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föltétlenül tekintélyes az az amortizációs összeg 
amely az adóbevétel többletével előteremthető. 
Azt hisszük, hogy az uj kórház építésének ügye 
igy nagy lépéssel jutott előbbre. 

H Í R E K 

Kedves barátom, Karinthy! 
Emlékszel-e még, mikor együtt züllöttünk ketten a 

New-York kávéház karzatán ? Elkeseredetten csufoljuk 
és csépeltük az embereket. Te a prózairókat csúfoltad, 
én a költőket, aztán vegyesen, hol a költőtársainkat, 
hol az irótársainkat ütöttük. Konkurrensei lettünk egy-
másnak és mégis megegyeztünk. 

• 

A mi barátságunk akkor kezdődött, mikor a nagy-
fejű Paulini megjött Münchenből és megindította az 
Izé cimü élclapot. Éjjel-nappal együtt dolgoztunk ak-
kor. Egész Pest röhögött vicceinken, mi pedig csende-
sen sírdogáltunk a New-York karzatán, mert a nagy-
fejű Paulini kigyilkolta a cikkünkből a poént. Paulini 
azóta nagy ember lett. A hülye Turó bácsit az ő lehe-
tetlen kérdéseivel mindennap felléptette A Napban, ez-
által óriási népszerűségre tett szert és most is főszer-
kesztője a Fidibusznak. 1 

Emlékszel-e, mikor bedöglött az Izé cimü élcla-
punk ? Milyen busán üldögéltünk utána a Nevigyorogj-
ban. Mindennap jobban összeszoktunk. 

Egyszer csak, egy szép napon, megjelent a kar-
zaton gyászruhában, fekete fátyollal egy nő. 

Ettől a perctől kezdve meghaltál számomra. Nem 
is akartál tudni rólam. Az a fekete nő elrabolt tőlem. 

Nem tudtam megérteni, hogy a te csúf, kacska-
ringós arcoddal, rojtos mandzsettáddal és szélesre 
taposott idomtalan bakancsoddal miképen tetszhettél 
annak a szép nőnek. 

Egyszer, egy szép napon egészen eltüntetek a 
kávéházból. Emlékszem, péntek reggel volt és a rik-
kancsok hozták a Pesti Futárt. A vörös cimszalagon 
nagy betűkkel szenzációs cim állott: 

Karinthy megszöktetett egy nőt! 

Könybelábadt a szemem, mikor a cikkét olvas-
tam. Borzasztóan ki voltál benne figurázva. Azt irta 
rólad a kőszivü Nádas Sándor, hogy bádogharisnyá-
ban jársz és miniszti papirost használsz ingmellnek. 

Ekkor tudtam meg; hogy az a nő, akit te meg-
szöktettél Berlinbe, Judik Etel, az Uj Színpad prima-
donnája volt. 

Ekkor tudtam meg, hogy azért szöktél meg a nő-
vel Berlinbe, mert féltél, hogy az asszony férje, a 
Laki-Bakits egy bottal agyon fog verni az utcán. 

Azóta sok-sok idő telt el. Te elmentél a zajos és 
idegen Berlinbe, én pedig elbujdostam Magyarország 
legnagyobb falujába, Szögedébe. 

Itt akadt kezembe ma reggel a Pesti Hirlap és 
szívdobogást kaptam, amikor a napihírek között azt 
olvasom, hogy a te megszöktetett nőd hétfőn délután 
megjelent Pesten, a Lukács-fürdő parkjában. 

Azt irja a Légrádyék lapja, hogy „a szépnövésü, 
vonzó arcú nő, aki nem volt más, mint Bekitsné-Judik 
Etel, az ismeretes nevü színésznő, négy hónap előtt 
eltűnt. Berlinben tartózkodott, de most hazajött, liogy 
láthassa a gyermekeit. Visszaűzte az ellenállhatatlan, 
leküzdhetetlen vágyódása a kis fiai után. Soká tartot-
ták egymást átölelve ott a fürdői parkban, nem tö-
rődve a járókelők bámész tekintetével. Egy terebélyes 
fa mögül egy szomorú arcú férfi nézte a jelenetet. Az 
o szeme is könybe lábbadt. Az asszony elhagyott férje 
volt . . . 

Mi az Karinthy, mi történt? Elengedted az asz-
szonyt? Vagy talán ? 

