
S Z E G E D Szeged, 1923 december 20. 

Két napon át mérges gombát 
árultak a szegedi piacon. 
(A Szeged tudósitójdtól.) Régen nem fordult 

már slő, nogy a város hatóságilag ellenőrzőit 
nyílt piacain mérges gombákat árultak volna, 
mivel ezt a fokozott ellenőrzés majdnem lehe-
tetlenné teszi. Néhány nappal ezelőtt azonban 
mégis előfordult az az eset, hogy két teljes 
napig a Tisza Lajos körúti piacon mérges gom-
bát árult egy olyan parasztasszony, aki átesett a 
hatósági ellenőrzésen és lefizette a szokásos piaci 
helypénzt is. A mérges gombából többen vásárol-
tak és az eddigi megállapítások szerint, három 
család meg is betegedett ezektől a gombáktól. 
Az ese nek csupán azért nem lett katasztrofális 
köveikezosénye, mert mind a három helyen 
idejekorán észrevették a mérgezést és orvosi 
segítséget vettek igénybe. Mindenesetre jó lenne, 
ha a hatóságok fokozottabb figyelemmel kisér-
nék a piacokat és megakadályoznák, hogy iíyen 
esetek - amelyek halállal is végződhettek volna 
— többé semmi körülmények között sem for-
dulhassanak elő. 

Az esetről különben a Szeged munkatársa a 
következő részleteket jelentheti: 

Az elmúlt hét szombatján Gerő Béla építész 
felesége a Tisza L^jos-körúti piacon gombát 
vásárolt, amelyet még aznap délben elfogyasz-
tottak. Néhány óra múlva a család minden tag-
jánál erős fáideimak jelentkeztek, amely után 
dr. Szamek Sándor orvos azonnal konstatálta a 
gombamérgezés tüneteit. Azonnal gyomormosást, 
valamint slrichnin és koffeininjeaciókat alkal-
mazott, hogy elejéi vegye a súlyosabb követ-
kezményeknek. A mérgezés különösen a cse-
lédlánynál lépett fel igen erősen, ugy hogy 
nagyfokú hxhucinációk és víziók is jelentkeztek. 
A mérgezésnek azonban i!t sem voltak súlyo-
sabb következményei, mivel az orvosi beavat-
kozás még idejében megtörtént. 

Ug>ancsas goubőmérgezésben betegedett meg 
Borbás gyógyszerész iá, azonban ö is azonnal 
saját magi felismerte a mérgezést és ellensze-
reket alkalmazott. Mérges gombát vásárolt még 
— tudomá.uik szerint —egy harmadik család 
ís. amelynél ugyancsak a j<yora orvosi beaval-
kózás megtelte a kellő h i tá í i . A Szeged mun-
katársa megállapította, hogy a piaci árusitó 
asszony még vasárnap reggel is arulta ezeket 
a mérges csiperke gombákat a Tisza Lsjos-
köruti piscon. Három kosárral volt neki a gom-
bából, azonban nem lehet tudni, hogy a város-
ban hányan vásároltak belőle. 

Dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos egyébkánt 
kijeleaieue a Szeged munkatársa előtt, hagy 
hozzá még orvosi jelentés nem érkezett a mér-
gezésekről, azonban mihelyt az megjön, azonnal 
lépéseket f >g tenni, hogy a rendőrség az el-
járás' lefolytathassa a roerges gombát árusitó 
asszony ellen. A rendőrségnek a iegerélyeaebben 
keli lefolytatni az eljárást és m<gikadá;yozni, 
hogy hasonló eset többet előforduljon. 
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Ismét emelték a munkások béreit. 
(A Szeged tudósítójától) Néhány hét óta 

szinte állandóan arról kell beszámolni, hogy a 
közszükségleti cikkek árai ismét egy fokkal 
magasabbra léptek a drágaság létráján. A leg-
utóbbi időkben szinte allsndían nehezebb lett 
a megélhetés annak ellenére, hogy erre tu'aj-
donképen semmi ok sincsen. A magyar korona 
teljesen staoil Zűrichber, 9 hoion» semmivel 
sem romlott és egyetlen olyan gazdasági ok 
sem merült fel, amely szükségessé tenné a meg-
élhetési cikiiek árainak emelkedését. Míg a szál-
lítási, vasúti és postai díjtételek sem drágul-
tak meg és igy teljesen indokolatlan, hogy 
ezekben a látszólag gazdaságilag nyugodt 
napokban éppen azok az élelmi cikkek drá-
guljanak meg, amelyekre a hgjobban és leg-
nagyobb mennyiségben van szüksége minden 
embernek. Ezen a héten főkép azok a cikkek 
drágultak, amelyek a belfödö.i teremnek meg 
s igy ez meg indokoltabbá tesii, hogy ezek-
nek árai ne mozduljanak arrói a túlságosan 
magas helyrőí, smelyet néhány hét előtt — a 
korona romlásával egyidejűleg — elfoglaltak. 
Nem tudjuk megérteni, hogy miért drágult meg 
a liszt, a hus és a zsir. 

Az indokolatlan és talán csupán profit céljait 
szolgáló drágulás szí eredményezte, nogy azok-
nak a munkásoknak munkabéreit, akiknek 
munkaedói a Szegedi Munkaadók Szövetsé-
gébe tartoznak, a szegedi indexrendszer alap-
ján ismét föl kel ett emelni. Ez az emelés, 
ame'y tejesen jogos és megillető, csupán azt 

eredményezi, hogy egy u j ibb drágulási folya-
mat fog megindulni, mivel a vállalkozók a ma-
gasabb munkabérek miatt iparterményeik árát 
is sz emeléssel arányba tkarják majd hozni. 
Méltányos a munkások béreit a drágulással 
arányosítani éa mélsányolható a válialkoiók 
emelése is, csupán egyetlen tény nem méltá-
nyolható és nem érthető, a minden emelés 
szü<ő oka: az indokolatlan drágaság. 

