
10. DÉLMAGYARORSZAG 
— Szeged — megyeszékhely. 

Mig a város .közvéleménye erőteljeseb-
ben sürgeti Szegedimegye megalkotását, 
addig a belügyminisztériumban elkészítet-
ték a vármegyék uj beosztásának terve-
zetét, mely azt a rendkívüli meglepetést 
hozza Szegednek, hogy Csongrádmegye 
székhelyét áthelyezi Szegedre. A terve-
zet szerint Csongrádmegye a mainál jó-
val nagyobb lenne, Torontúl- és Bács-
megyékböl kapna ujabb részleteket. A 
kormány reformjairól az Esti Újság aif 
elsőnek bírt. Esztendők óta, valahány-
szor a 'közigazgatási reform terve szóba 
került, megsürgették az illetékes tényezők 
a váümiegyók mai beosztásának reform-
ját. A mostani vármegyei beosztás tör-
téneti alliakulat, azonban már alig felel 
meg a mostani fejlődésnek. Egyes vár-
megyék túlontúl nagyok, mások igen ki-
csinyék; az adminisztráció aimott nehéz-
kes, itt tul drága. A vármegyei székhe-
lyek gyakran kiesnek a forgalomból, 
messze vannak a vármegye községeitől, 
a törvényszékek székhelyei sem minde-
nütt azonosak a vármegyéikével. A köz-
igazgatási reformmal akarták mindenkor 
a vármegyék uj beosztását is megcsinálni. 
A tervezet elkészült, de a kormány mégis 
elállott tőle. Mellőznie kellett az uj beosz-
tás megalkotását három óikból. Először 
azért, mert a választókerületek uj beosz-
tása a régi rendszer alapján történt, má-
sodszor, mert a közigazgatási reformot 
még a választás előtt meg akarják alkot-
ni, — a megyék át for mállás ára pedig idő 
keli — harmadszor pedig, mert az uj be-
osztás költségeire nincsen pénze a kor-
mánynak. A vármegyék közigazgatásáról 
készült törvény első szakasza ezért tart-
ja fönn a mai beosztást, de gondoskodik 
egyúttal arról is, hogy a törvényhozás-
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naík módja lesz ezt bármikor megváltoz-
tatni. A kormány élni is akar a fölhatal-
mazással s a reform életbelépése után 
megcsinálná a vármegyék uj beosztását. 
Az uj beosztás legfőbb élve az volna, 
hogy lehetőleg egyforma nagy megyékből 
álljon az ország. Éppen ezért egyes járá-
sokat más megyékhez csatéin a, vagyis 
az egész országot új ra beosztaná. Min-
den megyeszékihelyen törvényszék is vol-
na s minden állami havatal egy városban 
helyeződnék el, hogy a hatóságok között 
minél teljesebb legyen a kontaktus. A bel-
ügyminisztériumban az egész uj beosztási 
tervezet elkészült. Eszerint Csongrádme-
gye uj székhelye Szeged lenne; Pestme-
gyét két részre osztanák s a déli résznek 
székhelye Kecskemét. Bácsmegyíe északi 
része Szabadka székhellyel: uj megyévé 
alakul. A terv megvalósulásával termé-
szetesen az egész megyei beosztás át-
szervezése is vele járna. A mai 63 me-
gye helyett csak 56 maradna, ami lénye-
gesen Olcsóbbá tenné a közigazgatást. 

— Vén András nyugalomban. A király 
Vén Andrásnak, a szegedi Ítélőtábla elnöké-
nek nyugdíjaztatása alkalmával a magyar 
nemességlet adományozta, nyiraljai előnév-
vel. Megengedte a király, bogy Vén András 
törvényes utódai is viselhessék a nemesi 
előnevet. 

