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Németország fegyverkezése. 
Bécs, december 6. A Petii Journal szerint 

Foch tábornok levelet intézett a Legfelső 
Tanácshoz, amelyben a szövetséges államok 
figyelmét felhívja arra a veszedelemre, amely 
a világot Németország egyre fokozódó fegy-
verkezése által fenyegeti. 

Amsterdam, december 6. Harmeworth az 
angol alsóházban kijelentette, hogy a román 
kormány magatartása miatt a szövetségeseknek 
nincs módjukban, hogy Romániának élelmiszer-
rel való ellátását továbbra is megkönnyítsék. 
A Romániának engedélyezett könnyítéseket to-
vábbi intézkedésig visszavonják. 

HÍREK 
ŐSÖM. 

Valami igric volt az ősöm 
A nagy keleti pusztaságon, 
Valami kóbor, szabad igric, 
Ki élt nótázón, napimádón. 
Valami igric volt az ősöm. 

A nagy keleti pusztaságnak 
Mélázó lelke bennem él még, 
Messzeségbe csapongó lelke, 
Ragyogó dele bennem él még 
A nagy keleti pusztaságnak. 

Az én bús vándordaru lelkem 
Itthagyja gyakran gyásza őszéi, 
Kószál betaposott síroknál 
És elsiratja szilaj ősét 
Az én bús vándordaru lelkem. 

Ha kondul majd ama nagy óra, 
Keletre néz turáni arcom 
S valami ősi melódiával, 
Pogány nótával csak elalszom, 
Ha kondul majd ama nagy óra! 

JUHÁSZ GYULA. 

Kálmány Lajos meghalt. 
Egy régi, érdemes magyar tudós halt meg 

pénteken este Szegeden, csöndben, elhagyottan, 
mint ahogy egész hosszú, munkásélete is 
maga volt a szerénység és zajtalanság. Kálmány 
Lajosnak hivták az öregségében Szegedre el-
vonult derék papot, aki a magyar nép költészeté-
nek egyik legbuzgóbb és legeredményesebb 
gyűjtője volt. Egész életét a hazai folklórisztiká-
nak szentelte, a nép ajkáról leste el meséit, 
dallait, balladáit, az ősi vallás és babonai marad-
ványait. Mint ahogy nagy elődje, Dugonics 
András a szegedi példabeszédeket és jeles 
mondásokat ugy gyűjtögette ő lankadatlan ki-
tartással és fanatikus lelkesedéssel a Szeged-

vidéki, csanádi és bánáti népmeséket és a nép 
képzeletének és érzéseinek örök értékű, soha el 
nem hervadó virágait. Gyulai és Arany népköltési 
gyűjteményei mellett az övé a leggazdagabb és a 
legtanulságosabb. Kálmány Lajos az elsők között 
volt, akik változatlan, eredeti formában közölték 
ezeket a népi kincseket. Ő fonetikai hűséggel 
adta vissza és őrizte meg számos kötetre 
menő gyűjteményei sorozatában a népmesék és 
népdalok klenódiumait. Kálmány Lajos az volt 
a hálátlan magyarságnak, ami Lönnrot Illés 
a finneknek. Több évtizeden át folytatta a 
gyűjtést, minden anyagi és erkölési erejét erre 
a nagy és áldozatos nemzeti munkára paza-
rolta, szegényen és elhagyatva, méltánylás és 
elismerés nélkül halt meg végül, hosszas szen-
vedés után, 67 éves korában. A koszorút már 
csak sirjára küldi a magyar kegyelet. Kálmány 
Lajos nem volt tagja egy irodalmi társaságnak 
sem, itt Szegeden, ahol hosszú évek óta élt, 
alig ismerték a gyermeteg lelkű, tiszta életű 
tudós öreget, akinek halála nagy vesztesége a 
magyar tudománynak. Könyvei többnyire Sze-
geden jelentek meg, a legutóbbi népmese-
gyűjteménye néhány év előtt. Temetése vasár-
nap délután 3 órakor lesz. Ravatalára koszorút 
küld a Dugonics-Társaság és a Magyar 
Ethnográfiai Társaság. 

— Tiszán kivül még négy politikus ellen 
készült merénylet. Budapestről táviratozzák: 
Megjelent az államügyészségen Polónyi Dezső 
és Sooky János államügyész előtt szenzációs 
vallomást tett. Polónyi vallomásából kitűnik, 
hogy az októberi forradalom idején öt politikust 
akartak kivégezni és a készülő merényletről 
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Hétfőn, kedden és szerdán, december 
8., 9. és 10-én 

Figyelem! Figyelem! 

Világszenzáció! 

A 
szerelem 

pokla. 
II. rész. 5 felvonásban és előjátékkal. 

Szenzációs dráma a leánykereskedelem 

titkaiból. 

H HImgyárfás legkiválóbb produktuma. 

