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mestert, hogy van-e tudomása Rónay Jenő 
kinevezéséről1. A polgármester a következő-
ket mondotta: • > 

— Én is csak az esti lapokban olvas-
tam ezt a hirt. Hivatalosan még nem érte-
sültem róla. Egyéb mondani valóm erre vo-
natkozólag nincsen. 

K ALE ID Q5ZKOP 
Szeged, augusztus Ili. 

(A cigaretta elégiája.) Olvastam az újság-
ban: Magyarországon, idén januártól áprili-
siig millióval ós tírzamlHóval és meg sokszorta 
többel kevesebb cigarettát szittalk át füstté az 
eanlberttársaim, minit bármelyik más előző esz-
tendőnek uigyanelklkoria daoiaíb ideje alatt. Szi-
vart IÍS kevesebbet szívtak, ezen azonban csöp-
pet sem csodálkozom. Szivar a bankdirelkto-
rokraalk és ibbrzésiöknek való, barakdirektor és 
fulladtak ibele a legutóbbi hosszú, nagy eső-
íbőrzés pedig ma miár igazán naigyon bevés él 
ebben .az országban, aranyi sdk pusztult el a 
balkáni véres háborúban, aranyi sokat sodort 
el a gazdasági válság ciklonja, annyi sokat 
temették el a hulló papirosok, .annyi sokan 
zésieklbe. Pipadohányt is kevesebbet szívtak, 
azonban éin ezt is megértem. A pipa, ami a 
dohányt fogyasztja, a magyar paraszt szá-
jából lóg le éjjel-nappal. A magyar pairaszi 
'kivándorolt 'Amerikába, magával vitte a pi-
pá j á t is és most amerikai ddhány ég a száj-
ból kinőtt pipában. 

De Ihogy cigaretta, íbogy te is a két test-
véred sorsára jutottál! A két testvéredére, a 
kivel aranyi közösséged nincsen, mint arany-
nak a rézzel, vaigy a midiinett-nővérnek a. ko-
kott á, aranygyűrűs , szép ruhá jú ktíkottá vált 
nővérrel. Te hófehér ruhás, illatos testű, ara-
nyos hajú , könnyű k:is teremtés, aki után ugy 
szomjúhoznak az ajkaik, mint ambrózia, és 
nektár u t án .a görögök, vagy egy korty tflz 
után a heringgel vallatott cigányok. Cigarett, 
kinek füst jéből keiül ma ki miniden illúzió, 
kinek parazsában ott izznafk a decens és de-
kadens költőik vágyra! egyaránt, kinek szür-
ke hamujába lát ják bele festők a legpompá-
sabb, legtaxlkáibb színeket. 

.Egyedüli ikis jószág, ami vadidegen em-
bereiket nnegazóliititiattál egymással: „Szabad 
tüzet kérnem?" — „Parancsoljon!" Közelebb 
hoztad .a grófot a tr iérs ótatlhoz és a proletárt 
a tőkédhez, mint mindan vallás és minden szo-
ciáldemokrácia, Durva, hosszulhaju oláh pa-
raszt .magálilt szekerével a kocsiúton és le-
szállt .a .magas deszkáról, hogy szál gy.ufát 
adjon a gyalogos vándorlegénynek, ha. alvó 
cigarettát lá to t t a szájában. Drága kis Mezo-

nokra bátorító jel volt, ha a bájos idegesen 
szorította a megfordított cigarettát a hü- , 
velyktujj és a mutatóuj j rózsás begyei között. 
„Szabad tüzet kérnem?" — „Parancsoljon!" 

Az érettségit nem vágytuik annyira .a sza-
badságért, nem annyira a sétapálcáórt és ká-
véházért együttvéve, mint .teérted, ó cigarett. 
Az első, titokban., Ibezárt ajtók mögött lopott 
csók1 neim volt olyan édesi, mint te, első sza-
bad ég alatt, ország-világ érdeklődése köz-
pontjában tett ügyetlen szippantás. Boldog-
ság, nyugalom, élvezet négy krajcárért . 

És most? A fogyasztási statisztika tudó-
sai azt mondják, hogyha a jövő évek reád 
.nézve ugyanolyan kedvezőtlenek lesznek, 
mint az idei, rövidesen csehben fogsz hagyni 
bennünket és reánk maradék rajongóidra uj-
jal fognak mutogatni modernebb bálványok 
rajongói. IMiért hagysz ott bennünket? Ne-
heztelsz, mert amlnyiiszor rosszak voltunk hoz-
zád? összcharapdáltur.lk? Eldobtunk a pisz-
kos .aszfaltra? Vagy mégy a szerencsétlen tö-
rökök útára, alkliiknek pedig egyedüli emlékük 

, voltál bivatva. lenni i t t Európában, ahová ve-
lük, az ő oltalmuk .alatt jöttél be? 

Avagy nincsen péniz már cigarettára 
sem?! 

D e n i k ó ü a r s 
szivart, ciga-

rettát, ált. jövedéki és különlegességi 
gyártmányokat árusit a DENiKÓ részv.-
társ. főraktára Szeged, Kigyó-u. 6. sz. 

