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Jlarácsonyi üdvözlet 

a világtalanoknak. 

Testvéreim, egy látó küldi nektek 
Üdvözletül ma könnyes szavait, 
Ki mindig fájón és szédülve nézett 

' Fgy szép pokoli, mely földnek liivaiik. 
Ö onnan jött, hol a magas mennyeknek 
Szférája zeng és csillaga ragyog, 
Szeméhen még e fény csilláma reszket, 
,45 édené, mit fájón elhagyóit. 
Mint nagy előde, Milton, aki vak volt, 
0 is szeretne látni víg eget, 
Táj minden földi harcon és kudarcon, 
Felé örök világok intenek! 

Testvéreim, itt mind vak. aki balgán 
Tűnő ölömben üdvöket kutat, 
ki istent vár a ma ló gyönyör arcán: 
Mind vak, szegény, ki nem talált utat. 
Es nem vak az és ő meg fogja látni 
istent magát, kinek a lelke fény. 
Minden világi pompák csillagási 
Kialszanak, ha Isten fénye kél. 
Szeressetek: ezt mondja az Apostol, 
Ennél különbet nem mond senki se, 
A betlehemi békés csillagokból 
Üzeni ezt ma a Szivek Szive! 

JUHÁSZ GYULA. 

V a n í a l á n 

már száz esztendeje is, hogy nem voltam Pes-
ien, elhatároztam hát, hogy karácsonyra fel-
utazom. Nem mondom, hogy nehéz volt ez az 
elhatározás, azt azonban már igazán kijelent-
hetem, hogy költségek megszerzése nem a leg-
s hroyebb feladatok közzé tartozott. Három-négy 
napi keserves tüzérségi előkészítés után azonban 
e.z is sikerült. Miután napokon keresztül állandó 
offenzívában voltam ebben az ügyben, határo-
.-.-•••U ígéretet kaptam arra vonatkozólag, hogy 
pésti mulatozásom költségeire ötven, de iegfei-
ieöb negyven korona rendelkezésemre fog 
bocsáttatni. 

Nem tudtam -ho-válermi az örömtől, mert 
a határozott igéret után már biztosán tudtam, 
hogy az előleg kiutalása valószínűnek látszik. 
( :t a határozott Ígéreten kivül az a körülmény 
is megerősíteni látszott, hogy az igéret meg-
tétele óta vagy nyolc ízben keresett fel a szer-
kesztőségi szolga és minden esetben a kiadó-
hivatal, - ahonnan a 'pénzt vártam — barát-
ságos kérését nyújtotta -át Írásban. Az első ké-
tes igyhangzott: 

' Legyén szíves, ha Pestre érke-
zik, azt a negyven kiló mézet, 
tízezer darab-" tojást és egyéb 
apróságot, amit késeibb bocsá-
tunk rendelkezésére, nyomban 
átadni a Rákóezi-uHiL számú 
házban a felügyelőnek. 

v Elképzelhető, milyen kellemesen lepett 
meg ez a megbízatás, de mii volt tennem, be-
lenyugodtam a változtathat?!tlanba és bágyadt 
mösoiylyal közöltem Miklós bácsival, hogy adja 
át megkülönböztetett tiszteletemet és kézcsóko-
mat a kiadóhivatalban és közölje, hogy égek 
a vágytól az említett apróságokat mielőbb 
Pestre szállithani. 

Azt hittem, hogy ez után már nem fogok 
iiiás megbízást kapiíí, de szörnyen csalódtam, 
mert Miklós bácsi folyton ujabb kéréseket.köz-
vetített. A többek közt felkerettem arra, hogy 
a kiadóhivatali pénztároskisasszony nagynénié-
vé!, aki Pesten közvetlen A Filatori-gát mellett 
lakik, urlokaliiiga kedvező egészségi állapotát 
közöljem, megkértek, hogy egv másik kiadóhivatali 
alkalmazott "nemrég elhunyt nőrokonát, aki 
negyven esztendővel ezelőtt Székelykoesárdra 
szökött egy zupás őrmesterrel, ekszhimiáltassarn, 
mert az • < vaun merült fel a családban, hogy 
említett őrmester annak idején ólomfestékes ba-
juszával mérge,de meg őnagyságát, aki ebbe 
halt bele. Az sem utolsó polog. hogy Miklós 
bácsinak s volt egy kérelme, amit jó félórai 
,-téótéai: - ás nláii mondott csak 'el, kizárólag 

azért, mert bizalomgerjesztő ábrázatom van és 
mert látta, hogy milyen szívesen vállaltam a többi 
megbízást. Arra kért, hogy csináltassam meg a 
pipáját, mert a kupak levált és ujesztendőre 
szeretné, ha rendbe jönne kedvenc instrumen-
tuma. Azt hiszem --- mondta Miklós —• Weisz 
Manfréd elvállalja,"ia a szerkesztő ur szól egy 
pár jó szót az érdekemben. Természetes dolog, 
hogy megígértem neki, már csak azért is, mert 
ő az egyedüli élő lény, aki a kiutalt előleg kéz-
besítésére jogosítva ván. 

