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Békesség földön az embernek...
Az angyali üzenet, amely Betlehem mezőin
adatott a cíordapósz oroknak, nem eg'szen igy
S i ó i t . A zdicsőséget hirdetett mennyben az Istennek és békességet a földön a jóakaratú embereit nek. De kétezer év messze elsodort bennünket betlehemi me2Ök!ől, messiást hirdető csillagtól, fényességbe öltözött angyaloktól, — ma
nem szabad olyan szigoruknak lennünk, mint
voltak Isten zengő harsonásai, akik csak a jóakaratú embereknek hirdették a békességet. Mi
lenne e világtalan v tágból, ha a betlehemi
jászolból a Kisded csak azokra ragyogtatná a
csillagok fölül hozott mosolyát, akiknek szivében jóakarat találtatik? Hányan maradnának
Is!en szegény gyermekeiből a karácsonyfa alatt,
ha valami láthatatlan kéz megjelölné az emberek homlokán azokat a gyarlóságokat, amelyek
a sziv belső tartományaiban laknak s e homlokjel szerint osztályozná egy kéríe'hetetlen fcerubim az emberek fiait: te gőgös vagy, te irgalmatlan vagy, te zsarnok vagy, te irigy vagy,
a te kezed embei testvéred vérétől piros, a te
szived bosszúvágytól fekete...?
Nem, jobb nekünk, mai embereknek, ha a
bocsánat és magát feláldozó szeretet ünnepén
mindenkinek hirdettetik a béke, akár méltók rá,
akiknek az angyali üzenet szól, akár méltatlanok, akár jók, akár gonoszok, akár a tisztaság
gyolcsába van öltözve a lelkük, akár a vétkek
skaiJátjába. „Bocsáss meg, hogy neked is megbocsássanak I" — A föld minden népeinek ez
legyen a karácsonyi evangéliuma és különösen
ez legyen nekünk, Isten legszegényebb cselédjeinek, magyaroknak, akikre egyforma komorsággal borul le a csillagtalan decemberi éjszaka,
azokra is, akiknek a magyar élet magaslatain
adatott élni, azokra is, akiknek a mélységekből
száll fel a karácsonyi imája az égi magasokig,
a dicsőségesnek és örökkévalónak lábaihoz.

is idegent akartak látni és láttatni 1 Béke nekik
is, — hiszen mindnyájan gyarló emberek vagyunk, nem olyanok, amilyenek fzerelnénk
elnni, hanem olyant k, amilyenek íeheíűnk.
És béke mindenek föíö't azoknak, akik intézői
a nemzetek sorsárak, akik pásztorai a nyájaknak a nagy és kis országokban 1 Mindenek
fölött őket tegye békességes szhüekké a ma
született Szeretet, ski Istennek mondalik. Mert
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a nyájak mindig békességesek, nemcsak Júdea
fflvellő mezőin, hanem a világ minden tartományaiban s az Isten elölt mirdig a pásztorok
a felelősek a nyájakért és eljön az a kor, amikor ők lesznek felelősek az emberek előtt is I
Vigyázzanak a pászfoiofr, hogy amikor eljön a
felelősség órája Isten és emberek előtt, tiszta
szívre mutathassanak tiszta kézzel és emelt
fejjel nézhetnének az ítélet elél

a Radics-pártot.

Belgrád, decemter 24. A minisztertanács iveit mrg fogják semmisíteni. Az eljárás a pártte£mp este 6 - 9-ig tsrló ülésén a belügymi- vezeőrég és a párt bizottsági tagjai ellen indul
niszter és a kClCgyniriszter tlőadtfi jelentése meg. Poíiiikai körökben a kormány ezen elhaalapjín bostzss vita uf.'n eihaláiozta, hegy a tározása nagy izgalmat keltett, senki sem tudja
Rc dics pártot az állc édelmi töivéry alapján megítélni, hofy ezen lépésnek milyen hatása
feloszlatják is a ve2 elő; éget letartóztatják, hogy lesz a szavazók körében, akiknek a száma az
a törvény előtt felelősségre vonják. A pírt jelölő elnult vá'asztlson félmillió voll.

Nincs kilátás
az ellenzék és a kormánypárt közötti megegyezésre.

Budapest, december 24. (Budapesti tudósi- államban tilkos a parlamenti választásoknál a
tónk telefonjelentése.) Az flnnep békéjének szavazás.
hangulata szt a vágyat kelti, hogy bár miNyilvános szavazási akar a kormány s raelőbb megjavulna sz a háios helyzet, amely gaszkodik a mostani jelölési readszerhez, amely
az ellenzéki ! épviselőknek a nemzetgyűlésből pedig — mint szintén elég nyilvánvalóan tatörtént eiCszakos k'u'asitása óta teljesen ural- pasztalhattuk — visszaélésekre igen bőséges
kodóvá felte a kormány és kormánypárt p:rla- és kedvező alkalmakkal kínálkozik.
cenli diktatúráját. Egyelőre, sajnop, semmi kiHogy a békés megegyezésre a kormánypárt
látás sircs a kedveiő változásra. A demo- és az ellenzék között egyelőre semmi kilátás
kratikus szövetséghez tartozó liberális ellen- sincs, arról érthetően beszélnek ujabb nyizékiek el vannak szánva arra, hogy a passzi- latkozatok, amelyek mindkét részről cáfolják az
vitáshoz ragaszkodnak, a nemzetgyűlés ülésein fgyezkedésnek még a kísérletét is.
nem vesznek részt s hajlandók végűi ennek
Scitovszky Béla, a nemzelgyülés elnöke a
konzekvenciáját is levonni abban, hogy man
kormánypárt részétől állítólag történt nem hidátumaikról is lemondanak. Az ellenzék egyet- vata'os békekisérletekiőí a kövelkezCket monlenfcékeföltée'űl a választójogi törvényt tűzte dotta:
ki a titkos szavazás és a mostani jelölést rend— Arról, hogy ilyen kísérlet történt volna,
Béke legyen veletek, mindenféle munká- szer megváltoztatásának
követeléséve). A vások, akik arcotok verejtékével keresitek nem- lasztójogi jaias.'atot a miniszterelnök megígérte, nem tudok. Arról sem tudok, hogy ebben az
irányban valamilyen lépést
szándékoznának
csak a magatok kenyerét, hanem a mások
a titkosságtól azonban szó sincs, sőt, ellen- tenni. Remélem, hogy a lelkekben fog váltokalácsát isi Béke legyen mindenkivel, aki dolkező'eg nagyon is gyakran szó esett kormánygozik, akár a karja, akár a szelleme erejével 1 párti részt n arról, hegy a váíaazójogi rende- zás beállani. Az a legfontosabb és leglényeBéke legyen mindazokka1, akik az emberiség- letben a városok részére meghagyott tilkos gesebb, hogy a szent ünnepek alatt a lelkek
nek szolgálnak napsütötte szántóföldeken, bá- szavazást is eltöiWjék. Elcsépelt szólamokktl ünnepeljenek és végre megértsék egymást.
Baross János a következőket mondotta:
nyák poklában, műhelyek kriptáiban, gépek örök
étvelnek a nyilt szavazás melleit, mint amilyen
— A béke előfeltétele a választóképes polzakatolásában 1 Béke legyen annak, aki ekével az a jól ismert üres demagóg szólás-mondás,
gárik jagclnak feltétlen biztosítása, ezzel kapfelhasogatja a pariig mező', csákányával kifcogy „a magyar nyiltszivüséggel nem fér össze csolatban különösen két követelésünk van, ameszabadítja a kősziklák gyomrából a napnak éva titkosság". De hát — frázis nélkül — 8 lyekből nem engedhetünk: a titkosság és a jeezredeken át elraktározott fényét és me egét, —
magyar nyillszivűséggel jobban összefér (alán lenlegi jelölési séma megváltoztatása.
de annak is, aki íróasztalánál, vagy katedráján
a ryilt verekedés, a tarpai erőszakoskodás?
A szociáldemokrata frakció részétől Peyer
hasogatja fel a lelkek göröngyét és megtöl i
Ké'ségtelen, hogy titkos szavazásnál is lehet Káro'y a par'amanli helyzetre vonatkozólag igy
fénnyel és meleggel a lelkek éjszakáját I
visszaélés, de az erőszak, a terror olyan orgiá- nyilatkozott:
kat még sem ülhet ott, irint a nyilt szavazásBéke az apáknak, akik elégelik a maguk
— Isméi lem, hogy az ellenzék oldaláról tudnál, amitől n i hosszú nültből s r lefköze
életét a családi tűzhelyen a sarjadékokért, akiktommal senki sem tárgyalt a békéről, a mi réletbi közelmúltból is töven szerezhettünk igen szünkről senki sem fordult a többségi párthoz
ben megujulnak és béke az anyáknak, akiknek
glóriája mindig töviskoszoruból sugárzik ki 1 tanulságos faptíz'alaloka*. Minden műveli semmiféle béketervvel.
Béke a gyermeknek, akinek szeme csillagában
a jövendő mosolyog és aki ígéret arra, hogy
Az ellenzék békefeltételei.
amit a mult elrontott, ízt helyre fogja hozni a
Jövendői Béke nekik-, akiket a kirácsonyi
Budapest, december 24. (Budapesti tudósí- megalkotása, hogy az lehetetlenné tegye oly eseangyalhajnál csillogóbb szövedékkel füz össze tónk telefonjelentése.) Beavatott politikai körök- tek megismétlődését, mint amilyenek
legutóbb
a lélek és a vér s akiknek legtöbb jussuk van ben — amelyek igen közel állanak a miniszter- előfordultak Nagyatádon és Rétsdgon.
az angyalok énekéhez: hiszen minden ház, elnökhöz — azt beszélik, hogy Bethlen István
4. A nemzetgyűlés a legsürgősebb törvényahol gyermekek síivé dobog szülői sziveken, gtóf sz aktuális politikai kérdésekről olyképpen javaslatok letárgyalása után azonnal oszlattasBetlehem, amely fölött ott ragyog a pászto- nyilatkozott, hogy meg van arról győződve, sék fel és az uj választásokat a fenti pontok
rok csillaga I
hogy a nemzetgyűlés munkája teljesen meddő alapján tartsák meg.
Az ellenzék a feltételek betartásához ragaszBéke a jóknak, akik szenvednek a gonoszok azóta, amióta az ellenzék kivonult a parlamentkodik.
ből.
Bethlen
gról
meg
van
arról
győződve,
miatt, akik áldozftte* egy rettenetes tűzvésznek,
Feljelentét a rétsági mandétum
amely tiz év óta égeti az emberek világát, akik hogy ha a klotűr nem sikerűi, nem marad más
ügyében.
megvezekelnek nemcsak az eltemetett múltért, háire, minthogy a nemzetgyűlést feloszlassa.
A nemzetgyűlési képviselők ellenzéki csohárem a bö'ctőben rengő jöverdSéri is 1 Béke
A rétsági kerületben történtek miatt feljelenportjának
vezeiői közölt felmerült az a gondo- tést tettek a belügyminiszternél Baross János,
mindazoknak, akik gyógyítják a sebeket, akik
a türelem olajával enyhítik az égető fájdalma- lat, hogy békejobbot nyújtsanak a kormány- Szokdcs Andor, Létay Endre, Hegymegi Kiss
kat, akik h'lkitják a jajszavakat és tompítják a nak. Ehhez azonb?n a kCvetkező feltételedet ? Pál, azonkivüí Huszár Elemér és társai, mint
szitkokat 1 És béke azoknak is, akik égettek és köti:
a rétsági választókerület polgárai. A feljelentésgyújtogattak, akik uszítottak és gyűlöletet hir1. A választások titkossága
ben részle'esen tudomásíra hozták Rakovszky
dettek, akik nemcsak az idegenben nem ismer2. A választások tisztasága.
belügyminiszternek a rétsági választókerületben
tek rá az embertestvérre, hanem a lestvérben
3. A választási tönényekr.ek olyképpen való előfordult törvénytelen visszaéléseket.
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Jugoszláv—olasz egyezség Albánia felosztására.
Budapest, decnmber 24. Fiuméből jelenük:
Az albániai lázadás feltétlenül össze fog omJani, mert Anglia befolyása a törvényes Van
Noll kormány érdekében érvényesül s ennek
lett a következménye, higy Jugoszlávia
nem
támogatja többi az albán forradalmárokat. Ha
túloznak is azok az albán hirek, hogy Jugoszlávia fegyveresen támogatja Ahmed Zogult
béget annyi mindenesetre igaz, hogy az albániai mozgalom jugoszláv területen szerveződött
és Belgrádból kapott pénzügyi segítséget. FelIün5 jelenség, hogy a lázadok egyik vezére,
aki Zogul útin a legkimagaslóbb, Zena bég,
jugoszláv állampolgár.
Jugoszlávia rokons enve Ahmed Zogul fölkelése irányában azzal magvaráz ható, hogy az
agrárreform terén Ahmed Zogul egyetrt a jugoszláv ko; mánnyal. A belgrádi kormány politikája Van Njli elten ugyanolyan csapásokon
halad, min1 aminő módszerhez nyúlt a horvát
köztáriasági p rasztplrt ellen, nevezetesen, a
tiranai kormányt is bolsevista üzelmekkel vádolja meg. Valami igaz vol a do ogban, mert
Van Noli kezdetben közeledett a moszkvai
szovjetkormányhoz,
de aztán a tiranai angol
követ intésére szakított Moszkvával, ső' a szo/j tkormány követének kinevezéséhez nem járult
hozzá. Azzal is magára vonta Van No!i a jugoszláv kormány hiragját, hogy azokat a dél-

szláv területeket, amelyeknek lakossági túlnyomó részben albán, mint például a mitrovicai
és koszovói kerületeket, Albánia számára követeli
Olaszországgal már hánapok előtt megegyezett Pasics az albán kérdésben, még pedg oly
alapon, hogy egész Albániát fel kell osztani is
Olaszország kapja Valónál, Durazzót is Tiranát, Jugoszlávia pidlg Albánia északi
részit
Szkularival. Görögországnak szánták Albánia
dili részét, Argyrocastro városával együtt.
Ei a terv mindenesetre hosszú időt igényel
és nem oldható mag pillán ihyilag, hogy azonban megvalósítható legyen, be kell bizonyítani a világ előtt, hogy Albánia mint független államtényező lehetetlen s erre szövetkezett
PJS'CS miniszterelnök Mussoinival. Ennek az
uj balfeánprogramnak keresztül vitelébea számitoltak Anglia támogatására, de Anglia keresztülhúzta a tervet, nem annyira politikai okokból, mint inkább kapitalUzt km érdekből. Van
Nolinak ugyanis sikerült idejében felkelteni az
angol tőke érdeklődését a Tiraná'ó! északra terjedő ásványolajforrásck iránt s azoknak kiaknázására angol érdekeHségeknek koncessziókat
adott, hololt eredetileg amerikaiak akarták azokat elnvernyi. Ezért intette le az angol kormány Pasiciot, hogy szüntesse be az albániai
lázadók támogatását.

hitel.
H a d i k J á n o s gróf nyilatkozata a hitelakcióról.
Budapest, december 24. A hiteléletben mostohán kezelt kis és középiparosság, amelynek
száma Csonkamagyarország területén több mint
150.000-re rug, a mai kedvezőtlen gazdasági viszonyok között súlyos válságba jutott. Tegnap
befejeződtek azok a tárgyalások, amelyeket
Had k János gróf, az IOKSz e'nöke a kisipari
hitel ügyében foly a'ott az illetékes tényezőkkel. A tárgyalások eredménye ről Hadik János
gróf a következőket mondo'.ta :
— A közelmúltban az érdekeltek kérésére
Walkó Lajos kereskedelemügyi miniszter több
alkalommal ankétot hivitt egybe a hazai kis-,
közép- és kézmű vesiparossság hitelellátása
ügyében. Ez ankétok eredményeként egyértelműen alakult ki az a fefjgás, hogy a kisiparosság helyzetén javítani kell, mert az általános gazdasági pangás következtéb :n súlyos
válsággal küzd, termeivényeit képleien értékesíteni és igy igen sok szakmában üzemredukcióra, a segédek és segédmunkások ezreinek
elbocsátásira került a sor. Az iparosság helyzetét sulyosbitotla az a körülmény, hogy a
hiteléletbe egyáltalában nem volt bekapcsolva.

A pénzügyminiszter épp ugy, m'nt a kereskedelemügyi miniszter mél ányolta a kisipar
nehéz helyzetét és intervenciójukra a Pénzintézeti Központ vállalkozott a kisipart hitelakció visszleszámitolási hitelalapjának
biztosítására. A pénzügyminiszter kijelölésére az Iparosok Országos Központi Szövetkezete megbízást nyert az egész ország és Budapest főváros te ületén lakó kisiparosok hitelkérelmeinek elin'ézésére, mig az akcióba bekapcsolt
Kisipari Hitelintézet R T. a fővárosi iparosok
hitellel való ellátására kapott megbízást.
— A Pénzintézeti Központ a kölcsönök
folyósítása föltételéül kötötte ki, hogy a kihelyezett hiteleket valamilyen biztosítóintézet
utján biztosi sák. A Pénzintéze i Közpon tal
kötött megállipodás értelmében a P. K. jdentős összeget bocsit visszleszámitolísi hilel
formájában az IOKSz u'ján a kis-, középés kézmüvesiparosság rendelkezésére. A tárgyalás során igyekeztünk érvényt sierezni
anmk, h gy a hitel, amennyire az adott vlszo
nyok megengedik, a leh itő legolcsóbb legyen.
— E inek megfelelően a h telakció során folyó-

Magas vendégem volt.

rodott. A szellemek nem érzékenyek, nem vették
rossz néven, hogy nem tettem eleget a kívánságuknak s tovább is küldözgették az Értekezletekei és Térképezet eket. Most már azonban minden
használati utasítás nélkül, csak ugy privát gyönyörűségemre. Ami azt illeti, sok gyönyörűséget is
találtam bennük, de hasznukat egyszer se vettem,
mivel nem vagyok gyakorló politikus, a szellemek
pedig leginkább aktuális politikai kérdésekben adtak kéretlen nyilatkozatokat. Például a királykérdésre is nagyszerű kádenciát tudtak. Megoldódik
az magától, mint a Szellemi Ember tudatta velem,
csak éppen Rudolf trónörököst kell kiszabadítani
a budai vár titkos pincéjéből, ahová be van falazva. Annak pedig nagyon egyszerű módja van.
Csak az kell hozzá, hogy a miniszterelnök Szent
György nap éjszakáján hintse meg a titkos pince
falát olyan vizzel, amit kilenc hajnalon kilenc
csordakutnak a vizéből szedett. Ez pedig Budapesten tudvalevőleg nagyon könnyen keresztülvihető. Persze a titkos pince bejáratát is ismerni
kell s abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy erről is felvilágosítást adhatok a megküldött
tervrajz alapján, de majd csak akkor, ha a kérdés aktuális lesz. Van bennem annyi hazafiság,
hogy időelőtti leleplezéssel nem komplikálom a
helyzetet.
El lehet ezek után képzelni, hogy milyen nagy
volt az örömem, mikor valamelyik nap végre személyesen is megismerhettem a Szellemi Embert,
aki nagyon európai formák közt vizitelt. Nem
ajtó3tól rohant a házba, hanem beküldte a névjegyét. A névjegye egy tenyérnyi nagyságú deszkalap, nyolcágú csillagalakra kifaragva. Azért nyolcágú, mert a szellemektől kapta s a szellemek is
nyolcáguak, sőt az emberek is mind nyolcáguakká
válnak, ha megtisztulnak.

Irta Móra Ferenc.

Lehet annak vagy három esztendeje, hogy helybeli postával egy irkatáblára rajzolt térképet kaptam. Az volt föléje Írva: Európa centrifugális népei a babiloni torony összedülése óta, alul pedig
igy volt megnevezve a kartográfus: Szellemlátásból zajzolta Kiskos József Szellemi Ember. Cédula
is volt ráerősítve gombostűvel s azon a Szellemi
Ember arra kért a szellemek nevében, hogy küldjem el a centrifugális térképet a békekonferenciának. Nem vagyok éppen szivességtelen ember, de
ezt az egyet nem tehettem meg. Láttam, hogy a
békekonferencia anélkül is eléggé meg van keveredve, — nem mertem a lelkemre venni, hogy
még jobban megbolonditsam a Clemenceau és
Társai céget.
Két hét múlva megint kaptam a Szellemi Embertől egy küldeményt. Egy tizennégysoros értekezés volt benne arról, hogy a torontálmegyei
Kübekházát Árpád apánk idejében Tibetházának
hivták és azt egy Tibet nevü herceg alapította,
akinek Ázsiában még most is hatalmas birodalma
van. Persze ezt is „szellemlátásból" tudta a Szellemi Ember és megint csak a szellemek nevében
arra utasított, hogy a memorandumot küldjem el
Pékár Gyulának. Sajno3, megint udvariatlannak
kellett lennem. Turanizmussal elvi okokból nem
foglalkozom és igy a memorandumot se küldhettem el Pékár Gyulának. Be kellett érnie azzal,
hogy betettem a térkép mellé a kultúrpalota aktái
közé. Kissé szokatlan ügydarab ugyan, de a Kurtulpalota T. c. igazgatóságának volt cimezve s a
közvagyon kezelésében soha se lehet eléggé óvatos az ember.
Azóta a Szellemi Akták száma igen megszapo-

sítandó kölc.önök közül a jelzálog- és kézizáloj fedezettel biztosított kölcsönök 21.62
százalékos, a nyilt kölcsönök pedig 23.30 százalékos kimat mellett kerülnek folyósításra. A
P. K. a Nemzeti Bank kamatlába fölött 2 százalékkal (jelenleg 12 és fél plus 2), vagyis 14
| és fél s áralékért bocsátja a hitelt az IOKSz
rendelkezésére.
— Az egy-egy ipjrosnak nyújtandó kölciön
összegére nézve általános szabály, hogy egyegy iparosnak nyújtandó kölcsön összege 50
millió koronát meg nem haladhat. Kivételes
esetekben 150 millió korondig terjedhető hitelt
is engedélyezhet az IOKSz,
mig ez összegnél
nagyobb öjszegek folyósi ására csak igen rendkívüli esetekben kerülhet sor. A váltók 3 havi
lejáratra szólnak és legfeljebb két alkalommal
ujithatók meg, igy az iparosok 9 hónapos
hitelhez juthanak.
— A megállapodás szerint az Anker biztosító
a hitelekből behajthata'lan összegek 85 százalékáért szavatosságot vállal', mig a fennmaradó
15 százalékéri az IOKSz viseli a f .-lelósséget.
Ki kell emelnem, ho.y a kölcsönök megszervezése tekintetében döntő szerep jut az tparos: ságnak.
(
— A kisipari hi el akció megtere ntésével az
iparosságnak évtizedei sérelmei közül az IOKSzről szóló törvény megalkotásával egyetembei
ez év folyamán már a második nyert orvoslást.
Az IOKSz az akcióval kapcsolatos összes adminisztraiv teendőket minden külön költség
felszámítása nélkül végzi és amennyiben a tapasztalít azt bizonyítaná, hogy az önköltségek
a kontemplált 4 százaléknál alacsonyabbak, ugy
ezt is leszállítjuk.
A pápa influenzája miatt nem vehet
részt a szent é/ megnyitástn. M i este, a
Megváló születésének percében kellene Szent
Péter földi helytartójának, XI Pius pápának elhagynia a Vatikánt. Ilyenkor a pápa felszáll az
aranycirádákkal ékes Sedia Qesta Toriára, amelyet négy ünnepi ruhába öltözött bu olanti vesz
vállára. Igy viszik a pápát Sze,it Péter bazi ikájának ahhoz a bejáratához, amelyet szent
kapunak, Porta Sandának neveznek. Ez a
kapu állandóan be van falazva és minden 25
esztendőben egyszer, a szent év tartamán van
csak nyitva. A szent kapu elölt a pápa leszáll
a hordszékéből és a kezében levő aranysalapáccsal szimbolikusan ledönti a beLLzást. A
mostani jubileumi év huszonnegyedik az egyház
történetében. — Egy most érkezett hir szerint
a pipa a napokban influenzás lett s ez a körülmény lehetetlenné tes i, hogy most elhagyja
a Vatikánt. A pápi betegsége nem súlyos természetű, de megakadályozta öt abban, hogy
karácsony estéjén részivehessen a szent évet
megnyitó szertartáson.
•

A Szellemi Embernek egyelőre csak két ága
van, még pedig két kurta, tömzsi lába, amely nem
ért le a főidre, ahogy az íróasztalomnál álló nagy
székbe beletessékeltem. Szemre egészen normális
adóalanynak látszik a Szellemi Ember, akiről hamarosan kiderül, hogy fiatal korában asztalossegéd
volt. Kiváló „eszmetehelség"-én kivül ennek köszönhetjük, hogy Szellemi Ember lett belőle. Mert
ha csizmadia lett volna, akkor valószínűleg inkább politikai pályára lépett volna, amelyen korunkban több csizmadia csinált már szenzációs
karriért. A sikongató gyalu különös eszméket sugalt neki a műhely csöndjében s a gondolatai
lassankint olyan csavarmentesek lettek, mint a
gyalu nyomán lehulló forgácskigyók. Amit a gyalu
kezdett, azt bevégezték a könyvek, az asztaloslegény agyának csavarmeneteiben eleresztették
egymás kezét a betűk s egészen máskép fogództak össze, mint ahogy azelőtt voltak. Igy állt aztán elő a tökéletes Szellemi Ember, aki most elérkezettnek látja az időt arra, hogy a cselekvési
térhatásokat kiarányitsa magának.
Ezek saját szavai Kiskos József Szellemi Embernek s aki talán érthetetlennek találná őket, az ne
felejtse el, hogy az akadémiai tagokat se mindig
lehet megérteni. Én ugy tapasztaltam, hogy addig,
mig bele nem melegszik, a Szellemi Ember se
mond különösebb szamárságokat, mint a szalonokkultisták. Például mikor azt mondja, hogy minden ember két ember, egy költői, meg egy prózai,
az egészen elfogadható dualisztikus álláspont. S
talán még abban is van valami akceptálható, mikor azt fejtegeti, hogy Ádám idejében a költői
embert, vagyis a lelket huszonnégy láb és három
coll ördögi burok fogta körül, azonban már azóta
sokat haladtunk, mert most már az ördögi burok
csak öt láb. (Őnála ugyan csizmástól sincs há-
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A Máv. igazgatósága
be akarja szüntetni a budapesti Nyugati pályaudvart (?)
Szeged, december 24. (Sojdt tudósítónktól.) i
Beavatott helyen arról értesülünk, hogy az íllsmvasutak igazgatóság* azzal a hihetetlennek
hangzó tervvel fogla kőzik, bogy rövid időn belül
a Nyugati pályaudvart teljesen beszünteti, kikapcsolja a va uti forgalomból és ai épületet
átengedi a fő árosnak vásárcsarnok létesítésére.
A főváros egész vasúti forgalmát ebben az
esetben a Keleti pályaudvarra terelnék.
*
A Nyugati pályaudvar forgalmának fokozatos visszafejlesztését már néhány hónappal ezelőtt megkezdte * Máv. igazgatósága,
amikor a forgalom nsgyrészét a Keleti pályaudvarra terelte át és a Nyugati pályaudvart valósággal a szegedi vonstoir, valamint a
környékből jcvő úgynevezett kofavonatok helyi
pályaudvarává degradálta. Amikor ez a vissz-'ífejleszfé* megkeiOödöit, az érdekeltségek élénken tiltakoztak ellene, mert a pályaudvar forgalmának csökkenését a közeli mállók, éttermek, vendéglök és üzletek érzékenyen megsínylik, Most azonban a pályaudvar tervezett teljes
megszüntetése nemcsak a fővárosi érdekeltségeket sérti, hanem mindazokét a városokét is,
amelyek a budapes!—szegedi vonal mentén
fekszen k, Szeded, Kecskemét, Félegyháza, Kistelek, O^léd érdekeltek különösen ebben a kérdésben A Nyugati pályíudvtr megszüntetése j
esetén a Szeged felől érkező vonatok csak je- j
lf>
iAk.n.. döveszteséggel,
HAvps7tpcitf0ap! Kőbánya
KAhánvn teljes
ÍPIIPS meg
rnoar. !
leuéktnv
kerüléó^ei juthatnak el a Keleti pályaudvarra.
A budapest—szegedi vonsl mentén fekvő városok gazdasági és kereskedelmi érdekeltségei,
mi'el hetven évvel ezelőtt arra rendeikedtek be,
hegy árujuk a Nyugati pályaudvart érinti, kiszámíthatatlan veszteségeket szenvednek a pályaudvar megszüntetése esetén.
Van ugyan néhány olyan külföldi nagyváros,
amelyekben centrális pályaudvar van, ez azonban — mint például Lipcsében is — a város
szivében fekszik, nem pedig a perifériákon, mint
a Keleíi pályaudvar, amely semmi esetre sem
alkalmas arra, hogy odatereljék a hatalmas kiterjídésü magyar főváros teljes vasu'l forgalmát. Berlinben ugy oldották meg a kérdést,
hogy a pályaudvarokat összekapcsolták egymással, a kapcsoló vonalakkal behálózták &
város egész területét ugy, hogy mindenki ott
abban a városrészben szálliut fel, vagy le, ahol
akar.
A vasutigazgatóság hihetetlennek látszó terve
a lehető legszerencsétlenebb megoldást jelentené és amennyiben tényleg komolyan foglalkoznak a terv megvalósitásántk a gondolatával,
az egy ujabb fejese e lenne annak a hanyatlásnak, amelyet a bécii lapok már évek óta kár-

örvendve „Budapest elfalusissitása" cim s'att
regisztrálnak. Azok, akiknek az agyában ez a
lehetetlen terv megszületett, ugy látszik nem
számolnak azzal, hegy a forgalomnak természetes elffeltételei vanntk és meg akarják lövésiteni a jelenlegi visszafejlesztett forgalom természetellenes állapotát. Köztudomásu, hogy a háború előtt a szeged—budapesti vonalon naponta
három gyors- és öt személyvonat-pár közlekedett és valamennyi a Nyugati pályaudvarra futóit be, vagy ennan indult ki. A Nyugati
pályaudvarról indultak a marcheggi, a zsolnii
és a németországi vonatok is. Igaz, hogy ezeken a vonalakon a forgalom ezidőszerint minimálisra redukálódott, azonban annak kellene

lenni a természetes törekvésnek, hogy a forgalom minden vonalon teljes mértékben helyreálljon é? erre ^ cseh kereskedelmi és forgalmi
tárgyalások januárban töriénő megindításával
meg is van a remény. Ebben az esetben leheteilsnség elképzelni is, hogy a Keleti pálvaudtf: r, air.e'y már ma is túlterhelt, ltbony* iithasxa a forgalmat.
Az államvasutak igazgatóságának tervéről
szóló hírt csak fenntartással közöljük, azonban
mindenesetre szükségesnek tartanánk, hogy ugy
Szeged, mint a vonrlmenti városok érdekeltségei már most állást foglaljanak a leghatározottabb formában
ellene, ne hegy befejezett
fények elé állitza őket a MÁV, mert akkor már
nem lehet az elhamarkodott intézkedés kiszámíthatatlanul káros következményeit jóvátenni.

Adóreformok.

Az adózó közönség a pénzügyminiszter régi adótételeket fokozták, hanem abban is,
költségvetési expozéjából értesült, hogy a hogy ujabb adónemek kreálásával az adózók
jelenlegi adórendszer — számtalan hibája teherviselőképességét fokozottabb mértékben
miatt — újból reformra szorul. Hiszen a vették igénybe, másrészt az adóalapok kijelenlegi adórendszer még alig néhány éves nyomozását és azok ellenőrzését külön erre
és éppen azt célozta, hogy a régi hibákat a célra szolgáló hivatali apparátus szervezékiküszöbölje, az eljárást egyszerűsítse és az sével, valamint szigorú büntető szankciók
adótörvények labirintusát áttekinthetővé tegye. felállításával biztosították.
Az utóbbi években talán valamennyi pénzA most kilátásba helyezett reform azonban
ügyminisztert ez ez ideális cél vezette, de a nem szándékozik az adóterhet fokozni, mert a
mpnrpfnrmált adórendszert
nHnrpnH«!7Prt n7
iempt pénzügyminiszter
DPnziinvmini^/tpr mp/iilplóco
megreformált
az ntnrl
utód ismét
megítélése cTorínl
szerint »a gazdasági élet ujabb adóterheket már nem bir
csak hibásnak találta.
Az eddigi tapasztalatok szerint az ilyen el, hanem kiziyólag az adóterhek igazságoadóreformok egyúttal az adóterhek emelésé- sább és arányosabb elosztását, valamint a
vel jártak, ami természetesen nem speciális kezelés egyszerűsítését és az eljárás gyorsímagyar jelenség. Hiszen a pénzügyi politika tását célozza.
utjai ebben a tekintetben egész Európában
Tagadhatatlan, hogy ezen a téren sok a
meglehetősen egy irányban haladtak, mert a reformálni való. Mai adórendszerünk alapovilágháború gazdasági hatásai mindenhol az san ki van építve abban az irányban, hogy
állami kiadások hihetetlen mértékű megnöve- az adóalapoknak a legteljesebb részletességkedésében nyilvánultak meg.Az állami kiadások gel és legnagyobb pontossággal való megrohamos növekedésének pedig szükségszerű állapítása biztosítva legyen. Sőt ezen a téren
következménye, hogy az ilymódon előálló talán tul is megy azon a határon, amely a
szükségletek fedezésére az állam fokozott kincstár jogos érdekeinek biztosítására elemértékben veszi igénybe a magángazdaságok gendő, mert ma tulajdonképen minden adózó
tökéletes jövedéki felügyelet alá van helyezve,amely
jövedelmét és vagyoni erejét.
felügyelet
kutatási jogát példátlanul bizonytalan
Ez a tendencia nálunk falán fokozottabb
mértékben érvényesült és a háború szeren- és szűkszavú szabályok korlátozzák, mig az
csétlen befejezése, valamint a békeszerződés adózók jogainak védelme vajmi csekély mértékfolytán az országra nehezedő jóvátételi ter- ben van biztosítva.
hek súlya az adózás problémáját egészen
Ez a rendszer természetesen számtalan
más irányba szorította, semmint ezt a háború panaszra ad okot, mert az adózók zaklatást
folyamán előre látni lehetett volna. Ily körűimé- í látnak a pénzügyi közegek minden ténykedények között a háború utáni évek pénzügyi poli- sében, hololt ezeknek az eljárása a legtöbb
tikája nálunk is az adóterhek folytonos eme- esetben teljesen törvényes, csak épen a törlésével operált. Az adóterheknek ez az eme- vényből hiányoznak azok o korlátok, amelyek
lése nem csupán abban nyilvánult, hogy a az állampolgárok jogai megvédése céljából
elkerülhetetlenül szükségesek volnának. Kétségtelen, hogy ez a hiány pénzügyi
politikai
rom.) Hanem mikor kijelenti, hogy az én szellemi huszonnégy betűből áll a magyar ábécé.
szempontból is súlyos hiba, mert a magas
órám egynegyed hetet mutat és egy perccel se
— Biztos?
adóknál is ellenszenvesebb az a rendszer,
többet, akkor kénytelen vagyok kijelenteni, hogy ezt
— Mint vasárnap a mise. Maga az Úristen adta amelyben az adózó teljesen ki van szolgálnem értem.
ezt nekem tudtomra, aki matikailag a napban tatva a pénzügyi közegek önkényének. Annyi
— Egyszerű pedig az, — mondja fölényesen és lakik, azért van ott akkora fényesség, hogy nem volt és részben jogos panasz volt már e
ahogy előadja, valóban egyszerű. A szellemi világ birja ki más szem, csak az enyém.
Azt sejtettem, hogy ez a matikailag annyit tesz, mialt, hogy az ellenőrzési jognak pontos
fövényórájának számlapján tizenkét számjegy van.
Ha a mutató eléri a tizenkettőt, akkor beáll a mint matematikailag. Ez a tudomány pedig nekem kodifikálása a legközelebbi adóreform körészellemi világ. Egyelőre azonban még ettől messze gyönge oldalam, azért elejtettem ezt a témát. ből ki nem maradhat.
vagyunk, mert csak a Kossuth apánk órája muta- Inkább megkérdeztem a Szellemi Embert, mivel
Hasonlókép itt volna az ideje, hogy az adótott pont nyolcat. 0, Kiskos József ugyan már ezt lehetek szolgálatára.
törvények tömkelegét valami világos, áttekintis meghaladta öt perccel, de a föbbi halandók még
Kivett a kebeléből egy csomó irkalevelet.
meg se közelitették. Például Bethlen István mi— Majd megtudja uraságod, ha ezt elolvassa. hető rendszerbe foglalják, mert ma az adójog
niszterelnök szellemórája csak félhetet mutat. De
Ürgetem forgatom az üres lapokat, aztán vissza- valóságos titkos tudomány, amit a laikusok
meg sem tanulhatnak és csak akkor szerezazért ne nyugtalankodjék a miniszterelnök, mert adom neki.
nek tudomást bizonyos rendelkezések létezéGömbös Gyula még a hat órát se érte el, sót van
— Nem Iátok én ezeken semmit se.
olyan politikus is, akinél nincs ki a háromfertály
— Azt elhiszen, — kacsint ravaszul. — Ez séről, amikor már súlyos bírságot kell fizetntök
— hatra.
szellem-téntával van irva, mert a próza-ténta nem valamely előirt kötelesség elmulasztása miatt.
Ha már igy belejöttünk a politizálásba, meg- fogja a szellemi eszméket. De ha ezt a könyvet Az adótörvények szerkesztői szigoruangragaszkérdeztem magas vendégemet, hogy a társadalmi kinyomatom, akkor Magyarország visszakapja a kodnak a régi formákhoz és minden egyes
nemzetek közt a vezérséget. Nem kell hozzá más, adótörvényben külön-külön szabályozzák az
békét helyre lehetne-e valahogy kalapálni.
— Annál semmi se könnyebb! — legyintett a csak egy becsületes könyvkiadó s azért jöttem illető adónemre vonatkozó kivetési eljárást.
nagy gondolkodók fölényes nyugalmával. — Nem uraságodhoz, mint ténybeli szakoshoz, hogy ajánl- Ez a sokféle szabályozás azután valódi melegkell hozzá egyéb, csak elő kell állítani a szellemizsidót. jon nekem ilyent.
Nagyon elszomorodott, mikor megmondtam neki, ágya minden zavarnak. Pedig igazán nem
— No? — mondom meglepődve —, hát maga
hogy én ilyent nem ismerek. Meg akartam vi- volna nehéz az adókivetési eljárás minden
szereti a zsidókat?
kérdését egységes kódexben szabályozni, —
— Nem —, csóválta mosolyogva a fejét —, gasztalni.
— Kérem, sűrűn szoktak önnek szellemlátásai hasonlóan a polgári, vagy bűnvádi perrenda mai izraelitákat nem szeretem, mert elhagytartáshoz —, amelynek szabályai azután minden
ták a kiválasztott nép útját és nagyon el- lenni?
— Hogyne, minden héten. Karácsony napján is adónemnél egyformán alkalmazást nyernének.
grófosodtak. A szellemi zsidó, az egészen más.
Azt ugy kell létrehozni, hogy a test keresztény várom az Urat.
Ilyen egységes szabályozás mellett nem volna
legyen, de az eszmei szellem Mózes hitű. Ha ez
— No hát akkor legjobb lesz at'ói kérni egy lehetséges, hogy például a könyvvizsgálat
megtörténik, akkor hazánk még négyszázhetvenhat becsületes könyvkiadó céget.
esztendeig fog virágozni.
Ebben váltunk el s most már várjuk ki türe- 3 nelra k, end ®' és ,f I !.^„ feltételeit és fogar.atositásálemmel, megjelenik-e az a könyv,
amelyik
Magyarmodjat
otfele törvény,
otfelekep szabályozza.
— Mért éppen addig ?
JL X. i.mi.2
K Li. JL\ £ r £ .
A liorooi
I/1«I A n»nlnnnlf\AA
.. 1 ^
AzA T eljárási
jog1 /\ rrkülönválasztása
után
az —
— Mert akkor vége iesz a mostani világnak. Az országot a nemzetek vezérévé teszi. Attól függ,
egyes adótörvények csak az anyagi jogot
emberiség huszonnégyszáz esztendeig él, mert , ismer e a jó isten becsületes könyvkiadót.
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tartalmaznák és ez bizonyára nagyban előmoz- nosak a jövedelem, kereseti és társulali ad»dítaná, hogy itt is gondosabb és logikusabb nal. Ezen a téren tehát szintén fontos reforszabályozás érvényesüljön. Bizonyára nem mok szükségesek, mert igy nemcsak áttekinttörténne meg az az anomália, amely ma fenn- hetőbbek lesznek az anyagi jog szabályai,
áll, hogy az adóalap kiszámítása az egyes hanem az adóteher igazságos és arányos eladón nmeknél egymástól teljesen eltérő szabályok osztása is könnyebben megvalósítható.
szerint történik. A jövedelemadó-törvény pl.
Mindez, amit felsoroltam, csupán azokat a
egészen máskép szabályozza a tiszta jövede- főpontokat jelöli meg, ahol a reformálás szüklem kiszámítását, mint a kereseti adótörvény, ségét gyakorlati okok támogatják. Egész különaminek azután az a következménye, hogy álló probléma ezenkívül az adókezelés egyugyanannál az adózónál két különféle tiszta szerűsítése, mert a mai kezelés mellett teljesen
jövedelem mutatkozik eredmény gyanánt, lehetetlen a adózóktól pontos fizetést kívánni,
aszerint, hogy a jövedelemadó-törvény, vagy hiszen a legtöbb esetben még az év végén
pedig a kereseti adótörvény szerint számítót* sem lehet az összes adókat előírni a főkönytuk-e a jövedelmet. Még nagyobb azután a vekben és igy az adózók arról sem szerezkülönbség, ha ugyanezen adatok alapján a hetnek pontos tudomást, hogy tulajdonképen
társulati adótörvény szabályai szerint számít- mennyi tartozásuk van. Ez a rendszer egyejuk ki a tiszta jövedelmet. Ez a helyzet éppen nesen rászoktatja az adózókat a kés'.ddmes
az adómorál szempontjából teljesen tarthatat- fizetésre. Ennek a visszás helyzetnek a meglan, meri az ilyen rendszer mellett az adó szüntetése egyformán érdeke a államkincsnagysága végeredményében a kereseti tevé- tárnak, mint az adófizetőknek.
kenység külső formájától függ és az egyéni
Végeredményében pedig leszögezhetjük,
cég jövedelmét egész máskép számítják ki, hogy ennek a reformnak is csak akkor látják
mint a társas cég jövedelmét. Ezenkívül el- hasznát az adózók, ha elsősorban a gyakorméletileg is nehéz indokolni, hogy a bruttó lati élet követelményeit tartják szem előtt.
bevételből levonható lételek miért nem azoDr. Szekerke Lajos
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és a város mindenben követi az állam pél] dáiát.
i Ettől elfekintve, a városi tisztviselők mégis
• örülnek a karácsonynak, szokásból éi ösztönösen örülnek.
A polgármester is örül. Ünnepi hangulatban
intézi ei a hozzá bekopogtató felek ügyes! bajos dolgait és szabad perceiben szivarjának
! kék füstjét szemlélgeti. Talán azt akarja kiolvasni belőle, hogy mit hoz számára a kis
Jézus ?
De azért nem nagyon haragszik, amikorkérdéseinkkel megzavarjuk szivarfflst-álmait, söt
a megelégedettség hangján válaszol rájuk,
mondván:
—• Az elmúlt évben elért közigazgatási eredményekkel eléggé meg vagyok elégedve, mert
nem túlzok, ba azt mondom, hogy többet csináltunk ebben az esztendőben, mint akármelyik békeévben. Csupán az fáj, bogy a végzett munka legnagyobb részét felemésztették a
háborús idők rongálódásai, de azért a város
szociális kötelezettségének is igyekezett eleget
tenni és mondhatom, bogy Szeged városa többet segitett a lakásínségen, mint bármely más
magyar város, a fővárost is beleszámítva, pedig sz állam minden pénzét úgyszólván a budapesti lakásínség megszűntetésére fordítja.
A szegedi lakáshiányon uj lakótelepek létesítésével segiiet ünk leginkább és kiderült, hogy
Megakadályozzák a munkások kulturális előadásainak megtartását.
az örökbérletbe kiadott telkekből álló telepek
célszerűbbek a földbirtok törvény örökváltság
Szeged, december 24. (Saját tudósítónktól.) kek iránt, hanem az egyesület még
határozott
telkeinél is, mert a város kieszközöli*, hogy a
Nem ismeretlen az olvasó elölt az a nagyje- akadályokkal is találkozik
munkájában.
|
telekbérlők építési hielt is kapjanak telkeikre.
lentőségű kulturális és szociális munka, atneA
telepek termeföldeken teiülnek el, igy a lakók
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egyesület
délutánonlyet a szegedi szervezett munkások az úgyudvaruk
mezőgazdasági jövedelméből is megként
mesedélutánokat
rendez,
amelyeken
nagy
nevezett ,Munkások Gyermekbarát Egyesületén"
élhetnek.
Ereken
a telepeken nyolcszáz szegedi
belül kifejtenek. Minden hatósági támogatás siámmmal jelennek meg az elhagyott kisgyercsalád jutott hajlékhoz.
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két év etőtt méltá- i
— A város kulturális téren is megtette köron külön strandfürdőt létesítetted és mintegy \ "V®11? 18 ezt a " eve , 10 munkát és az eiöadá- telességét. A szinház épületét rendbe ozattuk,
ok
negyven fővárosi és szegedi beteges munkás- ; »
és mesedélutánok céljaira engedélyezte a megfelelő anyagi seatséget adtunk az igazgagyermeket nyaraltattak a nyári hónapokon át. ? Szent György-u'cii elemi iskola tornatermét. tónak, megtettük a szükséges lépéseket az egyeKörülbelül egy hónappal ezelőtt erélyes mui- I to tágas, timxta helyiségöerm "var atanul és i tem végleges építkezései érdekében, jelentékeny
káva! uj akció ta kezdtek a szervezett mu tká- t eredménnyel működhetett az egyesület. Most mértékben támogattuk ugy az egyetemi intézeazután ezeket a mesedélutánokat az idei szesok, illetve a Gyermekbarát Egyesület.
teket, mint az egyetem ifjúságát.
Fölhívták a szegedi polgárságot, hogy a zonban is meg akarta kezdeni az egyesület.
— Mást nem mondhatok hirtelen az elmúlt
munkáiság mellett — amely amúgy is min- Jelentkeztek is az iskola vezetőségénél, ahol
dig teljesíti kötelességét az áldozatkészség leg- ahol azonban azt a meglepő választ kspták, évről, talán nincs is több mondanivaló róla,
mesizibb határáig — járuljon hozzá ahhoz, hogy a mesedélutánok céljaira nem vehetik | hiszen rendben folytak a dolgok, a városi hikarácsonyra fel tudják ruházni a teljesen sze- igénybe a tornatermet, hanem előbb a tanács vatalok és intézmények általában kif gástalanul
! működlek.
engedélyét
kell. kikérniök.
gény, beteges is elhagyott munkásgyermekeket. . ujabb
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— Hát a jövő évről mi a véleménye? —
Ennek az akciónak meg is lett az eredméiye, 8 " J hangozta ták hogy udomásuk szerűt
kérdeztük.
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— A jövő évben három súlyos városi kérdés
karácsony előtti napokban mintegy harmincöt
^dilyt. \ i tn^yben
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megold srr: A gázgyár,
egyeiera végd d !
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barát Egyesület. Mindenik gyermek teljesen
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közül nem tudom, melyik a legfontosabb? A
uj ruhát kapott, de voltak olyanok is, akik a : egyetlen hatóság részéről sem hangzó t el ed- : tnnyai vasuttervek teljes megvalósítására a jövő
természetbeni adományokból ezen felül raég ; dig kifogás működésűk, a gyermeknevelés ellen,
évben természetesen! nem lehel gondolni, mert
használt, de jókarban lévő ruhákat kaptak. Az a tanács engedélye ma is érvényben van. A a város nem vehet fel kü földi kölcsönt, anélnevelő
hatású
előadásokat
azonban
ennek
elleegyesület természetesen cipővel is ellátta azokül pedig lehetetlen egy év alatt felépíteni a
kat a gyermekeket, akik még a decemberi hi- nére sem kezdhették meg a munkások az is- í vasutat. A külfö di kölcsön felvételének pedig
kola
mgytermében,
hanem
az
anugy
is
sádegben is mezítláb, vagy legfeljebb gyönge
padt, beteges gyermekeket be kellett vinni az | az az akadálya, hogy a külföldi pénzcsoportok
nyári siandálban kénytelenek járni.
egészségtelen levegőjű, szűk és sőtit
Munkás- csak ugy adnak pénzt, ha azt betáblázhatják a
Érdekes egyébként, hogy a harmincöt gyer- otthonba. A város tanácsálak kötelessége gon- város ingatlan földbirtokba. A földbirtokreformmek felruházásához nem kellett olyan nigy doskodni ezekről a nagyjelentőségű kulturális j törvény azo.iban ezt lehetetlenné teszi. Igy teösszegű készpénz, mint azt gondolni lehetne. A elő:dásokról és — ha mást nem ad — leg- hát kénytelenek leszünk erőink határain belül
munkátok, söt az egyes gyárosok áldozatkész- alább adja vissza a tágas is tiszta torna- fokozatosan építeni, de igy leg.Iább megmeBige lehetővé tette azt, hogy a készpénzen vá' nekülünk a kamatos pénz ől.
tprmpt
sárolt ruhák nex kerültek többe tizenötmillió- •!
" — A gázgyár sorsát illetőleg majd meglátjuk,
nál. Ei az aránylag kicsi összeg ugy állott f
Karácsony másodnapján egyébként szép ün- hogy mit rejt méhében a jövő.
elő, hogy az egyesület kedvezményes áron sze- népség lesz az Munkásotthonban. Megtartjuk a
— Az egyetem végleges elhelyezését biztoszokásos karácsonyfa-ünnepet, amely alkalom- sítottnak látom. A miniszterelnök határozott
rezhette be az any got, a munkások pedig tel
jesen ingyen varrták meg is kiszitettik el a í mai minden kisgyermek ajándékban részesül, igéretét birjuk. Rövidesen megalakul majd az
kis ruhákat. A munkások tehát erejük és er- mig a gyermekik különböző kis darabokat, egyetemi építkezési bizottság a kormány, a vászényük teljes megfeszítésével dolgoznak saját, játékokat adnak elö. Az ünnepségen fog be- • ros és az egyetem képviselőiből. Ez a bizottlerongyolódott gyermekeik föntarlésán és min- mutatkozni a munkások „Gyermekdalárdája
< ság készíti el az építési programot,
dent elkövetnek, hogy az elhagyott kisgyerme- amely ugyancsak az egyesület nevelő munkája t — Milyen politikai változásokat vár a polkeket kulturális nevelisbea is részesítsék. Ezzel közben alakult és fejlCdölt ki annyira, hogy
gármester ur a jövő évben? — kérdeztük.
szemben a szegedi hatóságok nem csak hogy ma már a kis 6—10 éve* gyermekek énekük— É i kérem nem politizálok. Ebben a tenemtörődömsiggel viseltetnek a munkásgyerme- kel a nyilvánosság elé lépnek.
kintetben osztom Anatole Francé véleményét,
] amely szerint lényegbeli változás még a rendszerváltozástól sem várható.
— Mit kiván polgármester ur a város kö*
zönségének a jövő évre?
Szeged, december 24. (Sóját
tudósilónktól.) Ígérete és örömet ajándékoz talán még annak
; — Jobb gazdasági körülményeket. Ebben
Szerdán mindenkinek mosolygós volt arca és is, aki nem hisz benne.
M—r.
minden szemben a várakozás öröme kacérkoA városházán is ünnepélyes volt a hangulat. minden ió b'nnfoiílaltatik.

A munkások harmincöt munkásgyermeket ruháztak föl karácsonyra.

Karácsonyi intervju a polgármesterrel.

dott. Mindenki a közeledő estére gondott, amely
a legszentebb az év valamennyi estéje között,
mert a téli éjszakán fehérszárnyú angyalok
szállingóznak és a szeretet csillogó, cs lingelö
karácsonyfáit hordják szét a nagy világban. A
kar ezonyi csilingelés beiölti «zt a nyöszörgő,
zakatoló világot és egészen mosolygósra változik a legelkényszeredetiebb arc is. Mert ígéret a karácsony, a megvá tás gyönyörűséges

A munka csak ugy immel-ámmal folyt, az
akták pihentek az asztalokon és a tisztviselők
pedig arról ábrándoztak, hogy kinek mit hoz
a Jézuska ? Az első csalódás fölött nehéz szívvel bár, de napirendre tértek. Nem kaptak
semmi karácsonyi jutalmat munkaadó gazdájuktól, a nemes várostól. Pedig volt szó róla,
bogy kapnak, ha mást nem, hát előleget. De
hát az állam nem adott az állam cselédjeinek
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Piroska Jánost ártatlannak tartják Csongrádon.
Parasztbál lesz a halálbál évfordulóján a Magyar Királyban. — Uj bizonyítékok. —
Három csöndes sir a csongrádi temetőben.
Csongrád, december 24. (A Szeged kiküldött
munkatársától.) Amikor ezek a sorok az o vasó
elé kerülnek, pontosan egy esztendő írult el
azóta, hogy 1923 karácsony éjszakáján, pontosan éjfélkor egy bomba robbant föl Csongrádon. A Magyar Király tágas báltermében
Farkas Balázs cigányprímás a francia négyes
bevezető tak'usait intonálta és a mosolygó
fehérruhás leányok frakkos táncosuk karján
éppen pá okba f jlődtek. Vis á vis-t kerestek.
Akkor bomba hullott a mosolygó táncosok
közé és ma a csongrádi temetőben az évfordulón csöndesen fekszik egy diákgyerek,
aki táncolt, egy prímás, aki hegedül' és egy
egyszerű cselédleány, aki dolgozott. És egy év
multán huszonnégyen
érzik még mindig a
szilánkokat fáradt és megron'ott testükben. És
egy év multán a szörnyű merényletnek —
még nincsenek tettesei.
Egy évvel ezelőtt első voltam, aki megjelent
a rettenetes helyszínen, és első vo tam, aki
először látta a kétségbeesésben megőszült fejeket, ahogy a véres, halálcsterem körül —
szinte nosztalgiásan — vándoroltak, mintha
keresnének valamit. Keményre fagyott hatalmas hóban vágtattunk a szánkón az éjszakában. A csongrád—szentesi Tisza-híd után
Csongrád felé, különös és t tokzatos tüzek
lángoltak az ég felé. A fekete éjszakában,
ahogy a lovak egyre köze ebb vitték a szánkót a halálos városhoz, ugy rémiéit, mintha
égne. Fölgyújtották a várost, súgta ez a halálos hangulat és ez a hangulat egyre neheiebb
lett, ahogy közeledtünk a házakhoz.
A házak között tűnt elő, hogy a disznótorok kezdetén pörkölik a disznókat a lángokon.
Egy év multán, ahogy egyre közeledünk a
városhoz, ismét az ég felé lángofnsk nagy
vörös tüzek. Csongrád nagy (orra készül.

A pincér teát hoz. Meg egy újságot. Az
A Nép-e\. Kezembe adja.
— Más újság nincs? — kérdem.
— Csak A Nép-et tartjuk — mondja. Más
nem kell, nem olvas itt más újságot
senki...
Aztfn ezt mondja a pincér:
— Csönd van itt most kérem. Mindenki
várta a szolnoki Ítéletet. Tudta mindenki. Most
már nem is beszélünk róla.
Három fiatalember nyit be az ajtfn. Piroska
György és Sági Rókus. Egy pohár bort kérnek. Hárman-négyen köréjük gyűlnek. Halkan

beszélnek. Aztán odaszólnak a pincérnek. Golyókat hoz a pincér meg fabábukat. Piroska
György és Sígi Rókus dákót választanak és
játszani kezdenek. A kalap a fejükön, fehér
sál Pi;oska nyakán.
Néhány legény köréjük gyül. Nézik a játékoka'.
— Jó formában vagy Gyurka, mond;a az
egyik. Piroska nem felel.
— Fél óra múlva kész a partié. A Gyurka
győzött. Ötszáz point háromszázhúsz ellen.
— Szervusz, mondja' Piroska Ságinak.
Kis bundájukért mennek. Delet harangoznak. Azt mondja Sígi:
— Fizetni 1
Kiisszák az utolsó kortyot. Aztán becsapják
az ajtót.

