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HÍREK 
000 

c/i fürdő meg a törpe. 

Aki Szegeden eljárt a városi fürdőbe, ak-
kor. amikor, még lehetett, gyakran találkoz-
hatott a törpével. Akkora a termete, nr'nt egv 
nyolc-kilenc éves fiúé, pedig régen elérte már 
a férfikort. Ugy tuondiák, Kistelekre való. dc 
lehet, hogv más szomszéd faluba. Sohasem 
kérdeztem meg tőle az illetősége helyét, ám-
bár a komor, hallgatag férfiú néha kitüntetett 
és szóba ál't velem. Nagy kerek fejét, csupasz, 
szőrtelen képét a mellére ejti. mikor a me-
dence egyik zugában ül s a meleg íviz lágyait 
imbolygó tömege átöleli kövérkés gyerektes-
tét. ügyetlen passziója a fürdés. Ezért cóakis 
ezért hajtat be parasztszekéren a várcs-ba. 
Színházban, moziban, kávéházban, korcsmá-
ban még senki sem látta. Csodálatosan fo-
gékenytalan u/ittden élvezet iránt, ami ebben 
a nagy vidéki városban kínálkozik. Okos fő 
ne&ig az a nagy fei. amelyik mindig o 'őre 
hajlik a mellére, talán azért, hogy sulvát a 
gyermektest könnyebben biria el. 

Rég nem találkoztam már vele. Pénte-
ken véletienu' összeakadtunk a Wagner-fürdő 
előtt. Nagyon elkeseredetten, nagyon csaló-
dottan vette tudomásul, hogv pénteken csak 
nők fürödhetnek. 

— Mi a fenének Ts vannak asszonyo1 

- tört ki celőle az önző kedvetlenség. 

Nem szereti őket? 
• Nem törődöm velük, de nagyon sze-

retek füp'dní. Amikor csak módiát ejthetem, 
ézért jövök Í r Szegedre. A városi fürdőbe já-
rok. de amióta bezárték, ráfanyalodtam a 
Wavnerre. Pedig évekig e'kerii'tem mv. a 
tájékát is. mert nagyon megbántam, Imgy 
egyszer. régen. az újságokra hallgatva. ide-
iöttem. Igazán kellemetlen hely volt még ak-
kor. 

— Hát az újságok ajánlották? 

— Nem. de annyira <zidák a város ;t. 
mii-ven. rossz, miiven kevés 'viz van benne, 
az is milven piszkos, hogy bizony ement tö'e 
a kedvem. No de visszatértem és azt tapasz-
taltam. hogv nekem az a városi fiirdő nagvoi 
tó, nekem n viz ott untic e'lgendő. S nem 
i.s rvszkos! Hisz nem vagvok én fecske, (vagy 
gti'amb. hogy épnen a 'egfszt^bb. a legátlát-
S7,óbb vizben f'lrödjem le az elhulló to'amat! 
Hát nem igaz? 

Gondolhatják, hocv mint udvarias em-

ber. igazat adtam a fölhevült törpének. 

— Ugv megharagudtam akkor az újsá-
gokra. hogy azóta — van már pedig több, 
mint tiz esztendeje — nem olvasom őket. 
Tudtam azért, hogy háború van. tudom. 
most forradalom van. 4 háborúban fejenként 
és évemként kétszer fürödtek nálunk PZ em-
berek. Mert a négv háborús év a'átt átlago-
san nvo'cszor soroztak így embert. A forra-
dalomban i1- rosszn1 álltunk eiddig. mert fü-
rödni nem lehetett. No de maid jobbra virra-
dunk. Azt mesélte ecrv'k barátom, aki uisá-
got olvas, hogy szentember 1-én bizonyosan 
megnyílik már a városi fürdő. Biz az még 
hosszú idő! Ha még február elsejéről vo'na 
szó. könnyebb lenne a várakozás. He ne ki-
víniunk sokat ebben a forradalmas időben! 
Várjunk, örömmel váriunk, szeDtemherig is! 
Hisz nem olyan nagyon rég soroztak, bennün-
ket utoljára. 

Ugv látom, magát az egész háború-
ban. az egész forradalomban, leginkább a 
fürdés érdekli. 

Igen. mert -iz a fő. hogv tiszták le-
gyünk. mi emberek! 

Nem tudom, szimbolikus jelentőségűek 
voltak-e ezek a szavai, mert mielőtt megkér-
dezhettem volna róla. elsietett a komor arcú 
törpe. 

