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HÍREK 
oooo« 

Ön nem kap 
a traífikos kisasszonytól cigarettát, kedves 
X. ur, ön sem kaip, kedves Y. ur, de én kaJ 

pok. Amig önöknek, mint betanult leckét 
mondja az angyali nő, hogy: 

— iCsak .dráma és sport van, ide szolgál-
hatok esetleg sporttal és drámával is, — 
addig szerény személyiségemet illetőleg be-
nyúl egy ravaszul elrejtett hokiba, amely-
ből kikövetkeztet öt, sőt néha, ha különösen 
kegyes hangulatban van — oh, menykéli 
gyönyörűségt — tiz szál király cigarettát is. 

lEz azért van, kedves uraim, mert önök 
nem tudnak trafikul, önök egyszerűen be-
állítanak a trafikba és egész szárazan, mint-
ha ez ma a világ legtermészetesebb dolga 
volna, oda mondják: 

— Kérek tiz királyt. 
lErre a nő, aki, mint Intelligens nem 

egy utolsó, azt gondolja magában: 
— Igen, tíz fenét, — he ezt csak ugy 

gondolja, mondani azonban azt mondja, a 
mit ,fentebb már tényként leszögeztem. 

lEgész más a« én esetem. (Én 'bemegyek 
a trafikba és már az ajtóból ugy nézek a 
nőre, mint egy szíven szúrt őzike. Ez mar 
magában véve hatásos. Azután azt mondom'. 

— Keijiccsoklóm, gyönyörűséges szege-
di szépség, szépséges szögedi gyönyörűség. 
Hogyvanlhogyvan. Hogy szolgálnak kedves 
bájai, ha bájai? Tudja, hogy maga napról-
napra szebbósszebb? , 

r— Oafh, — mondja a nő szendén, — csak 
lelhetnék. 

lErre én azt mondom magamban: „oaih, 
csak már mehetnék." .De nem mondom ki, 
valamint azt sem, hogy: „te.... t e . . . ha 
egyedüli nő lennél a vilá.gon, akokr is mási-
kat keres nók." A világért sem! 

Én esek ifőzök tovább rendületlenül: 
— Nono, drága naoosám, sose szerény-

kedjék! Maga igen is nagyon jól tudja, hogy 
maga egy észbontó jelenség; maga tisztában 
van azzal, Ihogyiha maga akarná, egyetlen 
mosolyával megőrjíthetné a Széchenyi-szob-
rot, a f altion védet, a Kárpátokat az Adriával 
meg a kapcsolt részeket és viszont. (Maga 
nagyon jól tudja, hogy csak akarnia kéne és 
a lábainál grólfok, hercegek hevernének. jVlit, 
grólfok és hereegek? Még királyok is, kirá-
lyok! 

A nő itt már láthatólag szédül. Lelki 
szemei előtt megjelennek a grófok, hence-
gek, miközben apropora eszébe jut a rava-
szul elrejtett fiók a királyokkal. 

. pViosbin ár szentimentális lesz. Egy lo-
pott, oldalmozidulattal beleigazodik a pult 
szegletében lógó tükörbe és őszintén konsta-
tálja, hogy néki nincs helye ebben a kiesi 
trafikban. De azért még gyanakszik: 

— Ugyan menjen, maga csak viccül ve-
lem. Nem vagyok én ollan szép, mint maga 
mondja. 

— Sőt még annál is sőtebh! Királyok a 
lábainál, drágám, esak igy tudom tón magát 
elképzelni. 

iMég néhány szó és jönnek a királyok, 
öten, vagy tizen. Én előlegeztem őket a nő-
nek, fantáziáiban ugy, ahogy neki kelett A 
nő adta'nekem őket, valóságban, ugy, ahogy 
nekem kellett.. 

Vész. 

—• A budapesti német nagykövet And-
rássynál. Budapesttől telefonálja tudósítónk: 
Qróf Fürstenberg Egon, a budapesti német 
nagykövet kedden felkereste lakásán gróf 
Andrássy Gyulát és hosszabb ideig tanács-
kozott vele. 

