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fékios hadnagynak az ellenséggel szemben ta-
núsított vitéz magatartásáért a legfelső el-
ismerés újólag tudtul adassék. 

— A rotnénajku magyar állampolgárok 
névmagyarosítást kérnek. Románajku magyar 
honfitársaink jelentékeny része szép tanúje-
lét adja a magyar állameszme iránt való hű-
ségének. A belügyminisztériumban tömegesen 
érkeznek kérvények névmagyarosításért, 
köztük számos román származású tisztté is, 
akik ezzel is dokumentálni akarják, hogy 
megtagadnak minden közösséget az áruló és 
hitszegő Romániával. 

— ötvenezer koronát jövedelmezett a 
városi halárusitás. A halászati üzem múlt 
havi eredményét most állította össze Scul-
icty Sándor főszámvevő. (Eszerint augusztus-
ban a halárusító bódéban 170 métermázsa hal 
került eladásra. A halárusitásból a inult hó-
napban 35.000 korona folyt be, ami 17.500 ko-
rona tiszta jövedelmet jelent a városnak. A 
halászati üzem kezdete óta a városnak 50.000 
korona tiszta jövedelme volt a halárusitásból. 

— A megyék közélelmezésének átszer-
vezése. Budapestről jelentik: A vármegyék 
alispánjai,, illetékes helyről eredő útmutatás 
mellett, a megyék közélelmezésének átszerve-
zésé vei foglalkoznak. Ebből a célból a főszol-
gabírók e hét folyamán és a jövő hét elején 
értekezletet fognak tartani, amelyeken az 
illetékes gazdasági egyesület megbízottai 
is részt vesz. Az a terv vár megvitatásra és 
megvalósításra, hogy a köz-élelmezés ügyke-
zelésének intenzivebbé tételére minden járás 
ifőszolgiahu'ája írnélé egy-egy közélelmezési 
előadói állást szerv ez né neki. Ez az előadó re-
ferálni a közellátás ügyét s mint egyúttal a 
vármegyék megbízottja, a szükség .szerint in-
'téz'ué a szükséges bevásárlásokat is. 

— A szünidei gyermektelep befejezte 
működését. Ismeretes, hogy özvegy Szamosi 
Györgynó a Gedó melletti Makkos-erdőben 
szünidei gyermektelepet szervezett, amely 2 
hónapi áldásos működés után szombaton be-
zárult. A vasárnapra hirdetett ünnepség a 
mostani viszonyokra való tekintettel elma-
rad. 

— A hadifogoly-munkabizottság ülése. 
A hadifogoly - munkabizottság szombaton 
délben dr. Somagyi Szilveszter polgármester 

elnöklésével ülést tartott, amely a gazdasági 
munkaügyekkel foglalkozott. 

— Rejtélyes gyilkosság és öngyilkosság. 
Budapestről jelentik: Pénteken este kilenc 
órakor futott be a gyorsvonat az oderbergi 
pályaudvarra. A Krakkó felől érkező vonat-
ból mindenki kiszállott, mert a gyors- ott 
hosszabb -tartózkodással vesztegel, minthogy 
a berlini vonatnak van hozzá csatlakozása. 
Egy rendkívül intelligens arcú fiatalember 
is elhagyta az egyik elsőosztályu kupét és 
nagy óvatossággal, figyelemmel segített le a 
vonat lépcsőjén egy idősebbnek látszó höl-
gyet, Mindketten betértek az elsőosztályu 
váróterembe és a fiatalember az utazástól 
kimerült urinőt gyöngéden lefektette az 
egyik pamlagra. .Néliány perc múlva odalé-
pett a portáshoz, pénzt adott neki s arra kér-
te, váltson neki a Lemberg felé induló vonat-
ra jegyet, mert ő nem akarja egy pillanatra 
sem magára lia-gyni útitársnőjét. Alig hogy 
a portás elhagyta a várótermet, óriási deto-
náció rázkódtatta azt meg. A zsúfolásig meg-
telt helyiségben óriási pánik keletkezett, — 
mindenki a hang irányába sietett és a. közön-
ség szeme -előtt egy rettentő dráma utolsó je-
lenete játszódott le. A fiatalember ugyanis 
észrevétlenül rrevolvert vett elő, azt az úrinő 
homlokához szúritva. elsütötte majd pedig 
villámgyorsan magát is fejbelőtte. Azonnal 
orvc-st hivtak, azonban sem a hölgyet, sem a 
tettest nem lehetett eszméletre téríteni. Az 
állomásifőnök azonnal intézkedett, hogy egy 
befűtött lokmotivra feltegyék a még lélegző 
férfi testét és liogy a meriscliosztraui kór-
házba szállítsák. A hölgy halolt volt, orvosa 
segítség nem használt. A rendőrség az ide-
genek zsebében talált igazolványból megál-
lapította, liogy a hölgyet dr. Goroseh Lipót 
lernbergi gimnáziumi tanár ölte meg. A meg-
indított njmmozas szerint vannak olyan jelek 
is, hogy a gyilkosság és öngyilkosság közös 
megegyezés alapján történt. 