Parasztbál lesz az évfordulón.

húzódik meg az államrendőrség. Dr. Krisziinkovich
Antal rendőrtanácsos van a csongrádi rendőrség
élén, aki 1922-ben Győrben a képviselőválasztások idején, néhány vokssal kisebbségben maradt
Hegyeshaimy Lajossal szemben. Most okos előrelátással és körültekintéssel őrködik Csongrád
rendje fölött. Most már van államrendőrség Csongrádon. A bombamerénylet után.
Kedves közvetlenséggel fogad. Bocsánatot kér,
hogy várakoztatott. Templomban volt, a nagymisén.
— A legteljesebb rend és nyugalom uralkodik
most Csongrádon, mondja. Az tény, hogy vannak
bizonyos jobb- és baloldali szélsőségek, de a nyugodt, higgadt elem féken tudja tartani a szélsőségeket. Az intelligencia távol tarja magát minden
ilyen mozgalomtól és ezek azok, akik dolgoznak.
Az kétségtelen, hogy a jobboldali végletek emberei
magukra maradtak egy jelentéktelen csoportban
és sehol sem találtak megértő lelkekre.
— Mikor augusztusban kirendeltek ide, erélyes
intézkedésekkel és súlyos büntetésekkel kellett
operálnom, mert egyes körök a legmesszebbmenő
.Bizonyos elemek
averzióval, sőt határozott ellenszenvvel fogadták
szembehelyezkedtek a rendőrséggel!" az államrendőrséget. Mindennaposak voltak az
A járásbíróságon, ahol a rendőrtisztek a nyo- első időben az ellenszegülések, mindennaposak volmozást megkezdték, annak a szobának az ajtaján tak a rendőrközegekkel való szembeszállások. Ellenséget láttak a rendőrségben, nem akarták resegy névjegy:
pektálni az intézkedéseket. Ma azonban már az
Domonkos István
a helyzet, hogy mindenki bizik bennünk és tudja,
járásbirósági elnök.
hogy nem akarunk mást, mint a föltétlen rendet
Ahol táncoltak és ahol a bomba robbant
Távolabb a kis ház, ahol a kihallgatások voltak. biztosítani.
Az utcák néptelenek és havasak. Csönd van A csendőrök pipálnak és csöndesen beszélgetnek.
— Bizonyos elemek először gyakran követmindenütt, a Szent Háromság-szobor körül Nyugalom van.
tek el hatóságsértéseket és ezért minden esetfiatal leányok gyűjtenek dideregve a szegények
Augusztus óta rendőrkapitányságot rendelt ki ben a legszigorúbb büntetést statuáltuk. Megkarácsonyfájához. Csönd van és egy szekér Csongrádra a belügyminiszter. A merénylet idején büntettük őket 500.000-1,000.000 koronára. Ma
sem zörög, A boltokból kinéznek a boltosok. csak csendőrök voltak. Szegedről kellett rendőrö- azonban már csak elvétve fordulnak elő ilyen
Ez Csongrád, egy év után kihaltságában és ket hozni. A nagytemplom mögött földszintes házban jelenségek.
némaságában.
„Piroska Jánost a csongrádi társadalom ártatlannak tartja,"
A Magyar Király ugy áll változatlanul a
Csemegi-u'ca sarkin, mint akkor. Csak a nagy
Azután igy folytatta Krisztinkovich rtndőr- teleket, Tömörkényt stb„ hogy oda is elvigyék
emeleti ablakokat csináltatták be. Homályosak. tanácsos.
a kulturát.
Az oldalfronton most is ott van a tábla:
— Piroskáék és a többi vádlott is itthon
Héjjas Iván Csongrádon.
„Csongrádi Gazdasági Egyesület."
A vasárnap déli korzón találkoztam Piroska
van. Sétálnak a korzón és csöndesek. PaszFönt az emeleten egy öregasszony bóbiskol. A szive viselkednek, különösen a legutolsó időben. Jánossal. Két lánnyal sétált. Beszélgettek csöndesen
Érdekes egyébként, hogy a szolnoki főtárgyalás
folyosó tiszta. Egy év előtt itt folyt a vér. Itt Piroska János állandóan és magántársaságokután
Gömbösék nagy fajvédő gyűlést akartak
voltak az asztalok sárosan és véresen és a ban is hangoztatja, hogy ő teljesen ártatlan és
kidobált székek összetörve. A székek közt távol áll a merénylettől. A fölmentő i:éet után Csongrádon tartani. Ez nem sikerült, mivel néhány
fiatalemberen kivül senkit sem tuátak megnyerni,
vattacomók, ruhafoszlányok, amik leszakadtak gyakran jöttek Cssze, itt-amott megbeszélése- hogy
vegyen részt a gyűlésen. Majd november
a fehér ruhákról. A menekülés, a pánik ket tartottak, de a legu olsó hetekben már el- 29 ére terveztek egy gyűlést, amelyen Héjjas Iván
nyomai. Most tiszta a folyosó. Egy rossz bil- maradoznak ezek az összejövetelek. Érdekes is részt vett volna, de ettől a tervtől elállottak.
egyébként, hogy Csongrádon
tulajdonképpen Csak egy kis csoport jelent volna meg a gyűlésen.
liárdasztal a sarokban.
A halálterem ajtaja bezárva. Kis tábla rajta: nincs is ÉME szervezet. A szentesiekhez A csongrádi rendőrségnek különben az az állástartoznak és Csongrádon mind e mai napig pontja, hogy Csongrádon még nincs olyan han„Hubert János oki. tánctanár
tánctanfolyama."
gulat, hogy nyilvános politikai gyűléseket lehetne
A mellékajtón a régi tábla: Csongrádi Keres- nem alakították meg a fiókot.
Rátértünk ezután a szolnoki főtárgyalásra és itt engedélyezni.
kedők Egylete. Kicsi asztalod a kis szobában :
Voltak legutóbb olyan tervek is, hogy karácsony
a
rendőrtanácsos
ezt az érdekes kijelentést tette: másodnapján,
itt volt egy év előtt a ruhatár. Most nincs
az évfordulón, emlékünnepélyt akar— Piroska János főhadnagyot az egész nak rendezni a szerencsétlen áldozatok emlékére,
senki benne.
csongrádi társadalom ártatlannak tartja. Ö de a higgadtabbak szavára elállottak ettől a tervtől.
— Nem járnak ide, — mondják.
komolyabb és müvészlelkületü fiu. Higgadtabb
December 17-én volt egyébként a járásbíróságon
Kinyitjuk a nagyterem ajtaját. A rozsdás és nem könnyen hevülő. Én különben ebből az a tárgyalás, amelyen Piroska János és Lusztig
kulcs csikorog. Szemben három uj nagy ablak a közhitből magyarázom meg azt, hogy egyes Miksa pékmester állottak volna szemben. A szolfénylik. Régi székek a falak mentén és a padló tanuk más vallomást tettek Szolnokon, mint a noki főtárgyalás előtt közvetlenül ugyanis a Zsinórfényesre kefélve. Este táncóra lesz. Egy év előtt nyomozás alatt. A megmásított és nem terhelő utcán, ahol Piroska lakik, incidens játszódott le.
az ablakoknál a padló fölszakadva. Mindenütt vallomásokot abban a szuggesztív
hatásban Az ittas Lusztig Miksa véletlenül nekiment az
a nagy ablakok fénylő cserepei. És mindenütt tették, amikor szuronyok közt látták a vádlot- arra haladó Piroskának, aki erre igy kiáltott fel:
— Nézzétek azt a büdös zsidót, még ide mer
vér és mindenütt piszkos vatUcsomó. Az egyik tak padján Piroskát, holott a csongrádi társajönni.
széken egy ottfelejtett sál. Mikor akkor itt vol- dalom szerint ő egészen ártatlan.
Parázs verekedés kezdődött ezután. Piroska
tam, a vizsgálóbíró mérte az ablakokat, hogy
botjával fejbeütötte Lusztigot, mire az ugyancsak
—
Biztosíthatom
—
jelentette
ki
ezután
—,
honnan dobták a bombát. Egy ember összehogy ilyen jelenségek Csongrádon többet nem visszavágott. A zsidózás folytatódott, alig lehetett
szedte a siilánkokat.
őket széjjel választani.
Most csöndes, nyugodt, tiszta ez a terem. fordulnak elő. Itt most egy kulturális munka
A járásbíróságon az ügyészségi megbízott elejkezdődött
meg.
Most
a'akult
meg
a
Csongrádi
tette a vádat, mivel a sérülések néhány nap alatt
Mintha nem történt volna soha semmi sem.
Közművelődési Egyesület, amely felolvasásokat meggyógyultak. Ezután sem Lusztig, sem Piroska
Piroskáék billiárdoznak... feg tartani, kulturális előadásokat é< mármost nem vette át a magánvádat. Igy ez az incidens,
A kávéházban sürü füst. Vasárnap délelőtt elhatátoz'ák, hogy Csongrád tollforgató emberei amelyet egyesek a főtárgyalás előtti terrorizálásvan. Hangos legények boroznak az ebéd elöHL_ föl fogják keresni a környék falvait, Csany- nak minősítettek — csöndesen elsimult.
> • • •
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A pincér beszélni kezd:
— Nagy csönd van itt a városban. Alig van
bál, mulatság. Azt is a gazdák rendezik. Az urak,
az intelligencia nem táncol. Halott igy a város.
Be kell zárni a boltot. Nem tudom, mi lesz a
farsang alatt. Nem mernek mulatni. Csak kibírjuk
még három évig. Mert addig nem táncolnak az
urak.
— Tetszik látni, itt volt a Gazdakör. Szépen
jártak ide, beszélgettek, ittak. Ma be kellett zárni.
Nem jön ide senki; csak vasárnap délelőtt, meg
néha esténkint a legények. A Piroskáék társasága
minden este iltvan, nagyon ideszoktak azóta.
Itt tartják minden megbeszélésüket. Nagyon ideszoktak.
Aztán azt mondja: karácsony másnapján bál
lesz. Az évfordulón a parasztok rendeznek bált.
Már be is jelentették, kaptak isr engedélyt. Ki van
javítva a terem, lehet táncolni. És hozzáteszi még:
— Szomorú lesz ez a bál. Mi nem megyünk
föl. Táncoljanak, ha akarnak . . .
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mert vételét ezen cégnél, minden kívánalmat kielégítően, a legelőnyösebben bonyolíthatja le.

Telefon: 10-42.
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A csongrádi rendőrség uj nyomozása jelentős bizonyítékokat produkált
a fölmentettek ellen.
A csongrádi rendőrség egyébként már a főtár- kikérdezni az idős asszonyt. Az asszony mingya ás előtt figyelte az eseményeket, pláne akkor, ; den kérdésre felelt, de amint a merényletről
amikor egy titokzatos autóról tettek említést a , volt szó, azonnal sirógörcsbe esett és zokogva
védők. A felmentő itélet után azután a rendőrség ' jelentette ki, hogy nagyon fél és egy szót sem
a saját hatáskörében bizalmas nyomozást inditott.
vallani...
A legutolsó napok folyamán olyan adatok jutottak ' akar
a rendőrség birtokába, amelyek kétségtelenül erős !
Csongrádon mindenki fél. Amikor megidéztek
bizonyítékai lesznek a vádnak. A Szeged munka- egy uriasszonyt Szolnokra, hogy tanúvallomást
társa is megállapította ezeket, azonban a sikeres tegyen, összeesett és elájult. Zokogva mondta,
nyomozás befejezéséig pem kerülhetnek ezek a hogy őt megölik, nem mond egy szót sem...
nyilvánosság elé, mivel ez az eredményt veszélyezCsongrádon csönd van. És mindenki hallgat.
tetné. Ezek az ujabb jelentős, érdekes és mindenkit meglepő bizonyítékok döntően fognak latba Mindenki fél.
esni a táblai tárgyaláson és annak idején a Sze- \ A havas temetőben pedig háron megbékélt
ged részletesen fogja tájékoztatni ezekről a nyil- I halott alszik. Kisjános Julianna egyszerű virágvánosságot.
j talan sírban, Farkas Balázs cigányprímás sírjára
Aki látta Sági Jánost. most tettek egy márványtáblát. A banda gyűjtötte,
Most azonban már meg lehet állapítani azt, í Egy esztend5 után búcsúzom Csongrádtól.
hogy a Csemegi Kdroly-utcdban lakik egy idő- Dr. Vida Sándor mondja:
sebb asszony, aki a robbanás éjjelin
kinézett
— Elmúlt egy esztendő. A három halottat
szobája ablakán és az egyik menekülő alakban nem lehet föltámasztani. És azt az éjszakát nem
határozottan felismerte Sági Jánost. Ez a bizo- i lehe elfe'ejteni...
nyiték még nem krrült egyetlen hatóság elé f
1923 december 26. Éjfél. Farkas Balázs
sem, pedig ez teljesen megdönti Sági János ; négyesre nótázik. A mosolygó lányok fehér
alibijét.
ruhában, karon fogiák a frakkos táncosokat...
Amikor ezt jelentetlék a rendőrségnek, az •
Azt az éjszakát nem lehet elfelejteni.
egyik tisztviselő a legtapintatosabban kezdte j
Vér György.

A gyálaiak rossz csillaga.

1924 december 21.
hatom, formás menyecske, nem állhattam meg,
hogy meg ne tapogassam. Azt mondta, elmenj
innen, te bolondos, mert a képedre kenem a
kovászt. Azért nem volt igazán mérges, mert
nem veszi az ilyesmit zokon az asszonynép
akkor se, ha királyné. Azt mondod, Szavéla
lelkem, hogy istentelen cudar vagyok ? Nézd,
kérlek, ne mondjunk mi egymásról semmit,
mert bizonytalan, hogy melyikünk győzi tovább.
— De inkább mesélem Bécset. Otthagytam el a konyhában, a kenyérdagasztásnál.
Körülöttünk lábatlankodott a kis József is,
pacsit adott, én pedig megkínáltam mézes
buzá<al. Ugy esett neki, hogy csupa maszatos
lett az arca. Soha ilyen jót nem evett, pedig
valószínű, hogy ügyes szakácsnét tartanak.
De tudják is azok, mi a jó ? A királyné aztán
végzett a dagasztással s meghánytuk-veteltük
a dolgokat. Eleinte alkudni próbált, de megcsörgettem az aranyakat s erre beadta a
derekát.
— Rendben van minden ? — kérdezte a
rangéhes Trifunáczné.
— Mondom, hogy most irja három diák
az adományleveleket. Gyála a miénk és mindnyájan nemesek leszünk.
Egy hónap múlva megint ulrakeít Láló,
hogy megsürgesse a dolgot, aztán nem jött
vissza soha. Pedig várták türelmetlenül, gáncsoskodva, később káromkodva, — egyszerűen nyoma veszett.
A falubeliek, akik a rendesnél is szegényebbek lettek, hiszen az aranyak kedvéért
mindenüket eladták, — sokat civakodtak,
egymást okolták, azért egészen a reményről sem mondtak le.
— Majd, majdl Akkor lesz csak jó világ,
ha megjön a Láló.
— Élő gyálai ember nem találkozott azzal
soha többé.
— Hová lehetett ? — kérdem Milorád bácsit.
— Hallottam olyasmit, hogy a szegedi tanyákon bujt meg, volt neki ott egy menyecskéje, ottmaradt, még a nevél is megváltoztatta. De hát az ilyet nem lehet bizonyosan
tudni, ifiurkám.
Bob.

Mégis csak szörnyűség, hogy itt él az a többi, de nagyon tanulmányos esze leheember a szomszédságban és nem tudja a tett neki.
körülötte lebegő legendákat; Nekem is Milo- ; Elég az hozzá, hogy beszélgettek, gyülérád bácsira volt szükségem, hogy megtudjam, seztek, mig egyszer azt mondja a Láló.
miért maradtak szegények a gyálaiak. Az öreg
— Most egész olcsón meg lehetne kapni
Milorád odaátra optált és költözködés köz- Gyálát, még pedig a neuzinaiak módszerével,
ben találkoztam vete.
j Látjátok, hogy olt az egész falu nemes.
— Te is?
i Ugyanezt hallottam a bókaiakról, hogy éppen
— Mit csináljak, ifiurkám, ha nem lehet i Mililicset ne említsem.
megélni, öreg ember vagyok, valamikor ugy \ Az asszonynépet elöntötte a jövő gőgje.
Nemes asszonynak lenni nem is olyan
számítottam, hogy ebben a korban már megpihenhetek. Hát nem sikerült. A derekam I tréfaság. Akkor állanak szóba a deszkiekkel,
nem olyan hajlékony többé, mint amikor ! amikor nekik tetszik.
lányokkal kergetőztem, nézd az ujjaimat is, \ — Tudjátok, lelkeim, mi, nemesek . . .
A Láló hagyta őket éldelegni, csak szömilyen bütykösek 1
í vögessék az ábrándjaikat, neki lesz az jó.
— Ez a köszvény.
— Nekem mindegy, hogy minek hívják, az j — Kétféleképpen lehet a dolgot megcsia rossz benne, hogy fáj, — az ördög vigye ; nálni, folytatta. A bókaiak szerencséje az
i volt, hogy a királynő egyszer ott aludt a
el a Lálót.
; faluban, jó álma lehetett, mert másnap min— Jobb lesz odaát?
— ígérik. A dobrovoljácoktól elveszik a denbe belement, amit csak kértek tőle.
földeket, mert lusta népség, nem akarja maga i1 — Hát hívjátok ide, aludjon egyszer nálunk
művelni, hál ebből kapunk, — hogy százszor is, pattant fel a szép Trifunáczné.
egymásután forduljon meg a sírjában az a 1 — Bolond vagy lelkem, Szavéla, hogy
ilyet kívánsz. Majd már otthagyja a tornyos
Láló.
Fellünt a távollevő ismeretlen bántalma- arany ágyát a tied kedveért.
j — Van az enyém olyan puha, mint az övé.
zása, megkérdeztem hát.
; Aludt abban már.
— Miért haragszol a Lálóra ?
j Hamar elharapta a szót, zavarba jött, bár
— Mert megcsalt, kifosztott.
— Ejnye, a gézengúz. Hét nálatok nincs I tudta mindenki, hogy a szolgabírót akarta
szolgabíró?
> mondani. Az pedig elég nagy ur, holmi kisebbMilorád bácsi nevelve simogatta kajla ősz \ fajta királlyal nem is cserélne.
— A legbiztosabb módja azonban a pénz,
bajuszát.
— Rég volt az, nem is ösmerlem, csak — folytatta Láló. Össze kell szedni ezer aratudom, hogy élt egyszer s az ő nyomorékjai nyat, azzal és fölmegyek Bécsbe és rendbevagyunk most mindnyájan. Maguk nem, ifiur- hozok mindent.
— Ismered ott a járást ?
kám, csak a gyálaiak.
Láló elbiggyesztette a száját.
Akkor mondta el az öreg a történetet,
— Szszsz... akárcsak a zsebemet.
hosszan és zavarosan, valahogy azért ki tuA férfi, valóban titokzatos férfi volt, néha
dom hámozni a magját.
Visszanyúlik ez a Mária Terézia korabeli hetekre is eltűnt és senki se tudta, merre jár.
nagy földéhségre, amikor mindenki birtokhoz A gyálaiak nem találkozhattak vele idegenben,
akart jutni, akárcsak ma. A törökök végre mert a gyálaiak nagyrésze esztendőszámra
kitakarodtak az országból s régi jussát ke- nem mozdult ki a faluból, még a buzájukért
is eljöttek a szegediek helybe. Azonban Lálóreste sok hajdani tulajdonos.
A királyasszony azonban szigorú volt és nak nagy összeköttetései lehetnek, a szóhoz
is ért, — emberek, ennek a fele se tréfa.
tudta, hogy mit csinál.
Szó se lehet a lörök hódoltság előtti j —• összehozzuk a pénzt, jelentették ki
igényekről, ilyen kéréssel senkit se eresz- | végül is.
— Ti pedig komposzesszorok lesztek.
szenek hozzám.
— Azonkívül nemesek.
Pört még elfogadni sem volt szabad ezen
— Természetesen.
a cimen, ami aztán rendkívül föllelkesítette
Ezer arannyal a zsebében útnak eredt Láló,
a gazdag örmények vásárlási kedvét. A kincstár állandóan üres volt, jó pénzért mindent az egész falu elkísérte a határig. Sokáig volt
lehetett kapni, birtokot épp ugy, mini ne- oda, fáradtan tért meg.
— Mi van?
mességet.
— Elintéztem mindent, már hozzáfogtak az
A gyálaiak is sokadt tanakodtak, hogy
milyen jó idő volna ez a megtollasodásukra, irások kiállításához.
— Beszéltél a királynéval?
a tüzet pedig az a bizonyos Láló szította
— Csakis ővele magával. Odataláltam
bennük.
azonnal, az ő udvarában voltak a legnagyobb
Mi volt a másik neve? — kérdem,
— A fene jobban tudja. Mi csak ugy hal- j szénakazlak. Éppen kenyeret dagasztott a
Iottuk mindig, hogy Láló. Paraszt volt, mint 1 szentem, könyökön felül gyűrve a réklije. Mond-
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Rádióláz Bécsben.
— Rádiókészülék a legkedveltebb karácsonyi a j á n d é k .

—
Goethe, egyik weimeri sainbázigazgiitó korá(A Szeged kiküldött munkatársától.) A ragyogó nek és azoknak gyors következménye az lett,
ban irt értekezésében azt mond}?, hogy a kirakatok, ezek a tündöklő képei a kará- hogy néhány hét óta a Ravag kitűnő, művészirésznek el kell hazudnia személyiségét ét csonyi hangulatnak semmiben sem mutatják, szi számokat is illeszt a műsorába. Hires
értenie kell ugy átalakítani egész valóját, hosty hogy Bécs nyomasztó gazdasági helyzetben kamaraénekeseket és nagynevű operaénekeszerepenhint teljesen felismerhetetlenné váljék van. A nyüzsgés-forgás világvárosi méretei seket, továbbá népszerű komikusokat, nagyaz egyénisége.
megsokszorosodtak és az ismertebb, nagy nevű irókat, színészeket is alkalmaz vendégMü, amikor a valóság és a színjáték egy- cégek bejáratánál rendőri kordont vont az szereplésre.
mástól való távolságát a lehető legszűkebb elővigyázatos bécsi hatóság. Az idén azonA felvevő és leadó állomás együttesen
halárok közé akarjuk szorítani, fel kell ismer- ban főleg használati cikkeket vásárol a köműködik
és a legáltalánosabb érdeklődés a
nünk a Goethe eltávoiitási szándékának tart- zönség, a művészeti és luxuscikkek alig kekíváncsi
bécsiek részéről persze az iránt
hatatlanságát.
lendők. Egyedüli kivétel az általánosság alól nyilvánul, hogy miként jutnak el az egyes
A színésznek nem fon koszorút az utókor s — a rádió. A rádió annyira elterjedt és műsorszámok sok-sok száz kilométer távolemiatt a jelenért kell küzdenie, bár az ulókor annyira közkedvelt, mióta néhány hónap előtt ságra is a legprecízebben és a leghallhaközönye a szinész iránt nem igazságtalanság, berendezték Bécsben a nagy központi állo- tóbban. Sem a felvevő, sem a leadó állocsak a színészet és a szinész ama sajátságára mást, hogy mindenki rádiót akar, a legelő- máshoz nem egykönnyen lehet bejutni,
mutat, mely a művészetnek egyszersmint leg- 2 kelőbb dámától egész a szénkihordóig, aki különösen akkor nem, ha ezek működésben
érdekesebb tulajdonsága, vagyis a mű és a este a szűk szobácskában szénporos képpel vannak és még nem végeztek a napi műsoművész egybenőttnége. az alkotó ét az alkotás hajlik a kis rádiókészülék fölé, amely már rok leadásával. Engem is elfogott a bécsiek
egy szervezetben viló egyesűltsége. A többi kétszázezer koronáért is kapható.
rádióláza, én azonban nem elégedtem meg
művész alkotásai elválnak az alkotó szervezeA rádió bécsi karrierjét egész különösen azzal, hogy egyik, vagy másik rádiószalonban
tétől s egy más anyagban, kőben, ércben, kezdte meg. Már, mint mondják," egy évvel hallgassam meg valamelyik műsorszámot,
vásznon tovább élhetnek. A szinész teremtései ezelőtt nagyon sok üzlet mellékesen foglal- amelyet az úgynevezett Lautsprecher tesz
efiy rstét élnek és ha a szinész meghal, sír- kozni kezdett rádiókészülékek terjesztésével. 50—60 ember számára is egyszerre hallhajába vele együtt vannak eltemetye alkotásai és A belvárosban, az Opera közvetlen közelében, tóvá, hanem elhatároztam, hogy felkeresem a
alkotó szerszámai is.
egy nagy szinházjegyiroda, amely eddig csak központi rádió-állomást és ott nézem meg a
színházjegyeket
és zenemüveket árusított, rádiót, amint működik s amint sok tizezer
Mivel a színész testének ilyen nagy szerepe
van a művészetében, kétségtelen, hogy ragyon egyszer csak azzal lepte meg a közönséget, embernek közvetíti a léghullámokon keresztül
fontos rá nézve ennek a szervezetnek a milyen- hogy kirakatait telezsúfolta rádiókészülékek- a centrumnak gondolatát és akaratát. A leadó
sége. Mint minden művészetnek, a színészet- kel és helyiségének nagyrészétrádióüzletté ala- állomásra még újságírónak is nehéz bejutni,
nek is lényege az agyvelőben van, de bizonyos kította át. Példáját csakhamar számosan követték. bécsi újságíró legalább is nem juthat be a
lelki feltételek, bizonyos lelki Wbilitás, az ön- Különösen a nagy nyári börzestagnáció után, felvételekkor. Cs k a bécsiek ismert kedvestudat, sz idegrendszer s végűi a tesUzerkezet amikor a kisebb bankok tönkrementek és ségének és udvariasságának köszönhető, hogy
rendkívül mozgékonysága is szükséges. Ebből helyüket nyomban rádióüzletek foglalták el. velem, mint külföldivel, kivételt tettek. A titkár
következnék, bogy a színészben az öntudati Számos kávéház is szakított a régi tradíció- kalauzolása mellett felvezettek a hadügyminiszállapotok és a belőlük sugárzó moigás-impul- \ val és ahelyett, hogy előbb bankká alakult térium hatalmas épületének negyedik emeletén
rádiókészülékek lévő rádiószobába, amely első pillanatban
zuiok szétesése követ kezlében elveszne az volna, egy-két kirakatát
árusítására engedte át. A rádiókereskedelem holmi ravatalos szobára emlékeztetett sűrű, sötét
egyéniség.
ennek ellenére is sokáig pangott Bécsben. bársony draprériákkal mintegy teljesen elzárEllentmond azonban ennek — az utánzást Mindenütt rádiót lehetett látni, de egyelőre kózva a világ zajától. A padlón puha filc volt
kivéve, mely az egyénit ég folytonos feladását senki sem vásárolt. Két gátló körülmény kifeszítve, hogy felfogja a lépések zaját. A
jelenti — a színészi alakítást jellemző akarat- miatt nem tudott a rádió elterjedni. Az egyik szobában nagy ívlámpa, egy zongora, kottaerő, s meggyőző képesség, az alakítások kerek ok az volt, hogy Bécsben nem rendezték még tartók álltak és a hires Silving-zenekar tagjai
egesze s az éleienergiáknt árasztó mindent
be a rádió felvevőállomást, amely közvetí- elfoglalták helyeiket. Teljes csendben várták
magával ragidás. Egyéniségek nélkül minden
a felvevő készülék jelzését, amely egy dinaszínpadi mü összefolyna, egy szint venne fel, tette volna a bécsi közönség számára az mókkal ellátott, automatikusan működő géppel
melyből ki nem látszana a különböző emberek operaelőadások, hangversenyek leadását, a áll összeköttetésben és erős berregéssel adja
másik akadály pedig, amely ezzel kapcsolakülön-külön körvonala.
tudtul, hogy a leadó szerkezet telitve van.
tos, az volt, hogy a használható készülékek,
Semmiféle szinész nem játszbatik egymástól amelyek felvehették volna a külföldi állomá- Ekkor a legnagyobb óvatossággal feláll az
előadó, három lépésre megy a készüléktől és
teljesen elbatárolt jellemű sok alako*, kivéve, sok leadását, négy-ötmillióba kerültek.
hangosan mondja: „Kérem az 530-ik hullámba rosszul játsza őket. A szinésrek körülbelül
Egy csapásra megváltozott azonban a hely- hosszt." Bemondja a műsor első számát,
mindig ugyanazok, mindig magukat játszák, zet Bécsben, amikor néhány hónap előtt
azaz ast az al«ko', melyet a lelkűk kész ele- megalakult a „Ravag", amely a régi hadügy- visszaül a helyére és elkezdenek játszani.
medből föl tudtak építeni, de melyet többá- minisztérium épületében felállította a köz- A darab végén ismét feláll három lépésre a
kevésbbé variálnak. Szükséges tehát, hogy ponti felvevő és leadó állomását, amely gon- készüléktől és bemondja: „Három perc múlva
külső megjelenésben, változatos raaszkirozissal, doskodik a rádióelőfizetők egész napi szóra- folytatjuk." Vicces fiu ez a Silving, mert udsajátságos hanghordozással, ruházatúi variálják koztatásáról, még pedig nagyon olcsón, havi variasan meghajlik és adieut int.
szerepük egyéneit, a maguk egyénisége azon- harmincezer koronáért, amit Bécsben minban át fog csillanni mindig.
A tulajdonképeni leadó készülék, amely a feldenki megengedhet magának. Természetesen
vevő
állomás műsorszámait a nagyközönséghez
ehhez
kapcsolódott
a
másik
gátló
körülmény
Ha a szinész egyáltalában képes egy bizotovábbítja,
a másik szobában van. A felvételi
nyos szerepet jól eljátszani, ugy belsejében megszűnése is: a legegyszerűbb, csaknem
szobából
egy
ablakalaku nyílás vezet emebbe
kezdetleges
készülékekkel,
amelyek
már
birnia kell a szerep jellemének alkotó elemeit,
a
terembe
és
ezen keresztül dirigálják a
200.000
koronától
kaphatók,
kitűnően
lehet
mert különben a szerep lelóg róla, mint a
leadó
gépek
műszerészei
az egyes készürosszul szabott ruha. Más talán nem veszi hallani a bécsi Sendestation teljes műsorát.
lékek
működését.
A
leadó
szobából
a felvett
A rádióláz ezóta ejtette hatalmába Bécset.
észre, de ő maga tudja, hegy a ruha bő rajta.
A színésznek tehát egész művészete egyéni- A központi felvevő-állomás felállítása kitűnő hanghullámok felkerülnek az ötemeletes pasége csorbitatlanságán épű'. Mihelyt csak félni üzletnek bizonyult. Három hónap alatt a lota tetején levő anténákhoz. Az anténák 48
kezd a csorbától, már ki van kezdve. Nem lelvevő-állomás magánelőfizetőinek száma méter magasak és a föld színétől számítva
kell, hogy testi-lelki ereje elhagyja, emlékezete 75.000re szaporodott, azonkívül vagy 800 75 méter magasságból bocsájtják szertegyöngüljön, elég ba érzi, hogy ismétli önmagát vállalat, társulat és rádiószalon található elő- széjjel a világba az 530 méter hullámhosszra
fizetői között, amelyeknek előfizetési dija beállított rezgéseket. Az anténát nemrégen,
külső formáiban.
néhány héttel ezelőtt meg kellett toldani, mert
200 000 koronán felül van havonta.
Bécs egyes külvárosaiban nagyon zavarosan
Az egyéniség megtagadása a színművészeiA Rávágnák körülbelül 2 és félmilliárd ko" adták csak vissza a külömböző hangtónusoben a bábjáték felé közeledést jelentené. Mintha
egy tökéletes szerkezetű báb az élet minden róna a havi bevétele, mig ezzel szemben a kat, amiből eleinte légköri zavarokra követkülsőségét fényképező gép módjára felvenné, kiadása alig tesz ki 200 millió koronát. Ter- keztettek, később azonban rájöttek, hogy az
aztán deklamáló instrumentummal összekap- mészetesen ezt a hatalmas hasznot azáltal anténák nem elég magasak és a leadott hulcsolva újra visszaadná. Lelke azonban nincs, éri el, hogy a műsorát a lehető legolcsóbban, lámrezgések fennakadtak magasabb épületek,
az olyan szorosan együtt jár a szinész egyéni- mondhatni csaknem szegényesen állítja össze. vagy templomtornyok rézkupoláin. Amióta
ségével, bogy életet és belső karaktert nélküle Ezért az utóbbi hetekben több lap részéről • azonban az anténákaf hetvenöt méter magasra
sohasem nyújthat senki. Nsgy sznéizi sikerek erélyes támadás érte a Ravagot, főleg azért, emelték, ezek a zavarok eltűntek.
tipikus egyénüés rélkül schssem születtek és mert a zenei számokat állandóan a SilvingAzon a napon, amikor a központi leadó
amit ma jellemszinészetnek nevezünk, az tulsj- zenekar szolgáltatja, ami összesen 20 millióba
állomáson
voltam, az alábbi napi programja
kerül
a
Rávágnák.
Ez
a
zenekar
a
teljesítdonképen az egyénileg karakterizáló mindazon
volt
a
rádiónak:
ményében,
az
általános
vélemény
szerint,
szereplések neve — akármilyen tulajdonságú
Reggel 9 órakor: Piaci hirek. Piaci áruk
szerepnél is —, amelyekben a szinész adja nem kifogásolható, de — mint mondják —
saját lényével, vagyis egyéniségével az alak reggelire Silving, ozsonnára, ebédre Silving árjegyzése (Marktberichte).
és vacsorára Silving egy kicsit sok és nem
Reggel 11—l-ig: Silving művész zenekar
színét.
éppen mindég megemészthető. Egy másik matinéja.
A színésznek tehát benső értékű művészi „müvészzenekara" is van a Rávágnák, az
Délután 4—6-ig: Silving művész zenekar
siker eléréséhez elsősorban egyéniségnek kell Eisenprobst-zenekar, amely havi 8 millióért
zenedélutánja.
lennie.
guritja dühbe a bécsi lelkes rádióbarátokat.
Délután 6—7-ig:
Mese-előadás.
Maritta
A laptámadások nem voltak eredménytele- Streeten (Reinhardt Bühne). Zenei belétek
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Orele Klári koncert-énekesnő közremükö- ; tak az utcákon, csomagokkal kezeikben- A fénydésével.
szórók mindenütt a rádió dicséretét hirdetik
Este 8 órakor: Kamarazene hangverseny. ! és a reklámok arról szólnak, hogy 1,500.000
koronás bevásárlásnál minden vevő ingyen
Sedlak—Winkler quartett.
Este 9 órakor: Könnyű
zezeestély az rádiókészüléket kap. A kereskedelemügyi miniszter, dr. Schürff, jótékonycélu akciót indíEisenprobsi zenekarral.
tott, hogy karácsonykor az összes bécsi kórAz egész műsort nem hallgathattam végig, házak kórtermeiben rádiókészüléket helyezamikor azonban elhagytam a lezárt termet, zenek el és minden beteg hallgathassa a rádió
már sötét este volt. Karácsonyfák fénye világított műsorát.
bele erz esteli ködbe. Emberek ezrei lolongLengyel Vilma.

Karácsony a tisztviselő-soron.
Szeged, december 24. (Saját tudósítónktól.)
A tisztviselői kar ugy érié meg a karácsonyt,
hogy nem vált valcra a fizetési előleghez fűződő, hetek óta sejttetett, reménykedése. Szegény az állam, rettentő terhek nyomják, az
ellenőrzés a való élettel kénytelen számolni s
nem engedheti át magát érzelmi motívumoknak.
Ennek alapján a város mm adhatta meg az
előleget a maga tisztviselőinek, ugy hogy régen
volt ilyen siomoru k«rácsonya a hivataiHokseregnek, mint az idei.
Körülbelül két hét óta a polgármesternél naponta legalább 8—10 tisztviselő jelentkezett,
néhány százezer korona előleget kértek a január
havi fizetésükre, hogy legalább az illúzióját
mentsék meg a ragy ünnepnek. A polgármester, akinek szin én meg van kötve a keze, egyetlen kiielmet sem tagadott meg.
Mint ismeretes, az államiak az dén is megkapták ii szokásos ünnepi jutalmat, amely a
jóminősítésü lisztviselőnek mindig kijárt. Ez
teljesen különálló az előleg kéidésétő', azzal
semmi összefüggé se nincs, a apjában véve lényegtelen is, mert nem mindenki jut hozzá.
Hogy számokkal s beszéljünk, a szegedi államrendőr^égi kerületnek például e*ren feleli a
siemélvlélszsma s mindössze 127 millió az az
összeg, ami az arra érdemesileitek köiött kioszfisra került. Egy rendőr főtanácsost például
800000 korona karácsonyi ajándékkal leptek
meg.
Egész más a helyzet a vasútnál, amely köztudomás szerint kereskedelmi vállalat lett. Itten
Smith főbiz ot hatodik jelentése ötmillió aranykorona fölösleget konsta;ált s megengedte, hogy
ebből négy és félmilliót részesedési jutalék cimén kiosszanak a tisztviselők és az alkalmazottak között. Amint az általában szokásos a
kereskedelmi vállalatoknál, amelyek jutalommal
buüditják alkalmazó taikat a hasznot jelentő
szorgalomra és a fokozott munkára.
Mindenesetre öivendetes, hogy az államvas-

utra többé nem fizetünk rá s hogy ilyen gyönyörű hasznot hoz.
A tiszta jövedelmet ugy ositották fel, hogy
mindenki fizetésének 7 2 százaifkát kap a félévi részesedés cimén. Ennek számbeli illusztrálására közlünk néhány adatot.
A vonatfékező évi fizetése 768 aranykorona,
kapott 56 20 aranykoronát részesedési jutalékként, ami 955.400 papirkoronának felel meg.
A kocsirendező fizetése 864, jutaléka 62 20
aranykorona.
Az irodatisztnél ez a szám 1140 és 82 08
koronát jelent.
A jőmozdonyvezetőnél
1740 és 126 28 koronát.
A legkisebb rangban lévő tisztviselő fizetése
1020, jutaléka 73.40 aranysorona, ami 1,247.800
papirkoronát jelent.
Az ellenőr, a segédtitkár, a mérnök 1680
aranykorona é«i fizetése után 120 96 arany,
vagyis 2,056.32 papirkoronát kapott.
A 25 év cta szogálók zöménez tartozik a
főellenőr, a titkár, a főmérnök. Fizetésük 2040
aranykorona, jutalékuk aranyban 146 88, papírban 2,496 96 korona.
Épp mai számában irta meg a Szeged, hogy
a vasúti munkások is részesedtek a jutalékban,
ők ez B lapórabér (14—50 aranyfillér) ötvensze
rését, a műhelymunkások pedig a százszorosát
kapták.
Az üzletvezető évi fizetése 3600 aranykorona,
ő 2400 aranykorona jutalmat kapott — visszamenőleg julius 1-től kezdve egy-egy hónapra
400 korona működési pótlés cimén —, vagyis
40 millió é> 800.000 papirkoronát.
A vasutasoknál ez csak a jutalék, ami kivé el
nélkül mindenkinek kijár. Ezenkivül van még
karácsonyi jutalom, amit egyesek, a jobb minősítésűek, K a p t a k . Hogy ez mennyi, arról nem
tudunfe beszámolni, mert az illetékeseknek négyszemközt és borítékban nyújtották át a főnökök, nyilatkozni viszont senki sem volt hajlandó.

Százharmincnyolc városi alapítvány elértéktelenedése.
Szeged, december 24. (Saját tudósítónktól.)
Szeged valamikor a trianoni határok előtt,
arra volt talán a legbüszkébb, hogy iskolaváros. Az elszakított Délvidék fiatalsága tanult
itt magyar szót, magyar históriát és szeptembertől juniusig hangos voll a város a konviktusi egyenruhába öltöztetetl diákcsapatok vidám, svábos lármájától. Azóta országhatárt
vontak Szeged alá és a trianoni békekovácsok egyetlen tollvonással megfosztották Szeged iskolaváros jellegéi. Az egyenruhás kisdiákok ugy eltűntek a szegedi utcákról, mintha
sohase kopogott volna cipőjük ezen a kövezeten, az iskolák elnéptelenedtek és mintha
a gondtalan, diákos jókedv is elröppent volna
a házak fölül.
Szeged iskolaváros jellege egyébként a
szegedi élet minden megnyilvánulásán érezhető volt. Valamikor nagyon büszkék voltak
a szegediek arra, hogy a szegedi iskoláknak
jó hirük van az egész országban, hogy minden szülő szívesen bizza fiának nevelését a
szegedi iskolák tanáraira. Büszkék voltak erre
és mindent elkövettek, hogy ez a jó hírnév
ne szenvedjen csorbát valahogy. Hogy hivatalos stílusban ecseteljük ezt a törekvést, ugy
mondjuk, hogy anyagi és erkölcsi támogatás-

ban részesítették minden vonalon ugy az iskolákat, mint a diákokat. Ez a törekvés tükröződik vissza „Szeged szab. kir. város házipénztárának 1923. évi zárószámadásán" és
vissza fog tükröződni időtlen-időtlig, mert az
alapítványokat örökéletű törvények védik.
Elfacsarodik az ember szive, ha ma, az
Urnák 1924 keserves esztendejében olvassa
végig az alapítványok listáját. Százharmincnyolc olyan alapítványt kezelt a váro°, amelynek
nagyobbik része tanulmányi célokat szolgált, kisebbik része pedig tudományos, vagy művészi
törekvéseket támogatott. Ez a százharmincnyolc
alapítvány valamikor logalább kétszerannyi
embernek jelentett örömet, boldogulást, ma
pedig fölösleges, hasznavehetetlen kolonc a
városi számvevőség nyakán, a kamatokat már
nem is adja ki a város, mert nincs, aki felvenné és igy a kamatok is a tőkéi gyarapítják,
a majdnem semmivé értéktelenedet tőkét.
Azok a jótékonyszivü emberek, akiknek nevét
megörökíti ez a 138 alapítvány, sziklaszilárd
alapokon kívánták biztosítani néhány arra
érdemes, eminens diák sorsát és ezért az
alapítványra szánt összeget leginkább biztosan kamatozó állampapírokba fektették. Arra
' természetesen nem gondolhattak, hogy jöhet-
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nek idők, amelyek porrá zúzzák a legkeményebbnek és törhetetlennek hitt kősziklát is
és megsemmisíthetik a magyar állam sziklánál
is keményebbnek hitt hitelét.
A legtöbb alapítványt állampapírokban őrzi
a város, magyar koronajáradékban, magyar
járadékkölcsönben, sől még hadikölcsönben
is. Ezek a papírok 4—6 százalékkal kamatoznak. Páratlan gyümölcsözés volt ez a háború előtt. Ha valaki meg akarta örökileni a
nevét, vásárolt néhányszáz koronáért ilyen
állampapírt és azt alapítvány formájában átadta a városnak. A száz koronás papírok
minden évben kamatoztak néhány, jó békebeli
koronát és a néhány, jó békebeli koronából
esetleg meg tudott élni egy jómagaviseletü,
eminens, de szegény szegedi diák. A békebeli kamalkoronák azonban nem valorizálódtak,
értékük 16.999*017 részét elvesztették és ma
már nem akad olyan koldusdiák, aki kinyújtaná kezét ezekért, a nemrégen még annyira
óhajtott, büszke ösztöndijakért. Talán akkor
sem nyújtaná ki értük, ha mind a százharmincnyolcat felkínálnák, mert a százharmincnyolc alapítvány értéke alig két és félmillió
papírkorona, aminek pedig alig százhuszonötezer korona az öt pzrcenUs évi kamata. Ebből
egy diák egy napig is nehezen tudna mostanában élni, pedig valamikor körülbelül ötszáz diák
élt belőle egy évig.
A zárszámadás szerint a legnagyobb alapítvány „néhai Erdélyi Ignác és neje Mészáros
Julianna" nevét őrzi. 570.978 korona és 78
fillér, de takarékpénztári betél. Ez valószínűleg készpénzként kezelt alapítvány volt és
mint betét, növekedett ilyen nagy numerusra.
A legnagyobb értékű alapitvényt Kárász Anna
telie: kötményezett magyar koronajáradékban
110.000 koronát, magyar törlesztéses járadékkölcsönben 7200 koronát, takarékpénztári
belétben 26.515 koronát őriz a város a neve
alatt. Ennek az alapítványnak a kamatait
tizenöt diák élvezte. A legkisebb alapítvány a
Cserveny János féle, egy darab 100 koronás
kötményezett magyar koronajáradékból, egy
darab 100 koronás magyar koronajáradékból
és 30 korona készpénzből áll, tehát összesen
230 koronát ér.
A város tanácsa a mult évben utasította a
számvevőséget, hogy az alapítványok kamatait
csatolja a tőkéhez, mert nincs kinek kiadni
a dijakat, nem pályázik értük senki. A számvevőség azóta igy kezeli őket, de annyi baj
van velük, hogy rövidesen javaslatot, terjeszt
szanálásuk érdekében a tanácshoz. Értesülésünk szerint javasolni fogja, hogy a tanács
valamilyen formában egyesíts", az Összes alapítványokat, vagy p dig adja át őket további
kezelés végett a kormánynak.
Érdekes az is, hogy százharmincnyolc alapítványt kezel a város és a polgármester
indítványára a minap mégis ugy határozott a
tanács, hogy néhány eminens szegedi diák
külföldi továbbképzése érdekében külön nagyobb alapítványt létesít.
(m. I.)
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Alakítás >kat modellek után vállal:
KLEIN MARISKA KÖLCSEY-U. 7 Prófétával szembe
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estélyi és báli dolgokra
nagy
választékban.
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KÖNYVEM:

titkába és intimitásába világit be Az Est hármaskönyvének fényszórója, a legjobb irói és
művészi nevek kalauzolása mellett ismerkedünk meg a régi jó táblabírák és az uj
földesúr,
a lőcsei fehér asszony és az arany
Egyik-másik
novellájában
leheletlen
meg
nem
Juhász Gyula: Testamentom.
ember
költőjének
különös sorsával és érdelátni a sarkalatos hibákat, de a művészivé
Magyarországon irodalmi centralizáció van. finomodott egyszerűségért és közvetlenségért kes műhelytitkaival.
Juhász Gyulának eddig, a mostanival együtt, sok mindent megbocsájt az ember. HasonlítNaptár és életrajz vezeti be a gazdag és
hat verskötete jelent meg, egy Békéscsabán, hatatlan kulturértéket jelent, hogy Kosztolányi érfékes könyvet, ma|d sorra felvonulnak Rákosi
négy Szegeden és csak egy Budapesten. majd az egész világ líráját megszólaltatta Jenőtől Babits Mihályig és Blaha Lujzától
Fővárosi lapokban, amelyek pedig az utolsó magyar nyelven. De mindkettő, mint lirai költő Feszty Másáig a magyar kultura élő jelesei,
években gazdagon traktálják olvasóikat iroda- tűnt fel, mindkettő ír regényt is, kritikát is, j bogy a halhatatlan Jókainak áldozzanak, közlommal, aránylag ritkán találkozunk Juhász mindketten müforditanak is', de első sorban j ben Jókai eddig ismeretlen írásai, jegyzetei,
maradandó értékű költeményeivel. Gazdag,
terve), vázlatai tarkítják és emelik a díszes
sokirányú és szines zsurnalisztikái munkás- lírikusok s az élen nem mint irók, hanem könyv tartalmát. K'llön ki kell emelni Móricz
mint
költők
állanak.
Juhász
Gyulát
tehát
velük
ságát pedig majdnem kizárólag szegedi lapok
Zsigmond élesen jellemző Jókai tanulmányát,
hasábjain fejtette ki, előbb hosszú éveken át kell s csak velük szabad összemérni.
amely
egymagában is igaz érlék, Szabó László
Megpróbáljuk a három költőt nagyon töa Délmagyarország-ná], most pedig a Szeged-nél.
dr. rendkívül érdekes uj adatait a nagy regénymören
jellemezni.
Babits
valamennyi
verse,
Ha most zilált irodalmi állapotaink felett éríró élete regényéről, Az igazi Jókai cimen,
zett jogosult elégedetlenségünknek akarnánk tehát nemcsak szonettjei, művészi ötvösmun- Fesz'yné Jókai Róza és Feszty Masa meleg,
kifejezést adni, arról elmélkednénk, hogy kák. Virtuozitással bánik a szavakkal és so- közvetlen és szines emlékezéseit Jókai Mór
Juhász e szeparáltan-maradisága mennyire rokkal, de miközben brillíroz, sokszor lesz otthonára és utolsó éveire.
érdeme és élete szerint jellemzi az irodalmi bántó például az alliterációk fölösleges halAz ezermester Jókai mindenféle működésécentrumot. De ezúttal sokkai fontosabbnak mozásával. Álmodó, szenvedő és zárkózott
ről
és alkotásáról szó esik ebben a pompás
tartjuk, hogy magát Juhászt jellemzi hűen. Az lélek költészete az övé, kifejezési formái folyhármaskönyvben,
ebben a modern magyar
tán
mégis
inkább
gondolatainak,
mint
érzéseiembert, aki nagy irói kvalitásai ellenére is
kalendáriumban,
de külön
érdeklődésre
nek
mélységével
és
erejével
ragad
meg
köztünk maradt és a költőt, aki egy kivéteKosztolányi egyszerű, közvetlen és kedves, j tart számot azoknak a becses rajzoknak sora,
lével vidéken jelentette meg valamennyi vers
.
. . , , bár sokszor kedveskedő. Egészen biztos, hogy amelyek Jókai zsenijét dicsérik és az arckötetet es mégis, vagy ped.g noha a legkiva- ; összetettebb, színesebb lélek, mint aminőnek ) képek egész hosszú galériája, amelyek hiánylobbak köze tartozik
lírájából megismerjük. Sokszor virtuózkodik ; talán teljességgel állítják testi szemeink elé
Az elmondottak többirányú további eszme- 6 i s d e e z c s a k Q ,
a budapesti
mint
m i k o r a z e n c . . Jókait, a komáromi bölcsőtől
\ szerző, aki
„I,,- ,-A
— . V I » .V
koDorsóia. Apponyi
Annnnvi
Alhprt nevével
OPVPVPI k^HŐHit
.cserere
, , . . nyújtanak
. . . „ . boseges
, , . , „anyagot s lenne t
jó zongorista
is, hogy szórakoz- I koporsóig.
Albert
kezdődik
is kedvünk ai jelzett irodalmi allapo ainkrol es a , z é k >
megpihenjen, leül ebéd után egy ! és Molnár Ferencével végződik Az Est Jókai
hármaskönyve, amelv
amely aamost
most hekíisznntő
beköszöntő roncenve uk közvetlenül kapcsolatos dolgokrol való ; k i c s i , z 0 n f l 0 r á z n L Délutáni meditációja a ha- hármaskönvve.
velemenymondasra
Erre
azonban
másaktuáj
,
i,
ényeink
közé
tartozik.
tennáriumnak
méltó
és
stílusos
bevezetője.
(/.)
]
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[' alkalmat keresni. Ehelyett , H a t a l m a s a n i d e z e n e n é l k ü , z e n g e g y . k é t
megpróbáljuk - hogy a Testamentomme9]e\eNoémi fia. A magyar regényírás egyik kimas z e r e , m e s v e r s e . A r i t m u s > a zene általában
nese alkalmabol Juhasz egesz költői muko- nem erénye Kosztolányi gondolatgazdag lírá- gasló tehetségének, Laczkó Gézánai: legszebb
dését fölmérjük, — azt a helyet megjelölni, jának. Juhásznál a forma síiiletik, de olyan munkája: Noémi fia jelent m ist meg második
amely őt az élő irodalomban megilleti. tökéletesnek, mintha a legnagyobb műgond- kiadásban. Formája, tehnikája, tündöklő stílusa
Merész vállalkozás napilapban. Az újság ter- dal készült volna. Formakészsége egészen az izzigvérig modern regények közé emelik, de
mészete ugyanis igen szük határok közé szo- össze van tapadva költészetének tartalmi témája időtlen, klasszikus téma. A művész-asszony
csendes, pátosz nélküli tragédiája ez: a szerelem,
rítja az esztétikát még a rendesnél jelenté- részével, nála együtt szüle'ik az egész vers, művészet, anyaság hármas követelésével áll elébe
kenyen bővebb terjedelmű karácsonyi szám- ezért felejtjük el, ha olvassuk, mint valamennyi az élet, ő mind a hármat vállalja, de rövidesen
ban is. Ez szolgáljon mentsegunkul, ha a dio- j
lírikusnál, a forma minden súlyát. Sorai- j fel
fel kell
kell áldoznia
áldoznia a
a szerelmet
szerelmet a" művészetnek, a
hejazas kovetkezteben, ami az anyag arany- ; b a n z e n e m k t e t , a J u h á s z költészetének finom 1 d/ágán vásárolt művészet pedig az anyaság oltálagos nagysága miatt meglehetős nehezse- i r i t m u s a s b á r a g o n d o l a t i e l e m s e m hiányzik • r á r a huI!- L a c z k ó G é z a regényének
meséje
mögött
regényének
meséje
mögött
gekkel jar, bármily .ranyban hiányok mutat- , i r á j á b ó , é s { - ú o z o i á l m c g t é p e l 6 d i k i s ,
ott csillog a szinészélct nagyszerű rajza, melyet
Koznanak.
j sorban mégis érzésein át nézi a világot. A gyakorta vidám jelenetek színeznek. A regény a
Lirai költészetünk gazdagon terem az utóbbi lelke és költészete gyökeréig lírikus és csak Kultura kiadása, alapára 7 korona.
Wilde Oszkár a Kultura-könyvtárban. A Bumévekben. Napilapokban, folyóiratokban sorra lírikus, aki köteteiben szebb és tökéletesebb
. . . . bury, a Salome é s a Roadingi Ballada szerzője
bukkantak fel uj nevek s a figyelmesen olvasó kénytelen volt megjegyezni a többi versekkel ajandekozta meg a nemzetet, mint a z t m o n d t a egyszer: „\ zsenimet az életemre
bárki a ma elo koltok közül.
! pazaroltam, a költészetemnek csak a tehetségem
között Haubert Kamillo, a kassákos Koldus
E nagyszerű líra sok drágagyöngyéi foglalja 1 maradt^ Wilde valóban művészettel itatta át az
Bálint, Marschalkó Lia, Féja Géza, Sárközi kötetbe a most megjelent „Testamentom", mely életet. De nemcsak tragikus végű életét tudja
György, a kétségen kivül igen tehetséges a költő három évi termésének legjavát tartalmaz
egyetlen műalkotáshoz hasonlóvá tenni, hanem
Bányai Kornél, Szalai Imre, Béky Zoltán és
za, majd kivétel nélkül olyan verseket,amelyeket belőle is, a mindennapos életben is, művészet
még mások nevét. Gellért Oszkár, Lesznai
érleltek Juhász egészen ki áradt. André Gido. a kiváló és mélylátásu francia
Anna, Nagy Zoltán a rrégibb
gárda kivá- f ian otökéletességig
iró, szemtanúja volt ennek az életnek és Wilderől
efll
9
mult
KKKÍ • u r i
,Th, Ta-t
költői erényei. Tessék elolvasni pélszóló pompás kis könyve a csodálatos és tragikus
lobbjai közül valók. Három nevet szándékosan > d á u , h
Kosztolányiéval szemben Juhásznál
életmű vésznek V öltői "mélységgel átérzett rajza.
hagytunk a sor vegére Komjáthy Aladaret, j m i ,
„
A könyv Lányi Viktor remek fordításában öt képd
m i k o r álmában megakiben a kellemetlenül ható kraftausdruckok j c s ó k o | j a é d e
szivét és mikor azzal kezdi, melléklettel a Kultura kiadása és szép kötésben
mellett lenyűgöző ero van, akinek sorait ; h
„Apámra gondolok". A Gulácsy Lajos- 35000 koronáért kapható.
gyakran majd szetfesziti a rithmus s aki a
, £
leaszebb költői lepleink közé
lélek mellett a húsnak és vérnek is lirikva.
StoSk é .
emeltek S ^ i f a u f
HÉTFŐN MEGJELENIK
Marconnay Tiborét, akinek néhány bizarr, de
S a ^ a k ^ ^ S S T j í .

JUHÁSZ

GYULA

érdekes versére emlékezünk. Végül a E28? Jem* emléket, miníJuhász szonettjeiben! A j
UJ V E R S E S K Ö N Y V E A
tajakban szebbnel-szebb
festmenyek
éves Erdélyi Józseféi, aki „A világ végén" . éMagyar
gszobrok sorakoznak
á s m e „ é é sM ,
T
E
STAMENTOM
cimu, nemreg megjelent verskotetevel be- j egész kkötetet
„ h a cszellemű,
, 0 i t ű m n lelkes,
t o l l ú é íj
fífpt<>}
az „
a ^haladó
erkezett s aki Tóth Aiadar velemenye szerint de kulturált hazafiság jellemzi, amelyet Petőfi ;
*
teljesen egyedül, társtalanul, igazi letétemé
és Ady lírája" is megszólaltatott. Juhászt most i
nyese tud lenni a „két ország" teljes költői is vonzza a temetői csend és békesség és j
AMATÖR-KIADÁf. ÁRA 1 0 0 . 0 0 0 KORONA. MEGRENtradíciójának, szellemének. Erdélyi verseiből életfilozófiája akkor is a legtisztább lírává j
DELHETŐ A .S7.EGED" KIADÓHIVATALÁBAN (TELEFON
13-33) ÉS A D É L M A G Y A R O R S Z Á G - N Y O M D Á B A N
valóban kivételes költői tehetség bontakozik egyszerűsödik, amikor az életről, vagy a haT
E
L
E
F
O
N
1 6 — 3 4
ki. De nagy kvalitásai, noha 16 éves korá- lálról beszél. Külön fejezete van ebben a köban kezdte, még nem teljesen értek meg s tetben a szerelmeknek. A „Szigeti emlék"
noha a legkiválóbbak közé sorozzuk, nevét cimü vers, első ez alatt a fejezeteim alatt,
és költészetét mégis figyelmen kivül kell nagyjelentőségű adat ahhoz, ami Juhász líráHa nyomtatványra van uBkiéga, telefonáljon
hagyni, mikor a költői pólyája dele'öjén álló jából eddig tudvalevően hiányzott.
« Uélmagyarország Hirlap- éa Nvomdsvállalat R.-T.-nak,
Juhász Gyula helyét keressük az irodalomA „Testamentom" a legszebb magyar köny- ebrot, lo—.14.
ban. A hely és az idő rövidsége sürget, hogy
elhaladjunk ismert kitűnő nevek mellett, ami- vek egyike. Nekünk a legkedvesebb karánők a szines Dutka Ákos, a mély hangulatu csonyi ajándék. Aggódva figyeljük, hogy igy
Oláh Gábor, a líráját hosszú ideje pihentető, fogadja-e az egész ország?
a legalkalmasabb
Kézai Simon.
de prózáját párját ritkító szépségekkel kibontakoztató Móra Ferenc és hogy csak Babits
Az Est hármaskönyve J ó h a i r ó l .
Mihály és Kosztolányi Dezső általánosan ellegjobb Kivitelben, bármily nagyságismert kitűnő neve mellett álljunk meg.
A százesztendős Jókainak áldoz irésban és
ban á l l a n d ó a n kaphatók c s megrendelhetők
Babitshoz fogható sokoldalú tehetsége nincs képben Az Est Hármaskönyve 1925-re.. Hároma magyar irodalomnak. Nyelvészeti dolgoza- száz oldalon elevenedik meg előttünk a nagy
GÁBOR
tait, kritikáit rengeteg tudással irja. Fordításai magyar mesemondó, aki a világnak is egyik
keleti szőnyeg- és t e x t i l s z ö v ő d é b e n
elismerten remekmunkák. Eredeti irói műkö- legnagyobb mesemondója marad minden
S z e g e d i , Szent István-tér 6. sz.
désének is igen széles skálája van. Kosztolányi időkre. Jókai életének és művészetének sok
Telefon 9 - 7 4 .
224
méltán keresett és kedvelt mint regényíró. eddig rejtett, vagy nem ismert szögletébe,

újévi

ajándék,

1924 december 21.
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Bizalom Ebért elnöknek.
Betlia, december 24. A birodalmi kormány
elhatározta, hogy a magdeburgi rágalmazási
pör alkatmából feltétlen bizalmát fogja nyilvánítani Ebért birodalmi elnök iránt, mert az
itélet elégtételt szolgáltatott ugyan az elnöknek,
de az indokolás egy része alkalmas arra, hogy
ferde világot vessen régebbi szereplésére, amtkor még a szociáldemokrata párt egyik vezető
tagja és képviselő volt. Ma délelölt 11 órakor
ment végbe a bizalomnyilvánitás. A kormány-

nak a fővárosban időző valamennyi tagja testületileg tisztelgett az elnöknél. Marx kancellár
helyet), aki a karácsonyi ünnepekre elutazott
Berlinből, /arres belügyminiszter vezette a minisztereket Ebért elnök elé. 0 nyújtotta át a
kormány határozatát, amelyben a kabinet az
elnöknek a pártokon felül álló és nehéz időkben is bevált pártatlanságáért bizalmát és köszönetét fejezi ki. Ebért elnök meghatottan fogadta az üdvözlés'.

