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12-ikére rövid ülésszakra hívják össze. Ez-

úttal csak a tisztviselők illetményeinek új-

bóli rendezését és az indemnitásra vonat-

kozó javaslatok, esetleg a magyar-horvát 

pénzügyi egyezmény és a külkereskedelmi 

viszonyok rendezésére vonatkozó javasla-

tok kerülnek elintézésre. A választójogi re-

formról a kormány valószínűleg nyilatkozni 

fog, de a javaslat tárgyalása csak ősszel 

kerül napirendre. Interpellációkat is ter-

jesztenek elő és esetleg megválasztják a 

delegációk tagjait. 

— Tőrvénybe iktatják a sztrájkjogot. 

Budapestről telefonálja tudósítónk: A sztrájk 

jog törvénybe iktatásával kapcsolatos kér-

désről az esti lapok a következőket Írják:' 

A kormány törvénybe kivánja iktatni a 

munkások sztrájkjogát. . Lényege a tör-

vénynek az lesz, hogy minden munkásnak 

a sztrájkra való jogát elismeri, ezzel szem-

ben azonban a törvény gondoskodni kiván 

arról, hogy mindazok a munkások, akik 

dolgozni akarnak, törvényes védelemben ré-

szesüljenek. 

— Báró Ghíllány és Bartóky államtitkár 
kitüntetése. A király báró Ghíllány Imre föld-
in ivelésiigyi miniszternek a Vörös-Kereszt, kö-
rül szerzett kiváló érdemei elismeréseid a 
Vörös-Kereszt érdemesillagját a badiékit-
ménnyel, Bartóky József földmivelésügyi ál-
lamtitkárnak a Vörös-Kereszt hadiékitme-
nyes I. osztályú díszjelvényét díjmentesen 
adományozta. 

— Fagyos-szentek. Az idén a fagyos-szentek 
ugylátszik, megemberelik magukat és eltá-
voznak a töbibi szentékkel együtt, anélkül, 
hogy kellemetlen emléket hagynának maguk 
után. Szerváez, Pongráez, Bonifácz uraknak 
szombaton, vasárnap és hétfőn van a név-
napok, kedden már könnyebben lélékzhetnek 
föl a gazdák, akik még mindig hisznek a ba-
bonákban és a hagyományokban. Igaz, hogy 
nem valami rokonszenves alak ez a három 
szent a mezei kalendáriumban, mert már 
sokszor valóra váltották a hozzájuk fiizött s 

hatja! . . . Ha szeretne, nem csinálna poklot 
a saját fészkűbe. 

— Nono . . . Szeret hát, aztáir félt. 

Megint elhallgatott a két asszony, ké-
sőbb ura kitört a kesergés a menyecskéből. 

— Há t van Isten! . . . Dehogy van . . . 
Nem nézné el ezt a kínszenvedést, ha vóna. 

— Dehogy nincs . . . hogy beszélsz mán 
Annus . . . Ne sirj . . . Majd megsegít az 
Isten. 

Azon az éjszakán otthon aludt Pataki 
Annus, az anyja mellett a kiságyon. Az apja, 
Pataki János, már csak a panaszkodásra ért 
haza a paprikaiföldből, el volt fáradva, meg-
ette, amit a felesége vacsorára elébe tett, az-
tán kiment az istállóba, a ló mellé és betaka-
ród zott a prioscsen a subába. Gondolta, hogy 
valami zörrenós volt megint Annusoknál, de 
ugy gondolta, jobb lesz nem beleavatkozni. 
Ne szórjunk szalmát a parázsra, ha nem mu-
száj. Asszonyi dologba, mindig beeüti az or-
rtá az ördög, ahhoz pedig vasvilla, kell, hogy 
elkergesse az ember. 

András se aludt akkor éjszaka otthon. 

Réti-ember volt, (kora hajnaltól napáldozatig 

gyékényt vágott a réten, vagy pedig elővette 

az öreg szerszámot: a fenek es-pieét, azzal le-

ballagott a Tiszára s ott elhalászgatott. Ezt 

leginkább alkonyattájon iizte, mikor a bal-

nak járása van. Volt egy kis kulipintyója is 

a rétségen s lia rásötétedett, vagy ha rossz 

idő lett. abba húzódott, máskor meg kévébe 

kötötte a gyékényt és hazavitte. Otthon jó 

pénzért megváltotta az elöljáróság. A falu 

jegyzője ugyanis gyékényfonást és kereske-

dést vezetett be a népnél s igy szerezte meg 

a régi tapasztalatokra alapított feltevést. Sok-
szor letarolták május derekára hozott fagy-
gyal a szőlő- és gyümölcstermést és nehéz 
lélekkel jegyezték föl akkor az emberek en-
nek a három szentnek ujabb csinytevését. Az-
után hátra lesz majd ínég Orbán — május 
25-én — amelytől az időjósok is tartanak az 
idei jövendöléseikben, ám azért semmi sem 
bizonyos a nap alatt, mondá a bölcs, s ba 
másképpen nem bírjuk elriasztani őkigyel-
mét, diplomáciai utón különbékét fogunk vele 
kötni. 

