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Katonaláda alatt görnyedő em-

berek rajzanak az utcán. Sürii 

csoportokban száll ingóznak végig 

rajta. A kaszárnyák felé visz mind-

nek az utja. Most vonulnak be a 

tartalékosok. Fegyvergyakorlatra 

jött be a falvak népe. Ketten-hár-

m a n mennek egy csoportban az 

Ösmerősök és halkan beszélget-

nek. Nem az a féktelen, duhaj csa-

pat ez, amely október elején szokta 

hangos énekszóval felverni a város 

békéjét. Valamikor ők is ugy vo-

nultak be a három évig tartó 

gyöngyéletre, de azóta csendes 

emberekké lettek. 

Az újoncok vállát csak a katona-

láda nyomja. Meg se kottyan az 

egy erőteljes sihedernek. Az ő vál-

lukra azonban már sok minden 

egyéb rakódott rá az idő folya-

mán. Otthon asszony és gyerek 

népesiti be a ház tájékát. Nagy 

teher az és a porció is súlyos. 

Igen kemény az élet országútja 

és bizony elfárad az ember, amig 

megkapja a hivatalos cédulát, hogy 

hagyjon otthon mindent és jöjjön 

be a városba fegyverforgatásra. 

Fáradt testtel és fáradt lélekkel 

vonul be a falvak népe. Erős do-

logidő van odahaza, készülni kell 

a hosszú télre. Nem igen van 

kedve az embernek a katonásko-

dásra. — Van-e, nincs-e, nem kér-

dezi senki. Az ezernyi gond meg-

szaporodik egygyel és a többi mel-

lett ennek is meg kell férnie. Szé-

les háta van a föld úgynevezett 

egyszerű gyermekeinek, de vég-

lére annak is van határa és a 

terhek mind súlyosabbakká vál-

l a k ahoz, hogy a katonaládát is 

elbírja rajta hordani. 

Megdöbben szinte az ember, 

hogy hová is vezethet ez a és 

tétovázva keresi a kivezető utat, 

a-mikor szemébe ötlik az egyik be-

Vonuló atyafi. Ennek nem a nehéz 

katonaláda van a vállán, hanem 

egy szürke vászonbőrönd a kezé-

ben. Erős szijjak tartják össze és 

könnyebb, mint az a fából való. 

Amerikai jószág. Ott szerezte a 

gazdája az idegenben, néhány szász 

dollárral együtt. A pénz az édes 

hazai terhek könnyitéséré szolgált, 

ez a vászonkoffer is jó a bevonu-

Hekor. Nem nyomja ugy az ember 

vállát. Az Amerikát megjárt atya-

fiak mind ilyennel vannak föl-

szerelve és bizony már Szegeden 

is szaporodik a vászonkoffer. 

Szomorú: de ugy látszik, hogy 

a terhek folytonos emelkedése 

mellett a megkönnyebbülés út jára 

csak a messze Amer ikán át lehet 

eljutni. 

Hol van 
az ellenzék? 

Eg * kis löredélí o I M I csupán. 
Ma megint távollétében tündökölt 

a harcias ellenzék. A függetlensé-

giek közül a tisztességes elemek 

ugyanis állandóan elkerülik a tisz-

telt Házat, — a gyerekes stiklik, ko-

misz juxok és szemérmetlen felki-

nálkozások — nivótlan és unalmas 

hajlékát. 

Az a pár elszánt ember pedig, aki 

obsruál, még most is azt hiszi, hogy 

ha felborit mindent, halászhatik a 

zavarosban, hogy ha beleköp a tál-

ba, a jó gyomrú emberek undor-

ral félrelökik azt és ők lakmároz-

hatnak majd belőle. 

Naponkint konstatáltuk és ma 

megint meg kell állapítanunk, hogy 

nem az ellenzék obstruál. Csak az 
ellenzéknek egy elenyészően kis tö-
redéke obstruál. 