Szász Zoltán. Egy modern, monoklis 
Szókratész ez a miindig érdekes és mindig 
egyéni za.rnatu magyar iró, akinek agorája 
a ká/véházi asztal és az ujságthasáb. A mo-
dern életet figyeli, a mi vajúdó és forrongó 
korunkat, a kissé (hisztériás és kissé amerikai 
izi'i nagyvárosi világot és a mai B u d a p e s t -
nek éppen olyan jól ismert, tanítója, és neve-
lője a tollával, mint az egykori Athénnek a 
törpeorru bölcsész volt az élőszó erejével. 
Szász Zoltán pályatévesztett filozófus, aki a 

végső okok és a lét és nemlét kérdései Irt' 
lyett a modern élet reális, sokszor ki>' 
nyesnek látszó problémáival foglalkozik, eP 
pen olyan szeretettel, éppen olyan filozóu® 
érásszal, mint hajdani élődéi a különifék Ív 
gikai kategóriákkal és metafizikai ideákká-

• - .>KI 
Mindamellett Szász Zoltán az az iro, 1 

bármily tá/volálló vagy bármily csekélyt' 
nek látszó témát vesz tolla hegyére, mind® 
megfogja az olvasót, sőt sokszor 
érdekel azzal, ahogyan elmond /valami*- _ 
ebben vérbeli újságíró, a 

te.uiporament.imia-
náil ifogva az, mint ahogy filozófus az ©*nie 

jéiiek természete szerint. A mai uíjságii'®'3 

lomban, amely a magyar irodalmat Bia 

szinte egészen magálba olvasztja, különce0 

miegbeesülendők Szász iZoltán írásai, aI,1« 
lyek az egy idő óta szinte járványszerü han 

gulatos cikkek meglehetősen modoros és 
szinü tömegéből sajátos m o n d a n i való,m® ' 
és egyéni állásfoglalásukkal megl©k©*°scn 

kiválnak. Szász Zoltán a • társad a lomfilo?©' 
fns, a színházi kritikus és a novellista 
séges világföl fogással és egyéni stílussá' 
lientkezik. Nagy könyve a szerelemről ug>" (VILI' 

n 

LENT & 
azokat a centrális élet igazságokat han 
lyozza ős bizonyítja, mint mcst meg.H 
novellás .könyve, a Séták a f i i g g ő k e r t h r á . • 
az iró, akit a felületes olvsó olykor ta ^ 
cinikusnak vagy legalább is blazírtnak ^ ' 
a lelke mélyén, a szive és az elméje sz©11 

egy lelkes, komoly, mondhatnám *lU „ 

valók, hogy megvalósuljanak), 
"yos optimista és utópista (az utópiák a®8 

aki őszi"'1' 
bittel éis erős meggyőződéssel küzd apró 
keiben és nagy könyveiben "egy eljőve"'10 

boldogabb és szebb társadalmi rend ér 
ben. 

•DEKÓ-
(i) 

- A szegedi müvészhíz. Régóta va. 
sokszor megsürgetett kérdés kerül » 
ten a nyilvánosság elé, alota 

ván, hogy ő nem merte a pénzt felajánlani, 
de azt ajándékul adta. 

Megüzente Georgette ennek a magyar 
barátunknak az után, hogy nagyon jól 
megy minden. Ö már nem is törődik a for-
maságokkal, csak épen a báró akar ja bevál-
tani az igéretét; mindenáron el alkar válni 
a feleségétől ás Moriette-nék apja akar lenni, 
mert tudja, bogy Georgette-t a legjobban ez 
a folt bántja. 

Néhány esztendő múlva a legelőkelőbb 
párisi nevelőintézet közelében laktam és ak-
kor volt alkalmam Georgette-t, aki egy kö-
zeli intézetben helyezte el Mariette-1, ura-
sági fogatában köszönteni. Semmi jele a ke-
vélynek, mintha a régi szoros barátság egy 
percig sem szűnt volna meg, kiszállt a ko-
csijából, beszámolt minden legaprólékc(>abl> 
dolgáról. Nagy megilletődéssel parentálta el 
a nemrég elhunyt divatárusnő ex-ifőnö'knő-
jét, akit mcst már második anyjának neve-
zett. .Elmondta, hogy a báró rém módon pa-
zarolja az amerikai hölgy millióit, mert más-
kép nem tud boszut állni feleségének azon a 
csököpyösségén, hogy nem adja beleegyezé-
sét a /válásba. Georgette azonban a zseb-
pénzének a java részét a takarékba viszi. 

