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fegyverkezésre 'adott százmilliók, igazán 
nem nagy politikai bölcseség kell. Azt bi 
zonyára a legutolsó favágó is tud ja . De 
ha ugyanez a f avágó tud ja , 'hogy (két-há-
rom ellensége is leselkedik rá , sőt alka-
lomadtán életére tör, b izonyára utolsó ga-
rasá t is ráá ldozza egy revolverre , hogy 
sikeresen védekezhessék. A monarchia sem 
csinál egyebet akkor, amikor fegyverkezik. 
Nem sziivesen áldozunk a rengeteg had-
ügyi költségeikre, a kényszerűség előtt 
azonban, ;ha kelletlenül is, de meg kell ha-
jolnunk. 

Egy, a monarch ia ellen i rányuló szláv 
t á m a d á s szükségszerű bekövetkezése már 
szinte európai köz tuda t t á vált s ilyen kö-
rülmények között — szócsatázik az el-
lenzék. 

Szegény nemzet, mi lenne velünk, ha 
a ta lán nem is sokára ránk törő szláv szu-
ronyerdő ellen, az ellenzék szónoktr iásza 
(Andrássy , Apponyi , Vázsanyi ) szál lana 
sikra szónoklati műremekekkel?! 

Szegény haza, at tól ugyan elpusz-
tulna! 

Üldözik a s z e rb ,k a görögöket . Athén-
ból jelentik: Szalonikiből állandóan érkez-
nek a panaszok arról, hogy az uj szerb te-
rületen, különösen pedig Üszkübben üldözik 
a görögöket. Az odavaló hatóságok becsu-
katták a szaloniki üzletek iiszkü'bi fiókjait. A 
görög területekről érkező árukra nagy vá-
mokat vetnek ki. A szerb hatóságok a pa-
naszokra azt válaszolják, hogy csak szerb 
alattvalóknak engedhetik meg. hogy üzle-
tet nyissanak. Az idevaló lapok kifejezik azt 
a reményüket, hogy az iiszkübi hatóság a 
belgrádi kormány tudta nélkül cséiéhszik és 
óhaj t ják, 'hogy a két állam kerülje el a súr-
lódásokat. 

Gazdakongresszus Szegeden 
— A vasárnapi program. — 

(Saját tudósítónktól.) Ma vasárnap nagy 
gazdaünnep lesz Szegeden. A Homoki Sző-
lősgazdák Országos Egyesületének hivására 
egybegyűlnek a homoki szőlősgazdák az or-
szág minden részéből, hogy megbeszéljék a 
szőlőmüvelés s borértékesítés fontosalbb kér-
dését. A magyar homoki szőlőművelést az 
utóbbi években súlyos csapások érték; a ma-
gyar borkereskedelem végzetes válságokkal 
küzd. Ezeket fogja a mostani gazdanagy-
gyülés, — mely a városháza nagytermében 
délelőtt 9 órakor kezdődik — letárgyalni. 

A gazdagyülés első előadója Jablonov-
szky József kir. tanácsos, a m. kir. rovar-
tani állomás igazgatója lesz, ki a szőlőmoly 
elleni védekezés 1913. évi tapasztalatait ad-
ja elő s u'tmutatást ad a jövő évi védekezés-
re. A nemcsak Magyarországon, de külföl-
dön is közismert és közbecsiilésben álló 
szaktudós ezen előadása felette fontos a ho-
moki gazdákra nézve. A szőlőmoly annyira 
elterjedt a homoki szőlőkiben, ihogy a szőlő-
ket elpusztulással fenyegeti. Sokféleképen 
védekeznek ellene, de nem sok eredménnyel. 
Jablonovszky József ugy a rovartani állo-
máson, mint az állami telpeken egész nagy 
apparátussal már évek óta kísérletezik a 
szőlőmolykárok elhárítása végett s állítólag 
az idén már oly eredményeket ért el, mely-
nek alapján megadhatja most már az út-
mutatást a veszedelem eredményes leküz-
désére. Ugyancsak Jablonovszky József ki-
terjeszkedik szakelőadásában a gyümölcs-
fák kártevői elleni védekezésre is. Szegeden 
a gyümölcstenyésztés rohamos fejlődésben 
van s igy Jablonovszky útmutatásai igen ér-
tékesek lesznek gyümölcstermelő gazdáink-
ra nézve. 