— Péídás büntetés árdrágításért. Dr. 
Timesváry Géza Ifőkapitányhelyettes, kihá-
gási biró kedden délelőtt folytatta a tárgya-
lást Csányi Pál törvényhatósági bizottsági 
tag és N\a\gy Ferenc cséplőgaada árdrágitási 
ügyében. A vádlottak az árpát a 32 koronás 
makszimális ár helyett 68 koronáért árusí-
tották. Dr. Temesváry kihallgatta Eh&edi 
Ferencet, aki a vásárlásokat közvetítette, 
azután dr. iGróf Árpád ügyvéd, Csányi vé-
dője szólalt fel. Dr. Gróf a következőket 
hozta fel Csányi védelmére: — Beigazoló-
dott, hogy Csányi tényleg túllépte a makszi-
mális árakat ; ezért büntetés jár, de a leg-
enyhébb büntetés. A maximális árakra, az 
élet nagyon is .rácáfolt, és aki élni akar, an-
nak a makszimális árakat nem lehet betar-
tani. Ugyanez áll a termelőre is, akinek 
nagy költségei vannak és maholnap már 
odaér, ihogy vagy megszünteti a termelést, 
Vagy túlmegy a maximális árakon. Olyan 
ember áll itt, mint vádlott, aki büntetve so-
hasem volt. \Enyhe ítéletet kért és a büntetés 
felfüggesztését. A kihágási biró Csányi Pál t 
árdrágítás miatt hámmezerhajUpzáz koppfta 
főbi{n.t(M("Wc, behajihptatlwisáy esetén száz-
nyofc.míi magi ál zárásra, hét ezerkétszáz i ko-
roftia mállMdj.im]á'lésrá, behajthatatlanság 
es^léfn száztíz ngpi elzárásr\a ítélte és köte-
lezte, hogy az árkülönbözetet a vásárlóknak 
térítse vissza. Nagy Ferencet háromezer-
hatszáz kopópa főbüntetésre, bejhfijthatfitlan-
ság esefépi száznyele ifin mptpi elzárásra-, 2106 
kárd/np, 56 fillér mrtléhbümtetésre, behajtha-
tatlanság esetén százhat napi elzárásra ós az 
árkülönbözetek visszatérítésére ítélte. Azo-
kat, akik az árpát a makszimális áron felül 
megvásárolták, felmentette dr. Temesváry. 
Ugy Csányi Pál, mint Nagy Ferenc felebbe-
zést jelentette he az ítélet ellen 

— Uj titkos tanácsosok. A király Szécheny 
•Bertalan grófnak, a főrendiház alelnökének 
és báró Semtnyey Béla nagybirtokosnak, a 
főrendiház tagjának, belső titkos tanácsosi 
méltóságot díjmentesen adományozta.. 

— 1724 koronába kerül egy lő tartása 
egy évre. Kedden délelőtt beadvány érkezett 
Szeged város tanácsálhoz. A beadványt a 
külterületi orvosok, a mérnöki hivatal, a kül-
területi rendőrkapitányok, a végrehajtók és 
kézbesítők és a külterületi rendőriegénység 
irta alá. Azzal a kérelemmel fordulnak a 
tanácsihoz, terjessze pártoló javaslattal a 
közgyűlés elé a lótartási átalány felemelése 
iránti kérelmüket. A külterületi orvosok ed-
dig 400, a külterületi legénység 400, a vég-
rehajtók és kézbesítők 400, a belterületi 
rendőriegénység 600, a mérnökség 2000 ko-
rona lótartási átalányt kapott évenkint. A 
beadványban megemlítik a kérelmezők, 
ihogy a mai viszonyok, mellett egy lónak 
évenkint 15 mázsa zab, 50 mázsa széna, 20 
mázsa szalma kell, ami a vasalással együtt 
1724 koronát tesz ki. A rendőrlegénység 
1724, a végrehajtók és kézbesítők 3448., a kül-
területi orvosok és rendőrkapitányok 4478 
koronában kérik a lótartási átalány össze-
gét megállapítani. A mérnöki hivatal 5478 

s 

korona átalányt kér, amely összegben az is-
tálló-bérlet is benne van. A kérvényt a hi-
vatatfőnökök is aláírták. A tanács legköze-
lebb foglalkozik a beadvánnyal. 

