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[íiogy az egyik előzőleg két ízben jár t Rópá; 
I síknál. sShfOBRan szappant és aprójószágokat 
[lopott- . 

Szerdán a rendőrség tkézrekeriíette a 
bandának 'harmadik tagját és most még két 
órás/, fogoly otán nyomoz, akik szintén a 
tórsaságlrüz tartoznak és most szökésben 
\annak. A rendőrség az-t hiszi, hogy a két 
orosz fogoly, akik jól beszélnek magyarul, 
még a városban tartózkodik. Az egyik de-
tektív szerdán állítólag nyomában is volt az 
egyik orosznak, aki azonban később egérutat 
nyert Szerda éjjel hat detektív kutatott a 
menekülő oroszok után. 

A bandának tehát az eddigi adatok sze-
rint öt tagja van. Három közülük orosz fo-
goly, egy oláh nemzetiségű bognár és egy 
oláh mnzt'ségü kovácsinas. Hogy kik és 
hányan tartoztak még a diszes társaságba 
és hogy miiyen bűnök terhelik még a lelkü-
ket,. az? a további nyomozás lesz hivatva 
megállapítani. 
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Uj éri tapasztalatok. 
Mikor kiléptem a lakásomból, álmélkod-

va néztem széjjel. Mintha a világ egy éjszaka 
megváltozott volna és a kemény érdekembe-
rekből, lágy, jóságos szivemberek lettek vol-
na. A házmester, aki máskor szigora nemtö-
rődömséggel köszönésre sem méltatatott, most 
barátságosan megveregette a vállamat, ud-
variasan leemelte a kalapomat, a cigarettát 
egy grnnszenyőri gesztussal kiemelte a szám-
ból és miután saját ajkai közé dugta, meleg, 
fuvolázó hangon huhogta: Bucie! Aztán bi-
zalmas mozdulattal kigombolta a. kahátomat, 
zsebeimből előkotorászott, egy összegyűrt 
busa koronást, gondosan kisimította, tárcájá-
ba tette, bal mutatóujját sipkája széléhez 
'bökte, még egyszer felém vicsorított vidá-
man és azzal tovább, ment. 

Könnyek tolultak a szememre a megha-
tottságtól, a kapualjában az ajtó szines üve-
geit, amelyeken a didergő napfény ragyo-
gott keresztül, szeretettel megsimogattam és 
Önbizalommal telve léptem ki az utcára. Ugy 
emlékezem, hogy nem is érhettem még egé-
szen biztos tolvajt, amikor valaki galléron 
ragadott, baráti öleléssel magához húzott és 
a fülembe súgta: Szenvedő embertársam, bol-
god uj évet kívánok! A recehártyámon még a 
kapualji spektrum szinei vibráltak és nem 
birta.ni kivenni, hogy ki szorongat engem. 
Nagyokat pisloghattam és ő ezt észrevette. 
Selyem zsebkendőm kivette a zsebből, meg-
törölgette szememet vele,majd gondosan lehe-
lyezett az útra és miután a zsebkendőt, óvato-
san magához vette, egy rózsaszínű lapot tar-
tott elém aláírás végett. Gyöngédségétől mé-
lyen megindulva tettem eleget szerény óhaj-
tásának, mikor ismét megszólalt: 

—i Köszönöm elvtárs, maga derék fiu. 
(Ezt az ötven koronát, amit egy karácsonyi 
cikkóért kapott, igazán nekem adhatja. Hisz 
én a pénzes levélhordó vagyok és ugy is olyan 
ritkán jövök magához. 