A gazdanagygyülés második előadója 
Kecskeméthy Géza szőlészeti és borászati 
felügyelő, vincellériskolái igazgató lesz; ki a 
peronoszpóra ellen való védekezés 1913. évi 
tapasztalatait adja elő s ismerteti a forga-
lomban levő peronoszpóra elleni védőszerek 
összetételeit s értékét. Az utóbbi években 

annyiféle peronoszpóra pusztitó szert rekla-
rniroztak, hogy a gazda tanácstalanul áll, 
hogy a sok reklám közül melyiknek ihigyjen. 

i Pedig a forgalomba került szerek legnagyobb 
része értéktelen és hatástalan s kidobott 
pénzt jelent a gazdákra nézve. Nagy szolgá-
latot tesz gazdáinknak Kecskeméthy Géza, 
hogy a reklámszereket birálatban részesitl. 

A gazdanagygyülés harmadik előadója 
Gerle Imre dr., a H. Sz. O. E. igazgatója 
lesz., aki a homoki borok értékesítéséről s 
védelméről tart. szakelőadást. Az clíóbbi 
években a silány sikföldi borok mind homo-
ki bor cimen kerülnek forgalomba s tönkre 
teszik a jó homoki botok árait. De eláraszt-
ják az országot hamis dalmát borokkal is 
s tönkreteszik vele a magyar borértékesí-
tést. Az ezek ellen való eredményes küz-
delemre tesz javaslatot az élőadó. 

Minden egyes előadáshoz a jelenlevő 
gazdák is hozzászólhatnak. A hozzászólások 
ideje 5 percben van megállapítva. A hozzá-
szólásokra az előadók válaszolni fognak. 

A gazdanagygyiilésen Gerliczy Eetenc 
báró fog elnökölni s a földmivelésügyi mi-
nisztert Szandtner Ernő dr. képviseli. 

Az előadók és a miniszteri kiküldött 
szombat este 6 órakor érkeztek Szegedre s 
őket a H. Sz. O. E. kikiildöttsége fogadta. 
Este a Tisza-szálló termében a miniszteri ki-
küldött, az előadók és a gazdasági tudósitók 
tiszteletére szükkörü társasvacsora volt. 

A gazdwijgygyiUás déielöU 9 ómkáj-
kezdődik a városháza közgyűlési terméheh. 
A gazdagyiilésen minden érdeklődő megje-
lenhet. A gyűlés déli 12 óráig tart. A kon-
gresszus után gazdaébéd lesz a Tisza-szálló 
nagytermében. E gazdaebéden mindenki részt 
vehet, aki vasárnap délelőtt 10 óráig a H. 
Sz, O. E. hivatalában jelentkezik. Részvételi 
dij 3 korona, mely a jelentkezéskor lefize-
tendő. 

A gazdagyülésre már most sok vidéki 
gazda érkezett Szegedre s a közel vidék gaz-
dasági egyesületei és gazdakörei küldött-
ségileg képviseltetik magukat a szegedi gaz-
danagy gyűlésen. 

dott bennük. Sokszor a dijnokszolba kitágult 
köröttük és recsegő hangon kommandiroz-
tak, mint a kaszárnyában. A megrettent 
dijnokok szepegtek ekkor, mint a kétnapos 
regruták. Máskor azonban nagyon udvariais-
kodtak velük és arcukon kiragyogott a szé-
les mosoly, a szó pedig finoman, gondosan 
válogatva folydogált csucsoritott ajkukról. 
Balogh Ádám ilyenkor letette a t o l l a t . . . 

