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. f... e n köznapokon is megtekinthették a kép-
t á t és a régiségtárt. Az átutazó német ka-
mrák állandó látogatói voltak a muzauim-
nak. A látogatók száma 35.302. 

A régiségltár: Ásatás nem történt, rész-
ben mert a kiszemelt helyre nem kaptunk 
ásatási engedélyt, részben padig neim volt 
munkaerő kapható. Régészeti gyarapodás 
mindössze egy veresréz styhis, Köntz Fe-
renc adományálból, katonai földmunkák al-
kalmával lelték a Dráva partján,. A hadi vo-
natkozású emléktárgyak 35 darabbal szapo-
rodtak, ebből 1 vétel, a többi adomány. Eb-
ben a számban a később rendezés alá kerülő 
hadi nyomtatványok és kéziratok nincsenek 
benne. 

A régiségtár anyaga az év végén 1350S 
őskori, 379 rcima'i, 4048 közép- és újkori, 
199 kegyeleti tárgy és 9850 érem és papír-
pénz, összesen 27.954 darab. 

Ebből az éremltári évi '.gyarapodás 58 
darab: 1 állami letét, 11 vétel, 46 adomány. 
Az éremtári .szekrényekhez az é'v folyamán 
államsegélyből 1064 dobozt szereztünk. 
Megfelelő átrendezés történt, a három szek-
rényben ilyimlódon körülbelül 10—12 évi 
szaporulat részére van hely. Az éramtár 
•anyaga az év végén 185 arany, 4921 ezünt, 
4751 egyéb anyagból való tárgv, összesen 
9857 darab. 

A néprajzi muzeum számára gyűjtés 
• történt Hódmezővásárhelyen, Orosházán, 

Makón, ApátfalVán, s az ezen, községek kö-
rül fekvő tanyákon. 

A gyűjtés a háborús viszonyok miatt 
igen nehéz, s példátlanul nagy költségekkel 
járt, amikre előzőleg is fölhívtam a főfel-
ügyelőség Ifi gyeimét. Egy falusi kalauz napi-
dija 1 koronáról 8 koronára, egy kocsi napi 
fuvardija 12 koronáról 50 koronára ugrott. 
A gyűjtést, amig ezek a magas árak le neim 
szállnak, be kell szüntetni. Az évi szaporu-
lat 107 dara'b tárgy volt, amelyből 81 darab 
vétel, 1 darab adomány gyűjtés alkalmával, 
25 darab adomány itthon. Az egész anyag 
6607 tárgy, amelyből hazai magyar vonat-
kozású 6163, hazai nemzetiségi 414, külföldi 

Imüveit népek tárgyai 26, külföldi primitív 
népek tárgyai 4. 

Képzőművészeti gyűjteményben a fest-
ményeknél két tárgy a gyarapodás: Kárőlyi 
'Lajos „Krizanítlhéimumo'k", vette a város kö-
zönsége 100 koronán s Taván István, „Nép-
fölkelő", a Szöged-Csongrádi Takarékpénz-
tár adománya 300 korona értékben. A 'kép-
zőművészeti gyűjtemény anyaga az év vé-
gén, ,22 szobor, 160 festmény, 30 rajz és 
•metszet, 16 fénykép s 207 iparművészeti 
tárgy, összesen 435 darab. 

Természetrajzi gyüjtöményben szaporo-
dás: az áslványltár'ban 235 ásVány, kőzet és 
kövület, a növény-gyűjteményben 47 imitált 
gcimiba, az állattárban, 21 madár, mind álla-
mi beszerzés. Ezen felül adornánv 14 darab 
ásvány és 'kőzet. 

Az ehető, Ízetlen s mérgie's gombák be-
mutatására gyakorlati okokból volt szükség, 
elhelyezésükre egyik szekrénybe üvegtáblát 
szereztünk te városi költsé'gea Az egész 
természetrajzi gyűjtemény állománya az év 
Régén: állatck 33495, növények 13706, ásvá-
nyok és ősiényék 4096, .összesen, 51297 drb. 

A könyvtárban és a muzeumban az 1916 
év végével 172,135 darab tárgy van keze-
lés alatt. , 
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Hazadnak, 

mindig csak ibazudnak, reggel, délben, este, 

a napnak minden szakában, minden órájá-

ban. A hazugság a kenyerük, a levegőjük, az 

életűik. Jobban szeretik, mint a macearonit, 

vagy mint a potentát, pedig ezt ugyan,csak 

szeretik, majdnem ugy, mint a macskát. 

Hogy kik hazudnak? A diigok, volt drága szö-

vetségeseink, akikről a hűség szobrát nem le-

hetne megmintázni. iEgyedül a hazugság 

szobrának î llbetlnónek modell t̂  mert ahhoz 

a világon nem lehetne náluknál jobb modellt 

találni. Hihetőleg Goldoni is a drágalátos 

nemzetére gondolt, amikor a Hazug cimii víg-

játékát megírta. A főhazug D'Armunzio, a 

nedves kezű Alfonz ur, s'igmor Rapagnetita, a 

ki teljesen ellentéte Epaminondasnak, mert 

még tréfából sem tud igazat mondani. És tár-

sa a hazugságban iCadorna, az őszbecsavaro-

dott leveli béka, aki akkor is hazudik, amikor 

szórakozottságból igazat akarna mondani. És 

Sonnino, Salam dra, a banda tagjai mind ir-

tóznak az igazságtól, mint ördög a tömjéntől. 