A vonat, mint azt mindenkinek, aki utazni 
szokott, tudni tetszik, délután öt órakor indul. 
Amikor Miklós bácsi előterjesztette kérelmét 
fél ötöt mutatott, az óra, természetes tehát hogy 
egyre izgatottabb lettem. Háromnegyed ötkor 
végre megérkezett Miklós bácsi és a következő 
levelet nyújtotta át: 

Ugyan legyen szives a sógor-
nőmet felkeresni és megkérni, 
hogy azt az ajándékot, amit 
elfelejtett megígérni, ha még 
nem küldte el, adja át önnek. 
Ha nem találja otthon, akkor 
várja meg a Terézköruton. Min-
den délelőtt arra megy a vá-
sárcsarnokba. Kösz. 

Olyan lelkiállapotban voltam, hogy még 
ezt is lenyeltem, azt azonban nagy ravaszul 
közöltem Miklóssal, hogy bajok vannak az 
elszállítandó élelmiszer körül. Ne mondja meg 
senkinek, -— mondtam — de attól félek, hogy 
elveszik tőlem a vasúton azt a kis holmit. 
Miután az öreg határozottan megígérte, hogy 
diszkréten kezeli az ügyet, két percen belül a 
a következő levelet kaptam: 

A mai vasúti viszonyok kőzött 
az élelmiszer elszállítása szinte 
lehetetlen, félek, hogy vagv 
elveszik, vagy ellopják a hol-
mit. Ne tessék elvinni. 

A forma kedvéért kapaszkodtam hozzá, 
hogy megbízzanak a-szállításával és csak nagy-
nehézen hagytam magam erről lebeszélni. 

* 
Éppen abban a pillanatban, amikor Jele-

fpnérdekíődésenifé azt a választ kaptam a pá-
lyaudvarról, hogy a vonat kirobogott, étkezett 
meg Miklós bácsi és 'átnyújtott husz korona 
előleget. A pénzt eltettem, a megbízásokat 
vissza származtattam és nem utaztam cl. 

Most jtít eszembe, hogy nem is akartam 
elutazni, csak kellet a pénz karácsonyra. 

(?. r.) 

— Dr. Halász Lajos — helyettes r l -m-
titkér. Budapestről telefonálja tudósi tónk; A 
minisztertanács dr. Halász Lajosnak, a 'mi-
niszterelnöki sajtóiroda főnökének a helyet-
tes államtitkári címet és jelleget ajándékozta, 

— Karácsonyfa a Munkáscí ihonhöm A 

szegedi munkások kedves és szép szokásnak 
és a sek száz szegény apátlan árvának háJ:!-
fak. amikor meggyőződésük ellenére kará-
csonyfát állítottak a Munkásotthon nagytér, 
méhen Luprovirált színpadra. Összeszed lók a 
váró; sok szegény hadi-árváját, akik, emlékez-
tek reá, hogy tavaly, két év előtt vágy-még 
azelőtt otthon a kis lakásban nekik külön kis 
karácsonyfáink volt. a-pró színes gyertyákkal, 
aranydióval, ólomkatonává! és babával dí-
szítve és feledtetni akarták a kedves apró-
ságokkal legalább néhány órára, hogy nekik 
már nincsen apiuk, aki karácsonyfával és ami 
a fő: meleg ruhává', cipővé! é'iátbaíná. Zsil 
io'ás'g megteli a nagyterem-, miintegy 700 
•hadiáraa Fi t össze, akiket a SzociáidemaV 
ratapnrr Már e-őzőieg.jegvzékhe vett..A mim 
egy ?. méteres karácsonyfa ment volt mi ©len 
fölösleges eiíraságr'Á c-mrrót néhány VilFüv-
köríe világította azt meg. Frőss Istvánná nyi-

totta 'negio: íiniie-pc-v.t ©s megható. vigasztaló 
beszédet ;mézen a hadiözvegyekhez és árvák-
hoz. Bele kí'il nyugodni, ebbe a borzalmas 
helyzete -".mit a itóboru teremtett. - de 
ezen tul b édoeF h karácsonyuk lesz, mint ed-
dig. Utána WutUseb Kálmán beszélt, aki ki-' 
fejtette. hogv első zhtm állit karácsonyfái 
szociáidemcikrata párt, mert nem akarja a 
feicsíira ekíék megvötjni ezt az örömet, amely-

ben csak ritkán van részük. Ezentúl azonban 
lilásként lesz. mert az állam kötelessége az 
özvegyekről és árvákról gondoskodni. Ezután 
kezdődött az ajándékok kiosztása. Mintegy 
500 pár cipőt. 350 ruhát és felsokabáíot kap. 
tak a Icro-ngyo odott kis árvák. Kiosztottak 
nagymennyiségű kolbászt, cukrot, süteménye-
ket és más élelmiszereket. Természetesen 
minden hadiárvát nem öltöztettek! fe! és még 
karácsonykor sem lakhatott mind jól. mert a 
gyűjtési akció nem s'keriilt ugy, mint remél-
hető és szükséges lett volna. 

