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adóvallomást. Elég íxagy a Jcocsi és a fejed, 
ejíér htrunc. Ezekből meg lehet pontosan 
tudni, Ha ugyan polgári becsületükre pon-
tosan bevallották, hogy kinek mennyi az 
évi jövedelme. A liadseregszállitókét innen 
különösen rtteg lehet tudni. A közvetítőkét 
neinkalQiiben. A mészárosokét és hentesekét 
egészen pontosan. Itt tudhatjuk meg, hogy 
a váxosháza nj portása mit fizet. 

Miután kabátos ember tízezer koronán 
alól ma meg nem élhet: az összes állami, 
városi és rnagánhivatalnokokat az ingyen 
kezelendők sorába kehenc osztani. De ugyan 
akkor meg kell vizsgálni a bankok hadi-
kölcsön törzskönyveit, hogy ott hány tíz-
ezer koronájuk van bejegyezve? E törzs-
könyvek szintén kinyomtatandók, s-zltosz-
tandőh, a kocsiban áttanu'andók. s esetleg 
a goromba kocsis fejéihez vásdandók. 

A szegények csak szegénységi bizo-
nyítvány alapján élvezhetik az orvosi ta-
nácsok ingyen áldásait, ily bizonylatot csak 
egy ágygyal és tizennégy gyermekkel biró 
csatádapa kaphat, s ha nincs rokonságban 
sem a Holzerekkel, sem a Wagnerekkel, 
sem a Wimmerekkel. Ez utóbbiakat külön-
ben, a szegényi bizonyítványok íratásá-
nak idején, el kell tiltani még a városháza 
t á j é k á r ó l is, nehogy betévedjenek a sze-
gényügyi irodába. Semmit nem lehet tudni, 
s ami biztos -— biztos. 

Már most. kedves Lajos barátom, tc 
okos ember vagy, de kar társaid is bölcsek, 
a fentiek alapján, vagy a fentiek tetején, 
bátran megcsinálhatjátok az orvosi tisztelet-
díj három osztályát. Ha ugy csináljátok, 
ahogy föntebb én vázoltain, olv zavar lesz 
a városban, hogy azt száz ügyvéd el nem 
intézi; ha pedig gondoloxnra, vagy máské-
pen vetitek ki az osiztáiyadót, rövidesen vér 
fog folyni, vagy rátok gyújtják házatok te-
tejét, ha van. 

Ha pedig ezek után sem tudtok eliga-
zodik, adok egy végső és radikális taná-
csot. Van a városnak hetvenezer hold föld-
je, ennek jövedelme másfél millió. Orvosi 
honoráriumba ossza szét köztetek ezt az 
összeget, aztán vesse ki a hatóság pótadó, 
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vagy telekértélcadó alakjában az úon évi 
betegek közt. Ezek va'gy az ui adótól, vagy 
a medicinától biztosan elpusztulnak. 

Kedves La jósom, 'remélem. te égy vé-
leményen vagy velem. Becsületes kezedet 

i szornja és üdvözöl régi tisztelőd. 

Vcrrj~e földgáz Szegeden? 
Irta; Somlyódy István. 

Nemrégen ír tahi -arrrt, hogy az fclJöldet 
lakó Wagyarságíiak a törökkel való rokon-
ságát, egyazon f a jiságát 'legjobban 'bizonyít-
ják a törökös fatalizmusba öltött róvettezés-
nek ama láthatat lan minarettjei, amelyek 
közéletünket hasonlóvá teszik egy esöndbta 
pihenő hol/ttemgeuhez. .Csak állunk, csak vá-
runk. Várunk valami rendkívülit, valami 
csudát, amely v/agy jó, vagy rossz dolog 'lesz 
és majd szerint igazodunk, hiszen vala-
hogy csak lesz, mert még sohasem volt ugy, 
hogy valahogy ne lett volna. 