A kölni z ó n a kiürítésének
Páris, december 24. Szombaton tart ülést a
nagykövetek tanácsa s akkor fogja tárgyalni a
nimet kormány jegyzikit a kölni zóna kiürítésinek dolgában. A válaszjegyzék előkészítése
céljából tegnap Laroche külügyminisztériumi
politikai igazgató, Fromageot, a külügyminisztérium Jogi szaktanácsadója és Desticker tábornok, Foch tábornagy vezérkari főnök egész nap
dolgozott, este pedig mind a hárman megjelentek Herriot miniszterelnöknél, aki még nem
hagyhatja el szobáját, noha már fölkelt a betegágyból. Mihelyt a szakértők elkészülnek a válaszjegyzék megszövegezésével, a nagykövetek
tanácsa elé terjesztik azt, hogy mihamarább
elmehessen Berlinbe. A mai reggeli lapok természetesen még nincsenek abban a helyzetben,

hogy a készülő jegyzék tartalmáról részleteket
közölhessenek, de egyes újságok tudni válik,
hogy ez a diplomáciai okmány rá fog mutatni
a szövetséges kormányok nevében arra, hogy a
szövetségközi németországi katonai ellenőrző
bizottságok ideiglenes jelentései egyáltalában
nem megnyugtatók, be kelt tehát várni az öszszefoglaló végleges jelentést. Mivel azonban a
katonai ellenőrzöbizottságoknak ez a beszámolója
aligha készülhet el január 10-ike előtt, tebát a
szövetséges kormányok csak azután fognak abba
t helyzeibe juthatni, bogy nézeteiket kicserélhessék és egységes megáliapodásn jutván, megjelöljék a kölni zóna kiürítésének időpontját és
feltételeit.

Az ág. hitv. evangélikus egyház uj h. lelkésze
Tátrai Károly bemutatkozása.
Szeged, december 24. (Saját
tndósitónktól.)
Köztudomásu, hogy Thomay Jízsef, a szegedi
ág. hitv. evangelikus egyházközségnek az egyházi és a közéletben 50 éven át sok érdemet
szerzett lelkipásztora, agg korára való tekintettel, öreg napjaira pihenesre, nyugalomra vágyik,
azonban az egyházközségnek olyan rossz az
anyagi helyzete, hogy nem képes nyugdíjazandó
és megvá'aszlandó lelkészeinek megfelelő megélhetést biztosítani. Tagjai ugyanis túlnyomórészt köz- és magánalkalmazottak, akiknek nincsenek olyan jövedelmeik, hogy az adóterheket
a békebeli, vagy még annál is nagyobb mértékben viseljék.
Évtizedek buzgó munkásságával sikerült
ugyan az egyházi adományokból különböző
alapokat létesíteni, ezeket azonban nagyrészt
had ikölc;önkötvényekbe fektették, amelyeknek
kamatai békeviszonyok mellett tekintélyes összegeket tennének ki, most pedig teljesen jelentéktelenek. Mindezekhez járul meg az is, hogy az
utóbbi 10 év alatt az időjárás viszontagságai
következtében a templom és iskola is alapos

Szeged és a nemesi felkelés.
Irta: Székudvari Imre.
(Befejező közlemény.)

Az apró kellemet ességek közölt néha-néha
jöleső dolgokat is tárgyailatolt a tanács. Jinuár
19 én érkezett meg Luxemburgból József nádor
köszönő levele, amelyben a tanács által felajánlott 86 gyalog- és 24 lovaskatonán&k kiállítását vette tudomásul. Egyben legmagasabb
tetszését nyilvánította a város áldozatkészsége
felett. Természetes, hogy ez a köizönő levél
nemcsak Szegedre érkezett el, hiszen az idekerült példány csak másolat, mégis a tanács a
„kegyelmet örömkönnyei közt alázatos hálaadással és további magskülönböztetésére érzékeny ösztönül fogadott el".
Közel félesztendeje volt már annak, hogy a
felkelők Szegedről elvonultak. Néhány katonának már sok voll ex a fegyelem alatt töltendő
idő, pedig az igazi hadbaszállás ideje még el
sem érkezett. Az első szökési eset csak az elfogatás végett érdekelte Szegedet. A cjongrádmegyei zugból elszökött Boganics Lukács közkatonát kellett körözni. A másik szökés azonban már közelebbről érintette a várost, mert
mindkét szökevény a szegediek közül való volt.
Rácz Ferenc és Csipak András nemcsak hogy
elszöktek, de különböző tolvajlásokat is követtek el. A megye elfogatta és börtönbs vetetle
őket, a várostól pedig pótlást kért helyeliűk. A
tanács kérie a megyét, ha a nevezettek ügye
befejeiődik, mint rabokat adják át a váróinak.

renoválást kiván, amire egyelőre azonban legfeljebb cssk gondolni keil és lehet, mert a
legfontosabb az, hogy az egyház különösen a
mai viszonyora való tekintettel, elsősorban vallásos, hazafias, kulturális és szociális feladatait
teljesítse.
E szempontok vezették az egyház tevékeny
presbiieriumát, élén Kiss Ferenc felügyelővel,
amikor elfáradt lelkészük, Thomay
József
mellé, addig is, mig a nyugdíjazás kérdésé
közmegelégedésre megoldható tesz, helyettes
lelkészi kéltek. Dr. Raffay Sándor bányakerületi evang. püspök az egyháztanács kérésére
Tátrai Károly személyében egy fiatal, munkakedvtől áthatott, igen képzett, agilis h. lelkészt
küldött le Szegedre, aki három évig működött
mint segéd elkész Budapesten, legutóbb Raffay
püspök mellett. A szegedi hivek körében a püspök választása őszinte megelégedést keltett.
Tátrai Károly helyettes lelkész, akit Saguly
János esperes iktatott be állásába, karácsonykor jog a hivek összességinek bemutatkozni a
délelőtt 10 órakor tartandó
istentiszteleten,
De sok bajt okozott országszerte az akkor
„törvénynyugvásnak" nevezett moratórium is.
Két ilyen dolgot jegyzett fel a nagy protocollum. Az egyik arról szól, hogy a felsőbbség
elrendel e, bo^y Obel Károly kassai harmincados hitelezői által kért és elrendelt összeseregléat a törvénynyugvás miatt elhalasztja. A másik közelebbről is érintette a várost.
„Ifjú Kraller Miklós ur, aki iskolai tanulása
végzése után a pesti univerzitás előtt kiáltott
négyszeri kemény próbákon törvényes tudományainak közönséges jelét adván, magát a még
hátralévő hasonló hét próbákra készségesen és
egyszersmind ezen tudományában praxis által
is tökéletesíteni kívánná és e szándéka céljainak elérhetését a jelen való insurrectiobeli törvénynyugvás alatt e város nótáriusi tisztsége
mellett legalkaímasabban reméllené, hazafiúi bizalommal azon esedezett, hogy a még említett
törvénynyugván mellett a praxis tanulás utja
máshol zárva tartván, idehaza mutatnia kénytelenittetik, e város hivatabeli dolgai közönséges folytatásához becsületért szolgáló vicenótárius név alatt leendő járulhatás engedtessen
meg." Természetes, hogy a tanács a kérést
teljesítette.
A moratorium melleit még az átutalással
való fizetés is divatba volt. Hinlik György, az
esztergomi érseki uradalom számtartója kéri a
várost, hogy azt a 100 forintot, mellyel a csongrádmegyei insurrectio költségeihez tartozik járulni, a város a nála lévő 816 forint dézsmaárendftból fizesse ki. A város utasította Nagy

amelyen Bernát Magdus énekel. Az istentisztelet
végeztével úrvacsora é« offeratorium lesz. Délután 5 órakor ismét Tátrai Károly, karácsony
másodnapján délelőtt 10 órakor pedig jZPetrő
Elek hitoktató fog beszélni.
Reméli az evangélikus egyház vezetősége,
hogy a fiatal lelkész agilitása, a hivek ismert
áldozatkészsége és vallásszeretete, valamint
mindazoknak a jíindulatu, megértő támogatása,
akiktől az egyház anyagi és erkölcsi helyzete
fögg, lehetővé fogják tenni, hogy az egyházközség a maga közérdekű feladatait nehézségek
nélkül, sőt fokozottan teljesíthesse. Az anyagi
kérdések rendezése céljából az egyházközség a
földbirtokreform következtében a Lichteneggerféle birtokból elosztásra kerülő földekből szintén igényelt és bíznak a család jóindulatu támogatásában is, hogy ha már át kell engedni
a birtokból, akkor ezen igazán rászoruló
erkölcsi testület kérelmét fogják, ba csak lehet
séges, elősegíteni, annál is inkább, mert a
család egyes tagjai is közel állanak az evangélikus egyházhoz. Ez esetben az egyházközség
kedves kötelességének tartja, hogy a váltságösszeg megtérítésén kivül a birtokban a család
nevét megörökítse.
Abban is bizik a vezetőség, hogy a város,
amely éppen a rossz viszonyok következtében
csak évi 300 aranykofóna segélyt állapított
meg a költségvetésében, talán már a legközelebbi évben újra megadhatja a bikebeli 2500
aranykorona segélyt. A költségvetés tárgyalása
alkalmával egy jószándéku felszólalás kapcsán
dr. Somogyi Szilveszter polgármester máris kilátásba helyeíte, hogy a megállapított segélyt
az egy há< község kérésére fel fogják emelni, ami
az evangélikus hivek körében osztatlan örömet
és megnyugvást keltett.
A magunk részéről is örülnénk, ha sikerülne
városunk e legszegényebb, de értékénél fogva
számottevő egyháznak — lelkiügyeinek intézésén kivül — anyagi lehelőségeit is biztosítani,
mert az egyházközség és annak tagjai mindenkor értékes szerepet vittek a város hazafias,
kulturális és szociális munkásságában.

Kárpitosbutorok
u. m.: bőr, Göblein uriszoba
garnitúrák,
pamlagok,
á g y b e t é t e k elsőrendű kivitelben
l e g o l c s ó b b
á r b a n
l i j f g - . A o . .

kárpitos műhelyében készülnek

W l l l T C l ^ Szeged, Osztrovszky-u. 3.

Hitelképes egyéneknek részletfizetésre Is készitek.

Ferenc kamarást, hogy nyugta mellett fizesse
ki a pénzt s annak idején vonja le az árendából.
Május hónapbBn elérkezett végre az ideje az
insurrectio hazakészülödésének. A hirt a városi
t8nács is tárgyalta s a lovak, fegyverek átvételére és a Szegváron tartandó megyeeyülésre
követül Müller Sebestyén főbírót és Wolford
József polgármestert küldte ki.
Mielőtt azonban a feloszlatás körülményeit
tárgyalnánk, vessünk egy pillantást arra, mit
csinált tulajdonképen a csongrádi felkelő sereg.
Amennyi huza-vona volt a város és a megye
közt, éppen annyi volt a megye és a helytartótanács és a töb'si felsőségek közt. Kiállította
ugyan a szegediekkel együtt 320 gyalogosból
és 80 lovasból álló felkelő csapatot, de azonnal feliratban közölte a királlyal és a nádorral,
hogy a felkelő sereg a törvény értelmében csak
a határokon belül alkalmazható a hsza védelmére. Igy sem törvényes, hogy a felkelést az
országgyűlés előzetes hoziájárulása nélkül szólították fegyverre. Az is törvénytelen, bogy
mint hírlett, a felkelő sereget német vezényszó
mellett akarják gyakorolni.
A sok levélváltás közt alig lett kész a sereg,
mikor a zarándi oláh zavargás megfékezésére
Aradra vezényelték. A megye azonban nem engedte el a sereget, hanem Kövesdy Ferencet
elküldte avégből, nérné meg, szükség van-e a
zavargás leverésére. Mire a követ visszatért,
tényleg vége volt a zavargásnak. Időközben a
mindi? rosszul értesült báró Splényi helyébe
gróf Qyulay Albert tábornok neveztetett ki.
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Csütörtök. Róm. kat. ts protestáns
Nagykarácsony. Oör. kat Nagykar.
Nap »«/ 7 óra 49 perckor, nyugszik 4 óra 12 perckor.
Somogyi-könyvtár zárva. Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig.
Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnapokon zárva van.
A szinházi előadás délután fél 4 és este fél 8 órakor
kezdődnek.
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak:
A p r ó j e n ő Kossuth Lajos-sugárut 61 (telefon 996), Barcsay
Károly Széchenyi-tér (telefon 27o), Borbély József Takaréktár-utca (telefon 1268), Nagy György Boldogíöldvány Lajos Ujasszony-sugárut (telefon 1125), Mol<
szeged (telefon 846).

Karácsonyi bánat.
Szelid, szép betlehemi gyermek:
Az angyalok nem énekeinek
S üvöltenek vad emberek.
Boldog, víg betlehemi jászol:
Sok börtön és kórház világol
És annyi viskó bús, sötét.
Jó pásztorok és bölcs királyok:
Sok farkas és holló kóvályog
S nem látjuk azt a csillogott
Békés, derűs karácsony éjjel:
A nagy sötét mikor száll széjjel
S mikor lesz béke és derű?
Szeged, 1924.

Juhász Gyula.

Fekete karácsony.
Elbolordoiott velünk az idén a tél, már novemberben kóstolói adott a hőből, azután csak
zúzmarával jelentkezett. Panoráma volt napokon keresztül a város, Újszeged, a Stefánia
dúsan exüstOaötl fái, mintha pótolni akarták
volna az egész élet nyomorúságát, szegénységét, karácsonyfákat állítottak mindenkinek, aki
csak hallomásból ismeri, vagy idegennél látja
Jézuska ajándékát.
Azután az is eltűnt, szimbólumaként az egész
életünknek, amely pillanatokra engedi meg,
hogy bármiben is gyönvörködjünk. Olyanok
vagyunk, mint %z apró gyermek, aki kacagva kap a füstkarika után, érzi, hogy megfogta, aztán elbigyesztett szájjal nézi az üres
tenyerét. Csak füstök után kapkodunk mi is,
ugy látjuk, bogy csillogó arany a szine, a reménység sugarai teszik kellemessé, de aztán
kormos lesz töle a kezünk. Fűst volt, de a
csúnyább fsjtájából, aminthogy a nedves aszfalt, a ködös levegő is élesen akarja tudtunkra
adni, bogy nem számíthatunk másra, csak fekete karácsonyra. A hópelyhek idegenben keringőznek, nem bennünket látogatnak meg.
Zsilinszky szerint mire a sereg elindult volna,
a békét megkötötték; igy áprilisban a sereg
szétoszlott.
Ez utóbbi éríesüléstíek azonban ellent mond
Almási Pál, a helytartótanács tanácsosának
Szeged városához intézett levele, „mely Írásában nyilatkoztatja, mely különös megelégedést méltóztatott felséges urunk bizonyítani a
Neustadtnál összesereglett nemes magyar insurrectionáüs katonaság szemlélése alkalmatosságával, megküldvén egyszersmind rajzolatban
ezen hadiállásbeli rendet, melyet az emli ett seseg formált Neusladlnál." Ezt a rajzolatot a
tanács örvendetes emlékezetül a levéltárba tétette.
E rajzból kitűnik, hogy a csongrádi gyalogság a második vonalban a krassói és csanádi
felkelőkkel alkotott közös ezredet; a lovasság
pedig ugyanazon vonalban a békési és csanádi
felkelők közös divíziójába került. Demég egyéb
is szemünkbe ötlik. Leszámítva a nádori ezredet formáló jászok, kunok és hajdúk felkelését, az összes magyar felkelők a két első sorban nyertek beosztást; a horvát ezredek azonban kivétel nélkül a tartalékban helyeztettek el.
Ilyen egyenlő mérlékkel fizették vissza a király
és a haza szolgálatában teljesített önfeláldozó
kötelességtudást.
Május 18 án olvasta a tanácsülés a 20 án
tartandó siegvári mégyegyülés meghívóját, melynek egyetlen tárgya az insurrectio feloszlatása
volt. M vei a tanács követeit már előbb megbízta, azok el mentek Szegvárra.

Ólmos álom ül a lelkeken is, semmi sincs,
ami, egy percre bár, szivünkbe varázsolná karácsony hangulatát, a meleg szobát, a tiszta
örömet, az emberiség boldogságát, a mindent
átfogó szeretetet. Apostolok helyett farizeusok
járnak a modern életben, amelyben kétezer
esztendő óla még mindig nem talált magára az
Ember. Talán soha nem is volt egyedülállóbb,
mint éppen most, amikor ö maga az a nagytömegekben is társtalanul bolyongó hópihe,
amely nyugtalanul keresi a végső célt. Mikor
aztán a földre ér, csak rövid ideig tartja meg
fehér ártatlanságát, mert sárrá gázolják.
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ktnonok ünnepé'yes szent-misét pontifikál.
Délután bárom érakor vecsernye. Pénteken
ugyanebben a sorrendben iartják meg az istentiszteleteket.
A református és az evangélikus templomokban az ünnepi istentiszteleteket délelőtt tiz órakor tartják.
A z osztrák-magyar kereskedelmi
szerződés.
(Budapesti tudósítónk te le fon jelentése.) Az
osztrák kormány legutóbb megkeresést intézett
a magy«r kormányhoz, hogy az osztrák-magyar
kereskedelmi szerződés megkötésére vonatkozólag hajlandó-e az előzetes tárgyalásokat megkezdeni A magysr kormány válasza után elhatározták, bogy az előzetes tárgyalásokat karácsony után nyomban megkezdik és ezért minden érdekelt tárca részéről egy-egy referens
Wodianer Rudolf rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter vezetésével Bécsbe utazik.
Az osztrák-magyar kereskedelmi tárgyalások a
cseh-magyar kereskedelmi tárgyalással párhuzamosan indulnak meg. Minthogy az ilyen természetű tárgyalások során időről-időre bizonyos szünetek állanak be, a magyar
kormány
felváltva folytatja a tárgyalásokat a csehekkel,
Illetve az osztrákokkal. Az osztrák-magyar kereskedelmi szerződés megkötése az egész magyar gazdasági életre kiható nagy esemény lesz
és külföldi forgalmunk csak ennek a szerződésnek a megkötése után tekinthető teljesen
helyreállítottnak.

A karácsonyi istentiszteletek.
A szegedi fogadalmi templomnak u] kereszthalóját ma ünnepiesea megáldotta dr. Glattfelder Qyula megyéspüspök nagy közönség és
a városi hatóság jelenlétében. A keresxthsjóban
az első ünnepi nagymisét karácsony első napján, délelőtt tiz órakor ugyancsak a püspök
pontifikálja. Ez alkalommal König Péternek
fogadalmi templom miséjét a katonai zenekar
és az egyesült szegedi dalárdák adják elő.
A karácsonyi istentiszteletek sorrendje egyébként a következő:
Belváros. Szerda éjjel 12 órakor éjféli mise.
Cíütöriökön reggel bat órakor pásztorok miséje,
kilenc órakor diák-mise — mind a Szent
Demeter-templomban. Ttz órakor dr. Glattfelder
Gyula püspök ünnnepélves misét celebrál a
— A „Szeged" legközelebbi száma a közbefogadalmi templomban. Délután három órakor eső karácsonyi ünnepek miatt vasárnap reggel
vec8ernye. Pénteken a csütörtöki sorrendben jelenik meg.
tartják meg az istentiszteletet, csak délután
— Hétfőn megjelenik Juhász Gyula uj
három órakor litánia lesz.
verseskönyve, a Testementom. Amatőr-kiadás.
Alsóváros. Ma éjjel tizenkét órakor éjféli Ára 100.000 korona. Megrendelhető a Szeged
mise. Karácsony első napján reggel hat óra- kiadóhivatalában (Telefon: 13—33.) és a Délkor pásztorok mit éje, kilenc órakor a házfőnök magyarország-nyomdában. (Telefon: 16 —34.)
nagy papi segédlettel ünnepélyes misM celeb— Dr. Glattfelder püspök háromszázrál és szent beszédet mond. Tizenegy órakor
milliót
adott a fogadalmi templom főoltáénekes-mise a nagyközönség részére, délután
rát
a.
Dr.
Glattfelder Gyula csanád megyei
bárom órakor ünnnepélyes vecsernye nagy
püspök
két
levelet
intézett a város haióságápapi segédlettel. A pénteki istentiszteletek sorhoz,
illetőleg
a
polgármesterhíz
Az egyikben
rendje ugyanaz és délután három órakor litáarról
értesíti
a
polgármestert,
hogy
a foganiát tartanak.
dalmi templom főoltárának elkészíttetését maFelsőváros. Szerda éjjel tizenkét órakor éjjeli gára válla'ja és erre a célra egyelőre 300
mise. Csütörtök reggel bét órakor nagy szent- milliót püspöki hivatalának rendelkezésére bomise, utána dr. Papp Béla szent-beszédet csátott, amely összeget az általa jóváhagyandó
mond. Tíz órakor ünnepélyes nagymise szentség- terv szükségletei szerint fog kiegészíteni. A
kitétellel. Tizenegy órakor csendes olvasó-mise, másik levétcen a polgármes'ernek és a tördélután három órakor vecsernye. Pénteken vényhatósági bizottságnak mond köszönetet a
ugyanebben a sorrendben tartják meg a misé- meleg üdvözletért, amelyben részesítették, amiket s három órakor litánia lesz.
kor Szegeden letelepedett. Ez u'óbbi levélben
Rókus. Szerda éjjel tizenkét órakor éjféli többek közt ezeket mondja: „Szivből köszömise. Csütörtök reggel hat órakor pásztorok nöm az előlegezett bizalmat és hozzám való
miséje. Délelőtt tiz órakor Breisach Béla minden jóságukat s magam részéről fogadom,
hogy Szeged város jó polgára kivánok lenni,
a testvéri szere'etet különbség nélkül mindenMájus 22 én jött az első, már a leszerelésre kivel szemben teljes odaadással akarom érvévonatkozó rendelet a városhoz. Elrendelték, nyesíteni."
hogy a kincstártól kapott fegyvereket ne pol— A d o m á n y o k a Uisrongyosok f e l r u h á z á s á r a . A
gári mesteremberekkel csináltassák meg, hanem
felruházására ujabban a következő adoa legközelebbi „királyi fegyvertárba adják be". kisrongyosok
mányok érkeztek a főispáni hivatalba: Reitzer Lipót
Május 28 án tériek vissza a követek Szeg- 3oo.ooo, dr. Tóth László 2oo.ooo, Szűcs Béla 15o.ooo,
várról. Wolford polgármester terjesztette elő a Bruckner Ede loo.ooo, id. Qárgyán Imre 2oo.ooo, N.
3oo.ooo, Kurucsev Sándor Soo.ooo, Schermann Kálgyűlésen végzett dolgokat. Átadta a király, a N.
mán 2oo.ooo, Domán Mihály és Fia loo.ooo, Szabónádor és a megye iratait, a leszerelő szegedi ipari szövetkezet loo.ooo, Schaffer György 3o.ooo,
katonák jegyzékét. Aztán köiölte a megye ha- Szeged-Csongrádi Takarékpénztár l.ooo.ooo, Koós
tározatát, mely szerint minden leszerelő Katona Elemér loo.ooo, Agrária Kereskedelmi R.-t. 2oo.ooo,
József 2oo.ooo, Déry Ernő loo.ooo, Pollák
egy ha«i zsoldját megkapja. Ezt a város még Borbély
Sámuel 4oo.ooo és Wagner Gusztáv 2oo.ooo korona.
mindenki részére egy forinttal megtoldotta. A Az eddigi gyűjtés eredménye közel 15 millió korona.
tanácsülés végeztével a megérkezett felkelők az Itt emiitjük meg, hogy tegnapi tudósításunkba tévedés
uj városháza előtt gyülekeztek. A tanács és a csúszott. Az akcióra nem a Holtzer S. és Társa, haválasztott község nevében Zombory Pál taná- nem a Holtzer S. és Fia cég adta a 39.4 méter szövetet.
csos intézett hozzájuk elismerő köszönő szava— A vizsgálóbiró csak az ünnepek után
kat. Újból biztosították őket a megígért ked- hallgatja ki dr. Klár Zoltánt. BudapeBtrőf
vezményekről. Aztán beszolgáltatták fegyverei- jelentik: A fajvédők klubjában a minap törket, lovaikat, felvették zsoldjaikat és a város tént ismeretes affér ügyének iralai tegnap keajándékát, ruhájukat megtartva szétoszlottak. A rültek át a budapesti királyi ügyészségre és a
Hazakerült lovakat a város elárvereztette, vagy királyi ügyészeég szándékos emberölés bűntetmint a jegyzőkönyv mondja, „kótya-vetyén a tének kísérlete cimén indítványozta a vizsgátöbbet Ígérőnek eladattak".
lat elrendelését dr. Klár Zoltán ellen. Egyes
lapok híradása szerint az ügy kijelölt vizsgálóEnnyi elintézni valója volt a városnak a fel- birája, dr. Medvés-Mediko István, a mai napra
kelés következtében. Közel kilenc hónap múlva idézte meg Klár Zoltánt kihallgatásra. Illetékes
igy oszlott fel az insurrectio, amely sok pén- helyről szerzett érte«ülés szerint csak az ünnezébe került városnak, megyének, országnak s pek után küldi kt idézétét dr. Klár Zoltánnak
még csak nem is látta az ellenséget. Feloszlott és igy az ügyészség indítványáról csak az ünazért, hogy pár év múlva újra fegyvert fogva nepek után hozza meg végzését a vizsgálóbíró.
győri kudarc ulán utoljára játsza el szerepét a
December 29. 6s 30-án Dienzl Oszkár
változott hadviselési viszonyok közt a nemzet zongoraművész és zeneszerző vendégszerepel a
történetében.
Kissban.
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— A reformálna egyház karácsonyi ünnepsége

1294 december 25.

— Tiltakozó gyfilést tartottak fiaarmann
áldozatainak hozzátartozói. Berlinből jelentik : Hannoverből még nem utaztak el azok a
gyászba
borult szülök, testvérek és rokonok,
Újév u t a n bevezetik
Haarmann áldozatainak hozzátartozói, akik a
a Nemzeti B a n k részvényeit a tőzsdére.
bűnügy főtárgyalására mint tanuk voltak megBudapest, december 24. (Budapesti
tudósi- idézve és tegnap gyűlésre jöttek össze. Nagyon
tónk telefonjelentése.) A Nemzeti Bank vezető- elkeseredett volt a hangulat közöttük s egysége ismét foglalkozott a részvényeinek tőzsdei hangúlag hozták meg a következő határozatot;
bevezetésével és az eddigi megállapodások sze- Haarmann áldoratainak a végtárgyalás után
rint újév után kérelmezni fogják a Nemzeti egybegyűlt szülői, testvérei és rokonai nyíltan
Bank aranynévértékü részvényeinek kotirozását. tiltakoznak az ellen, hogy a bűnös rendőrhatóAz utolsó napokban erősen keresték egyébként sági tisztviselők ellen megindult jegyelml el»
e részvényeket, ugy hogy árfolyamuk 94—95 járást a legnagyobb titokzatosság
mellett folyaranykoronára emelkedett. A bank első fél évi tatják le, öoloit kétségtelen, hogy az illetők
mérlege igen kedvező képet mu'at és az alap- Haarmann-nak bűntársai voltak. Követelik, hogy
szabályok szerint már erre a félévre 4 arany- a fegyelmi vizsgálatot az illető rendőrtísztvisekorona osztalékot juttathat részvényeseinek. A lők ügyében a meggyilkolt fiatalemberek szüleiitt most a szegények százait képes megsegíteni a református egyház, hanem a szeretetnek lelkét belénkplántáló 30 millió alaptőkét tekintve, 1.2 millió aranynek és hozzátartozóinak, mint tanuknak belekorona, tehát alig 20 milliárd papirkoronát vonásával hajtsák végre és az eljárás nyilváIstent. Az ünnepség befejezése után kezdetét vette a
segélyeknek a kiosztása. Mintegy hatvan—hetvenmillió
osztanak igy széjjel. Nem sok ez, ha meggon- nos legyen. Az egybegyűltek e hónap 31-ig
jutott ez alkalommal református, d e más felekezetű
doljuk, hogy a b*nk üzletei igen nagy ered* várják erre nézve a döntés', ellenkező eseiDen
szegényeknek felsegitésére is. Teljesen uj ruhát kapott
ménnyel zárultak. A kezdetben átvett váltó- fenntartják maguknak a jogot, bogy további
120 fiu és leány, kijavított régi ruhákat kaptak 40-en,
tárca alig érte el az 1.2 billiót. Azóta mintegy lépéseket ttgyenek s egyidejűleg megkövetelik,
teljesen uj d p ő t kapott 50 gyermek és szegény, megjavított cipőket kaptak 3Ü—40-en. Élelmiszert (liszt,
700 milliárddal bővült a leszámítolt váltók ér- hogy a méggyilkolt fiatalemberek tetemeinek
zsir, bab, burgonya stb.) kapott 50 szegény család.
téke,
ugy hogy átlagban mintegy 100 milliár- földi maradványait közös sirba temessék állami
Ezenkívül most vannak kiutalás alatt a ta- és széndot keresett ebben a félévben a váltóleszámí- költségen.
segélyek. Végeredményben tehát megsegített a szegedi
toláson a jegybink. Igy lenne az ideje annak,
református egyház, elsősorban a maga híveinek, d e
K o v á c s K a t ó primadonna olyan, mint egy baba a
egyúttal Szeged egész társadalmának megértő támogahogy a jegyintézeti hitel kamatját ismét 10 Szinházi Újság címlapján.
tása mellett, mintegy 300 szegény gyermeket és csalászázalékra csökkentsék. Nem lehet ugyanis cél
Révész Béla, a budapesti Pallay-táncakadémia
dot és mindezt tette egyedül csak azért, mert nem
a Nemzeti Bank számára a túlságos nyerész- tanára 25. és 26-án egyeseknek és csoportoknak
feledkezett meg a krisztusi parancsról: „Igy töltsétek
kedés. viszont a csőkkent bankkamat meg- a modern táncokból órákat ad. Megbeszélések
be az én parancsolataimat, hogy egymást szeressétek I . . . Egymás terhét hordozzátok I*
könnyíti a kereskedelem és az ipar helyzetét.
Polgár-utca 22., I. em.
éa a e g é l y a l r c l ó j a . A szegedi református egyház, régi
jó szobásához hiven, ez évben is szegény gyermekei
és szűkölködő családjai részére nagy karácsonyi segélyakciót kezdeményezett, eredményben nagyszerű sikerrel.
Segélyakciójával kapcsolatban folyó hó 21-én, vasárnap
délutjÍn 3 órakor tartotta karácsonyfa-Ünnepségét a
leánygimnázium tornacsarnokában. Az ünnepségen a
gyermekek, a segélyezendő szegények és az érdeklődő
szülők szá7ai jelentek meg, ugy hogy a hatalmas terem
egészen megtelt. Az egyház képviseletében ott volt dr.
Széli G y ű l i főgondnok és Bakó László lelkész több
presbiterrel együtt. Az ünnepség programmját az úgynevezett Vasárnapi Iskola növendékeinek szavalatai és
énekszámai tették feledhetetlenné. A programm keretén
belül szólott Bakó László lelkész a karácsonyi ezeretetnek nagy erejéről és jelenleg is megnyilvánult gyümölcseiről. Hangsúlyozta azonban, hogy ennek a szeretetnek ereje és gyümölcse nem a m i érdemünk,
hanem annak érdeme, aki bennünket éppen ezen a
karácsonyi napon ugy szeretett, hogy érettünk egyszülött Fiát adta. Ne magunkat dicsérjük ezért, amikor

— A forgalmi adóellenőrzés reformju. A
forgalmi adóhivatal 1925 január elsejétől kezdve
figyelemreméltó reformokat léptet életbe a forgalmi adó ellenőrzése terén. Dr. Jdnossy György,
a forgalmi adóhivatal vezetőjének nyilatkozata
szerint, azokkal szemben, akik az adót átalányban fizetik, megszüntetik ÍZ állandó ellenőrzést.
A többiek adózását pedig a hivatal nem a helyszínen ellenőrizteti, hanem a könyveket meghatározott időre bekéri a hivatalba. Ezért a következőképpen osztották be a város területét:
1. kerílet a Tisza Lajos-körulon belöli rész és
Újszeged, minden hónap 2 ától 5-ig. — II. kerület a Felsötiszapart, a Római-, Brüsszeli- és
Párisi-körutaknak a Belváros felé eső része és
a Kossuth Lajos-sugárut páratlan oldala, a hónap 6 ától 8 áig. — III. kerület a Kossuth
Lajos-sugárut páros oldala a Londoni-, Berlini és Bécsi körutaknak a Belváros felé eső része
minden hó 9-től 10-ig. — IV-V. kerület: a
Római-, Brüsszeli- és Párisl-körutaktól a külváros felé eső rész és a Kálváris-utca páratlan
oldala a hó 6 ától 8-áig. — VI—VII. kerü'et:
a Londoni-, Berlini- és Bécsi-körutaktól a külváros felé eső rész és a Kálvária-utca páros
oldala, minden hónap 2-ától 5-éig.
Vízvezetékét Feketénél készíttesse. Tel. 10-72.
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Berlinben letartóztattak egy sokszoros
milliárdost uzsora és csalás m i a t t .
Berlin, december 24. Tegnapelőtt este a
berlini rendőrség letartóztatta Kutivkát, egy
többszörös milliárdos', akinek öt banküzlete,
több nagy áruháza és gyára van. A letartóztatás összefüggésben áll Bsrtelnek, a berlini
idegeneket ellenőrző hivatala vezetőjének ismeretes vesztegetési bünügyével. Btrtel ellen folytatott vizsgalat súlyosan terhelő adatok jutottak
a hatóságok birtokába két berlini vállalkozó,
Holzmann és Kutivka ellen. HolzmBnnt már
akkor letartóztatták. Kutivkát ellenben hétmillió
aranymárka, tehát mintegy 140 milliárd korona
értékű óvadék ellenében szabadlábon hagyták.
Mosl azért tartóztatták le, mert Kutivka szökési
tervekkel foglalkozott.
A letartóztatott milliárdos Litvániából származik és olyan hiányos az iskolai képzettsége,
hogy állítólag még ma sem tud teljesen írni
és olvasni. Már Oroszországban is speku'ációs
csempészüzletekkel foglalkozott és ezekkel kis
tökét szerzett. Amikor Oroszországban kitört a
bolsevizmus, Németországba menekült, ahol
jelentős összegeket keresett német hadianyag
vételével és eladásával. Ezután banküzletet nyitott, gyárakat alapított és szerzett, amiben segítségére voltak a porosz állami banktól kapott
kölcsönök is.
Kutivkát uzsorával és csalással vádolják és
állítólag milliárdokkal károsította meg azokat,
akiktől annak idején megvásárolta a hanaui
katonai raktárakat.
December 25-étöl 31-éig minden esle
Sdrossy Mihály énekel és gitározik a Kassban.
— Titokzatos gyilkosság Debrecen közelében. Debrecenből jelentik: Monostorpályiban
néhány nap előtt titokzatos merényletet követtek el Rápoltby Vilmos főjegyző ellen. Amint
estefelé kilépett háza kapu|án, egyszerre egy
ismeretlen ember elébe toppant, kést rántott és
belédöfle. A főjegyző azonnal összeesett és
hiába vitték be a debreceni klinikára, hiába
hajtottak végre rajta fzonnal műtétet, a szerencsétlen ember pár óra alatt kiszenvedett. A
nyomozás rögtön megindult és ennek eredményeként letartóztatták Sebők András monostorpályi gazdálkodót, miután minden valószínűség
szerint ő követte el a bűntényt. A vizsgálat
kideitette, bogy Sebük néhány nap előtt a főjegyző bivataiaűan volt és a főjegyzőtől egy
hamis községi bizonyítványt kért, amit az kereken megtagadott. Ezen összevesztek és a
gazdálkodó fenyegetve távozott. Ez, továbbá
az a körülmény, bogy Sebőknél letartóztatásakor egy hosszú ké°t találtak, megerősítik a
pyanut, hogy tagadása ellenére is Sebők körette el cl a botz'lmas gyilkosságot.
B a k f i s a k a Szinházi Újságot szeretik legjobban.

Vizveze ék javítások és átalakítások Feketénél, Kossuth Lajos-su^lruí 25. Tel. 10—72. m

Gázvezetéké^ gázfőzőjét tisztittassa Havasnál, Fodor-utca 2. Telefon 17—79.
aa
Dlenzl Oszkár a Kas»ban. A Ksss-kávé
ház müvészestés rendezéséi kezdte meg néhány
hét előtt és ugy látszik, komoly törekvése
ezeket fejleszteni. December 29-én és 30-án
este Dlenzl Oszkár, ez országos hirü zeneszerző és zongoraművész fogja gyönyörködtetni a Kass-kávébáz közönségét. Dienzl nagysikerű pesti műsorával szerepel Szegeden is,
amely bárom részből áll. Az első rész: komoly
hangversenyszámok, főként SÍ ját szerzemények;
a második rész : humoros zongoraszámok; i
harmadik részben a budapesti New-York-oar
műsorát játsza el.
— Egy r e n d ő r h a l á l o s szerencsétlensége. Budapestről jelentik: Borzalmas szerencsétlenség történt
vasárnap délelőtt Püspökladányban.
Nagy László debreceni államrendőr a m á r mozgásban lévő vonatra
akart felugrani, de a sinek között a sikos vágányközön
megcsúszott és olyan szerencsétlenül zuhant a kerekek
alá, hogy testét valósággal kettészelték
a kerekek. A
borzalmas szerencsét'enség áldozata szörnyethal'. Nagy
László szüleinél járt Püspökladányban, hogy a karácsonyi ünnepekre élelmiszert vigyen Debrecenben l a k ó
családjának. Vasárnap j á r t volna le szabadsága, d e
reggel későn kelt fel. Gyorsan felöltözött és sietett a
vonathoz, hogy le ne késsen. Meg j ó messze volt az
állomástól, amikor a vonat Szolnok felöl
berobogott
a püspökladányi állomásra. Nagy László pontos ember
volt s nem akart lekésni a vonatról, ezért futva tette
meg az utat. Mikor az állomáshoz ért, a vonat éppen
indult. A szerencsétlen ember, hogy le ne késsen a
jelentkezésről, a már mozgásban lévő vonatra akart
felugrani és igy történt a szerencsétlenség. Kettészelt
testének véres tetemeit a vasúti alkalmazottak szedték
össze. A vizsgálat megállapította, hogy a szerencsétlenségért senkit sem terhel felelősség.

F ü r d ő k á d a k nagy választékban Feketénél,
Kossu'h Lijos-sugárut 25. Telefon 10—72 m
Kállay dr. jogiszemináriuma Szeged, Pallavicini-utca 3 alatt fogad egész nap. Telefon 89.
N y a k k e n d S k e t készit és javít legszebb kivitelben Sándor Ibolya Szeged, Mérei-u. 7., I. em.

Házak, földbirtokok és
lakásközvetités.
D a t r i l r A r t f a l nvug. állpt. tanácsos, O, F. B.
r C t l t n A l l t r t l által engedélyezett ingatlanforgalmi irodája, törv. bej. cég, S z a f t e d c n . Iroda i
A t t i l a - á l c a 7. Telefon: 5 - 6 9 - L a k á s : S l á d 6 a t c a 8/b. Telefon 13-36.
139

Üzlethelyiség
átadó!
A Szent István-téren, ugyanott raktárhelyiség villanyvilágítással, 273
esetleg felszereléssel, berendezéssel
együtt azonnal átadó. Telefon 12—31.

1924 december 21.
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— A miniszter érdeklődik . . . Hogy a
városi tisztviselők helyzete mennyivel hátrá— Szeged múltjából. —
nyosabb az államinál, azt sok mindenen kivül
az úgynevezett aranyparilásos fizetés is bizoAz aradi rendőrprefektus a napokban bünNem kevésbé figyelemre mélló a bocsánanyítja. E szerint, ha megvolt a megfe'elő szol- lelést szabott Körösi cigányprímásra, eltiltotta
tot nyert Magyar Színészek tanúsított föllépte,
gálali ideje, a vírosi tisztviselő előléphetett a a játéktól, rrert tul-tok magyar nótát húzott.
legalább most legújabban a számkivetésből,
kővetkező fizetési osztályba, de aztán ott is re- Néhíny nap múlva — nyilván a prímás rimánvagy börtönböl történt összejövetelük után,
kedt az élete végéig, mig az álamnál a négy kodására és fogadkozására, hogy jóba foglalja
mert i yenkor könnyen kellemetlen nyilatkoközéposztályt végzeit kezelő, ha kibírja a de- j magát — feloldotta a tilalma', azonban a cizatok történhetnek, mi mindenesetre kikerüreka, a hatodikban fejezi be egyszer a pályá- j gányt áthelyezte egy másik kávéházba. Azóta a
lendő leend.
ját. Azonban ebből az egy oszállyai való elő- bandák kö'elesek naponkint előre bemutatni az
Midőn Polgár Mesler Urnák figyelmét e
haladásból is kizárta az intézkedés V. éj a VI. eljátszandó nóták műsorát.
nem csekély fontosságú tárgyra felhívom,
fizetési osztályban levőket, nyilván ugy gondolA magysr dalban mindig veszedelmes pro
eeyszersmint felkérem, hogy illy egyének felkozva, hogy elég sztp az is, ha már idesoroltak pagandát orroníottak ellenségünk. Nem tudjuk
léptével könnyen csatlakozható kellemetlenvalakit. A víros november havi közgyűlése, mi azt olyan szépen kifejezni, mint «hogySzaségek eltávolítása tekintetéből oly intézkedéannak reményében, hogy a kormány mijd fel- bolcska Mihály elm ndta: „Tudja a jó Mindenseket tenni méltóztassék, miszerint az ezen
oldja ezt a tilalmat, a polgármes'erl a IV., a ható, mi van azon sirni való . .
rendelet áhágói s e tilalom dacára szántmegfelelő szolgálattal rendelkező öreg tanácsAz abszolu'izmús idsj.'n a Kossuth-nóta dalszándékosan zavart előidézni akaró nyugtanokokat pedig ÍZ V. fizetési osztályba tette s
lamára é ekelték egy naptár cimét, benne volt
lankodók ellen a legnagyobb szigor gyakohatározatát birtokon kivűl hozta meg, ami azt
abbsn még a nyomda is, a cseh fináncok peroltassak s a netalán előforduló hasonló esejelenti, hogy nem várja be a jóváhagyást, badig váltig bámészkodhattak, hogy mic oda értekről rögtön jelentés tétessék.
nem a fizetési különbözetet nyomban folyótelmetlen nép ei a magyar, a kalendárium is
Nogyvdrad, sept: 14-én 1850.
sítják. — Ez történt novemberben. Most aztán
megríkatja.
Cseh.
arról suttognak a torony alatt, hogy még mVan azonban Szegednek ebből az időből egy
Az akta hátán ez az elintézés olvasható:
ielőtt a h tározatot fölterjesztették volna jóváérdekes dokumentuma a városi levéltár őrzi s
— Mellyetén Rendelet a meghagyottak iráhagyásra a kormányhoz, a belügyminiszter leirt
egész terjedeimébtn igy szól:
nyé b in szoros felügye let és a tellyesitendők
Szegedre, hogy mi igaz a hírből?
Nogyvdrcdkerületi
tellyesitése végett Farkas János főkapitánynak
— Hivatalosan nem vehetett röla tudomást,
cs. és kir. Miniszteri Biztostól. kiadatik.
mond ák nekünk, csak magánúton és e; a szokatlan az ügyben.
Azért Szeged nem szakított a cigányzenével,
Szeged város Polgár Mesei hivatalának.
Nyilván nem is lesz belőle baj, hiszen az
A tapasztalás mutatja, miként a magyar Erdélyi Náci, a messze vidéken hires prímás
ilyen apró közigazgatási afférok mindig elsiNemze i Zene s táncmutatványok, mikéi a igyekezett ébren tartani a jókedvet. Nemsokára
mulnak tendb n. Mindössze szórakozott volt
forradalmi pártbéliek eszközül felhasználnak, pedig, bogy ez a rendelet megjelent, Szegedre
kissé a tanács, mert például a nyáron azt
hogy aíok iránt a rokonszenvet éoeren tart- érkezett Molnár György színtársulata. A színékérte a közgyűlés, hogy minden városi lisztsák, mily izgatólag hatnak a tömegre. Nem sze*, az il endőség akkori formáinak megfelelően,
viselő is épp ugy rukkolhasson előre, mint az
ösmere'len továbbá, hogy annak idejéb n a az első este szerenádot adtak a magisztrátus
állami (ahol példéut az államszámviteli vizslegközelebb kegyelmet nyert Veszter Sándor tagjainak, továbbá az uri kaszinónak, mint
gával rendelkező edótárnok az V.-be is eljut),
a magyar forr dal Í i párt érdekében milly te- amely társadalmi hely volt a főfészke amüpár— azonban akkor nem mondták ki a birtokonvékenységet fejtett ki s milly célokat tűzött ki tolásnsk. Kempelen Győző szerkesztő akkor
kívüliséget.
magának a külföldre utazott Nemzeti Zene rávette a színészeket, hogy énekeljék el befeje— Negyvan éve újságíró Karácsonykor
s tánctársaságával, különösen Párisbani tar- zésül a „Jaj, de huneuf-ot. Azoknak se kellett
sok biztatás, másnap reggel pedig vi ték már
ünnepli dr. Brdjjer Lajos Fiúméban ujságirói
tózkodása alatt.
pályájának negyvenéves fordulóját. A régi DélIly nemzeti Zenészek föllépte legközelebbi Kempelent J sefstadtba. Alig akarták hai hét
vidék munkása volt Brájjer, műdig a msgyar- j
időben fel ünően szaporodik, s ugy látszik, múlva kiengedni onnét...
ság érdekeiért küzdött s igyekezett megértést !
miu'án többnyire nemzeti dallamok játszásáNem lehetetlen, hogy most az aradi cigány
teremteni a nemzetiségek között. Nem voll ez I val foglalkoznak, ű pártütők ármánykodásaik- sokat játszotta a „Nem loptam én élemben ..
könnyű munka, mert hol a hivata os felfogás !
nótát s a derék rumunyok célzást láttak benne.
tól nem egészen idegenek.
csapott túlzásba, hivatalos visszaélések, sérel- !
mek zava-'ák a békét, hol pedig a nemzetiségek j
ültek föl szláv is pángermán izgatóknak s ők | — Nőgyülést tartanak vasárnap a Mun- j Január 13. T C 1 M Á N V I
hangversenye a Filharmonikus
i C . L . I I I M I 1 1 1 zenekar kíséretével
követtek (1 hibát. Az ilyen esetben mindig az j básotthonban. Vasárnap délután a szegedi •
január
2
o
.
Ei
berger
Sen
újságíró az ütközőpont, többnyire ő lesz az , szervezett nőmunkások a Munkásotthon helyi- <
Severin zongoraestje január 2o-án
J e g y e k :
H a r m ó n i á n á l
áldozat, azonban Brájjer tapintatosan oldotta gégében nőgyülést tartanak. A gyűlésen ismer- i
meg ezeket a kérdésedet és sohasem tonott, telni fogják a sajtó jelentőségét, a szocialista '
Istentisztelet a zsinagógában pénteken
csak javító t. Negyven év előtt a nagybecskereki irodalom munkásságát és eredményeit, vala- j
délután
háromnegyed 4 órakor. írásmagyarázat
Wochenblattnál tezdte meg ujságirói páyáját, mint részletesen ki fognak térni a községi poszombaton
délelőt.
majd napilappá alakito'ta a tulajdonát kepező litika kérdésére is. Ennek a pontnak a tárgyaToron'ált s abból eleven, é'énk lapot formált. lásán belül részletesen foglalkoznak Szeged
A könyv életsztiks'gle . Iratkozzon be a
A régi magyar újságírás legjelesebbjei voltak a jelenlegi elhanyagolt és nem fejlődő állapotá- Kultura kölcsönkönyvtárba, hol naponta kiolvasmunkatársai, Jurkovits Aladár, a fiatalon elhunyt val, amelyet könnyen meg lehetne változtatni. hat egy könyvet havi 25.000 korona előfizetébelle'ris'a, akiben a magyar Maupassant-t látták Természetesen sor kerül a közeledő községi sért. Betét 25.000 korona, melyet az előfize és
íővárosi irodalmi körök; Gáspár Imre, az választások problémájára is, amely most mind- felmondásakor visszatérítünk. Minden magyar
orszá^cs nevü iró, Reviczky kortársa és jó-inkább a politika homlokterébe nyomul. A és német nyelvű könyv raktáron. A könyvek
barátja ; Tőrös Tivadar, a hatalmas vénáju, budapesti központ erre a nagy érdeklődéssel ujak, tiszták, ízlésesen kötve mindenki szívesen
örmény származású novellista; Köbös Berlahn, várt gyűlésre Stern Szerént, a nőmozgalom is- veszi kezébe. Pallavicini-u. 2. Városháza mel ett.
aki később Budapesten a politikai riportok terén mert harcosát küldi ki.
A Sűnbizl Újság karácsonyi albuma a legemelkedett nevezetességgé, Scossa Dezső is
Orvosi
hir.
Dr.
Varga
Kálmán
párisi
tanulszebb
ajándék.
virágjában volt még s igy történt, hogy a Tományútjáról
visszaérkezett
és
bőrgyógyászati,
rontál sok száma valóságos irodalmi jelentőA hoaazu tél folyamán minden jobb csaséget nyert. Később a Fiumei Estilap-ot alapí- urológiai és kozmetikai rendelését ismét meg- f Iádban zsurok és estélyek elkészítése a legrh36 . nagyobb gondja a ház úrnőjének, mely azontotta míg Brájjer, aki fővárosi lapoknak is kezdte Tisza Lajos-körut 61. sz. alat*.
Asszonyok,
lányok
legkedvesebb
olvasállandó munkatársa volt, beutazta fél Európát
; nal megszűnik, ha teát, kávét, likőrt, sütemés főleg a magyar lira németre való fordításával mánya a Szinházi Újság karácsonyi albuma.
J nyeket, szép prágai sonkát papírvékonyon felíett nagy szolgálatot az irodalomnak. Azóta a
Legszebb újévi ajándék a könyv, leg- szelve, valamint legfinomabb sajtok, konzervek,
becskereki német s a fiumei magyar lap is nagyobb választékban Bartosndl szerezhető be. déligyümölcsök és pecsenyeborokat Glück Lipót
megszűnt, mindkettőt elpusztították az idők
Képkiállítás. Klsjenői Klein Ernő festő- cégnél v'sárolja (telefon 901). Nevezett cég
vihara. Jubileuma alkalmából köszönti Brájjert művész és a Gábor Keleti Szőnyeg- és Textil- elismert jó hírneve a legnagyobb megengedésa magyar újságírás is, főleg a vidéki, melynek szövőde kiállítása a Kass halljában Nyitva na- sel találkozik, mert nemcsak kiváló minőségű
a V. H. O. Sz. idejében egyik agilis alel- ponta délelőtt liztől este hétig.
árukat tart, hanem szolidsága és előzékenysége
Zffl
nöke volt.
által, a város minden részéből szívesen keresik fel.
A Szegedi Polgári Dalárda nagy műsoros
szilveszteri bálja a Tiszában.
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BELVÁROSI MOZI
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December 25-én, csütörtökön

December 25 én, csütörtökön

December 25-én, csütörtököli

ii Ivan Mosjoukine és Mme. Lisenko T i t o k z a t o s

I

Szépasszony... élet... haiál...!

Társadalmi dráma 7 felvonásban.

Azonkívül:

A GAUMONT HÍRADÓ.
Előadások kezdete: 3, 5, 7, 9 órakor.

kastély. F e h é r

Detektívregény 6 felvonásban.

parádés filmje:

Í

Vásznak, sifonok, zefireV, köpperek, clottok,
harisnyák, keztyük stb. legolcsóbbak Soósnál.
v

Főszereplő:
Azonkívül:

p o k o l .

Kanadai tCrténet 6 felvonásban. Főszereplők:

MkX L A N D A . Betty Compson és Tom Moore.
Sk v i l á g b a j n o k . Azonkívül: A k i s é r ö m ű s o r .

Sporttörténet 4 felv. Főszereplő : BRÚNÓ KASTNER.
Előadások kezdete: 3, 5, 7, 9 órakor.

Előadások kezdete:
Csütörtökön 3, 5, 7, 9 órakor.
Pél heljárakkal f
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SZEOED

1914 december 26.

Tótkomlós! liszt fénylej a legjobb.
Képviselet és főlerakat: L a m p e l

O s z k á r ,

Valéria-tér 1. szám alatt.