A Házba körülbelül harminc el-

lenzéki jár állandóan. Ezek és csak 

ezek jár ják az obstrukció nekiva-

dult rókatáncát. A többi nem jön be 

sem. Nem akar résztvenni az ob-

strukcióban, de az álszemérem vagy 

túlzott pártszempont visszatartja at-

tól is, hogy nyíltan szembefordulja-

nak ezzel a lelketlen és hazafiatlan 

játékkal. 

Mindennap ugyanazt a harminc 

embert látjuk és mert csak harmin-

can vanak, ez az oka annak, hogy a 

Ház állandóan tanácskozásképtelen. 

Tegnap is háromszor kellett az 

ellenzék által kért zárt ülést fel-

függeszteni, mert a hecc-fiuk nem 

voltak tanácsképes számban, azaz 

negyvenen. Végre a negyedikhez 

sok szaladgálással, hajkurázással 

sikerült esak még egypár embert 

összeszedni. 

Először .harmincötén, másodszor 

harminchatan voltak a négy jegyző 

beleszámításával. Végre harminc-

ötén jöttek be egyszerre és igy a 

négy jegyzővel együtt harmincki-

lencen voltak. Ebben a percben je-

lent meg véletlenül Solymossy Ödön 

báró a hírlapírók karzatán. A jegy-

zők őt is beleszámították és igy jött 

ki a tanácsk'ozásképe86ég. A negy-

ven jelenlévő. 

Ennek köszönheti az ellenzék, hogy 

zárt ülései megint nem estek telje-

sen a kútba és igy mondhatta csak 

el Polónyi azt a beszédét, amelyet a 

saját pártja akart először megaka-

dályozni. 

H bérlÉárlyi olKenyo. 
Reformok a borbélyiparban. 

A borotválkozás épen olyan szük-

séglet, akár a kenyér, bizonyára 

élénk érdeklődéssel fog tehát talál-

kozni a borbélyoknak az aradi kon-

gresszuson kifejezésre jutott akció-

ja, amely a kártyás-bérletrendszer 

eltörlésére és az árak fölemelésére 

irányul. A bérletrendszert általában 

nem törlik el, ezentúl is lehet abo-

nálni, de csak egy hónapra. Aki har-

minc napon belül nem veszi igénybe 

a megállapított borotválkozási 

kvantumot, annak joga a következő 

hónapban elévül. Szóval egy tizen-

két borotválkozásra jogosító kártya 

csak a megváltás havában érvényes. 

A borbélyok rákényszerítik a kö-

zönséget, hogy havonként legalább 

tizenkétszer borotválkozzék. Aki 

nem akar, az ne váltson bérletet, 

fizessen minden borotválkozás után 

külön. Ezzel az u j rendszerrel együtt 

fog járni az árak emelkedése is. 

A Borbély és Fodrász Ipartársu-

lat egyik vezetője a Délmagyaror-
szág mnukatársának ezeket monta: 

— *Az aradi kongresszusnak a 

kártyás-bérletrendszer eltörlésére és 

az árak emelésére irányuló határo-

zatot a budapesti központ fogja 

tárgyalás alá venni. Határozat né-

hány hónapon belül lesz. Az ujitást 

a speciális viszonyokhoz mérten, 

minden városban máskép fogjuk 

keresztülvinni. Szegeden két cso-

portba osztjuk az üzleteket és 

eszerint alakul ki a havi bérletek 

és az egyszeri borotválkozások és 

hajnyirások ára. Az áremelkedés 
tiz-tizenöt százalékos lesz. Egyrészt 

az általános drágaság, másrészt a 

hygiehikus szempontok kényszerí-

tenek bennünket az áremelésre. 

