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vii, azt ia tudtam, hogy meg vau rá az oka 
Neon mondtam semmit, nem akartam sem 
mit sem. Udvariasan ajánlottam magamat 
Báró Waliburg kitárta előttem az ajtót és 
utánam kétszer bezárta. 

(A padlón hálnak.) 
A házmester Fekete Pál, ©gy derék, de-

csiiletes emiber, már ott várt a lakása ajta-
jában. 

— Ugy-e — mondotta — nem beszélt és 
nem engedte be a szobába? 

Azután beánvitáit a szobába és ott ő is, a 
felesége is elkezdtek mesélni. 

— A báróék — mesélte Fekete — no-
vember óta laknak t-it. Mondhatom, én már 
sóik szegény embert láttam, de ekkora sze-
génységet még nem. Az embernek a szive fáj. 
Kérem, uram, ha meglátná a lakást, megró 
miilne. Nincs ott benn más, minit két rozoga 
ágy, egy asztal, egy kis szekrény és egy 
szék. És ebben a szobában kilencen alusznak. 
Az apa, az anya és bét gyermek. A négy gye-
rek a puszta földön, Négy íiu van: a Hen-
rik, a Clodvig, az Ernő és az Egon, azután 
három leány: Guszti, Mici és Erna. De amió-
ta itt laknak, még senki sem volt a .szobá-
jukban, csak a feleségem, aki ha csak teheti, 
ételt hord nékik, különben ébenbalnának. 

Itt már Feketémé veszi át a szót. Alig 
tud beszélni, a sírás elfojtja a hangját. 

— Kérem, amióta itt laknak, még senki 
sem mozdult ki a szobából, kivéve a bárót, 
aki valami olajügyncíköstködéssel foglalko 
zik, de bizony nem keres semmit, se. Á gye-
rekek nem tudnak kijönni, mert nincsen ru-
hájuk, Csak cafat van a testükön. Amikor 
novemberben ide bejöttek lakni, a régi par-
táj még nem hurcolkodott ki egészen s ad-
dig a Clodvig fiu a spájzba volt bezárva, nem 
jöhetett ki, mert nem volt nadrágja. Akkor 
én vittem néki egyet a férjemtől. Tegnap reg-
gel óta még nem ettek, most viszek nekik va-
lamit. De legszomorúbb a Guszti sorsa. Szép 
szőke tizenhét éves leány, de mái- több mint 
két év óta nem volt az utcán. Mindig ül s 
ma már alig tud járni. A lányok különben 
nagyon szép kézimunkákat csinálnak, de 
most alig tudnak dolgozni. Nem fut ja petró-
leumra s a szegény Guszti kisasszony már 
alig lát. Az asszony most ínég beteg is. 

— És a fiuk? 
— Két idősebb fin építészeti irodában 

szokott dolgozni. Most nincsen állásuk. A 
múlt hónap tizenötödikén ugy volt, hogy a 
minisztériumban kapnak állást, de nem bír-
tak elmenni, nem volt ruhájuk. 

— Kérem — mondja a házmester — 
most már nem tudom, hogy mi lesz velük. 
Én már gyakran segítettem őket pénzzel, de 
most magamnak Sincsen. Már pedig megint 
tizennyolc forinttal vannak hátralékban ház-
bér fejében. A háziúr nem alkar már várni, ki 
akarja őket lakoltatni, de hogyan? H'Lsz nin-
csen ruhájuk. 

Igy beszélnek Waliburg báróék nyomo-
ráréi. Egyszerre csak megjelenik a konyhá-
ban egy csinos, fiatal leány. Lehet tizenöt 
éves. A házmester gyorsan kimegy elébe. 
Behallom a 'kérdezősködést az üvegablakon 
keresztül: 

— Kérem — mondja — nem keresett itt 
valaki? 

— Nem — mondja a házmester. 
— Köszönöm — mondja Erne, a legfia-

talabb ibaronesz és kimegy. 
Visszament a szegénységbe és jelenítette 

a méltóságos papának, hogy nem keresték 
házmestereknél. És a báró bizonyára össze-
ráncolta homlokát és elgondolkozott azon, 
hogy ki is kereste a szegény Waliburg bá-
rót, a főherceg szegény, nyomorúságosan ten-
gődő fiát 
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— A közigazgatás mélységeiből. — 

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatás 
mint akltagyár íuár számos példával igazol-
ta, hogy távol áll az élettől, hogy az élettel 
való kapcsolatot sokszor megtagadja, A köz-
igazgatás mélységeiből nagyszerű mozidrá-
ma-ciklust írhatna valaki, akinek kellő ér-
zéke van a rémregények beállításához. íme 
egy epizód a szegedi közigazgatásból: 

