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donságaim? 34. Mely idő a legkedvezőbb pénz-
ügyeimben? 35. IMely jelek kedvezők1? 36. Mi-
kor érihetem el legjobb sikereimet? 37. (Tudok 
e imgyomt szerezni? 38. Nyernék-e spekulációk 
révén? 39. Mikor érek el legtöbbet? 40. Melyik 
a ilegjobb idő kedvezmények elérésére! 41. Ki 
ben bizzak meg! 

Ezek után még csak egy kérdés van hát-
ra : 

— Akar ön boldog lenni 25 koronáért 
Roxroy „tanár ur" által? 

— Én sem. ' i 

V 

A verebek. 
Kétségbeesett aireu ,ember nyitott he ma 

szerkesztőségünkbe. Annak -rendje és módja 
szerint bemutatkozott és előterjesztette kéré-
sét: 

— Az Isten áldja, meg az uraikat, szerkesz-
szék k-i már egyszer azokat az undok verebe-
ket, Megőrjítenek, mert valósággal üldöznék 

Nyitott ablaknál szoktam aludni, mert 
az orvos rendelte el, mióta tüdőcsucshu rútom 
volt. Reggel ipont -fél négy órakor mindennap 
fülsiketítő csiripel és riaszt fel állmomból, A 
verebek. Fölkelek és gondosan bezárom az ab-
lakot. De istenem :mi az a két dupla üvegle-
mez -a. verebek sikitó, átható hangjához '.ké-
pest. A fejem fölé liuzom erre a paplant. Hasz 
talan, a csiripelés áthatol azon is. A párnák 
közé bújok a fejemmel, de akkor majd meg-
fúlok a rettenetes bőségtől. 

Ni,nes más kiút, mint hogy felöltözöm és 
kimegyek sétálni a'blban a reményben, Hogy 
a szemtelen verebek osiripelésétől felkorbá-
csolt idegeim megpihennek. Nekivágok a 
Széchenyi-térnek. De még oda sem értem, még 
csak a Klauzál-téren vagyok s már hallom 
száz meg száz veréb igpnyos üdvosiripelését. 

Kifogok rajtatok, gondoltam, elmegyek 
Újszegedre. Mire a postához értem, ép indult 
az első villamos. Felkapaszkodtam rá s egy-
kettőre oda át voltam. Gyönyörű panorámát 
nyújtott a liget. Száz meg száz rózsatő teljes 
virágjában. A nap verőfénye csak ugy kacér-
kodott az illatos, szines rózsaszirmokkal. A 
rózsaliget körül haragoszöld iáik pompás ke-
rete. Gyönyörűséges látvány! Szaglóidegeim 
illatárban fürdenek, szemeimet az édenkert 
szinpompáján legeltetem, dobhártyámat fü-
lem: lók' édes csattogása hozza kéjes rezgésbe. 
De egyszerire csak felhangzik a platánok fe-
lől: Csirr-csirr-csirr-csiecse-csecse, csirr-csirr. 
A verebek! Itt is a verettek! Menekülök egye-
nesen a hivatalomba. Az idegességtől elgyö-
törten fogok neki a munkámnak, mely ép 
ezért sehogysem megy. A délelőtti mulasztást 

pótolni 'kieilll, tehát délután is felnézek a hiva-
talomba, ahelyett, hogy otthon ebéd után le-
dőltem volna egy kis pihenőre. Meg sem ki 
séreltem, tudtam, hogy ő raagyságáék, a ve-
rebek ezt ugy sem engednék meg. ,Hat óráig 
szorgalmasan dolgoztam ,a hivatalomban a 
miután megállapítottam, hogy a. mai gyötrel-
mekkel, de meg a munkámmal is rászolgál-
tam arra, hogy egy-két pohár sörrel megju-
talmazzam magamat, betértem egy vendéglő 
kerthelyiségébe, — ha az urakat érdekli, el-
árulhatom, hogy a Prófétába, 

Megrendeltem a zónámat és egy korsó 
sört. I)e még mielőtt megérkezett volna a pin-
cér a rendeléssel, már megkezdődött a vere-
bek pokoli koncertje. Borzasztó, hát nincs 
ezek elől az undok állatok elől menekülés!! 
Alig vártam, hogy a pincér elhozza a rende-
lést és tul legyek zónán, sörön, de még ár-
kon-bokron is tul. Végre megérkezett Jani, 
letette a korsót elém, már utána nyúltam, 
már megfogtam a korsó fülét, mikor valami 
a kezemre pottyant. Nemcsak. A korsómba is 
belepottyant valami a fáról. 

— Mi ez! kérdeztem elképedve inkább 
magamtól, mint a pincértől. 

—- Semmi kérem, volt a gyors válasz, 
csak a verebek. Majd kicserélem a sört. 

A folytatás mellékes, csak azt akartam az 
urakkal megértetni, hogy engem a Lipótme-
zőre fognak a verebek juttatni. 

— Jó, jó, szólt a szerkesztőnk, aki krisz-
tusi türelemmel hallgatta velünk együtt a ve-
rebes ur elbeszélését, de mi nem segíthetünk 
önön! 

— Forduljon a rendőrséghez, tanácsolta 
az egyik munkatárs. 

