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maróknak és azok vezetőinek felsőbb helyett 

meglegyen az erkölcsi tekintélye. 

Nem elégséges, hogy a kamarák esetleges 
versenytárgyalások hirdetését, hivatalos he-

lyiségük hirdetési tábláján kifüggesztik (ugyan 
ki megy oda azt elolvasni) hanem szükséges, 
liogy és ezt igen fontosnak tartom, amennyiben 

a versenytárgyalás különösen olyan munkáról 

iss zólna, aminőt, a kanmi\t kerületében lé\vö 

iparosok elvégezhetnek, hívja fel az iparosok 

figyelmét a versenytár gyalusra és lia: az illető 
jelentkező iparos, ínég gyengének érezné ma-
gát a munka kivitelére, buzdítsa, 'bátorítsa őt a 
kamara. Különösen fontos, hogy a ka'mara ke-
rületében épülő munkák, a kamara kqrületbeU 

iparosokkal végeztessenek el. Ez abszolúte nem 
ütközik nehézségbe, mert a vállalati összes 
munkák, nyilvános versenytárgyalás alkalmá-
val rendszerint egy fővállakozónak adatnak 
ki. Már most ha ezen vállalkozónál az iparos n 
kamara ajánló levelével jelentkeznék, vasry a 
kamara közvetlen felhívja figyelmét az illető 
iparosra, szinte lehetetlennek tartom, hogy 
egyen!ő árajánlat mellett ne a kerületbeli 'ka-
mara iparosát biz.za meg a munkával. Meg-, 
iepyzem, a kamara a fél-széf,itására eddig í,s 
készséggel állított ki az erre érdemes iparo-
soknak megbízhatósági bizonyítványt. De .to-
vább megvek, mintán a kamaráknak különben 
is már előzetes tudomásuk vau a verseiivtár-
gyadások megtartásának' idejéről, aiánlalosí 
lenne, ba a kamara minden roncs esetben feh_ 
hívná az tóető város, építtető község, állam-
építészeti vagv más hivatalok figvelmét arra 
Tipgv különö«e!> az, ioari munkákat a kendet-
béli iparosokkal készíttessék, de hiszen ez a ki-
kötés. már a páCvá'/isti feltételekbe is felvehető 
Tenne, amedy körülmény .nem ütközik a köz-
szállítási szabóiuokha sem és ha mindez meg-
történnék. nem következnének be olv sajnálatos 
esetek, mint Szegeden megtörténlek, hngn az ni 

felső ivariskola eo>'rs inarri munkáin, dacára 

annak. honn a város az építkezéshez inpven 

telket és ha jól tudom, mintegy nyolcszázezer 

korona készpénzbeli hozzájárulást adolf. dacávn 

annak, hogy Szeneden azokra a munkákra ki-

váló iparosok állapok rendelkezésre és darára 

annak, honn ebben az vauban a szeaedi iparo-

sok tesfületilea van a város polaármestarénél 

mint a szeaedi kereskedelmi és iodrkamaránál 

eljártak méais más városbeli iparosvak ad-

ták ki. Megjegyzem, hogy az ajánlati árakban 
különbség alig ve.lt. 

A kamaráknak tehát okvetlenül és feltétle-
nül fenn kell az érintkezést és összeköttetést 
tartani, különösen a nagyobb városok hatósága 
val és oda kell hatni, hogy ezek építkezéseiknél, 
különösen az ipari munkák kiadásánál lehető-
leg a kamara szellemében járjanak el. Hogy 
mily nagy mértékben van erre szükség, bogy 
mennyire kell úgyszólván nevelni, kitanítani a 
városok hatóságát, hogy legyen az ipar iránt 
helyes érzékük, nem kell messzire mennünk, 
elég szomorú adatunk és tapasztalatunk van 
az ország második városánál. 

Hasonló értelemben kellene eljárni s inten-
zivebb összeköttetést fenntartani a kerületbeli 
nagyobb városok ipartestületeivel. Etiőll, tek. 
Kamara, igen sokat várok, mert ha meglenne 
a kamarák, ipartestületek -s iparosok közötti 
szoros összekötő kapocs, megtudnák egymást 
érteni és értetni, az iparososztályt, hogy ugy 
mondjam egy kalap alá lehetne hozni, mert hát 
érdekeik közösek, Istenem, mi mindent lehetne 
elérni. Ne kerülnének sem a törvényhatósági 
bizottsági tagok közé, de még az országházba 
sem olyan egyének, akiknek ott helyük igazán 
nincs. 

IA beadvánnyal, Wimmer Fülöptől nyert 

, információink szerint a legközelebb a kamara 

egy szűkebb bizottsága fogllakozik. 
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Apró történetek. 
— Régi Idők emlékei. — 