SZEGÉNY EMBER VISKÓJA," 
vagy 

Pali a közigazgatásban! 
— Életkép ezer méter hosszú. — 

Lajkó Ferenc szegedi kubikusnak a Tá-
péi-utca 24. számú telken van egy rozoga 'vis-
kója. Abban az ütött-kopott, egy szoba-kony-
hás vityillóhan éldegélt a szegény kuhikus 
feleségével ós hat gyermekével.. Az árvíz 
után ültöt te össze a kisrviskót, épen hogy csak 
ne aludjék a feleségével a puszta földön, fö-
detlenül a szabad ég alatt. Multak az évek 
és most már — nyolcan laknak Lajkóák: a 
férj , a feleség és hat gyermek. Nem igen tér-
teit már meg a szűk egy .szoba-konyhában, 
ezért hát ugy gondolkozott az öreg kubikuis, 
hogy még egy szobát tapaszt sárból és nád-
ból a vityillóba. Meg is építette a. szobát a 
maga módján, nem is törődvén azzal, hogy 
építőművészet meg építési szabályrendelet is 
vau ezen a kerek világon. Tudja a jó ég, 
talán a szél söpörte he a városházára, de 
mégis megtudták a dolgot, hogy Lajkó uram 
„szabálytalanul építkezett." Nem kért enge-
délyt az „építkezésre" és ha kért volna, ak-
kor sem kapott volna, mert az a második szo-
ba ottan a vityillóhan ellenkezik az építke-
zési szabályrendelettel. Mindezek megállapí-
tása után a tekintetes tanács elhatározta, 
hogy „az épület lebontandó." 

A szegény kubikus megkapta a végzésit 
ós megmutatta azt az ilyen ügyekben kissé 
jártas embernek. Ennek a jó embernek a föl-
világositásából megtudta, hogy középitészeti 
tanács megszületett .erre a nagy világra, a 
melyhez meglolebbezhető a végzés. Lajkó Fe-
renc annak rendje és módja szerint megfő 
lehbezte a tanács határozatát. A középitésze 
t.i tanács azonban szintén „a tanács állás-
pontjára helyezkedett" és jóváhagyta a vég-
zést, amelyet foganatosítás végett megkül-
dött a városi mérnökségnek. 

Január tizenötödikén), szerdán délelőtt 
benn kuporgott, a, kubikus a kunyhójában és 
a dermesztő hidegben 'épen a legidősebb fiá-
ra gondolt, áki most Boszniában a császárt 
szolgája, amikor elébe toppant néhány em-
ber, akik csákányt hoztak a vállukon. 

— A végzés jogerőire emelkedett, — 
mondta a vezetőjük — megkezdjük a ház 
bontását! 

A kubikus és a családja rimánkodtak, 
hogy ebben a hidegben ne tegyék őiketí baj-
éktalanná, a osákányosok azonban arra, hi-

vatkoztak, hogy ami parancs, az parancs. 
— Nem a mi eszünkbe születő tt a dolog 

védekeztek — az urak v ön dőlték igy. 
— Legalább várjanak addig — könyör-

gött Lajkó — amig elszaladok a polgármes-
ter urlhoz, hátha, az majd elhalasztja a le-
oontást . . . 

— Nem érünk jniuk ,rá az ilyesmire — 
válaszolták a csákányosok és a következő 

pillanatban már megindultak a padlásra és 
verdesni kezdték a tetőzetet. 

A kubikus az erejéből telhető gyorsaság-
gal a városiházára rohant, ahol Lázár György 
dr. polgármesterrel közölte a panaszát, 

— Kérem, nagyságos polgármester ur — 
rimánkodott az öreg — a családom feje fö-
lött már bontják a. tetőt, mi lesz velünk . . , 

A polgármester egy hivatalnokkal leki-
sórtette a. kubikust Somogyi Szilveszter dr. 
főkapitányhoz, azzal az utasítással, hogy 
sürgősen intézkedjék az ügyben. A főkapi-
tány nyomban elrendelte a lebontás beszün-
tetését és egyúttal május elsejéig halasztást 
adoltt a lebontásra, saját felelősségére. Ami-
re a főkapitány utasítása elérkezett a vityil-
lóba, addig a csálkányosok már fölszedték a 
tetőzet egy részét és behányták az udvarra. 
A főkapitány intézkedésére rendbe hozták a. 
megrongált épületet. És még történt valami. 
Somogyi Szilveszter dr. főkapitány ajánlá-
sára Lázár György dr. polgármester nyolc 
korona sürgős segélyt utalványozott ki Laj-
kó Ferencnek. 

Tanulság: 1. A szegedi mérnökség és az 
építési ügyosztály tudja, mi az a szabály-
rendelet, de nem tudja, mi az az emberség, 
amit egyszerűen ugy is nevezhetünk: a szív 
parancsa, a dolgok igazi szelleme. 

2. A rendőrség tudja, mi az a szegénység 
és — elismerés neki — már figyelem he is 
veszi, 

3. Szeged város boldog lehet, hogy olyan 
polgármestere van, aki — íme — ilyen ,ki-
csi" és igazán nem az ő hatáskörébe tartozó 
dolgokkal is vergődik, — szemben akár a vá-
ros mérnökségével. 
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Kapható egyedül 

a Kígyó gyógyszertárban 
Szeged, Klauzál tér i s Kárász-utca sarkán. 
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f i yg i en ikus ó v s z e r k ü l ö n l e g e s s é g e k ! 
Valódi francia és amerikai gyárt-
mány eredeti csomagolásban. 

Orvosilag ajánlva. Feltétlen megbízható! 
" Ára tcként 4 - 8 K 

„ 10—12 K Újdonság! Semirasnis" „ 
Legfinomabb, legvékonyabb és legmegbízhatóbb, az 
Összes eddigi gyártmányokat felülmúlják. Törv. véd-

ve. Kizárólag csak cégemnél kaphatók. 
UJ! „AUTÓ VAGSNAL SPRAY" UJ ! 

a legmodernebb és legkényelmesebb 
női óvó különlegesség. 
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