Pókai Elek 70 éves
Ne felejtse el megvenni a Szinházi Uiság
Szerelem.
Pókai Elek kúriai biró, a szegedi büntetőtövénykarácsonyi albumá*.
Mi volt? Bűvölet, amely tovaszállt,
szék fötárgyalási tanácselnöke, decemberben töl„Keleti" fl let Szegeden. Selmeczy József
Virág, mit durva sarló lekaszállt?
tötte be születésének hetvenedik esztendejét. Testi
volt
városi adótiszt neje, ki hosszabb ideig tarCsodaszép dal. mely sóhajtásba fult,
frissességben, munkaképességének teljes birtokátózkodott Törökországban, a jövő év elején
Csillag, mely busán, hirtelen lehullt?
ban épp ugy vezeti még mindig a tárgyalásokat,
„Keleti" üzlelet nyit Szegeden, hol az antik
mint megszámlálhatatlan év óta.
műtárgyaktól
kezdve a selyem perzsaszőnyegig
Körülbelül el sem tudjuk képzelni a törvényÉn nem tudom, de fájón érzem azt,
minden
beszerezhető
le*z. Tekintve, hogy áruit
széket Pókai Elek nélkül, a mi megszokásunkHogy engem itt már semmi sem maraszt,
ban ő képviseli az igazi tárgyalási elnököt, aki
elsökézből szerzi be, azokat jóval a budapesti
Megyek
—
hová
?
Ó
magam
sem
tudom,
egyéniségének kedves közvetlenségét, szókimondáárak alatt fogja árusítani, igy üzletének bátran
Dal, csillag után az örök uton.
sát viszi az ügyekbe és bürokratizmusoktól menmerünk jOvöt jósolni. Előzetes bemutatója, a
Rétiné Bobár Irén.
tesen gömbölyiti le a legjobban összekuszált tör.Kass" földszint 25 ös szobájában, míg a
téneteket is, anélkül, hogy ezzel vétene a bűnvádi
karácsonyi ünnepek alatt díjtalanul megtekinthető.
perrendtartás bármelyik szabálya ellen.
— Még nem döntöttek Kádár Lehel szegedi izgató
Régi, sokszor pajkos legendák keringenek báró beszéde Ügyében. Körülbelül két hónap elótt tartották
Severin zongoraestje Jan. 20-fin
Konradshein tárgyalási elnökről, aki viszont tul- meg a szegedi fajvédők, mint ismeretes, azt a gyűlést,
Jegyek: Harmóniánál
finomultan beszélt a paraszttal és olyan nyelven amely a többek között hatalmas fiaskóval végződött,
igyekezett megszólaltatni, amely azt egyenesen mivel az ellenforradalmi géniuszok, Gömbös Gyula és
Héjjas Iván helyett csupán a fajvédők „második garniFehérnemű műterem értesiti az érdeklődő
megdöbbentette.
érkezett meg Szegedre és igy néhány fiatalember
hölgyközönséget, hogy műhelyében: Feketesa*— Nem mondta önnek a gyermeke, de papa, túrája"
csak Kiss Menyhért és Kádár Lehel kocsijából foghatta
u*ca 22. szám, I. emelet 2. ujévt ajándéknak
ne inzultálja a mamát?
ki a lovakat. Ezen a második garniturás gyűlésen töbHalbür Förgeteg megvetőleg sercintett egyet.
isalkamas: jumper leibehenek, zsebkendők,
bek között Kádár Lehel is tartott beszédet, amelynek
— Nem mer az nekem olyan gorombát mondani. hevében olyanckat talált mondani, hogy az ügyeletes reggei főkö ők, egyszerű és diszes fehérnemű
Pókai Elek elérte azt, ami exponált állásban rendőrtiBzt kénytelen volt félbeszakítani a kiváló szó- garnitúrák kaphatók és hozott anyagból is
nélkülözhetetlen : ő ismerte meg a legjobban a nokot, másodszor pedig felkérni, hogy most már ideje megrendelhetők.
1
0
9
4
népet, ő látott bele a veséjükbe a legmélyebben. volna, ha befejezné kétségtelenül lendületes és jól átgondolt beszédét. A beszéd után az ügyeletes rendőrKávét, teát, cacaot, rumot, cognaeot
Ami Koczor János a kihágási birói székben, tiszt
jelentést tett fölöttes hatóságának, majd elkészült
és cukorkákat legju ányosabba < vásároltat
Taschler József a járásbíróságon, az volt és ma is a hiteles
gyorsírói jegyzet is. A rendőrségnek a pontos
az Pókai Elek a büntetőtörvényszéken. Tud a nép gyorsírói jegyzetek áttanulmányozása után az volt a Kotányi János szegedi fiókjában. Kárász-u 5.113
nyelvén, elejébe vág a kerteléseknek, tisztában van meggyőződése, hogy Kádár Lehel beszéde több súlyosan
7
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minden huncutsággal, szokással, rendszerrel, eth- izgató kitételt tartalmaz és ezért az iratokat azonnal
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nografiával. A tárgyalási elnök nem faggathat, csak áttették az ügyészségre. Az ügyészségen hetek óta
kérdez s minden vádlottnak megvan a joga hozzá, folyik ebben az ügyben a munka és most már az a
Legpraktikusabb »riszt«lndi. Az elkövethogy mentse a bőrét, vagyis hazudjon. Nem ma- helyzet, hogy az előzetes munkálatokkal elkészültek és
gyar tempó ugyan, de a bajba jutott ember nem az iratokat áttették a főügyészségre. A közeli napokban kezett karácsonyi ünnepek alkatmával megdönteni fog azután a főügyészség is, majd az ügyészség
a jellemre gondol elsősorban.
nyugtató érzés tölti be mindazokat, akik aján
elkészíti a vádiratot. Ennek az ügynek befejezése előtt
Ahogy aztán Pókai elé kerül, mindenekelőtt az azonban bizonyos szünet fog beállani, mivel dr. Hubay dékaikst és szükségleteiket a világhírű Samler
lepi meg, hogy nini, itt hasztalan a csűrés-csava- László ügyészségi alelnököt — aki a sajtóügyek mellett J. c'g karácsonyi occasio vásárán szerezték be.
rás, az otthoni hangokat hallom, az édesapám ebben az ügyben is referens volt — azóta, mint isme- A cég, hogy előzékenységét a vásárló közönségretes, táblabíróvá neveztek ki és igy ő már nem
intését, korholását.
gel szemben újólag is bebizonyíts?, karácsonyi
— Ejnye fiam, hát ez a magyar becsület? Mit is intézi az ügyészségen azokat az ügyeket, amelyek vásárát — a nagy kereslet folytán — december
eddig
az
ő
resszortjába
tartoztak.
Az
ügyészség
elnöke
hebegsz itt össze tücsköt-bogarat ?
Zobay Ferenc ügyészségi alelnököt bizta meg a sajtóTaschler Jóska is azt felelte a talicskatolvaj ügyek vezetésével és igy most á Kádár-féle vádirat 31-ig meghosszabbította. A vásár a Semler J.
cég Budapest, V , Bécsi-utca 7. szám alatti
hosszú védekezésére:
elintézése előtt először át kell tanulmányoznia azokat
fő- és IV., Koronaneiceg-utca 9. szám a'atii
— Nem igaz abból, talán egy szó se.
az aktákat, amelyeket elődje, dr. Hubay készített el.
— Nono, döbbent meg a honi szóra a magyar, Dr. Hubay táblabíró fölmentése egyébként a közeli na- fióküzletében van folyamatban s mód )t nyújt
pokban le fog érkezni a szegedi ügyészséghez és igy városunk és környéke közönségének, hogy valóoi
csakugyan loptam én azt a tajicskát.
Különös nép ez a szegedi, épp olyan mélyen minden valószínűség szerint dr. Hubay már január békebeli angol kelmekülönlegességeit a legmérgondolkozó, mint amilyen bizalmatlan és csavaros elsején megkezdi működését a szegedi Ítélőtáblán. Az uj sékeltebb áron szerezhesse be. Amint már előző
— mint értesülünk — Orosz Pál büntetőeszű, boldogulni vele nem tud mindenki. Igaz, táblabirát
számunkban is említettük, a vásár keretein belül
tanácsába osztották be előadónak, arra a
hogy bonyolultabb ügyekben, pláne ahol nincs felebbviteli
helyre, ahol eddig a nyugalombavonult dr. Szenttamásy
kerülnek eladásra — óriási érdeklődés melle't
kézenfekvő bizonyíték, akárki elé bajos volna bo- táblabíró működött.
—
a londoni Semler cég (London 14 Gjld'n
csátani. Erre csak a Pókai Elekhez hasonló egyéniségek valók és — szó sincs róla — Pókai Elek
Nátba e fen használjon Pentalin tablettá- Square) nagy forgalma folytán felhalmozódott
nem mindig használja azokat az idiomákat, amik- kat. Ára 11.600 K. Minden gyógyszertárban és onnan Budapestre irányított szövetmaradekel szalónsmokkok gyűjtik a babért. Kimondja kapható.
H
5
9
s6 k o k ÍS.
magyarul és magyarán, ezért félnek a tanyaiak az
ő tanácsvezetésétől.
Most már csendesebb az öreg ur, a társaságok
helyett a nagy sétákban találja kedvét, akkor is
elgondolkozva rójja az utcákat. Bizonyára a régi
kedélyes Szeged nyomait keresi, amikor ő is aranyifjú volt, a város pedig egyszerűbb, de melegebb,
mert együvé tartozott minden lakosa. Most sok
részre szakadt s a megosztott meleg sehol sem
tartós.
Női és férfi
a r a n y
Ezüst S c h a f f h a u s e n i
Eredeti S c h a f f h a u s e n i
kar k ö t ő ó r a
Ó r a
kiváló preciz gyórlmény
a r a n y ó r a modern sweici lókban
— A kormányzó 31 elitéltnak kegyelmezett meg. Budapestről jelen'ik: Magyarország
kormányzója a karácsonyi ünnepek alkalmából
31 o'ycn elitéltnek kegyelmezett meg, akik a
proletárdiktatúra alatt elkövetett bűncselekmények miatt suyos fegyház és börtönbüntetésre
lettek a biróság á't«I annak idejéi elitélve. Az
elítéllek a kormányzó kegyelmi ténye folytán
már el is hagyták a váci, soproni, szrgedi,
Ébresztő ó r a 9 0 e z e r k o r o n a
A r a n y b ö l
27 O
ezer
illetve a márnnosztrai fegyintézeteket és a kaKölcsey-utca i . sz.
Ékszer és úrajavitás minrácsonyi ünnepeket már otthon töllhe'ik csaRoyal-szálló bejáraival
szemben.
den e l f o g a d h a t ó árban
ládjaik körében.
1
Csak 15.000 korona a Szinházi Újság
K^
2 0 % felárral á r u i m részletfizetésre ís k a p h a t ó k
karácsonyi albuma.

1 Eisenberger

Ezüst
Szt. Antal
gyürü
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December hó 21-én és 28-án, szombaton i s vasárnap :
M

I

A

M

A
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NAOT FILMJE

Erösebb a szerelemnél
Dráma

8 f e l v o n á s b a n .

Azonkivfll:

Óvakodjunk a szobauraktól

EZER

T

flg

December hú 27-én és 28-án, szombaton és vasárnap:

Az asszony verve jó.

Két házasság tragikomédiája 6 felvonásban, főszereplő:
Normann Kerry a „Notre damei toronyőr" főszereplője

A Vizözön

Amerikai burleszk 2 felvonásban

A z o n k i vili:
torzkép a modern Noé
bárkájából 6 felvonásban. Főszereplő Helene Ohadwtck

Előadások kezdete:
hétköznak 5, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor.

Előadások kezdete:
hétköznap 6, 7, 9 órakor, vasárnap 3, 5 7. 9 órakor.

Jól járó
fémóra

Telefon
16-33.

EZER

Széchenyi Mozi

T

fiR |

December hó 27-én és 28-án, szombaton és vasárnap:

K O R U N K
Főszereplő:

MILTON

HÖSEfeubán
SILLS.

Azonkiviil:

A

I
tt

Aki másnak vermet á s . . . |
Amerikai burleszk 2 felvonásban

Elóadanok kezdete: Hélköznak \ 7 és 9 őrakor,
vasárnyp 3, 5, 7, 9 órakor.
Fél helyárakkal.

SZEGED

1924 december 21.
Búcsú az öreg templomtól.
Gyere, kis lányom, fogjuk egymást kézen, búcsúzzunk
el az öreg templomtól. Simogasd meg korhadó falát,
érezd még egyszer a tömjénfüstjét, amely itt borított
el elöször, egyhetes korodban. Mire visszajössz, ugy
sem találsz belőle semmit, tégláit lebontják, elhurcolák s uj templomban, ragyogó szépben, dicsérik a
hivők az Istent. Azért lehet az akármilyen, mi mégse
tudjuk elfelejteni a régit, amelyhez ifjuságunk, tiszta
szivünk áhítata, ábrándja, álma fűződik. A lelkünkből
szakad el egy darab az elmúlásával, temetés ez, mint
ahogy nem más az egész életünk temetésnél. Legelőször a gyermeki gondtalansággal kell szakítani, mert
ön az iskola a kötelességteljesítés garmadájával s
megindul vele a lavina, ami csak a magunk sírjánál ér
véget. De ide visszajöttünk mindig, minden sürü-bánatban, ritka örömben, ezek az ablakok látták a lelkünk
bénaságát, ezek a téglák itták fel a könnyeinket, ez az
orgona búgott bele a kétségbeesésünkbe. A régen elmúlt öreg pap, tki valamikor régen apádat tartotta
keresztvíz alá, itt találkozott benned a múlttal, a maga
ifjúságával, itt sírtak meghatottan az öregek, akik azóta
mind elmentek már, hogy helyet készítsenek a túlsó
parton az utánuk következőknek. Nézd ezt a végét
járó helyet, nincs már benne pad, a kövezete hiányos,
orgonáját álkö töztették az újba, csak a főoltára ma
radt meg az utolsó pásztormise számára. Azután nem
következik már semmi. Az oltár körül néhány szék,
apró fotel, — látsz-e bennük fiatal népet? Mindje
öreg és lehajtott fejjel, csukló té ddel könnyezik. Siratja a templomot, amely több volt számukra az Isten
hazánál, őket is épp ugy elkísérte születélüktől kezdve,
harangja hivta, biztatta, vigasztalta, szomorította, akárcsak az apádat, aki csöndes délutánokon szeretett itt
magányosan ülni. Talán egy szót se tudott volna mondani abból, ami sablonos imádság, de megtelt a lelke
alázattal, gyermeki félelemmel, behunyta a ezemét és
zsongott körülötte minden, arany-csótáros táltosok
vitték vissza eltemetett évtizedek tündérországába, a
régi erdő tölgyfái zúgtak körülötte, a régi folyó hömpölygött lustán pici sajka azon, — ö maga - , amely
megy bizonytalanba, szelekre, napsugarakra, fagyokra
bizva. Ez a templom tudott a legjobban megtestesíteni
bennem mindent, ami a múltra tartozik, te miattad
szereltem különösebben, — gyere hát, búcsúzzunk el
tőle együttesen. Nem akarom, hogy most szólj, öleljen
körül oennünket a szent csönd, a szent maganyosság,
csak szorítsd magadhoz a karomat, érezz át mindent,
ami bennem háborog ebben a pillanatban, toronynál
magasabbra csap ordiiásra képes szenvedélyében, aztán
fokozatosan szelídül le s megint gyermeki alázatba,
megnyugovásba olrad. Nem lehetek én most türelmetlen, követelőző, hiszen feiülrő; a lelkembe olvasnak s
tudják tisztán, hogy mit kérek szótlanul, remegó félszszel. Mindent, amit váriam, álmodtam, elképzeltem,
amiért meddő ugarokat szántottam; nyár melegében
kapott minden fagyoskodaséit érlelő meleget, tél kínzó
fagyában várt és elmaradt szeiid napsugarat, megenyhülést, megbékélést, szerencsét, áldáBt, mind, mind
kárpótlásul teneked. Olyan ritkán hallgatlak meg, hogy
talán ez az utolsó kérés nem lesz hasztalan,
(szv.)
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Az uj előfizetők is
teljesen díjtalanul megkapják

karácsonyi

I

Telefon
iroda 2^8.

Teiefon
Belvárosi Mozi pénztár
582.

ItMMMMWMMM
— A kamara osztrák vízumainak
Odia»zeája.
Ismeretes, hogy néhány hónap óta osztrák vízumokért
a szegedi kereskedőknek és iparosoknak nem kell
Budapestre utazniok, hanem a szegedi kereskedelmi
és iparkamara is kiállítja azokat. A legutolsó napokban
azonban a vizumbélyegek elfogytak a kamara hivatalában és igy a budapesti osztrák követségtől kértek
ujabb bélyegeket. De a szállítmány késett, egyre késett.
A szegedi kereskedők már már zúgolódni kezdtek és
elveszettnek hitték az egész akciót. Négynapi késedelem után azután megkerültek a vizumbélyegek. Szabályszerű levélben a kamarának vo tak címezve és

• • • • • • • • • • • • a«»««»«ai

•••••••••••a

bank- és

oálióüzlet

métfis az ujszegedi gyermekmenhelyhez került el az

Orvosi köpenyek, iskolakötények, sportnadrágok, fehérnemüek gyári árban Soósnál. 132
Ku bos I l y táncintézetében Tisza Lijoskörut 59. szám december hó 25. és 26-án és
minden vasárnap 11 óráig tartó zene-est. Uj
tánctanfolyam december 29-én kezdők részére.
Bakfis- és gyermek-kurzusok. Ritmikus-torna.
Huppa-Huppi megtanulható egy óra alatt. i8i
Világhírű Schroll-siffoní vegyen Soós L.-nál.
Követendő p Ida. A kereskedőknek és
fogyasztóknak a mai nehéz gazdisági viszonyoc mellett meg kell érteniök egymást Példával szolgál erre versenyen kivüli olc ó áraival
a Fuchs József és Társa cég, Budapest, IV.,
Károly körút 4., me y cégnek nagy nehézségek
árán sikerült oly összeköttetésekre szert tenni,
melyek által ugy minőség, mint ár tekintetében
a kü fö'di gyárosokkal szemben versenyképessé
v*lt. Nagy raktárt tart lenn elsőrendű minőségű
16/2 és 20/2 gyapjufonalakban kötszövőgyárak
részére, Imperial és perzsa fonalakban szőnyegszövödék részére, azonkívül az összes kézimunka anyagokban, valamint francia és német
horgoló, hímző, irlandi, perié, twist stb fonalakban. A következő cégek magyarországi vezérképviseleteit és gyári lerakatait birják: Maurice
Frings & Cie, Páris (himző, horgoló, irlandi
és ez összes pamutfonalak), Li»n, Winnen &
Co (vorm. Gebr. Maas) Frankfurt a/M. (him iő,
horgoló fonalak, előhúzott kézimunkák és hozzá ?aió anyagok). Ed. Nathe, Wien, (Gumpholzkircheni kötőpamutok),
C. G. Grossmann
G. m. b. H, Grossröhrsdorf i. S. (kézimunka
alapanyagok u. m.: kongré, kanava függöny és
frottieranyagok). Kívánatra ajánlattal és mintákkal szolgálnak.
Hg4

Telefon
11-85.
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Telef0n
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M-85.

Üzletkörébe tartozik minden
bankügylet lebonyolítása
kuláns feltételek
mellett.

Nyúl és prémbőröket
kikészítésre elfogad C
szűcsmester

S C
179
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Református p a l o t a

BUDAPESTI
NEMZETKÖZI
VÁSÁR
ÁPRILIS

1 8 - 2 7-1 G ;

Rendezi a

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Felvilágosítás kapható: a S z e g e d i
Kereskedelmi és Iparkamaránál, Makón Makai Sándornál, fovábbá a
vásár
rendezőségénél:
BUDAPEST, V., SZEMERE-UTCA 6.
Kedvezményes utazás és visum.
Lakáskiutalás.

H?0

Átadó lakás!

Gyerlyámos-utcában 3 srobás, fürdőszobás,
villany világításom modern családi magánház
több mellékhelyiséggel, külön udvarral átadó,
esetleg a híz eladó. Azonnal beköltözhető.
Értekezni telefon 12—31.
m
Teleion
16 33

Széchenyi Mozi T?ÍS

December 26-án, pénteken

December 26-án, pénteken

Dráma 4 felvonásban. — Azonkívül:

Em sere i és elemek harca a "nyilt tengeren 7 felv.

K e l e t i

r e j t é l y . Leszámolás éjszakája. S u B t á n a (Az éj viharában.)
Dráma 7 felvonásban.

Főszereplő:

i

NEU E R N Ő

értékes anyagú levél. A menhely pedig négynapi késedelem után átküldte a bélyegeket végre a kamarának.

December 26-án, pénteken

I
IA

SZEGED

ajándékkönyvét

— Egy százalékkal emelkedett a t index.
A legutolsó napokban lényegesebb drágulás állott be a lisztnél, amennyiben az árak 7800—
8000 korona körül mozognak. A cukor 400 koronával lett olcsóbb, mig valamivel olcsóbbodott a fa és a tej ára is. A liszt drágulása
miatt az Index ezen a héten egy százalékkal
emelkedett és igy a muakások a legutolsó alapMa van a Szinházi Újság autogram délbérekre, azoknak két százalékát kapják.
előttje a Virágh-cukrászdában.
— Adományok a munkások felrnházásl akciójáR. Ésty Emília arcképét közli a Szinházi
hoz. Lapunk más helyén számolunk ba a munkások
Újság karácsonyi albuma.
téli gyermekfelruházási akciójáról, itt csupán azoknak
Ujévl nagyvásár keretében legolcsóbb ár- a névsorát közöljük, akik hozzájárultak az akcióhoz
ban eladatnak női modell felöltők, velour poiztó- nagyobb adományokkal. Pénzbeli adományozók: Dr.
waila Izidor, Beslényi Sándor, Biczó Lajos, Ernszt
es szőrmekabátok, boák, selyem trikójemperek, Sándor,
Molnár János, Pick-szalámigyár tisztviselői.
iluiok, gyapjúszövetek, selyemtrikók stb. Fel- Szegedi kenderfonógyár, Szegedi munkásszinpad, Wimöltők mériés szerint legfinomabb kivitelbea mer Fülöp. Természetbeni adományaikkal a következők
késjülnsk. Reményiné
divatáruiláza. Szeged, járultak az akcióhoz : Aragyánszki Rádó, Balogh SánJenei Sándor, Jenei József, Marosán Milán,
Széchenyi-tér, főposta melleit.
159 dorné,
Majorosné Hipp Anna, Munkácsi István, Orion bőrgyár,
Mandarin narancs válogatott 1 kilogram
Pudler N., Russz Péter, Scheinbereer Antal, Stem
28 000 korona. Viszonteladóknak árkedvezmény. Dóri, Schwarcz Manó. S. N., és N. N.
Háromszáz téri képet kiárusít régi áron, kedvező
Horváth, Gambrinus-csemegeház,
Fekelesas-u.
Ruhaaelymek, kabátkel inéit, férfi szöve- fizetési feltételek mellett Engel Lajos mükereskedése. 29
Zsebkendők meglep) olcsó árban Soósnál.
tek, velourok, leszállítót újévi árakban kaphatók a Gerő Áruházban, Csekonics-u. 4. gu M o d e r n m e n y a a a i o n y l f r i z u r á k Qottschallnál. e
k
Tisztviselőknek részletfizetésre is készit
Január 13. T C | MÁNVI "-> hangversenye a Filharmonikus
köppenyeket, kosztümöket és ruhákat elsőrangú
I [LL-IVIMIi 11 zenekar kíséretével
Január 20. E j S e n j j e r g e r Severin zongoraestje január 20-án
kivitelben Turcsányi Béla női divatterme, Tista
J e g y e k :
H a r m ó n i á n á l
Lajos körút 74.
849
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Dorothy

Dalton.

Modern

Azonkívül:

pompás kisérő mösor*
Előadások kezdete : 3, 5, 7, 9 órakor.

Kalandok
Főszereplő:

B

e

S

I
£

a m a z o n . Főszereplő: TI)omas Meijham. |
5 felvonásban.
AzonkMi: P a t h é R e v u e . |
S
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L
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Előadások kezdeti: 3, 5, 7, 9 órakor.

S

,

Előadások kezdete:
Pénteken 3, 5, 7, 9 órakor.
Féi b e l y á r a k k a l !
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— A kutya karácsonya. A történetben szereplő
Lilike egészen apró lány, aki a felnőttek biztonságával
árkál az utcán. Nem félne ö amúgy sem, de fokozott
>átorságot önt bele kísérője, egy sárga-fekete német
juhászkutya.
Van Lilikének sok játszópajtása, de egyik se olyan
kedves, mint ez a hü bsrát, aki ntha meglepetésszerűen
emeli fel okos fejét és határozottan gondolkodik.
Tudni kell ugyanis, hogy rendes tápláléka a lóhusból készített kolbász, amit csámcsogva fogyaszt el
delikáteszként. Az utcán is csak rövid pillanatokra
hagyja el Lilikét, amikor konflis gördül a kövezeten.
Odarohan, megszagolja a lovat és bolondos kedvben
csahol néhányat. Lilike megérti a nyelvét, a német
juhász ilyenkor azt mondja:
— Nemsokára találkozom vele, igen előrehaladott
állapotban van, pompás virstli lesz belőle.
Gondolkodóba akkor esik, amikor Lilike a rendesnél
nagyobb porció kolbászt tesz elébe.
— Mi ez ? — néz, csaknem megszólalva.
— Születésnapod van, kutyuskám. feleli a kis lány.
— Vau, vau, feleli Dobbermann s igyekszik megjegyezni a napot, de képtelen rá, mert Lilike sokféle
alkalmat kitalál a jobb falatok dolgában. Például azt
mondja:
— Ma van három hónapja, hogy a harag után kibékültünk, ezért kapsz többet.
Mostanában túlságosan takarékos volt a kis lány,
inkább az utca közepén járt, csakhogy ne ejtse kísértésbe a kirakatok cukra, fügéje, gyűjtögette a pénzt s
ma este külön ünnepséget rendezett.
Hozott a piacról egy törmelék fenyőgallyat, azt teleaggatta lóvirstlivel, amit a maga pénzén vett, aztán
szalvétát kötött Dobbermann úrfi nyakára és kellő ünnepélyesség mellett beengedte a konyhába.
— Karácsony van, kutyusom, én is kapok valamit a
Jézuskától, hát ne szomorkodj te se.
A hutya egyetlen ugrással nekirontott az ajándéknak
és egy-kettőre bekapta. Aztán nyalta a szája szélét és
nézett a kis gazdájára.
Határozottan látszott rajta, hogy szűkösnek taUja
az — ünnepet.

Í

1924 december 25.
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LAMPEL ÉS HEGYI
kötött-,

szövött-

és vászonáru

raktára

Lajos-körut
(Püspök-bazár

épület.)

Telefon

14-03.

*

a r i s n y a , keztyü, kötöttáru.

Sport és Motorcsónakgyár

Béke-utca 10. sz.
SZEGED.
Telefon 473. sz.
284
Tiszai csónakkikötő: Erzsébet-rakpart.
O csóbb lett a férficipő. A Ha-Ha cipőMotorcsónakok.
Regatta hajók.
Sportcsónakok.
áruház tudatja vevőközönségével, hogy a gyenge
téli szezon folytán a férficipők árát nagymér- '
Állandó raktár különböző csónaktypusokból.
Színházról irja minden sorát a Szinházi Újság

lékben leszállította. Szegezett talpú férficipő 260
ezer korona, külföldi prima duplatalpu Godayer- j
cipOk 340 ezer korona. Nyomatékosan felhívjuk
a Ha-Ha cég mai számunkban megjelenő hir- ,
detés^re a figyelmet.
83
Ujévl ajándéktárgyak leszállított áron Soós
Lajosnál, Oroszlán-utca 2.
iaB
— Egy tanító rejtelmes halála. Kecskemitről jelentik : Szombaton este telefonértesítés érkezett a kecskeméti kir. ügyészségre, hogy
Pothersky Pál 21 éves facséri református tanitó
délután mérgezési tünetek között meghalt. Pothersky tanítónál 18-án este látoga óban volt
a'yja, aki reformáus lelkész. Az első megállapítások szerint öngyilkosságról alig lehet szó,
mert sem üveget, sem levelet, sem más gyanús
tárgyat nem találtak a szobában. A szerencsétlen fiatalember pénteken égési nap és éjjel
vergődött, szombaton délután pedig fél 2-kor
meghalt. Az ügyészség elrendelte a holttest felboncolását.

A Hercnles házasiágközvetltö Iroda.
A házasság a házasulandók éleiének egyik legjelentősebb fordulópontja és éppen ezért fon os,
hogy az élettársat ugy válasszuk meg, hogy
boldog megelégedettségben tölthessek el vele
az életnek a gondviseléstől ránkmért idejét. A
mai viszonyok között egymásra találhatnak a
házasulandók a házasságközvetitö segítségével
is. Azéit mondjuk, hogy „is", mert sok család
bizonyos előítélettel viseltetik a házasságközvetités iránt, pedig ez a házasságnak egyik leglegreálisabb megkötési módja. Ugy a férfinek,
mint a nőnek ismernie kell egymás vagyoni, ;
családi helyzetét, ami mind a két félnek csak
előnyére válik, viszont mind a két felnek kellemetlen a „tudakozédás". Éppen ezért van itt ;
a házasságköz vetítő, aki felelőssége ludasában
ajánlja egymásnak a feleket. Szegeden a leg- I
diszkrétebb és legmegbízhatóbb házasságközvelitő cégek egyike a Hercules házasságköivetitő,
az Iskola-utca 32. szám alatti saroképületben.
Az C metódusa a legegyszerűbb és legmegfelelőbb, mert nem levél utján ismerteti össze
a feleket, hanem személyesen segíti őket kérész ül az ismerkedés nehézségein. Éppen ezért
bárki bizilomm&l és teljes diszkrécióval fordulhat a Hercules irodához, amely eddig is a legjobb partiekat hoz* a össze.
289
Eekfidt ellensége a pénzének, ha tearum ját,
likőrt, ktsüstön főzött törköly is gyümölcs pálinkát, valamint pusztamirgesi édes bort nem a
Kossuth Lajos-sugárut 4. szám alatti utcai
üzletben szerzi be, ahol minden a legolcsóbb
és legjobb.
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Tisztviselőknek részletfizetési kedvezmény

Gummi és Bőripar Linoleumipar
Széchenyi-tér 9. Telefon 16-94.

Kárász-utca

6 . SZ. Telefon 8-12.

Választékos nagy raktár

szőnyegek, linóleum
és
gummiárükban.
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* Ünnepi előadások a azinházban. Oly nagy az
érdeklődés a közönség körében a karácsonyi négy
előadás iránt, amilyet rég nem tapasztalt a szinház.
Ebben nagy része van Andor igazgatónak, aki a szezon
négy legnagyobb slágerdarabját tűzte ki az ünnepre.
Csütörtök délután a vidám zenéjü .Huncut a lány*
kerül szinre rendes helyárakkal, este pedig Zerkovitz
Béla, a fővárosban jubileumot ért kitűnő operettje, az
.Árvácska* megy Gábor Mara, Kendecw A r anka,
Kristóf Ferenc és Delly Ferenc főszereplőkkel. Pénteken délután a szép zenéjü és pompás szövegű .Varázakeringő* kerül szinre rendes helyárakkal. Kovács Kató,
Gábor Mara, Egyed Lenke, Fenyves Sándor, Berky
József, Virágh Ferenccel a vezető szerepekben. Este a
szezonban
legnagyobb sikert aratott Farkas Imre
operettje, a .Nótás kapitány* kerül szinre az első előadás szereplőivel.

M Ű V É S Z É T

ÉS

azonban nem jetenti egyúttal, hogy csak azok
maradnak távol, akiket erre a vagyoni, vagy
kereseti viszonyaikban beállott visszafejlődés
kényszerit. Hiányzanak a színházból egyes
olyan társadalmi rétegek is, amelyeket nemcsak a béke éveiben, hanem még egy-két
évvel ezelőtt is ott láttunk s amelyek mostani
távolmaradásának nem tudjuk magyarázatát
találni. A szinház jobb, mint aminő valaha
volt. Végre kulturmunkát végez s mint érdekes és érdemes szórakozó helyről is komolyan lehet beszélni. Mindez azonban pénzbe
kerül. Sok pénzbe. És ez a sok pénz nem
folyik be a kasszába, ha a szinház eddigi
támaszai és fenntartói ép most, a biztató föllendülés kezdetén viselkednek tartózkodón.
Meg kell mondán őszintén: nem lehet igényt
támasztani jó előadásokra, ha a polgárság
arra képesített rétegei évenkint, mondjuk,
egyszer-kétszer látogatnak el a színházba.
Nem tudjuk, célt érünk-e? Mégis kitartóan
fogunk munkálkodni minden kiaknázható kulturérték feltárása érdekében. S ha azt látjuk,
hogy ahhoz, hogy a szinház nívója nemcsak
biztosittassék, hanem fejlesztessék is, megvan
a közönség egyetemének támogatásán kivül
minden más feltétel, nem fogjuk feladni a
küzdelmet ^azért, hogy ezt a támogatást megszerezzük és biztosítsuk. Magyar nemzeti,
meg jól felfogott városi érdekből, hogy még
egy kulturértékünk legyen, ami kimagaslik a
lomha vidéki szürkeség fölé.

A szinház beti műsora.
Csütörtök délután: Huncut a lány, operett, rendes
helyárakkal.
Csütörtök este: Árvácska, operett.
Péntek délután: Varázskeringő, operett, rendes helyárakkal.
Péntek este: Nótás kapitány, operett.
Szombat: Iglói diákok, zenés diáktörténet. A-bérlet 3.
Vasárnap délután: A kis király, operett.
Vasárnap este: Iglói diákok, zenés diáktörténet.
B-bérlet 3.

Szinház és közönség.
A konvencióknak nem vagyunk barátjai,
komoly okaink vannak tehát, hogy most mégis megtesszük, ami a régi jó időkben elmaradhatatlan volt: karácsonyi beszédet tartunk
a szinházról. A tavalyi szezonban többször
hallottuk, Andor Zsigmond szinigazgatótól is,
meg másoktól is, hogy a Palágyié után következett rezsimről való végleges Ítéletet íenn
kell tartani az idei évadra, amikorra az uj
igazgató minden előzetes lekötöttségtől mentesen, a saját ízlése, tehetsége, tudása és
ambíciója szerint rendezkedhetik be. Az uj
évad derekán vagyunk s az elmúlt közel
négy hónap elegendő idő volt egyrészt arra,
hogy az igazgató megmutassa, hogy mit tud
és mit akar, másrészt arra, hogy munkásságáról megalkothassuk a végleges véleményt
és hogy megjelöljük a további teendők szerintünk helyes útját.
Kétségtelen, hogy Andor hozzáértéssel,
vállalkozói merészséggel, egy komoly szinház
komoly nívójához mérten szervezte meg társulatát. Hiányok még tapasztalhatók, de ha a
jóra és tökéletesedésre való törekvés nem
szunnyad el benne, a mutatkozó kisebb hibákon, amint a körülményei megengedik, bizonyára segíteni fog. Egyelőre elégtétellel
állapítjuk meg, a megelőző direktoroknak a
szegedi közönséget leszóló nyilatkozataival
és lekicsinylő magatartásával szemben is,
hogy a szegedi színháznak jelenleg három
komplett társulata van, melyek mindegyike
alkalmas arra, különösen egy-egy csere,
vagy kiegészítés után, hogy tetjesen élvezhető, irodalmi és komoly művészi mértékkel
is mérhető előadást nyújtson. Ha tehát nemcsak az igazgató, hanem minden más faktor
is, amelynek ezen a téren kötelezettségei
vannak, megadja a továbbfejlesztés föltételeit,
a szegedi színpadon nem várt virulásnak
indu hat a komoly zene, föllendülhet az irodalmi és művészi becsű színpadi munka s
állandóan finom és ízléses kivitelben kerülnek majd a közönség elé a könyebb fajsúlyú, kizárólag muló szórakoztatásra szánt
zenés, vagy prózai darabok.
Az igazgató utja és további teendője adva
van. Tökéletesedni és tökéletesíteni. Meggyőződésünk, hogy nemcsak a művészember,
hanem a vállalkozó is kizárólag ezen az uton
találja meg a számadását. Társadalmi és más
•összeköttetések ma kevésbé segítenek, mint
egykor. Egyensúlyozni csak ideig-óráig lehet
s nincs, ami pótolhatná a közönség legszélesebb rétegeinek pártfogását, támogatását és
rokonszenvét. Ezt pedig csak egy keltheti fel
és kötheti le tartósan: a jó szinház. Itt kell
rámutatni az érem másik oldalára is, ha másért nem, a kölcsönösség folytán, amely a
szinház és közönség között fennáll, mert hisz
közönség nélkül a legjobb szinház is csak
ideig-óráig tarthatja magát. Köztudomásu,
hogy a szezon elején a színházzal szemben
bizonyos hűvös tartózkodás mutatkozott. Mármár ugy látszott, hogy nehéz lesz a jeget
megtörni, mikor a közönség közönye lassankint engedni kezdett s ma már egyre gyakrabban láthatni szép, sőt telt házakat is. Ez
örvendetes, még sem lesz fölösleges egyszer
megmondani a nézőtéren idén szerzett tapasztalatokat. A páholyokat és széksorokat a közönség javarészt uj rétegei töltik meg, ami
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Karácsonyi kiállítás a Kass halljában.
A Kass halljában ismét szegsdi müvési
álnai ét hangulatai fogadják a látogatót.
Dinnyé?, Joachim és Károlyi Lajos után most
feisjenői Klein Ernő, egy Aradról menekült
fiatal festő állította ki képeit, számszerint
huszonkilencet. Ez a törekvő és elmélyedő ifjú
piktor a legjobb uton van arra, hogy töprengő
és borongó, de erős akaratú és bátor lendületű egyéniségét hiánytalanul kifejezhesse. Még
k»res és tétovázik tiéíia, ds egypír képe rnár
világos bizonyságot tesz tehetsége mellett.
Rudnay Gjula iskolájába járt K<ein Ernő és
van valami lelki rokonsága is e kiváló és ma
már világhírű magyar mesterrel. Klein Ernőt
a portré, a figurális és a tájkép problémái
egyformán érdeklik és vomtzák, néhány igen
jellemtő arctép; és csoportozat* meiiett erős
és mély hangula'u alföldi tájai azok, amelyek
leginkább megragadják a figyelmet és lekölik
az érdeklődést. Egységes üatásu Klein Ernő
képeinek gyűjteménye ; lirai egyéniség vallomásait érezzük meg benne, olyan egyéniségét,
akinek még sok éi érdemes mondanivalója lesz
e téren. A mekhkinlésre és megvásárlásra érdemei képkiállítás! arlisztikus módon dekorálja
az a szőnyegcyüjtemény, amelyet a jónevü
Gdbtr Keleti Szőnyeg- és Texlilszövőde mutat
be ez alkalommal.
(j.)
* A Sxinházi U j a i é karácsonyi albuma nélkül nem
ünnepelhet nyugodtan.

* Telmányi Emil II-ik hangversenye a filharmonikus zenekar kíséretével január 13-án a Tiszában. Műsoron Mozart, Beethoven, Saint-Saens és
Wieniavszky- müvek.
* Eisenberger Severin, a ma élő zongoristák
legkiválóbbja január 20-án tartja első hangversenyét a Tiszában. Jegyek mindkét hangversenyre a
Harmóniánál.
* A szegedi szinház kedvencei adnak autogrammot
a Virágh-cukrászdában.
* Az Iglói diákok próbái szorgalmasan folynak, ugy
hogy a szombati reprizen kitűnő előadásban hozza ki
a szinház Farkas Imre legelső s mondhatni legjobb
diáktörténetét, az Iglói diákokat. A szebbnél-szebb
diáknótákat Beck Miklós karnagy tanitja, a rendezés
munkáját Rátkai Sádor végzi.
* Szereti a p l e t y k á t ? Vegye meg a
ság karácsonyi albumát.

Szinházi

* Egy g y ö n y ö . ü k ö n y v a Szinházi Ulság
nyi albuma.

Új-

karácso-

* Az egész társulat arcképét közli a
ság karácsonyi albuma.

Szinházi Új-

CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN:
Huncut a lány.
! Operelt 3 felvonásban. írták: Grünwald Alfréd és Stein
; Leó. Fordította : Verő György. Zenéjét szerzette : Stolcz
; Róbert. Rendező : Rátkai S. Karnagy: Bethlen László.
Személyek:
í
1
i
!
i
I
í

Anatol gróf —
Péter báró _
Fedor gróf —
Bébi
_ _
Arisztid — —
Cló, színésznő
Vilmos — —
Kalauz
Indiszkrét hölgy
Hotelportás —
Csitri lány —

—
_
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
_
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

Fenyves Sándor
Virágh Ferenc
Polgár Gyula
Kendecsi Aranka
Delly Ferenc
Gábor Mara
R. Nagy Gyula
Csordás György
Polgár Ilona
Csanádi Antal
Salvó Éva

CSÜTÖRTÖK ESTE:
Árvácska.
Operett 3 felvonásban, előjátékkal. Irta : Bús Fekete
László. Zenéjét Kulinyi Ernő verseire szerzette: Zerkjvitz Béla. Rendező: Rátkai S- Karnagy: Bethlen L .
S
Malák Józsefné —
Mici, a leánya
—
Sárika — — —
Pista
— — —
Alajos — — —
Dr. Veress — —
Péter bácsi — —
Madamoiselle Bjtti
Egy kisasszony —
Öreg gazda — —
Kertész — — —

zemél
— —
— —
— —
— —
—
— —
— —
— —
— —
— —
— —

yek:
— —
— —
— —
— —
— —
— —
— —
—
— —
— —
— —

Egyed Lenke
G á b í r Mara
Kendecsi Aranka
Kristóf Ferenc
Delly Ferenc
Szabó István
Polgár Gyula
Rózsássy Ibolya
Sárai Margit
Csordás György
Berengh József

PÉNTEK DÉLUTÁN:
Varázakeringö.
Operett 3 felvonásban. Irta: Dermann Félix és jakobson Lipót. Fordította: Mérey Adolf. Zenéjét szerzette :
Strausz Oazkár. Rendező: Rátkai. Karnagy: Bethlen.
Személyek:
XIII. Joachim, Hessel - Kassel uralkodó hercege
— — — —
Helena hercegnő, a leánya
— —
Lothár gróf, Joachim sógora — —
Niki, hadnagy
— — — — —
Guszti, hadnagy — — — — —
Frederika, főkamarásnő — — —
Vendolin, az uralkodóház minisztere
Sigismund, főlakáj
— — — —
Steingruber Franci, egy női zenekar
primáskisasszonya — — — —
Cintányéros Fifi — — — — —
Bőgős Lizi — — — — — —
Hegedűs Ancsi — — — — —
Inas— — — — — — — —

Virágh Ferenc
Kovács Kató
Berki József
Fenyves Sándor
Kristóf Ferenc
Egyed Lenke
Polgár Gyula
Molnár Rezső
Gábor Mara
Herczegné
Rózsássy Ibolya
Toln*i Éva
R. Nagy Gyula

{PÉNTEK ESTE :
Nótáa kapitány.
Operett 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzette: Farkas
| Imre. Rendező: Rátkai Sándor. Karnagy: Bethlen László.
Személyek:
' Grete Hohenau grófkisasszony
—
Ferdinánd herceg
— — — Szentmarjai Pál, huszárezredes
Váry Tóth István, kapitány
— Boriska, kantinoslány — — — Miska, közhuszár— — — — Őrmester, Ragyás
— — — Bódy gróf, főudvarmester - — Bébi grófnő — — •— —
- Kósza kürtös — — — —
_ _
1-ső)
— _
2-ik ) udvarhölgy
— — — 3-ik )
_
— _
_
l-ső takáj
— — — —
_ _
Primás — — — — — — —
Kontrás — — — —
_ _ _

Kovács Kató
Virágh Ferenc
Olah Ferenc
Fenyves Sándor
Gábor Mara
Delly Ferenc
Herczeg Vilmos
Berki József
Kendecsi Aranka
Csordás György
Rózsássy Ibolya
Tolnai Éva
Rajz Irén
Félix Károly
Csonka Ferenc
Berengh József

A délutáni előadás fél 4, az esti fél 8 órakor kezdődik.

Altalános feltűnést keltett a karácsonyi vásáron
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KÖZGAZDASAG

Apró diákok huncutságai.
Egy fiatal gimnáziumi tanár mesélte a következő
megtörtént apróságokat:
— Gyűlölöm a kamaszkorba került nagyobb
diákokat. Gyűlölöm őket, mert rafináltan gonoszak,
erkö'csi érzék nélkül valók és kombináltak. Gyűlölöm őket, mert tul akarnak járni mindenkinek az
eszén, mert nem ismernek el mindenféle tekintélyt,
mert okosabbnak tartják magukat mindenkinél és
éppen ezért mélységesen lenéznek, megvetnek mindenkit. A tanár csak arra jó, hogy eleven céltáblául szolgáljon megvetésük, gunyjuk, ravasz fondorkodásaik számára. A kis diákokat ezzel szemben annál jobban szeretem. A kis diákok még
romlatlanok, hitük van, elismerik a tekintélyeket.
Komiszkodásuk primitív, éppen ezért kedves és
igy nem lehet rájuk haragudni. Ravaszkodnak ők
is, de bájosan és ravaszkodásuk nem lépi tul az
ösztönös védekezés határait, tehát sohasem támadó.
Ennivaló gazemberek valamennyien és ami a legfontosabb, eredetiek. Egyéniségüket nem pusztította
még el a tömegromlottság.
— Osztályfőnöke voltam az első osztálynak.
Csupa ijedt arcú csöppség ült komolykodva^ padokban. A szemük kíváncsian kisérte minden mozdulatomat. Tekintetükből kiolvastam, hogy képességeim fantáziájukban túlnő az emberi lehetőségek határain. Nem is tartanak közönséges halandónak, hanem valami felsőbbrendű csodalénynek,
mesebeli bálványnak. De azért engem is felruháznak minden olyan emberi gyarlósággal, amiről tiz
esztendős koponyájukban van már valami képzet.
Bosszúállónak tartanak, de haragomban kiengesztelhetnek, önzőnek látnak, aki ingyen, ellenszolgáltatás nélkül nem hajlandó semmiféle jótéteményre.
Éppen ezért megvesztegethetőnek tartanak, csak
azt nem tudják, mivel vesztegethetnek meg. Hisznek még abban, hogy a jó tanulás, a szorgalom
jutalmazásra méltó tulajdonság, de a megvesztegetésnek ezt a módját túlzott és indokolatlan nagylelkűségnek tartják. Es akkor kikel bennük az örök
ember palántája. Kilesik gyöngéimet, megkeresik
Achilles-sarkomat, hogy saját, jól felfogott érdekükben kihasználják.

A Nemzeti Hitelintézet Rt. szegedi fiókja, 4350, takarmányárpa 4000-4150, sörárpa 470C—5! 00,
amely a nyár folyamán nyilt csak meg, tekintélyes tab 3950- 4150 BOReri 2500-2600, repce 6605 ' ^ C ,
pozíciót vívott ki magának a szegedi pénzpiacon. köles 2600—2700, korpa 22G0—2250, lucerna 230C0Az intézet teljes erejével rendelkezésére áll a város 26000, lóhere 250CC- 27500.
Irányzat- A szerdai értéktőzsdén nyitáskor a látokereskedelmének, folyósít I. helyű betáblázás mellett jelzálogkölcsönöket a városi és környékbeli gatottság egészen minimális volt, annál feltűnőbb volt
a hausse-irányzat, amely a tőzsdeidő első felében
ingatlanokra, emellett azonban az eddig hitel- az
az összes árfolyamokban kifejezésre jutott.
ellátás terén igen háttérbe szorított iparosság- úgyszólván
A kuliszpiacon nem volt nagyobb mozgalmasság, b i r
nak bocsájtott többmilliárdnyi hitelt rendelkezésre. a Magyar Hitel igy is két százaiékos javulást ért el.
A megnyilvánult osztatlan bizalom, valamint A legélénkebb üzletet a Ganz-Danubius piacán boaz ügyfeleinek mindenkor nyújtott méltányos nyolították le, amely a keddi 3335 koronás zárlati árbetéti kamatai révén már is igen tekinté- folyama után szerdán 352o-ig emelkedett. A többi palyes takarékbetétállományt gyűjtött a fiókintézet. pírok közül a Georgia állt még az érdeklődés előteréA 18 milliárdos alaptőkéjű Nemzeti Hitelintézet, ben. A takarékok közül pedig az Egyesüli Fővárosi és
melynek abszolút majoritása ma már a herceg- az Általános Takarék jól tarlott \ olt, a Pesti Hazai
pedig loo.ooo koronával nagyobb árjavulást ért el.
rimás felügyelete és a közoktatásügyi minisztérium Általában véve sz irányzat az összes piacokon barátezelése alatt álló vallás és tanulmányi alap tulaj- ságos volt.
donát képezi, ezen hatalmas tőke erejével döntő
Perencvárosi se-tíavásár. Felhajtás 186. Árak:
szerepet van hivatva játszani 32 fiókintézetével Könnyű 24-25, közép 23-24, nehéz 25-26.
elsősorban Magyarország vidéki hiteléletének további
fejlődésében. Emellett még a szegedi fiókintézet
é s gyermekszánkókkaphatók
igazgatósága: Dr. Kószó István belügyi államtitkár,
Pálfy Dániel volt államtitkár, az Iparosok Országos
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Szövetségének elnöke, Várhelyi József pápai prelátus,
dr. Széli Gyula ügyvédi kamarai elnök, Aigner
3 2 0
h o , d r
- Prima
Gyula földbirtokos, Gárgyán Imre borkereskedő, D A m I a Í a I . I b é r l c t
leltárszerinti élő és hol
Ottovay István műépítész, Scultéty Sándor városi
felszereléssel, 130 hold őszi
főszámvevő, dr. Szendrey Jenő városi tanácsnok,
Vesztegetési kísérlet.
Temesváry József gyógyszerész és dr. Hajnal vetéssel, uri és cselédlakással, a várostói 8 km.-re,
István ügyész biztosítják a fiókintézetnél a körül- 6 évre á adó. Az egész 15 w. buza. 120 ktr. hold
— Megtörtént, hogy az egyik kis elsősömet betekintő konzervativizmust, amely azonban minden I. r. prima szántó bérlet bőséges ga?d>isági épü- szekundáztattam. Nem tanulta meg a leckéjét.
jogos igény megértésével párosul.
letekkel élő, h o l t és takarmánnyal, 64 hold ösii Szokás szerint komoly arccal megdorgáltam és
vetéssel 380 millió. 160 ktr.hold uradalmi bér- ünnepélyesen közöltem vele, hogy ezek után mentlet njta levő gazdasági épületekkel együtt 150 1 hetetlenül megbuktatom.
millió, élő, holt és takarmány egyezség szerint.
— Pallavicini hat legjobb ökre sem huz ki ebből
a
szekundából — szóltam rá nagyszigoruan.
A M a g y a r Nemzeti B a n k hivatalos árfolyamnál.
Az átadással megbizva:
— A csöppség megszeppent. Az élet kegyetlen
Valuták! Hollana forint 29375 - 29625, Dinár 1089
tragédiája talán most rémitette meg tiz esztendős
11C9 U i 378- 380, Márka 17290—17440, Ke)f* trank
ft Á l
orsr. birtokértékesitö iroda
3625-3653, Bár koiont 12765-12895, Norvég koKígyó- u. 7. — Te'. 18—04. életében először. Elfehéredett arccal, mozdulatlanul
ron* 1C840—11000, Ango' fent 343000 347000, L l u
ült a helyén az előadás végéig. Azt gondoltam,
3108 3138. Cellái
72925-73605,
Ftancia
frank
hogy az eset sokáig hatással lesz rá. De csalódElőkelő kereskedelmi vállalat tulajdonosa tehermentes buda- ^ ^
3934— 3974 S i o k f 2204 2224, Lére £33- 536 W d
tam. Másnap már éppen olyan vidám arccal hanpesti házzal és csehszlovák birtokkal
korcua 19555- 19705, Oírtxák korona 103.30 -103.80,
cúrozott
pajtásaival, mintha misem történt volna.
Svájci frank 14150-14290 céru
Az óra elején kijött hozzám, újságpapírba göngyölDevizák: AMtaidam 29675-29825, I t a l á t ! 1109
getett valamit tett a katedrára és leereszkedő hanilletve idegen valutát kOIcsOri venne.
1115, Bit karost 378-380, Berlin 17490—17580, BrOssal
gon tudatta velem: Ezt a tanár urnák hoztam.
6arantia:
v
á
l
t
ó
b
e
k
e
b
e
l
e
z
é
s
s
e
l
.
3655—3673,
Xop-ítliága
12965-13035
HrlisnAnu
Felbontom a csomagot, hát használt villamos
Ajánlatok: D r . B A Y F E R E N C ügyvéd, BUDAPEST,
11049—11100, k o t r ™ 345000 —347000 Milanrt 3128—
VI., Bulyovszky-u. 23., II. 13.
Bl 27
csengőzsinórt találok benne. Lehetett vagy tiz méter.
3144, K»i*)ork 73475 7S855, Pária 3954-3974, * á g a
3224—2236, Iiét» 536 537, Mrwkhoto 198J5-19905,
— Minek hoztad? — kérdezem szigorúan.
» * ( t 103.30- 10380, Zürich 14253- 14320
— Tudom, hogy a tanár urnák kell a drót a
laboratóriumban. Otthon találtam a padláson, hát
Zürichi tfixsd*. Nftiát i Pirit 27.75, kentit
2423, ftowycrk 515.62,
Mllao* 22.17'/, NollaoC
elhoztam.
208 50 Berlin 0.00000000012281'/. B«cr 0.0U7250, Si4h
— Jól van fiam. Köszönöm, majd hasznát veszem.
l
3.80, Prága 15.62'/,, Xmáap^
».0€70 U
feukare*
A gyerek, mint aki jól végezte dolgát, helyére
2 82 Bolgrád 7.75, Varrt 0-000G99V..
ment. Tudtam, hogy valami célja van az ajándék8ttrühi tártai t Páris 27.75, KooAot. 2422 H«v
kal, olyan megvesztegetésféle, csak nem merte
york 515.*/.. Mü»n4 22.03'/., Hollinctia 208 25. B u ! p
szive szándékát föltárni. De ismét csalódtam.
0.000000000122'/, «éta Ü.UU7250, iaktis 3.76, Práfc.
elsőrangú játékerő, aki az összes mon- Nem gyáva ez a gyerek. Olyan határozott, derűs
15.62'/, Budoftsi 0.0070'!t
KUIMISÍS 2.65, Balért:
nézett a szemembe, mint aki elérte
7.80, varsA 0.000099'/,
dáin táncokat kitűnően játsza, 10 napos nyugalommal
már, amit akart és jóvátett már minden hibát.
Tatménvttfssdc. A szerdai terménytőzsdén az irányAz óra után kinn sétáltam a folyosón. El is
zat szilárd volt. A buza 5ooo, a rozs 25oo koronával j szabadságát Szegeden tölti, családi 'délfelejtettem a dróthistőriát, amikor hirtelen mellémdrágult.
I
utánoksomfordál a gyerek.
Hivatalos árfolyamok: Buza 76 kg.-os tiszavidéli ' ra
és
5175-5200, egyéb 5150-5175, 78 kg.-os tiszavidéli j
— Tanár ur kérem...
Értekezés : Royal-szálloda I. 17.
buza 5275-53C0, egyéb 5250-5275, rozs 4300
— No, mi kell, komám...
— Tanár ur kérem, ugy e most már nem buktat meg?
K ö n y v ,
z e n e m ű ,
p a p í r k e r e s k e d é s .
Szerettem volna megcsókolni a kis huncutot, de
hát mi lett volna a tanári tekintéllyel. A gyerek
arcáról pedig csak ugy sugárzott a meggyőződés,
hogy eljárását siker koronázta, hogy célt ért. Meg(Kelemen-utca 7. szám alatt.)
vesztegetett, meghagytam magamat vesztegetni,
tehát most már becsületbeli kötelességem, hogy ne
E l a d á s
k i c s i n y b e n ,
n a g y b a n .
buktassam el.
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Legmegbizhalóbb beszerzési forrás: DMC árukban, himzőfonalakban, mindennemű kézimunkaanyagokban. Óriási válasz ék G O B E L I N E K B E N iestve és előhúzva.
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Edit: a tyúk.
Saját osztályomban luspitáltam egyszer a latin
tanái óráján. Az apróságok jobbra-balra pofozták
Ciceró nyelvét. Deklamáltak, konjugáltak, nyelvtani
szabályokat hadartak el és fordítottak. Kollégám
felszólít egy szegedi gyen ket. Alsóvárosról kergethetnék be a gimnáziumba. Értelmes tatár koponyája
; volt, határozott feleletei elárulták, hogy tud gondolkozni. Csak a latinnal nem birt sehogysem. A
. fordítást tudta ugyan, mint a vízfolyás, de éppen
ez volt gyanús nála.
; — Gallina frumentum edit — olvasta a latin

1924 december 25.

— Hád tárdát hánytag, hogy csak ugy renkett
bele a baláng.

szöveget és azonnal mondta rá a mondat magyar
jelentését: A tyúk gabonát eszik.
— Melyik szó jelenti ebben a mondatban a
tyuk-oi — kérdeztem tóle hirtelen, hogy megtudjam, ismeri-e a szavak jelentését is, vagy pedig
csak a fordítást magolta be.
A gyerek egy pillanatig nézi a könyvét, aztán a
világ legtermészetesebb hangján, meggyőződéssel
vágja ki:
— Edit.
Aki örül, ha fia nem tanul.
Ez szintén ugyanennek az osztálynak egyik növendékével történt. A gyerek nem tudta a leckéjét.
Szekundát kapott. Hogy jobban ráijesszek, levelet
irtani az apjának, — meglehetősen magas állást
1 ölt be Szegeden — és megirtam, hogy büntesse
valamivel meg a fiút, vegye el tőle futtbalját, mert
a tanulási idejét kémeim jelentése szerint lapdarugással tölti el. Kértem azt is, hogy levelem átvételét — a nagyobb hatás kedvéért magával, a fiúval küldtem, igazolja. Másnap a gyerek átadja az
apja válaszát. Itt van nálam, a következőképen
szól: „Igen tisztelt Tanár ur! Örömmel vettem tudomásul, hogy fiam nem tudta a leckéjét és bejelentem, hogy a futballt ma már el is vettem tőle.
Tisztelettel Dr. X. Y." Ha nem ismertem volna a
dr. ur irását, azt kellett volna hinnem, hogy a
gyerek hamisította a levelet.
Mit hánytak Toldi György legényei?
A negyedik osztályt látogattam egyszer meg
magyar órán. Arany János Toldijának harmadik
éneke volt napirenden. A tanár felszólít egy sváb
diákot és azt kivánja tőle, hogy mondja el a kérdéses ének tartalmát. A kis sváb legény igy
mondta:
— Doldi Lőrincné házában naty a tinom-tánom.
Doldi György lekényei muladnak. Az ekész házanépe nekik szorkalmas. Amigor pétik a lekények
telelagták magukat eszem-iszom és tinom-tánommai, kimentek az utvarra és — hánytag.
— Mit hánytak te — szólt rá a tanár.

