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tan.uk ellene vallottak. A törvényszék ha t 
havi börtönre itélte. Az ügyész és a vádlott 
felcibebztek az ítélet ellen. 

— A petrozsényi szénbányák állapota. 
Budapestről jelentik: A román vezérkar azt 
jelentette, hegy a romáin csapatok második 
visszavonulásuk alkalmával a .petrozsényi 
szénbányáikat elpusztították. (Ezzel szemben 
illetékes helyre szombaton reggel hiteles je-
lentés érkezett, hogy a bányák sértetlenek, 
csupán a fölépitményben és a gépfiölszerelé-
sekben okoztak kárt a románok. A kivonuló 
román csapatok a lakosságot nem bántották. 
Megállapították azt is, hogy .a románok való-
ban komoly előkészületeket tettek a bányák 
.felrobbantására, amennyiben háromszáz ki-
logramm sulyu dinamitot és más robbantó 
anyagokat találtunk, sőt. a gyújtózsinór is 
elő volt már készítve, ele a románoknak nem 
volt idejük tervük végrehajtására, A villa-
mos is sértetlen maradt, csak az egyik helyi 
villamos telepet rongálták meg. 

— 147 mázsa hal egy hónap alatt. A 
hatósági halárusító bódéban szombaton 420 
kiló hal került eladásra. Szeptember hóban 
összesen 147 mázsa halat adott el a város köz-
élelmezésre. 

— A tankötelesek összeírása. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter elrendelte egy 
ujabb rendeletével a tankötelesek összeírását. 
A tankötelesek összeirára ugyanis a háború 
alatt szünetelt. Szegeden október közepén kez-
dődnek az összeírások. 

— A román állampolgárok védelme. A 
főispáni hivatal közli: A belügyminszt8r tu-
domásul vétel végett körrendeletben értesí-
tette Szeged főispáni hivatalát, hogy a mo-
narkia területén tartózkodó román állampol-
gárok védelmét a román kormány kérelmére 
az amerikai Egyesült-Á'damokb e'csi nagykövet-
sége vette át. Románia területén tartózkodó 
magyar állampolgárok védelmét viszont a 
Romániában szókelő németalföldi követségre 
ruházták. 

— Iskolai értesítés. A Szentgyörgyi iskola 
kerületéhez tartozó gyermekek iskolába já-
rása hétfőn délután egy órakor megkezdődik 
a Szilléri iskola épületében. Szász Gyula 
igazgató. 

— Autójáratok a tanyára. Lapunk szom-
bati számában jelentettük, hogy Papp Ferenc 
tűzoltó parancsnok és Buócz Károly városi 
mérnök a tanács megbízásából két személy-
szállításra alkalmas teherautót vásárolt Bu-
dapesten a Bárdy-féle gyárban. Az autók 
vásárlásáról a városi tanács szombati ülésén 
tettek a megbízottak jelentést. Ismertették a 
kocsik, a pótkocsi ós a benzin szállítására a 
tanács határozata értelmében kötött szerződó-
seket. A tanács a jelentést tudomásul vette. 

— A hosszunapi istentisztelei Hosszunap 
alkalmából a szegedi két zsinagóga az idén 
is megtelt ájtatos hivekkel, akik az egész 
rapon át imádkoztak. Az istentiszteleten dr. 
Löw Immánuel főrabbi mondott emelkedett 
szellemű prédikációt a nagytemplomban, ahol 
König Péter orgonakisérete mellett a temp-
lomi kar énekelte az ősrégi egyházi énekeket. 

— Megbüntetett árdrágító. Dr. Temesváry 
Géza főkapitányhelyettes, kihágási biró nyolc 
napi elzárásra és száz korona pénzbüntetésre 
itélte Otott Sándorné szegedi kofaasszonyt, 

j mert a burgonya kilóját 44 fillérért árusi-
| totta. 
| — A beiratások eredménye a belterületi 
I elemi iskolákban. A belterületi elemi iskolák 

igazgatóinak jelentése szerint a Csongrádi-
sugáruíi iskolákba 550, a belvárosi elemi is-
kolába 611, az alsóvárosi iskolába 791, a Szil-
lérl-sugárutiba 524, a rókusiba 829, a szent-
györgyibe 364 és az ujszegedi iskolába ösz-
szesen 131 tanuló iratkozott. A Szillóri-su-
gáruti, belvárosi és alsóvárosi iskolák igazga-
tói külön kiemelik jelentésükben, bogy isko-
láik épületeit még nem adták át tanitás cél-
jaira. 