— Hadicsikók elárverezése. Mint isme-
retes, a föld müvelésügyi miniszter 00 darab 
csikót küldött szegedi gazdák részére. Az el-
adással megbízott Szegedi Gazdasági Egye-
sület a hadi csikókat szombaton délelőtt adta 
el árverés utján. A kikiáltási ár 60 korona 
volt. Az árverésen a csikók párja 200 koro-
náért. kelt. el. 

— Kéménytüz. Szombaton hajnalban a 
Délibáb-utcai iMárer-malombau kéménytüz 
volt. A nyomban kivonult tűzoltóság a tüzet 
rövidesen eloltotta. 

— Vasárnap lesz a szezonnyitó előadás a 
a Foss-és Apolló-mozikban, mely alkalommal 
pompás műsorokról gondoskodott az igazga-
tóság. A Vasshan a Fátyoltáneosnő íVia Vil-
lány játsza főszerepet, bemutatva, világhírű 
táncait. Az Apollóban: Dr. Gar el Barna szen-
zációs reprizt vetítik. Mindkét moziban .K> 
zongoristáról gondoskodva van. 

— Beíratások a városi nyelviskolában. 
Szeged szab. kir. város felügyelete alatt álló 
nyelviskolában (városi felső kereskedelmi isko-
lában) a beiratások augusztus 21-től (délelőtt 
és délután) kezdődnek. Német, francia, angol, 
olasz, magyar, román és bolgár nyelvek társal-
gási alapon. Kezdők és haladók, tanulók és fel-
nőttek külön-külön nyolcas csoportokban. Tele-
fon 1411. Az igazgatóság. 

— A bécsi modell kiállításról hazaér-
kezve, értesrtem a n. é. hölgyközönséget, hogy 
a legújabb modelokat, ugy mint az őszi és téli 
szövetujdonságokat beszerezve, szalonom műkö-
dését újból megkezdettem, b. látogatásukat kérve 
Braun Mihályné. 

írógépszalag—szénpapir és az összes 
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ment. hozzá és megszólította, soha sem be 
szélt dk' még eddig szerelemről, de ugy önkén-
telenül érezték, hogy egymáshoz tartoznak. 

— Jó estét, 'Olga kisasszony! 
Olga elpirulva hajtotta le fejét, a fiatal-

ember melléje ült és beszélni kezdett >a két-
ségbeesés bátorságával. El kell mindent mon-
dania még ma este. 

— Olga kisasszony, én a jövő hónapban 
Pestre megyek. . . A mama nem akarta, hogy 
szeptemberben menjek föl, azt mondja, hogy 
az érettségi vizsgálat nagyon megerőltetett. 
A mama téved, én szeretek tanulni és Soha 
sem vagyok fáradt tőle. . . Inkább ilyenkor... 

— Nem szeret itt lenni? — kérdezte Olga 
fejét lehajítva. 

— Most szeretek, — felelt a fiu és bele-
pirult vallomásába. 

A kis leány — a, kis leányok az ilyen fon-
tos percekben csodálatos módon bátrak lesz-
nek — rámosolygott. E mosolyban már 
volt egy kis női kacérság, egy kis biztatás: 
beszélj, beszélj csak tovább bátran . . . 