Két vagy bárom esztendőn át állandóan 
értesültem dolgairól. Mindig a kis leánya 
jövője lebegett szeme előtt. Egyszer aztán 

fölvetettem a kérdést, vájjon kötött-e már 
életbiztosítást leánya érdekében. Az eszmét 
nagyon megköszönte. Tudta/m, bogy nagy 
összegről lesz szó, tehát egyik szűkölködő 
barátunkat ajánlottam föl az üzlet közveti-
tésére. Barátom, mellesleg említem meg, gyö-
nyörű álláshoz jutott ezen a réven. Arai szin-
tén megörvendezte Georgette-t. 

.Hét-nyolc esztendei boldogság után új-
ból jelentkeztek a felhők. 

Az amerikai milliárdosra) megunta férje 
garázdálkodását és azt a legérzékenyebb 
módon adta férje tuidtára, amennyiben el-
zárta előle pénzforrásait. Azt még eltűrte 
volnia, bogy férje lapáttal hajigálja az ara-
nyakat, az sem bántotta vc/lna különösen, 
bogy kedvese van a férjének, azt azonban 
már nem tudta elviselni, bogy az egész vi-
lág tudomást szerezzen arról, hogy .férje 
eeu'k akkor jelenik meg az ő fejedelmi lak-
osztályában, amikor pénzre van szüksége és 
hogy szinte kikürtölje házasságuk színleges 
voltát. Visszautazott az ó-hazába és szigo-
rúan csak azt az apanage-1 utalta ki, amely 
a férjét szerződésileg megilleti, de ami a bá-
rónak tulajdonképen még szivarra sem .volt 
elég. 

Néhány hónappal később értééit©/* 
tiam egy vidéki városból, alblból a ]0pe-
ból, ahol Georgette hat hónap előtt ü j^t 
dett; az értesítés egy ottani közjegy20 ' , 
éls Georgette halálának hirét hozta. ^ 

(Megismertük a végrendelet egy©s . j ^ 
jaiit és megtudtuk, hogy a negy©''1 ^ f r 
életbiztosításon kiviil még jóval tob 
kii készpénz és értékpapírok maradta 
ríette-re, j. pe-

Megtudtuk azt is, bogy a gyerl.1£bodilc 

vel.tetéséről a legrészletesebben S°n Qiioe 
a végrendelet, azt is .megtudtuk, '1!>!í>

oí)1ido'' 
gette miaga oltotta ki az életét és ugy •>• ., 
tuk, hogy csak azért letit öngyi | k° s joeR* 

el' -7 --O^ W „ » UTA/LL LT IIL UJ.6J-- .BIHÉL 
félt, hogy a leánykája v a g y o n k a j a ^ ^ 

használhat valamit ő maga, de tJa1© ^pgy 
könnyebbén következtethettünk jí-
Georgette azon félelme, lnogy a kötő© -^g-
ja.it nem képes ,még 15 éven át fi®6*3 t ^ n f 
érlelte benne azt a 'vágyat, hogy a , 
vagyis a biztosítási összeg esedékes^ 
Ezt el is érte. egfr 

De azt a rejtélyt már nem [(|0tt 
künk sem megfejteni, bogy miért tm^ ^ f 
hideg száimitással .megválni attól, a ^ 
nyira szeretett és magára h a g y 3 ' / ^ 
több volt, mint a saját élete: — " , 

Beszédes GU° 

kerthelyiségében 
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