— Általános nősüíésí engedeiy a katona-
ságnál. Az Őrszem cimü katonai lap uj szá-
mában olvassuk: A hadvezetőség mindazok 
számára, akik ah áboni alatt tényleges szol-
gálati kötelezettségüknek mcnfsleltek, vagy 
pedig mint póttartalékosok első katonai ki-
képezte tésiiket elnyerték, a törvényes szol-
gálati idő, illetve a nyolc lieti első katonai 
kiképzés leteltével, —• általános házassági 
engedélyt ada\!i ki. Az dmlitett időpont után 
tehát a házasságot meg lehet kötni ként ka-
tonai engedély nélkül is. Ez időpont letelte 
előtt azonban a házasságkötéshez minden 
egyes esetben a felső parancsa okság enge-
délye szükséges. E rendelkezések nem vonat-
koznak azokra az altisztekre, akik tovább-
szolgál a tra jelentkeztek. Ezekre nézve az ed-
dig intézkedés' az irányadó. 

— A vashuszfllléresek. A hivatalos lap 
keddi számában jelent meg a pénzügymi-
niszter rendelete a vas huszfilléreá váltó-
pénz forgalomba hozataláról. A vashuv/fli-
teresekből nálunk tizenötmillió, Ausztriában 
harmincöt millió darabot veinek. Egy kilo 
vasból háromszáz darab 'yaehuszfilterest 
vernek. A nikkelből készült hnszfiltereseket 
törvényes fizetéskép csak ez óv deoemlbei 
31éig szabad elfogadni, mert 1917. január el-
sejével ezeket a nikkelénneket forgalmon 
kivül helyezik. 

— Orosz fogságban. Lindenfeld Sándor 5. 
hcméd gy al o-geziedbeli zászlós, akit vitézsé-
giért már többször kitüntettek, a legutóbbi 
galiiciai harcokban orosz fogságba esett. A 
zászlós, gépfegyver osztaga élén, két napig 
tartotta magát túlnyomó ellenséggel szem-
ben. Apját kedden érkezett levélében arról 
értesíti, hogy társaival együtt útban van 
iKiev felé. — Jievessy István 2-ik gyalog-
ezredben hadnagy, Hevessy Kálmán szegedi 
tábla biró f ia levél bon közölte szüleivel, hogy 
orosz fogságba esett; egészséges, jól érzi ma-
gái. A többszörösen kitüntetett fiatal had-
nagy legutóbb Baranoviicittel harcolt. A lá-
bán megsebesült, de tovább küzdött, amig 
aztán az oroszok elfogták. 

— Aki becsapta a lélektan tanárát. Ko-
tg/zsvárról jelentik: A kolozsvári honvéd-
hadosztály bíróság egy veszedelmes, vakme-
rő szélhámos ügyében .Ítélkezett, aki ameri-
kai milliomosnak adta ki magát és ezen a 
címen több jóhiszemű embertől pénzt csalt 
ki. Az álmiliiomos Gregus Károly 49 éves 
szabó segéd, aki a 2-ik honvédgyalogezned-
hez vonult he Kolozsvárra, Három hét alatt 
tiz csalást követett el. Legutóbb egy nyugal-
mazott középiskolai tanártól csalt ki három-
ezer koronát, aki a szélhámost följelentette. 
A tárgyaláson a vádlott lieismerte a bűncse-
lekményeket.. A tanúvallomások során nagy 
derültséget keltett a károsult professzor val-
lomása, aki a következőket mondotta: 

— Háromezer koronát kért kölcsön pár 
napig Gregus, amig a pénze megérkezik. 
Gondolni sem mertem arra, hogy szélhámos-
sal van dolgom. Én ismerem az embereket, 
én a lélehkfm tanára v\agyok. 

IMJég az ügyész, a védő és a bíróság tag-
jai is névettek azon, hogy akadt olyan em-
ber, aki be tudta csapni a lélektan tanárát, 
a vádlott sem tudta elfojtani derültségét. A 
biróság azonban csakhamar elvette a kedvét 
a jókedvű vádlottnak, inert többrendbeli 
csalás bűntettéért 7 évi súlyos börtönre ítél-
te. Az ügyész megnyugodott. Gregus feleb-
bezést jelentett be az ítélet ellen, 

— Havlbucsu. Augusztus ötödikén a havi-
bucsu reggel fél kilenckor körmenettel kez-
dődik, amelyet Várhelyi József prépost-plé-
bános fog vezetni. Az ünnepi szentbeszédet 
Zgdr\avetz István alsóvárosi grvardián tart ja . 


