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tokát, amelyek igazolják, ihogy Spitzer a 
3000 koronát Ligetitől átvette. Elnök ezután 
a tárgyalás folytatását május 3-ára, szombat 
délután 2 órára halasztotta. 

Virágos gesztenyefák. 

Mikor reggel-enkin-t (fölkelek, legelső dol-

gom, (hogy odamegy ék az ablakhoz -és megné-

zem, milyen az idő. Derült-e vagy borús, azt 

megmutatja az égbolt, ihideg van-e vagy (me-

leg, azt régebben a -jó, ör-eg Mátyás boából y 

mutatta -meg, d-e mióta ő is elköltözött a sira-

lom e völgyéből, melyet ő Még humorosan fo-

gott f!el, azóta hőmérőt kellett vennem. Igen. 

a mások ifogb-uzója, az ón (hőmérőm volt. 

Zöld-szegélyes, loden vadászkabát: hideg, uj-

jas mellény: hűvös, rendes -nyári kábát: eny-

h-e, ingujjban: meleg. 

Miért érdekel eng-em annyira az idő, nem 

tudnám hirtelenében megmondani. Sem ker-

tem, sem szőlőm, sem szántóm. Hivatalomba 

az eső nem .esik, ha hiid-eg van, füttetek, ha 

meleg v,a.n, leeresztem a rolJót és kirekesztem 

a meleget a szobából. -D-e azért mégis érde-

kel az időjárás s azt (hiszem, más is csak 

ugy van vele. ti . |||| 

De még m-alj-d elkövetem azt a (halklövést, 

ami -a jobb társaságokban tilos s aiz időjá-

rásról -beszélek. Bizonyára -ez a tilalom teszi 

a társalgás állandó témájává. Dehát nem is 

az időjárásról akarok én most beszélni, ha-

nem a mi gyönyörűséges -gesztenyefáinkről, 

a Kálvária-utca szépséges fáiról. 

Mikor reggelenkint i-dőkémlés okéiból ki-

tekintek, nekik szól -az első reggeli üdvözle-

tem s ok mintha viszonoznák laz üd-vözlést, 

szelíden és barátságosan nyújt ják karjaikat 

felém, egészen odahajolnak az ablakomhoz, 

integetnek, (mutogatják virágaikat, melyek 

mindegyike önmagában is egy-egy kis bokré-

ta. Jóban vagyunk egymással. Még ékkor 

szerettem meg a gesztenyefákat, mikor -nüvi-

cluk-korómban, iá szigorú klauzurában ők 

volta'k számomra a szabadság, -a -napról-napra 

gyarapodó, -növekedő élet jelképei. U-gy elné-

zegettem kolostori ablakomból a fakadó -rü-

gyéket, .a szemlátomást levelet hajtó, virágba 

boruiló fákat, mig végül ott állottak -előttem, 

mint -egy-egy óriási menyasszonyi bokréta. S 

ezeknek a tündériesen szép menyasszonyi 

bokrétáknak a láttára olyan szűknek éreztem 

a cellát, börtönnek a zárdát. S ugy vártiam 

a világi hivsiágoktól men-t, de -sanyarú novi-

ciusi év elmúlását. Tudtam, hogy mire meg-

érik a -gesztenyefa tüskés gyümölcse, üt a 

szabadulás oly nehezen várt órája. 

Reményemet, vigaszomat láttam a gesz-

tenyefákhan. Azóta élék velük olyan jó ba-

rátságban s azért oylian kedvesek nekem. 

iS a m i utcánk: a Kálvária-utca tele van 

nlost virágos gesztenyaf-ával s a mi pallöta 

nélküli, egyszerű polgári házakkal beépitett 

szerény luteán'k, -ezért Szeged legszebb utcája 

most. Most vannak teljes virágjukban. Olyan 

szépek, ihogy szinte ifél-ek. -Escseimbe jutnak 

ugyanis a Tisza Dajos-körtít hajdani fái. Fé-

lék, hogy magasabb rendeletre egyszer osiak 

megjelennek a fejszés emberek, nekik -esnek 

és kivágják. Elég ok, hogy olyan nagyon-

nagyon szépek. 

