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melyeket a •bolgárok tartanak megszállva. 
Bulgárián keresztül utazva az tünt fel 

legjobban, hogv lovakat egyáltalán nem lát-
tunk. A gazdasági munkát bivalyokkal és ök-
rökkel végzik. Teheneket sem láttunk és a 
csordákat birkanyájak helyettesitik, ame-
lyek a kopár réteken legelésznek. Nis és Szó-
fia után néhány apró faviskó falu követke-
zik, majd Drinápolyba, az uj bulgár yárosba 
érkezünk. Sok véres csata folyt e város bir-
tokáért, elvesztése még ma is fájó sebe a 
töröknek. Drinápoílyt elhagyva török terü-
letre értünk. Sehol semimi fü. fa avagy bo-
kor, csak vigasztalan. sivár, .szirtek; teljes 
kietlenség, amelybe kellemes változatossá-
got a tenger megpillantása hoz, ami egyszer-
smind utunk közel'i végét, Konstantinápoly 
közelségét jelenti. Az első. amit a vonatról 
Konstantinápolyból látunk: a tűzvész pusz-
títása. Akkora ez a körmös, hamuval borí-
tott terület, mint egy valamire való falu. 
Ezer és ezer ember lakhelye volt ez a hely, 
amely most szánalmasan elhagyott és amely-
hez — amióta a „tűzoltók onnan elvonultak 

emberi kéz nem nvult. Csak a szél szá-
guld keresztül-kasul rajta, szórva a romok 
pariiadó hamuját szerte a világba. 

Két napi ut után percnyi pontossággal • 
robogott be vonatunk a konstantinápolyi ál-
lomásra. Az állomáson igaz örömmel élvez-
tük a' megérkezés perceit, mert valóban nem 
remélt szeretettei és barátsággal fogadtak á 
tiszteletünkre, illetőleg a kormány kiküldöt-
teinek tiszteletére megjelent hivatalos sze-
mélyiségek és előkelőségek. Gróf Széchepy 
Ödön pasia gyalogsági tábornok * sietett eli-
bénk, leánya: Ilona grófnő és tisztikara kísé-
retében. 
• — Isten hozott benneteket, kedves ven-

dégeim. — ezek voltak első szavai és ott 
tartózkodásunk.alatt valóban vendégei ' vol-
tunk a szó legigazibb értelmében a nemes 
grófnak, aki még az állomáson bemutatta kí-
séretét, akik között ott voltak: Szilas$y kö-
vetségi főtanácsos, gróf Csekőtúcs követségi 
tanácsos, Nőszek ezredes, katonai állomás-
parancsnok, dr. Lénárd százcdos. txwi bey 
őrnagy és Dsemal bey alezredes tüzoltótisz-
tek és'"a Magyarországon tanuló török diá-
kok. 

Két hatalmas automobil várakozott ránk 
és az urakra, amelyek bennünket egyenesen 
Széchenyi pasának Aján-pasa-utea 36. szám 
alatti lakására Perába vittek, ahol már tel-
jesen kész, az egész tartózkodási időt be-
töltő programm várt reánk. A programmot 
Széchenyi pasa állította 1 össze és volt rá 
gondja, hogy a tűzvész tanulmányozásán kí-
vül megismerkedhessünk ugv a török fővá-
rossal, mint a török életviszonyokkal. Sze-
repelt programmunkban Konstantiinápölyon 
kívül eső két olyan pompás kirándulás, ame-
lyek emléke örökké feledhetetlen marad ré-
szemre. Élményeink közé tartozott — ha 
pro gr aminőn kívül is — egv angol repülő-
géptámadás, amelyet minden részletében 
megérkezésünket követő éjszakán végigszem-
lélhettünk magas fekvésű lakásunk ablaká-
ból. 

Éjjel félhárom körűi heves ágyúdörgés 
riasztott föl bennünket. A Boszporusz bejá-
ratánál felállított hatalmas fényszórók fel-
villanó fénye bevilágított ablakunkon és mi 
az ablakból a legszebb tűzijátékban gyö-
myörködhettünk. Az Aja-Szófia templom 
kertjében. Szkutariban és az Aranyszarv ki-
járatánál fekvő Eiubá-n (a török szultánok 
temetkezési helyén) felállított repülőgép-
eik ari tó ágyuk csak ugv ontották rettenetes 
lövedékeiket. A repülőgépek azonban olv ma-
gasan voltak, hogv a holdvilágos éjjel da-
cára szabad szemmel nem voltak láthatók 
és mi csak máshap tudtuk meg, hogv há-
rom bombát dobtak le, de kárt nem okoz-
tak. Körülbelül fél óráig keringtek az ango-
lok a város fölött, eddig tartott az ágyúzás 
is. amelynek- befejezte után nyugalomra tér-
tünk és most már (zavartalanul aludtuk át az 
első konstantinápolyi éjszaka még hátralevő 
részét. • * , •. . 

