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Beszélgessünk. * 
A fahonvéd: Égy pár nap még ós kigyul-

ladnak a karácsonyi gyertyácskák lángjai. 

Én: £s ráborul .a karácsony este csöndje 
a világra, amely végre már megszabadult a 
Téres habomtól. 

A fahonvéd: A háború k ín ja ül azonban 
a lelkeken. Nem igy gondoltuk, nem igy re-
méltük az áhított békét. 

Én: De amit, aki magyar , még álmában 
sem m e r t gondolni, mégszületett a magyar 
köztársaság! 

A fahonvéd: Annyi bizonyos, nincs az a 
rossz, .aminek jó ne j á rna a nyomában. A há-
ború romjain kivirágzott az örök köztársaság. 

Én: Nincs már cim, nincs már méltóság 
és nincs már, akj nemesítene, egyedül a mun-
ka nemesit. 

A fahonvéd: Az a baj, hogy alig akad 
valaki, aki a munka révén akarná a polgár 
kötelességtelje,sitéeénck nemességét megsze-
rezni. A föld még nincs bevetve, a kukorica, 
a burgonya, "a répa még a földben pusztul és 
vele együtt a nemzeti vagyon, a nemzeti 
kincs. 

Én: És ha igy gondolkozunk, ha nem dol-
gozunk, elpusztul a magyar is, amely meg-
maradt a háborúból. 

A fahonvéd: A magyar józan ész ialán 
még megmaradt és ez a józan ész azt diktál-
ja: segíts magadon, liogy az isten te segítsen 
rajtad. 

Én: Az Istenen, meg a dolgos két kezün-

kön kivül más nem is igen segít már rajtunk. 

A fahonvéd: Rajtunk a régi átok. amikor 

magya-c^gcsarkodik a magyar ellen. Magyar-

nak pedig csak magyar tehet az igaz embere, 

a testvére, a. segitő társa. És nem lehet az 

magyar ember, aki az uj alakulatnak ne örül-

ne szívből, boldogan. 

Én: lAJci magyar, csak egyet akarhat, 

hogy békében, hasznos munkában élhessen az 

uj. a szabad magyar köztársaságnak. 

A fahonvéd: Közeleg, már itt a küszöbön 

a szent karácsony, a szeretet ünnepe, ez talán 

meghozza a magyar szivekbe az egymás iránt 

való .-szeretet emberi érzését. 

Én: Ideje lenne, valattlinthogy itt volna 

•már az ideje annak is. hogy ne esaik beszél-

jünk, de tegyünk is mindent a rokkantügy 

rendezésében. 

A fahonvéd: Ak i épkézláb ember, rokkant 

lehet az a szivében, ha nem siet segíteni a há-

ború elesettjein. 

Én: <A város már megnyilatkozott, a kor-

mánybiztos is kérleli szóval a Vöröskeresztét, 

hogy eddigi működésének azzal állítson em-

léket, hogy a vagyonát a rokkantaknak adja. 

A fahonvéd: A kérő .szónak, azt hiszem, 

lesz is foganatja. 

Én: Az orvosok nem is kérették magukat, 

egé-kettőire összih-ozták azt az összegét, a 

mellyel gyermekágyi alapítványt tettek a 

•Manu professzor nevére, 

A falnni véd: i lei ven esztendős lglt a In-

dás tanár, betegügyi asszonyoknak humá-

nus gondozója, istápolója, akinek nem kellett 

a. negyven esztendői megvárnia, hogy henyől-

jön a teje lágya. 

Én: Korán beuyőH és korán kinyílt a 

szive, amely esak a jóságos szeretetet ismerte, 

Művésze a tudományának, .mint az a másik 

Ja«|ue mester művésze volt ,a zenének. 

A fahonvéd: iA koncertekből kevés ré-

.*/ünk lesz a télen. ,Ha muzsikára nem jöhe-

tünk össze, majd összeverődünk teára. 

én: Főzzük a párolgó teát é.s főzünk egye-

bei is. 

A fuhonréd: Az egyéb főzet éppen ugy 

elpárolog, mint a tea kellemes illata. És ha 

teaszéi mellett tanácskozunk, tervezgetünk, 

nem kel] elfelejtkezni a krisztusi i ntelemről 

sem. 

Én: Szeresd felebarátodat, mint tenma-

gadat! 

