. Egy kiló uj rózsaburgonya ára 44 fillér. 

— Balogh Károly felterjesztést intézett a földmi-

zelésügyi miniszterhez és tiz vaggon tengeri 

kiutalását kérte. Miután a hatóság már több 

izben fordult ezzel a kérelemmel eredményte-

lenül a miniszterhez Balogh felutazik Budapestre, 

hogy a tiz vaggon tengeri ügyében személyesen 

interveniáljon. 

— A juniusi közgyűlés. A töivényhatósági 
bizottság junius 14-én tartja e havi rendes köz-
gyűlését. 

— Gazdasági népislolák Szegeden. A 

közeik tatásügyi 'miniszter leirata, — a ható-

ságnak a gazdasági népiskolák felállitásia 

ügyében) tett felterjesztésére — ih'étfőn érke-

zett le iái városihoz. Közli ia miniszter, hogy 

első sorban Szegedién kikánja .a 'gazdasági 

nópiskdlákat szervezni. Hajlandó Alsó-, Fel-

sőtanyáin lés a belterületen áO'.amijjeliiegü gaz-

dasági népiskolákat létesíteni, ha a város a 

(következő feltételeket tdjesiíi: — Alsó ta-

nyán, a piactér közvetlen közeiében husz 

holdnyi terifetet átengedi. Feísőtanyáin ak-

ceptálja a miniszter a város álltai! felaján-

lott Zsiótér-iféle földbirtokot. A belterületen a 

rondezőpályaudvarnál hat ftielldnyi területet 

engedjen át u város. A város az épületek fel-

építésének 300.000 ikoiroma költségéhez nyolc-

vanezer koronával hozzájárul, mint azt fel is 

ajánllotía. Ha a város a gazdasági leítárkölt-

ségei.t fedezi, a gazdiaság összes évi Híradá-

sait viseli és az épületek jókarton tartását 

váMa'lja a gazdasági népiskola gazdasági jö-

vedelmének nyolcvan százaléka & várost il-

leti, husz százalék jövedelem ta tanítóiké. 

— Istentisztelet a zsinagógában. A pün-
kösdi istentisztelet kedden és szerdán este 
negyed kilenckor kezdődik. Prédikáció kedden 
este, halottak emlékezete csütörtökön délelőtt. 
A péntek esti istentisztelet nyolc órakor kez-
dődik. írásmagyarázat csütörtökön délután négy 
órakor a Török-utcai imaházban. 

— Jogerős a Kopper-itélet. Közölte a 

Délmagyar ország, Ihogy Kopper Ferenc 

nagyváradi bankigazgatót, alki a feleségét 

féltékenységében összekaszabolía a kardjá-

val!, a szegedi hadbíróság két havi foglár-

fogságra ítélte. Az itélet elllen az ügyész 

fellebbezést jetemfett be, Miután időközben a 

semmiség i panaszt és a fclcbbezést az 

ügyész és a védő visszavonta, az itélet jog-

erős. 

— Kertvárost létesítsenek a városi tiszt-

viselők. A Magyar Földhitelintézetek Országos 

Szövetsége átiratilag értesítette a polgármestert, 

hogy amennyiben a városi tisztviselők kerttele-

pet akarnak létesíteni, hajlandó az ügyet finan-

szírozni. A Tisztviselők Otthona ebben az ügy-

ben vasárnapi választmányi ülésén ugy hatá-

rozott, hogy felkérik a polgármestert, közölje a 

szövetség átiratát az Otthonnal, hogy a ter-

vet esetleg megvalósíthassák. Az elnök indítvá-

nyára a választmány elhatározta még, hogy a 

tisztviselők tüzifaszükségletének kielégítése és 

a városi piac szabályozása ügyében eljárnak a 

polgármesternél. Kimondta még a választmány, 

hogy a tisztviselők háborús segélyének föleme-

lése érdekében föliratot intéz a kormányhoz. 
— Jelentés a szegedi vetések állásáról. 

A városi gazdászati hivatal hétfőn a szegedi 
vetések állásáról a következő jelentést küldte a 
földmivelésügyi kormányhoz: A város körüli 
feketeföldeken a búzakalász már kifejlődött, 
azonban a kalászfejlődés a rozsda és különö-
sen a fagy miatt igen nehezen képződött s 
igy a búzatermés csak közepes lesz. A tava-
sziak, árpa, zab kielégítő fejlődést mutatnak és 
igen szép termésre van kilátás. Tengeri kielé-
gítően kelt, már a legtöbb helyen megkapálták. 
A paprika palánták kiültetése most van folya-
matban, az ezzel foglalkozók nagy erővel dol-
goznak a palánták kiiiltetésénél, az idő ehhez 
rendkívül kedvező. Homokon a rozs már érik 
s jó közepes terméseredményt mutat, kalászok-
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