Sándor. 
8gy könyv élete és I)alá la. 

Dr. Hady (Gazdag, az ismert szegedi arisz-
tokrata, áldozni akarván az irodalomnak, 
miután a színművészét egy csillagára már ele-
get áldozott, bement a könyvesboltba, hogy 
valamit vásároljon. Kérek egy drága köny-
vet! — mondotta előkelően, szőke bodor füst-
karikákat eregetve. A kisasszony elébe tette 
Molnár Ferenc legújabb' regényét, bolti ára 
15 korona, az ára elég drága, ha olcsóbb is, mint 
a hadiszappan. Dr. Hady iGazdag örömmel ka-
pott (Andor után, mert igy hivják a regényt. 
Andor jó vaskos könyv és dr. Hady 'Gazdag 
szereti a jó vaskos dolgokat. A kávéházban le-
tette a regényt a ház asztalára, a telefonkönyv 
mellé, amely a legolvasottabb müvek egyike, 
szép rövid sorok vannak benne, mint a vers-
kötetekben. 

Intim Pista, a Belvárosi kabaré kültagja 
mohó gyönyörrel nézte a regényt, amely föl-
vágatiáhul hevert, a márványlapon és hirtele-
nül, mint akinek ötlete támadt, fölkiáltott: 
Kérek egy fölvágottat! Tivi, a szép fiu, szin-
tén sóváran nézte a szokatlan látványt, a 
könyvet, amely több, mint félezer oldal. Sokáig 
némán elmerülve ültek, végre is megszólalt 
Intim István: Kérlek, ezt a regényt én is ol-
vasni akarom. De tudod, én hadiszegény va-
gyok és igy nem vehetek könyvet, mert ak-
kor nem telik kabaróra. Hanem tudod mit, 
adok: neked négy korona használati dijat és 
a regényt holnap délután visszahozom! Gitt 
— mondotta Hady Gazdag ós várta, hogy a 
Tivi is horogra kerüljön. A Tivi is előkelő és 
müveit akart lenni, ő is szubabonált a re-
gényre. Csakhamar három egyén jelentkezett 
[Andor irányában, Hady Gazdag sorra elője-
gyezte őket, majdnem könyv jegyeket osztott 
szét közöttük és előre beinkasszálta — mit le-
hessen tudni? — a tantiémeket. Végül már 
ugy ült ott a törzsasztalnál, a karosszékben, 
mint egy könyvdirektor, egy regénykirály, 
egy mümilliomo6. » 

A palik szépen elvitték és visszaadták a 
könyvet, az Andor kézről-kézre járt, végül is 
olyan lett a födele, mint egy kilenchónapos 
százkoronás, de meg is ért annyit a magán-
tulajdonosának. [Mindenki ugy vitte el a re-
gényt,hogy éjjel ugy se tudván aludni, az An-
dor mellett valahogy átvergődi az alvás előtti 
óráit. M u t á n az ügy igy elintéződött, hogy hpgy 
írem, a hadikávé mellett elkezdték irodalom-
ról beszélni. Egy ur ült az asztalhoz, aki ar-
ról nevezetes, hogy az első napon, ahogy a 
könyv megjelent, elolvasta végig az egész 
Aíndort. Áradozva beszélt a pesti szerelmes 
fiatalember regényéről, ugy debálta a mesés, 
csodás, nagyszerű jelzőket, mint a hadicirkusz 
lovarnője az égő fáklyákat.. 

Hady Gazdag szive táján különös vágyat 
érzett. Vágyat ' azután, hogy elolvassa a rej 
gényt. Mert még bele se nézett, csak áz utolsó 
lapot tekintette meg, a végére volt. (kíváncsi, 
mi lett Andorból? 

Intim Pista és Tivi meg a harmadik el-
beszélő szintén nagyon szomorúak voltak és 
hallgattak. Végre az irodalmi idegen igy 
szólt: A leggyönyörűbb mondás íjaégis az, a 
mikor a hős kijelenti, hogy müveit ember 
könyvet és szeretőt nem ad kölcsön. Hady 
Gazdag részéről halálos csönd. Az idegen foly-
tat ta: Ennél csak az a mesésebb, mikor a 
hősnő a szemébe vágja az imádottjának. hogy 
könyvet és szmokingot csak lelki szegények 
kérnek kölcsön! 