Hidd meg, nagyon örülök az esetnek. Ismerem a 
te nagy szivedet és tudom, hogy nemsokára te is ott 
leszel — a Lukácsfürdő parkjában. És lesbe fogsz állni 
egy terebélyes fa mögött. 

Szóval közelebb leszünk egymáshoz. Aztán, ha 
te is megérkezel Pestre, gyere le hozzám és látogass 
meg Szegeden, mert nagyon fontos beszélni valóm 
van veled. 

A viszontlátásig is ölel régi barátod 
Lovászy Károly. 

— Mandátum vagy halál. Tipikusan 
mgyar végzet Biró Benedeké, a gyomai vá-
lasztókerület függetlenségi pártjának elnökéé, 
aki vasárnap a vonat elé dobta magát. Biró 
Benedek nagy vagyont örökölt, de nem tudott 
bánni a pénzzel s hamarosan elverte. A vá-
lasztókerületben vezető szerepet játszott és az 
volt az ambíciója, liogy bejusson a képviselő- I 
házba. De nem tudott mandátumhoz jutni. Ez j 
talán végkég elkeserítette Birót, aki nagyon a j 
szivére vette azt is, hogy vejét, Tabak Isfván j 
dr gyomai ügyvédet sikkazsztás miatt börtönre j 
ítélték. Szombat este Nagyszalontára utazott, . 
onnan levelet irt családjának s bejelentette az j 
öngyilkosságát. Hozzátartozói táviratban kérték 
a föszolgabirót, akadályozza meg Birót szán-
déka végrehajtásában. A főszolgabiró későn in-
tézkedett, Biró vasárnap reggel a vonat elé 
dobta magát s a vonat darabokra tépte a sze-
rencsétlen embert. 

— Három tüzér léghajó-katasz-
trófája. Az Örkényi katonai táborban 
borzalmas katasztrófa történt. Elszaba-
dult egy léghajó, amelyen tüzérek akar-
tak fölszállani és azt a három legényt, 
akik a ballon őrizetével voltak meg-
bizva, magával hurcolta a halálba. Ma 
reggel kellett volna fólereszteni a lég-
hajót. N ietschdörfer Ferenc főhadnagy 
parancsot adott, hogy készitsék elő a 
fölszálláshoz az úgynevezett sárkánylég-
hajót. Nagy szél volt, a léghajóról le-
lógó köteleket több tüzér tartotta. Egy-
szerre hatalmas szélroham kapta el a 
gázzal telitett ballont, amelyben akkor 
a főhadnagy már helyet foglalt. Két 
méterre emelte fel a szél a léghajót és 
a katonákat, akik most eleresztették a 
kötelet és lezuhantak a földre. Három 
tüzér azonban tovább fogta a kötelet és 
repült a léghajóval. A főhadnagynak 
jeleket adtak a lent maradtak, de nem 
tudta megérteni, hogy a tüzérek kapasz-
kodnak a kötelekbe. A léghajó röpült és 
eltűnt a szemhatárról. Hét óra után 
Nietschdörfer Lajosmizse határában le-
szállt és telefonált a táborba. Kérdezték 
tőle, mi van a három tüzérei. Erre nem 
tudott felelni. A szerencsétlenek több 
száz méter magasságból lezuhantak és 
szörnyet haltak. Az egyik Göhs János, 
oderbergi illetőségű, egy nyárfa ágain 
csüngött; a másik Füszl János, bécsi 
tűzoltó, aki most gyakorlaton volt, a 
harmadikat még nem találták meg. 
A katasztrófáról jelentést tettek a hadtest-
parancsnokságnak. 

— Magyar Gábor szobra. Lázár György 
dr, polgármester vasárnap délelőtt tiz órára 
Magyar Gábornak száz tanítványát értekezletre 
hivta, a nemrég elhunyt piárista rendfőnöknek 
fölállítandó ércszobra ügyében. 

— Gyorsírók lapja. A Szegedi Gyorsíró, 
a magyar gyorsirók legkedveltebb lapja szep-
tembertől kezdve lényeges változáson megy 
keresztül. Terjedelme még egyszer akkora lesz 
és a 1 6 - 2 4 oldal nyomdai szakcikkeken kivül 
16 oldal terjedelemben hoz kalligrafikus gyors-
írással fénykép után irt stenogrammokat. — A 
Szegedi Gyorsíró minden hó 20-ikán jelenik 

meg. Előfizetési ára 3 K 60 f., tanulóknak 2 K 
80 f. Egyes szám Várnay L. könyvkereskedé-
sében kapható. 