lEnaek a közéletünket súlyosan jellemző 
törafccs és örökös fataliz'mnsnak az ellensú-
lyozása elsősorbhn a Sajtónak volna ,a ftel-
adfeta, hogy szavával felrázza, felrázván óh-
rq® tartsa és u,ira elaludni ne engedje ezt „a 
nagy alvót", városnak közéletét, 'De bizony 
a szegedi sajtó — valljuk b« —3 nem mindon-
jbén felel meg feladatának és lapjaink, ,— 
tisztelet a kivételnek, — nem rendelkeznek 
a függetlenségnek iihTa biztosítékaivá 1, .ame-
lyek a bátor siókimpndápt íufen^e vtányban, 
mindenkor lehetővé (tennék. Végre is nehe-
zen 'tűnhető áülayct az, hogy mint valami 
tkEsvárosi 'műkedvelői előadók krit ikájában 
.mindenre és mindenkor azt olvassuk, hogy 
„nagyszerű", hogy „kiváló", , hogy „kitű-
nő" és ez az egész dicshimnusz, ami lakjaink-
ból olykor áradozik, \iagy teljes kritikátlan-
ság, vagy rövid ntü bazabészélés benyomá-
sát kelti. Végre is a háhoms ál topot nem le-
hdt mentség a szabadialnrazott és örökös vá-

niholjii^a. tó maga a háborns állaptft M 
annak kényszeredett; tanulságai kell, hogy 
•ösztönözzenek bennünket sok-sok irányban » 
hál-ortsf ál Kapo t tól vaíó kibontakozás elő-
készitéséheá Nem lehét s h a tel töt ne sem sza-
l a d minden kezdeményezési o „magasból" 
a magas kormánytól ,várunk. 

'Az unalomig sokszor emlegetett én a ta-
nács előkészítés* alaűt álló, _ majd ásít ír-
tam, hogy Wheverő'' kérdés — a 
mellett 'majdnem fonfosahbá vált a fűtés-
r^ágUás Itérdésé.wek igyökertas megoldásai 

Az ájultságá'Wl ébredező vezér egyesii-
létünknek a Bugonties-Társaíságnak elnököt 
és u j igeegntóeágot választó gyűlése után 
megtért qtt- igazgatósági • gyűlés elfogadta 
azt az indítványomat. hogy tudományos ku-
tatás tárgyává teszi a ítél folyamán ezt az 
aktuális kérdést: Van-e földgáz S&igeiMn? ' 

Ennek a kérdésnek felvetésére és tudo-
mányos eszközökkel való tisztázásáig senki 
•sem iEetékesetb, mint, ,az 'irodalmi berkek 
nytsegetése és ápolása mellett, a tudomá-
nyokat is ápolgató Diugonics-Tásaság. 'Az ö. 
feladója meghívni illetékes! szakeir+ereket, 
akik rámutassanak erre a nemcsak Szegedit, 
hanem az 'egész nagy alföldet izgató közgaz-
dasági kérdésre. Most, ha szakembereink ed-
digi kutatásaikra alapított. szakvélemény* 
otSa vág, hogy a nagy magyar medencének 
egyik legmélyebb részén a Tisza—(Maros 
szögien, Szeged közelében fekvő alsó föld-
rétegek valamelyikében, bizonyos mélységed 

kar feszt Cg® tteík, bugyiján volt ;a dolog, de 
möHi már, hogy a papokra is rákeritotték a 
sort, hizouy iá kell koppintani a körmükre, 
gondolták, hnuigy istenigazábul, 

Báosy Gerő pompásan mulatott az urak 
nekibuzdulásán. 

—. No véggé, — (mondta a váradi nagy-
veiitegtólyn.•'» társainak, — csakhogy komo-
lyan kezd venni bennünket ® vármegye is. 

— A f iuk szintén nevették és azon az 
éjszakán féllábra .állították a cigányokat, 
ugy aHizsikáltattak velük. , • 

—í Tudjátok meg, hogy igazi betyárok-
nak bűzzétek!... Az igazi betyár pedig nagy 
'bankóval fizet a nótáért. , 

A cágányok szívesen vállalták a szokat-
Ifin bánásmódot, mert reggelre valamennyi-
Bftk tele volt rakgatvw az arca kékhasti ban-
kóval,. , i i . ] ; ; , . . _ 

Hanem azért Bácsy Gerő is visszavágott 
tt vármegyének. A 'papok kifosztása u tán Bi-
har-fSzentjánosra vitte el a bandá já t egy ju-
»iu«i éjféléé. Szép, holdfényes éjszaka volt, 
mind fe vi-higősség mandenffelé, 

A ra blóvezér meg zöngét te az öreg Bá-
efcy szukáján m ablako1, 

—• Ki az? ., , 
—. Bu vagyok. 
Alikor kinézett, majd halálra 'vált. Föl-

ismerte a fiát, lobogós uj.in ingben, állig föl-
fegyverkezve. 