— Egy képviselő halála. Budapestről tele-

fonálja tudósitónk: Mártonfíy Márton ud-

vari tanácsos, Szamosujvár országgyűlési 

képviselője, ma délután 69 éves korában 

meghalt. 

— A Lloyd a Polgárliga szervező ülésén. 
A Szegedi IJoyd Társulat szombaton délután 
tartott választmányi ülésén Obláth Lipót el-
nök beterjesztette dr. Bárczy Isván polgár-
mesternek a polgárliga megszervezése tár-
gyában kibocsájtott felhívását és kifejtette 
azokat az okokat, melyek a polgárliga meg-
szervezése alkalmával kifejezésre jut és fel-
kérte Bach Jenőt, Bokor Adolfot, Rosenfekl 
Nándort, Tonelli Sándort és Wimrner Fülö-
pöt, hogy a polgárliga 19-én Budapesten tar-
tandó szervező ülésén a társulatot Weiner 
Miksa igazgató vezetésével képviseljék. 

— A nővédő egyesület népünnepélye. A 
Szegedi Kiatholikus Nővé dő-Egye s ii let ez év-
ben junius 3-án rendezi szokásos népünne-
pélyét a Gedó-féle kerthelyiségben. Az ün-
nepség ez alkalommal is'a jótékonyság jegye-
ben fog lefolyni, amennyiben tiszta jövedel-
me az egyesület napközi otthonának és liadi-
árva-alapjánaik jut. A népünnepély sikere ér-
dekében városunk lelkes hölgyeiből nagyszá-
ma rendező-bizottság alakult, amely most ál-
litja össze a programra részleteit. Az eddigi 
megállapodás szerint a rendezőség a kerthe-
lyiségben több sátrat és szerencsekereket állít 
föl 1000 nyereménnyel. Az egyesület erre az 
alkalomra engedélyt kapott élőállatsorsjáték-
ra is. A főnyeremény egy sertés, a mellék-
nyeremények száma — mind élőállat — 24. A 
sorsjegy ára 30 fillér. Sorsjegyek az egyesü-

részükre a libatenyésztésen és csekélyke föld-
mivelésen kivül a biztos megélhetést. Szaty-
rokat, lábtörlőt, gyékénytakarót kötöget gye-
kényből és sásból a falu népe ma is, ugy 
hogy valóságos világkereskedelmi cikk lett a 
falu apraja, nagyja munkája. 

Most is kiment a rétre . . . Nagy kara) 
kenyeret, szalonnát, vöröshagymát vett ma-
gához, a ház ajtaját bezárta, a kulcsot, a szo-
kott helyre dugta el, aztán elballagott. Gon-
dolta, majd megtalálja a pitvar kulcsát An-
nus, ha kifújta magát és előkerül . . . Addig 
ő is lecsördesedik. Lehúzódik fejéről a vér, 
mint pirosság az' alkonyégről. Igy volt más-
kor is . . . sokszor . . . Aztán megint tiszta 
lett az ő feje is, mint az é g . . . J ó későre járt 
már az est, mikor kiért a rétre. Nen birt 
aludni, elővette a pipát, dohányt, rágyújtott, 
aztán azon kezdett tűnődni, hogy megölje-e 
az asszonyt, vagy hogy7 önmagának tegyen-e 
szemrehányást ezért a folytonos lelkihábo-
ruskodásért?,.. 

Annust valósággal szerelemből vette el. 
Nem is volt olya nszép lány a faluban, mint 
az ő párja. Majd megbolondultak utána az 
alvégen is, meg a felvégen is a legények . . . 
Most, hogy visszagondolt erre a szép időre, 
Annus leányságának 'erre a szivet bontogató 
korára, liát ellágyul a szive. Nem is akarná ő 
megölni a világért se az asszonyt, csak igy 
gondolja, amint ül, pipál s a pipa most olyan 
kesere mint a zöld epe. . . De hát mit csinál-
jon az ember, ha mérges, ba fejébe szalad a 
vére. Verekszik, aztán háborog, jobban, mint 
kellene, végire elvonul s ekkor az a bolond 
gondolata támad a többek között, hogy: meg-

lét székházában (Korona-utca 18. sz. a.) s a 
Szent István-Társulatnál kaphatók. A nép-
ünnepély iránt a közönség körében máris 
élénk az érdeklődés, amely csak fokozódni 
fog, amint műsorának részletei nyilvános-
ságra jutnak. 