— A Radikális párt január 19-én, 
vasárnap délután 5 órakor a Tisza-
szálló fűtött nagytermében gyűlést 
tart. Ez alkalommal Juhász Gyula párt-
elnök „A kultura válsága és a radi-
kálizmus" cimmei tart előadást. Juhász 
Gyulán kivül még egy érdekes előadás 
lesz. Dr. Rubin László Budapestről a 
„Szabadgondolat" főmunkatársa, jeles 
publicista „magyar radikálizmus" cí-
men ad elö. 

— Az összekötő tisztek nagy részét fel-
mentették a szolgálatból. Budapestről tele-
fonálja tudósitónk: A hadügyminiszternek tu-
domására. jutott, hogy az idegen csapatok 
•mellé beosztott összekötő tiszti szolgálatban 
visszásságok történnek. Hogy a jövőben eféle 
elő ne fordulhasson, a hadügyminiszter az 
összekötő szolgálatot lényegében megszüntet-
te. 150 tiszt közül 112 őt. azonnal felmentett, a 
megmaraidottak" szolgálatát pedig csupán, az 
idegen tisztek és szállítmányok elhelyezésére 
korlátozták. 

— A Károlyi-párt nagvgvülése. A sze-
gedi Károlyi-párt vasárnap, f. hó 19-én d. u. 
4 órakor a városháza nagytermében nagvgyü-
lésl tart. A qyülés főcélja a Károlvi-párti sze-
gedi nők szervezkedése. Előadók: Elnöki meg-
nyitó — tartja Dr. Papp Róbert. A magvar 
asszony politikai hivatása — tartja Dr. Márki 
Imre. A szegedi nök állásfoglalása — előadó 
Zsóter Dezsőné. A nő és a politika — előadó 
Újlaki Antal. Szeged asszonyait, lányait töme-
ges megjelenésre hívja fel a Károlyi-párt. 

— A kenderfonógyári munkások meg-
egyeztek az Igazgatósággal. A Szegedi Ken-
derfonógyár munkásai szombaton délelőtt 9 
jrakor gyűlést tartottak a Munkásotthonban, 
Szabó János szociáldemokrata pártelnfk ve-
zetésével. A gyűlésen a bizalmi testület elő-
terjesztette azt a már ismert választ, ame-
lyet Wimmer Fülöp vezérigazgató adott a 
munkásság követeléseire. A tvzalmi férfiak vé-
leménye szerint az adott viszonyokra való 
tekintettel a választ el kell fogadni, mert a 
munkásság, követeléseinek legnagyobb részét 
kiilí'nbbn is te'jesitik. Zajos vita indult meg. 
amelynek során néme'vek azt hangoztatták, 
hogy mivel a tizennyolc éven alóli munkáso-
kat az igazgatóság kizárja az egyszeri se-
gély-jutalékból. noha azok közt leszerelt ka-
tonák is vannak, a vá'aszt nem lehet tudo-
másul venni. El kell távolítani az igazgatót, 
a vállalatot pedig kommunizátni kell. A mér-
sékeltebbek ezzel szemben azt hangoztatták, 
hogy a munkásság szén- és anyaghiány miatt 
most nem veheti át a gvárat, amelynek üze-
me olykor meg is áll. Szabó pártelnök ujabb 
felszólalásában azt mondotta, hogy a szociál-
demokrata munkásság soraiban sok olyan uj 
tatr vau. aki azt hiszi, hogv csak pil'an jtnvi 
előnyökért kell küzdeni. Az ui szociáldemok-
ratáknak még tanulniok kell. Általános párt-
érdekek is vannak. Ezek szempontiából ic ei 
ke 1 fogadni a keftdergyári igazgatóság vála-
szát s ezt teszik ajánlatossá a viszonyok is 
A mérsékeltebb felfogás végül gvőzedelmes-
kedett. Délelőtt 10 órakor küldöttség ment 
Wimmerhez, kinek kijelentették, hr.gy vála-
szát tudomásul veszik, kérték azonban, hogv 
a most leszere't fiatalkorúakat is részesítse a 
segélyben.. Ebben aztán egyezség jött létre. 
Az idősebb munkások közül a most leszerelt 
nőtlenek 250 korona, a házasok 300 korors 
segélyt kapnak. Igy a fiatallkoruaknak is int 
segély. Az összes félhavi fizetésitek az évi 
fizetés 10 százalékát kapják egyszeri juta-
lék írvanánt. 

Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy 
hadbavonulásom miatt bezárt 

mgszáros és hentes üzle- • 
femet i i k í l i i n i l t i l l i i , 

hol állandóan elsőrendű húsok, kolbászok és 
hentesáru különlegességek kaphatók. A n. é. 

közönség pártfogását kérem tisztelettel 
Nagy Ká ro l y , Petőfi Sándor-s. 27. Meiüs-ház 

— Risztits ezredes elutazott. Risztits szerb 
ezredes, nagybecskereki dandárparancsnok, 

aki a Szeged és Újszeged közötti forgalom 

szabályozása ügyében két napig a városban 

időzött, pénteken éjjel visszautazott Becske-

rekre. Előzetesen udvariasan búcsúzott a pol-

gármestertől. akinek tudvalevően megígérte, 

hogy támogatni fogja a város kérelmét az Új-

szegeddel való forgalom szabaddá tétele 

iránt. 