A fiu beszélt: 
— Éu tanulni fogok Pesten is. Azt aka-

rom, liogy hires, nagy ember legyen belő-
lem, olyan, amilyenekről mi az iskolában 
tanultunk . . Verseket fogok írni, vagy 
miniszter leszek, még néni tudom, — tette 
hozzá komolyan, - én jobb szeretnék költő 
lenni, de a marnia — gondoltam, — jobban 
örülne a miniszterségnek. Hát Olga kisasz-
szony mit gondol? 

— Nekem mindegy, — felelt halkan a ! 
leány, — legjobban szeretném, ha az marad-
na, ami most. 

A fiu büszkén fölemelte a il'ejét: 
— Az nem lehet, hová gondol? Én i'érli 

vagyok, nekem 'küzdeni, harcolni kell. 
Majd alázatosan hozzátette: 
— Hogy méltó legyek magához . . . 
Olga nem 'felelt, csak rá nézett a fiúra 

könybe>n uszó szemmel. A fiu meg akarta a 
leány kezét fogni, de nem merte, a 'leány 
szerette volna ifejét a fiu vállára hajtani, de 
nem mozdult. Csak nézték egymásra a tisz-
ta, szent szerelem áhiitatával és Kázmér hal-
kan mondta: 

— Költő leszek .vagy miniszter. Minden-
ki ismerni, bámulni fog, de előbb küzdeni, 
harcolni kell . . . Igy van ez a könyvekben 
is. (Fog rám várni? Mondja? 

— Fogok, — felelt a. leány és két nagy 
könnycsepp hullt, le halovány arcára. 

Senki sem figyelt rájuk. A pálmabokor 
jótékonyan elfödte őket. A fiu gyöngéden 
magához ölelte a -leányt és meg akarta cső-
kölni; a leány szelíden hajolt a fiu felé, de 
a fiu, a tizennyolc éves, szerelmes gyermek 
h i rtel en el bocsát otta: 

-— Nem — nem . . . majd ha feleségem 
lesz, — mondta vérpiros arccal reszketve. 

— Majd Ina felesége leszek, — mondta 
utána engedelmesen a leány, de egy (kicsit 
halvány lett és szive mélyében szomorú az 
elmulasztott csó'k miatt, 

Ott kint a pálmabokor előtt már a vad 
éjféli kedv dominált. A férfiak néha véletle-
nül, többnyire szándékosan, nagyon is ma-
ré ven bámulták a szép, fehér födetlen asz-
szony-i vállakat. A szőke és barna frizurák 
kezdenek meghomlaui, az arcokról lehullt a 
rizspor, a ruhák gyűröttek . . . Már nem-
sokára jön a hajnal hűvös szellője, nyomában 
a kiábrándulás, a kedvetlenség, a fő fá j á s . . . 
A zene elhallgat, a vidám mulató emberek 
hazamennek, a lámpákat eloltják és odabent 
marad a szürke por, a nagy, zajos vidámsá-
gok után beálló lelketlen, á r i csöndesség. 

De most még tetőpontján a jókedv, a 
hölgyek egyre nyájasabbak, de szivük az hi-
deg és józan és reggelre nem is marad meg 
e sok kacérság és merészség után más, mint 
unalom, testi kimerültség és lelki csömör. 

Itt pedig hátul egy sarokban két fiatal 
gyermek ül némán, mozdulatlanul, nem me-
rik egymás kezét megéri inteni, talán mert az 
egész mulatságon ők szeretik igazán, szivük-
ből egymást ... 

A szép Genesy Flóra fáradtan ült le egy 
percre a pálmáimkor elé, nem látja a háta 
mögött meghúzódó gyermekeket, csak épen 
véletlenül vétette oda vőlegényének : 

— Hála. Istennek, hogy kiszabadultunk n 
táncolók közül, olyan rettenetes meleg volt, 
hogy szédült belé a fejein, de itt-itt... magam 
sem értem... mintha fehér liliom nyílna va-
lahol közelünkben, 