— A községi biróí állás. Holnap irják 
ki a pályázatot az üresedésben lévő szegedi 
községi bírósági állásra. Pályázik Bárkányi Zol-
tán dr városi jegyző is, akinek legtöbb kilátása 
van az állás elnyerésére. Jelenleg ugyanis ő a 
helyettes községi biró. 

— A nagy ünnepi (ros hasonó-jomkipur) isten-
tisztelethez a zsidó hitközség ez évben is ingyen diák-
jegyeket oszt ki a helybeli középiskolák zsidó növen-
dékei számára. A jegyek kiosztása 9-én, hétfőn dél-
után négy órakor kezdődik a zsidó népiskola negyedik 
fiu osztályában. 

— Pofon, szék, vasbot, végül párbaj. 
Lévai Antal, a szentesi munkásbiztositó igaz-
gatója és Dóczi Imre pénztári ellenőr tegnap 
súlyos feltételű kardpárbajt vivtak, amelyben Lé-
vai fején és arcán súlyosan megsebesült. A pár-
bajra az szolgáltatott okot, hogy Lévai Dóczit 
a pénztári hivatalban, pénztárátadás közben 
arculütötte. Dóczi az inzultust viszonozta, mire 
az ellenfelek székkel és vasbotokkal mentek 
egymásnak. De most már végérvényesen elin-
tézték az ügyet, még pedig a „lovagiasság sza-
bályai szerint." 

— Ingyenes gyorsirási tanfolyamok. 
A Szegedi Gyorsirók Egyesülete tizennegyed-
szer nyitja meg szeptember 22-ikén ingyenes 
magyar és német levelező és vitairási tan-

| folyamait a Tisza Lajos-köruti polgári leány-
| iskola emeleti termeiben. A gyorsírás ma már 
! minden miiveit ember kulturális segítőtársa, 
j amelyet megkövetelnek a kereskedelmi irodák-
j ban épugy, mint a tudományos pályák bármelyi-
| kén. Az ingyenes tanfolyamot Katona Dávid 
| dr vezeti, aki készséggel ad a beiratkozásokra 
! vonatkozólag felvilágosítást. 

— Wiener-Neustadtól Makóig. A Csa-
nádi hadgyakorlat egész modern próbaháboru-
nak készül. Tegnap reggel Uzelac alezredes, a 
cs. és kir. léghajósosztály parancsnoka, 
Etrich-monoplánján elindult Wiener-Neustadt-
ból Makóra. Este a Magyar Aeroklub sürgönyt 
kapott Kiskunmajsáról, hogy egy monoplán 
kétszázötven méter magasan elrepült a község 
felett. Valószinii tehát, hogy az alezredes vak-
merő repülése ebben a szeles, viharos időjá-
rásban is sikerrel végződött. 

— Katonai aeroplánok Makón. 
Makóról jelentik; Ma délután tizenöt 
darab leszerelt katonai aeroplán érke-
zett az itteni állomásra. Az aeropláno-
kat egy főhadnagy felügyelete alatt el-
raktározták és holnap tovább szállitják 

j Mezőhegyesre. 
— Approbált gyorsirási tanköny. A 

legelterjedtebb és legjobb magyar gyorsirási 
tankönyv, a Gabelsberger Markovics rend-
szerét összefoglaló és ismertető „Levelező 
Gyorsirás" most jelenik meg tizenhatodik 
kiadásában. A könyvet szerzője Bódogh János 
teljesen átdolgozta és kibővítette ugy, hogy a 
felsőkereskedelmi, polgári fiu- és leányiskolák 
részére nélkülözhetetlenné válik. Ára 1 kor. 
20 fill. Kiadja Várnay L. könyvkereskedése 
Szeged, Kárász-utca 9. 

— Kés. Tegnap este Ercsiben korcsmai 
verekedés volt. Három halott. Igen, igen, ezek 
a magyarok, az ercsiek, akik estig isznak és 
azután három embernek hasába, szivébe, nya-
kában ugy szúrják bele a kést, hogy mind a 
hárman Pilátusnál vacsorálnak, egy negyedóra 
múlva. Kinos civillizáció: vaskorszak van ott is, 
ahol még csak kőkorszaknak szabadna lennie, 
hogy kése van az ercsinek, mikor neki még 
a fogával kellene tépni a szalonnát. 

— Vasúti szerencsét lenség a főváros-
ban. Budapestről jelentik : Rémes szerencsét-
lenség történt ma délután három órakor a so-