— Kínevezés. A minisztertanács a hivatalos 
lap legutóbbi száma szerint Vucskics Zoltánt, 
a szegedi felmérési felügyelőség felügyelőjét 
műszaki főtanácsossá nevezte ki. 

— Építsenek Szegeden tisztviselői tele-
pet. A Szegedi Tisztviselők OOhona január 
2f)-án tar t ja évi rendes közgyűlését. A köz-
gyűlésen Bitkur K. ÍDragomir választmányi 
tng a kövekező indítványt fogja előterjesz-
teni: A 'Szegedi Tisztviselők Otthona, amely 
az Összes Szegeden állomásozó tisztviselői ka-
tegóriák társadalmi és szociális érdekeinek 
hivatott képviselője, január 26-iki évi rendes 
közgyűlésén mondja ki. hogy a legfontosabb 
és legsürgősebb feladatának tekinti a házépí-
tési problémát megoldani. Ennélfogva utasít-
ja a választmányt, hogy műszaki, financiális 
és szociális szakemberekből álló propaganda 
bizottságot alakítson, amely hivatva lesz egy 
tervezetet kidolgozni, hogy miként volna le-
hetséges Szegeden egy Tisztviselői Telepet lé-
tesíteni. 

— Áthelyezés. Horváth Dezső szigetvári 
járásbirói tisztviselőt az igazságügyminiszter 
a szegedi járásbírósághoz áthelyezte. 

— A Szab»d Egvetem szemeszterzáró 
előadása. A Szabad Egyetem hétfői előadásán 
Juhász Gyula előadás-sorozatának befejezé-
seid a jövő drámájáról fog beszélni. Utána 
dr. Botja Dezső tart előadást, a spiritizmusról. 

— A székely Nemzeti Tanéc3 nagygyű-
lése. Budapestről telefonálja tudósitónk A szé-
kely Nemzeti Tanács vasárnap délelőtt 10 óra-
kor a Vigadó nagytermében gyűlést tart. a 
melyen tiltakozni fog Erdélynek Romániá-
hoz való csatolása ellen és követelni fog.ia az 
ország teljes területi integritásának fentartá-
sát. A gyűlésen Jöncső Benedek mondja az 
elnöki megnyitót. Az országos köztársasági 
tanács képviseletében dr. Narjy György elnök, 
a függetlenségi és 48-as párt nevében fíartha 
AH ert volt hadügyminiszter és Kalmár An-
tal publicista, a. sajtó nevében Szakács Andor 
lapszerkesztő fog beszélni. 

— Figyelmeztetés A szegedi légszeszgyár 
és villanytelep igazgatósága ez uton is végső 
komolysággal figyelmezteti a fogyasztó kö-
zönséget, hogy ugv a légszesz, valamint a 
villamos áram fogyasztásával a végsőkig M 
karékoskod ion. Szénkészletünk alig pár napra 
elegendő és ha az ui szénszállítások beérkez-
té'g a közönség! takarékoskodni nem fog, ugv 
kénytelenek lennénk magánháztartási cé'okra 
„•igv a légszesz, valamint a villamos áram 
használatát teljesen megszüntetni, 

— Eljegyzés. Dr. Palócz Sándor budapesti 
ügyvéd eljegyezte Bányai Bözsikét .Szeged-
ről. 

— Elhalasztott közgyííiés. A Közalkalma-
zottak Beszerzési Csoportja szombaton dél-
után négy órakor rlr. Dettre János kormány-
biztos elnöiklése alatt közgyűlést alkart, tartani, 
hogy a lemondott intézőbizottság helyett má-
sikat válasszanak. A közgyűlést azonban nem 
lehetett megtartani, mert a hivatalos listán 
57 név szerepelt 40 helyett, és attól tartottak, 
hogy ilyen módon a régi vezetőség tagai is 
bekerülhetnek a bizottságba. A közgyűlést 
ezért csütörtök délután négy órára halasztot-
ták, amikorra az egyes szervezetek megálla-
podnak a jelöltek személyében. 

— Szegeden is érvényes a lakásrendelet. 
Budapestről telefonálja tudósitónk: Garhai 
Sándor, az országos lakásügyi tanács elnöke 
a lakásínség enyhítése céljából kiadott kor-
mány rendelet hatályát Szeged város területé-
re is kiterjesztette. 