— Kimutatás a Szeged-pályaudvar beteg-
nyugvó-állomáson 1916. május 1-től október 
l-ig- befolyt adományokról ,a következő kimu-
tatásit közli: lEásner Ignác 10, Wagner (Gusz-
táv 100, iN. iN. 2, Szegedi-Cipő- és Papucs tér-
inél ő Szövetkezet 200, Tóth Péter né 10, olfj. 
Dőró István.né Félsőtamya 20, Szász Ernő igaz 
gató 100, iKiinelbthiayer Leopoldine 10, Fuiio-
vits György 20, iN. ,N. 2, Névtelen 4, Országos 

"Gyermekvédő Liga gyűjtése Orkonyi Ede dr. 
által 100, N. N. 2, özv. Gyuritzni Lipótné 10, 
Templomi perselyeikiből 120.73, összesen 1201 
korona 25 fillér. E pénzbeli adományokon kí-
vül: Márton István 41 drb .mankó, íReiéhard 
Vilmos 1 sonka, id. Aigner József 12 drb bot, 
iKúldor József 12 dirb bot, Zsidó iNőegyleti 
Kórház 9 dirb mankó, Stiasszik 10 Ikg. cukor, 

Winter Ármin kefék és seprűk, Babos lElefc-
né a mernék ültek .részére meleg sapkák, alsö-
rnlhák, harisnyák összesen 17 drb, Becsei Ber-
talan meleg alsómba, harisnya összesein 2 drb 
Vermes állomásfőnök neje meleg ruhanemü-
ek, harisnyák összesein 11 drb, Kiss Mlórné 
meleg alsóruhák összesen 5 drb. A beteg-
nyugvó állomás vezetősége, mely fáradhatat -
lan és buzgó munkáit végez a nemes .adako-
zóiknak ezúton is hálás köszönetet mond és 
kéri a további áldozatkész adakozásukat. 

— A nikkelpénzek kicserélése. A főispáni 
hivatal közli: A miniszterelnök körrendelet-
ben értesítette Szeged város főispáni hivata-
talát, hogy a pénzügyminiszter rendelete ér-
telmében a 20 filléres nikkel váltópénzér-
meket a magánforgalomban fizetésképpen 
csak 1916. december 31-ig, az állami pénz-
táraknál és hivataloknál csak 1917. április 
30-ig fogadják el fizetésképen és az utóbbiak 
beváltásképen is. A pénzügyminiszter érte-
sülése szerint a 20 filléres nikkelérmek-
nek vas 20 filléresekre való kicserélése csak 
igen lassan halad. Tekintettel arra, hogy 
már vége felé közeledig az a határidő, ami-
kor a nikkel 20 filléresek a magánforgalom-
ban fizetésképen még elfogadhatók és igy a 
közönségre a nikkelérmek visszatartásából 
esetleg kár származhatik, szükséges, hogy a 
törvényhatósági, városi, valamint községi 
pénztárak és pénzkezelőhivatalok a hozzájuk 
befolyó nikkel 20 filléreseket kivonják a for-
galomból és azokat rövid időközönkint be-
szolgáltassák kicserélés végett az adóhivata-
lokhoz, vagy az Osztrák-Magyar Bank leg-
közelebbi fiókjához. A miniszterelnök nyoma-
tékosan fölhívja a közigazgatási hatóságokat, 
hogy a nikkelpénzek forgalomból való kivo-
nása iránt megfelelően és erélyesen intéz-
kedjék. 

— Két elsőrangú drámát vetítenek vasárnap 
a Vass-moziban. A szabadságért cimii izgal-
mas háborús és Asszony becsület rendkívül 
érdekes társadalmi drámát szép kisérő mű-
sorral. Az Apollóban a Vihar kétfelvonásos, 
érdekes dráma és Az uzsorás ötletes és iz-
galmas bünügyi dráma megy. 

— Vasárnap este kerül utoljára színre Trilby, 
az amerikai filmek királya. Trilby a legfeno-
menálisabb és legszenzációsabb filmalkotás, 
amely valaha mozivásznon látható volt. A 
címszerepet Mara Kimbal-Young kreálja. 

Legújabb kész noL.kabátok, szövet, bár-
sony, plüss és perzsából, bundák, szörme-

! — Kérlelk, — mondta az asszony, — ne 
csináld ezt. 

— Miért? 
— Őrültség. Nem szabad. Nem jó vége 

lesz. 
— J ó vége lesz . . . a legjobb vége lesz . . . 

háziasság lesz a vége. 
IV., 

— Mi történt? — kérdezte az asszony 
izgatottan. 