— Mit akarsz? 
— Beszélni valóm van kelméddel. 
— Nem ösmerlek, takarodj n házamtól. 
— Nem ösmer? 
— Nem... Az én fiam meghalt. Tc csak 

j?jtoiÍccl a heverret, 

— Akkor hát bemutatom magamat, 
apáin. 

A májfik percben má<r .betörte a? aj tót * 
a szabóban cg?más mellé sorakoztatta a tár-
sait. 

— Hát östnex-e? 
Az öreg Bácsy már nem tudott, szólni, 

reszketve nézett a mellének szegezel t puska-
csőre. A hold beszüremlett az ablakon, réme-

j sen r i lági tct ta meg1 » bandát. 
— Én vagyok a kelmed fia. akire a 

múltkor ráfogta a fegyverét. Mcfci én, eme-
lem kendre: pénzt vagy életet! „ 
i Nem volt több beszéd, az apa rémült 
•ijedtség között adta át daliás szép .fiának a 
háznál levő összes pénzét. , 

— Tgy nj , — mondta Bpcsy Gerő nyu-
godtan, —- in out mák reméli tón, ösmer... Yagy 
Hia -nem: még egyfezér bemutatom ma jd ma-
'gamaf, Istennek ajánlom kelmedet. 
< Azzal sarkon fordult és kivonult a szü-
löi házból. -A többiek is csörögve, sarkantyú-
pengéissel, vezényszó nélkül haladtak utána. 
Sok lehetett, nz ezöfctpénz, hret t a szentjáaosi 
c?zcgénytk egy álló hétig sütöttek, főztek és 
áldották maguk között Bácsy Gerőü aki még 
•azon hajnalon szétosztott® közöttük az elra-
bolt kincseket, 

Ha rom épnek már fele .sem volt tréfa. 
A váradi papok után msaga -az öreg Bácsy 
sietett feljelenteni a végképpen elzüllött gye-
dekét. 
t — Ha Istent Ösmernek, könyörgött, 

mond jé ik ki az urak é n e az elátkozottra 
•a statáriuixst. 

Késő este volt, az üiéotcrcruben tizankér 
szól gyertya égett, miket megállapodásra 
jutattok a n é g y e i t r ák az u j í br.rda sorsa 

fölött. Az alispán hirdet te ki a határozatot: 
> — A statáriumot. Bácsy Gerő és társai-
f a elA-ii-tfeii a tanács: élve vagy halva kéz-
re kell őket keríteni. 

A drákói Ítéletet nyomban kiadták az 
összes petzekutoroknaik, erősen meghagyván 
nekik, hogy állítsák ta lpra valamennyi pair* 
dnrjwkút és é j t npppaUá téve, üldözzék őket, 
t A! régi pandiirvihíg sokban különbözött 
•a mai rendőri apparátustól. Részint kényei-
.tnesek voltak vezetőikkel együtt az emberek, 
részint pedig titkos érdekszúlak fűzték őket 
egy-tígy bűn ténynek a szereplőihez. A {pa-
rancsot seta teljesít ették valarná nagyon 1«1-
kiismefréUfeeii. Sőt mi több: olykor felül is 
bírál iák az intézkedési s ha ugy találták, 
hogy az szigorúbb, jinint kellene —- h'oíásrébb-
ra eresztették a gyepiüszárakat, hadd szalad-
jon a delinkven,s. : 

Mint. példának okáért ennél az esetnél 
is. Statár ium! — gondolták a caendbiztoáok... 
Csak nem fognak b óh érkézre játszani nemes 
embereik (gyerdkeit. Egy kicsit, rój ok ijeszte-
nek; ha {kell egy-két lőrést is erefezten.ek utá-
nuk a levegőibe, eztán majd csak lesz vala-
hogy. Vagy BeJeucnak a bolondságba, vtogy 
pedig, ha (több a .kettőnél, nyídmnrkba já rnak 
éjjel-nappal, m i g teljesen mdg nem félemli-
tük dket. A róka is elmegy arról A tájról, á 
hol kopó&zagot férez. 

Ai bihari uri-bhndn js tudta ezt jól. tó 
eleintén érezte is, hogy a ikcmitezárRisok ját-
szanak velőik, mint macska az cffér re l- Ezért 
í.rtán még a r ra is felbátorodtak, högy fényes 
nappal belevág óljának a Félix-fürdőbe, ott 
dárit'ót csapva dgyíitt muiase»nak a vepdé-
g ¥ kiél . Szép fáu volt persze valamennyi s a 
f f i r c s letyáxrufcáha® olyan ppmuásan í'es-


