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ezonynak lett igaza. De hát is mikor is nincsen 
az aeszonvnak igaza és mikor nem viszi keresz-
tül az asszonv. amit akar? 

Estig az asszonv rendelkezett velük s ak-
kor kegyesen elbocsátotta őket: 

— Móst már felmászhattok a fára, mert 
ilyenkor szokott a dzsin felébredni. De előbb 
»djitok ide a pecsétgyűrűtöket. 

A királvok lehúzták az ujjúkról a gyűrűket 
és átadták az asszonynak. Az asszonv lebon-
totta a haját- és egy fürtre ráerősítette a «vü-
rüket. Mikor ezt cselekedte egész serét? surtirü 
csillant meg a fekete fürtök alatt. A <• i álvok 
kérdőleg tekintettek az asszonyra., n, pedig 
hamiskásan mosolyogva magyarázta: 

— Persze, ti nem tudjátok, mit jelentenek 
ezek a gvürük... Egész egyszerűen azt, hogy 
aki megölel, ennek a gyűrűjét elteszem emlék-
be Már van ötszázkilencvenöt ev/irüm. Igv 
állok bosszút a dzsinen, aki elrabolt engem. 

A királvok visszamásztak a fára. a dzsin 
felébredt, kinyitotta a ládát, belerakta az asz 
szonyt, hétszeres lakatjai lezárta a ládáiát és 
megint eltűnt a tengerien. Utána még sokáig 
örvénylett a viz. ahol eltűnt a mélvben. A ki-
rálvok sokáig hallgattak, rnignem Sahriar 
megtörte a csendet: 

— Ugv látnm, öcsém, Sahszamen király, még 
ee bennünket csalt meg a feleségünk a legrutab-
bul. Mig még szerencséseknek mondhatjuk mar 
gunkat. ha ezt a dzsint, aki nőjét a tenger fe-
nekén őrzi, az asszonv ötszázkilencvenötször 
tudta megcsalni, bennünket nem is számítva... 
fo most már tudom, öcsém, Sahszamen királv, 
hogy az ember csak akkor lehet biztos, hogv 
nem csalta meg a félesége, ha. másnap reggel 
leűtteti a fejét 

Igv kezdődött meg az ezeregvéiszaka m* óje. 

II. 

A mult napokban véletlenül egv kínai mesét 
olvastam, amHvhen ezeregvéjszakai motivumo-
kat fedeztem fel. \z ilvesmí egv r~eppét ¿em 
csodálatr>f. mert köztudomású, hogy az ilvnn 
mesei és mondai elemek országról-országra ván-
dorolnak és gvakorta, egészen különleges körül 
ménvek között bukkannak fel. 

A mese szintén az asszonvi hűségről szól. 
Egv kínai kereskedő, akinek sokat kíllett 

utazni. n»m akart megnősülni, mert félt, a gon-
dolattól is. hogv magára hagyja, a feleségét. 
Búbánatát elpanaszolta az öreg bölcsnek, aki-
ről tudták, hogv ismeri azokat a varázsigéket, 
melyekkel az embereket el lehetne tüntetni és 
ismét láthatóvá tenni. 

i— A bajodon könnvii segíteni, — mondta az 
öreg varázsló. Nősülj meg nvugodtan. a te fe-
leséged nem fog megcsalni téged. Vedd ezt az 
üveget, obben valamikor egv szellem volt el-
zárva. Ha ezt a feleséged elé állítod és elmon-

! dod a varázsigét., melyre megtanítlak, feleséged 
i eltűnik az üvegben. Akkor lepecsételed az ijve-
j get és elteszed addig, mig hazajössz. Mikor har 
; zaérkezel, elmondod a másik varázsigét, feltö-

röd a pecsétet, és viszontlátod a feleségedet, 
i A kereskedő nem is tudta, hogv? hálália m»sr 

az öreg varászló tanácsát. Átvette az üveget, 
i gondosan elrejtette, azután megnősült, 
j Egyhavi házasság után üzleti ügyei útra 
i szólították, Elhatározta,, hogy elsőizben ki-
! próbálja a varázsüveget. Elmondta a varázs 

írét. és beparancsolta feleségét az üvegbe Min-
den ugv ment, mint a parancsolat. Az asszonv 
először összezsugorodott, azután ködszerüvé 
vált' és eltűnt az üvegben. Nem maradt utána 
semmi. A kereskedő lepecsételte az üveget és is 
mét gondoean elrejtette raktárának leghátsó 
zugában. Azután utjára indult. 

] — Tulajdonképen nagvon okos tanácsot kap-
, tam az öreg varázslótól, — elmélkedett útköz-

ben. Ha az asszonv az üvegbe van bezárva, nem-
: csak a hűségében lehetek teljesen biztos, hanem 
i még pénzembe se kerül. Nem költekezhet, nem 
| vásárolhat uj ruhát és nem pazarolhatja el 

a vagyont, amit apáim oly keservesen szerez-
tek és amit nekem meg kellett őriznem. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A kár 
nikulával együttjár a vízhiány. A melegebb 
napokon mindtöbben teezmek panaszt a viz-
műtelep vezetőségénél, hogv az emeleti laká-
sokban nincsen viz. A második és a harmadik 
emeleti lakók szenvednek legtöbbet a vízhiány-
tól, éppen a legforróbb napokban. Nyári na-
pokban áValánon helvzet, már, hogv az emeleti 
vízvezetékek nem szolgáltatnak vizet, ha a 
második, vagv harmadik emeleti lakók vizhez 
akarnak jutni, akkor az alsóbb emeletről kény-
telenek vizet hordatni. A forróbb napokban a 
felsőbb emeleti lakásokban minden felhasznál-
ható edényben tartalékolják a vizet, mert leg-
gyakrabban a déli órákban mondja fel a szol-
gálatot a vízvezeték. 