És még a ház közelében volt szerencsém 
a mozgékony vicéhez, a megifjodott szeme-
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teaház és bárom kéménysaprő-esemetébez. Sze-
mélyesen beszélhettem a szenes emberrel, a 
gázossal (ezúttal szelíden lejtett és nem gá-
zolt) és magával a szerelő-inassal. A büszke-
ségtől dagadozva kapaszkodtam fel végre egy 
zsúfolt villamos kocsira. A kalauz lehajolt 
értem, felemelt, kilyukasztotta a szabad-je-
gyemet és egy eltépett szakaszjegyet adott a 
helyébe. „Buék1' — mondotta és a három ko-. 
ronásból erővel vissza akart ötöt adni, de 
természetesen nem engedtem. Mikor a kávé-
házamhoz ériem, már a büszkeségtől nem 
fértem el a kocsiban, hát egyszerűen az uta-
sok kibuékoziak onnan. A kávéháziban, mi-
kor beléptem, egy pincér ugrott nekem, téve-
désből három kapucinert és két-kávét rám 
öntött, de egyáltalán nem mérgesen. Sőt, köz-
vetlenül utána bájos mosollyal mondta: 

— Békés u j évet kívánok! 
Ugy éreztem, hogy a béke már itt is van, 

meghozta a Szilveszter álmatlan éjszakája és 
örökre az emberek szivébe költözött. 

(h, l ) 

— A király újéve. Bécsből jelentik: Károly 
király kedden reggel 8 órakor Badenbe uta-
zott, ahol misét hallgatott. Féltizenegykor 
Laxenburgban fogadta az udvari méltóságok, 
főhadsegédek, majd az összes Bécsben időző 
.főhercegek és főhercegnők újévi üdvözlett , 
ezután' József főihereeget, majd délután 
StÖégér^Stpm0c liadügyminisztert fogadta. 

— Vázsonyi Vilmos Bécsben. Budapestről 
jelentik: Vázsonyi Vilmos választójogi mi-
niszter kedden délután .Bécsbe utazott. Utjá-
nak semmiféle politikai jelentősége nincsen. 

— Könnyítés a katona-diákok helyzetén 
Budapestről telefonálja tudósítónk: Ai Ma-
gyar Tudósító jelenti: A kultuszminisztérium 
a hadvezetőséggel egyetértésben a következő 
rendelkezést tette a középiskolai tanulók ta-
nulmányainak tovább folytatása érdekében: 
1. Az 1300-as évfolyamba tartozó azon népfel-
kelési szolgálatra alkalmasnak talált tanulók, 
akik valamely középiskola utolsó, vagy " utol-
só előtti osztályának növendékei, február hó 
6-ika helyett ritárcius 15-ikén fognak csak be-
vonulni, hogy- ilyen módon a rendelkezésre 
álíó idő alatt, hat hétig tartó tanfolyamon 
részt vehessenek és ennek befejezése után 
inájpeli osztályvizsgát, ennek 
sikere esetén pedig érettségit tehessenek. 

% Az 1899-ben és az előző években szüle-
tett és a középiskolák utolsó és utolsó előtti 
osztályának azon növendékei, akik október 
15-ikén, vagy még korábban bevonultak, a 
mennyire a katonai érdekek megengedik 
1918. április 1-től 28-ig terjedő időre szabad-
ságolta téri fognak, hogy részükre a jelzett 
időpontban osztályuknak megíekvően anya-
intézetükben rendezendő előkészítő tanfolya-
mon részt vehessenek és ennek befejeztével a 
fentebbihez hasonló módon vizsgázhassanak. 

;3. Azon 1900-as évfolyambeái ' alkalmas-
nak talált tanulók részére, akik a középiskola 
alsóbb osztályainak növendékei, bevonulások 
előtt egy héttel a megkezdett osztályról szóló 
bizonyítványuk eddigi tanulmányi előmene-
telükhöz képest minden vizsgálat nélkül kiál-
lítandó és kiadandó. 

—Przemysi szegedi hőieinek előléptetése 
AJ hivatalos lap legutóbbi száma közli, hogy 
a király Szathmáry Géza ezredest 19il7. má-
jus elsejei ranggal vezérőrnaggyá és Schöp-
fldn Ottó ötös honvédelezredest 1915. május el-
sejei ranggal ezredessé nevezte ki. Przemysi 
legendás hőseinek ezt a kitiintetéset nem kell 
kommentálni, hiszen nincs újságolvasó ember, 
aki ezt a két nevet ne ismerné. A. bős honvé-
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dek kirohanásainak ismertetésénél állandóan 
szerepelt Szathmáry ezredes és Scböpflin al-
ezredes neve, mint akik* csapataik élén ro-
hantak rá az ellenségre. Előléptetésüket min-
den ember a legnagyobb örömmel fogadja. 