(Fried-féle ház) 

E D I S O N 
m o z i S z í n h á z . 
• • • • • • • • • • • • • • 

FEKETESAS- ÉS 
CSEKONIGS-UTCA 
SÁRKA(Í,w. 

Augusztus 17-én, vasárnap 

Bűnös éjszakák. 
ASTA NIELSEN 
3 felvonásos sláger-drámája. 

Pathé-hét. Természeti. 

Dráma az ászáéi járjon. 

í )ú 
Dráma. 

uczi bácsi mint rendőrfőnök. 
Humoros. 

iSzepi megvágta az uját. Hűitiofos. 

Heiyprak: Péhofy 5 K, páhol székiK,í.hely 80 f., II. hely 60 f., III. hely 30 f„ katcnsk ésgyeim£kek20fillert fizetnek, 

Hétköznapokon d. 
u. 5, vasár- és 
ünnepnapokon 3 
órátólfolytatólag 

Szegeden és a környéken 
kielégítő a termés. 

— A szegedi gazdasági felügyelő jelentése — 

(Saját tudósítónktól.) A közigazgatási 
bizottság ma délután tartott ülésén. Bagáry 
Kálmán szegedi gazdasági felügyelő részle-
tes jelentést tett Szeged és a környék ter-
mésviszonyairól. A jelentés szerint a termés 
eredménye kielégítő és kedvezőnek ígérke-
zik az őszi termés is. Különösen meglepetés-
szerű ez azért, mert az áprilisi fagy, meg a 
hosszantartó tavaszi és nyári esőzések után 
maga a gazdaközönség is áldatlan esztendő-
re számított. Amint azonban a jelentésben 
olvasható, sem a fagy, sem a sok eső Szeged 
környékén korántsem tett annyi kár t a ter-
mésben, mint az ország más vidékein. Egye-
dül a gyümölcsös kertek szenvedtek nagyobb 
•kárt a jégverés és eső miatt, .aminek a hatása 
a gyümölcspiacon erősen érezhető is, két-
szerte drágább a z idén a gyümölcs Szege-
den, mint tavaly. A gazdasági felügyelő hi-
vatalos jelentése igy szól: 

Tekintetes Közigazgatási Bizottság! 
Szeged város mezőgazdasági állapotára 

vonatkozólag van szerencséim a következő-
ket jelenteni: 

Eltekintve .az egyes elemi csapásoktól, 
ugy mint az áprilisi fagy 'kárától és a Ti-
sza folyó kiöntésétől, az összes termények 
igen kielégítő terméseredményt adtak, vagy 
azzal kecsegtetnek. A folyó gazdasági évben, 
az őszi kedvezőtlen időjárás, a szegedi szán-
tóföldek legnagyobb részének tfzen időjá-
rásra kedvező összetételénél fogva nem 
hátráltatta a szántó-vető munkálatokat. Az 
őszi vetések jól és kellően megmunkált ta-
lajba kerülvén, szépen kikeltek és jól meg-
erősödve mentek a télbe. Az áprilisi fagy 
kárt okozott ugyan a gyümölcsfákban, de ez 
nem volt olyan mérvű, mint azt az első ije-
delemben gondolni lehetett. A mostani nagy 
és folyton tartó esőzések sem annyira ká-
rosak Szegeden, mint más vidékeken. 

A buza általában jó termést adott, sőt 
sok helyen kitűnő, igy összeszék. Fehértó, 
Szatymaz területén 14—16 mm. termések is 
voltak az átlag a város területére nézve 9.6 
mm.-ra tehető holdanként. A minőség is meg-
felelő, súlya 78—80 kg. 

A rozs, mely Szeged környékén igen 
jelentékeny termény, szintén eléggé sikerült. 
Voltak nagyon jó, .de gyöngébb termést adó 
területek is. Az átlag 8.5 mm. 

Az árpa 9.4 mm. átlagos termést adott, 
a szemek bár súlyosak, de fakók. 

A zab aratása jórészben be van fejezve, 
szalmája igen hosszú, termés átlag 8.3 mm. 

A kapás növények i^özül a tengeri 
szépen fejlődik, bár a meleget nélkülözi, be 
nem érésétől ,a szegedi talajon nem kell tar-
tani. A takarmányrépa igen szép és nagy ter-
mést Ígér. Csak a burgonya nem sikerült 
kellőképen, gumói rothadásban vannak, ám-
bár Nagyszéksó, Feketeszél és Rösz'ke-Szt.-
Mihálytelek kapitányságokból érkezett jelen-
tések szerint kitűnő. 

A kerti vetemények szépen fejlődnek, 
érésüket azonban a hűvös, esős időjárás hát-
ráltatja. • > i , 

Takarmány van elegendő. A legelők is 
eléggé füvesek. 

Szőlőben szórványosan a bogyó-pero-
noszpóra, jévverés és fakó rothadás okozott 
kisebb-nagyobb károsodásokat. A hiányosan 
kézéit szőlők pedig jó termést ígérnek s igy 
átlagban közép és jó minőség remélhető. 

Gyümölcs. Sok gyümölcs rothad a fán, 
az almából és körtéből a termés kielégitö 
volt, sőt helyenkint jó termés is várható. -

A jelentést a közigazgatási bizottság tu-
domásul vette. 