Szegény
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A kétéltűek osztályozása.
Szintén egy sváb másodikos mondta természetrajz órán a következőket:
— A gédéldüek két csobortra oszthatni lehet.
Az etyik csoportba tartoznak a farkkal birók —
például ogáért a darajos gőte, — a másig dzsoportba tartoznak a farkatlan birók — példának
ogáért a béga.
Ezer, meg ezer kedves apróságot leshetünk el
a diákoktól. De azok is figyelnek bennünket és
jaj nekünk, ha elbotlik a nyelvünk, ha kétértelműségei mondunk, vagy valamilyen kifigurázható
gusztust leshetnek el tőlünk. Megjegyzik maguknak és nagyapa korukban is mulatnak rajtunk,
mint ahogyan mi is mulatunk volt tanáraink
félszegségein. Soha nem felejtem el egyik jó, öreg
tanárom szokását. Az óra első felében feleltetett.
A feleltetés félkor mindig pontosan megszűnt.
Azután magyarázta a másnapi leckét, de az előadást a csengetés pillanatában megszüntette, ha
befejezetlenül is maradt az utolsó mondat. „Hogy
hogyan és miként, arról részletesebben majd a
legközelebbi órán" — mondotta ilyenkor és távozott a teremből. Történelmet tanított az öreg ur.
Mária Terézia trónralépésének körülményeit magyarázta. Beszélt a Habsburg-ház fiágának kihalásáról, majd azokról a veszedelmekről, amelyek a
szépséges fiatal királynő trónját fenyegették. Ismertette Mária Terézia uralkodásának a történetét.
— Mária Teréziának aztán fia született — magyarázta —, de ebben'a pillanatban megszólalt a
csengő. Az öreg ur felkelt és szokása szerint igy
szólt:
Hogy hogyan és miként, arról részletesebben
majd a legközelebbi órán.
A vásott diákok természetesen észrevették a
helyzet kómikumát és hatalmas kacagásban törtek
ki. Nem hiszém, hogy van olyan osztálytársam,
aki elfelejtette volna ezt a jelenetet. Én sem felejtettem el. Még most is nevetnem kell, ha eszembe jut.
—r -ó.

kisrészvényesekl

Szegény én, le és mindnyájan, akik különóradijaink honoráriumát, vagy örökségünket, a
kereskedő napi bevételét, melyért sehol sem
tudo t áru! vásárolni, a tőzsdére vittük. Mea
culpa: bevallják azt is, hogy a koronaromlás
idejében nem garasaink konzerválása volt a
főcél, hanem a konjunktúrán mi is szerettünk
volna pár fiiért keresni, a tőzsdén akartuk
megszerezni annak egy parányá', ami békebeli
és akkori életsbndardunk fedeze len különbségeként csak mint vágy élt lelkünkben: például egy uj ruha, két hetes u azás Olaszországban és egyéb ilyen bűnös, merész kívánságok,
És vittük veritékes garasainkat a tőzsdére.
Felcsillant a szeműik, ha bárkitől, bármilyen
„tippet" hal ottunk, vakon hi tünk az exota
részvényekkel háialó vigéceknek, lesük a
.tranzakciókat" és legszerényebb vacsoránkat
sem tudtuk elfogyasztani az aznapi, zárlati,
uótízsdei, sőt délutáni magánforgalmi kurzusok n é l k ü l . . . A kisrészvényesek mi hordtuk a garatokat, hogy a vállala; dolgozhassék,
fejlődhessen, mert állami bitel alig volt és ez
is csak keveteknek, a külföldi tőke sem rohant
az izzó láván táncoló magyar közgazdasági
élet a'imentálására.
A belföldi kistőke segített csak a nagytőkének. Nem nézte, mit csinálnak a pénzével, módjában sem volt ellenőrznl, hogyan gazdálkodnak
a vezetőn, mit keresnek a szindikátusok,
rentábilis e a gyár, bank, vállalat, vagy pedig csak
élősdi módjára virul és mutat ki papirmilliárd
nyereségeket.
És a nagytőke jól dolgozott. A szegény emberek filléreit kitűnően konzumálta, ők nem
vesz tettek, csak mi eszméltünk egy szép napon
arra, hogy „nagyjövőjű" részvényeink makulatura
értékűek, remélt tőz d i nyereségünkből pedig
vesz e ég lelt és nemcsak befekteteit koronáink
vesztek el, hanem még tartozunk is kosztpénz
és e^yéb címeken. A mi kistökénket tehát maradék nélkül felszívta,
magába olvasztolta a
nagytőke, hiszen fizikai törvény, hogy anyag
nem veszhet el.
Nem a szanálás és nem a korona stabilizálódása idézték elő nálunk a gazdasági válságot
— az előbbi legfeljebb rendszabá yaival csak
növelte a katasztrófái —, hinem az a manőverirozás, amit most már „zseniális spekulációnak", a „konjunstura kihasználásának*, „modern pénzügyi politikának", vagy bárminek

keresztelhetünk, de lényegében a rablás mindem fajtája.
A mi kereskedelmi törvényünk elavult, hiszen
abban az időben gondolni s;m lehetett a mai
idők visszaé éseinek prevenciójára és megtorlására. Az 1900 as német törvény már a
nálunk szótöbbséggel, könnyűszerrel megszavazott fontos határozatokhoz 75 százalékos majoritást követel, a tőkeemeléseknél pedig egyetlen
uj részvény szindikalizdlását,
vagy
elvonását
Is lehetetlenné teszi.
A részvény többségek
azt csinálhatnak náunk, anit akarnak. A
just-lzzó
kisrészvényesei elrablott vagyonukat
senkin sem követelheiik. Egy másik tőzsdén
jegyzett válla'al hamis részvényeket
bocsátott
ki, jóval több „értéfcpapin" bocsátott ki, mint
szabad lett volna. A harmadik, egy vasipari
vállalat, aődbement.
És mindez a majoritások
akaratából történt, a kis részvényesek semmit
sem tudnak az okokról és a bajokról, csak
mikor már minden elveszelt. Az Amerikai Bank
botránykrónikájának csak töredékét olvashattuk az újságokban, a Lloyd Bank kisrészvényeseinek kifosztásáról kevesen tudnak, exotapiac eseményei ennél is titokzatosabbak, p;d g
röv.d hónspjk alatt a Duna Lloyd, a Karancsberényi, a Neugebauer
Bőrgyár,
a Concordia
szénbánya részvényei váltak értéktelenné, az
Ingefa koncern, a Mobil Bank, a Budapesti
Bank és még egész sor részvény elhelyezhetősége lett problematikus.
Minek folytassuk tovább a tetemrehivást ?
Miért áilitsuk szembe a nyo'c-tii hónap előtti
ku/zusokat a maiakkal ? Miért boncolgassuk
az utóbbi két év részvénytranzakcióit? A kisrészvényesek fii éréit már semmiféle utólagos
számonkéréssel nem szerezhetjük vissza. Az a
bizalom,
amelyet a nagyközönség
az értékpapírpiacba helyezett
keserű csalódások árán
alapos kiábrándulássá
változott. Pénzűnkkel
lelkiismeretlenül sáfárkodtak és a tőzsdét hosszú
időre diszkreditálták.
Ánde a tanulásokat kötelesek vagyunk levonni. A kisrészvényesek is felébred ek, a sajtó
is kezdi visszakapni kritikai hangját és csodákcsodája, az eddg fijbólongató tőzsdetanácsban is hallatszanak már számonkérést sürgető
hangok. Az mryjuezi szép napoknak vége. A
kisrészvényes kirablásának büntetlen
korszaka
elmúlt és ezentúl egyre gyakoribbak lesznek a
viharos kö;£yülís k, a bíróságok által meg-

semmisített határozatok. Jón mijd az aranymérleg, számit megint az osztalék, a férgese
elhullik
váltalatnak, igazgitónak, tőzsdének
egyaránt ugy Pesten, mint vidéken. És talán
egy-két év múlva megint egyformán értékpipir
lesz a részvény, akár 25 darab, akár hatmillió
van is belőle egy kézben.
Addig azonban vad és véres csaták, villámcsapásos zivatarok fognak tombolni, hogy megtisztítsák a levegőt. A j3vő évben válik el a
salak az aranytól és kell, hogy ebben a küzdelemben mindenki tudja, melyik táborba, kell
tartoznia.
A. Nagy
György.

Emberhússal élt
egy sziléziai földmives.
Budapest, december 24. Boroszlóból jelentik: Haarmann borzalmas tömeggyilkosságának mása akadt egy sziléziai kis városban,
Münsterbergben. Vasárnap történt, hogy egy
vándorló kőmiveslegény, aki munkát ment
keresni, betért Baencke Károly földmivesnek
a várostól távol eső kunyhójába és enni
kért. A gazda, aki agglegény, szívesen fogadta, behívta a házba és egy tálat tett elébe,
mikor pedig az éhes és fáradt legény gyanútlanul kanalazott, hátulról baltával fejbevágta. A súlyosan sebesült iparoslegény kétségbeesetten kiáltott segítségért és szerencsére volt még annyi ereje, hogy felrántsa
az ajtót és kirohanjon. Egyenesen a csendőrségre ment, ahol jelentést tett az esetről. A
csendőrségen nem hittek neki, mert Baencke
Károlyt csendes, józan, dolgos gazdának ismerték. Az egész környéken tudják róla, hogy
emberkerülő, hosszú hónapok telnek el és
ki sem mozdul házából. A sebesült vándorlegény elment Münsterbergbe a rendőrségre
és ott tett feljelentést, erre aztán behozatták
kunyhójából Baencke Károly főldesgazdát.
Már késő estére járt az idő, tehát a kihallgatást hétfőre halasztották, hétfőn reggel pedig
a rendőrségi cellában felakasztva találták
Baencke Károlyt.
Az öngyilkosság következtében ez a titokzatos eset hirtelen fordulatot vett. Rendőri
bizottság ment ki a földmives házába, felkutatott minden zegzugot és a fészerben nagy
fazekakat találtak telve pácolt hússal. A rendőröknek gyanús volt a hus és orvosi szakértől vittek ki Münsterbergből a városvégi
kunyhóba. Az orvos kétségtelenül megállapította, hogy a bádogfazekakban levő hus emberhús, még pedig férfiak husa.
Átkutattak mindent, hogy megtalálják a
csontokat és a végtagokat, a fejet, sehol sem
akadtak rá, de találtak egyéb bizonyítékokat.
Több igazoló okmányt, amelyek mind iparoslegények nevére szóltak s igy kiderült, hogy
Baencke Károly éppen ugy, mint a hannoveri szörnyeteg, vándorló kézmüveslegényeket csalt magához és végzett velük.
Sehol az egész házban nem akadt a rendőri bizottság az áldozatok ruháira, ellenben
az éléskamrában szörnyű felfedezést tett a
rendőrorvos. Egy jókora darab sült húsról,
amelyen látszott, hogy ettek belőle, kétségtelenül megállapította, hogy férfi husa. Baencke
Károly tehát emberevő volt.
A tömeggyilkosság bizonyára már hosszabb
időre nyúlik vissza és azért maradhatott
titokban, mert Baencke háza messze volt a
várostól, nincs a közelében más lakóház, a
legények eltűnése pedig azért nem kelthetett
gyanút, mert vándorlegények voltak, akik
messze földről jöttek munkát keresni. A
münsterbergi csendőrség most kutat az áldozatok rnhái után, a nyomozást azonban boroszlói rendőrség vezeti.
A mrkasstés** ielelSs: FRANK JÓZSEF.
Siai^tnlajdonoe t eélmagyaíorssáig Hirlap- ts Nyosré*
vállalat R.-T.
Nyomatott a üéimagyarorsság Hirlap- és NyoadcvállalEt R.-T, könyvnyomdájában, Szeged,

1 Eisenberger

Severln zongoraestje Jan.
ao-An
Jegyek: Harmóniánál

HIRDETÉSEKET és kommünikéket felvesz a
SZEGED kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2)
és a DÉLMAGYARORSZÁG NYOMDA (Petőfi
Sándor-sugárut 1).
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APRÓHIRDETÉSEK

MÜ HELYÁTHELYEZÉS

A*

€€

MŰSZAKI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ASZTAIOSMfiHEKYEMBT Szentháromság-utca 12 sz
alól Báró Jósika-utca 13. szám alá helyeztem át, hol elsőrendű
bútorok, Ozletberendecések és portálok
szakszerű készítése. Tanon- r r X f l ^1 1
asztaloscok fizetéssel felvétetnek
' W
mester

Ebben a rovatban egy 10 szavas hirdetés 2 O O O k o r o n í b o
k«rtll. Tii szónál nagyobb hirdetés 20 szóig 400U korona és
•biden további megkezdett 10 szó további 2000 korbna. Apróhirdetéseket a .Szened* kiadóhivatala (Deák Ferenc-utca 2) fogad el.
jeligés hirdetés lTui koronával drágább. Az npróhirdeté•ek cüjn elOre fizetendő.

ORBIS
Fióktelepe:

Apróhirdetéseket a
SZEGED

*s még két szegedi lap részére
10 szóig 8000 koronáért jeligével ÜOOti) elfogadnak Magyar
Hirdető Iroda, Iskola-utca 20 és
u alábbi gyűjtőhelyek: Sajtópavillon Dugonics-tér, Sajtópavillon nagy artézi kútnál, Nemzeti Saltóvállalat Kárász-utca 3„
Thália könyvkereskedés Kárászu. 11., Ozv. Schwarz Jakabné
dohánytőzsde Kárász-u. 1.. Pető
Ernő dohánytőzsde Széchenyitér 3., Barna Béla dohánytőzsde
Széchenyi-tér 9., Lázár Lajos
könyvkereskedése Feketesas-u.
17., Nagy Mihály könyvkereskedése Takaréktár-utca 1., özv.
Fiacher Miksáné dóhánytózsd*
Tákaréktár-u. 8., Közúti hidfől
dohán vtőcsde, Hungária Antlquárlum Batthyány-u. a., Quttmann
és Lelpnicker fflszerüzlet Boldogasszony-sugárut 1. szám a.

As alábbi jeligés levelek a
kiadóhivatalban átvehetők:
.Méltányos', .Lelkipajtás o k , L a k á t " , .Töke biztosítva*.

Állást nyer
Két tagu családhoz mindenes, ki az összes háziteendőket végzi, felvétetik.
Széchenyi-tér 7, II. 24.
Hasitólányok
felvétetnek.
Csillag-utca 8.
1

Kereslet i
| t t | | | bármily mennyilégben, fértlruhát, fehérneműt a legmagasabb
árSan veszek. Weissenbeig.Szeged. Attila-u 8.

Botorozott lakást
Bútorozott, küiönbejáratu,
tiszta szoba villannyal elsejére kiadó. — Bővebbet
házvezetőnönéi, Széchenyitér 8. szám.
2

Kínálat i
Karácsonyi és ujévl ajándékok legolcsóbban. Kreiner ékszerésznél
Tisza
Lajos-körut 11.
-11
Tüzita, szén
legolcsóbb
Kelemen fatelepen, Boldogasszony-sugárut 58. Telefon 11-59.
2

Legolcsóbb tűzifa, hasábos
és aprított, házhoz szállítva
is Ifj. Zsemberi
tűzifa üzleteiben. Telefon
15 - 24. — Boldogasszonysugárut 40.
-6
Karácsonyi kirakatom figyelmébe ajánlom. Szántó
József zománcháza, hatósági huscsarnok mellett. 3

Köszönetnyilvánítás.

Telefonszám

Özv. Rózsa Henrikné ugy a maga,
mint hozzátarlo;ói nevében ezúton mond
hálás köszönetet a katonaságnak, az
Orion-bőrgyár vezetőségének és alkalmazottainak, az ismerősök ek és jóbarátoknak, kik férje elhunyta alkalmából jóleső részvétüknek adtak kifejezést.

Bátor i

I

Szeged, Tisza Lajos-körut 52.

Kitűnő karban lévő háló- j
szobabútor eladó Zrínyi- :
utca 5, fogorvosnál.
-2 :
Faragott uriszobabulor ju- •
tányosan eladó Kocsis mű- j
asztalosnál, Horváth Mi- !
hály-utca 7.
5!

7-54.

Hölgyek

A. H. Chabier hajfestékgyárnak
a szegedi fodrász-szakiskolában is kipróbált
és kitűnően bevált

HEHNOGALOL

December hó 26-tól

Ingatlan t
Földbirtokot, házat, lakást, pénzkölcsönt közvetít Fundus ingatlaniroda, Klau |
zál tér 7. szám.
5

Oktatás i

OLCSÓBBA TEJ
600

hajfestékét Szegeden az alábbi hölgy fodrászok
használják:
Qottschall János
Llszkay Lajosné
Helm Antal
Schulter Jözsef
Krler Péter
Varga Antal
a szegedi fodrász-szakiskola tanárai.

koronával literenként

minden fiókjában.

ASAT

Ipari mánkat

2M

IMAGYÁR-OLASZ
BANK R. T.

a Központi Tejcsarnok

Magántanitást középisko
Iák alsó osztályaiban el- |
vállalok. Postacím: Derzsi
János
orvostanhallgató, j
Egyetem.
1 !

figyelmébe!

SZEGEDI

FIÓKJA

VÖRÖSMARTY-UTCA 5 SZ.
TELEFON 12-99 ÉS 17-15

asárut

Részletfizetésre szállítok
kárpitosmunkát. — Balogh
káipitos, Kossulh Lajos- J
sugárut G.
19 ;
Hó- és sárcipők vulkanizálását vállalja Lusteiner
cipész, Korona-utca 15. — !
Cimre ügyelni.
6
Bene János bádogos és j
vízvezeték berendező Kossulh-ulca 19. szán.
Fejős féle Vuikan takaréktűzhelyek elsőrendű kivitelben, felelősség mellett
35o.ooo K-tól kaphatók
Fejős mülakatosnál, Zergeutca 2o. sz. — Ugyanott
tanuló felvétetik.

arnanal

Előnyös hitelek. Betétek
felmondás nélkül. A bankszakma minden ágában
legelőnyösebb feltételek

asároljunk.
ÍSZEGED

HID-UTCA

Különfélék:

Engel zongoraraklára Ta- *
karéktár utca 8, II emelet.
Hangolást, javítást jutá- !
nyosan végzek.
3
Bor, légjobb asztali és
Eladók: Antik szekrény,
pecsenyeborok. Különösen
székek, mindenféle szép
ajánlom 1923. évi teljesen
buti>r. Maros u. 15.
1
édes (asszu)rizlinget,bur- Teljesen uj, kétajtós pénz- j
gundi vörösbort, halakat,
szekrény eladó. Kazinczysajtokat, csokoládét, déli
u 6, 1. em. _ _
J
gyümölcsöt, likőröket, páKitűnő hegedt! vonóval, toklinkákat, diőt, mustot, mékal olcsón eladó. Saáryné,
zet, teasüteményeket. DanKálmárv utca 12.
-1
ner Mihály, Széchenyitér.
1 !Külföldi rézgálicra befize- ,
tések december 30-ig eszPalackozott teher e* vciiös
közlendők. A készlel ereó-bor kapható Kölcseyjéig előjegyzéseket elfogad •
utca 7. sz. alatt, a Prófétával szemben, Gyümölcs j a Gyümölcs- és Borérté- í
és Borértékesitő Társa- ' kesitő, Kölcsey-utca 7. 1 ;
gágnál.
l
Dr. Iritz Samu fogorvos
rendel Kálvária-u. 12. MűOlctó karácsonyi és újévi
fogpótlás aranypótló fémvásár Böhmné Bizományi
ből s aranyból. Mérsékelt
üzletében. Szentháromságárak.
_utca és Gizella-tér sarok.
Kézimunkák, képek, serFilé függönyök, teritök, j
visek. fehérneműk, díszcsipkék és egyéb disz kézi- |
tárgyak már loezer koromunkák kiárusittatnak Lanától, könyvek, órák stb.
kosnénál, Petőfi utca 6.
Keresek eladásra: AmeII. emelet.
rikai íróasztalt, bútort, al2'-es hengerszék eladó.
pakka és ezüst evőeszközt, I Újszeged, Darálómalom.
komplett 12 személyes étValoúi matéria kabátbélés
kező servist, vitrint, e g y s ' szilszkin gallérral eladó.
bútordarabokat, vlrágáll- <
Tudakozódhatni
Kossuth
ványokat stb. Szolid el- ;
Lajos-sugárut 4, Dohányadási és beszerzési hely. 2 j
Legjobb, OICSO térti, női, ! tőzsde.

F O R D S O N - T R A C T O R
a legolcsóbb és leggazdaságosabb. Szánt, Hajt, vontat petróleummal.

HALTENBERGER

VILMOS

A Ford-gyárak autorizált képviselete: Budapest, VI., NagymezO-utca 19.
Sürgönyeim: Wilford Budapest. — Telefon:
fcü-15.
H60

Teljesen száraz BÜKKFA
h a s á b o s a n és aprítva legolcsóbban k a p h a t ó
500 kgr. v é t e l n é l d í j m e n t e s
szállítás
Iritz B é l a fatelepért, V á s á r h e l y l - s u g á r u t 1 6 - 2 0

244

.

Telefon 4 4 9 .

'SZEGEDI GAZDASÁGI BANK RT.

gyermekcipők kaphatók —
Károlyi-utca 4, Cipőház. 2
Szives tudomására
közönségnek, hogy

i

a

1 3 — 3 3
SZEGSD t e l e f o n s z á m a .

odjuk a n. é. megrendelő
Th 35

Szeged, K á r á s z - u t e a 15. Telefon: 63. és 16-26.
Legelőnyösebben gyümölcsöztet készpénzbeléteket és folyósít mindennemű hiteleket. — Az „UNIÓ" Gazdabiztositó rt.,
az „EXCELSIOR" Texlilkereskedelmi rt. és a „PHÖBUS"
Olajkereskedelmi rt. vezérképviselete. — Leányinlézete a
Szegedi Mezőgazdasági rt., központi iroda Kárász-utca 15.
•
RAKTÁRAK: Aradi-utca 5. sz., Sajka-utca 12. sz., Berlinikörül 23. sz., Szenl István-tér 1. sz. és Vasasszenlpélerutca 4. sz. — Szén-osztály, fa-osztály, textiláru-osztály, gabona- és termény-osztály, lüszer-, gyarmatáru- és lisztosztály, benzin-, olaj- és petróleum-osztály, serléshizlalda stb.
*

az újonnan épüli telepünkre K á l v á r i a - u t c a
2/b. sz. a l ó l i e l y e z t U k á t . Telefon 771.

„ T u r u l " festőipar váll.

Szeged
legolcsóbb
bevásárlási
legkedvezőbb
fizetési
feltételek

forrása
mellett.
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Ajándék a késedelmes adósnak.
Irta: Dr. Kertész Béla.

kis intézeteknél személyes hitelek ulán 50 szá- egész országban, megakad a gazdasági forgazalékig is emelkedő kamatterhet viselnek, akkor , lom s az eztel e'ősegiteit fizetésképtelenségek
a törvényes késedelmi kártérítés évi 18 száza- j várható hosszú sorrzata fogja a b lkezes korzaléknál meg nem állba*. Ez az ab csony tör- I mányrendelet pusztító ny mait jelezni. De meg\ vényes kártéri'és ösztönzés arr?, hogy az ad' s nehezíti a rendelet magár ak a hite re szoiuló
a szükséges hitelt ne legális uton egy pénzin- adósnak helyzetét is, amikor számá a a hitel
tézettől, hanem bátmily más uton részére nem megszerzését is reheiebbé teszi, mert a hiteengedélyezett hitelt vegyen igénybe, ösztönöz a lező nagyobb biztos itekot kövefel a várható
késedelmes fizetésre különösen ma, amikor az késedelem ese'én. Bizalmatlanságot kelt minden
egész vonalon jelentkező pémszüke egyébként adóssal szemben, ami az amúgy is ingabg hiis nehéz helyze'et teremt minden adós számára. telrendszerünk destrukciójára veze*. Gazdasági
Ez az alacsony törvényes kártérítés az adós érdekképviseleteink már látják a kárcs rendelet
végzetes következményeit és a közeljövőben
részére biztosított moratóriummal ér fel.
A kérdésnek mélyreha'ó toiderejét mm lehet készülnek eg>önteiüen követelni ennek orvoslekicsinyelnünk. Itt nincs szó a gazdasági élet lását. Az orvoslás egyetlen méd;a: az ország
egy különálló ctcportjáról, az adósokról, mint gazdasági és pénzügyi viszonyai éi elszakadt,
gazdaságilag gyengébbekről és nem lehet azzal mintegy légüres térben megszabott 18 száérvelni, hojy a mai nehéz gazdasági helyze'- zalékos késedelmi kártérítés mérvét fel kell
ben legalább kormányintézkedés ne súlyosbítsa emelni leg lább is oly határig, amily kamatiz adósok helyzetét, mert hiszen a legtöbb terhel hitelre stoiuló, csekély tőkeerő vei rendeladós egyúttal hi'elező is, minden ktretkidöés kező kisebb gazdasági alanyok kény elenek még
iparos hitelező és adós is egyszemélyben. Az- ma is a megszerzett hitelért fizetni. A kormány
zal, hogy az adósok ösztönzést nyentk a ké- ped'g be fog a lá ni, hogy h sztalan jelezte
i ledelmes fizetésre, a hi'elezőjüket is irra kény- hangos kakasszóval a normális hitelviszonyok
| szeritik, hogy azok tar ozásuknak kést delmesen híjnalát, ehhez az egyszerű kermánj rendeleten
tegyenek eleget. Ezzel megbérul a hí ele let az kivül egyéb is szükséges.

Edmond Rostand a Chantecler cimü, háború
előtti, hangulatos színmüvében, melyten az állatvilágot vitte színpadra, be mulatja a szimboliku?
gall kakast, amely azt képzeli önmagáról, hogy
a hajnal cstk ízért kel fel minden reggel, mert
0 hangosan kukurékol. Önkéntelenül ez a kép
jut eszünkbe, amikor a kormány egy ujabb balkezes intézkedését látjuk és előre tudjuk annak
a gazdasági életünkre vészes következményeit.
A pénzügyi kormány az utóbbi hónapokban kiadta a jelszót, hogy a bitelviszonyainkon segíteni kell és a hitelek általános kamatlábát minden rendelkezésre álló eszközzel le kell mérsékelni. Dicsére'es ez a törekvés, mert gazdasági
konszolidáció a ná'unk ma uralkodó, elviselhetetlenül magas kamattételekkel, értékálló pénz
mellett el sem képzelhető. Azonban a pénzügyi
kormányzat a gall kakas példájára maga is
hitt intézkedéseinek mineenhatóságában. Hitte,
hogyha a kormány leszállítja egyszerű miniszteri rendelettel a késedelem (örvényes kamatlábát, már meg is oldotta a hitel általános
problémáját és leszorította az egész vonalon
a hitel kamatlábát is. A gazdasági élet azonban halad a maga saját törvényei által diktált
uton, kevés ügyei vet a hivatalos lapra és még
a mindenható miniszter rendelete sem lehet
Szeged, december 24. (Saját tudósítónktól.)
elég erős ahhoz, hogy a hitelviszonyok kialaA precie hivatalos életet a pontosság és a
kulását szabályozza.
lelkiis-^ere'esség jellemzi; a köz érdekében
Tudvalévő, hogy az 1923. évi 39. törvénynir.es fáradsíg, amit föl lehetne bánytorgatni
cikk rendezte a pénztartozás késedelmes fizeés nincs áldozatkészség, amit bárki is sajtése esetében a hitelezőt megillető kártéri ést és
nálna. Most ha ezt teszi, nem rendes ember s
megszabta, hogy magasabb kártérítés jár, hisz
méltatlanná válik polgártársai becsüléiére.
adós vétkeien késedelmeskedik tartozásának
Mind.n sorokban azonban 'egeiül állanak az
megfizetésévei, viszont alacsonyabb kártérítés
árv
k. Okét amúgy is meglátogatta a Végzet,
jár akkor, ha az adós bebizonyítja, hogy a késedelem nem vétkes, vagy igazolja, hogy a ké- illő hát, hogy a hivatalos hatalom pótolja veltk
sedelem ideje alatt a tartozás összegével semmi- szemben azt, ami kárt nekik a földön lul okozott.
képen sem nyerészkedett. Az elmúlt év decem- Ezt a hivatást az árviszéirek töltik be, Isten
ber hó 15-én lépett életbe ez a törvény éi az látja a lelkünket, hogy őszintén beszélünk,
ennek alapján kibocsátott kormányrendelet a mikor azt mondjuk, hogy feladatuk magaslatán
vétkesen késedelme* adóst heti két százalékos i álló közintézmények. Semmi közük már a
kártérítésre kötelezte, mig a nem vétkes kése- multakhoz, amikor a vármegyei árvatár C'ákydelem esetében az adós csak az állami jegy- ? szalmája volt mindenkinek s a kártyázásban,
intézet hivatalos visszleszámitolási kamatlábát ' dorbézolásban koldusbotra jutott középosztály
felével meghaladó kamatot tartozott a hitelező- abban a rögeszmében élt, hogy ez az ö fölnek megfizetni. Indokolt volt a heti két száza- segélyezésére való.
Azért van az árvakassza,
lékos késedeimi kártérítés oly időben, amikor
Hogy a gentry elsikkassza, —
a legteljesebb gazdasági bizonytalanság közeIgy
mondta
a régi dal és bizonyára tudta,
pette a lejlön rohamosan lefelé zuhanó korona
értékcsökkenése ellen kellett valamely módon a mit dalol.
Hosszú munkára volt szükség, hogy meghitelezőt m^gvétfeni. Koronánk azonban már
stabil ez év junius hava óta, a gazdasági élet történjék az egészséges szelekció s elmultával
elviselhetetlennek tartotta stabil korona mellett s hivatalokba kegyeletből bedugott slakokn k,
a heti két száza,ékos késedelmi kamatot, hosszú teljesen modern tudásu és lelkiismeretes hivahónapokon keresztül a heti pénz a hivatalosan talnoki kar üljön a könnyelmű elődök székébe.
Ma aztán a lelkiismeret a másik végletbe
megállapított késedelmi kamat egyharmadát sem
f
érte el, mégis a kormány irigylésreméltó nyu- megy s mikor öregasszonyok pa togva erőíl ik,
galommal tűrte az érdekképviseletek ostromát hogy:
— Nem vész itt el, lelkem, egy gombos'ü
és érvényben hagyta a heti két százalékos kártéri ést. De ime, egyszerre mintha megbánná sem, — elsősorban az árvaszékekre muszáj
eddigi mulasztását, vakmerő operatőr módjára gondolnunk.
Mert panamáznak ebben az országban sok
az évi 104 százalékos kártérítést minden átmenet nélkül ez év december hó 10- tői kezdve, mindenfelé, azonban az árvaszékek immúnisak
még a könnyelműségtől is.
évi 18 százalékra szállija le.
Aminek bizonyítására adjuk az alábbi, véktDebuisset pridem. Sokkal előbb kellett volna
lenül kezünkbe került dokumentumot:
ezt a szükséges intéikedést megtenni, de ezzel
15.215
.
a kormány egyúttal az ellenkező végletbe csa~I924T82ám'
pott át és még az eddigi állapotnál is roszJójárt Sándor hagyatéka ügyében könyvvivői
szabb helyzetet teremtett. A törvény világosan
jelentés.
előírja, hogy a késedelem utáni kártérítés siázalékos mérvét a kormány a mindenkori gazH.
dasági és pénzügyi viszonyok változásához kéEzen jelentés folytán utasítjuk a gyámpest állapítja meg. Ha a kormány a törvény
pénztárt és kezelő könyvvivői tisztséget,
érte'mében jár el, ba figyelembe veszi az áltahogy árvaletét IV. kötet 233. lapon 31/1923.
lános kamatviszonyokat, ha mérlegeli, hogy a
sorszám alatt kezelt postatakarékpénztári bemai gazdasági hely*etben ehőrsngu hitelkeretétkönyvön fennálló 1 koronát (egy koronát)
sők tárcaváltóit elsőrendű intézetek 24—26 száváltsa be és a nyerendő összeget néhai
zalékért számitolják le, k'sebb hiteltkeresők
Jójárt Sándor és Biczók Rozál szülőkői

Jójárt István jól járt.
1901 december 16-án szü'etett Jójátt Is'ván
kiskorú javára vegye rendes kezelés alá.
Egyben, mivel dr. Heinrich István kjző
a 31109/1920. számú határozatunkkal kezeihez kiutalt s ugyancsak árvaletét IV. kötet
233. lapon 31/1923. sorszám alatt kezelt 53
koronát föl nem vette, ezen 53 koronát és
netáni kamatainak az 1887. évi XX. t.-c.
286. §-a alapján a kir. jérásbirósági leiétbehelyezését elrerdeljük s annak eszközlésével
a gyámtári tisztséget negbizzuk s az összeg
elfogadására a szegedi kir. járásbíróságot
megkeressük.
Miről a gyámtárt is kezelő könyvvivői
tisztséget ezen végzés két példányban kiadásával, a szegedi kir. járásbíróságot és dr.
Heinrich István kzjzőt ért.
Szeged sz. kir. város árvaszéke, 1924. évi
november hó 21.
Ismerve a szigoiu szabályokat, blindre is
bizonyosra vesszük, hogy a gyámpénztárt is
keielő könyvv.vői tisztség nem mulasztja el
rendes kezelés a'á venni az egy koronát, úgyis
mint nyerendő összeget. Meg fogja keresni a
postatakarékpénztárt Budapesten, utasítsa a
szegedi postahivatalt, fcojy küldje meg neki a
betétkönyv értékét, az egy koronát kamatostul.
A betétkönyv sorsa felül ugyanis illetékesen
csak a postatakarékpénztár intézkedhet.
Az Írások föltétlenül ajánlott levelekben utazhatnak (lásd: Árvák érdeke) és munkadíjban,
időben, papír- és irószeranyagban, bélyegben
készségesen elkölt a Köz néhányszor tizezer
koronát, de rövidséget ne szenvedjen Jójárt
István, jójárt Sándornak és Biczók Roziinak
elmaradott árvája, aki csak jövő ilyenkorra
válik nagykorúvá. Ki tudja, mennyit bízik azalatt a koronája I
Ob, emberek, ne legyetek hát kicsiny hitűek,
mert van földi gondviselés is.
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villanyvilágitási vállalata Szeged,
Horváth Mihály-utca 7., telefon
11—94. Villamosvilágitási berendezések, motorok, dynamok tekercselése, szerelése és javítása jótállás mellett. Elsőrendű szakműhely 1
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UJEVIAJANDEKOK NAGY VALASZTEKBAN
Kun Jenő ékszerésznél

90

a m a r ismert szolid szabott á r a k o n

Szeged, Széchenyi-tér 2.

Telefon 133.

Saját óra és ékszer műhelyI
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1924 december 25.

SZEOED

Tizenöt évi fegyház volt a legsúlyosabb büntetés,
amit a szegedi bíróságok 1924-ben kimondottak.
Féltékenységi drámáktól — a rágalmazásokig.
Három hónap múlva újra gyilkosságot tárSzeged, december 24. (Saját tudósítónktól.)
A háború utáni időkben egyre nagyobb sze- gyalt a törvényszék. Kovács András a törvényrepet játszanak a mindennapi életben a tör- széken liz késszurással Buday biró előtt megvényszékek és az újságok hasábjain egyre ölte ellenfelél, Tímár Józsefet. A statáriális
nagyobb teret kér a törvényszéki rovat. Meg- biróság először halálra itélte, az ujrafelvételrendültek a lelkek és a háború négymillió nél a Juhász tanács három évi börtönre. Dehalottja után, már nem szenzáció egy-egy na- cember 17-én a tábla még rtem hozott ítéletei,
gyobb bünügyi esemény, hiszen, sajnos, min- fölküldte az iratokat az igazságügyi orvosi
dennaposak lettek a bombák hangjai és a tanácsnak.
rágalmak kiáltozásai. A boldog béke idejéA Pókay tanács május 21-én itélt a testvérben külön tudósítók utaztak le egy-egy na- j gyilkos Rutai Imre fölött, aki megölte bátyját
gyobb bűneset tárgyalásához és az egész Sólya Rozál miatt. Hogy egyedül az övé
világsajtó hetekig erről tárgyalt. Ma már nem legyen. A holttestet elásta az udvaron. Tizenérdekes egy újság, amelyben nincs törvény- öt évi fegyházat kapott.
széki rovat. Gyilkosságok, bombapörök, rágalSzeptember 27-én ismét nagy ítélet volt.
mazások, betörések, csalások, inzolvenciák Négynapos főtárgyalás után ítélkeztek Koporma több helyet kérnek a könyvek lapjainál nyik Mária és Nagy Sándor fölött. Kopornyik
is. Minden pályán fölösleg van, csak biró fölbujtotta Nagy Sándort, hogy 1922 júniusákell egyre több, csak ítélkezni kell egyre ban ölje meg vadházastársát, Kovács Gáspárt,
többször a bűnök fölött.
földet ígért neki. A biróság bűnösnek mondta
Érdemes széjjel nézni, milyen munkát kel- ki őket az előre megfontolt szándékkal elkövelett elvégeznie a szegedi bíróságoknak a tett emberölésben és Kopornyikot, mint fölbujtót, Nagy Sándort, mint tettest 15-15 évi
megújhodás ötödik esztendejében.
fegyházra itélte.
Gyilkosságok, féltékenységi drámák.
December 5-én nyolc és hat évi fegyházat
Február 12-e volt az első nagy nap a sze- szabott ki a törvényszék. Apagyilkosok fölött
gedi törvényszéken. Két város voll izgalom- Ítélkeztek. Kálmán Pál és László Szentesen
ban napokig, két város figyelt minden szóra, megfojtották apjukat, majd a szentes—csonSzeged és Vásárhely: ezen a napon kezdte grádi Tisza-hidról bedobták a holttestet a
meg tárgyalni a törvényszék Juhász tanácsa Tiszába. Követ kötöttek apjuk holttestére.
Fekete Géza vásárhelyi gyógyszerész féltékeny- Nyolc évet kapott az idősebbik, hatot a fiataségi tragédiáját. Engelthaller Kálmán atléta labbik fiu.
bajnok és husz éves fiu barátja volt FeketéMerényletek, betörések.
nének. Egy éjszaka megle$le Fekete Géza,
mig a fiu feleségénél volt. Másnap lelőtte
Január utolsó napján tárgyalták Olasz Sánfeleségét, Engelthaller csak térden menekül- dorné bűnügyét, aki elkeseredésében behatolt
hetett. Az első napon zárt tárgyalás. Félváros Nikelszky Jenő, makói polgármester szobájába
a törvényszék folyosóján. Bent a teremben és a polgármester feje felé sújtott egy két
olvassák Feketéné naplóját. Kint a folyosón literes súlyos tejesüveggel. A polgármester
elmerülve könyvet olvas Engelthaller. A the- karjával védte ki a támadást és csak kisebb
rápiát. 13-án délután végre nyilt tárgyalás. sérüléseket szenvedett. A törvényszék hét
Tanúkihallgatások. 14-én még mindig, 15-én hónapi fogházra itélte.
itélet: egy évi és nyolc hónapi börtönre Ítélték
Egy hónap múlva a /í/Adsz-tanács előtt
Feketét erős felindulásban elkövetett szándé- állottak a tó komlósi forradalmi
fosztogatók,
kos emberölés miatt. Télváros szomorú szem- hogy öt év után elvegyék büntetésüket. A
mel nézett a sápadt elitélt után. Engelthaller
forradalom éjszakáján ugyanis 169 tótkomlósi
könyvet olvasott.
elvakult ember megtámadta a község zsidó
;
Junius 17-én a tábla helybenhagyta ezt az polgárainak házát. Brüll Hermann házát, lakái sát, boltját teljesen kifosztották, a család
ítéletet. A Kúria csak januárban dönt.
Február 17-én olvasta fel a Vild-tanács a . tagjai alig tudtak elmenekülni. A fosztogatók
Kúria döntését Kövér Lajos tanitó ügyében. közül 162-en kegyelmet kaptak, mig a hét
Aki megmérgezte feleségét, apósát, majd má- ; főbünös nyolc hónapi börtönbüntetést kapott
sodik feleségél. A Kúria helybenhagyta
a ' egyenkint.
Március 18-án kerültek a törvényszék elé
tábla halálos Ítéletét. Nem sokkal később Vild
paprikalázadók,
Károly fölolvassa, hogy a kormányzó meg- az úgynevezett szentmihálytelki
kegyelmezett. Kövér Lajost élethossziglan át- akik 1918 végén egy uj paprikarendelet miatt
a Szántó-malomnál kövekkel, kaszákkal, husánvitték a Cslllagbörtönbe.

Este, lámpafény mellett...
Irta: Cserzy Mihály.

A déli harangszó alighogy elenyészik a
külváros igénytelen házai fölött, mint láthatatlan kárpit ereszkedik le gyors iramban a
szürkület. Az emberek a jószág-etetésre gondolnak, beülőzik a tyúkokat, megkeverik a
malacok és hizók részére az eleséget, kimérik a szemeskukoricái, azután vesszőt és hasított fát készítenek be a tűzhely mellé és a
petróleum-lámpást is megtisztogatják. Elcsípi
a gazdasszony a bél elégett, kormos fölületét, az üvegjét átlátszóvá tisztogatja s mikor
mindezekkel készen vannak, a szürkület sötétebb tónusba megy át és ime, itt van újra
az estalkonyat, a hallgató, barátságtalan
ádventi est.
Ekkorra már jelt adnak az ól lakói, a levágásra váró disznók és hangos sivalkodással
követelik a napi konvenciót.
— Gyerünk — mondja az ember az aszszonynak —, ötessünk.
Az ember öreg. A hetven felé jár. Az aszszony is fölül van a hatvanon, ennélfogva,
mint két árnyalak, lassan, imbolyogva mozognak a jószágudvaron, viszik a kétfülü dézsában a .kevertet", a szakajtóban a morzsolt
kukoricát és a szokásos „kuj te" ....nézd,
nézd" és hasonló riogató szavak kíséretében beleöntik a vájuba a híg lét, melynek alján derce és darált kukorica nehe-

gokkal akarták széjjelverni a szegedi rendőröket. A 34 vádlott ügyében a főtárgyalást
elnapolták, mivel kegyelmi eljárás van folyamatban.
A nyári szünet után, szeptemberben kellelt
volna megtartani a főtárgyalást a szegedi
törvényszéken a csongrádi bombamerénylet
ügyében, azonban a bombaügyet kivették a
szegedi törvényszék kezéből. Szeptember 27-én
hirdette ki a szolnoki törvényszék a felmentő
Ítéletet . . .
Szeptember 17-én Papp Istvánné állott a
Pókay-tanács előtt, akit férje Kovács Amália
varrónő miatl elkergette házából. Pappné erre
1
megtámadta Kovács Amáliát és leöntötte
zsirszódával. A törvényszék egy évi börtönre
és 25 millió kártérítésre itélte az elűzött
asszonyt.
December huszadikán pedig három, illetve
két évi fegyházra ítélték a Napsugár betörőit.

zedik, a fölülelén pedig kenyérhaj darabok
úszkálnak. A behizott szemű jószágok mohó
étvággyal szürcsölik a pompás eledelt, falják a sűrűjét, csancsogva küldenek le mindent, mert hát azért disznó a disznó,
hogy ne válogasson az ételben. A hasuk lassankint kidagad s mikor kinyalják a rágottszélű, piszkos vályúi, az orrukat fölfelé tartják és lusta röfögéssel köszönik meg a
vacsorát.
Mindezt az öregek nagy nyugalommal nézik. Nem szólnak, csak a gondolataikkal tár! salognak önmagukban s a lelkükben ringatják
a boldog érzést, mely a reménységből fakad.
Mikor kifelé kattyognak, akkor szakad föl az
ember ajkán a szó:
— Szilveszterre kés alá valók lösznek.
Az asszony utána gondolja:
— Ha az Isten is ugy akarja.
„ Igen, az Isten, ki mindenek sorsát irányitja.
Ő mondja majd meg, hogy lesz-e ujesztendőre disznóorr tormával, vagy szappant főznek-e a keservesen meghizlalt állatokból.
Szilveszter még messze rázogatja szakálláról
a havat és ki tudja, mire ideér, lesz-e hó
és zúzmara. Lesz-e alkalmas idő a disznóölésre.
Mikorra beér a szobába Bélteki András
meg a felesége, öreg este van. Olyan gyorsan jött ez a feketeség, mint a gondolat.
| Az imént még ál lehetett látni a levegőn,
most pedig már csak a gágogásukat lehet

Sikkasztások, csalások.
A sikkasztások, csalások és más intellektuális bűnügyek mindegyikében nem lehetett
ebben az évben megtartani a főtárgyalást. A sort
Molnár Géza ügye nyitotta meg, aki a rendőrség sikkasztója
néven ismeretes. Kétnapos
tárgyalás után öt évi fegyházat kapott 42 rendbeli hivatali sikkasztásért, 60 rendbeli csalásért és 12 rendbeli okirathamisitásért.
Kilenc év után, április 15-én került a biróság elé Altrandi Jakab, aki 1915-ben gabonaés takarmányszállilásra kapóit megrendelést
a péterváradi hadseregparancsnokságtól. Két
hónapi fogházat kapott, annak ellenére, hogy
azzal védekezett, hogy a katonaságtól nem 5
kapta egyenesen a megrendelést és a takarmányt azért nem szállította le, mivel nem
kapott vízhatlan ponyvát.
Május 26 án két és fél évi fegyházra itélte
Tarajossy biró Klein Gyula volt hitoktatót
különböző csalásokért, majd októberben a
tábla szabadlábra helyezte és a bizonyítás
megismétléséi rendelte el. Ez már még is
történt, a tábla csak az uj évben mond ítéletet.
Friedrich István szegedi titkárát, Bonyhárd
Jenőt szeptember 14-én egy évi börtönre
ítélték sikkasztásokért, majd ezt a büntetést
novemberben két és fél évre emelle föl a tábla.
Szeptember végén került a törvényszék elé
lefogyva és sápadtan Stein Sándor volt főhadnagy és bankhivatalnok, aki, mint az egyik
szegedi bank kosztosztályának vezetője, mintegy 20 milliói sikkasztott. Két és fél évi
fegyházra ítélték. A tábla is helybenhagyta az
ítéletet.
Sajtópörök.
Az első sajtópör alkalmával kurzusujságirót
itélt el a biróság, tüzes Zsirkay Jánost. A
még mindig tarpai követ Tölgyes Gyula hírlapírót rágalmazta meg. Fennhéjázó beszéde
után negyedmillióra Ítélték, de a Juhász-tanács
hallani a vadludaknak, amint a ház fölött
épp e percben húznak át a tó irányába.
— Hideg lösz — véli Bélteki a ludak
húzása után.
Az asszony nem válaszol rá. Más gondolat motoszkál a fejében. Egyébként is hallott ő már ilyesmit és mégis enyhe nap
következett utána. A régi emberek jóslása
sem hiteles, épp ugy, mini a maiaké. Az ura
kiszólása mégis megserkenti és már töri is
két reszkető kézzel a száraz ágvesszőt, hogy
mielőbb begyújthasson. A lámpa fölgyujtásával még vár, mert most nem öt krajcárért
adják a petróleum fontját, mint hajdanában,
ez okból takarékoskodni kell ezzel is, mint
mindennel. A gyufa is megsercen a lakarópapir alján s a másik percben már lánggal
ég a rőzse. Várja az apró fahasábokat, hogy
meleget onthasson a két petyhüdt test körül,
melynek vére lustán folydogál már az erek
meszes csatornáin át a maga utján.
— Gyújtsd mög hé azt a világot, hogy
lássuk mit őszünk.
Ezt megint az ember mondja. Az asszony
még mindég nem beszél. Noha fordítva lenne
rendjén, merthogy a természet ezt eképpen
rendezte el az ő nagy bölcsességével, igy
adváif nagyobb hatalmat a gyengébb fehérnépnek a dacos természetű férfi fölött. A beszélgetést csak akkor indítja meg Mári néni,
mikor az asztalt is letakarította a délről maradt krumplileves elfogyasztása atán és a
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fölfüggesztette a büntetést. A tábla juliusban
helybenhagyta az ítéletet.
A második sajtópör alkalmával ismét a
szegedi kurzusujság munkatársát ítélték el.
Lukács Károly Pór Tibort rágalmazta meg és
leírta a következő szavakat lapjában: Venereás,
dekadens zsidóf ejekröl van szó.. * 150.000
koronára ítélték el.
Márciusban az érdekes Zehntbauer—Kecskéssy sajtópört tárgyalták. A védő érdekes
dolgokat mondott el a kurzusujság vezéréről.
Különböző szabálytalanságokat olvasott föl.
Azt állította, hogy Zehntbauer pénzbeli adományokat fogadott el, tejeket vittek föl hivatalába, mások dolgoztak helyette és ő vette
át a kitüntetéseket. Durván bánt a tisztviselőivel, lányai akkord munkákat végeztek, majd
kijelentette, hogy minden munkája arra irányult, hogy hasznot hajtson. Végül is Kecskéssyt Ítélték el 600.000 koronára. A tábla
néhány hónap múlva elrendelte a bizonyitást,
mig néhány hónap múlva konstatálták, hogy
a pör elévült. Vége volt az ügynek, a bizonyitás elmaradt.
A negyedik sajtópör alkalmával ismét kurzusujságirót iléltek el május 26»án. Háromszázezer koronát kellett fizetnie Kelemen Andornak, aki Lövik Károlyról azt irta, hogy
zsarolni akart.
Szeptember 16-án Somlyódy Ferencet másfél millióra Ítélték, mert a SzAK—CsAK békéscsabai futballmérkőzése után erősen bírálta a rendőrség működését.
December 12-én menekültek el a biróság
elől Kiss Gábor Jenő és Schupiter Elemér
szentesi ébredők, amikor felelniök kellett
volna tettükért.
Tizennyolcadikán Áchim András orosházi )
utódjait, Kincses Ferenc és Mari István föld- j
mives-szerkesztőket sajtó utján elkövetett
izgatásért 14—14 napra Ítélték. A földmive- j
sek a földről irtak, hogy a föld azokat illeti, j
akik megművelik.
Végül még az ébredők által meghurcolt j
szentesi tanácsnok, Gyulaváry Géza ügyében
a Pókay-tanács elrendelte a legszélesebb bizonyítást. ítéletet január 10-én hoz a törvényszék.
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Iasztások idején köztársasági agitációval korteskedtek a republikánus elnök mellett. A
biróság kimondotta, hogy tevékenységük nem
volt több választási korteskedésnél.
A tábla tizenegyedikén fölmentette dr. Adler Artúr makói ügyvédet, aki dr. Begidzsán
Emil makói rendőrkapitányról, az irodájában
kifüggesztett ébredő plakátok miatt kijelentette, hogy ném bíráskodik elfogulatlanul.

Az év t ö r t é n e t e .
Irta: Tonelli Sándor.

Az európai politika az 1924. év folyamán
egy nagy küzdilemnek a jegyében állott, amely
egyformán folyt az egyes országok határain
belül és azokon kivül is, a nemzetközi viszonylatokban. Ennek a küzdelemnek az alapvető
kérdése az vol, hogy a kontinens sorsának
intézői át akarnak-e térni a megértés utján,
vagy továbbra is a hajthatatlanság szelleme
marad az ur, amey tiz esztendő előtt a világháborút hozta magával és utána tömérdek nyomorúsággal árasztotta el a* összes népeket.
Enntk a küzdelemnek a centrális jellegű kérdése az vol', hogy
mi történjék Németországgal ?
Az előzmények ismeretesek. Az ántánt-hatalmak Németország megkérdezése és hozzájárulása nélkül megállapító ták Németorsz'g jóvátételi köteleze tségét és mikor Németország bejelentette, hogy eie^nek a fizetési koteiezet'ségeknek nem tud e'eget tenni, 1923 januáréban
a franciák úgynevezett produktív zálog gyaránt
megszállották a Ruhr-vidéket. A német kormány
erre a rendszsbá'yra a passzív rezisztenciával
felelt és a Ruhr-vidéken kitöri sztrájk támogatására korlátlan mennyiségben kezdte nyomni a
papírpénzt. A pínzsajtónak nyakló nélküli járatása következtében Németország gazdasági és
pénzügyei teljesen dezolálödtak és a kormány
a mult év végefe'é kénytelen volt belátni a
további ellenállás lehetetlenségét. Ugyanakkor
azonban a franci > reméuykedések sem vágtak
valóra, mert a beígért fize ések elmaradtak és
a jelszó, hogy Németország mindent megfizet,
hazugnak bizonyu t. Ez volt a helyzet a j»-len
év keidetóü. Mindkét fii érezte, hogy történni
keli valaminek, dí a presztízs-kérdés Németországot visszatartotta a kezdeményező lépéstől,
Franciaországban pedig erősen állott a Poincaré
által vezetett nacionalista blokk, amely a kínálkozó alkalmat még F anciaország károsodása
árán is Németország te'jes tömretételére akarta
felhasználni.

Izgatások, republikánus
vétségek, rágalmazások. .
A Peidi-kormány földmivelésügyi államtit- ;
kára, Szikora János, február 26-án állott a '
biróság előtt. Orosházán a képviselőválasz- j
tások idején nagy beszédet mondott a nagy- j
birtokosok ellen. Izgatással vádolta meg az .
ügyészség, a biróság azonBan fölmentette, j
Két körülmény já'szott különösen közre,
kimondván, hogy a megtámadott Zelenszkyek | amely a megegyezés politikájára kényszerit^tte
nem képviselik az egész magyar uri osztályt. Francia- és Németországot. Az egyik volt a
A fölmentő ítéletet a tábla is helybenhagyta, j mult év december 6-án lezajlott angol válaszNovember negyedikén Veér Imre szentesi tás, amelyet a konzervatív kormány azzal idékorteseit mentették fel, akik a képviselő vá- » zett fel, hogy napirendre akarta tűzni a védvám
konyha külső faajtóját is behúzta azzal a
jóleső gondolattal, hogy hál' Istennek megint
elmúlt egy nap minden kellemetlenség nélkül.
Öreg embereket már nem az bántja, hogy
egy lépéssel újra közelebb vannak a sirhoz,
hanem ha a sors a bajnak valamelyes kis
göröngyét dobja a lábaik elé. Mint teszem
azt, itt, ebben a házban is oda szokta vetni
olykor-olykor a rövidülő élet útjára a lelkek
nyugalmát háborgató kis hantokat, melyek
fájdalmat és elhatározást szülnek a pislákoló
öregség szürke világában.
Az öreg házaspárnak négy tisztességes,
becsületes sarja van. Jó emberek, asszonyok
valamennyien. Mindegyik a maga kenyerét
eszi már, ami ünnepnapon kaláccsá is fehéredik, amiként ez igy illik is és ebből a
kalácsból boldogan hoz egyszer az egyik,
máskor a másik, kostolóba az öregeknek.
Mégis van egy konkoly közöttük. András
gyereknek, a legidősebb fiúnak a felesége,
aki balkézzel teszi elibük, ha tesz, a fehér
kalácsból, azt is ugy adja, Mári néni szemén
körösztül nézve, mintha koldusnak adná. Nincs
mellette egy szemernyi édesítő. Egy hang,
egy szó, egy tekintet. Csak leteszi az asztalra, fanyaran, mostohán, éreztetve, hogy
inkább vinne, mint hozna.
Ez adja most az öreg asszony ajkára a
szót, melyet beleng a közeledő karácsony
misztikus hangulata is, amely az öreg lelkekre

Ugyanezen a napon a házasság intézménye
elleni izgatás miatt a tábla 9 havi börtönre
itélte Mohos Ágostont, aki a Munkásotthonban a
nőkérdésről tudományos előadást tartott. Mohost egyébként néhány hónappal előbb a törvényszék ebben az ügyben fölmentette.
Körülbelül ezek voltak azok a tárgyalások
és ítéletek, amelyek kikívánkoznak a bíróságok szürke krónikáiból.