— KezdoűneK a refcvii áiásoá azegeden . 
A közélelmezési miniszter szerdán/táviratban 
ért esitette Somogyi Szilveszter polgármestert 
hogy a rekvirálások ellenőrzésével megbízott 
.Poporics Sizilárdot- Temesmegyóbe helyezte 
át és helyébe báró Jeszenszky László kiren-
deltségi felügyelőt nevezte ki. A rekvirálások 
egyébként, mint megírtuk, csütörtökön kez-
detüket. veszik -Szegeden. Szerdán délután 
értekezlet volt ebben az ügyben a városházán. 
Az értekezlet keretében Fodor Jenő tanács-
nok és Domonkos Mihály tanító kioktatták a 
rekv-irálókát kötelességeikről. iMlint értesü-
lünk, a rekvirálások folyamán minden kis 
íöiiis mennyiséget rekvirálni fognak. így rek-
virálják a k.iiós mennyiségeket is. Érdekes 
tény és lehetetlen említés nélkül hagyni, hogy 
a rekviráiási rendelet megjelenése éta a pol-
gármester egyre kapja-' á fenyegető levme-
ket, amelyekben természetesen a névtelenség 
homályában egyesek haiái t és kinhaláloxai 
igéinek neki, amiért „abból a kevés lisztből 
is rekviráltál ni akar". Így szerdán is- ka-
pott ilyen fenyegető névtelen levelet a pol-
gármester, Ez természetesen nagy járatlan-
ságra mutat, mert a polgármester csak a 
kormány rendeletéinek miii-nw végrehajtója 
és nem ő rendeli el a rekvirálásokat. 

— EiÖleptetesen. A hivatalos lap Közli, hogy 
király Ransberyer Győző 1. honvéd lovastu-
zérosztáiy-beii fóliadiiagyot századossá, t'sz-
téjgályos Ferenc 5. bon véd gyalogezredben 
hadnagyot főhadnaggyá, Bayer feancior es 
Bíró Jenő 3. honvéd ijuszarezreübeli és Cher-
rie.r János, Gavfillér István, Veíla János es 
Aagyfgkisi Antal 5. honvédgyaiogejzrecEeu 
zászlósokat hadnagyokká nevezte ki. 

— .A ujsfagttoK mat iné ja , január 
hatodikán, vasárnap délelőtt .11 órakor ren-
dezi a Szegedi Újságírók Egyesülete az idei 
szezonban harmadik matinéját a ' Korzó-mozi 
helyiségében. A matiné iránt városszél te 
óriási érdeklődés mutatkozik. Hat országos 
irodalmi és művészeti nagyság lép fel a ma-
tiné keretében olyan programmal, ameiy 
minden eseményen és várakozáson felül áll., 
Mint megírtuk, szerepelni iog a matiné kere-
tében Krúdy Gyula, a magyar elbeszélő iro-
dalom hatalmas^ jnestere sa já t novellájával, 
Náday Béláné, Tasnády Ilona, a Nemzeti 
Színház tagja, aki Bródy Sándornak erre az 
alkalomra irt prológusát adja elő, ezenkívül 
Lázár Miklósnak még meg nem jelent Üveg-
szem cinrü novelláját, valamint több Kiss 
József verset. Major Henrik a kiváló magyar 
karrikaturista, aki karrikaturákat készit or-
szágos nagyságokról és a megjelentek sorai-
ból, Hajdú Hona, az Operaház neves tagja, a 
ki operaárilkat énekel, Lázár Miklós, a „Déli 

| Hírlap" főszerkesztője, aki meg nem jelent 
és most sajtó alatt levő kötetéből olvas fel. 