— Egy patkányirt óhoz! 
—• Fogadjon egy pár gummipusikás gyer-

kőcöt! jött egyiktől is, másiktól is a jó ta-
nács. 

— Mindez nem ér semmit, volt a mi ven-
dégünk válasza. Arra kérem szeretettel az 
urakat, tessék kiszerkeszteni a verebeket. 
Csak az az egy reményem még. Akkor talán 
megmozdul a hatóság is és eljárást Andiit 'A 
verebeK ellen. Mert már tűrhetetlen a vere-
bek mértéktelen elszaporodása és határtalan 
szemtelensége. 

íme, eleget tettünk a verebes ur kivánsá-
gának, annyival szivesebben, mert már köz-
óhaj, hogy vége vettessék a verettek garáz-
dálkodásának. 
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„EDISON" Mozi-Színház 
Feketesas- és Csekonics-utca sarkán. 
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Szenzációs sláger - műsor! ® 
Pénteken, szombaton és vasárnap mutatja be az 

bajnoki mérkőzését és az állami főgimnázium 400 növendékének 

Ezeken kivQI a teljes 2 órás sláger milsor! 
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Jegyek cstitőrtöktöl kezdve az Edison-
Mozi pénztáránál előre válthatók. 
Bővebbet a falragaszok. Telefon 759. 

Kész a hatmilliós 
városi csatornázás terve. 

— Sürgető fölirat a belügyminiszterhez. — 

(Saját tudósítónktól) Szeged város ál-
talános csatornázásának eddig főiként az esz-
ményi nivó eldöntetlen kérdése szegte útját. 
Azt a 'hatmilliót, amibe a csatornázás kerül, 
ísokkal hamarabb (lehet előteremteni, min* 
végre megoldani az eszményi nívó hosszú 
évek óta vajúdó ügyét. Jelenleg olyan Stá-
diumban van most a dolog, hogy a belügy-
miniszter döntésétől függ, olyan legyen aa 
eszményi nivó, minit ahogy a rekonstrukció 
idejében tervezték, vagyis, hogy Szeged 
mintegy sziget emelkedjék ki az őt környe-
ző sikságból, vagy pedig csak a városnak 
egy meghatározott részét kell föltölteni az 
árvizveszedelem elkerülése céljából. Ismere-
tes, hogy Farkas Árpád városi mérnök han-
goztatta először, hogy a város feltöltése nem 
szükséges mindenütt s éppen ezért esetleg 
milliókat dobna ki a város, 'ha egész terüle-
tét magasabbra emeltetné. 

Farkas Árpád javaslata a tanács Utján 
annak idején a közgyűlés elé került, amely 
el is fogadta. Kimondotta, hogy az eszményi 
nivót Farkas javaslata értelmében leszállít-
ja. A közgyűlés határozatát több városatya 
megfölebbezte s igy a döntés most a belügy-
miniszterre vár az eszményi nivó kérdésé-
vétó ; 

A legszorosabban összefügg ezzel a 
város általános csatornázása. A tanács kö-
rülbelül fé! évvel ezelőtt megbízta a esator-
zási kirendeltséget a tervek elkészitésével. 
A kirendeltség, amelynek Farkas Árpád a ve-
zetője, most készítette el a terveket s azokat 
holnap a tanács elé terjeszti. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a csatornázás munkálatait 
hamarosan meg is kezdhetik, mert addig, a 
mig a 'belügyminiszter az eszményi nivó kér. 
désében nem dönt, nem -foghatnak hozzá a 
részlettervek, valamint a részletes költség-
vetés kidolgozásához sem. Éppen ezért Far-
kas Árpád ma benyújtott jelentésében arra 
kéri Lázár György dr. polgármestert, hogy 
sürgesse meg a belügyminiszter döntését. 

A csatornázási kirendeltség a csatorna-
hálózat általános tervét a leszállított eszmé-
nyi nivóhoz alkalmazta. Egyben elkészítet-
ték az uj szegedi csatornahálózat általános 
tervét is, amely szerint az uj szegedi csatorna 
kiépítése 350,000 koronába kerül. Mindaddig, 
amig az eszményi nivó ügye végleg el nem 
dől, a tanács a terveknek csak kis részét 
valósítja meg, ami negyvenezer koronába ke-
rül. 

A balkáni háború tanulságai. London-
ból jelentik: A brltt béketá.rsa*ág felkérte sír 
EdwaT-d Greyt, Hogy a mostani Halkán Had-
járat tapasztalatai állapján, torj-essizett több 
fontos kérdést a Hágai biróság elé. Azt kíván-
ják többek közt az lángol -békeegyesAiletek, 
mondja ki a hágai békekonferencia, Hogy ae-
roplánok és légbaj-ók nemzetközi egyezmé-
nyek utján zárassanak ki a hadviselésből, 
miért ezek u j rémségeket jelentenek a civi-
lizáció -megcsúfolására. Egy további kivált-
ság, Hogy hadjárat lesetón ne iliéhessen keiresh 
kedelmiileg blokirozni az egyes országokat, a 
mi egyet jelent a kiéheztetéssel ós Hogy tilt-
sa el a hágai "békekonferencia a semleges 
vizeken, haid-i .kikötőik kivételével, a tenger 
alatt -robbanó aknák lefektetését, 