— Megbízás. Szigyártö Albert ipariskolai 
tanárt, a szegedi felső ipariskola b. igazga-
tóját- a vallás- és közoktatásügyi • miniszter 
megbízta Krassó-Szörénymegye iparoktatási 
szabf el ügyeletével. 

— Halálozás. Dr. Mentsik Ferenc miniszteri 
tanácsos, az Állami Munkásbiztositó Hiva-
tal másodelnöke május 9-én meghalt. Az el-
hunyt 10 év óta állott a niunkásbiztositás 
élén s kiváló szaktudásával, humánus érzésé-
vel ós a szociális biztosítás iránti átható sze-
retetével feledhetetlen érdemeket szerzett, 

—A Szegedi Katholikus Nővédő-Egyesület 
május 14-én, délután 5 órakor, az egyesület. 
székházának termében (Korona-utca 18. sz.) 
tartja nyolcadik rendes évi közgyűlését, 

— Május 28-án gyermekbemutató lesz 
Felsőközponton. A Szegedi Stefánia Szövetség 
május 28-án gyermekbemutatót rendez Felsö-
központon. Minden csecsemőt orvosok fognak 
megvizsgálni, mindenkinek ingyen adnak ta-
nácsot és útbaigazítást, hogy miként védje 
meg csecsemőjét minden baj ellen. Aki rászo-
rul, segítséget, cukrot, grizt, teát, gyermek-
tápszert stb. fog kapni. És még ezenfelül 
azok az anyák, akiknek szép, egészséges cse-
csemőjük van, külön pénzjutalomban része-
sülnek agy elismerő oklevelet kapnak. A leg-
jobban ápolt csecsemőért első jutalom 50 ko-
rona, a második jutalom 30 korona, a har-
madik jutalom 20 korona. Ezenkívül még öt 
10 koronás jutalom is lesz. 

— A Szegedi Kereskedők Egyesülete 
vasárnap délután háromnegyed négy órakor 
a Tisza Lajos-körut 56. szám alatt levő helyi-
ségben (dr. Forbáth-ház) választmányi ülést 
tart. 

— Bab a tisztviselői kiskertek részére. 
A közélelmezési Hivatal a Szegedi Tisztvise-
lők Kert,gazdasági elnökségének a kiskertek 
részére megfelelő mennyiségű habot bocsáj-
tott rendelkezésére. A habot Hauser Rezső 
Sándor elnök május 13-án, vasárnap, délelőtt 

ölölm áz asszonyt. Ne legyen másé, csak egé-
szen az enyém . . . 

Másnapra András lecsöndesedett .De biz* 
Annus nem. A lelke talán még jobban vihar-
zott, mint előtte való napon. Miért is ver egy 
ember az asszony -szívéire olyan könnyem 
tüsköt ! . . . A tüsök nyomán vér sarjad és a 
sebe sem gyógyul egykönnyen. 

— Anyám — mondta másnap a me-
nyecske — tudja, mit csinálok? 

— Mit? 
— Kimegyek a Ssdhwarcz ur tanyájára. 
— Megbolondultál? 

— Nem én . . . Jobb helyem lesz ne-
kem ott. 

— Ugyan, ugyan . . . 
— Miér t !? . . . Tejlhe, vajba füröszt, ugy 

bánik velem, minta galambfiókkal. 

— Ejnye, 'hejnye, más kezelába akarsz, 
lenni. Mit szólna a világ? 

— A v i l ág ! . . . — legyintett a me-
nyecske. — Alit szól most a világ, ha könnyei 
szemmel kell még az ételt is mögönnöm. 

Az öreg asszony kiment, ott hagyta a lá-
nyát, Legjobb nem piszkálni a sebet, ami 
még mindig vérzik. A menyecske egyedül 
maradt s eközben elvonult a lelke előtt egy 
darab múlt a leánykorából. Abból az időből, 
amikor kint volt a tanyán Schwarez bérlőnél 
és a többi lányokkal rostálta a nyomtatott 
búzát. Milyen szépen beszélt hozá akkor az 
ifjuur. Milyen édesen megsimogatta akkor 
az arcát, kezét, pedig paraszt lány volt. És 
mit mondott, mikor a tekintete összeolvadt 
az övével. Miikor két nagy fekete szemébe né-
•kett, amely olyan volt az ő rózsás, piros ar-