Ha. szavakban nyilvánitotjt hazugságban ki-

fáradnak, akkor Írásban, nyomtatásban ha-

zudnak. 'Mert hazudni jó, hazudni kell, ha-

zudni muszáj. Ha nem hazudnának, akkor 

már 'a csizmaaiaku országban nem volna egy 

lámpakaró sem szabadon. (Függelék volna 

rajtuk. Most legújabban nyomtatásban ha-

zudtak. Repülőgépeikről röpcédulákat hullaj-

tanak alá és azok — hazugságtól hemzsegő — 

tartalmát a mi katonáinknak szánták. Egy 

ilyen diszhazugságtól ékes ,röpcédula a birto-

kunkba jutott, amelyen öt különböző nyelven 

van kinyomtatva a hazugságok hazugsága, 

íme a röpcédula tartalma, nem szépítve, sem 

rutitva: 

OSZTRÁK MAGYAR KATÓNAK! 

Kormányotok és szövetségeseitek által 

felajált béke nem őszinte. Hogy ezen őszin-

teséget nem lehetett volna kétségbe vonni, 

alapapqs s elf ogad ható f öltételeket kellett 

volna \f elajálni. 

Ök ellenben gőgös győztesi igényekkel 

jöttek elő. 

Ezen ravaszság, melyei békét ajáltak mi-

ről saját kormányul[ok is előre meg volt 

győződve a lehetetlenségről annak elfoga-

dását, célja kizárólag csak az volt hogy ti-

teket továbbra is ámíthassanak és tovább 

csalhassanak. 

Kormányotok ]szövei!\ségeseitekkel ezen 

ürüggyel csak uj öldöklést hiába való vér-

ontást követel és családaitokat alávetni a 

legborzasztóbb nélkülözéseknek. 

OSZTRÁK MAGYAR KATÓNAK! 

Mi magunk is szánalommal vagyunk kor-

mányotoknak ezen csalfaságáért, de ré-

szünkről mi gondtalanul semmi nélkülözés-

sel várjuk a győzelmaX 

1916. December 22-én. 

Az az erős szivü és erős kezű magyar ka-

tona, aki ezt a hazugsággal teli röpoédulát 

hazaküldte, csak annyit irt a röpcédulára: A 

lehellete is hazug a digónak, de ütjük is, csak 

ugy porzik ... 

— Időjárás. Hűvös, többnyire csapadékos 

idő várható. (Eső vagy hó.) 

SÜRGÖNYPROGNÓZIS: Hűvösebb, sok 

helyütt csapadék. 

— Véget ért a berlini tanácskozás. Ber-
linből jelentik: Gróf Tisza István miniszter-

elnök Cicim-Mantinic miniszterelnökkel ma 

délelőtt a szállóban maradit, alhiol különböző 

látogatásokat fogadtak. A m,agyar és osz-

trák miniszterelnökök folytatták tárgyalá-

saikat a német államférfiakkal. Délben Ba-

toicki, a hadi- élelmezési hivatal elnöke reg-

gelit adotft a vendégek tiszteletére. Délután 

folytatták az előadói tárgyalásokat, majd 

kapcsolatban a Helfferich államtitkár által 

adoüt teával, együttes záróülés volt, amelyen 

Tisza és Clam-iMartinic miniszterelnökök is 

részi vettek. Este 7 órakor mindkét minisz-

terelnök és a miniszterek visszautaztak. — 

Tegnap délután a irriagyar és osztrák minisz-

terelnökök referensei permanens • tárgyalá-

sokat tartottak. A közös tanácskozás a kan-

cellár elnöklésével folyt le, aki szívélyes 

üdvözlő szavakíat mondott. A tanácskozás-

nak máris megVan az eredménye: megegye-

zés jött létre, hogy valamennyi gazdasági 

kérdésben a szövetségesek támogatják egy-

mást. 

— Személyi hir. Dr. Cicatricis Lajos főispán 
Szentesre utazott. 

— Gróf Czernin felgyógyult. Bécsből je-
lentük: Gróf Czernin Ottokár külügyminisz-
ter egészsége annyira helyreállott, hogy teg-
nap már az egész napot hivatali helyiségében 
töltötte és csak este nyolc óra után távozott 
a külügyminisztériumból, ma délelőtt tiz óra 
tájban pedig ismét hivatalába jött. Miután 
báró Burán István még nem költözött el a 
külügyminiszteri palota első emeletén levő 
régi lakásából, gróf Czernin még néhány hé-
tig a. sebönbrunui Stöcbel-épületben fog 
lakni. , , , .,, J , 

— A közoktatási államtitkár kihallgatá-
son a királynál. Bécsből jelentik: Báró Kle-
belsberg közoktatási államtitkár titkos taná-
csos pénteken délelőtt fél tizenegy órakor ki-
hallgatáson volt a királynál. 

— Nyilvánosságra hozzák a közbenjáró 
képviselők névsorát. Budapestről telefonálja 

tudósítónk: Politikai körökben azt beszélik, 

hogy Zlinszky István képviselő interpellálni 

fog a közbenjáró képviselők ügyében. Az 

interpellációra gróf Tisza István .miniszter-

elnök válaszolni fog és nyilvánosságra hoz-

za a közbenjár,ók névsorát. Állítólag ötven 

képviselő szterepel, akiknek névsorát .a 'had-
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