A leány kisirt szemmel nézett, fel .rá: 
— Holnap elutazik, — felelte halkan. 
— Miért? IMi történt? 
A leány nem válaszolt. 
— Benyitot hozzád? — kérdezte az asz-

szony. 
— Igen. 
— É s . . . u g y . . . t ö r t é n t . . . minden? 
— Igen. 
— És? És? 
A leány ú j r a sirni kezdett és zokogva bo-

rult az asszony nyakába: 
— Este egészen .hideg volt hozzám, ú j r a 

rokoni hangon beszélt velem és mikor és azt. 
kérdeztem, nem tetszem-e neki, azt mondta.... 
azt. mondta . . . 

— Mit mondott? 
— Azt- m o n d t a . . . hogy sohasem hitte 

v o l n a . . . Ihogy annyi 'hiba ve.a az alakom-
ban . . . az aktomban csupa < rajzoltság é» 
vonalhiba . . . 

mindnyájan hazautazunk; ha addig nem 
történik valami, akkor sohasem történik sem-
mi. Én ugy akarok innen hazautazni, hogy 

már a meunyaszonya legyek. Azt akarom, 
hogy megkérjen, azt alkarom, hogy meg-
kérjen! 

— És hogyan akarod ezt csinálni? — 
kérdezte az asszony. 

— Hiszen éppen ez .az, amire tőled 'kérek 
tanácsot. Azért vagy asszony. Mondd meg, 
mit es inaljak? 

— Várni kell. Én is bevártam, inig ,aa 
uram megkért. Üit évvel ezelőtt még igy csi-
náltuk. 

— Libáik voltatok. Várni, várni, amig ö 
kegyeskedik elérkezettnek látni az időpon-
tot. Én má,r elérkezettnek látom. 

— Hát mennyire vagy vele voltaképen? 
— Mennyire? (Messzire. IE1 van kábulva. 

Mikor a vállaimról lecsúszik a ruha és ón (tisz-
ten és ártatlanul nézek a szemébe, olyankor 
miintiba egy kicsit mindig részeg volna. 

— (Hát akkor mit akarsz? 
— Siettetni akaróin a 'dolgot. Egy lód'itás-

ra volna .szükségein, egy energikus lendítés-
re, valamire, nem tudom mire . . . 

Végignézett magán és egy mozdulattal 
végigi.ntett magán a nyakától a cipőjéig: 

— Én már nem tudók mit adni. 
Beszélgettek még, azután a leány elhall-

gatott. Gondolkozva bámult maga elé, egy-
sz-errq odaicsuszott az asszonyhoz: 

— Te, — mondta neki egészen halkan, — 
mi volna. Ihat ő egyszer meglátna e n g e m . . , 
ugy . . . vé le t lenül . . . r u h á t l a n u l . . . 

— Hogy érted ezt? — kérdezte megdöb-
benve az asszony. 

— Szent Isten, deijedős vagy: há t ruhát-
lanul . . . mint löanova hercegnője. 

. •— Nem szógyelled magad! —kiáltotta, a» 
asszonV. 

— Nem. A szoba is ineleg. És miért, szé-
gyelném magamat; nem vagyok én csúnya, 
És nem is volna az ugy, ihogy én szándékosan 

! mutatom meg magamlat, 
— Hanem? 
— .Oh, t e naiv lélek. Mondtam már: vé-

letlenül. Csak igy van értelme. A meglepett 
tartózkodás, a meglepett szemérem! 

— Hát mit akarsz csinálni? — kérdezte 
bámulva az asszony. 

— Holnap délelőtt megmondom neki, 
hogy délután ne jöjjön á t hozzám, iner t alud-
ni akarok. Úgyis tudom, ihogy azért átjön. 
Eddig még mindig át jöt t . Egyszer aludtaim, 

akkor megvárta, m ig felébredek. .Most is ugy 
lesz, mintha aludtain volna. De elfelejtem 
bezárni az ajtómat. Tudom mikor jön. És a 
mikor jön, meg fog lepni engem, éppen áítöl-
tözködőben, éppen két ruha között, álmosan, 
nyújtózkodva, gyanútlanul, az a j tónak hátat 
f o r d í t v a . . . Elég időt adok neki rá , hogy meg-
nézzen, azután hátrafordulok, sikoltak egyet, 

ő kimegy, el vau kábu lva . . . El lesz kábulva. 