A'liány .ember, annyiféle felfogás. Sohse 

fogom elfeljteuii, hogy mikor szomorúan n-éz-

teip, mint estek áldozatul a bölcs városren-

dezésnek a Tisza Lajostkörut szép, lombos fái, 

egy öreg (asszony, akárcsak az én bánatomat 

tolmácsolta volna, kifakadt: 

— Borzasztó, vágjá'k -már ezeket a szép 

fákat is! 

S mellette sétáló leánya minidjárt kész 

volt ;a replikával: 

— Jó l teszik, az utca nem kert. 

H-jia kérem, ez is felfogás! Az ilyen felfo-

gástól pedig ugy féltem a mi utcánkat, a 

mi utcánknak -gyönyörűséges díszeit: a imi < 
virágos gesztenyefáin-kat. 

Zsám. 

H [ R E K~ 

Szegedi kalendárium. 
IDŐJÁRÁS: A meteoroló-

giai intézet jelentése sze-

rint: Meleg és túlnyomóan 

száraz idő várható. — Sür-

gönyprognózis: Meleg, el-

vétve csapadék. Déli hő-

mérséklet 23.6 C volt. 

A VÁROSHÁZÁN: csak délelőtt 11-ig 

van hivatal. 

A SZEGEDI MUNKA SBIZiTOSITÓ 

PÉNZTARBAN választás lesz. A választás 

délelőtt 9 órakor kezdődik. A munkaadók a 

munkásMztositó pénztárban, a biztosítottak 

pedig a városházán szavaznak. 

A SZEGEDI JOGÁSZEGYESÜLET dél-

előtt 11 órakor közgyűlést tart az ügyvédi 

kamara helyiségében. 

A LLOYD HELYISÉGÉBEN délelőtt 

11 órakor a Szegedi Társadalomtudományi 

Társaság felolvasó ülést tart, amelyen \Broda 

Rudolf párisi tanár tart előadást „Die Kon-

fessionslose Moralunterricht in Frankreich" 

cimen. Belépődíj 50 fillér. 

A KÖZKÓRHÁZBAN: A beteg látoga-

tási idő délután 1—3-ig tart. 

AZ UJSZEGEDI FOOTBALL PÁLYÁN 

délután félötkor fottball mérkőzés lesz, a Sza-

badkai Sport Egyesülettel. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Délutáni 4 órakor 
„Limonádé ezredes". Operett. .Este 8 órakor 
„Aranyeső", operett. 

A SZEGED-RÓKUSI IFJÚSÁGI EGYE-

SÜLET este 8 órai kezdettel a rókusi iskola 

tornatermében szórakoztató estélyi rendez. 

Tóth Ede Falurossza cimü népszínművét ad-

ják elő. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 2 órától 

kezdve „Nemes vér és nemes sziv". Drámai 

szinmü 2 felvonásban. 

VASS MOZI: Délután két órától kezdve 

„Frockenbach kincse." Bűnügyi dráma 2 fel-

vonásban. 

KORZÓ-MOZI: Délután 2 órától kezdve 

„Pénz és szerelem." Nordisk dráma 3 felvo-

násban. „A kalandor grófnő". Szines ameri-

kai dráma 2 felvonásban. 

EDISON-MOZI: Délután 2 órától kezdve 

kezdve „Kmusz doktor a vérpadon." Kinema 

szkeccs. 

A Strandfürdő és az alkohol. 