— Munfeanélkíih'segéty korcsmárosoknak. 
A esengrádmégvei korcsmárosok e.gv küldött-
sége jelem irrag ktődén a szooiűídemokraía 
•párt vezetősége e'őtt és kérte, .hogy támogas-
sa őket a párt ama törekvésükbe-!', hogy a 
szeszmérési tihdoni valaTetvest ehvhrtíesslák. 
k "adták, hí >v kf'züíö v ypkan :> bar .dérről 
jöt'ek haza és minden kereset nélkül áljának 
családjaikkal. A pártvexetösée. bár 'átja. hogv 
a korcsmárosok sulvcs helyzetben vannak, 
kérésüket nem támogathatja. inert a szesz-
tilalom fentartása ma országos érdek. Aiánl-
ia aminban :> korcsmá r osokti-ak. hogv jelent-
kezzenek az óietékes hatóságnál, mint önki 
bájukon kivül keresetnélkil'iek és meg fogják 
ők is kapni a napi 10 koronányi munkanélküli 
segélyt. 

vm— Változások a közélelmezési hivatalban 

Kedden délelőtt Fenyő Lajos mérnök és Do-
náth Miksa rendőrfoga!mázó -vezetésével kül-
döttség kereste fe' dr. Somogyi Szilveszter 
polgármestert, akté arra kértek, -hogv Fe-
renezy Béla árvaszéki elnököt mentse fel sa-
ját kérelmére a -közé'elmczési hivatal vezeté-
se a!ó!.'Ferene:zv ugyan'- már szóban és inF-
ban kérte- a. prl-gármes-tertő' felmentését. '.itil-
de eredménytelenül, árukár egv részt egészsé-
ge is meg van tánr-ich a. másrészt az árva-
széki elnökséget sem képes igv ella'F. Ee-
renczyve! egvütt távozni szeretne a közé'e. -
mezésj hivatalié' Puubmits Márton számve-
vő. G'óf Dezső rgn-dőF. up'tánv, Domankos 
Mihály. Gráf Gvőző és Arntré ('Jnszulv osz-
tályvezetők. A polgárme-ter ah'gjv tehet eV 
get a tömeges felmentési kívánságoknak és 
egyelőre csak Ferenczv Bé'íf niend i-y. bár 
trég nem tudja, h av kivel hclvetfesiO, míg a 
többiek várni lesznek kénytelenek addig, amié 
a január 1-én a 'közélelmezésbe bcléoö ir.-au-
kások az ügykezeléssel megismerkednek ós 
képesek az osztályokat önállóan vezetni. 

^ A szegedi Kereskedők Tanácsának 
tFztikara december 26-án délután féli öt óra-
kor., a teljes tanács fél hat óra-kor tartja ren-
des heti ülését. 

— Nagylakról visszarendelték a szer-
beket. A múlt héten szerbek szállták meg 
Nagylakot. A megszállás crkieteflen volt és 
mint kitűnik, az!éjHjtetetlen eljárás u -gylaki 
szerb csa-'ádok mteraencFójára történt, akik 
megkérték a szerb megs/ái'ó craipatck föp'.i 
.rancs-nckságát. hogv a személy- és vagyon-
biztonság szerppontjábil csapatokat "Fedice•; 
Nagylakra. Egv tiszt vezetése me-llelt hatvan 
íöFV álló csapat vténult he Nagylakra, almi 
íc'szöHtották a nerazotőfséget a fegvverleté-
tel re. akik azonban a ielszó'.téásnak nem tet-
tek eleget. A szerb oszrag meg * F F : a postái, 
amelynek főnöke tiltakozott az illetéktelen, be-
avatkozás ellen. A szerbek, miután a/t tapasz-
talták. F gv Nagv'©kon .rend és nyugatom van 

a megszá'kisr.". ie! "te-t 
íjietekes parhnesm kságuknak, a 

Bunc-K megtörtéivé után a megszálló csapatot 
visszarendelték és a szerb katonaság ki is 
vonult Nagylakról. 

_ — Újjászervezik a városi gazdasági hi-
vatalt. A napokban hírül adtuk, hogy miután 
S kid tét y Sándor vájftOsi főszámv..-vő annyira 
tul vau halmozva ni unkával, h-ogy annak cl 
végzését nem íí.vő'/.i, azt kérte a polgár mester • 
tőL hogy gazdasági üzenek v«"//'-té»o * «iiól 
mentse fel. A váuw tanár/a ennek folytán 
kimondotta. hogy -a j imd; ági üz.>--vk vf/v 
lését <tgy hozzáértő -1 isztviselőre fogj fi hízni. 
Ily irányn cFiPi-jt-z,l< s -f a dc-nn-bori köz-

gyűlés el í.h t'ogadla tó adut htécsiilüuk 
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