ugy száll rá, mint napfény a leveleitől' elhagyott bokorra. A hitalapitó születésére gondol, kiről az a meggyőződése Mári néninek
is, hogy megváltotta bűneitől az emberiséget.
Vájjon megváltják-e őt és élete párját a gyerekek a szenvedésektől, ha majd teljesen lehanyatlik a karjuk, ha nem lesz a háznát mit
eiülözni, mit Jóllakatni kora reggel és estenden, ha majd minden elfogy, csak ez a
városszéli ház marad meg, amelynek nem
lehet a sarkából szegni vékony karaj kenyérkét sem. Mi lesz, ha föllát a menye, ha úrrá
lesz lánya fölött, a veje, mert hiába, az érzések változnak, mint az idő s a kőszentnek is
valamennyinek maga felé hajlik a keze.
Ezt a félelemmel teli érzést foltozgatja most
Mári néni az ádvent szelíd estvéi alatt s
ahol ma abbanhagyta, ott veszi elő holnap,
ott eregeti újra a beszéd fonalát.
— Ha történetesen elpusztulna kend, melyik
gyerek venne engöm gyámolitás alá?
Igy mondta tegnapelőtt.
— Különben meg egyikre se akarok rászorulni. De azt se akarom, hogy kend szoruljon
a gyerökeire, ha engöm szólítanak ki előbb
kend mellől.
Eképpen folytatta tegnap este. Ma pedig
azt mondta:
— írást csináljunk András. Ne is sokára,
mert halandók vagyunk mindnyájan. Kend is
mögötte mán kenyere javát, én is ott állok

kérdését és szükségét érezte, hogy előzőleg
megkérdezze a szigetország lakosságát. Ez alkalommal a konzervatív kormány kisebbségbe
került és liberális támogatással munkáspárti
kormány alakult, melynek
miniszterelnöke,
Macdonald, nyomban kormányralépése után
kijelentette, hogy kész a közvetlen tárgyalásokat
felvenni Németországgal. A másik körülmény
volt az amerikai pénzügyi körök nyomása. Mikor a márka bukása magával kezdte rántani a
francia frankot is, az amerikai nagybankok voltak azok, amelyek a frankot alátámasztották és
bebizonyították, hogy elég erejük van ahhoz,
hogy dön'ő módon avatkozzanak bele Európa
financiális ügyeinek intézésébe. Amerika azonbrn nagyon is nyilvánvaló módon kijelentette,
hogy a fennálló viszonyok között nem hajlandó
segédkezet nyujlani Európa felépítéséhez. Ez
ad a meg a lelki előfeltételeket az úgynevezett
Dawes-féte tervezethez,
amely 1924 április 9-én született meg. Ennek a
tervezetnek Dawes amerikai intendáns-tábornok
volt a szerzője, akinek legnagyobb érdeme abban
áll, hogy nemcsak Németország fizetési kötelezettségét áüapitotta meg, hanem biztosítani igyekezett
a fizetés lehetőségét is. A Dawes-tervnek a hátterét egy Németországnak nyújtandó 800 millió
márkás nemzetközi kölcsön alkotta, amely egyrészt a megalakítandó uj birodalmi banknak az
alaptőkéjét volt hivatva szolgáltatni, másrészt pedig az 1924—25. évi költségvetési hiányt volt hivatva kiegyenlíteni. A Dawes-terv a londoni ultimátummal szemben Németország fizetési kötelezettségét 132 milliárd aranymárkáról 250 milliárd
aranymárkára emelte ugyan fel, de ezzel szemben
megszüntette a német kivitel után való százalékos
részesedést, ami azt jelentette volna, hogy bármit
is termel a német munka, annak hasznát az ántánt, elsősorban pedig Franciaország vágja zsebre.
Fontos rendelete volt a Dawes féle tervezetnek az
úgynevezett transzfer szisztem is, amely abban áll,
hogy a német részről teljesítendő fizetések előtt
külön devizabiztos tartozik megállapítani, hogy a
fizetés nem veszélyezteti e a márka árfolyamát s
amennyiben ez az eset állana elő, a ' fizetés felfüggesztendő. A tervezet célja végeredményben a
német gazdasági élet talpraáliitása és a további
katasztrófák elhárítása volt.
Poincaré bukása és a harmadik
londoni konferencia.
A Dawes-tervnek a legnagyobb akadálya, mint
mán a hangabokor mellett a temetőszélen,
nincs mit várni.
Bélteki András, akinek eddig nem ütközött
a fejébe ez a gondolat, tegnap is, tegnapelőtt is csak hallgatott. Most fölkelt az asztal
mellől, két hasáb fát vetett a tűzre, aztán egy
gyufaszállal fölélesztette a pipájában elhamvadt parazsat és széjjelsimitván az ajkára
boruló bajuszszárnyakat, talpon állva mondta
ki a véleményét:
— Andris jó gyerök, az igaz, a többi is jó
volt idáig hozzánk, de az ördög nem alszik.
Az asszony közbevágott:
— Együtt szőröztük amink van. Mink dolgoztunk érte. Azt teszünk vele, amit akarunk . . . Gondolja csak kend föl jó a dolgot.
Itt eltörött a mécs, az öreg asszony pityergőre keseredett.
— Ne ríjj, — vigasztalta András. — Igazad
van. A vejünk nem gyerökünk, a mönyünk
nem lányunk. Hónap lösz a napja, hogy írást
csináltatunk.
Mikorra ezt kimondta Bélteki András, beszólt a pipafüsttel teli földes konyhába az uj
harang szava. Ave Máriára húzták meg a
toronyban a kötelét. Az ember végighallgatta
a harangzugást, aztán cihelődni kezdett lefekvésre. Olyan ünnepi hangulattal telt meg a
két öreg sziv, mintha az ádventi esték már
elvonultak volna s napkeltekor következne
részünkre a Megváltó születése.
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már emiitettük, a francia kormány volt. Ennek j még egy lépéssel tovább ment és tárgyalásba
sorsát a május 11 -én lezajlott francia választások bocnájtkozott a szovjet londoni meghatalmazottpecsételték meg. A Poincaré vezetése alatt álló j^val egy Oroszországnak nyújtandó kölcsönre
nacionalista blokk megbukott és a Herriot elnök- vonttkozAlag, melynek ellenében Anglia különlete alatt megalakult radikális szocialista kabinet
kapott volna Oroszország gazunu^auia
auai proklamált
yiuniauiau megegye- böző
j_ c S o :előjogokat
HalrnáTácánUl
elfogadta a mocuwiiaiu
Macdonald által
aa a 1
zés álláspontját. Poincaré után le kellett köszönni , = s KiaKnazasanai.
Millerand köztársasági elnöknek is, aki szembe '
A polgárt pártok főleg ezen a kérdésen haakart helyezkedni a többség akaratával. A helyét . sonlottak meg Macdonalddal. Mégis nem ez a
Doumerguc foglalta el. Ilyen előzmények után ült í nagy elvi kérdés, hanem egy alárendelt jelenössze juiiusban a harmadik londoni konferencia, | lőségü belpolitikai ügy volt, amelyben az egyeamelyen első izben történt, hogy a németeK egyen- j sült liberálisok és konzervatívok a kormányt
rangú tárgyaló fél gyanánt jelenhettek meg.
• leszavazták és a választások elrendelésére kényA
nehézségek,
amelyekkel
a
konferenciának
meg
ritették. Magán a választáson teljesen a szovkellett küzdeni, még mindig elég nagyok voltak | sze
jettel
szemben kövelendő poli ika nyomult az
A franciák elfogadták ugyan a Dawes terv szerint
előtérbe
és a kormány helyzetét nagyon kedveNémetország gazdasági egységének helyreállítását,
de ragaszkodtak a Ruhr-vidék megszállásához íőtlenül befolyásolta az úgynevezett Zinovjevaddig, amig Németország tényleg megkezdi a fize- féle levél, amely közvetlenül a választás előtt
téseket. A Marx kancellár vezetése alatt megjelent került nyilvánosságra. Ebben a levélben a
német delegáció ezzel szemben azt vitatta, hogy moszkvai szovjet utasításokat ad londoni képa francia és belga csapatok annak idején csak a viselőjének, hogy milyen módon igyekezzék az
gazdasági szankciók biztosítása cimén vonultak angol munkásságot a kommunista eszméknek
be a Ruhr-vidékre, ezek megszűntével tehát meg megnyerni. Maga a levél minden valószinüsfg
kell szűnni a megszállásnak is. A jogi álláspontot
végül mindkét fél fentartotta, de a franciák jóaka- szerint ham sitvány volt, de tartalmánál fogva
ratuk és az uj szellem dokumentálása cimén ki- igaz is lehetett volna. Egyáltalán netn különjelentették, hogy a kiürítést megkezdik és foko- bözik a vörös népbiztosok által a gyakorlatban
zatosan végrehajtják, a letartóztatottaknak amnesz- követett politikától és nem ts tévesztette el a |
tiát adnak, a polgári közigazgatást a német ható- \ hatást. Az október 29-i választásokon a konzerságoknak visszaadják, a közbenső vámvonalat pe- : vativ párt olyan győzelmet aratott, amilyenre
dig megszüntetik.
Angliában évtizedek óta nem volt eset; 615
Ez a megállapodás augusztus 16 án jött létre mandátumból a konzervatív párt 415-öt szerés a felek augusztus 30-ig tartoztak ratifikálni az zett meg. A munkáspárt, noha szavazóinak
egyezményt. Európának azonban még egy izgal- száma egymillióval emelkedett, 193 mandátum
:
mon kellett átmenni. A május 4 én megválasztott
német parlament konzervatív és nacionalista párt- helyett csak 170-et tudott behozni, a liberális
jai azzal fenyegetőztek, hogy nem szavazzák meg párt pedig 40 főre zsugorodott össze.
a javaslatot és az igy nem kaphalja meg a szük„A világ nyugalomra vágyik."
séges kétharmad többséget. A német kormány
Az angol választás után a csaknem megazonban nem engedett, bejelentelte, hogy szükség esetén nyomban elrendeli az uj választásokat. semmisült liberális pártnak egyik vezéralakji,
Részint ennek hatása, részint a gazdasági körök Lloyd George nagyobb cikket irt egy angol ;
nyomása alatt, amelyek végre biztosítva akarták újságban, melyben összehasonlitólag méltatta a
látni a munka lehetőségét, a javaslat egy nappal tavasszal lezajlott francia és az ősszel lezajlott
a ratifikálás terminusa előtt megkapta a szükséges angol választások eredményé1. Konklúziója
többséget.
nagyon jellemző módon az volt, hogy a világ
Németország regenerálódása. belefáradt az örököl bizonytalanságba,feüzkö-i
A Dawes-'ervezei elfogadásával Európának désbe és nyugalomra vágyik. Ezért támogatják I
egész politikai élete megkönnyebbült, Német- a szavazók azokat a pártokat, amelyek a nyu- j
ország gazdasági éle e pedig kezdett visszatérni galom Ígéretével jönnek. Franciaországban a
a természetes medrébe. Ennek egyik fontos Poinc ré körül összeverődött nacionalista ele- ,
előfeltétele, az érléká landó pénz, a járadékmárka mek képviselték az izgalmak politikáját s a '
formájában, melynek jóságát &z egész német választók elenük döntöttek. Angliában a mun- '
ineződazdaság, ipar és kereskedelem együttesen káspárlnak azt a kísérletét, hogy a szovjettel i
garantálta, már előbb is megvolt. Most ehhez hozzon létre bitonyos megállapodásokat, a
többsége
sötétbe vaó ugrásnak tekintárult a nyugodt termetes
termelés leneiosegenett
lehetőségének a biz
laruu
oiz- j vábsztók
""
"—7
le
'ositása is Igaz, hogy ennek a nyugcdt terme- >
,, ^ , ,,, . f
Kétségtelenül érezte ezt Baldwin, a konzer- t
lésnek rrég sok akadály maradt az útjában. Az
aranyérlékü pénzre való átmenetel a német ter- vativ kormány első miniszterelnöke is, mikor ;
melési nagyon megdrágította és a német ipar hivatalba lépése után mindjárt sietett kijelenversenyképességét nagyrészben elvesztette. Ez- teni, hogy & Németországgal való megegyezés
zel szemben azonban a keresetek és megélhe- politikáján, amelyet Macdonald inaugurált, tz
tési költségek közötti aránytalanság kiegyenlí- uj rendszer sem kiván változtatni. Erre látszik :
tődött és a szociális ellentétek sokat vesztettek a gyakorlatban utalni az a körülmény is, hogy
élességükből. A külföldi német kölcsön jegyzése kabinetjébe nem fogadta ce a konzervatív pártis teljes eredménnyel zárult és minden remény nak szélső jobbszárnyát és a reakc,ós elemeket
megvan annak feltételezésére, hogy Németor- ; Kontinentális értelemben a mat angol konzerszág több esztendei súlyos megpróbáltatások vativ kormány egy erősen progresszív polgári
után végre rálépett a gazdasági iegenerálódás Parinak telel meg.
A német választások.
útjára.
Lloyd
Georgenak
a
megállapítását,
hogy a világ
Az angol munkáspárti kormánynak igy kétcsakugyan
nyugalomra
vágyik,
látszik
igazolni a
ségtelenül érdeme gyanánt kell elkönyvelni, német belpolitikának az alakulása is. Németország
bogy határoro't állásfoglalásával nagymértékben ebben az évben két izben választott, május 4-én
hozzájárult Európa nemietközi békéjének és és december 7-én. A májusi választások alkalmágazdasági talpraállitásának biztr.si ásánoz. Ezt val a szélső jobb és szélső baloldalnak váratlanul
a munkáspárti leisim ellenségeinek még ma, nagy megerősödését hozta magával. Szavazatok számát tekintve a kommunista párt ez alkalommal
Macdonald bukása a második helyre került a birodalmi gyűlés összes
után is el kell ismerniök. Ennek a bukásiak pártjai között. A kommunisták ezeket a szavazaaz előzménye az volt, hogy a munkáspárti kor- tokat a szociáldemokratáktól hódították el, akik az
mánynak nem volt meg az abszolút többsége úgynevezett republikánus blokkban egyesültek a
az alsóházban és csak a liberálisuk támogatá- haladó polgári pártokkal a kormányzat vitelére.
sával kormányozhatott. Ellentétek azonban a Többsége azonban ennek a blokknak, amelynek
munkáspárt és a liberálisok között, akik elvégre megbízásából a centrumpárt kötelékébe tartozó
is az angol kapitalizmusnak az álláspontján Marx került a kancellári székbe, nem volt és a
igy nagyon labilis alapokon nyugodott.
áHanak, természe'szerű eg kezdettől f jgva vol- kormány
A nagy nehézségeket azonban nem a kommunistak. Ezek az ellentétek különösen az orosz ták, hanem a szélső jobboldal pártjai, a fajvédők
szovjet kérdésében élesedtek ki.
és német nemzetiek támasztották, akik egyes eseAz orosz szovjetköztársaság az idén már tekben a legnagyobb külpolitikai veszedelmeket
he edik éve áll fenn és sokkal tariósabbnak idézték fel és akiknek az országban kifejtett nagy
bizonyult, mint eleinte Európában feltételezték. agitációja erejüket még a ténylegesnél is nagyobbEz a körülmény hssankint arra indította az nak tüntette fel.
Tartósan kormányozni azonban ilyen viszonyok
egyes államokat, hogy az orosz szoviettel gazközött nem lehetett s a kormány végezetül mégis
dasági összeköttetésbe lépjenek. Etlől már csak a parlament feloszlatására határozta el magát A
egy lépés volt a s>ovjet tényleges elismeréséig. decemberi választások nem szerezték ugyan meg
Az án ánt államai közül legelőször Olaszország a kormánynak a többséget, de kétségtelenül erős
szánta rá magát erre a lépésre. Követte őt a eltolódást mutatnak azon pártok irányában, melyek
munkáspárti angol kormány, amely azonban " az adott viszonyokkal'számolva, a békés meg-
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csúcs elérését, meggyöngült szervezetük azonban nagy, az oszták-m8gyar hadsereg u'olső, néhány
már nem tudott a megritkult levegővel és a köz- napos vezérkari főnöke, Fraknói Vilmos, a
ken kitört viharral megbirkózni. Mindketten el- kiváló történetíró, a külföld ek között Castro,
pusztultak, anélkül, hogy társaik segítségükre Venezuela köztársaság mai haha jcsárból lett elmehettek volna.
nöke és Gompers Sámuel, az Egyesült Államok
Áttérve
a magyar viszonyokra, munkí sszervezeleinek elnöke. Ti<millió amerikai
azt lehet mondani, hogy a lefolyt esztendő a munkás e'nöke gazdasági és politikai hatalom.
pénzügyminiszterek
tultengésének és a szaná- Ezt a hatalmát Gompers ellenünk akkor mutatta
lásnak a jegyében állott. Volt idő, mikor három meg a háború alatt, mikor ugy döntött, hogy
pénzügyminisztere is volt az országnak, — az amerikai munkásék vállalhatnak munkát a
mindenesetre elég nagy luxus — tulsjdonkípen hadiüzemekben. Az év u olsó halot'ja a szélsőUj köztársaságok. pedig nem volt egy sem. A februári nagy ko- ségek politikája. A kurzus ugyanis már halott;
Az 1924. esztendő folyamán az „irányzat" ked- ronapánik és Kállay távozása után állott elő a csak még nem mondták meg neki.
vezőtlen volt a monarchiákra nézve. Ismét két kormány a takarékkorona tervével, amely seország átalakult köztársasággá, anélkül, hogy bár- hogy sem vált be és va ősággal önmagát te te
hol is nagyobb emóciót keltett volna. Március lehetetlenné. Május elején kesdődött meg a
végén Görögország népszavazás utján döntött a szanálási akció és ekkor foglalta el Smith Jeköztársasági államforma mellett. Utána a királyt remiás, a Népszövetség pénzügyi főmegbizotija
családjával együtt hajóra rakták és elküldték aján- az állomáshelyét Budapesten.
dékba a rokonaihoz Bukarestbe.
Még egyszerűbben intézték el a dolgot uralkoVégleges ítéletet a szanálási akció eredmédójukkal a perzsák, aki hónapok óta „tanulmány- nyéről mondani még nem lehet. Annyit azonúton" volt a különböző párisi varietékben és ban már meg lehet állapítani, hogy a külföldi
egyéb mulatókban. A parlament megüzente neki, kölcsön elhelyezése sike ült, a bankóprés meghogy a hazajövetele teljesen fölösleges, mert ál itása pedig megállította a korona állandó
Perzsia köztársasággá alakult át és köztársasági zuhanását. A végleges szanálás természetesen
óriási választékban versenymentes árakon
kormány vette át az ügyek vezetését.
attól
függ,
hogy
siketül-e
a
lelkek
békéjét
Október elején egy másik kis állam szolgált
szenzációval a világnak. Dánia elhatározta, hogy helyreál itani és lesz-e a kormánynak elég ereje
világítási üzletében (kedvező feltélelek mellett is)
feloszlatja hadseregét és csak akkora csendőrsé- és elszántsága ahhoz, hogy véget vessen a
KÖLCSEY-UTCA, Wagner-palota.
get tart meg, amennyi a belső béke és rend fen- még mindig tapasztalható „kilengéseknek".
tartásához okvetlenül szükséges. A jövőben Dánia Hogy ezek a kilengések kétségtelenül még
minden külpolitikai bonyodalmát választott biró- mindig megvannak, arra klasszikus tanu gyaság ítélete alá bocsátja.
nánt lehet idézni Korányi Frigyes pénzügyminisztert, aki távozása alkalmával egy nagy felA tengerentúli államok tűnést keltő nyilt levelet intézett Rákosi Jenő
legolcsóbban
közül legnagyobb fontossággal az Egyesült Álla- höz, amelyben azt irta, hogy kommunizmustól
kárpitosnál készülnek Szeged, OsztrovS2ky.u. 3. 193
mok birnak, melyeknek hatalma, különösen pedig pénzügyi ereje a világháború befejezése óta M?gyaror>zágon már nem kell tartani, de fehihetetlen mértékben megnövekedett. Ezzel egyidejű- nyegető jelek utalni k az ország szovjetizálására.
leg azonban Amerikában bizonyos tartózkodás tapasz- Egyes csoportok az orszég egyetemes érdekeitalható abban az irányban, hogy aktiv módon be- nek hátraszoritása mellett mindenáron a saját
avatkozzanak az európai politikába. Az amerikai önös céljaikat akarják keresztülerószakolni.
cipőáruház
közvélemény a be nem avatkozás álláspontján áll.
SZEGED,
Kelemen-utca 12.
Szeptemberben
Magya-ország
is
belépett
Ennek tulajdonítandó, hogy Coolidge elnök, akiM i e l ő t t a c ü k a t f letét b e a x e r i i
azoknak
az
álamoknak
a
sorába,
melyek
az
nek mandátuma a jövő év elején jár le, szokatlakérjük á r a i
kirakatainkat
nul nagy többséget kapott a november elején le- orosz szovjetet elismerték. A kormány ez almegtekinteni.
82
kalommal a nemzetgyűlésen heves tárgyalásokzajlott választásokon.
; A következő
nak
volt
kitéve.
Általában
a
nemzetgyűlés
telreklámcikKinában hónapokon keresztül állandó polgárháború dult, mely valósággal a bellum omnium jesen bebizonyította akcióképtelenségét. A parlakeket hozzuk árusításba:
vontra omnes jellegét öltötte magára. Az egyes mentben o!y*n hang honosodott meg, amely
pártok mögött természetesen idegen hatalmak álla- szégyenére válnék még egy közepes korcsmának, amelyek a kinai piac meghódításáért küzde- nak is. A parlamentnek e lesülyedése mellett
nek. Mandzsúriában katonai diktatúra alakult, Bethlen nagy ügyességgel, tényleg azonban
melynek élén a japánokra támaszkodó Csan- Cso Lin majdnem autokratikus módon vezette a kortábornok áll. A pekingi központi kormány, az élén mányzás ügyeit. Az év vége felé több szenzáNői magas cipő
Vu-Pei-Fu marsallal, az angolokra és amerikaiakra ciós pör, a csongrádi bombave ők ügyének
támaszkodik, délen pedig a kantoni „nemzeti for- tárgyalása, az Esküdt-ügy és az erzsébetvárosi
Iack dísszel
radalmi" kormány, az élén Szunjatszen-nel, az
bombamerénylők
pöre
tartotta
feszült
izgatottFérli box fűzős
1912. évi forradalom vezérével, a moszkvai szovjet
ságban az ország közvéleményé*. Azok a jeleniránt mutat rokonszenvet.
cipő . .• . „
Az angoloknak gyarmatbirodalmuknak különösen téktelen senkik, akik e pöröknek középpontjáNagy h a r i s n y a v á s á r l
két érzékeny helyén, Indiában és Egyptomban vol- ban állanak, tulajdonképen a háttérbe szcultak nagy nehézségeik. Mindkét helyütt állandóan nak a nagy politikai jelentőséi: mellet', melyek
erősödőben van a függetlenségi mozgalom. A mult e pörök mögött felhő módjára emelked k fel.
év folyamán az angolok letartóztatták Egyptomban Együttesen ezek a tárgyalások rávilágítanak
Zaglul pasát, Indiában pedig Gandhit, a hindu egy politikai irányza'nak bűnös hajtásaira, memozgalmak vezérét, de sem a letartóztatás, sem a lyek szentel és vérrel árasztották el éveken
vezéreknek a Macdonald kormány által elrendelt át a magyar közéletet.
szabadonbocsájtása nem használt. Ellenkezőleg,
Egyptomban a forradalmi mozgalom annyira erőAz év halottai
södött, hogy november derekán lelőtték Lee Stack
sorában
természetesen
csak
a
legkiemelkedőbsirdart, az egyptomi angol hadsereg főparancsnokát,
Indiában pedig Gandhival szemben, aki tiltakozott bekről emlékezhetünk meg. Január végén hosszú
legalkalmasabb b e v á s á r l á s i cikkek:
minden erőszak alkalmazása ellen, a forradalmi betegeskedés után meghalt Lenin, az orosz
népbiztosok tanácsának elnöke, akit cézárokat
túlzók nyomultak az előtérbe.
1
Nem volna tökéletes az 1924. évről való beszá- megsiégyenitő pompával temettek el Mosikvámolónk, ha nem emlékeznénk meg
B
ban. Február 3-án meghalt Wilson, az Unió
m
b
en
volt
elnöke,
akinek
neve
örökké
emlékezetes
a sport világrekordjairól.
marad
a
békekötésnek
nevezett
diktátumokkal
Nem a párisi olympiai versenyekről lesz ugyan
szó, amelyek meglehetősen közepes eredményeket kapcsolatban. Jót akart talán, de végeredményprodukáltak és nagyon közepes érdeklődés mellett ben a legszörnyűbb igazságtalanságoknak lelt
folytak le. Ezek a párisi versenyek különben sem a kútforrása. Históriai nagysága abban a mérU
g
feleltek meg az olympiai versenyek igazi céljának, tékben zsugorodott össze, amint személye szehogy a nemzeteket a sport terén közelebb hozzák rint az események közé került és játékszere lett
egymáshoz, mert a franciák a németeket kizárták a nála céltudatosabb és keményebb ántánt
belőlük. A sport igazi világrekordjai közé 'ehet politikusoknak.
ellenben számítani, hogy egy amerikai és egy
A magyar politikai életnek egy nagy halot'ja
angol repülő-osztag, — az előbbi nyugat-keleti, volt, nagyatádi Szabó István, a kisgatdák vezére
az utóbbi kelet-nyugati irányban — körülrepülte
és volt föld művelésügyi miniszter. Az erejét
a földet.
Egyenesen világszenzáció-számba ment, hogy nem politikai hitvallása ídta meg, hanem az a
hogy állandóan egy osztálynak az
október 12—15. között az a Zeppelin rendszerű körülmény,
1
léghajó, amelyet a németek Amerika számára épí- érdekei képviselte a parlamentben. Ezért tudott
tettek, Eckener kapitány vezetése alatt Friedrichs- a politikának minden változandósága mellett
hafenből átrepült az Egyesült Államok lakehursti felszinen maradni. Utolsó hónapjaiban sok tárepülőterére.
madssnak volt kitéve s ezért volt kénytelen
Egy másik világrekordot állított fel az angolok tárcájáról is leköszönni. Az a mód azonban,
korkötők, kézcsokor és Regattákban.
harmadik Mount Everest expedíciója, amely a ahogy eltemették, példája marad a hamis könyföld leghatalmasabb hegyormának a megmászását nyek hullatásának és a politik• i hipokritizmustűzte ki célul. Irtózatos nehézségek közepette,
oxigéntömlők használatával az expedíció tagjai nak, mely az elhunyt ellenfél érdemeinek túlzó
uri divat. Széchenyi-tér 2. Főposta oldalán.
8609 méter magasságig jutott el. Ketten, Mallory tömjénezésében jut legjobban kifejezésre. A
Telefon 17-72.
207
és Irvine megkísérelték még a 8882 méter magas magyar halottak között van még Kövess tábor-

egyezésben keresik a mai nehéz helyzetnek a kivezető útját. A szociáldemokraták egész sor mandátumot szereztek vissza a kommunistáktól. A
jobboldalon a német nemzeti párt nem fogyatkozott ugyan meg, de a segédcsapatai gyanánt szereplő kisebb pártok megtizedelődtek. Noha igy a
politikai helyzet képe Németországban nem teljesen tiszta, mégis azt lehet mondani, hogy a decemberi választás a külpolitikai béke megteremtésének a belső leszámítolása volt. A gazdasági
konszolidáció után Németországban a politikai
szélsőségek lenyesegetése is megkezdődött.
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Kulturtörekvések a szegedi homokon.

a Muzeumbarátok
Egyesülete, amelynek 95
tagja évi 50000—50.000 koronával támogatja
a könyvtárt, a másik a folyóiratakció,
amelynek ugyanennyi tagja havi 30.000—30.000 koronával végeredményben szintén a könyvtárt
segiti meg. Tudniillik úgyszólván a háború
kitörése óta minden hivatalos és nem hivatalos segélyünket a könyvtárba öljük bele,
mert az az intézet legfontosabb osztálya és
ezért a muzeumfejlesztés bizony stagnál. Tekintettel arra, hogy a muzeumbarátok a könyvtárt gyarapítják, jó volna egy Könyvbarátok
Egyesületét csinálni, amely a muzeumot venné
pártfogásába s halálbüntetés terhe alatt tiltaná
meg az igazgatónak, hogy amit plaketra,
képre, vagy cserebogárra adtak, azon könyvet
vegyen. A muzeum fejlesztésére kezdtük meg
a nyár elején a népszerűsítő előadásokat,
amelyek iránt meglepő érdeklődést mutatott
a közönség, de hát hiába dolgoztam ki 26
előadás programját, a tél beleszólt a tervünkbe : a dísztermet nem fütteti a város, azt
pedig nem merem megkockáztatni, hogy csak
az előadások melegségével csalogassuk a
közönséget.
Arra a kérdésünkre, hogy melyik társadalmi
osztályból kerülnek ki az intézet mecénásai,
az igazgató azt felelte:
— Politikai intervjukra nem vagyunk berendezkedve.

Szeged, december 24. (Saját tudós'tónktól( hogy a kiadók rövidesen leszállítják a könyvárakat.
jó néha körülnézni ebben a mi nagy falunk- A várható olcsóbbodásnak van már néhány előban, számbavenni azt, ami van és azt is, ami jele. Igy például Mereskovszkynak a Leonardo da
Vinci cimü regénye a Dante kiadásában mindnincs.
össze hatvanháromezer korona. Ennek azonban az
Lustán, álmosan hever itt, a Tisza partján az oka, hogy a regényt az Athenaeum is kiadta
ez a város, belekönyököl a folyóba és szent és most a két kiadó versenyt szállítja le a regény
nyugalommal bámul föl a szeszélyes magyar árát.
égre. Néha vissza is kacsint a mellette eldübörgő életre, ha az nagyon kacérkodik már
Móra Ferenc nyilatkozata.
vele, de aztán ásitva nyúlik el ismét a hoA könyvpiacnak tehát nagyon szomorú a
mokon. Van ebben az élettelen, minden képe. Vigasztalásért elmentünk a kultupalomegmozdulástól irtózó tunyaságban valami tába és megintervjuvoltuk Móra Ferencet,
örökkévaló, valami fenséges megvetés, a akiről köztudomásu, hogy a kultura tekinteperc, az idő iránt.
tében optimista a világnézete. Móra Ferenc
De talán jól is van ez igy, ahogy van, mert a következőket mondotta :
aki alszik, az nem csinál semmit, jót sem,
— Azt hiszem, aki arra Ítéltetett, hogy a
rosszat sem. Fölfordulhat körülötte az egész kulturát szolgálja, annak nagyon szerénynek
világ, trónok, országok dűlhetnek össze irtó- és a legkisebb segítségért is nagyon hálászatos robajjal, nyugodtan álmodik tovább és nak kell lenni. Én azonban nem szerény vánem hall mást, csak a megszeliditett folyó gyok, én mint a kultúrpalota igazgatója sok
csendes muzsikáját.
mindenféle ravasz fondorlattal elég sürün
Azért mégis jó körülnézni néha ebben a zaklatom a szegedi társadalmat és büszke vami nagy falunkban, meglesni, hogy mit álmo- gyok rá, hogy sohase fordulok hiába a társadik. A számadás nagyon könnyű munka. Az dalomhoz. A társadalmi támogatásnak — nem
alvó város nyugalmát még álmok sem igen szólva a kultura házibarátairól, akik egyéni
zavarják, annyira elfáradt az árviz utáni újjá- akcióképen bocsátják rendelkezésemre egyszületésben, hogy azóta álom nélkül alszik egy drágább könyvnek az árát — kétannyira,
és piheni ki az újjászületés fáradalmait. A amennyire szervezett formája van. Az egyik
háború után, a forradalmak idején felneszelt
ugyan kissé, a francia megszállás alatt pedig
Az üres szinházi nézőterek.
ugy telt, mintha ébren lenne, de ez a felneMondják, hogy a szinház hü fokmérője szokott pedig boldogan láttam a város apraját nagyját
szelés és ez az ébrenlét is csak látszat volt, lenni a város kultura iránti szomjuságának. Ez a velem örülni. Nehéz két hónapon vergődtünk át
a város aludt és ha nyugtalan álmai voltak, régi keletű megállapítás, ha a divat és az idő el ebben a szezonban. És bizony a város segítsége
annak külső, idegen behatások voltak az oko- is homályosította egy kissé, nagyjából érvényes nélkül a mi féltve őrzött színházunkat is romlásba
zói. Abban a pillanatban, amikor megszűntek ma is, ha nem is minden vonatkozásában. Ezzel züllesztette volna a képtelenül súlyos depresszió.
ezek az idegen hatások, megszűnt a szimu- nem akarjuk a szinház kulturális hivatottságát le- Látva a segítő kezet, érezve a közönség szeretetét,
becsülni, mert hiszen a sablon-operett több a sokszoros erővel folytatom nehéz munkámat. Kedlált élet is.
és kulturát terjesz tenek a Nick Carter vet pedig az igaz, őszinte elismerés ad hozzá,
Azért még is körülnéztünk a városban, semminél
füzetek is, a betű kulturáját.
mellyel színházunk haladását Szeged közönsége
hogy számbavegyük kacsintásait a mellette
Azt tudja mindenki, hogy a szegedi szinház honorálja. Haladván a kitűzött cél felé, minden
elrobogó, kacérkodó életre, a huszadik szá- éppen ugy, mint minden más magyar szinház, ne- igyekezetem városunkat önálló kulturgócponttá fejzad kulturális törekvéseire. Beszéltünk azokkal héz anyagi válsággal küzd a közönség elmaradása leszteni. Ezt igen meg fogja könnyíteni, ha a köaz orvosokkal, akik különböző injekciókkal kí- következtében. A színházzal is ugy vannak az zönség bizonyos önálló Ítéletre tesz szert. Nem
sérleteznek az alvó falu felébresztésén és emberek, mint a könyvvel, szűkre szabott anyagi szabad dogmaként elfogadni azt, hogy csak olyan
akik beszámoltak arról, hogy a kulturális in- lehetőségeiket meghaladja ez a kiadás, amelyet darab jó, amely valamelyik budapesti színházon
jekciók milyen hatásokat váltottak ki. Az orvo- az általános nyomorúság szintén fölöslegessé és keresztül ér hozzánk. Igy színházat önállósítani,
eredeti műsorral ellátni nem lehet. A szegedi
sok természetesen hisznek szérumaik csoda- igy mellőzhetővé minősített.
A
szegedi
színháznak
alig
van
közönsége.
Néha,
szinház eredeti bemutatóit közönségünknek bizohatásában és hisznek álomkóros betegük
nagynevű vendég, vagy népszerű operett nyos sovén érzéssel kell látogatni és ne a budafelébresztésének lehetőségében. Bárcsak az valami
telt házakat varázsol elő, de általában üres a pesti, hanem a szegedi közönség és szegedi sajtó
ő hitük szerint ienne.
nézőtér.
döntse el annak sorsát. A sajtó a színházzal
karöltve megteszi kötelességét, — a közönség
Könyvet nem vásárol senki.
Az optimista színigazgató panaszai.
pedig az ő bőrén végzendő kísérlettől tartván,
Móricz Zsigmond irt nemrégen keserű hangú
távol marad.
Andor
Zsiga
—
ugy
látszik
—
optimista
színkulturriponot a vidéki városokról. Hiteles adatok
alapján állapította meg, hogy Szeged, az ország igazgató. Nem panaszkodik, vagy ha panaszkodik, ) — Pedig már több izben bebizonyítottuk, hogy
legnagyobb vidéki városa, a kuliurrangsorban azt is ugy csinálja, hogy ne vegyék észre. De aki • bemutatóink a legkomolyabb szempontból jövő
nagyon alacsony fokon áll, alig egy fokkal feljebb, tud a sorok között olvasni, az kiolvashatja alábbi i bírálatot is állják. A kis Marat, a Szibéria, A lőmint a szomszédos Hódmezővásárhely, ahol egy szavaiból a jól-rosszul leplezett, de minden bi- csei itélet művészileg országos sikerek voltak, az
anyagi siker teljes elmaradásával, mert közönsételjes esztendő alatt összesen és együttvéve mind- zonnyal indokolt panaszait:
— Eddigi munkám alatt jóban-rosszban érez- günk képtelen önálló irányban vezetni Ítélőképesössze egy darab könyvet vásároltak. Móricz Zsigmond megállapítása nem valami nagy dicsőség az tem közönségünk meleg szeretetét, feltétlen érdek- ségét és nehezen emancipálódik a budapesti haAlföld fővárosára, fái is, mert — sajnos — igaz. lődését színházam ügyes-bajos dolgai iránt. Ha tás alól. Nem akarja saját magának sem elhinni,
Szegeden ismeretlen fogalom még mindig a rosszul ment a szinház, éreztem közönségem hogy Szegedről, a hazájából is indulhat el valami
könyvvásárlás. Aki könyvet vásárol, azt szinte értem való aggódását, a szinház fellendülésekor jó. Ez a pont az, amely körül színházunk igaz
különcnek tartja a közvélemény, mert olyan valamiért szórja a drága pénzt, amit ingyen is megkaphat akármelyik városrész népkörének könyvtárából, ha pedig nem sajnálja a fáradságot, még
a Somogyi könyvtárban is kiolvashatja. A könyvvásártól való atavisztikus tartózkodás érthető is,
NÖIFODRÁSZ,
/ MANICÜR
/ ARCÁPOLÁSI
SZALONJA
mert hiszen pénzért bort is, halpaprikást is ad
Ónozó Poldiné.
SZEGED, KÁLLAY
ALBERT-UTCA
— Nagyon kevés könyvet adunk el — mondotta érdeklődésünkre az egyik nagyobb könyves(HID-UTCA)
bolt tulajdonosa —, a közönség nem vesz olyan
könyvet, amely valamelyik kölcsönkönyvtárból is
megkapható és másféle könyvet nem vesz azért,
mert drága. Eltűntek azok az emberek is, akik
minden valamire való uj könyvet megvásároltak.
A szépirodalmi könyveknél elenyésző a forgalom,
a tudományos jellegű, a filozófiai, a szociológiai,
valamint a technikai és gazdasági szakmunkák
iránt van valami minimális érdeklődés. Érdekes,
hogy az ujabb szépirodalmi munkák iránt nem
érdeklődik senki, Daudet, Prevost, Zola, Mereskovszky müveit keresik. A magyar irók közül Molnár Ferenc és Herczeg Ferenc könyveiből adunk
el keveset, Szabó Dezső könyvei kelnek legjobban, különösen Az elsodort falu. A költök közül
egyedül Ady Endre könyvei akadnak vásárlóra.
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A részletfizetés kedvezménye is csődöt mond.
— A tartózkodás leginkább azzal magyarázható,
hogy drága a könyv, hetven—százezer koronába
kerül egy valamire való. Igaz ugyan, hogy bevezettük már a részletfizetéses rendszert is, még
pedig elég kedvező föltételek mellett, a törlesztés
a vásárolt könyvek alapára szerint történik tiz
százalékos havi részletekben, de ez sem csábitja
könyvvásárlásra a szegedieket. Ugy hirlik egyébként,
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L Arcai
Henna
hajfesték
világmárka

évek óta kipróbálva, elrontott, elfestett, ősz és erősen kiszökitett hajakat
eredeti szinre fest garancia mellett. Teljesen ártalmatlan, hajhullást meggátolja.
Modern hajmunkák, babaparókák olcsó és szép kivitelben. Arcápolás szénsavas pakolással. Jelmez estélyekre parókák hölcsönzése. Elsőrendű munka.
Olcsó árak.

1924 december 21.
fejlődése még akadályokra le). Lehetetlen műsorunkat függetleníteni, lehetetlen annak műsorát
bizonyos budapesti helyi divattól diktált kelevényektől megszabadítani, ha közönségünk nem ad j
eredeti bemutatóinknak látogatásával és érdeklődésével fokozottabb súlyt. A legértékesebb magyar
íróknak, kiadóknak eminens érdeke a szegedi szin- j
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SZEGED
ház bemutató színházzá való alakulása. De természetesen blamage-nak senki sem feszi szívesen
ki nevét.
— Szeged közönsége tanuljon meg önállóan
ítélkezni és ennek elérése jelenti helyi művészetének is előretörését.

a három közül csak egy működik: a Belvárosi Mozi, a Korzó és a Széchenyi Mozit
némaságra kárhoztatta a moziközönség megcsappanása. Az egyetlen működő mozgóképszínház is mindennap kemény harcot vív a
közönség közömbössége ellen. Volt idő, amikor a szinház pénztáránál verekedtek a jegyekért és ugyanakkor minden szegedi mozi
Az egyetem és a város.
—
pedig több volt háromnál — telt nézőtérAz egyetemet nagyon régen óhajtotta ez őket, önként jön el valamennyi, mert tanulni akar
nek
játszott, ma az egyetlen működő mozi
az álmos város és évszázados küzdelmet vívott és nem akar elmaradni társa mögött semmiben
nézőtere
is kong az ürességtől. A publikum
sem.
Ezzel
szemben
a
polgári
közönség
szerveérte a mindenkori kormányokkal, mert azt
remélte, hogy az egyetem hasznos injekció zetlen és szervezetlensége miatt képtelen közös eltűnt, mintha sohasem lett volna. A konjunkprodukálására. A tisztviselő, a kereskedő, túrák ideje lejárt, drága nagyon a kenyér és
lesz álomkórsága ellen, hogy uj életet, kul- akciók
az iparos szabad idejét szivesebben tölti el nyári keservesen lehet csak megszerezni a keturát leremt a meddő szegedi homokon. Most szórakozásokkal és nehezebben válik meg a kártyavan egyeteme a városnak és titokban, csen- asztaltól, a kávéháztól, a kaszinótól, hogy részt- nyérre„ valót.
— Érthetetlen a közönség magatartása —
desen folyik a nagy harc az érzéketlen homok vegyen valamilyen tudományos előadáson, ahol
panaszkodott
a mozi egyik igazgatója —, hiába
és az orvosság között, de egyelőre még na- nem annyira szórakozásra, mint inkább tanulásra
gyon bizonytalan a harc kimenetele. Lehet, kínálkozik alkalom. A munkás lelkében a haladás hozzuk a legjobb darabokat, hiába szállítothogy az injekció hatása erösebb lesz a homok vágya erösebb a szórakozás vágyánál és a hala- tuk le 30—50 százalékkal a helyárakat, nem
meddőségénél, de az is megeshetik, hogy dás vágyát a szervezettség, az együvétartozás ér- tudjuk visszacsalni a közönséget. Az emberek, főként az intelligens osztály, nem kíván
a homok felszívja az injekciói és meddő zete még inkább fokozza és erősiti.
Menyhárt Gáspár megfigyeléséhez lehetne né- manapság szórakozni, nem kell neki a mozi.
marad továbbra.
hány kommentárt fűzni, következtetni is lehetne
Mert hát csodálatos erő van ebben a finom belőle a jövőre, amely mégis csak azoké, akikben Kicsiny közönségünk leginkább a kereskedők
homokban, megemészt és asszimilál mindent. erösebb a haladás vágya és az együvétartozás ér- és iparosok köréből kerülnek ki.
Szóval a moziláz is megszűnt És hiábaSok merész álom, sok erős akaratú törekvés zése a szórakozás vágyánál és a nemtörődömségvált rajta közömbös, álmos és álmosító ho- nél, dehát kommentálja mindenki ezt a helyes meg- való minden erőlködés, minden reklámvermokká már.
figyelést ugy, ahogy jónak látja és vonjon le belőle seny, a mozikra sem jön vissza addig a j ó
világ, amíg laposra szanáltak a pénztárcák.
Az egyetem kísérletezik. Kapcsolatokat olyan következtetést, amilyent akar.
Ezzel azután pontot is tehetünk, mert nagypróbál teremteni a város nehezen mozduló
jából
kész a számadás. Körülnéztünk, számbaSzegeden
csak
egy
mozi
működik.
közönségével. A kísérleteknek eddig nincs
vettünk
mindent, ami van, arról pedig, ami
Ha már a kulturáról beszélünk, akkor nem
valami jelentékenyebb, kézzel fogható eredménye. Az egyetem ittléte óta nem lörlént mehetünk el szó nélkül a szegedi mozik nincs, ugy sem lehetne sokat mondani. Vagy
semmiféle észrevehető külső, vagy belső vál- sorsa mellett sem, meri hát a huszadik szá- talán túlsókat is lehetne.
Az óriásfalu tovább alszik a Tisza homotozás a városban. Az eddigi kísérletezések zad kultúrájához szorosan hozzákapcsolódott
eredménytelenségét ismerik maguk a kísér- a mozi is, amely már szinte nélkülözhetetlen kos partján és csendesen leborul rá a szeletezők is, de azért nem hagynak fel minden életszükséglet, pótolója sok mindennek és szélyes magyar égboltozat. Jön talán majd,
reménnyel. Tovább dolgoznak, tovább pró- kielégítője sok vágynak, sok szomjúságnak. valamikor valami csuda szél, megmozdítja a
bálkoznak.
Azonban a szegedi mozikra is ráütötte a közömbös, álmos és álmosító szegedi homoEzekről a kísérletekről beszélgettünk az város és az idő a maga bélyegét, mint min- kot és akkor talán felébred ez az álomkóros
város is.
egyetem ezidei rekto' ával, dr. Csengery Já- den egyéb' kulturális megnyilatkozásra.
Szegeden három szép, nagy mozi van, de
nossal, aki impresszióiról a következőkben
Magyar László.
számolt be:
— Nem nagyon ismerem a várost és a város közönségét, mert kevés helyre járok és
így szélesebbkörü áttekintésem nem is lehet
róla. Elmegyek néha a szinházba és szomoTragikus idill egy felvonásban.
rúan tapasztalom a szinház iránti általános
Irta: J u h á s z G y u l a .
részvétlenséget. Az ifjúsági előadások csodáElőszó.
Ezt
a
kis
drámai
költeményt
Mert csókjaid parazsa ég a számon,
latosképpen telt házakat vonzanak, ami azt
1907-ben irtam Szegeden. Makó Lajos
S le nem csókolsz már és te nem szerelsz már,
bizonyítja, hogy Szegeden szükség van a színelfogadta előadásra, Fodor Ellával és
Mert csókom már fanyar neked s szerelmem
házra, de a közönségnek nincs elegendő
Almássy Endrével a főszerepekben. KözNem kell neked —
ben Makó Lajos meghalt, én Nagyváradra
pénze hozzá. Nem lehet mondani azt sem,
kerültem. A darab soha sem látott színFrancesca:
hogy ne mutatkoznának ebben a városban a
padot, de nekem ma is kedves emlék, az
Uram, bár táj e szó,
működésre való törekvés jelei, csupán az a baj,
első szerelem szineivel és tüzével, hiszen
De nem . . . te jól tudod, emlékezel,
hogy nagyon szűk körben mutatkoznak. Az egyeakkor huszonnégy éves voltam. A szerző.
Mikor megkértél . . . Herceg állt előttem,
tem barátai köre által rendezett tudományos SZEMÉLYEK: Malatesta herceg. Paolo, öccse. Francesca,
Én árva voltam, gyáva voltam akkor.
előadásoknak is van közönségük, de nagyon
Malatesta felesége.
Anyám sirt és én — nem szerettelek!
megszámolható közönség. A szomszédos Hód- Szin: Lovagterem a trecentoban. Fegyverek. A háttér
De sírt anyám s én már jól tudtam akkor
mezővásárhelyen lényegesen nagyobb az ér- falán sárkányölő San Oiorgio képe. Kürtök harsány
Hogy a virágnak, lánynak sorsa egy:
deklődés az ilyen előadások iránt. Amikor az
zenéje ébreszti a tavaszi reggeli.
A hervadás:
egyetem még Kolozsváron volt, sokkal erősebL
Igy lettem a tiéd 1
ben forrt össze a város társadalmával. A közönMalatesta:
ség itt nem vesz tudomást az egyetemről. Kolozs- Malatesta. (A vadászatra készül.)
Emlékszem! Ó az a nap be szép volt,
várt az egyetemi előadásokra is eljárt a kö- Francesca (hálóterméből kilép hófehérben).
S be fáj az a nap, ó be fáj nekem.
zönség, Szegeden jelentkezik ugyan elvétve Malatesta:
Ma sírva siratom nagy bűnömet,
néhány vendég, de rendszeres látogatásról
A kürt riasztóit fel? Bocsáss meg édes!
Hogy téged én szeretni mertelek!
nem lehet beszélni. Közömbös maga az egyeHa tudtam volna, méla hegedűk
Franceska!
Gyönyörű! Egy csókot adj csak,
tem ifjúsága is. Érdeklődése nem terjed tul
Halk muzsikája zendült volna csak,
Nem adsz? A homlokodra lehelem!
saját fakultása határain. Erősen hiszem mégis,
A húron selyem, bársony hangfogóval
Igy! most megyek. Te szép!
(El.)
hogy idővel csak sikerül megtörnünk ezt az
Nászdalt parancsolt volna az urad,
általános közömbösséget.
Francesca: Isten veled!
Vagy áhítatos templomi zenét,
Mit angyalok karában énekelnek 1
Kürtök indulója. A hajnal aranyesőt küld a gótika
virágaival telehintett ablakokon keresztül. San Giorgio
De lám, vadászó, harcos ösztönöm
Menyhárt Gáspár a szegedi munkásokról.
rejtelmes homályban marad. A kürtök lassan elhalnak
Mely
véremet
kigyújtja,
elragadt.
Bezélgettünk erről a kérdésről dr. Menyhárt
s a dóm harangja búg a reggeli szélben.
Az erdők mámoros danája szólít,
Gáspár professzorral, az egyetem barátai körének
II.
A rézpacsirták harsány szava ébred,
elnökével is, aki érdeklődésünkre a következőket
mondotta:
Megyek. Te úgyis csak magamra hagynál, Francesca (a tájat nézi):
— Nem szívesen beszélek erről a kényes kérHiszen te - nem szeretsz - - te nem szeretsz!
Tavasz vsn!
désről, mert jót nem igen mondhatok róla és a Francesca:
Pán sípja ébresztőt dalol a völgynek!
város közönségét semmiesetre sem akarnám megOly szép e vigan születő világ!
Herceg I Uram 1 Mért mondod ezt nekem ?
bántani. Annyi bizonyos, hogy a nagyközönségnek
Kinyitja
nagy aranyszemét a nap,
Malatesta
(hévvel):
szánt kulturális előadásainknak nagyon kevés a
S
arany
lesz minden, a fák és a tornyok,
Mert
nem
szeretsz,
mert
én
vadul
szerellek,
közönsége, ami azonban nem csak azt bizonyítja,
S a dóm arany zenét bocsát az égbe,
Mert én dühös, kinos vágyaktól égek,
hogy kevés Szegeden a tudományos kérdések iránti
És arany lesz a lélek is maga! (Hallgatás.)
Mert párnám tüz és lángol a borom,
érdeklődő, hanem azt is, hogy az utóbbi időben
az érdeklődők meglevő táborát nagyon sokfelé
tagozzák szét, nagyon sok helyen rendeznek olyan
előadásokat, amelyek iránt ugyanazok az emberek
érdeklődnek és igy egy-egy előadásra csak nagyon
kevés közönség jut. Rendszert kellene valahogyan
teremteni ezen a téren, mert csak igy kerülhetők
el az előadások egyidejűségét. Érdekes, de érthető
jelenség, hogy a munkásság számára rendezett
előadások iránt sokkal nagyobb az érdeklődés.
Az előadóterem minden előadás alkalmával zsúfolásig megtelik. Ennek az a magyarázata, hogy a
szervezett munkások erkölcsi kötelességüknek tartKérjük kirakataink m e g t e k i n t é s é t .
m
ják részt venni az előadásokon. Nem vezénylik ki

Paolo és Francesca.

ujevi occassio
árban

megérkeztek!
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— Valaki jön! A szjvem riadót ver,
Mint ujjongó dob ! Ó jönI Erre tart!

Frtncesca:

í

Akár a férjem!
De olvass tovább!

Pao'o:
III.
Arlus királynak felesége volt
Paolo (jön): Francescal
A 7ilág legszebb asszonya, Ginevra!
Francesca: Paolo!
Perarca tudná szépségét leírni!
Paolo (virágot tüz Francesca szivére):
Én csak szent hallgatás fátylába rejtem
Szivedre szántam I
És a rajongás kontár ecsetével
Mikor a nap még mély álmát aludta,
Nem rontom el a szépség remekét!
A legfehénebb csúcsra fölsiettem
Ar us király imádta asszonyát...
Es egy sötétlő mélység szája mellett' . . .
Fran:esca (egy kürtszóra fölriad):
Francesca (hirtelen):
Férjem! De nem! — hiszen mi olvasunk
Mélység I Es nem szédültél Paolo ?
Olvass tovább!
[csak\
Paolo (mosolyog):
Paol):
Mélység? Az életünk is csupa mélység
Ginevra nem szívelte
És örvények fölött ujjongva lejtünk I
Aitus királyt, mert szűzi szive már
Francesca: Igaz, igaz I
A szerelemnek első tavaszában
Paolo:
Fiatal Lancelot ölelte lágyan!
Ott leltem e virágot,
És Lancelot is Ginevrát szerelte.
Szivem rád gondolt és — szivedre tűztem :
Ó szerelem, tilos értelmű rózsa!
Francesca:
Fraixesca: Igaz, igaz!
Ó köszönöm! Csak szép szót adhatok
Pao ó:
E szép virágért l
A könny is erre vall,
Paolo:
M ely szép szemedben ég s szebb, mint e dal!
És a szivedet I (Nagy hallgatás.)
De folytatom az ódon balladát!
Igen, Francesca, szived az enyém,
Kerülték és keresték ketten egymást,
Ezt álmodtam az éjjel. Szivedet
Szerettek és szenvedtek boldogan,
Csókoltam én.
Mert boldogság, együtt siratni szépen
Francesca:
A z édes édent, amely veszve régen!
Szivem nagyon beteg!
Francesca (zokog):
Haldoklik . . .
Mint hegedűszó, ugy sir ez a dal!
Paolo (rajongással):
Pavlo:
Ó Francesca, ha a sátán
; lienne zokog a vágyak hegedűje! (olvas):
Meglátna téged, lelke könnyre válnék
De jött egy nap, mely szebb volt, mint a többi!
És ugy siratná alvilági gyásszal,
Mig Galeotto eltakarta őket,
Hogy ő gonosz, hogy téged nem szerethet,
Nagy termetével a nagy szeretőket,
Mert szépséged tömjéné fáj neki:
Nagy árnyékában Lancelot s Ginevra
Te sirsz? Te szenvedsz? Belső zokogással!
ligy csókba olvadt. Mint a sírokon
Francesca:
Két rózsa összesimul — jöjj közel most! —
Ó jaj, egy szó az én sorsom: hiába!
IJgy simult össze Lancelot s Ginevra,
Paolo:
igy egyesültek... (összesimulnak) egy
Hiába? Ez a szó nagyon kegyellen,
[csók mámorában! (csók.)
Nem ismerek ilyen szót, nem, hiába !
Fnncesca (fölriad):
(Letérdel.)
Elég, Paolo, ne olvass ma többet!
Irgalmasabb szót vár a vágyam 1
Piolo (sziláján):
Francesca:
Nem olvasok, nem olvasok soha,
Ó,
Az ajkam néma és csak csókot ad! (csók.)
Hallgass ma és hallgassunk mindaketten!
Fiancesca:
Paolo:
Ne csókolj oly vadul, mert meghalok!
Hallgatni és egymás szemébe nézni
Piiolo:
Jó lesz, Francesca és ha az örök
Majd föltámaszt a csók! Igy, csókra csók I
Nagy hallgatás borulna is ránk,
Fi ancesca :
Igy élni át a szép eónokat
Ugy félek élni és oly szép az élet!
Jó lesz, Francesca, hallgatunk örökké!
Piolo:
Francesca (Szünet után):
De csak beszélj inkább! Félek ma tőled!
Jöhetsz, jöhetsz mér, ó halál, itélet!
Oly szép nap ez s a szépség és a végzet
IV.
Gyászos nővérek a földön, tudod!
Paolo:
Malatesta (betoppan):
Mi ez? Testvérem... asszonyom... mi ez?
Beszélni? Nem, inkább dalolni kell ma,
A szeretők 1 Sejtettem ! Paolo !
Van egy dalom! Oly hosszú mint a csók,
Francesca! Ó, a becsület oda!
Amely utolsó, oly szép mint az élet,
Nem! Kardom van! A nemes férfi kér szót I
Oly szép, mint a halál!
Paolo (elébe áll):
Francesca:
Hiába minden! Már elég az élet 1
Ó mondd e dalt 1
Megölhetsz! (hirtelen.) Jó vagy, meg kell
Paolo:
(ölnöd engem I
(írást vesz elő):
Csak
őt
ne
kántsd!
Ő
tiszta,
mint a hold!
Jer közelebb, mint aki titkokat hall,
lAalatesta:
Ülj mellém igy! Szemedből olvasom ki,
Láttam! Ölelt! Ajkán a csókod égi
Hogy szép a dal és — véled — a halál is!
Paolo (hévvel):
Francesca:
A szerelem bűnét olvasd fejére,
Miért beszélsz ma mindig a halálról?
De
nézd szépségét és borulj eléje!
Paolo:
Malatesta
(kardját nézi):
Mert a halálról szól a balladám:
Elég! Itt Káin árnya vánszorog I
A szeretök
haláláról...
Francesca:
Francesca:
Hát ölj meg engem, — Paolot szerettem I
No jó,
Meghalni szép, ha nem szabad szeretni! Malatesti:
Te élni fogsz! A szerelem s bocsánat
És már nekem szeretni nem szabad!
Nem enged veszni téged, ó virágom 1
Paolo (a kezét megragadja):
Mi férfiak, bajvívók, dacos arccal
De ha lehetne?
Kardot kard elleni Rajta Paolo!
Francesca (kis csönd után):
Paolo:
Olvass, Paolo!
Nincs kardom, csak szivem! Végezz, hamar!
Paolo :
A szivemet keresd, a szivemet I (Kitárja szivét)
Hát olvasok. Álomvilág, terülj ránk:
Malatesta (a kardokhoz rohan):
Lancelot és Ginevra nagy szerelme,
Nincs kardod s férfi vagy ? Hát itt a kardod!
Vigasztalásul bús szerelmeseknek,
Válassz, ha tetszik! Vedd ezt, ez kemény,
Ódon rege, de mindig szép marad.
Nézd jeligéjét: Bátorság s erő!
Artus király hős volt, gazdag, nemes.
És győzz, ha tudsz ! A sors téged szeret,
Szivében sok tavasz rózsája nyilt már
No fogd! Fáradt vagyok, de — halni könnyű!
És sok tavasz rózsája hervadotL
Paolo:
Nem volt szép, de a harcokat szerette.
És én az üdvösség borát kiittam!

Semmi reklám!
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Csak ölj meg igy! Most mámoros vagyok I
Malatesta (lázasan): Nem igy, nem igy,
Testvér, fogadd e kardot,
Testvér, ne vigy a kísértetbe engem!
Én akarom, hogy a végzetre bízzuk
Az életet! Hallgatsz? Nyugodtan állsz,
És szived meztelen! Oly szörnyű vagy!
Te mosolyogsz? (ledöfi), a győztes mosolyai
De a halálban!
Paolo (Francesca lábához rogy):
Ezl megköszönöm !
Nem fáj, elég! ,Ó Francescám, szerettél
És meghalok! Ó kell-e szebb nap ennél ?
Francesca (hozzákúszik és a maga szivébe
[döfi a kardot):
Egy kard nyisson rózsákat a szivünkből!
(ujjongva):
Most már tiporjuk szét a földi törvényt!
Élet szines szalagja, elszakítunk!
Malatesta (egy karosszékbe roskad):
Ó szörnyű szerelem, vesztünkre voltál 1
Paolo (csókolja Francescát):
Egy csók az élet még s ez a le csókod l
Francescd (vad, halálos lázzal fonja át haldokló szerelmét):
Csókkal megyünk el, vőlegény, menyiasszony !
(Vége.)
Aki nekem a Belvárosban egy
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Nagyon olcsó bérpalotákat
csak51 Demkónál

Irta: dr. Kállai Emil.

Elégedetlenek és elkeseredettek az emberek. Száz közül legalább kilencenkilencen.
Es jogosan, mert az óriási drágaság miatt
nem bírnak megélni ugy, ahogy munkakészségük mellett megérdemelnék és ahogy emberi mivoltuk megkivánná. Ami épenséggel
nem csoda, hanem a legtermészetesebb valami nálunk, ahol egymillió koronának belső
vásárlóértéke pontosan negyvennyolc békekorona ötvenkilenc fillér. Talpra kellene állítani ezl a sokat szenvedett nemzetet, ami a
dolgozó polgárság és a dolgozó
munkásság
együttes teremtő munkájának lehelne az eredménye. Minden jószándék mellett ez meg
azért történik ilyen keservesen és lassan,
meri minduntalan frissen uj és sokszorosan
érezhető közgazdasági és pénzügyi bajok jelentkeznek a mindennapi életben. Kétszer
akkora a fogyasztási adók összege, mint az
egyenes adókból előálló jövedelem. Ezeket a
fogyasztási adókat azonnal meg kell fizetni,
könyörtelenül bevasalják, a legpontosabban
tehát ezl az adót fizetik. Ezek miatt a fogyasztási adók miatt, továbbá a forgalmi adók
okából, végül az óriási vámok következtében
egyrészt az ipar és kereskedelem megy
tönkre, másrészt a munkanélküliek tömege
szaporodik. Az adók nagy drágaságot okoznak természetes következményük gyanánt, a
rettenetesen nagy drágaság pedig csökkenti
a fogyasztóképességet és a fogyasztási lehetőséget. Ez megint azt eredményezi, hogy
nevekszik a munkanélküliek száma.
Ha ezeknek a bajoknak rövidesen végei
nem vet valamelyes segitség, akkor feltétlenül bekövetkező tervszerű szükségesség szerint a lejtőn megállás nem lesz és nem szép
lassan, hanem csúnyán és gyorsan tönkremegy minden. A reménytelen kétségbeesés
itt mit sem ér.
Ki lehet evickélni a bajokból.
Forradalmak és ellenforradalmak után is

ki lehet evickélni az országok elpusztításával egyet jelentő nagy bajokból. És keresvén, kutatván s válogatván azok között az
eszközök között, amelyek az ország gazdasági helyzetének megjavítása végett alkalmasak az igénybevételre, két balkézzel sikerült
megtalálni a legalkalmatlanabb, a leghelytelenebb és a célnak legkevésbé megfelelő
eszközöket. Kétségbeesik az ország jövőjéért
aggódó elme, amikor szomorúan megállapítja
a bajok gyökeres gyógyítására való törekvés
helyett azt, hogy csupán a felszínen mutatkozó tüneti jelenségeket, az okok helyett az
okozatokat igyekeznek eltüntetni. Végzetes
hiba az, amikor alkalmi gyógymódokkal, kizáróan csak rendőri, közigazgatási és büntető intézkedésekkel akarnak háborúk, forradalmak és ellenforradalmak után állandó
rendet és biztonságot teremteni.
Ahogy minden becsületesen gondolkozó
és érző magyar embernek össze kell fognia
politkai
párra és hi'felekezethez
tartozásra
való tekintet nélkül abból a célból, hogy kitartó munkával lalpraállitsuk ezt az országol,
ugy a kormánynak is arra kell törekednie,
hogy az egyéni szabadságjogok, az állampolgári jogok fiszteletbentartása mellett lehetővé tegye, okos és célravezető intézkedésekkel, a megélhetést és a boldogulás lehetőségét
mindenki számára, aki itt él és akire nélkülözhetetlenül szüksége van az államnak, hogy
fennmaradhasson. Énnek a magyar nemzeti
szempontból sorsdöntőén fontos igazságnak
homlokterében áll az a követelmény, hogy
az államhatalom a maga óriási erejével ne
feküdjék rá a vele szentben ugyancsak
gyönge és véges hatalmi eszközök birtokában lévő állampolgárra. Elszomoritóan sajnos, hogy ezzel az elemi követelménnyel
szöges ellentétben álló kormánypárti intézkedések jelenségei merülnek fel. Pedig ériékes ám a savoir vivre elve I
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A rendtörvény és a büntetőtörvénykönyv módosítása.
Mielőtt a nemzetgyűlés karácsonyi szünete
megkezdődött volna, a belügyminiszter már
az uj ülésszakban beterjesztette a közrend
fokozottabb védelméről szóló rendtörvényjavaslatot. És jelenléklelen módosításokkal az
igazságügyminiszter a szünet után beterjeszti
készenlévő, különben 1924 május 14-én már
egyszer benyujtotl es 1924 november 29-én
visszavont javaslatát a büntetőtörvénykönyv
kiegészítéséről és módosításáról.
A rendtörvény őrizetbevétellel és kényszermunkával bünteti internálás helyett azokat,
akiket a közigazgatási hatóság veszélyes elemeknek nyilvánít. Van tovább is. Ha a kormány megállapítja valahol olyan mértékű
nyugtalanságnak, vagy izgalomnak jelentkezését, vagy olyan irányú szervezkedést észlel,
amely komolyan veszélyezteli a közrendet,
akkor a rendőrhatóságot felhatalmazza azoknak az egyéneknek illetőségi helyükre való
utasítására, akik aggodalomra adnak okot
magatartásukkal, vagy tetteikkel a tekintetben,
hogy lakóhelyükön, V8gy tartózkodási helyükön veszélyeztetik az államérdeket, a közbiztonságot, a közrendet, vagy a köznyugalmat. Ezekkel szemben a toloncszabályzat
rendelkezései irányadók. Következésképen
ezeket a rendőrhatóság őrizetbe is helyezheti. Először két hónapra, aztán megint két
hónapra, ha a rendelkezés alapjául szolgáló
agg^yok még mindig fennforognak.
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talmi befolyásolástól függetlenül, mintegy
intézményesen m egóvatnak.