.1 fahonvéd: Meni thcfo.ni más hogv van 

vele, de jó magam se a szeretetből, .se a barát-

ságitól a telét nem kérem, nem akarom, nem 

fogadó;* . , , ' 
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Nyi la tkozat 

A ..Szeged és Vidéke" cimii közveszé-

lyes nyomtatvány tegnapi számában hosz-

szabb, — valótlan-súgóktól hemzsegő cikk 

jelent meg róllam, amelyet mindenki, aki en-

gem ismer — és engem ismernek — kellő ér-

tékére tud redukálni. Én nem vagyok nagy-

szájú demagóg és csak szerény, de a szegedi 

Heltai Viktoroknak fájó eszközökkel. — ki-

zárólag a magám erejére támaszkodva — 

küzdök az igazságért, amely, ugv látszik-

kellemetlen egyeseknek. Aki háromesztendei 

szegedi ujságirórnunkásságornat ismeri, bizo-

nyára éppen ugv biztos abban, mint én, hogv 

nem hagyom magam mellékvágányra tolat-

ni akker, amikor kizárólag a köznek 'kel! 

hogy szolgálatot tegyek egv tehetségtelen 

akarnok, —mel lékes , hogv ebben az esetben 

Herczeg Istvánnak hívják — letörésévei. Egy 

olyan emberről akarom és fogcin kideritená, 

hegy tisztességes ember nem állhat vele szó-

ba, aki kétségbeejtő módon kompromittálja a 

forradalmat. 

Az ügygyei a vasárnap tartandó újság-

író egyesületi gyűlés foglalkozni fog. Ez 

azonban természetesen nem tarthat v'ssza at-

tól, hegy egy 'k en individirjm közszereplése 

e'lcn a köz érdeké-ben minden esetten álilást 

ne foglaljak és kártékony munkájának gátat 

ne vessek. 

Ami a konkrét esetet .illeti, módot kívá-

nok nyújtani ennek a mániákus rágalmazó-

nak, hogv 'égből kapott vádjait beigazolja .és 

ezért el'cnc a bünvád' feljelentést haladékta-

lanul megteszem. 

Tamás Rezső. 

— Tábornokok és ezredesek nyugdíja-
zása. A hivatalos lap szombati száma hadügy-

miniszteri rendőrét közöl, amely' szerint va-

lamennyi volt közös hadseregbeli magyar 

honvéd és a haditengerészeti magyarhonos 

tábornokokat és ezredeseket, továbbá az ösz-

szes hasonló állású tisztviselőket, végül a 

tisztviselői állománycsoportokból azokat, ahoi 

a legmagasabb rendfokozot a VII. rangosz-

tály. ha 40 beszámítható szo'gálati éviik van. 

továbbá a várakozási illetékkel szabadságolt 

összes tiszteket és tisztvise okét 1919. év ja-

nuár hó 1 -ével a nyugállományba helyezik. 

Nyugállományba helyezik továbbá a háború 

tartamára ténylegesitett összes t'szteket. 

— Tanügy i előléptetés. A vallás és közok-

tatásügyi miniszter dr. Vág Sándor szegedi 

á l lami .főreáliskolai tanárt a VIIT. fizetési 

osztályba kinevezte. 

— Szegeden is megkezdték a ruha rek-
viráfésát. Dr. Somogyi Szilveszter polgármes-

ter rendelete szombaton jelent meg a ruhák 

rekvirálásáról, A rendelet szerint minden 18 

évesné' idősebb férfi a rjinghatározott előírás 

szerint köteles fölösszátnu ruhaneműit a le-

rongyoltan hazatérő katona testvéreinknek 

minden ellenszolgáifatds nélkül a hatóságnak 

beszolgáltatni. A rendelet értelmében házan-

ként az Összes lakók 2—2 bizalmi tagot vá-

lasztanak. akiknek nevét a háztulajdonossal 

vagy a házfelügyelővel kel! közölni. Az el-

járás ismertetése céljából nyomtatványokat 

adnak ki. amelyeket a háztulajdonosok a rend-

őrlaktanyában sürgősen köte'esek átverni1. 

Egye'őre a beszoigáltatások aló' mentetek 

azok. akiknek .V—3-náf több, de 6—6-nál ke-

vesebb a nadrágjuk, mellényük, kábí t juk é« 

fels("kabátjuk, úgyszintén 3 párnál több. de 6 

párrá ' kevesebb a eiixüiik és 7- -7 darab-ál 
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Vasárnap 22-én : 

Két pompás at trakc ió ; 

J 
Egy árvaleány drámája 4 részben. 

A főszerepekben : Hedda Vernon és 
l eiedridi Kalmár. 

Báró Jfiemand házassága. 
Vígjáték 3 felvonásban. 

Szőve tót irta: SZŐKE SZAKÁLL. 