Lipcseg Ádám idejében a bohém-tanya a 

régi „Hungária" szálló földszinti helyiségében 

volt. írók, újságírók menedékhelye volt a lo-

kál it-ás, amelyet elneveztek „Zóna-akadémiá-

nak." Pósa Lajo.s meghitt baráti körben itt 

olvasta; fel népdalait, a remekbe készült 

„Apró történetek" cirnü ciklus verseit, Bankó 

Pista itt mutatta be a lelkéből fakadt népdal 

szerzeményeit s a többi bohém is itt találta fel 

mm lik assá gálriafe' termié ékeit. A „Zóna-lak'adé-

miá"-nak sok kültagja is volt, akik nagy elő-

szeretettel látogatták a Hungá'fia-beli helyisé-

get, amely estelenként hangos volt a vidám-

ságtól, a pajkos jókedvtől. A kültagok sorába 

tartozott a városi mérnöki hivatal egyik tiszt-

viselője, bizonyos nevezetű Kása, ki estéről-es-

tére megjelent egy csomó verssel és megball-

jgatást kért. Meg is (hallgatták, de a törzstalgok 

mindjárt tisztáiba jöttek azzal, hogy 

eszelős emberrel van dolguk. Szegény Kása 

egyre szállította a verseket, mert mint mondta, 

költő akar lenni. A bárgyú akaratot fejlesz-

tették benne és egy szép napon kimondották 

a szentenciát, hogy csak az esetben fogadhat-

ják cl költőnek, ha leteszi a költői vizsgát. A 

költő-vizsga estéje elérkezett és Kosa feketé-

ben jelent meg a vizsgáló bizottság előtt. Sza-

valtattíik, írattak vele verseket és vagy egy 

órán keresztül kino-ztálk a verejtékező jelöltet, 

míg végre a bizottság elnöke: Lipcsey Ádám 

küknépdtia az ítéletet: KöHészettanfcól megfe-

lelő, ám ia rögtönzés-tanból 'megbukott, egy 

esztendő előtt ujabb vizsgára nem boesájt-

liafó... 
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A ..Zóna-akadémiának" tagja volt Krikkay 

Gusztáv is, akiről a napokban olvastam egy 

hírt, hogy a lipótmezei téholydáhól a Schwart-

zerbe szállították. Krikkay vegyesen irt Verset 

és prózát, sőt egy kötetet is adott ki, amely 

Szegedről szólt. Egyik szakasza «z állami Lo-

rödáról zengett éneket és ebben a következő 

passzus foglaltatott: „Kórodában születni szép 

és nagy gondolat." Krikkay világszellemnek 

tartotta magát, aki belelát az egész világűrbe, 

írig a szinke átlag széliéinek1 esak az orruk 

hegyéig látnak. Magán kiviil cs-ak egy írót is-

mert (d és pedig Shakespearet. Folyton idézett 

Shakespeare müveiből, de mindig hibásan. A 

shakespearei sorokat a saját gondolataival 

keverte és éhből a keverésből furcsaságok ke-

letkeztek. Én és .Shakespeare, Shakespeare és 

én, ezt hajtogatta folyton, míg végre Csoór 

Gáspár vitába ereszkedett vele és kimondta 

a nagy vádat, bogy Krikkay nem is ismeri 

Shakespearet. A Világszellem irtózatos ha-

ragra lobbant, majd felsorolta Shakespeare 

színdarabjainak ciniét, a sonettjeit és üvöltve 

hangoztatta, liogy Shakespeare csak neki irta 

müveit. 

— Ezt nem vitatom — ugratta Csoór —, 

de ha ugy ismeri Guszti bácsi a másik világ-

szellemet, honnan van az, hogy a legkiválóbb 

alkotását, amely igaz ugyan, hogy csak töre-

dékben van meg, nem ismeri? 

— Ali l ehe tne az? i 

— A gorilla-tánc. 

Azóta Guszti bácsi folyton a gorilla-tánc 

cimü drámai töredéket kereste és még most 

sem talált rá a szomorú emberek szomorú 

birodalmában 

Verdun körül komolyra fordult 
a helyzet. 

Rotterdam, május 27. A Times párisi 

jelentése szerint a németek ama kísérletük-

nél. Ihogy a franciáknak la Mort Homtne te-

rületén levő fő állásait keletről körülfogják, 

két hadtestet küldtek hatóba. A németek 

rendkívüli eltökéltséggel harcoltak, de az el-

ső riapoin a franciák záráttizében nem tud-

tok előnyomulni. -Másnap láng<ve'tők és fojtó 

gázok (segítségével .sikérült nekik a M-ort 

Houriimetól nyugatra előretörni. Miután a 

németeket néhány óra múlva újra elűzték, 

a Mort Hoimme és a Maais között ismét tá-

madtok és megvetettek a lábukat Cumiérek 
faluban, amelyet g>án$őkal 'és szuronyok-
kd vívott nehéz harcok irtán 'elfoglaltak. Ez-
után hétves rohamok következtek, iamelyek-
kel a németek az előretolt árkők égy részéi 
meghódították. 

Rotterdam, május 27. Az Echó de Paris 

kijelenti, hogy a németek offenzívája a Maaé 
batpéftján komoly fordulatot vett. A l'ap 

igyekszik (megnyugtatni :a kozöhségtet, hogy 

a franciákinak Sikerülni fog a német rohamot 

feltartóztatni. 

Hervé különvéleménye a békéről. 
Amsterdam, május 27. Hervé a Victoire-

ban azt inja, Ihgoy még abban az esetben is, 

ha (Németország visszaadná az ellljóditott 

teriiletéket, azt mondaná, hogy lehetetlen 
ma <a békekötés. Mert Iha az antant most 

békét kötne, elengedhetetlen kellene hogy 

legyen a központi szövetség felbontása, 

melynek fenmaradiása állandó háborús (ve-

szedelmet jelent iaz antanttó és az emberi-

ségre. Bármily érthető emberi szempontból 

a béke vágya, az emberiség érdekei kívánják 
ma a Iíáboru folytatását. A 'béke vágyát el 

kell nyomni magunkban. iNeto szabad meg-

engedni, Ihogy a békehírek túlzott mérték-

ben izgassák a közvéleményt, mert ennek 

csiak káros következményei lőhetnek. A 

francia szocialista vezér cikke érthető fel-

tűnést keltett a békésebb hajlamú párthívek 

körében. 
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