A sajtóval kapcsolatos
rendszabályok.
A büntetőtörvény kiegészítése és módosítása tárgyában készült javaslat törvénnyé válása is biztos. Sajnos, nem kellő megfontoltsággal és nem elégséges előrelátással készült munka ez. Ilyenek különben mindig az
alkalomszerű kodifikatórius alkotások. Egyik
legjellegzetesebb része a sajtóra vonatkozik.
A sajtóval kapcsolatos rendszabályokat illetően a felelősség kérdésének szabályozása
olyan újítás, amely egyik legértékesebb nemzeti kincsünknek, a sajtószabadságnak valóságos arculcsapása. Az 1848-as forradalomnak legelső vívmánya az volt, hogy Magyarországon gondolatait mindenki szabadon közölheti és terjesztheti. Az 1880. évi XXXVII.
törvénycikkel hatályon kivül helyezték az
1848-as törvény szakaszait és az 1878. évi V.
törvénycikk paragrafusai megszorították a
sajtószabadságot. A büntetés neme ennek ellenére mégis államfogház voll és az esküdtbíróság ítélkezett. Az 1914. évi XIV. törvénycikk
is kitört egy-két értékesebb követ a sajlószabadság drága kincséből, azonban a sajtóra
vonatkozó, nemsokára érvénybe és hatályba
lépő uj rendelkezések igazán nem szol géljáka
szabadságjogok biztosítását. A javaslat a szerzővel együttesen vonja felelősségre a felelős szerA rendtörvényjavaslatot kesztőt, a kiadót, a nyomdatulajdonost, sőt a
hamarosan elfogadják.
vonható felelős( terjesztőt is, amikor más nem
Mivel a házszabályrevizió után most már ségre. Az a kisebb baj, hogy ellenzéki laphalálos bizonyossággal változatlanul és gyor- szerkesztőnek ezután csak a legtanultabb és
san törvény lesz minden törvényjavaslatból, a legfegyelmezettebb büntetőjogász mehet, elhamarosan megszavazzák majd a rendtör- lenben sokkal nagyobb baj az, hogy a mavényt is. A mindenkori kormányok hatalmi kulátlan igazságszolgáltatás összecserélhető a
érdekeit ugyancsak megvédi ez a rendtör- jövőben pé.térdekek érvényesítésével és pártvény, ám az állampolgárok összességének szempont jnározásával, azaz feltétlenül elvédelme ennek a rendtörvénynek alapján szánt és minden büntetőjogi veszedelemre
csakis akkor lesz biztonságos, ha a köz
elkészült férfiúnak kell lennie az ellenzéki
igazgatási és rendőri hatóságok intézkedő . lapszerkesztőnek. Nyomatékosan hangsulyoközegei olyan eszményien targyilagos meg- i zom: szarvashibának tartom, hogy a sajtóállap ilással konstatálják adott esetekben a í ügyekben teljesen kiesik a nyomozási szak
veszélyességet és az aggályosságot, hogy az j és a vizsgálat csakis a felelős személy megálállampolgárok szabadságjogai kormányha- lapitásdra szorítkozik. A gyakorlatban akár-

egész könyviárakat, zenemüveket v e s z > e i a d és cserél

Házi varrónő

ízlésesen k í s x i t m l n d e n n e m l l f e l s ő r u h á i .
Lakásán is vállal. Hétvezér-utca ű . , emelet. Özv. Garassyné. ^74
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hányszor hátrányos lesz védelmi szempont'
ból, hogy sajtóügyekben a főtárgyalás nem
lesz félbeszakítható. Kedvezőilenül befolyásolja
majd mindenesetre a nem kormánypárti vélemények nyilvánithatását a lapbetiltás lehetősége.
Dr. Nagy Emil javaslata.
Emlékezni illik arra a javaslatra, amelyből
nem lett törvény, a dr. Nagy Emil igazságügyminiszterére. Ebben a mostani javaslatban
több olyan rendelkezés nincs benn, amelyek
a régiben benn voltak. Ezekről a kihagyott
részekről talán még érdemesebb beszélnünk
most a közszabadságok védelme szempontjából, mint a bentlévőkről, a meghagyottakról, amelyekről később lesz szó. Hiányzik az
államhatalom érdekében való békés működés
megakadályozásának, az egyéni
lázadásnak
bűncselekménye. Kimaradt ebből a hatósági
ellenőrzés alá nem eső tilkos szervezetek és
társaságok alakítása, az ezekben való részvétel, mint bűncselekmények. Nincs benne az

sem, hogy aki nyilvános gyűlések alkalmával
megzavarja a hatóság tagjainak munkáját a
rendfenntartás terén, az bűncselekményt követ el. Nélkülözzük belőle a jogosulatlan igazoltatás és feltartóztatás bűncselekményét,
hololt legutóbb december 19-én igazoltattak
Miskolcon.
Hiányzik belőle a képviselők megvesztegetésének bünténye.Haakkor szükségeseknek ítélték ezeknek a delikiumoknak a novellába való
felvételét, most miért nem látják indokoltnak?
Az egyéni szabadságjogoknak helyesen értelmezett védelme azonban okvetlen megkívánná
ezeknek a cselekményeknek bűncselekményekké való nyilvánítását. Higgadt, a dolgok
alapokát és a következmények egymásutánját
ismerő emberek előtt nem lehet kétséges,
hogy óriási lépéseket tetlünk a tényleges konszolidáció felé. De annyira nem megy még
jól a jogrendnek, hogy a büntetőtörvény kiegészítése és módosítása alkalmából ezeket
a bűncselekményeket ki kellene hagyni a novellából.

A büntetőnovellában konstruált uj bűncselekmények.

mint egyesbiró működött — mégis jobb, ha
törvényszéki biró ítélkezik. Még pedig akárhányszor jogerősen. Mert az egyesbiró hatáskörébe utalt ügyekben semmiségi panasznak
csakis a Bp. 315. §<ának 1. a) és c) pontjai
esetében van helye, tehát csak akkor, ha a
biró a büntetőtörvény megfelelő rendelkezését nem alkalmazta, vagy tévesen alkalmazta
ama kérdésekben, hogy a vád alapjául szolgáló tett megállapitja-e valamely bűncselekmény tényálladékát és hogy a beszámítható*
ságot, a bűnvádi eljárás megindítását, vagy a
büntethetőséget kizáró ok és melyik forog
fenn. Az alaposan, vagy alaptalanul gyanúsított állampolgár szabadságjogainak védelme
szempontjából kellemetlenül, kedvezőtlenül,
hátrányosan, méltánytalanul és — last not
least — igazságtalanul befolyásolja a bűnvádi eljárást, hogy a vizsgálat majdnem teljesen eltöröltetik, egyszerűsítés helyett egyszerűen mellőztetik. A közbeeső eljárás kiküszöbölése a perorvoslatok megszorítása
mellett legveszedelmesebb része a javaslatnak. A vád alá helyezési eljárás után a vádirat mellőzésé el való közvetlen főtárgyalástartás olyan Achilles-sarka a magyar büntetőnovellának, amely nemcsak szakemberek által, de laikusok részéről is a legsebezhetőbb
része ennek az úgynevezett reformnak.

Most ejtsünk szót azokról az uj bűncselek* j egyesbiró hatásköre kiszélesedik. Akár tiz évi
ményekről, amelyeket a novella konstruál. j fegyházbüntetést is kiszabhat eztán a birói ta
Vegy, ahogy a javaslat indokolása mondja: j nács helyett működő egyesbiró, hiszen a köamelyek a gyakorlati éleihez közelebb esnek , vetkező bűncselekményeket utalja hozzá a
és az idők viszonyaihoz alkalmazkodnak. A novella: Személyes szabadság megsértése,
A javaslat hibái.
magánosok elleni erőszak köre kiszélesedik magánlaksértés, testi sértés, lopás, zsarolás,
a munkás szabadságjogának hátrányára. Ez- sikkasztás, csalás, orgazdaság, hatóság elleni
A javaslat hibái között nem áll utolsó hetán azt is megbüntetik majd, aki a munkaadó, erőszak, magánokirathamisitás. Kizáróan tör- lyen az a rendelkezés, hogy elsőfokon jogvagy a munkás akaratának befolyásolására vényszéki bírák ítélkeznek ezekben az ügyek- erőssé váló ügyekben felesleges a jegyzőkönyv.
törekszik abban az irányban, hogy a munka j ben, mert a törvényelőkészítők mérlegelése Hogy képzeli el a törvényelőkészítő: újramegkezdését, vagy folytatását akadályozza, • szerint a járásbiró helyeit — aki pedig min- felvételi kérelmet hogy készíthetünk majd el
vagy a munkát abbanhagyja. A munkaszabad- ' dig feladata magaslatán állt, a törvényszéki ilyen ügyben; visszaesés esetében milyen
ság biztosítása érdekének hívják ezt. A bíróhoz hasonlóan eddig is és aki eddig is alapossággal állapithat meg bizonyos tényeket
sztrájkjog megvolt eddig: A sztrájktilalom |
ellensúlyozására
szolgált a gyakorlatban
rr
az utóbbi években az 1912. évi LX1II.
törvénycikk 20. §-ának minősítése. 1924 no- i
vember második felében kormányrendelet
D Í S Z K Ő N
Y V K Ö T É S Z E T
jelent meg, amely végre december második | É S
felében Szegedre is leérkezett, amely kormányrendelet indokolásában az illemtani utastlások közi az áll, hogy egyes hatóságok,
vagy közegek hivatali eljárása a hozzájuk
forduló fél politikai pártállásához igazoéik.
Egy hét előtt, 1924 december 18-án mentette
fel a szegedi büntelőtörvényszék B. 4655/1923.
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sz. alatt hét védettemet, akik az 1922. év
őszén az ujszegedi kenderfonógyárban eredményesen lefolyt sztrájk alkalmából, a nyoLegolcsóbban vállal
mozó hatóságok szerint is, a feljelentésnek
minden e szakmába vágó megés az ügyészi vádiratnak megfelelően is,
magánosok elleni erőszak bűntettét követték
rendelést, úgymint: üzleti berendezéseket,
volna el. Ugyanezeknek az ügyében a no' kereskedelmi és gyógyszertári dobozok, cipő- és
vella alapján nem lett volna felmentő itélet
ruhadobozok
készítését; könyvkötést a legegyszerűbbtől a
hozható. A közüzemek zavartalan működésélőgdiszesebb kivitelig. Minden méretű postanek védelme nagyon helyénvaló. Azonban
doboz raktáron. Kérjen árajánlatot !
még helyénvalóbb lenne, ha a novella megszavazásával egyidejűen gondoskodás történTömegmunkánál árnék a közüzemeknél, a vízmüveknél, a gázkedvezmény
müveknél, a világítási üzemeknél, a közlekedési üzemeknél és a kórházaknál alkalmazott
munkások tisztességes díjazásáról és szociális helyzetének javításáról.

ELSŐ SZEGEDI
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Érdekes az, hogy jogi kötelessége lesz*ez- December
után a párviadalban résztvevő feleknek és 27-től
segédeknek a párbaj mellőzését társadalmi
becsületbíróság közreműködésének igénybe- J a n u á r 5-ig
vételével megkísérelni. A becsület értékelésének nagyobb védelmet nyújt a novella, ha
a megbántottnak a tettes erkölcsi, esetleg
anyagi kért okozott, vagy okozhatott, vagy ha
két izben már elitélték jogerősen a tettest. A
vnlláshéboritás és a hit megsértése hatályosabb tilalom alá esik majd. Kegyeletsértéssel
vádolták meg a B. 2233/1924. sz. alatt egyik
ügyfelemet, aki temetéskor a halottaskocsi
mellett a szertartást végző lelkész tiltakozása
ellenére cigarettázott. A járásbíróság is, Bf. í
5074/1924. sz. a. a törvényszék is enyhébb
megtorlás alá esőnek találta a bűncselekményt és felfüggesztette az egy hónapi fogházbüntetés végrehajtását. Ugyanezt a cselekményt egy évig terjedhető fogház helyett öt
évig terjedhető szabadságvesztésbüntetéssel
fogják sújthatni a jövőben.

még a legkisebb vásárlás után is

ingyen ajándékot kap

Kiszélesedik az. egyesbiró hatásköre.
Az angol békebiró hasonmása: a magyar

, Kárász-utca 14.

Leltározás miatt mélyen leszállított

Eredeti angol téli kabátok és öltönyök g g * S S r £ 5 a a Gombos uriszabónál

árak!
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a biróság; kegyelmet hogy kérjünk az esetleg
elitéli védettnek; más hatóság előtt telt feljelentés esetében hogy hivatkozhatunk majd
a meg nem örökitett tárgyaláson történtekre ?
Inkább alkalmazzanak három gyorsírót min*
den ügyben, mintsem egyetlenegy ügyben
még kurziv Írással se vegyenek fel jegyzőkönyvet 1 Aki politikai jogainak gyakorlását
elvesztette eddig, az a választás és választhatóság tekintetében passzivitásra volt kárhoztatva. Ezután máskép lesz: szabad tevékenységében megakadályozva, politikai pártnak szervezetében, gyűlésén sem vehet részt.
Ha megszegi a tilalmat, külön vétségei követ
el. Ugyanilyen külön vétséget követ el a tilalom megszegése esetében az is, akit ezután
eltiltanak foglalkozásának
gyakorlásától, ami

bármely bűntett, illetve szabadságvesztésbüntetéssel sújtott vétség kiszabása esetében
kidukáló mellékbüntetés lesz. Holott eddig csak
gondatlanságból okozott emberölés és súlyos
testisértés bűncselekményei esetében tilthatta
el a vádlottat az itélőbiróság foglalkozásától.
Amig továbbá egyrészt a novella a büntetés
feltételes felfüggesztését nemcsak egy, hanem
három hónapot meg nem haladó tartamú szabadságvesztésbüntetés esetében is megengedi,
addig másrészt kitalálja a szigorított dologház
intézményét különösen olyan bűnözők részére,
akik már legalább háromszor követtek el élet
vagy vagyon ellen bűntettel és az utoljára
elkövetett két bűntett közt öt évnél hosszabb
idő még nem telt el.

jobbfelé és balfelé egyaránt kell érdeklődnie a kormánynak a jogrendre.
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10.000 Któl óriási választékban vétel nem kőtelező

Hungária Antiquarium 5£h!ft;

Bérpalotákat,

url magAnhácakat, kisebb csalAdt házakat,
hAztelkeket, szOIO, szántó tanyásbirtokokat,
lakásokat, berendezett Üzleteket, pén/.kötcstfnt, t á r s u l á s o k a t , mindenkor reáiissan, Ügyfeleinek
érdekeit szem előtt tartva kOzvetlt
v
^ v •——
országos Ingatlan* %
f
forgalmi I r o d á j a
^
^ ^
Szeg den. Bástyautca 19. Kultúrpalotánál.
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Zsoldos magántanfolyam

Az állami élet minden felelős tényezője dig ennél szentebb dolog nem lehet, akárBudapest, VII., Dohány-utca 84. Telefon: J. 124-47.
nehéz helyzetben van a mai szomorú magyar ! milyen a pártállásunk és a politikai felfogáviszonyok közt a nemzet jobb jövőjéért való | sunk. Egynek kell lennünk nem csak a jóra, ! kiadványai megrendelhetők. Ö a a a e f o f l a l ő t a n k ö n y v a középiskola négy alsó osztályának teljes
gondoskodást s a jövő előkészítését illetően, hanem a legjobbra való törekvésben. Még ak- i tananyaga
2 kötetben, A l g e b r a é a O e o H C t r i a a
Elvégre háborúk, forradalmak és ellenforra- j kor is, ha választójogunk olyan, amilyen. Még
középiskola teljes
tananyaga tanári magyarázat
dalmak után vagyunk. Jobbfelé és balfelé | akkor is, amikor egyesülési jogunk olyan,
nélkü] is megtanulható.
UT
egyaránt kell őrködnie a központi hatalom í amilyen. Még akkor is, amikor gyülekezési
kezelőinek Magyarország jogrendjére, amely j jogunk olyan, amilyen. Sőt még akkor is,
éppen olyan fontos feltétele a nemzet bol- amikor tudjuk, hogy ez a nemzetgyűlés nem
dogulhatásának, mint ahogy levegőre nélkü- í alkotja meg az általános és titkos választólözhetetlenül szüksége van az embernek, ha ; jogot, bajainknak ezl a hathatós orvosságát,
élni akar. Trianon után sokszorosan nehéz a a gyógyításnak ezt a kitűnő eszközét,
belpolitikai helyzet olyan megoldása, hogy az
állampolgárok egyéni szabadságjogainak még
Együttes teremtő munka.
nagyobb mértékben való megszükitése melA
dolgozó
polgárság
és a dolgozó munlett növekedjék az amúgy is erős és a hakásság
pedig
—
amelyeknek
épenséggel nem
lalmi eszközök bőségével különben is renA legfinomabb
utolsó
érdekük
a
magyar
közéletnek
a tiszdelkező államhatalom. A rendbontó törekvésá
e u tes
hódmezővásárhelyi
sek netáni érvényesülni akarása esetére két- | '? 9?
pJ
teremto munkara való
ségtelenül szükség van ugyan bizonyos korlá- \ összefogásuk közben, az államhatalom felelős
lisztek lerakata
tényezőivel együtt,
az
tozások felállítására és hathatósabb krimina
Mezőivel
etmuü. gondotjanak
nnnHnli«n«k
a z erkölcsi
orlrftlrsi
lizálásra, azonban az állampo gárok jogos érde- megújhodáshoz és az anyagi megerősödéskeinek tiszteletbentartása mellett. És pedig hez egyaránt szükséges morális felfogásnak
csakis emellett. Az államkormányzás
művé- megacélozódására és a jogérzetnek megszetének legbravurosabb kifejtését kell alkal- erősödésére. És annak a nagy fegyelemnek a
T e l e f o n
4 6 . s z á m .
szükségességére, amely nélkül az államhatalom
maznia a kormánynak, amikor a mostani iga
é r ei e
02
zán nehéz viszonyok 'közt meg keltene talál- 1 , ^ 'J ,
állampolgár szabadságjogai is
•• •
nia az összhangot
a szabadságjogok - •biztosí- kellő vedelem hijján vannak. Ne az ajkakon,
tása és az államhatalom további növekedésének hanem a szivekben legyen a szeretet, amelymeggátlása közt. Ez nagyon nehéz, de ha azt ről a karácsonyi cikkek frázisai beszélnek!
akarják, aminthogy azt akarják, hogy talpra Tűnjék el a gyűlölködés, szűnjék meg a
álljunk, akkor nemcsak meg kell ezt kísé- bosszúvágy, értsük meg egymást 1 Megértésrelni, hanem meg is kell tenni, végre is kell sel és munkával, a hazafiságnak nem hanhajtani. Elvégre életkérdés ez Magyarország goztatásával, hanem átérzésével Magyarország
B r ü s s z e l i - k ö r ú t 2 2 .
jövőjére nézve Becsületes politikus előtt pe- nemcsak voll, hanem lesz is 1

Kellner Mór

liszt-, fűszer- és terményüzlete

Szeged, Feketesas-utca 20.

hasábfa 45.000 korona.
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Jókai szegedi karcolatai.

SZEGEDI LESZAMIT0L0
ÉS PÉNZVÁLTÓ BANK RT.

háztetőt partra húztak, a boroshordót aláhengerij tették s kész a csapszék, ahol a szegedi Schillert
;
árusítják tiz krajcárért. Egyúttal gyógyszertár is az,
S Z E G E D
'
A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, Budapest
, mert aki bort iszik, azon nem fog a hidegláz.
A vasúti vagonokban pedig az iparüzőket találalapítása.
juk betelepülve; ott szabó-, csizmadiamühely van
s varrógépek dübörgése hangzik a lokomotivoké
Az otthon — ház nélkül.
helyett.
után a legelőnyösebb kamatot térit,
Sohasem láttam annyira ragaszkodni otthonáIlyen a hajléktalanok otthona.
hoz népet, mint a szegedit. Mikor ez az ottDe a belvárosi romházak omladékai között is
hon nem állt már egyébből, mint egy hosszú töltés- találunk még beköltözött lakókat, akik fáskamráklegméltányosabban folyósít,
ből, amit egyfelől az árviz, másfelől a Tisza hul- ból, fél szerekből rögtönöztek a d üledék tetején
lámai vernek, odatelepült — éppen annyi ember, hajlékot, amit az omladvány tulajdonosa átengemint amennyi ráfért. Még most is ott vannak. dett nekik s ahová csak mesterségesen gerenSzáz napot töltöttek ottan. S minő száz nap volt dákra rakott deszkapadlókon át lehet eljutni. Ez
24 óra alatt kielégít, egyéb
az! Az időjárás minden mostohasága folyton vál- is otthon.
takozva s a visszatéréshez semmi remény. És
Hanem fecskét nem láttam egész Szegeden.
mégis jól esett onnan a magasból visszanézni a Milyen szomorú tájkép, ami fölött nem jár mabedűlt ház tetejére. S a mindenét vesztett nép dár s ami különös, még gólya sem. Csak az emnem zúgolódott, nem vádolt embert, nem káromolt ber tekinti még — otthonnak..
Istent a rázudult csapásért; tűrt, szenvedett oly
legkulánsabb feltételek mellett bonyolít le és a
Az illovai malom.
általános, nemes nyugalommal, hogy az ily tömegben összesítve, valami isteni fogalom. Magán a
Az utolsó házak egyike előtt látható még most
nagy katasztrófa napján sem vesztette el ezt a is az a hat nagy hordó, amiket a ház tulajdonosa
minden ágáben készséggel szolgál felvilágosítással
nyugalmát. Beszéltünk egy polgárral, ki asztalos- kötelekkel egymáshoz erősített, azután deszkákat
és áll rendelkezésre.
műhelyét ott állitá fel egy vasúti szin egyik zugá- rakott rájuk s erre az uszó tutajra hordta fel a
ban; ez a vész elől egy fa tetejére menekült fel. bútorait és a háza népét s mikor jött az áradat,
Aztán mikor jöttek érte mentőcsónakokkal, azt csak ugy egy gőzgép katlanának a felfordított
mondta a szabaditónak: „én itt még biztos helyen födele fekszik. A husz mázsás vasedényt az áradat
vagyok, de ott ama házban hallok nagy segélykiálto- sodorta ide az összedöntött gyárból. Azontúl aztán
zást, előbb azokat szabadítsák meg". És tizennyolc egy végtelen víztükör terül elénk, amiből csak
órát töltött igy a kegyetlen viharban a fatetőn, egyes szigetek emelkednek elő; néhol mint egy
elutasítva a szabaditókat más, nagyobb veszélyben világítótorony mered ki a vizből egy munkapihenő
forgó lakostársaihoz; csak akkor engedte magát szélmalom. Ez a naptól ragyogó víztükör a legelvitetni, összedermedten, mikor már más mind szebb buzavetésnek a takarója. Most már kezd a valamint s z á r a z aprított és hasábos b ü k k f a
megvolt mentve. Római jellem ez.
elismert pontos k l s z o l g á l á a melnádnak a hegye keresztül törni a föiszinén s a
l e t t l e g o l c s ó b b napi árakon
Most már csak az öregek és gyermekek tanyáz- vízi virágok levelei úszkálnak fölötte. Az egyik
nak e szárnyékok alatt, a munkaképes rész ke- zöld sziget a temető. A csendes lakókat nem hányérkereset után lát. Az ottmaradottaknak aztán borította meg a katasztrófa. Egyedül őnekik vantűzhelyeik is vannak. Végtől-végig a töltésen, az nak zöld fáik, olyan szépen virít a jerikói rózsa
ut mellett, minden partoldalban kis katlankák vágva egy sírbolt homlokzatán. Egy másik kis sziget a
Arany János-utca 13.
Telefon : 6-76.
a földbe, ott főzik az ebédjüket. Egy-egy uszó sík viz közepén a gyászemlékü illovai malom.
Jókai centennáriumának ünneplésére
E<észül az ország. Az ő nagyszerű költői
munkásságának emlékei mindig frissek,
de most még elevenebbekké éleszti
őket az ünneplő kegyelet. Alább néhány
Szegedről i i t , talán kevésbé ismert,
kedves karcolatát közöljük.
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I-a porosz szalon szén
l-a porosz koksz (plmen)
Popper G. utóda telepén
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Ezt a legendát szegediektől hallottam.
fejedelemhez". Ide gyűlnek össze délben egy kis
Körülbelül most szaz éve, hogv Szeged város
elkülönített szobába ebédelni azok a derék emberek, akikre rábízta az ország, hogy ennek a porig leégett. Akkor is büszke szép magyar város
sártömegnek ismét városalakot adjanak; itt talál- volt. A lakosság sirva üldögélt házainak füstölgő
koznak össze, miután kora reggeltől déli két óráig romjai fölött s azon sóhajtozott, vajha lesz-e még
az iszap'ömeg tetején jártak, összetört háztetőket, valaha Szeged olyan szép és olyan nagy, mint
gyurmává alakult falakat, butorpozdorját meg- amilyen egykor volt?
becsültek : mit érhetett az, mikor még valami volt ?
Ekkor egy jóslat keletkezett, mely szájról-szájra
Bizony nem kevés elszántság kellett hozzá, hogy kelve elterjed az egész nép közt s mind e mai
ezt a megbízást elfogadják. Minő sártenger, ami napig is fennmaradt.
előttünk áll I S a jó közönség még szaporítani
„Akkor épül fel Szeged olyan naggyá és széppé,
segíti ezt a sarat, azzal, amit a fejükhöz hajigál. mint hajdan volt, mikor a halottak visszatérnek a
Mindennap szemükre hányják, hogy tiz forint városba."
napidijt húznak. Ezért a munkáért! Újságíró egy
A nagy katasztrófa napján a duló vizár felcikkéért, énekes a daláért, igazgatótanácsos a je- szakgatta az Alsóváros temetőjében a sirhal mokat
lenléteért, képviselő a távolléteért, hogy fizetést s egyszer csak azt látta a töltésekre menekült
kapjon, ez igen jó és természetes, hanem akinek népség, hogy a halottak jönnek vissza koporsóikegy város ujjáteremtése munkáját kell végrehaj- ban az elhagyott utcákra.
tani, az tegye azt a maga kenyerén s érje be a
Most aztán szentül hiszi a nép, hogy a régi
— mindennapi kritikával. No ha áll az a közmon- jóslat teljesüléséhez közelit.
dás, hogy a „felpanaszolttól meghízik az ember",
Én is hiszem.
akkor ennek a bizottságnak nagyon meg fog haszIsten segítsen rá bennünket.
nálni a szegedi működés. Még Horváth Gyula
csak jól jár vele; de mi lesz szegény KomjáthyMindkét karácsony napján
ból, akinek most is elég istenáldotta termete van ?
„Akadt volna elég ember, aki elvállalta volna
azt ingyen?" Elhiszem, csakhogy ha énnekem valaki azt mondja, hogy ő kész ingyen vállalkozni
12—15 milliónyi összeg befektetésére, azzal, ha
egy szobában kell hálnom, éjszakára nem húzom
le lábamról a csizmámat.
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Mert drága a fülemü'e hangja, de drágább a
kacsáé, aki azt mondja, hogy „sáp, sáp, sáp".
Hiszen éppen azért húzódtak ide félre a bizottZáróráig Kolozsvári Puskás Ottilia művész nöi ének.
ság tagjai, a szerény hétválasztó udvarszobájába
A hét választófejedelemnél.
és zenekar muzsikál.
Maga a sár, a piszok is lehet fenséges, ha —, mert a grand hotelben nem lehetett nyugton
Belépődíj
nincs!
Rendes kávéházi árak!
nagy tömegben jelenik meg; egy lapátra való sár ebédelni a rájuk tóduló sápistáktól.
Azzal az ö tiz forintjukkal millióknak jól elheés szemét undorító, de hát még egy egész tenger;
egy habaréktó nyúlós iszapból, szétmállott vályog- lyezése s jó és célszerű munka teljesítése függ
ból, rohadt nádból és pudvás fából, élénkítve zöld össze.
De hát ki áll jót arról, hogy emellett a bizottbékanyállal bevont tömpölyökkel, mikből ungokszljpyörlú és böründOt
békák ütik fel a fejeiket, kuruttyolva a keskeny ság mellett is nem énekelhetik a kacsák a maguk
A
t
t i l a - u t c a 6. s z á m .
padlójárók fülébe: „rosszul van! nem jól van! drága nótáját?
Hát először is azoknak a férfiaknak a jelleme.
rossz kormány! nem kell nekem! nekem sem!";
I n C 7 0 P Q 7 á m n l ^ 'eflolcsóbb beszerzési forrása.
a száraz fákról lelógó hínár, a minden szint váltó Azután pedig az a szellemdus összeállítás, ahogy
L U S Z c l d l d l I l U N vadászfelszereléseket h o z o t t
annak
a
tagjai
meg
vannak
válogatva.
Három
megnevezhetetlen minőségű dugvány, s aztán a
anyagból is készitek.
m
fölötte, mint egy rémszellem, végig lengő mocsár- kormánypárti képviselő, három ellenzéki, egy közbüz, amitől az embernek minden tagja lúdbőrzik. tiszteletben álló kanonok, egy közbecsülést kiérBőrönd és bőrdiszműáruk S ' n t n í S i
Ennek az iszapárnak a szélében áll egy földszinti demelt szolgabíró, azután meg három Szeged váJavítások szakszerű és jutányos készítése.
szegletház, aminek a szegletből nyíló ajtajához lasztotta polgár, köztük a polgármester. Itt minden
visszaélés
logika
lehetetlenség.
lépcsőkön kell fölmenni. Még tegnap csak csóÉs végre a királybiztos személye.
nakkal lehetett idejönni, vizben állt, ma már szárazon van; a kőművesek éppen most kezdenek
Hideg, megközelíthetetlen alak, aki nem igér,
hozzá, hogy leverjék róla az átázott vakolatot s hanem tesz, nem biztat, hanem segít; gavallér a
felgyürkőzött emberek lapátolják ki az udvarából szó legtisztább értelmében. És amellett tud dola bűzös sarat. Ez a „vendégfogadó a hét választó- gozni s amit más dolgozik, azt megítélni.
Hanem egy hibája van, az, hogy nem szereti
TELEFONJA
az anekdotákat.
Például Jőzsa Gyuri adomáját, aki tiszttartóját ugy szerződtette, hogy „semmi fizetés, hanem
szabad lopás", vagy báró W. hazánkfiát, aki azt
mondta egyszer Eötvösnek: „wer sich schamt,
der wird nie reich". (Nem is iett gazdag Eötvös,
már t. i. a József.) Vagy Ferenc császárért, aki a
szegényül maradt élelmezési főnőknek azt mondta:
„az ökör a jászolhoz volt kölve, miért nem evett?"
vagy a bélabányai hevérekét, akik azt mondták, 1
hogy nem kérnek semmi fizetést, csak azt az aranyport, ami ruhájukra ragad.
Hanem hát Tisza Lajos az ilyen adomákat nem
goutirozza, azért nem is lesz népszerű ember
lámpák, villanykörték legolcsóbb
soha. S éppen azért való Szegedre királyi biztosnak.
bevásárlási
forrása.
Aki ezt megítélni legkompetensebb, az én igen
tiszteit barátom D á n i Ferenc főispán azt mondta
békebeli minőségben megérkeztek, menekem, hogy „valóságos isteni gondviselés ujmutatása volt Tisza Lajosnak királyi biztolyek a helyi készítményeket tartósság,
sul ide küldetése!" s amerre csak járszínpompa és ár tekintetében felülmúlják
tunk, mindenütt ugy mutatta őt be a népnek, mint
Szegednek a gondviselés által kiválasztott ujjáalkotóját, amiért a szegény reménykedő nép mindenütt lelkesülten kiáltá utána, hogy „áldja meg
az Isten! Tartsa meg jó egészségben!" Amit mi
is utána m o n d u n k , sőt kívánunk.
Hanem azért az ungok-békák csak azt kiabálják ,
minden léptére: „nem jól van! rossz kormány! j
szőnyeg- és poplanáruháza
nem kell nekem! nekem sem!"
•

Temető ez is. Mikor a király Mitt járt, kérdezé a
vele volt főispántól: „Mi ez ? „Ez, fölséges uram,
huszonkét embernek a sirja."
Szép, erős épület volt az. A gazdája feleségével,
gyermekeivel lakott benne. A malom fala köröskörül be volt zsindelyezve, mint a svájci házaké
szokott lenni. A végzetes éj előestéjén a molnár
ipa odament szekérrel s azt mondta, hogy elszállítja onnan a leányát és az unokáit. Az apa nem
engedte: biztos helyen vannak itten. Ez a malom
örök időkre van építve. Még a védgátról is husz
munkás menekült oda a zivataros éjszakán; családos férfiak a szomszéd Vásárhelyről. Az a zivataros éj valamennyit eltemette. Egyedül a molnár
maradt élve, egy sánta, béna, összetört alak, hogy
hírmondója legyen a borzalomnak. Ót is ugy fűrészeljék ki az egymásra omlott keményfa-gerendák
közül, miket csónakból megmozdítani lehetetlen.
Ez beszéli el, hogy a husz munkás odalenn volt
a malomban, ö pedig a családjával fenn a malommühelyben. Egy roppanás hangzott, egy iszonyú
halálorditás s ő abban a percben feleségét és két
gyermekét a lábai előtt látta elsülyedni. Hova
tűntek el azok, hogy maradt ő meg élve? azt
nem tudja. Most a malom helyén egy gömbölyű
agyagdomb áll, a tetején az összetört gerendely a
malomvitorlából, a korong, a garad állványa és a
négy malomkő: az eltemetettek sírkövei. A legnagyobbik kövön még most is ott van az idősebb
fiu összegyűrt kalapja; körös-körül a kis szigetet
már fölverte a nád.
Ez amaz emlékezetes hely, ahol a király szeméből kicsordult a köny.
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Udoaríaskodás a hivatalokban.

— Természetesen, hiszen abból él, hogy elintézi az emberek dolgát.
— Megcsinálhatná maga isi
Öreg nyugdijasok, akik jobban ráérnek meg- okvetetlenkedik, mert — akármit mondanak is a
Hozzákezdek
a kioktatásához:
rágni a témákat, nem mehetnek el észrevétle- természetéről — szeret kolyogni, hiábavalósá— Először is nem értek hozzá, de ha értenül a mellett a miniszteri rendelet mellett sem, gokra pazarolja az idejét.
nék se len lém, mert nem szabad. Ezt zugirászamelyik udvariasságra inti a tisztviselőket a
Ne adj Isten, hogy hivatalos ügyet kelljen
kodásnak hívják.
felekkel szemben.
neki megmagyarázni. Pedig semmi közöm
— Már pedig mi azért fizetjük magát, hogy
Egy kissé harapósak az öregek, de tele van- hozzá, csak éppen elhozta a végzés , hogy most
segítsen
raj'unk.
nak tapasz alattal és egymást sem kímélik.
mit csináljon. Elolvasom neki, mondom, hogy
—
Téved,
mert nem ezért fizetnek. Aztán meg
— En^em a postán ért a legtöbb bosszú- egészen világos, mit kérdezősködik?
segítünk,
ahol
tehetjük, de nem igy. Nézze baráság, mondj i »z első. Nem mondom éppen,
— Igen ám, de a Tandari sógornak nincs
tom,
ne
tartóztasson
fel, mert sok a dolgom.
hogy Szegeden, vagy épp mostanában, hanem i g a z a . . .
Hallgat
egy
pillanatig,
aztán rekedt lesz a
az ál alános tapasztalatomban. Amikor várnom
— Kedves barátom, az nem tartozik rám.
kellett a kis ablak előtt, mert őnagysága him- Magi végzést kapott, nem én küldtem, feleb- hangja.
— Utoljára kérdem, megcsinálja, vagy nem?
zésmintát magyarázott a kolléganőjének. Látja bezze meg, ha nem tetszik.
— Nem! — mondom kezdő türelemvesztésdrágám, itt „ferkelten" megy tovább, azután
— Hát az mir igaz, hogy nem tetszik.
sel. Értse meg, hogy nem!
ötöt számol és kibújik . . .
Folytatom a magam dolgát, ő még mindig
— Na megálljon, fenyegetett meg, majd
A számlálásban már az ezernél tartoltam, ott áll.
gyün
még az ur, hogy legyek szives rászaviszont a bőrömből szeretem volna kibújni.
— Hallja-e, nem segít rajtam?
vazni,
akkor megmutatom, hogy hol tágasabb.
Megkopogtattam hát az ablakot: H i szabad
— Drága ember, értse meg, hogy nem benNem bántam én akkor, ha nyomban el is
kérnem . . . Lesújtó pillantást kapiam s az üvegre
csapnak, de ugy vágtam ki a i ajtón, hogy
felszalad a zöld függöny. Mit csinál iljrenkor nem rejlik az eléglétei.
— De maga is a váios cselédjei
nekiröpült a folyos 5 falának.
<iz ember? Nyel egret és óvakodik az erösebb
— Szó sincs róla, csakhogy én a mosogaHarmadnap vé etlenül találkozom vele az
kitételtől, minthogy a telefonösszeköttetésre is
utcán, emberségesen megsüvegel, aztán megáll
nyugodtan k»ll várni, külö .ben kikapcsolnak, tást végzem, ez pedig súrolás. Ennyit se kellett volna beszélnem, mint amennyit m o 3 t beés jelenti, hogy talált ügyvédet.
mert goromba voltál.
széltem.
Menjen
ügyvédhez,
az
majd
megcsi— Szóval, fejezte be a szavait a régi ember,
— Tudok egy itélefrSl, mondja a volt b ró,
valahol középen az igatság. A tisztviselő legyen
amikor a birőság fölmentette a vádlottat, meg- nálja az irást.
Az én emberem gúnyosan fe'nevet.
föité lenül előzéken/, de az ügyfelek se táncolállapítva, hogy jogos felháborodásában gorom—
Éppen
ahhoz,
hogy
még
fizessek
is
neki.
»
janak a szegény köjalkalmazott idegein.
báskodott a központtal. Ha jól emlékszem,
jeszenszvyr.ek hívják s az OMGE urai közé
tartozik.
— Ne rágódjunk mindig a postán, folytatja
A l a p í t t a t o t t
-ISSO-ilt
é v b e n .
a másik nyugdíjas. Jártam én is hivatalokban,
szereztem én is tapasztalatot. Udvariasságot
azonban hkább csak fölfelé tapasztaltam s
&
rájöttem, hogy a kezelősztmélyzet Bkárhányszor
(D»
u
átveszi és gyakorolj* azt a gőgöl, ami a főnöa
w
«
kéből hiányzik. Nincs kelleme lenebb alak a
N
kisembernél, ha nagy ur szolgálatában áll. A
•
U
miniszteri hivatalszolga sokkal prepotensebb,
fi
mint a telekkönyvi kézbe si.ő. Amaz azt érzi,
4)
0
hogy a kegyelmes ur áll a háta mögött, pedig
T
e
l
e
f
o
n
s
z d m:
6 8
ugyanezen a jogon a kézbesítő is a háta mö(0
gött érezhetné a városa minden földjét és há0)
zát. Akkor is ő volna a reálisabb, mert ingat0
Készit: mindennemű cementárukat, E l v á l l a l : mindenféle padló
•
lanokkal foglalkozik, mig a miniszterek elégszer
cement- és mozaik-lapokat, csömöszölt, és faburkoldsi
munkálatokat,
drótbetétes karmantyus cementcsőveket,
ingatagok.
fi
mint
terrazzo
és
fajence
burkutgyürűket, cementvályukat és jászolom
Kezdődtek az egyes esetek.
fl)
kat, kerítés oszlopokat, szobrászmunká- kolásokat, kocsiutak és járdák
— Velem m?gtöriént, mondta valaki, hogy
latokat gipsz és műkőből, cserépkályhá- aszfaltozását,
mükőlábaratok
£
leültem egy hivata'i előszobában és három
9
kat minden szin s nagyságban, mükőlépkészítését.
órán kérészül senki se kérdezte meg, hogy mit
csőket, sírkereszteket, sirkeritéseket stb. és faburkolások
0
akaróV. Járt ott tiz hvatalos személy is, mégsem érdekeltem őket.
Mindennemű é p í t é s i anyagok és modern c s e r é p k á l y h á k nagy r a k t á r a .
— Délfelé elfogtam egy vasalt ifjút, akinek
íróasztala volt helyben, folyton telefonált, de
eligha hivatalos dolgokról, mert sok lány ne vet
hallottam, meg muluságot.
— Kérem szépen . . . kezdlem bátortalanul.
Azt se hagyta, hogy megmondjam, mit akarok.
— Tessék megvárni, mig bejön az az ur.
Azzal rámulalo.t a vele szemben álló ürea
székre s nyugodtan piszkál a tovább a körmét.
Annál nyugodtabb voltam, minél jobban
fort bennem a méreg, előszedtem a legszelídebb hangomat.
— Mondd csak, fiam, biztos vagy banne,
hogy nem éppen liteket figyellek megbízóból
s azért ülök itt reggel óta?
J
Azt se tudtam, ki tehene-borja, de erre ugy
ugrott fel, mint a nyul.
— Bocsáss meg, kedves bátyám, de miért
rem szólsz? Parancsolj, kérlek alásan, méltóztassál bemenni a kegyelmes úrhoz.
Óriási választék
. . . Már most képzeljétek el, meddig vár az,
férfi és n o i szöveakinek komoly baja, kérnivalója van s az ügye
gyámoltalanná teszi, Mit csinál az egyszerű
t e k b e n , k a z á n o k minden
szegény ember, akit hivatalról hivatalra sibolszinben, divat selymek, Lame, Crep
nak, mert mindenki lerázza a nyakáról!
de Chine, maroccen, japán selyem minden
A hajdani városi ember vette át a szót.
szinben. Vászon, zefír, schroll b a
— Minálunk csak a megforditottját tapasztisztok és sifonok, valódi rumtaltam ezeknek a dolgoknak. Bennünket mindig a jó magyarjaink tartottak fel. Aki tanyai
burger v á s z n a k , damaszt
ember egy idJben bármilyen cédulát kapjtt,
asztal-garniturák # á g y
egyenesen Koczor Jánost kereste fel.
g a r n i t ú r á k és papla— Nézze mán, nem maga hivatott?
n o k nagy válasz— Nem lelkem, ez meghívó a Népkör köztékban.
gyűlésire. Ezért jött be a városba?
— Éppen csikhogy ezért.
Azt hiszitek, hogy megnyugodott? Sió se
róla. Ment tovább, más hivatalokba, érthetetlenül makacs furfanggal, já'szvi az os'obát.
Épp ugy boldog, ha minél több emberi s.óüt meg, hogy merre kell az árendát fizetni.
Rengeteg esz'end3 óta tudja a járást, mégis
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Első Szegedi Cement-, Gipszés Terakottaáruk Gyára
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KÜRUCSEV SÁNDOR
diuaíáruháza az „Arany Harang"-hoz
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Szigorúan szabott árak !

Szolid kiszolgálás !

34

SZEQED

A S z e g e d i A t l é t i k a i K l u b t ö r t é n e t e 1924-ben.
Irta: fiábor Arnold.

Ha a SzAK az elmúlt esztendőre visszatekint,
jóleső érzéssel állapithatja meg, hogy munkája
eredményes volt, hogy hiva'ásának magaslatán
állott. A SzAK tudvalevőleg zászlóvivője a
magyar vidéki sportnak. Mint ilyen, páratlan
energiávM a sportolók százait küldte a gyepre,
a salakra, a birkózó-szőnyegre, az uszodába s
tagjai mindenütt becsülettel lobogtatták meg a
piros-fekete zászlót, dicsőséget szerezve annak
sz egyesüle'nek, amely annyi gond és baj
közepette, nyolc működő szakosztállyal rendelkezve, példát mutat az egész országnak, hogyan
kell sportolni. Sorakozzanak hát csatarendbe a
számok és adatok, beszéljenek a győzelmek, az
eredmények, elevenedjen meg emlékünkben,
mint tör a karcsú Solti a kapu felé, mint
száguld Ottovay s javítja a rekordokat, mint
dobja ellenfelét pillanatok alatt Dobó s mint szeli
prope'lerként a vizet Göndöcs s mind-mind
azok, akik magukra öltve a dresszt, hozzájárultak ahhoz, hogy a SzAK első lehessen a vidéken.

j a'lélikáhrz fűződik. Az atléták egész tömege
kora tavasztól késő őszig ifj. Ottovay Károly
és Horváth Pál (hosszú tívos) lelkiismeretes
vezetése alatt készültek a versenyekre és hogy
milyen eredményekkel, ime :
Indultak 21 versenyben,

1924 december 25.
zetésével dolgoznak és ma már tekintélyes
versenygárdával rendelkezik az egyesüle'. Az
elmúlt évben a SzAK birkózói 11 versenyen
vetlek részt.
Nyer ek

j4

j'

{3"

'J'

összesen 36

dijat.

Győztek két kerületi bajnokságban és Zrmkó
János védi a nagyközépsulyban Szeged város
bajnokságát és a legjobb vidéki birkózó címei.
Villányi Ármin a szakosztály vezetése mellett
az MBBOSz déli kerületeinek ügyei is irányítja.
Birkózók: Zemkó János, Dobó Ignác, V<st»g
Árpád, Beck Ernő, Györkéi Lajos, Györkéi
János, Fehér Károly, Payer Lsjos, Hegedűs
Nándor, Hsdraba István, Gál József, Kopasz
József, Fischer Lajos, Mandelker Ignác, Csányi
Pál, Tóth János, Reiter József, Csillag Antal,
Hadraba Béla.
Úszás.
A SzAK úsiógárdája nem régi, ez évben két
versenyen indultak, de olyan szenzációsan szép
eredménnyel szerepeltek, hogy egy csapásra a
legjobbak közé emelkedtek. E két versenyen
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V i k di at
"
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i nvertek
nyertek 8 8 7 1 3 4 2 " 2-őt,
őszesen
197-e'.
I
Védik a következő vándordijakat: Dorogi,
j Papp Dénes (Szolnok), Vekerdi (Hmvásárhely),
Kovács (MASz) Csongrád vármegyei.
Nyertek 12 kerüteti bajnokságot, 8 szeniort,
4 ifjúságit, 6 csapatbajnokságot, 4 szeniort, 2
ifjúságit.
)
Működő
atléták:
100—200
méteren:
Ifj
i Ottovay Károly, Orbán Ferenc, Sass Ferenc,
; Székely Ferenc, Pártos Ernő, Klonkai litván,
. Barna Dezső, Némei Géza.
'
400 méteren: Ifj. 0 tovay K*rcly, Orbán
j Ferenc, Schweiger Andor, Sass Ferenc, Rácz
> Sándor.
nyertek jg
5" összesen 37 dijat.
800 méteren: Waldberg Károly, Schreiber
Futball.
Béla, Zsombor Kálmán, Rácz Sándor, SzloA gárda tagjai: Hullmann László, Abonyi
A SzAK elmúlt esztendejének első fele nem boda Lajos, Zsótér József.
Pal, Sirsich Sándor, Fried István, Bánsz ki Pál,
volt eredményes. Valami fatális balszerencse
1500 méteren: Schreiber Béla, Sípos István, Barabás György, Körösi László, Balog Béla,
révén elvesztette az alosztály-bajnokságot és Ökrös János, Waldberg Károly, Mentus Miklós, Kiss László, Göndöcs Gyula.
ezzel egyUtt elveszett annak a lehetősége is, Zsótér József.
Torna.
hogy beleszóljon a legjobb vidéki csapat ciméért
5000 méteren: Sipos István, Jójárt József,
folytatott küzdelembe, amely cim habár jogosan Schreiber Béla, Piilinger Rezső, Ökrös János,
Intenziven kultiválják a SzAK-tan a tornát is.
is jutott a Szombathelyi AK birtokába, de nem
Ehrlich S ndor, Men'us Miklós, Zsótér József, A nötornászok egész éven át dolgoznak, mig
lehet jól megérdemelt trófea, ha a SzAK nem Kucsera Ferenc.
a futballistáknak téli tréningje a torna. A férfi
szólhat bele a döntőbe. A nyáron azután az I.
Gátfutás: Orbán Ferenc, Juhász Islván, dr. tornacsspat az elmúlt évben egyszer szerepelt.
csapat lassankint visszaszerzi a veszélybe került Bertényi Iván.
A legjobb szegedi tornász, Spiizer Mikia is a
presz izst. A fővárosi I. o. csapatok sorra vereMagasugrás: Orbán Ferenc, Tranger József, SzAK tagja. A hölgyek rendkívül lelkiismereséggel hagyják el Szegedet s csupán a Vasasok , Witz Ernő, dr. Bertényi Iván.
tesen gyakorolnak Csapó Ödön tanár vezetésével.
tudják megverni. Az őszi forduóban már biz- j
A hölgycsapat tagjai: Boldizsár Eszti, BolTávolugrás: Tranger József, Witz Ernő, ifj.
tosan veri a bajnokság résztvevőit s tekintélye Ottovay Karoly Schweiger Andor.
dizsár Rózsi, Boros Margit, Fehér Margit,
előnyével készül a taviszi fordulóra. A SzAKHorváth Böske, Kraukaner Böske, Kohn Kató,.
Rudugrds: Dr. Bertényi Iván, ifj. Somlyódi
ban igen sokan futballoznak. Hivatalosan I., II. Ferenc.
Löwensteín Manci, Meniusák Rózsi, Nuszbaum
és ifjúsági csapat van, de ezeken fcivül is még
Suty, gerely, diszkosz: Sass Ferenc, Tranger Aranka, Megyeri Bíske, Petrov Gizi, Salamon
40—50-re tehető azoknak a száms, akik kedv- ' József, Koch József, Juhász István, Juhász Jó- Aranka, Wilczer Irén.
telve űzik ezt a ma legelterjedtebb spoitot. A , zsef, Beck Ernő.
A tornán kivül élénken vivtak a SzAK-ban
SzAK futballsportját me> f. lelő
apparátusok '
A SzAK-atlé ák vezetősége Pikler Ödön át- és működőit a ping-pong szakosztály is.
Ha összesítjük a SzAK ez évi eredményeit,
irányították. A szakosztály é én bástyái Holtzer ! elnök, Villányi Ármin és ifj. Ottovay Károllyal
-I-.i
_i_»i.i i
a
LAI
xix_ _ j u t
m.i .
a délkerület
>tlélikáát ezzeli a- kiváló impozáns adatok tárulnak elénk:
Tivadar
elnökkel,
osztélyveze'ő,
két
intéző, i az élén
csapatkapitányok, amatőr-tréner munkálkodtak gárdával oly magas nívóra emelte, amely az
64- szer
futball
ország bármely kerületével sikerrel veheti fel a
a futballsport fejlődésén.
21-szer
atlétikai
Az 1. csapat bajnoki és dijmérkőzést játszott j versenyt. A SzAK-atléták eredményei (Orbán,
Réíztvettek birkózó
versenyen 1l-szer
2-szer
16 szor, győzött 10-szer, eldöntetlen 3-szor, Ottovay, Tranger) országos viszonylatban is
úszó
2-szer
veszteit 3-szor, adott 51 gólt, kapott 19-et.
• feltűntek, a vidéki átlagból pedig kiemelkedtek.
torna
f
összesen 100 versenyen.
Az I. csapat barátságos mérkőzést játszott Utolsó szép teljesítményük a nemrégiben ezaj19-izer, győzött 13-tzor, eldöntetlen 5-ször, i lott hat kilométeres vándordijas mezei futófutballban
1 . . . 46-szor
vesz ett l-szer, adott 69 gölt, kapo t 14-et. j verseny volt, amelyen fél évi kemény tréning
..
, . atlétikában l . . .
88 szor
Leghíresebb meccsei voliak: SzAK—MTK 2:2, után elhódították a dijit az ugyancsak derekaNyerlek b j r k ő z á s b i n j . . . 14-szer
SzAK-BTC 1:1, S*AK-KAC 1: 0, SzAK- sín küzdő MTÉ-től. A SzAK atlétagárdája
úszásban
. . .
18-szcr
Zugló 3 : 2 , Vasas—SzAK 1 :0, 4 : 0 , SzAK— olyan kvalitásokkal rendelkezik, hogy a jövőben
összesen 166-szor.
Kecskeméti AC 4:0, SzAK-Belgrád 4 : 0 , 2 : 2 , nemcsak megtarthatja vidéki hegemón áját, de
atlétikában 1 . . . .
109
becsülettel megállhatja a helyét az országos
SzAK— Zombori Amatőr 5:1.
Helyezés birkózásban S . . . .
15
A II. csapat bajnoki mérkőzés játszott 7-szer, bajnokság egynéhány számában is.
úszásban
) . . . .
19
győzött 5-ször. eldönte len l-szer, vesz'ett
Összesen 143
Birkózás.
l-szer, adott 18 gólt, kapott 5 öt.
Dióhéjban ez a SzAK 1924. évi története,
Szeretettel kultivált sportág a SzAK-ban a
A II. csapat barátságos mérkőzést játszott
dicsőség
a múltra, reménység a jövőre.
birkózás.
A
birkózók
Zemkó
János
bajnok
ve8-szer, gyö/ött 6-szor, eldöntetlen l-szer, vesztett l-szer, adott 28 gólt, kapott 12 öt.
A rég nem láiott Meisseni, Wiener Werkstatie, Rosenthal, Eichwaldi, gróf Thun, Elbogen,
Az ifinsági csapat bajnoki mérkőzést játszott
Pirkenhammer-porcellánok megérkeztek és a legnagyobb választékban kaphatók a
8-szor, győzött 6-szor, eldöntetlen 2-szer, adott
26 gólt, kapott 3-at.

Az iffusági csapat barátságost mérkőzést ját-

szott 6 szor, győzött
kapott 3 at.

6 szor,

ido t

26 gólt,

összesen játszottak a csapatok: 64 mérkőzést. Győztek: 46-szor, eldöntetlen:
12-szer,
vesztettek: 6-szer, adtak 218-at, kaptak 46gólt. \

Az I. csapat tagjai: Bartzer, Beck, Horváth
I., Horváth II., Ruzils, Csáki. Simóka, Vezér,
Solti, Martonosi, Megyeri, Ábrahám, Félegyházi, Ördög.
A 11. csapat tagjai: Váradi, Szabó, Kónya
II., Klonkai, Juhász I., Horváth II., Juhász II.,
Ku'inyi, Polyák, Kónya I., Lapu I., Pollák,
Bodó, Kiss, Dokto\
Ifjúsági csapat: Lusztig, Jeck, Stemler, Farkas, Bito, Gíspár, Herczeg, Lippai, Solti III.,
Prisziinger, Geréb.
A SzAK az elmúlt évben megnyerte a kerületi ifjúsági bajnokságot.
Atlétika.
A SzAK dicsőségteljes szereplése az 1924.
esztendőben a rendkívüli fejlődésnek indult

HIRTH JÁNOS
Porcellánáruházban Kárász-utca I.

Műtárgyak, edények, egyes darabok és legnagyobb garnitúrák. Moser ametiszt és
belga Baceara csiszolt üvegkészleiek.
86

Zsurokra, ebédekre és estélyekre a legelegánsabb
Teleton: 2 65
kölcsönedények. Modern képkeretezés.
--

Stinnesféie porosz öntödei koksz
és elsőrendű

Szegedi Bankegyesület

valamint prima
mázsánként 47000 koronáért, aprítva 57000
koronáért, a város terüle én hazaszállítva.

Kossuth Lajos-sugáruti telepén.
Telefon 16—47.
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A Nemzeti Áruház a legolcsóbb bevásárlási* forr ás.

1924 december 25.

A vénülő szinház.
Karácsonyi alkalommal ajándékokat szoktak osztogatni,
azért gondoltam arra, hogy most legalkalmasabb szóvá
tenni, hogy a város az eddigi támogatáson kivül
milyen karácsonyi ajándékot adjon színházának. Nem
kell félreérteni e sorokat, nem Andor Zsigmond színigazgató részére kérek, hanem a közönség részére,
noha bajos letagadni, hogy ez a közönségnek szóló
ajándék a színigazgató erkölcsi hasznára is szolgél.
A városi szinház negyven éve fogadja be a közönséget, sajnos, nagyon sok tekintetben már nem kielégítő módon, mert a negyven év alatt a közönség
igénye változott, a technika, különösen a szinpadi
technika óriási haladást tett s a szegedi színházon
időnkint végzett .korszerű* javítások csak toldottfoldott munkává zsugorodtak össze. Sok panasz és
felszólalás eredménye volt a legutóbbi szinházi javítás
is, amiket az épület állagán eszközöltek, csekély változtatásokat, de fennállnak más oly szükségek is.
amelyeket mint hiányokat legtöbbször a színigazgató
rovására írnak, hololt nem a szinház igazgatóságában,
hanem a színházban van a hiba. Ilyen hibák például
a diszletezések folytán előálló hosszú felvonásközök
és világítási zavarok.
Nem csupán az okokat sorolom fel, rámutatok a
hibák kiküszöbölésének lehetőségére is. E szempontból két csoportra osztom a javítási szükségleteket:
1. a színpad, 2. a nézőtér hibáira.