Előadások hétfőn 3 7 . 5 , 6 és 8 órakor, 
kedden és szerdán 4, 6 és 8 órakor. 

Hock Jánosnak tudomása volt. Polónyi vallo-
mása következőképen hangzik: 

— A Károlyi-féle forradalom első óráiban 
Hock János, az akkori Nemzeti Tanács elnöke, 
bizalmasan közölte velem, hogy vigyázzak 
apámra. Csodálkozva kérdeztem Hock János-
tól, hogy mit jelent ez a figyelmeztetés, mire 
Hock annyit mondott, hogy ugy hallotta, hogy 
valami listát köröznek, amelyen azoknak nevei 
állanak, akikkel elakarnak bánni. Meg is 
mondta, hogy őt nevet emlegetnek,még pedig: 
Tisza István, Wekerle Sándor, Szterényi József, 
Vázsonyi Vilmos és Polónyi Géza nevét. Hock 
kijelentése annyira komoly szinezetü volt, hogy 
a legnagyobb eréllyel követeltem apámtól, hogy 
távozzék el hazulról. Szörnyű megütközéssel 
hallottam azután délután, hogy Tiszát meg-
gyilkolták. Ugyanazon a napon két katonát lát-
tam ólálkodni apám háza körül. Rájuk is mor-
dultam, hogy mit keresnek itt, sőt revolvert is 
tartottam kezemben és ugy kergettem el a ka-
tonákat. 

Az államügyész jegyzőkönyvet vett fel Polónyi 
nagyfontosságú kijelentéseiről. 

— Csak városi pénz! Augusztus, szep-
tember, október, november, december. Öt 
hónap. Ennyi ideig kellett várakozniok azok-
nak, akik a nevezetes Ábrahám-kormány 
idején fehérhátu pénzeket vittek beváltásra 
a bankokba Nagyon örültek az emberek 
akkor, hogy túladhatnak a kellemetlen bank-
jegyeken, amiket már senkisem akart el-
fogadni. Elvitték hát augusztusban, hogy 
kapnak értük szép, vadonatúj osztrák-magyar 
bankókat rövid négy hét múlva. Szeptember 
elsején husz percent és a bankjutalék levoná-
sával kiadták az uj bankjegyeket. A husz 
percentre mostanig kellett várakozni. Ma 
aztán főimentek az utalványosok az uj, csinos, 
tiszta bankókért a pénzintézetekbe. Éppen 
kapóra jön az uj pénz 1 Ma a lebélyegzett 
bankjegyet nem akarják elfogadni sokan, akik 
nagyon meg vannak ijedve, hogy az 
véglegesen a nyakukon marad. Jó lesz hát 
egy kis friss lebélyegzetten, amiért könnyebben 
csípnek le a piacon egy darabka élesztőt a 
kofáknak finom érzékkel mérő körmei 1 S 
tudják-e, hogy a friss bankó várására mi lett 
a kielégülés? Némely bankban ez a fölírás 
ékeskedik a pénztár fölött: Csak városi pénz 
van! S a sirás nem használ. Csak városi 
pénz van s aki szép, lebélyegzetlen uj osztrák-
magyar bankókra várt teljes öt hónapig, az 
kap — városi pénzt. 

— Uj bélyegeket hoznak forgalomba. Hir 
szerint a kormány a legközelebbi jövőben uj 
bélyegeket fog kibocsátani. A bélyeggyűjtők 
körében hamar hire kelt a tervnek és a bélyeg-
vásárlók országszerte rávetették magukat a még 
meglevő bélyegkészletre. Csak az ne történjék 
meg, ami az első Köztársaság felülnyomással 
ellátott bélyegekkel megtörtént, hogy élelmes 
kereskedők a potom áron megvásárolt soroza-
tokat kivitték Németországba és ott horribilis 
áron elláncolták. A szegedi posta bélyegkészle-
tének nagyrészét, értesülésünk szerint, már 
kiárusították. 

— Két és félmillió szükségmunkákra. 
Berzenczey Domokos főmérnök azt javasolja a 
tanácsnak, hogy sürgős szükségmunkákra két 
és félmilliót kérjen a város a kormánytól. Ezek 
a munkák volnának: csatornajavitások, utca-
rendezések stb. A javaslatot legközelebb tár-
gyalja a tanács. 

— Minden könyvujdonság 24 órával a 
budapesti megjelenése után kapható Szalay 
könyvesboltjában Kigyó-utca 1. és az összes 
árusitó kocsiknál. Ugyanezen újdonságok a 
•kölcsönkönyvtárban is rendelkezésére állanak a 
közönségnek. 

— Sajá t készítésű szobaberendezései, há-
lók, ebédlők, uriszobák, konyhaberendezé-
sek olcsón, készen beszerezhetők Kakuszi 
müasztalosnál, Tisza Lajos-körut, dr. Gróf-
palota 290 
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