— A vízpazarlás az oka a vízhiánynak — 
mondották a vizmütelepen. A kánikulai napo-
kon, amelyből a, héten is volt egypár, nem ke-
vesebb, mint 12 millió liter vizet fogyasztott 
Szened lakossága. Kellő beosztás mellett, nem 
volna vízhiány a városban, de megállapításunk 
szerint pazarolják a vizet. Különösen a kora 
délelőtti és a délutáni órákban ugrik fel a víz-
fogyasztás, ekkor a kertek locsolására, hasz-
nálják a. vizet és sokat fogyasztanak a lajtok 
is, amHvből az uccákat locsolják. Takarékos-
kodni kellene a. vízzel, akkor nem volna viz-
hiánv, de most bizonv eenkisem takarékosko-
dik és óriási vízmennyiség m'rv veszendőbe.' 

— Amint kissé hűvösödik az idő. a. diagramm 
azonnal mutatja., hogy visszaesik a vízfogyasz-
tás. A héten egvik napon alaposan lehűlt a le-
vegő és ezen a napon felire csökkent a város 
rizfo&yasztása. Szerdán este kiadós eső esett, 
másnap már 2 millió literrel kevesebb vízre 
volt szükség, mert. ezen a napon nem locsol-
ták a, kerteket. 

Kiszámították azt is. hogv a város lakos-
sága közül 80.000 ember részesül ártézi vízel-
látásban. A melegebb napokon egv-egv személv-
re 150 liter viz esik. 

Az is konstatálható, hogy a város lakos-
sága évről-évre több vizet fogyaszt. Ennek 
legfőbb oka az. hosrv nj vízvezetékeket, és ki-
folyókat kapcsolnak be a hálózatba. A tiszai 
fördőket, és strandokat, is .ujabban látták el 
ártézi vízzel és tavaly óta nyolc kifolyót ep-
reitek f*l a külvárosi uccákban. A dia^rammok-

Ebből látható, hogv a kereskedő nemcsak 
féltékeny természelü volt., hanem takarékos is 
éí nem szerette a. felesleges költekezést. 

Egvhónapi távollét után a, kereskedő hazaér-
kezett. Lázas sietséggel rohant a raktárba, 
hogv előkeresse az üveget. Az üveg sértetlen 
volt, a pecsét töretlen, de az üvegnek ködszerű 
tartalma mintha sűrűbb lett volna, mint, el-
utazása előtt. 

A kereskedő legszebb szobájában a szőnyegre 
állította az üveget. Feltörte a pecsétet, szét-
tárta a kariát és elmondta a varázsigét. Az-
után várt. A varázslat nem is váratott ma-
gára. 

Ködgomolvag kezdett felszállni az üvegből, 
amely tömörült, formálódott és lassankint 
erateri alakot öltött magára... De nini, nagyobb 
csoda történt, mint amekkorára a kereskedő 
számított. Nem ecv. hanem két alak jelent meg 
előtte A felesége és egv daliás fiatalember, aki 
átkarolva, tartotta az asszonyt, mintha már 
régi ismeretségben volna vele. 

... A derék kereskedő még ma. is töpreng, 
hogy a fiatalemher hogv került, bele az üvegbe, 
ha ugyan töprengés közben már meg nem halt. 

Eddig volt- A második mese sincs tovább. 

ból megállapítható, hogy a mult év nyarán a 
vízfogyasztás maximuma: 11 és félmillió liter 
volt. Az idén már számos olvan nap volt, ami-
kor 12 millió liter vizet, fogyasztott el a vá-
ros lakossága. Tavaly óta félmillióval több vi-
zet, fogyasztanak az emberek. 

fi gondatlan kerékpáros 
legázolt 

egy 10 éves kislányt 
(A Délmagyarország munkatársától.) Szom-

baton délelőtt súlyos szerencsétlenséget, oko-
zott egy gondatlan kerékpáros a Kálvária 
uccában. Schreelinn Erzsébet 10 esztendős 
kisleány a kocsiúton haladt keresztül, amikor 
rohanva közeledett egv kerékpáros és egyene-
sen nekiszaladt népével a kisleánynak. Scbree-
ling Erzsébet nem tudott a nagy gyorsasággal 
közeledő gép elől elugrani. A kerékpárod va-
lósággal legázolta a leányt, aki véresen, esz 
méletlenül terült el a kövezeten. Amikor az is 
meretlen kerékpáros látta, hogv súlyosabb sze 
rencsétlenséget okozott, újra felugrott gépén 
és elrohant. 

A kisleánvhoz kihívták a mentőket- »kiV 
közkórházba szállították. Megállapított,n 
hogy a kisleány rendkívül sulvo« sérül* •át-
szenvedett. Több törést, zuzódást ltot l d u-

. tak. A rendőrség megindította a nyeiuv^1 . 
a gázoló kerékpáros kézrekeritéeére; ítloio.-
litja a járókelőket, hogv aki útbaigazítást tud 
adni a, gázoló személvére vonatkozólag, jelent-
kezzék a detektiveknél. 
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