A legnyalkább őrmester azt mondta : 
— Nekem érettségim van és a hadna-

gyi vizsgát letettem. 
A szelid Balogh mindjárt magyaráz ta : 
— Inkább vagyok állami tiszt, mint ka-

tonatiszt. 
A másik főnök az őseit idézte elő: 
— A thasi előnevem egyenesen össze-

köttetésben van llhas árpádlházi vezérrel. 
Balogh Ádám, a készséges, elfogadta ós 

értékelte az oktatást ós majdnem ibusan 
mondta: 

— Magja van már csak a magyar ne-
mességnek. 

Az öreg dijnok igy alapozta, még min-
dig 'előrelátóan — ,az aggastyánkorra is 
gondolva — a dijnokállását ÓS a (huszon-
négy forintokért, ha jött a pillanat, vékony 
hangját megerőltetve dalolt is, amikor a 
harmadik, a legöregebb főnök megfeledkez-
ve a hivatali móltóságáról, az akták fölött 
rágyújtott a pattogó nótára : 

— Hullári, hullári, hullári, hu . . . 
Balogh Ádám ekkor inegriszálta a tor-

kát és visszadalolta a főnök énekét. 
Az öreg dijnok, miután ilyenformán kö-

rültekintően berendezkedett e földi életre, 
meghitt perceiben, otthon a tejesköcsögök 
mellett kicserélődött. Ábrándozott és vágyai 
egy sóvár gondolatban találkoztak. A lelke 
mélyén már rég pihent egy álam, mely 'ha 
fölrepült benne, kárhoztatta a szemeit és a 
merengő dijnok — mint a ritka válságos pil-
lanatban mindig — reszkető kezeivel meg-
simogatta nagyon magas homlokát. 

Ábrándjainak szines pillangói 'egy ci-
linder kalapot hoztak feléje, egy cilinder ka-
lapot, mely fényes, bársonyos és a fején le-
gyen . . . 

Lelkének 'békés ringatózását ez az egy 
gondolat verte fel, ha a különösebb boldog-
ságról, életének örömeiről képzelődni mert 
és ez az érzése annyira fanatikus volt, hogy 
hirtelen, mindennel leszámolt természete, itt 
megbukott és hinni, bizni tudott a fényes-
kedő, bársonyos cilinder eljövetelében . . . 

Szelid életének szépséges koronája va-
lóban eljött és rászállott a fejére. A fillérek 
elszánt kuporgatásával eljutott a nagyszerű 
állomáshoz, megvette a cilindert. 

Tavaszi reggelen történt, amikor elő-
ször sétált vele az utcán. Vasárnap, ünnep 
volt . . . 

Ahol ő ment, az utcák szélén illatoztak 
a hársfák, fölötte a kék mennyország szelid 
napsugarakat bocsájtott alá, az aszfalt tisz-
ta, egy kissé nedves volt és friss, kedves kö-
rülötte minden: a levegő, a (házak, az om-
nibuszok, az ünnepi ruhába öltözött embe-
rek, minden. Balogh Ádám könnyed lépe-
getéssel ment e tavaszi reggelen, a hivata-
lába . . . 

A cilindere alatt zsongtak a gondolatai, 
tarka-barka ötletek rajzottak a fejében. Ar-
ra gondolt, hogy aki a cilinderére ránéz, a 
fényességtől meghökken, belétüz a szemébe, 
hirtelen rnegnyilik és észreveszik, kicsoda 
Balogh Ádám, akivel eddig senki sem törő-
dött . . . Aztán ugy érezte, 'hogy a fején olyan 
a cilinder, mint egy nagy mágneserő és a 
puccos asszonyok, uri lányok csudálkozó 
tekintetükkel mind hozzáverődnek, ellent-
állni nem t u d n a k . . . Majd mikor már a hi-
vatal elé jutott, végigfutott a testén az iz-
galmas érzés, hogy a cilinder emelkedik 
fölötte, a feje tolja fölfelé, a dereka meg-
nyúlik, a lába megfeszül, m e g n ő t t . . . 

És belépett a dijnokszobába. a cilindert 
az ajtóban sem vette le a fejéről. Balogh 
Ádám maga köré nézett — a főnökök letet-
ték a t o l l a t . . . Rámeredtek Balogihra és a 
vén dijnok kigyulladt arccal ott vesztegelt 
a küszöbön. 
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