A főszerepben: I.íA LEY 

Előadások szombaton fél 5, tél 7 és negyed íf, 
vasárnap 2 órától kezdve. 

több. azonban 12 — 12 darabnál kevesebb a? 

ingük és alsónadrágjuk. A rekvirált ruhákat 

a házaikból nem a hatóság szál'itja cl. hanem 

az egybegyűlt ruhák elszállításáról a házfel-

ügyelő utján a házak bizalmi tagi a i kötelesek 

gondoskodni. A ruhákat az illetékes kerületi 

rendőrlaktanyákba kell szállítani. Akik a ren-

delet eben vétenek, azokat a bizalmi férfiak-

nak fel kel! jelenteni. 

v*— A Tfiz i roda lmi estétye. Sikerült, nivús. 

forradalmi lendületű és nemes célt szolgám 

irodalmi estélvt rendezett a Tűz szerkesztő-

sége a városháza nagytermében. A termet 

zsufo'ásig megtöltötte a közönség. ameV él-

vezette! hallgatta az ni időik szavait és hódolt 

azoknak nz eszméknek, amelyeket a szeren-

iliők: Juhász Gyula, -i kitűnő poéta. Czibuht 
Anta'. Bibó Laíos, Ottovay Ilus. Szotóv Já-

nos hirdetteik. Tetszett Terescsénvi György 

és Csányi Mátvás szereplése is, 'Szűnni nem 

akaró tapsok köszöntötték Ottovay (üst . For-

ró irodalmi estélv volt, értékes és biztató kez-

dete az eltóvendöknek A proletárgvermekek 

karácsonyi felsegélvezésére jelentékeny ősz-

szeg gviilt össze a jó szivek adományaiból. 

— Hollóst meglopták vasút biztosító őrök. 
Dr. Hollós József szerdán esteel akart utazni 

! Németországba, hogy ott tanuló két kis leá-

nyát haza hozza. A vonat báróm órás késés-

ei ,'s •/•suil'eltaII érkezeti L>e a szegedi állomás-

ra. Helyről természetesen szó sem lehetett. 

Hollós megörült annak is, bogy terjedelmes 

táskáját.egy fülke há'óiába tehette, inig maga 

a. folyosón szorongott. Indulás előtt a vasúti 

biztosító őrség kalóriái szálltak fel a vonat-

ra, akik é'ícltniszeresciu'pészők után kutattak. 

Hollós podgyás/át is leemelték és a7, egyik 

katona az ablakon keresztül kiadta azt egy 

a kocsi előtt álló katonának. Hollós ezt csak 

akkor tudta. meg. amikor a katonák kiszáll-

tak. Rögtön futott utánuk, kereste a katonát 

•a pixlgyásszah de az eltűnt. Közben a vonat 

megindult és Hollós lemaradt. Képzelhet "> 

Hellesné konsternártiója. amikor késő éjjel 

'I ( kopogtatott a térje, akit ő már legalább 

Bn-iktpesten hitt. Reggel azután Holíósnó in-

tézkedett a rendőrségen a kiuvomozás iránt, 

de óvatosságból előbb elkérte férjétől az 1800 

koronát. amit útiköltségül az magával vitt. 

Hollós belenyúlt az otdalzsebbe, de a tartó-

nak nyoma ve-zetí. KideríPt, hogy tolon-

gásban egy másik vádíilkozó nv'g a pénztár 

cájái emelte el. Hctelsék megtettek mindkét 

feljelentést. Mielőtt még a nyomozás inegin-

ilult. a tártra tolvaj megkerült. A vasúti őr-

ség amint' megtudta, hogy Hollósnak, a f'or 

'ráhatom leglelkesebb vetóréuoik táskáját lop-

ták el. aiaga kezdett nyomozni és hamarosan 

megkerült a tolvaj. A táska is megtett, de 

már fölnyitva és ahrposan m gdézsmálva. A 

pénztárca nincs meg, A rendőrség t rólyeseu 

nyomoz utána. 

— Ujból fölemelték a dohányá ruk árát. 

\ hivatalés lap szombati száma közű a pénz-

itgvntíiitsztcr rendeletei az általános forga-

lomban révő dohánygyártmányok, \ al a mi n-t -

tee v- küiönlegessAjri dphánvgvárimánynk 

áraimé, fe't nelt-se.öl. Az. 'árak Utetg 50 per 

centes erttc ketl-ést mutatnak. A keresettebb 

dohánygyártmányok űr a iv" vétkezők: A 

dohány közű! finom hercegovinai 100 grani 

10 korona 80 filrér, 25 gratti 2 korona 70 ff ' 

lér. legfinomabb magy ar pipadohány (hosszú 

és rövid) 100 gratn 2 korona. íegfmotimbb 