Az aradi kongresszus több érde-

kes határozatot hozott, amelyek kö-

zül kiemelendő, hogy a nemrég 

alakult központi nyugdíjintézetbe 

az ország valamennyi borbélya be-

lép. Országossá tettük továbbá a 

két év előtt alapított áruraktár-

szövetkezetet, mely ezentúl az ösz-

szes tagok cikk-szükségleteit mél-

tányos, olcsó áron fogja ellátni. 

Érdekes reform lesz a borbély-ta-

nonciskola is. Minden városban, 

ahol legalább tiz fodrász van, fel-

áll it juk a szakiskolát. Szakképzett 

iparosokat akarunk nevelni. A női 

fodrászat eltanulására vándortan-

folyamokat rendezünk a vidéken. 

Foglalkozott a kongresszus a bor-

bélymunkások tizenhat pontba fog-

lalt követeléseivel is. Jobb lakást, 

ebédidőt és béremelést kérnek a 

munkások. Jogos óhajtásaikat bi-

zonyára teljesíteni fogja a központ, 

amely legközelebb foglalkozik a 

memorandujnmal. 

Tehát nívóssá akarják tenni a ma-

gyar borbély ipart. Igen helyes tö-

rekvés. De a reformokat oly módon 

kell keresztülvinni, hogy a közönség 

zsebe ne érezze azt. Minimális eme-

lés ellen nem lehet tiltakozni, de el-

lenszolgálatképen olyan újításokat 

kérünk, amelyek elsősorban a kö-

zönség kényelmét szolgálják. 

Postahivatalt 
F e 1 s ővár os nak. 

A v á r o s n á l v a n 
a k é r v é n y . 

— Saját tudósítónktól. — 

Megirta a Délmagyarország, hogy 

Franki Antal gyógyszerész, törvény-

hatósági bizottsági tag és még több 

tekintélyes felsővárosi polgár moz-

galmak indítottak aziránt, hogy felső-

város postahivatalt kapjon. A moz-

galom vezetői kérvényt nyújtottak 

be eziránt a postaigazgatósághoz és 

ebben azt kerék, hogy a hetes számú 

postahivatalt helyezzék át a Szent-

György-térre, vagy pedig állítsanak 

föl ott egy uj postahivatalt. 

A kérvényt fölterjesztették a ke-

reskedelmi minisztériumhoz és érte-

sülésünk szerint Védffy Győző, a 

szegedi posta- és távírda kitűnő fő-

nöke előterjesztésében javasolta a 

kérelem teljesítését. Eddig ugyanis 

a felsővárosiaknak nem volt posta-

hivataluk és egy postaközvetitő látta 

el a szolgálatot. Ez az intézkedés 

nem felelt meg a céljának, mert 

Felsővárosnak ma már olyan nagy a 

postaforgalma, hogy oda postahiva-

tal kell. 

A kereskedelmi miniszteriumbó1 

most érkezett le a kérelem a tanács-

hoz véleményezés végett. A város' 

tanácsnak is az a véleménye, hogy 

Felsővárosnak szüksége van posta" 

hivatalra, légközeJebbi ülésén ilyen 

értelemben is' fog határozni és igy 

remény van arra, hogy a felsővárosi 

polgárok jogos óhajtása legközelebb 

már teljesedésbe meg. 

Osztrák erdészek 
Szegeden. 

Az osztrák birodalmi erdészeti 

egyesület tanulmányutat rendez, 

melynek során szeptember elején 

Szegedre is ellátogatnak az erdé-

szek. I t t megtekintik a kiráiyhalmi 

erdőőri szakiskolát. A tanulmány-

úton Ausztria legtekintélyesebb er-

dészeti főtisztviselői vesznek részt 

Auersperg Károly herceg, elnök ve-

zetésével. A tanulmányúton részt-

vevők száma az osztrák egyesület 

részéről harminthót. Ezeken kivül a 

magyar földmivelésügyi minisztérium 

és az Országos Erdészeti Egyesület 

részéről nyolc kiküldött jön el Sze-

gedre. 