A modern -kulturembert ugyebár, az a 
törekvése is jellemzi, hogy minél hygieniku-
sabban éljen. Ez a törekvése — valljuk he 
őszintén — a feltün-ő általános degeneráció-
jának a fölismerésén alapul. E gyászos öntu-
dat ösztönöz bennünket testi és lelki harmó-
niáink helyreállítására, fokozására. És ki ne 
szorulna m>a erre?! A mai iskola törekszik 
helyrepótolni a régi iskolák bűneit. Fölis-
merte egy elrontott generáción okulva, hogy 
mégsem az a célja az iskolának, hogy már 
falain be-lül tönkretegye a tanuló nemzedék 
idegrendszerét, kell mégis csak valaímit az 
élet számára is hagyni! A pedagógusok föl-
ismerték, -hogy az iskola nem lehet végcél, 
hanem csakis egyik eszköze az élet boldo-
gulására. Satnya idegrendszerrel nincs bol-
dogság! összeálltak tehát a nemesszitvü or-
vosokkal és azon fáradoztak, hogyan lehetne 
a jövő generációíját megmenteni. És -meg-
született a modern, hygienikus sport, mely 
alapköve egy -egészséges, ellenálló, vigkedé-
lyii és munkaképes életföltételnek. E fontos 
tény céltudatos gyakorlása egyik kimagasló 
karaktere a mai kulturának. Minden e célt 
szolgáló intézményt természetszerűleg és kö-
tél e-sségszerüleg teljes szivünkből és -meg-
győződésünkből támogatnunk kell; ez a leg-
közvetlenebb köz- -és önérdekünk. Igy tehát 
érthető lelkesedéssel kell fölkarolnunk azt az 
intézményt is, mely ugyan részvénytársasági 
keretben, de annál ideálisabb tartalommal 
megalkotta városunk Strandfürdőjét, mely 
magában foglalja a legharmonikusabban a 
legfontosabb hygienikus -feltételeiket: nap, 
viz, levegő, mozgás. Hogy a társaság veze-
tő emberei -öntudatosan tényleg az ideáliz-
mus magas -tokán állanak, mutatja legfénye-
sebben az a törekvésük, ihogy egy megszo-
kott, mindenhová betolakodó nyomort és 
boldogtalanságot Okozó közös ellenségün-
get: az alkoholmérget kiküszöböli hygieni-
kus hajlékából. 

Első pillanatra alig vesszük észre ez 
indító törekvésnek nagy bordereiét. Ha csak 
egy kissé elmélyedünk az alkohol rengeteg 
pusztításain, egyszerre és meglepetésszerü-
leg -észrevesszük, hogy e n-emes törekvés 
szinte természetesnek tűnik. Ne sajnáljuk a 
fáradságot, hiszen csak embertársainkról 
van szó, esetleg véreinkről vagy önmagunk-
ról, hogy Okuljunk rajta; nézzük meg a bör-
tönöket, a fogházalkat, az őrülitek házát, néz-
zük meg a tüdővészszanat-óriumokat és áll-
junk -meg ne csak megdöbbenve az emberi 
nyomorúság e klasszikus pavillönjai -előtt, 
hanem vágyó emberekhez méltóan miért 
van ez? Azt a szomorú választ fogjuk kapni, 
hogy ennek vagy közvetlenül vagy közvetve 
az alkohol-méreg az okozója. És ha kutatjuk 
a házas élet milliói boldogtalanságának okát: 
indokolásul szintén legtöbbször a personifi-
káilt alkohol-méreg- vigyorog reánk. És ha 
megkérdezzük kíváncsian lelkiismeretes or-
vosainkat, hogy .mindezeken kivül még mit 
is csinál ez az alkahol-m-éreg, mely imajd a 
szomjat vető üdítő borban, sörben, ugynézett 
erőt adó kupica pálinkában vagy a szalon-
képes likőrökben, cognakíban buj-dogál, majd 
a fázó testnek a -meleget adó teában, puncs-
ban mint rum lesi cinikusan áldozatait? Azt 
a választ kapod, hogy az alkohol csökkenti 
értelmi fölfogó képességeket, -higgadt és he-
lyes -Ítélőképességedtől foszt meg, 'fokozza 
ingerlékenységedet, hirtelen -meggondolatlan-
cselekedetekre ragadtat el, erkölcsi fölfogó, 
képességedet rontja, durvává tesz, tested el--
lentállóképess-égét -minden téren rontja, terv-
szerű kitartó munkára képtelenné tesz, mind-
inkább jobban megtámadja elsősorban épen 
a legnemesebb, legfontosabb szervedet, i-deg-

k i y á l ó b ó r - é s 

r l i t i L i u m o s 

gyógyforrás 

vese- és hóly&gb&joknál, kSszvényné!, czukoroetegségnéí, yörhenynél, emésztési és 
lélegzési szervek hurutjainál kitűnő hatÁau. — Természetes vasmentes savanyúvíz. 
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