1. A színpad.

SZEOED
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mében vett toiletteszoba egyáltalában nincs az egész
színházban. Minden ruhalár mellett fel kellene szerelni
egyet, de legalább is egy-egy mosdót törölközőkkel.
A páholyok teljesen lazüllöttek. Majdnem kivétel nélkül rongyokban lóg a tapétájuk, a padlózatuk inog,
receg, ropog, a támaszkodójuk csikorog, a gipszdiszitéaek darabokban hullanak le.
*

Ezek azok a hiányok és hibák, amik a negyven éves

I'MMMMMMMMWMMM

Szeged december 24. (Saját tudósítónktól.)
Mikor az elmúlt esztendő karácsonyán számot
adtunk Szeged közgazdasági helyzetéről, rámutattunk arra, hogy teljesen önállóan, az ország általános gazdasági viszonyainak keretéből kiszakítva egy városnak a közgazdasági
életét tárgyalni nem lehet. Akarva, nem akarva
ki kell terjeszkedni az általános jelenségekre
is, mert ezek adják úgyszólván a kulcsot a
helyi eseményeknek a megértéséhez. Ebből
a szempontból nézve, a múlófélben levő 1924
esztendő kétségtelenül
a tőzsde teljes lanyhaságának
a jegyében állott. A megelőző esztendő nagy
hossz-irányzatát szeptemberben bessz váltotta
fel. A tőzsdei árak fokozatosan morzsolódtak
le és a lanyhaság áttarjedt az egész folyó
esztendőre. A reménykedések, hogy a lanyhaság nem lehet állandó, nem váltak be és
nagyon sok papír ma is ugyanazon a névértéken
végén.
i c K e u áll,
a i i , mint
iiuiii a
a mult
í n u i i esztendő
esiitíiiuu
v e u e n . 1923
l y t j
n70

n h n n n koroniínnk yiirichi árfolvnmn

"onnan a KoronanaK zűriem ariolyama
levontatás ideje alall a diszletező munka szünetel, i °« februárban pedig nagyot zuhant es
Igaz, hogy amig a sok taps és kihívás tart, szét ettől fogva az egész év folyamán 0.007 körül
lehet bontani az álló díszleteket, de abba kell hagyni
mozgott, ami azt jelentette, hogy aki értéka már megkezdett munkát, ha a vasfüggöny iebocsátápapírokba fektette a vagyonát, változatlan névsára kerül a sor. Ha a szinházi vasfüggönyt motorérték mellett is ma annak csak egy töredéerővel vontatnák, a diszletező munkások időt nyernének, mert a motort a világosító páholyból kezelné az
két mondhatja magáénak.
egyik világosító.
Ez a jelenség magával hozta természetesen,
A hosszú felvonásközök máBik oka az emelvények
hogy
az a lendület is, amely a mult esztendő
felállítása és felbontása. Legmodernebb színpadokon
folyamán a közgazdasági élet bizonyos terein
hidraulikus gépek emelik és sülyesztik a színpadot, a
szegedi színpad szintjét még részletekben sem lehet
tapasztalható volt, teljesen megszűnt. A könyemelni^kieebb emelvények felállítása te szétbontása öt, t n yü keresetek megszűntével a költekezés sem
nagyobbaké tiz, tizenöt percnyi munkaidőt vesz el a
történhetett a régi keretek között. Keservesen
díszítőktől. Gondoljunk csak arra, hogy ezeken az
tapasztalhatták ezt főleg a luxus-igények kiemelvényeken művészek járnak 8 ha nem kellő gondossággal állítják azokat össze, az nem csak illúziótelégítését szolgáló és szórakozást nyújtó válrontó lenne, hanem végzetes baleseteket is előidézhetne.
lalatok, divat-üzletek, szállodák, jobb vendégNagyobb emelvényei daraboknál tehát a vasfüggöny
lők, kávéházak, színházak, mozik stb. Ennek a
tiz percével együtt már huszonöt perces szünet áll elő
tőzsdei lanyhaságnak kell tulajdonítani azt is,
s még mindig nincs díszlet a színpadon. Ha erre csak
öt perc időt számítunk, akkor már elértük a fél órás
hogy a szegedi tőzsde, amelynek reaktiválásái
felvonásközt, ami kis zavar esetén még több is lehet.
a mult év végén vették tervbe, ilyen viszoEmberi erővel mindez rövidebb idő alatt el nem vényok között nem bizonyult életképesnek és
gezhető, nem csak azért, mert a vasfüggöny vontatánéhány hónapi kísérletezés után ismét kénysára külön alkalmazott munkások tetemesen növelnék
telen volt működését felfüggeszteni. Komikua szinház kiadásait, hanem azért is, mert a nagy személyzetet igénylő darabok előadásánál műszaki szesan hatott ebben a helyzetben, hogy a budamélyzettel lenne zsúfolva a színpad, ami a művészpesti
tőzsde elnöksége, bizonyára indokolatszemélyzet járását kellemetlenül befolyásolná és tüzlan féltékenységi szempontok által indíttatva,
rendészeti szempontból sem lenne ajánlatos.
felszólalt a kormánynál a vidéki tőzsdék műA zsinórpadlás is elavult. A régi rendszerű rossz
csigaházakban a kötelek sokszor összebogozódnak
ködése ellen, melyek a budapesti tőzsdének
miért is teljesen uj jelzős rendszerű zsinórpadiássa
a forgalmát állítólag elszívják.
kellene átalakítani. Most illuziórontók a nyilt változások,
A tőzsdei pangás mellett a másik általános
emiatt akadnak fel sokszor a díszletek, emiatt lebegJellegű nagy eseménye volt a magyar politinek a levegőben, mint Mohamed koporsója.
A világító szerkezetek szintén elavultak. Valamikor
kai és közgazdasági életnek
03 vol,

2. A nézőtér,
A körszikek

legnagyobb
részén a szövet rongyos,
„
kiálló szögek tépdesik a ruhákat.
A záriszékeket és körszékeket elválasztó korridort
el kell tüntetni, hogy szabad járása legyen hátrafelé is
a közönségnek, az átjáró ajtók folytonos csapkodása
zavarja a közönséget.
A szőnyegek majdnem egytől egyig rongyosak, sokan
megbotlanak s ha baleset nem is történt még, senki
sem szeret ilyen kellemetlen epizódokat elszenvedni.
Ugyanitt említem fel, hogy a betonburkolat több helyen
ugy kikopott, kitöredezett, mintha csak aszfalt lenne a
villamos sinek mentén.
A ruhatárak elhelyezése rossz. Az egymás mellé
aggatott ruhadarabok kezelése nehézkedés, e helyett
mindenütt vasfalikaros ruhatárakat rendeztek már be,
mert a gyois ruhatári kiszolgálással a tolongás ötven
százaléka elvész. Hölgyek részére a szó nemes értei.

MAWMMMMMM

S z e g e d k ö z g a z d a s á g i é l e t e 1924-ben.

Hosszú felvonásközök
majdnem minden esetben a
diszletezés miatt állnak elö. A színháznak nyolc diszletmunkása van, ami elegendő, ezekkel a színpadot
nemcsak gyorsan be lehet rendezni, hanem ez a létszám talán még nagy is. Ezt azért említem fel, mert
általában ugy hiszik, hogy a késedelem oka a kevés
diszitö. Pedig nem az, hanem mert a diszletezésre
szánt fel vonásköz legnagyobb idejét hiábavaló, nem
diszletező munkával töltik el a munkások. Az első
...
...— —
<
hiba itt a vasfüggöny felvontatása és leeresztése, mely- • v A n9Aen
n
hez állandóan hat munkás ereje szükséges. A fel- és
*® ,

oldalvilágitásra is be volt rendezve a színpad, de már
senki sem tudja, milyen régen elromlott ez a szerkezet és a város nem renováltatja. A szinpadi reflektorok
gyengék és rosszak, a színskálák hibásak, mennyezetreflektor pedig nincs.
A sülyesztök használhatatlanok. A régi kötélrendszerü
sülyesztök, mint ezek, illuziórontó csikorgássá és csapkodással működnek, járásuk bizonytalan, sokszor meg is
akadnak, ami persze a karzati humor tiszteletére történik.
A paaozat a legbotrányosabb állapotban van. A sima
padlón táncolni lehetetlen. Nem egy színészünk szenvedett már sérülést emiatt. A jelenlegi padozatot le
kell bontani és újra padoztatni az egész színpadot.
A festőterem
kérdése is idetartozik. Tulajdonképen
a mostani festőterem a szinház egyetlen próbaterme,
de mivel festőterem nincs, a próbákat a karöltözők.
ben tartják. A városnak, hogy a próbaterem visszatérjen eredeti rendeltetéséhez, a nézőtér alatti teret
kellene átalakíttatnia festőteremmé.

színházépületnél az öregedést jelzik. Ezeken a hiányokon segíteni kell s a városnak be kell látni, hogy
amig a közönséget a művészi teljesítmény vonzza a
szinházba, addig apró kellemetlenségek sokszor tartják
távol. Ha tehát a városnak valóban szívbeli ügye a j ó
szinház, legalább olyan mértékben javítson a szinház
külső csínján és kényelmi berendezésén, mint amilyen
mértékben javultak művészi szempontokból az előadások.
Lugosi
Döme.

a szanálási akció
megkezdése május havában. A szanálási akció
felépítése ellen a magyar közgazdasági élet
részéről sok és kétségtelenül jogos kifogás
emelkedett. A segítség későn jött, kisebb
mérvű volt, mint Ausztriában és a feltételei
is szigorúbban voltak megállapítva. Mindazonáltal objektív szemmel nézve a dolgokat, meg
kell állapítani, hogy a szanálásnak igy is nagy
eredményei vannak. A bizalom a magyar pénz
iránt kezd visszatérni a közgazdasági életbe,
lehet már kalkulálni és azok a nagy zuhanások a pénzérték tekintetében, amelyek aláásták az egész kereskedelemnek és iparnak
a helyzetét, megszűntek. Magától értetődőleg
a szanálási akció, melynek egyik legfontosabb
követelménye volt az állam költségvetési
egyensúlyának a helyreállítása, nagy terhekkel

is járt és az aranykoronában megállapított adók.
nyomasztó módon nehezedtek az egész
kereskedelemre és iparra. Fokozott módon
érezte ezt Szeged közgazdasági élete, ahol
az 1924. évi aranykoronás kereseti adó kivetésénél a városi közegek túlzott ambícióval
jártak el és olyan adótételeket állapítottak
meg, melyek messze túlhaladták az országos
átlagot és egyáltalában nem állottak arányban
az adókötelesek teherviselő képességével. A
kereskedelmi és iparkamara kétségtelenül a
kisebb exisztenciákat igen nagy hálára kötelezte le maga iránt, mikor ezt az ügyet kezébe
vette és a pénzügyminiszternél keresztülvitte
az igazságtalan adókivetések revíziójának el•
rendelését.
A szanálási akcióval természetszerűleg vele
járt a még fennálló háborús csőkevények,
forgalmi és egyéb korlátozások fokozatos
megszüntetése. Az eredmény még nem teljes,
de e tekintetben már jelentős haladás tapasztalható. Az év első felében megszűnt az
odiozus emlékű szénbizottság,
később az
árvizsgáló bizottság és julius havában megkezdődött a kivitelnek és behozatalnak fokozatos
felszabadítása. Igaz, hogy ez az első pillanatban inkább teher formájában jelentkezett, mert
a behozatalban az autonóm vámtarifának horribilis magasságban megállapított tételei léptek
életbe, ami a kereskedői érdekeltséget és
ezen keresztül a fogyasztást is érzékenyen
sújtotta. A kereskedelmi szerződések megkötése
alkalmával ezek a tételek mindenesetre mérséklődni is fognak, mert tartósan ilyen vámok
melleit kereskedelmi forgalmat fentartani nem
lehet. Már eddig is bebizonyosodott azonban
az, hogy még a legmagasabb vámok mellett
is a behozatalnak és kivitelnek megengedése
mindenki részére, egészségesebb állapot a
megkötöttségek rendszerénél, mert útját állja
a jogosulatlan előnyök szerzésének és az olyan
panama-gazdálkodás lehetőségének, aminőre
az Esküdt-ügy törvényszéki tárgyalása vetett
szomorú világosságot.
Hogy a teljesen normális állapotoktól még
messze vagyunk, azt legjobban az a körülmény bizonyítja, hogy a paritás a keresetek
és a megélhetési költségek között Magyarországon még nem állt helyre, sőt
Magyarországon az élet jelentékenyen drágább, mint a
környező országokban
Hogy ez igy van, azt
egyebek mellett az egyoldalú agrárpolitikának és a gazdaérdekek favorizálásának kell
tulajdonítani. A szanálási javaslatoknak is
egyik legnagyobb szépséghibájuk az, hogy
aránylag rendkívül kis mértékbsn vonják bele
a mezőgazdasági érdekeltséget az ország
újjáépítésének terheiben való részesedésbe.
Mindazok a körülmények, melyeket a fentiekben vázoltunk,
Szeged kereskedelmében
is igen erősen éreztették a hatásukat. Kereskedelmi
tekintetben az egész év folyamán állandó pangás
volt tapasztalható. A tőzsdei bessz folytán a könnyű
keresetek lehetősége elmúlt, a nagyközönség vásárló képessége pedig nem növekedett meg abban
a mértékben, hogy az a kereskedelemben érezhető
módon jelentkezett volna. Becsületére legyen
mondva ilyen viszonyok mellett Szeged kereskedelmének, hogy olyan jelenségek, aminők az ország más helyein tapasztalhatók voltak, Szegeden
nem fordultak elő. Csődöket, üzletbeszüntetéseket
és bukásokat még a nagy pangás mellett sem

l e g j o b b m i n ő s é g ű hőkésziilékek legolcsóbban,
hatalmas választékban. Villamos szerelési munkák.

Szöllős Károly 2SSM£ Széchenyi-tér 8. £ £
Az Általános Gázizzófény és Villamossági rt. Budapest, szegedi vezérképviselete.

36

SZEGED

fentiekben vázolt nyomasztó gazdasági helyzet és
az ipar terén egyébként mutatkozó nehézségek
szolgálhatnak magyarázatul annak az elkeseredett
harcnak, amelyet a szegedi kisiparosok a különböző
hatósági üzemek ellen
indítottak. Ennek a harcnak az ipartestületben volt
a gyújtópontja. A magyarázata az volt, hogy a
nyomasztó viszonyok közepette az iparosok támadásba mentek át minden olyan üzem ellen, amely I
saját üzemeikre nézve konkurrenciát jelentett.
Hogy a harc nem juthatott nyugvópontra, annak
oka pedig az ipartörvénynovellának kétértelmű
szövegezése, amely egyrészt megállapítja, hogy a
városoknak nem feladatuk, hogy ipart űzzenek s
a hatósági üzemek visszafejlesztését tűzi ki cé!ul,
más oldalról azonban megengedi az ilyen üzemek
fenntartását, ha azt a közérdek indokolja. Több
ilyen üzemet a város a háború befejezése óta
már beszüntetett, nem volt azonban hajlandó ezt
megcselekedni a hatósági pék- és húsüzemnél,
mert biztosítani akarta, hogy ezek árszabályozó
működésükkel a legfontosabb közélelmezési cikkekben a nagyközönség olcsó és jó ellátását biztosítsák.
A hatósági üzemek elleni harc különösen az év
a normális kereskedelmi forgalom vége felé élesedett ki, mikor az érdekelt iparosok
Jugoszlávia és Románia felé
beadványaikkal, küldöttségeikkel keresték fel nemhelyreálljon. Ezért rendkívül fontos Szegedre nézve csak az ipartestületet, hanem a kereskedelmi és
ezekkel az országokkal a kereskedelmi szerződések iparkamarát, polgármestert, tanácsot, közgyűlést,
megkötése. Egy másik fontos követelmény volna a kereskedelemügyi minisztert és miniszterelnököt is.
vasúti forgalom helyreállítása Szabadka, Nagy- Döntés ebben az ügyben még nem történt, csubecskerek és Temesvár irányában. Az érdekeltség pán halasztó és közbevető jellegű intézkedések.
megkeresésére e tárgyban a kamara felterjesztéssel Kétségtelen ugyanis, hogy ebben a kérdésben a
fordult a magyar kormányhoz és kérte, hogy ezek termelőiparnak és a magas árak nyomása alatt
a vonatforgalmi ügyek a román és jugoszláv tár- sínylődő fogyasztó közönségnek nehezen összeyalások anyagába felvétessenek. Az érdek azon- egyeztethető érdeke áll egymással szemben.

lehetett Szegeden regisztrálni, legfeljebb egyes favorizált kurzus-alakulások omlottak össze.
A közvetlen árusítási Üzletnek egyik érdekes
jelensége, hogy a részletfizetésre való eladás, amelyet a háború utáni pénldevalválódás teljesen megölni látszott, az év utolsó negyedében ismét megkezdődött. Ez a jelenség azt mutatja, hogy a kereskedelembe ismét kezd visszatérni a bizalom a
magyar pénz értékállandósága iránt. Fővárosi Üzletek bizományi raktárakat bocsájtottak szegedi
kereskedőknek rendelkezésére, hogy a delkredere
elvállalása mellett részleteladásokat eszközöljenek
és ugyanezt az üzletágat a textilszakmában több
szegedi cég is önállóan bevezette. Kétségtelen,
hogy a részletüzletnek ez az újólagos meghonosodása a teljesen lerongyolt középosztályra nézve,
amely nagyobb befektetéseket eszközölni nem tud,
nagy könnyebbséget jelent, de csak óvatossággal
lebet a hitelnyújtás tekintetében eljárni, nehogy
ugyanazok a jelenségek ismétlődjenek, amelyek a
könnyelmű hitelnyújtás és a hitelnek könnyelmű
igénybevétele révén, a háborút megelőző esztendőkben előállottak.
Szeged kereskedelmét illetőleg életkérdésnek kell
tekinteni, hogy

g

Munkásviszonyok
tekintetében a folyó évben lényegesebb nehézségek, egyes elszigetelt sztrájkmozgalmaktól eltekintve, nem voltak tapasztalhatók. A
munkásság részéről természetesen az a nagyon érthető törekvés érvényesült, hogy a
béreket a háború előtti paritásra emelje és
a békeidők életstandardját szerezze vissza. A
Szegedi Munkaadók Szövetsége részéről életbeléptetett indexrendszer az ellentétek jó lea kereskedelemhez hasonlóan szintén a pangás- vezetőjének bizonyult, mert a bérmegállapínak a jelenségei mutatkoztak. Különösen a kisebb tást a vitatkozások izgalmas teréről egy áliparosok részéről igen sok panasz hangzott el, landó jellegű alapra helyezte át. A munkahogy még akkor sem tudnak dolgozni, ha van \ nélküliség, bár az év dereka fáján voltak agrendelésük, mert nem áll a szükséges tőke a ren- godalmat keltő jelenségek, ősszel sem öltött
delkezésükre, hogy nyersanyagot szerezzenek be olyan arányokat, mint várták, sőt azt lehet
és meglehetősen hiányos műhelyeik felszerelését mondani, hogy inkább alatta maradi az orszákiegészítsék. E .panaszok hatása alatt indult meg
októberben az úgynevezett kisipari hitelakció, gos mértéknek.
A szegedi szociáldemokrata párt titkársága
amely a Pénzintézeti Központ kötelékébe tartozó
intézetekre nézve lehetővé tette, hogy megfelelő elismerésremélfó módon igyekezett a munbiztosíték mellett olcsó kölcsönöket bocsássanak a kásság szellemi színvonalát emelni és egy
kisebb iparosok rendelkezésére. Túlságos nagy remé- politikától mentes tudományos előadás-soronyeket ehhez az akcióhoz fűzni nem lehetett, mert zafot rendezett a munkásság részére, melymegfelelő fedezet nyújtása esetén a pénzintézetek nek előadói gyanánt a legkülönbözőbb körökegyébként sem zárkóztak el a hiteligények kielégítésétől, kellő biztosíték nélkül pedig ezután sem ből való szakemberek szerepeltek. Ezekkel az
vállalkozhatnak hitelek nyújtására. A jelentősége előadásokkal szemben a munkásság igen nagy
igy az akciónak inkább a nyújtott hitelek olcsó- megértést tanúsított és a Szegeden rendezett
ságában van, ami talán nyomást fog gyakorolni a szabadoktatási jellegű előadások közül ezek
pénzpiacra a normális kamatláb felé való vissza- sikerültek a legjobban.
térés tekintetében.
Végezetül a kép teljessé tétele végett meg
Speciálisan legnagyobb nehézségek az építőipar- kell még emlékeznünk azokról
ban és azokban az iparágakban mutatkoztak, mea mezőgazdasági terményekről
lyek az építőipar részére állítanak elő anyagokat,
vagy az utóbbival mint kiegészítő iparok kapcso- is, amelyek Szeged terménykereskedelmének
latosak. A magánvállalkozás ugyanis ez évben is
tartózkodott az építkezéstől, amit elvégre nem is nagyrészt az anyagát szolgáltatják. Gabonafélehet csodálni, ha tekintetbe vesszük azt az óriási lékben országszerte a termés gyenge közepes
eltérést, ami az épületekbe fektetett és a más mó- volt és mintegy egyharmadrészét telte a megdon gyümölcsöztetett tőke hozadéka között mu- előző esztendei termésnek. Éppen igy gyenge
tatkozik. Szeged város hatósága igy mindenesetre volt a szőlőtermés is. A nedves augusztus naigen fontos szociális feladatot teljesített, mikor ez gyon előmozdította azonban a kapásnövények
évben egy nagy bérház építését befejezte és két termését s ezek mindenfelé igen jól sikerüluj bérház építését megkezdette. Ez a munka an- tek. Egyenesen rekordtermés volt Szeged legnál is inkább említést érdemel, mert nemcsak az fontosabb mezőgazdasági specialitásában, a
iparnak nyújtott foglalkozást, hanem hozzájárult a paprikában. Az óriási termés folytán a paprikalakásínség enyhítéséhez is.
Az építőipart illetőleg érdekes jelenség gyanánt árak meglehetősen estek, de ezzel szemben a
lehet megemlíteni, hogy mig a téglagyártás telje- termelők a mennyiségben találták meg az elsen pangott, addig a cserépgyártásban meglehető- lenértéket.
sen jó konjunktura mutatkozott. Ezt főleg annak
A paprikánál meg kell azonban emlékezni
kell tulajdonítani, hogy a falvakban nagy volt az egy nagyon áttetsző célzatú mozgalomról,
építkezés, de vályogból építettek és a vályoghá- melyet egyes alsóvárosi vezérek a minősítési
zaknál cserepet használtak fedőanyagul. Ezek a rendszer ellen indítottak, azzal a célzattal,
falusi építkezések adtak részben rendeléseket a hogy csak a külföldre kerülő paprika kerüljön
faketeskedelmi vállalatoknak is.
minősítés alá, a belföldön eladott áru ellenUj nagyobb iparvállalatok ez évben Szegeden ben nem. A nyilvánvaló célja ennek a mesternein alakultak, szomorú jelenség gyanánt kell ségesen szított mozgalomnak az volt, hogy az :
azonban megemlíteni, hogy sok kisebb iparos a
mutatkozó nehézségekkel nem akart tovább küz- esetleges leminősités ódiumát a második j
deni és visszaadta az iparigazolványát. Csakis a kézre, a kereskedőre hárítsa át, aki a paprikát
an nem egyoldalú, hanem ezt kivánja a szomszédos országok kereskedelmének az érdeke is.
Ugyanilyen természelü megkeresésekkel fordultak
a temesvári, bukaresti és újvidéki kamarák is saját
országaik kormányához. Bizonyosnak kell tekinteni,
hogy a forgalomnak lehetővé tétele nemcsak a
kereskedelemre nézve birna nagy jelentőséggel,
hanem megkönnyítené mindazon iparvállalatok
helyzetét is, amelyek azelőtt nyersanyagjaik egy- *
részét a Bácskából és a Bánságból szerezték be.
Az iparban

1924 december 21.
a külföldi kivilel céljából megvásárolja. Noha
az „érdekeltek" ennek a tervnek átmenetileg
még Schandl államtitkárt is megnyerték, a
keresztülvitelét sikerült megakadályozni és
ehelyütt az őrlési tanúsítványok rendszerét
helyettesítették egyszerűbb eljárással és a hatósági ellenőrzés dijait szállították le. Ennek
kétségtelenül több az értéke, mert még a mai
nagy termés mellett is a spanyol paprika a
miénknél sokkal olcsóbb a világpiacon és
minden fillér súlyosan esik a latba, amely a
magyar paprikának a versenyképességét növeli.
A sok kedvezőtlen jelenség mellett is,
melyekről beszámoltunk,
a jövő kilátások
Szeged kereskedelme és ipara szempontjából
kedvezőbbek, mint voltak a mult esztendőnek
ugyanebben az időpontjában. A piacon a
fokozódó szilárdulás jelei észlelhetők, a kereskedelmi szerződések útban vannak és a
megbénult határszéli forgalomnak a feléledésére lehet számítani. Abban a mértékben,
mint a pénzpiac kilengései megszűnnek s a
külföldi tőke kezd teret foglalni a magyar
közgazdasági életben, mérséklődni fog a
mai abnormisan magas kamatláb és gyümölcsözővé válnak egyes olyan foglalkozások,
melyektől ma mindenki visszahúzódik. Itt elsősorban a magánépitkezések megindulására
gondolunk. Kétségtelennek kell tekintenünk
azt is, hogy egy emelkedő konjukfura többet
fog érni ugy az iparosok, mint a kereskedők szempontjából minden törvényi és
rendeleti intézkedésnél. Az utolsó évek
tapasztalatai megmutathatták ugyanis, hogy
a demagóg fogadkozások, hogy igy vagy
ugy segítenek a közgazdasági élet bajain,
nem váltak be és legfeljebb csalódást
váltottak ki azokból, akik felültek az ilyen
ígéreteknek. Mi könnyebb termelési viszonyokat, jobb értékesítési lehetőségeket, mindenekfelett pedig munkaalkalmat kívánunk a kereskedelemnek és iparnak a jövő esztendőre.
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K E L E N G Y É K ,
gyermek és aaby fehérnemüek, kötények stb. készen és rendelésre is. G y ö n y ö r ű á g y k é s z l e t e k olcsó szabott árakon.

Özv. IŐWY JÓZSEFIVÉ

kelengyeüzlete

Kacimbók király.

léül. Kacimbó nem akart hinni a szemének. Odarohant
Fukuhoz és rárivallt:
— Takarodj le a trónomról, Fuku 1 Én vagyok a
Repülőgépes mese a szerecsenek országából.
király!
D e Fukunak eszeágában sem volt, hogy a trónt átKacimbó király volt, de nem volt se fényes palotája, I még nem is állt meg egészen és Fix még ki se tette
adja. Magasra emelte a struccmadár lábszárcsontját és
se koronája és királyi palástja. Palota helyeit pálma- 1 » lábát, amikor irtózatos üvöltés reszkettette meg a
ugy kiáltott vissza Kacimbóra:
levelekkel fedeti sárkunyhóban lakott, korona helyett
levegőt. Kacimbó király elkiáltotta m a g á t :
— Nem igaz! Te nem vagy király! Te nem is vagy
pávalollat viselt, palást helyeit pedig egy csíkos vad— Farmagözü! Huj, h u j ! Utánam, vitézek!
Kacimbó l Kacimbó királyt már elvitte a nagy madár.
állal bőrét akasztotta a nyakába. Sohase fogadia trónon '
A következő pillanatban Kacimbó király felugrott és
Akin ilyen szégyen esik, az nem lehet király • szereaz alattvalói hódolatát, hanem egész udvarával együtt
a dárdáját magasan csóválva a feje fölött, rohant a
csenek Országában.
egy nagy banánfa árnyékában szokott megtelepedni,
repülőgép felé. Ugy rohant, hogy még a csíkos állatHiába sirt, rimánkodott, követelődzőit Kacimbó, senki
mikor elébe járultak országának nagyjai, vagy törvényt
bőr is leesett a nyakáról. A nyomában nyargal! Kufu
sem hallgatott rá. A szerecsenek országában a királyült azok fölött, akik elébe vitték peres ügyeikel.
és Fuku, utánuk a többi vitézek.
nak csak addig van hatalma, mig nyakán viseli a
Ebből is láthatja mindenki, hogy Kacimbó a szere- < Fix és Fox, amint körülnézlek, látták, hogy nagy vecsíkos állatbőr! és pávatoll kunkorodik a feje fölé.
csenek országában volt király, ahol még az angyalok
szedelembe csöppentek D e hát azért voltak angolok,
Kacimbó elvesztette az állatbőrt és pávalollat, azzal
is olyan feketék, mini a lekváros kenyér. Kacimbó j hogy ne veszítsék el a lélekjelenlélüket Fix a kormányegyütt elpárolgott a hatalma és tekintélye is. A ravasz,
király is fekele voll, talán a legfeketébb valamennyi ; hoz kapott, Fox pedig előkapta a puskáját. A gép még
de hűtlen Fuku ellenben király lett helyette.
szerecsen között. Ha kókuszdió-olajjal bekenegette 1 jóformán meg se állt, máris újból meginduit. A kereDe még ezzel se volt vége a szegény Kacimbó
magái, fekele bőre ugy ragyogott, mintha egyenesen 1 kek már mozogtak, mikor Fox az üléséről visszafelé
históriájának. Mikor nagyon követelte, hogy adják
egy nagy tál folyékony tusból húzták volna ki. Egyéb
fordulva, ijesztésül egyel a levegőbe durrantott.
vissza csíkos állatbőrét, a struccmadár lábszárcsontját,
fehér nem is volt rajta, c»ak a két fogsora. Soha éleA szerecsen vilézek ugy meghökkentek, mikor látták,
meg mindazt, ami a királynak hatalmat és észt is ad,
tében még fogport nem látott, de mikor nevetésre
hogy két ember ül a nagy madár szárnya között, az
a hálátlan Fuku egyet odakiáltott a testőreinek:
húzta el a száját, ugy csillogtak-villogtak a fogai,
egyiknek meg valami durrogós szerszám is van a ke— Fogjátok meg ezt a csalót, aki sértegeti az én
mintha csupa fehér gyöngyszem lett volna.
zében, hogy nyomban megálltak. Némelyiknek ugy elkirályi személyemet!
kezdett remegni a lába, mint a nagybőgőnek a húrja,
Kacimbó király egyszer nagy vadászatot rendezett.
A testőrök megragadták Kacimbót és Fuku paranha nagyon belevágnak a vonóval. Csak Kacimbó, Kufu,
Afrikában a vadászat nem olyan egyszerű mulatság,
csára beledugták — mit gondoltok mibe ? — egy hordó
meg Fuku voltak benne ugy a rohanásban, hogy ha
mint nálunk, ahol messzehordó puskával pufogtatják le
mézbe. Azután felvágtak egy nagy párnát és Kacimbót
akartak volna, se tudtak volna megálhni. Kacimbó
a szegény kis lapsifDIesekel. Olt bizony nyíllal, meg
meghengergették a pehely ben. Mikor Kacimbó kikerült
olyan gyorsan rohant, hogy még el is érte a nagy
dárdával mennek neki az oroszlánnak, meg a vízilónak
a mézből és pihéből, olyan voll, mint egy szárnyatlan,
madarai és belekapaszkodott a farkába. Onnan kiálés akárhányszor nem a vadállat, hanem a vadász viszi
félig megkoppasztott ragadós madár. Mindenki rajta
tozott visszafelé:
a bőréi a vásárra. Kacimbó nagy vadászatán elejtetlek
nevetelt, örökre vége lelt a dicsőségének. Kacimbó
három oroszlánt Nem voll csoda, ha Kacimbó nagyon
— Segits, Kufu I Megvan a nagy madár 1
azóta nem király a szerecsenek országában.
megörüli a zsákmánynak. Örömében az egész falu
De bizony se Kufu, se Fuku nem segithetetl már
népét nagy győzelmi torra hivta meg.
Kacimbónak, mert a repülőgép már felemelkedett a
levegőbe és a szerencsétlen Kacimbó, mikor lenézett,
A lakomat ősi szokás szerint a nagy banánfa alatt
azon velte észre magát, hogy az emberei olyan kicsitartották. Olyan terebélyes volt a fa, hogy ezer ember
nyek, mint a hangyák, a tisztás egyre jobban összeis elfért alatta. Hat szakács főzte a köleslevest, hat
különféle szin és méretben kaphatók
zsugorodik, őt pedig a nagy madár viszi a végtelen
szakács készitetle az antilop-pörköllet és hat szakács
sütölte az oroszlán-rostélyost. Hat dobos verte a fa- őserdő fölé.
dobol, hat kürtös fújta a diadalindulót és hat citerás
Repült, repült a nagy madár, Kacimbó pedig, aki
pengette bélhuros hangszerén a lalp alá valót. Pattougy lógóit rajta, mint a denevér a mestergerendán,
gott a tüz, járták a vitézek a haditáncot, Kacimbó király
rémülettel érezte, hogy kezdi elhagyni az ereje. Ha
pedig egy fatönkön ülve gyönyörködött a vigasságban.
sokáig viszi őt a zugó, berregő masina, lezuhan a
Kél lestőr pálmalevelekkel Jegyezgette Jobbról is,
magasságból és menthetetlenül pozdorjává zúzza magát.
balról is.
Szerencséjére ugyanakkor Fox odahajolt Fixhez és
beleordított a fülébe. Nagyon kellett ordítani, mert
Hát amint javában mulatnak, egyszerre zúgás hallatkülönben Fix semmit se érteit volna a repülőgép zúszik a levegőből. Messze, magasan látszott valami
gásától.
furcsa alkotmány is Olyan volt, akárcsak egy kiteresztelt szárnyú madár Európai gyerekek rögtőn kita— Mond csak, Fix, mit csináljunk ezzel a buta
álták volna, hogy repülőgép. De hát se Kacimbó, se
szerecsennel ?
az emberei nem láttak még repülőgépet. Ő k csakFix hátranézett és látta, hogy a halálfélelem verítéke
ugyan azt hitlék, hogy nagy madárral van dolguk.
gyöngyözik Kacimbó homlokán. Megszánta a szerenKacimbó király röglön meg is kérdezte Kufut, a
csétlent és igy szólt:
főminisztert:
— Majd leszállok annyira, hogy leugorhasson.
— Mit gondolsz, Kufu, hogy foghatnánk meg azi a
Ugy is cselekedeti. A föld felé közeledett és Ka
nagy madarat?
cimbó, mikor újra lenézett, reménykedve látta, hogy
Kufu a jobb kezével a bal talpát kezdte vakarni.
nagyobbonak alattuk a fák, szélesednek a patakok és
Ha igy csinált, azt jelentette nála, hogy nagyon gonlátni lehet már a pálmák koronájának a mozgását.
G y o r s é s b i z t o s segítségei
dolkodik. O l percnyi vakaródzás után kijelentelte:
Éppen egy nagy tolyó fölött jártak és a folyó partján
olyan sárhalmok sorakoztak, mintha egy néger falu
— Főméllóságu Kacimbó király, azt hiszem, legjobb
n y ú j t a n a k e z ellen
ö
kunyhói leltek volna. D e amit Kacimbó látott, nem
volna, kölest szórnánk ki a banánfa előtti nagy tisztánéger falu volt, hanem a termita hangyák birodalma.
son. A köles körül kiönlünk két hordó enyvet. A nagy
Afrikában ugyanis vannak olyan hangyák, amelyek
madár leszáll, hogy megegye a kölest és beleragad az
egész palotákat épitenek. Egy ilyen hangyabirodalom
enyvbe
Mi elrejtőzünk a fák alatt és ha a madár
fölött kezdett leereszkedni a repülőgép.
leragadt, előrohanunk és megkötözzük
Kacimbó haragosan oldalbabökte Kufut egy strucKacimbó, mikor azt hitte, hogy elég közel van a
madárnak a lábszárcsonljával. Az helyeltesitette nála a
földhöz, eleresztette a repülőgép farkát. Nagyot zuhant,
ro)
kormánypálcát.
a repülőgép pedig, mikor megszabadult a felesleges
— Viziló vagy te, Kufu, — ripakodott rá a főminisz- | terhétől, egyszerre hatalmasai szökkent a levegőbe.
Ügyeljünk a
lerre Azt nem mondhatta, hogy szamár, mert szamarat
Szegény Kacimbónak ideje sem volt gondolkodni,
zold p a p i r s z a l l a g r a !
Kacimbó még sohase látott. Az ilyen nagy madár nem
hogy mi történt vele. Nagyot nyekkent, amikor földet
eszik kölest, meg nem is látja a kölest olyan magasért és egyszerre teljes sötétségben találta magát. Hát
ból . . . Mit gondolsz, te Fuku ?
bizony vele az esett meg, hogy rázuhan! a termita
Fuku volt Kacimbónak a fővezére. Nagyeszű és
hangyák egyik palotájának a tetejére. A sár beszakadt
ravasz ember hírében állott a szerecsenek országában,
alatta és a nagy, vörös hangyák ezrével rárohantak.
ő találta ki, hogy lehet verembe csalni az orrszarvul, ! Elkezdték csipni, marni, Kacimbó pedig nem ludott
Most is ő volt a legbölcsebb. Megvakarta a bal kezével j védekezni ellenük. Rúgott, kapálódzott, ameddig szét
a jobb talpát, ami nála azt jelentette, hogy nagyon ; nem rúgta a hangyavár oldalát. Azután, vesd el magad,
gondolkodik. Ö t percnyi lalp vakarás után lassan és f rohant neki egyenesen a folyónak. Belemerült a hulmegfontoltan megszólalt:
lámaiba, hogy a hangyákat lemossa magáról. Máskülönben az apró vörös vadállatok még a szemét is
— Igazad van, főméllóságu Kacimbó király. Hus kell
kimarták volna.
az ilyen nagy madárnak, Ne kölest szórjunk ki, hanem
Nagy választékban
kalapok, nyakkendők,
egy bárányt kötözzünk ki a tisztás közepére. Mikor a
Mikor nagynehezen lemosta magáról a hangyákat,
nagy madár leszáll, hogy elragadja a bárányt, előro- ; Kacimbó elindult hazafelé. Szörnyen restelte a dolgot,
férfijehérnemiiek, uridivatcikkek
hanunk a fák alól és elvágjuk a nyakát.
> ami vele megesett és egyáltalán nem voll olyan büszke,
mint ahogy egy eleven fekete királyhoz illett volna.
Olyan okos vagy Fuku, mint egy százesztendős
Három nap és három éjjel tartott, amig a szörnyűsékrokodil, - mondta Kacimbó király. Ugy cselekszünk,
ges őserdőben megtalálta az utat a tulajdon hazájába.
ahogy te mondottad.
Hazafelé az egész uton azon töprenkedett, hogy mit
A repülőgépen két ánglius ült. Az egyiket Fixnek
mondjon hűséges alattvalóinak.
hívták, a másikat Foxnak. Az egyik olyan sovány voll,
mint Zoro, a másik olyan kövér voll, mint Huru. Ő k
De bizony hiába töprenkedett, mert mire hazaért,
természetesen abból, amit Kacimbó király beszélt a
nagy bajok történtek Mikor a nagy madár elrepült
minisztereivel, semmit se sejtettek, ő k csak azt látták
vele, az alattvalói először megrémültek, azután vitatfelülről, hogy egy szép nagy tisztás van a végtelen
kozni kezdtek, hogy mi is történt a királlyal. Kufu azt
őserdő közepén és elhatározták, hogy ott leszállanak,
mondta, hogy nagy tisztesség esett Kacimbóval. Bizomegpihennek, pecsenyét sütnek és azután tovább folynyosan a szerecsenek istene küldte érte a nagy matatják az uljukat. Fix és Fox ugyanis vállalkozó szeldarat hogy elvigye a menyországba a fekete angyalemű angolok voltak. Az volt a szándékuk, hogy átre17
lok közé. Fuku ellenben ugy vélekedett, hogy csúfság,
pülik egész Afrikát.
ha a királyt még egy madár is el tudja ragadni, amelyLassú siklórepüléssel ereszkedtek le a tisztásra. A nek kél sápadt arcú ember ül a szárnyai közölt. Csak
abban egyeztek meg mindnyájan, hogy Kacimbó volt,
motorjukat elállították, hogy a berregés nem rémitette
nincs, uj királyt kell vá'asztani.
Kacimbó királyt és válogatott vitézeit, akik köröskörül
a nagy fák alatt lesték, hogy a nagy madár lecsapjon
Ponl mikor Kacimbó megérkezel! a nagy banánfa
a kikötözött bárányra. A szerecsen vitézek az izgalmas
alá, ült a trónjára az uj király, aki nem volt más, mint
várakozásban ugy lapultak meg, hogy még a hangjuKacimbónak hűséges fővezére, Fuku. Még a csigaKelemen-utca 12. szám. Telefon 5-64.
kat se lehetett hallani.
füzér is a nyakán lógott, amelyet Kacimbó a bambasák eHen viselt háború ulán adott neki hősége jeEgyszerre a gép földet ért. Az orrán a propeller

CSERÉPKÁLYHÁK

LANDESBERG 3 cementárugyárban

Í

A fejfájás
megrontója minden <
életkedvnek!

Aspírin
.tablettái.

0-5

Újévi vásár

200.000 koronán felüli
vásárlásnál . . 5%
500.000 felül . . 6%
kedvezményt nyújtok

Szende Mihály

38

SZEOED

1924 december 25.

-szükségletét rendelje ifj. Metzgernél, Feketesas-utca 18.JSS?
SZEGED VÁROSI
NYOMDA
ÉS K Ö N Y V K I A D Ó
R.-T.

S
Telefon: 81.
Sürgönyeim: V Á R O S I

NYOMDA

$

Telefon: 255.

IRODA:
Telefon: 21-76.

üaomabb l i k ö r ö k , p á l i n k á k ,
r u m o k és b u c k á i b o r o k

Leg-

tSBS?*2 Lőwingernél,

Belvárosi üzlet:
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Maradékok mélyen leszállított árakon.

Földes Zoltánnál Kán.?

S i e p e d , Széchenyi-tér O. M i m .
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Nagy újévi vásár!!!
ajándékok
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Szegeden,
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Valéria-tér 10. szám.

Bokor-ház.

Vállalunk

minden néven nevezendő mázolási és
ényezési munkát a legjobb kivitelben
811
és legméltányosabb árban.
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terménykereskedő

Homoki borok,
paprika és szappanok legolcsóbb
beszerzési forrása.
Valéria-tér 1. sz. Berlini-körut 10. sz.

d l v a t á r u h á z a , Tisza La|os k ö r u l 38. sz.

Telefon 10-25. Ptsz. 50340.

Részletfizetésre is készitek

a n a p o d b a n érkezett l e g ú j a b b d i v a t ú goblen- é s b r o k á t s z ö v e t e k b ő l
berkser-foteleket, s e z l o n é s r e k a m i e k a t , ú g y s z i n t é n b ő r g a r n i t ú r á k a t
a legszolidabb órakon,
m

Sezléntakarók nagy
Hfgj|H
B Í U L f

választékban.

Hl i t F i t T

kárpitos és diszitő,
l M r r
n l - D L i l I
B á s t y a - u t e a 9. T e l e f o n 10-14.
Nagyobb átalakítási munkákat szintén készitek részletfizetésre.

következők:
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- 3 részes készletekekben

G y e r m e k é s b a b i fehérnemüek
K ö t é n y e k fehér és fekete síinben
Férfi f e h é r n e m ü e k
F é r f i , n ö i é s g y e r m e k zsebkendők
Hszlal é s ágynemüek
Z e f i r e k len- és pamutáruk

20

Uj mázoló műhely

957

József

v á s á r o l

t é l i k a b á t o t , bfirkabAtol,
Átmeneti kab&lof a legnagyobb választékban I

Kérem a kirakatok megtekintését.

Halmi

Nagy javítóműhely.

Férfi és gyermekruhát,

Telefon: 12-17.

újévi vásár.

órásnál, Kölcsey-utca 7. sz.

Tört arany, ezüst beváltás.

{Megkezdődött82 £Tn
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h ó - éis s á r c i p ő i t
a Gummi és Bőriparban
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Készit mérték után uri és női cipőket, csizmákat
kiváló minőségben és l e g j u t á n y o s a b b á r b a n .
Raktáron tart g y e r m e k - és m u n k á s c í p ő k e t ,
szegcdi papucsokat.
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20.

U I H T é C T
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n i m ^ L a
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jain, teljes kényelmet adó
modern komfortos 4 szobás lakásokkal olcsón és kedvező fizetési feltételekkel megvehetők

Szeged,

(Ezelőtt V Á R N A Y L.)

és

Kimondott szép két uri

Szegedi

0esíémunltás&j!i 7ermelőSzövetkezete
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S c h r o I I s c h i H o n o k mint a legjobb hazai gyártmányok
S w e i z l é s a n g o l b a f i i z t o k színesek és fehérek
L e g j o b b g y á r t m á n y ú f?rfi h a r i s n y á k
Trico reform n a d r á g o k

Lednitzky József és Társa
Szeged, Kárász-utca 6. szám

Felhívjuk a közönség figyelmét a kiraka\aink
olcsó áraira.

készit elsőrendű
kivitelben
szobafestést,
mázolást,
butorfényezést
és
aranyozást
mérsékelt
árakon.
— Feketesas-utca
22. és Korona-utca
13. Telefon 942.
Kí* L e g o l c s ó b b be-vásárlási f o r r á s !

^t

ReiserElemér utóda NemesMihály Szeged
O r o s z l á n - u t c a 8. sz. (Endrényi p a p í r k e r e s k e d ő
•••a

••••••••••••

mellett.) T e l e f o n 624.

•»iiiiiiiiim«»iiuiinkiitt (Miiaaimtam

Első v i l l a n y e r ő r e b e r e n d e z e t t p a p l a n - és

ágynemügyár.

Lego csóbban vásárolhat szőnyegeke', függönyöket, s?öve(-, tüször-, tüll- és Etámin-ágyteri főket,
gyapjú- és flaneiHakarókat, butorsz"vetekit. Mindennemű rnatrac csinvatok. Sedontakarók legnagyobb választékban. Lópokrócok. Vasbutorok Stb.
Réfli paplanokat jutányos árban újjá átdolgozunk.

Sodorjon JANINA papirt

SZBOBD

1924 december 25.

39

T 0 y
•
I 1 £>\7"|
I
V X

r
r
¥ Mielőtt bármit vásárolna, vételkényszer nélkül okvetlen tekintse meg kirakataimat és üzletemet,
V T 5 | C £ 5 1 T * I a l l °' a legjobb csemege- és ffiizeráruk vannak fölhalmozva, u. m.: különféle
újévi
M . X • cukorkák és teasütemények, összes déligyümölcsök: narancs, mandarin, datola, füge, malaga stb.,
49
válogatott dióbél, mazsola, mandula, mogyoró, kakaó, csokoládé, vanilia, karlsbadi tortalapok
minden nagyságban, üres és föl ött, csemege vajak: Sárvári, Soproni, Mecseki, mindennemű sajtok: Ementháli, Rokfort, Trappista, Dőry .stb., valanint
az összes halkonzervek (kaviár) éi pácolt halak. Különféle teák: Horniman, Pekarek, Rigvay stb. csomagokban és kimérve, rumok óriási választékban,
úgyszintén mindennemű likőrök, cognacok, csemege és asztali borok, különösen ajánló n * már ösmert 1922. évi valódi tokaji szomoroduit literenként
24.000 korona. Áruim ez alkalomra mélyen leszállított árakon lesz árusítva.
H n n r á t h Hótiiol
ívei*tititMfii«c« fűszer- és csetnegehiza
Megrendeléseket házhoz szállítok.
333
Telefon 5-40.
nUlVcIlIl L / d l U c l „UaillDrlIlU&
Feketesai-utca 16. ac,
M i n d e n n e m ű

d é l i g y ü m ö l c s ,

befőttek, jamek

orosz halak, szardíniák, sajt,

vaj és huscsemegék

205

ny

S z e g e d i
Telefon 17-27.

B a n k

R . - T .

Kelemen- és Somogyi-utca sarok.

Telefon 6 - 2 8 .

sal« a „°- NAGY és EICHNER
cég, telefon 12-22, Kölciey-utca 3 sz. Cégtulajdonos KRAMER J.

JOACHIM

órás

Sléch nyl-tér 5. sz. 242

Svájci óra- és ékszerraktár.
Elsőrendű JAVÍTÓMŰHELY jótállással.

Alaptőke:
l,2oo.ooo,ooo

Tartaléktőke:
3oo,ooo.ooo

Aiany, erűit éa brillMtia beváltáa.

A
C i

B

Foglalkozik a banküzlet minden ágával,
különösen elfogad folyószámlabetéteket,
leszámítol váltókat és nyújt jelzálogkölcsönöket
a legelőnyösebb feltételek mellett.

WW

p O "

krémek
királya
kapható m ndenfitt
M5Í

Szőrme- és szücsáruk
szőmekabátok méret és divat seerint, mindenféle
alakítás, szőrmék átfestése szavatolással, szolid árak,
elsőrendű munka
296

CSEREP

SÁNDOR

Kálvin-tér 2. atám.

Balázs Jenőnél l2ézchenyi.ira: szerezze be!
I g e n n a g y v á l a s z t é k n ő i felöltők, b ő r k a b á t o k , v á r o s i b u n d á k , autókab á t o k , ö l t ö n y ö k é s b r i c h e s n a d r á g o k b a n . Kiilort m é r t é k o s z t á l y .

(Református-palota.)

Kizárólag

eredeti

izücsmeslernél

Mindenkinek saját érdeke, hogy férfiruha szükségletét

jóminőségü

szövetek
136

méterenként k a p k a t ó k

£

TRIUMPH
IRÓGÉP

Pálity Lázár szabónál

Vételkötelezettség nélkül
bemutatja:

Egyesült Keresk.
és Irógép R.-T.
Szeged

Tisza Lajos-körut 46.

Kézimunka előrajzolást
és mindennemű himzést gyorsan és legszebb kivitelben készit FÁY MARGIT
sS "
'
^
c

D

cs

tér

1 2 s z

Adásvételi ügynökség.
V

ü

Telefon

2

S

13—OS.

Házasságot biztos sikerrel közvetít valláskülönbség
nélkül a legnagyobb titoktartás mellett. 884

Megfeketedett
vagy lesárgult chinaezüst disztárgyait karácsonyi meglepetésnek TV T *
aranyműves, 9<0
felújítom,
Kelemen-utca

ivaaua varay

B9

A R I A D N É

€€

kötött- és s z ö v ö t t á r u g y á r r.-t.

Y

4.

Megkezdődfitt
az újévi ocassió vásár
K. P o l c z n e r I l o n k a
női kalapszalonjában, Iskola-utca 14.,

Telefon 3-63.

^lUllJIUilllMMIlUilOllilll

Ha venni vagy eladni óhajt bármiféle ingó és ingatlant, az forduljon bizalommal a régi jól bevezetett ügynökségemhez, biztos sikerrel közvetít házat,
telket, üzletet, vendéglőt, s z á l l o d á t , ü r e s é s
bútorozott lakásokat

K Ö V E S I BÉLA

Széchenyi-tér S. s z á m .

i p

5

iegszebb női kalapok mélyen
leszállított árban S2X

Gyártmányai:
Kötött g y a p j ú n ő i k a b á t o k , d i v a t m e l l é n y e k , b l ú z o k , s á l a k , sapk á k , fiu- é s férfi szvetterek, női- é s g Y e r m e k h a r i s n Y á k a legs z e b b kivitelben és l e g o l c s ó b b a n S z e g e d ^ T i s z a L a j o s k ö r u t 3 2 . s z . a l a t t i főelárusitó helyen s z e r e z h e t ő k be.

SZE QBD

40
If Ö 7 I Q M F R T
i y U L l O i T l L , I \

RÉSZLETFIZETÉSRE

dolog, hogy finom éklegolcsóbban az

1

8zert

ÉKSZERIPAR ^;kkit8Zit'lavit
S Z E G E D E N ? S n brillián8'
GRÓF-PALOTA T a k a r é k t á r - u t c a .
N y u l b ö r t
nyersterménynagykereskedők
Szeged, Petőfi Sándor-sugárut 12. Fiók: Valéria-tér 2.

műhelyükben, bejárat a Zsóter-utcán.
Mindenki

Nagy és Eichner cégnél

Telefon 12—22.

K r a m e r I.

205

n n • •

lomegfuvarozást

Szegedi

megtekintheti.

147

k

f

T

és v i d é k r e

Törtely János Bécsi-körut 34. Telefon 11.

Legszebb ú j é v i a j á n d é k o k
mélyen leszállított árban beszerezhető
o

k

NílCV

o

r

I

. K 4,500 ezer
• . 1,900 „

. . 1,200

.

z

leszállított árban.
OTa

A Kék Csillaghoz
Szeged

í

™
.

7
.

.

. K 750 ezer
400 t
95 »

ékszerekben, órákban, cigarettatárcákban, ridikülök,
V ű l f l o í l v l l
j e g y g y ű r ű k b e n , dísztárgyakban és evőeszközökben.
Órák, ékszerek pontos elkészítése.

Erzsébet

A téli idény alatt rendkívüli árengedmény.
Teljes ellá'ás : szoba, kiszolgálás négyszeri
bő étkezéssel 8 a. K. I. oszt. fürdő 1 a. K.
Csonka-Magyarország egyetlen sós gyógyfürdője. Központi gőzfűtéssel. Kiváló gyógyhatású
nöi bajoknál, gyomor és bélbetegséceknél, rheumatikus ég
epebántalmaknál Cukorbajosok Karlsbadja. Szakszerű
orvosi felügyelet mellett vezetett hízó- és fogyókúrák.
Felvilágosításokat nyújt a fűrdöigazgatóság. Kitünö konyha. Vidékről feljövök kényelmes lakási kaphatnak 11)
perc villamoson a város központjától.

Délvidéki Központi Bank Részvénytársaság
Dugonics-tér

11. s z á m .

Telefonok

10 — 20 é< 117

Alaptőke: EGYMILLIÁRD KORONA
Weisz Manfréd

megkezdődött!
Divatáruház

ó

Elfogad takarék és folyószámla betéteket. Kölcsönöket nyújt ingatlanokra előnyös

Szokásos újévi

mélyen

s

Egy nikkel Omega óra .
„
,
Doksza óra
.
ébresztő óra

H10

Maradékok

VW legolcsóbban
kapható

éven
Budapest-Kelenföld Egész
áit nyitva

vaskereskedésében (Valéria-tér). Minden vásárláshoz egy naptár ingyen.

g

Fuvarozást legolcsóbban vállal
Egy arany Schafhausen óra
.
ezüst Schafhausen óra .
ezüst Omoga óra .

Triumph Írógépek délmagyarországi vezérképviselete.
Kívánságra díjtalan és minden vételkötelezettség nélküli bemutatás. — Részletre Is beszerezhető.
E p y e s Q l t K e r e s k e d e l m i és Irögép R.-T.
Szeged, Széchenyi-tér 8. Telefon: 363.

^

Bach Jenő és Testvére

B

Kis lálható irásu irógép . 800000 K
Rcmington Scol. Vll-es . 15ooooo K
Látható irásu irógép . . 25ooooo K

Óriási m 0 u
ujevi vasar

T

cégnél,
a szegedi légszesz-koksz kiiárólagos elárusítóinál, Szent István-tér 12. Telefon 126.

részére a

Ú j é v i Irógép Vásár!

f

l é g s z e s z j m . 1 ^

ldv
i éut
a
l eO
g oK
l cO
s óRb bA.^
a n•w
e13
z
B
- gc15-79
Teleion:

017

díjtalanul

251

f

mindenféle cukorkák, csokoládébonbonok,
mindennemű déligyümölcs, befőttek, jamek,
konzervek, oroszhalak, szardíniák, sajt, vaj
és huscsemegék a legjutányosabb árban ízerezhetök be

kereskedők

11-30

Kovácséknál, Maros-utca 28. sz. a.

Rosner Ödön é s Társa

Kölcsey-utca 3.
Cégtulajdonos:

SztJtd.Takaréktir-u.t.Ttlt'on

a l e g ú j a b b iipusokból k a r á c s o n y i é i v a s á r n a p estig

203

Újévre

151

is megveheti k a r á c s o n y r a az első
magyar festőművészek értékes képeit

Sportcsónak k i á l l í t á s

Kérem k i r a k a t o m megtekintését. 977

legmagasabb árban vásárol

1924 december 2S.

feltételekkel
acélmüvei r. t. vezérképviselete
„Pyramis" Magyar Földbirtokosok és Földbérlők Kereskedelmi rt. bizományosai.

Férfi é s női ruhák stb. vegyileg
tisztítása é s f e s t é s e JXnSkéS
I

l Á v e a l

kelmefestő és vegyiruhatisztitó ipartelepén, Szeged, Kazinczy-utca 14. sz.

L i U C Z a
J U Z S C I
Fióküzletek:
sarok), Gizella-tér 3. sz. és Kiskunfélegyháza.

ÜZLET ÁTVÉTEL

Mikszáth

Kálmán-utca
U8

9. sz. (Valéria-tér, paprika-piac
Telefon 10—75, 10—55, 9—94.

Tisztelettel értesítem a n. é. vásárló közönséget, hogy a
P
I
« liszt, fűszer és termény üzletét
átvettem s azt ezután saját
nevem alatt folytatom tovább. Állandóan raktáron tartom a legjobb hódmezővásárhelyi, békéscsabai és
szegedi Back malmi liszteket. Állandóan kapható friss
örlésti korpa, árpa és tengeri dara. Ajánlom állandóan friss narancs, citrom, szilva, mazsola, dió, méz és mindenféle fűszer43.
áruval dúsan felszerelt üzletemet. A n é. vá- n
m. « • liszt, fűszer és terménykereskedő Tisza Lajos-körut
Saját
ház.
Telefon
5-14.
A
rendeléseket
díjtalanul
szállítom
házhoz
sárló közönség szives pártfogását kérem. Ö O i l l í
H l l i a i

ruiura