Egy óra múlva egy szegedi antikvárius 
pultja előtt hárman találkoztak. Hady Gazdag 
éppen az Andoron adott tul. jutányos áron, 
a másik kettő pedig mélyen leszállított áron 
óhajtott egy hasznait Andort beszerezni. Mert 
a könyvet még egyikük sem olvasta. Az egyik 

Virágház 
• gyönyörű virágok, • 

pontos kiszolgálás , 
• o lcsó á r a k ! ! ! W 

fölvágta, a másik ellenőrizte, hogy föl van-e 
vágva, a harmadik eladta. Nem akarta, hogy 
Andor szemrehányást, tegyen neki, nem bír-
ta el a lelkiismerete. 

Veszélyben már is a szegedi 
fejkvóta 

— A tanács fölterjesztése a közélelmezési 
miniszterhez. — 

(Saját tudósítónktól.) Pénteki számában 
ismertette a Délmdgyarország azt a helyze-
tet, amelyet a közönség lisztellátása terén az 
uj, teljesen tarthatatlan rendszer teremtett. 
Mint megírtuk, a közélelmezési minisztériumi 
öt métermázsás termésátlag alapján 1800 
vagonban állapította meg Szeged az évi ga-
bonatermését Ebből a . termelők saját házi-
szükségletük fedezésére és vetőmag céljaira 
tudvalevőleg 1049 vagon gabonanemüt tart-
hatnának meg és 751 vagont beszállítani len-
nének kötelesek a Jiaditermónv Részvény-
társaság raktárába. Miután a város ellátat-
lan, nem termelő lakosságának ellátására 980 
vagon gabona szükséges egv gazdasági év-
re, a 980 vagon szükséglet és a miniszteri unj 
szerint Szegeden beszerezhető 751 vagon 
gabonanemü közti különbséget, 229 vagon, 
gabonát a Haditermény adná a városnak. 

Ez lenne a helyzet, ha a közélelmezési 
minisztériumnak ínég a cséplés előtt készí-
tett számadása egyezne a tényleges .ered-
ménnyel. A záriban nem egyezik. A város ha-
tósága a különböző tanvai kerületekben, ösz-
szesen mintegy tiz helyen próbacséplést vé-
geztetett és ennek az eredménye átlagosan 
három , és fél métermázsa ktiiasztéális hot-
dankint. Nem sokat kell számítani tehát, 
hogy az ember rájöjjön, hogv a szegedi ter-
más alig fedezi az őstermelők szükségletét 
és szó sem lehet arról, hogv a rekvirálás. 
200—250 vagon gabonánál többet eredmé-
nyezhessen. 

A város hatósága mindezekről terjedel-
mes fölterjesztést készíttetett, amelyet pén-
teken már föl is küldtek a minisztériumnak, 
hogy igv is demonstráljanak a téves megál-
lapítás eíien. Egyébként a polgármester eb-
ben az ügyben valamelyik .nap Budapestre 
utazik és személyesen is eljár a miniszté-
riumban. Mindezeken föjíil pedig közgyűlés 
elé kerül a miniszter téves intézkedése,' hogy 
a városi hatóság minden felelősséget elhá-
rítson magáról. 

Hogy a közélelmezési miniszter és a Ha-
ditermény mennyire komolyan veszik igére-
tűket és megállapításukat, arra nézve jellem-
ző, hogv a Haditermény erre a hónapra mar 
csak negyvenöt vagon gabonát utalt ki Sze-
ged ellátatlan lakosságának. És még fölszó-
lítják a polgármestert, szeptember 5-ig je-
lentse, hogy mennvi maradt meg ebből a 
negyvenöt vagon lisztből, hogv azt a szep-
temberi kontingensbe beszámíthassák. Hogy 
a most kiutalt 45 vagon liszt mennyire ele-
gendő, arra nézve dr. Somogyi Szilveszter 
polgármester igv nyilatkozott a Delinagyaí-
ország munkatársának: 

— A most érvényben levő fejkvóta fc-
jenxint és havonkint számítva 8 kiló és 40 
deka liszt, a nehéz munkásoknak pedig tiz 
kiló. E szerint a fejkvóta szerint a most ki-
u'alt iisztből el tudunk látni Szegeden mint-
egy 50,000 embert. Az ellátatlan lakosság 
száma pedig jóval meghaladja a 80,000-ret. 
Vagyis a város hatósága nem fog tudni Esz-
ter adni 30 és1 egynéhány ezer polgárának, 
vagy pedig kénytelen lesz a fejkvótát ie-
száiiitani. 

Eddig tart a polgármester nyilatkozata. 
Minden reményünk megvan tehát arra. hogy 
papron 8 kiló 40 dekás lesz a fejkvótánk, 
de örülhetünk, ha hat kilót kapunk. Ezzel 
szemben Ausztriában mindenki megkapja a 
mi Termésünkből az őt megillető 8 kiló és 40 
deka lisztet. Képtelenség, hogy ebben a hely-
zetben ne sikerüljön a hatóságnak más, a 
szeged" terméseredménnyel összlregyeztet-
hfiiö döntést kieszközölni; •.„ » 