Ezen a héten egyébként a szsgedi ind:x 
21.10 százalékos drágulást mu a! az október 
harmadiki index-alappal szemben- Az elmúlt 
héten az index differencia 16 4T százalék volt,, 
tebát ezen a héten nem sokkal kevesebbel> 
mint öt percenttel emelkedett az általáuos meg-
élhetés. 

Az indexrendszerbe bevet cikkek közül 
megdrágult a hus, amelyet 7800 korona helyett 
kilencezerhétszáz koronáért mérik a mészárosok. 
A liszt száz koronával drágult, ezen a héten 
1850 korona helyett 1950 koronáért árulták, 
a zsírnak az ára pidig 14 400 koronára emel-
kedett. Az indexbe fölvett többi cikkek árai 
ezen a héten r.em változtak. Az index azonban 
ennek eilenéte is emelkedett, n-ivel a liszt, hus 
és zsir a legtöbb egységgel szerepelnek a rend-
szerben. 

A Munkaadók Szövetsége a megállapodás 
értelmében ezen a héten ujabb őtszázalékkat 
emelte föl a munkások béreit és igy október 
3-a óta összesen husz százalékkal emelkedtek 
a hetibérek 

Karácsonyfa-uzsora a szegedi piacon. 
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(A Szeged tudósítójától.) Ilyenkor, nagy ka-
rácsony előtt való héten, mindig megváltozik 
az egész város képe. Valami ünnepélyes, töm-
jénillatos hangulat borul a házak fölé, a haran-
gok zúgása áhítatosabban huiiámzik keresztül 
a decemberi levegőn, a hétköznapok véres ke-
nyérharcaiban elfásult emberek arcára szelid 
vidámság, az örömvárás sejtelmes vidámsága 
lopódzik. A belvárosi boltok fényes kirakatait 
műértő kezek átrendezik és műértő kezek átír-
ják a kirakati holmik árjelző-táblácskáit, a rajta 
levő szá r.okat hozzáhangoljak a karácsony előtti 
hangulat emelkedettségéhez. 

É i fokozódó Iázz <1 megkezdődik a karácsonyi 
vásár. Pirosxépű gyerkécök csavarogmk a na-
pos délelőttökön, arcuk rózsáit a friss levegő 
nyitotta ki viiulóra és szomjasan csillogó sze-
mük issza, habzsolja a sok lá ványosságot. 
Csodálkozni kell néha azon, hogy a játékos-
boltok vastag kirakatüvege nem oivad meg a 
gyermekszemek vágyakozó tüzétő. Kis r ngyo-
sok, — harisnyátlan lábuk sokszor kivillog a 
megereszkedett cipő nyílásain — sápadt arcú 
leánykák ődöngnek a piacokon és n gyokat 
nyelnek egy-egy csemrgekirakat előtt. 

Láttam egy kis l e g é n y k é t , aki az egyik köny-
vesbolt kirakatára bámult mozdulatlanul, hosz-
szu órákon keresztül. Az ismeretlen tartalmú 
meséskönyveket nézte. 

A városháza elítt, ahol nyaranta a ráncos 
képű anyókák a virágokat és a konyhakerti 
magvakat árulgatják, a legkarácsonyibb a han-
gulat, mert a violák, a liliomok, a szekfük, a 
rózsák illata helyett most a karácsonyfák fenyő-
illata szagosítja meg a levegőt. 

A karácsonyhpiac van itt- Jézuska születé-
sének 1923. évfordulója előtt ez a legszomo-
rúbb piaca a karácsonyi vasárnak Szomorú, 
mert ez a pi c a legdemokratikusabb a vásár-
lók szempontjából. A belvárosi üzletes drága-
ságai között nem v á l o g a t h a t minden ember 
keze. Nehéz százezres b a n k ó k t ó l nem mindenki 
zsebe duzzad manapság t s a játék, a hintaló, 
a h jasbaba, a kép.skönyv, az épi'őkő olyan 
méregdrága mostanában! Messze-messze felül-
múlja az áruk az a n n y p a » , á s t és még mesz-
szebb túlszárnyalja a m u n k a , a keresetparitását. 
Karácsonyfa azonban, ha csak egy nagy fenyő-
fának egyetlen kis á g a c s k á j a is, odak<vánkozik 
az év legszentebb estéjen minden ember asz-
talára. Az örökzöld tülevelek ilyenkor szim-
bólummá válnak, a szere'et, a gyermeki ártat-
lan vágyak, az e g y e n l ő s é g drága szimbólu-

mává. Mert Jézus válogatás nélkül hiv'a magá-
hoz a kisdedeket. 

Szerdán délelőtt csupa szomorú szemű em-
ber: láttunk a karácsonyfapiac körül. A hátal-
ma?, menyezetig érő karácsonyfák arisztokratikus 
Röggel néztek le a nagy szomorúságra, az asz-
í ? ! w hce,^.r,ö„ f„enyöágak is valami szokatlanul nideg, szokatlanul büszKe ínaiot arasziouaK 

— Az a nagy fa — mondotta az egyik ka-
rácsonyfás kofa — százezer korona. Ez a ki-
sebb negyvenezer, ez a pici pedig hatezer. Nem 
lehet kérem olcsóbban adni, mert messziről 
hoztuk, Erdélyből, Felsőmagyarországrói. 

Százezer, negyvenezer, hatezer korona . . . 
Megdöbbentő számok és sötéten világítják meg 
a karácsonyfapiac körül ődöngő, sápadt képű 
asszonyon, anyák nagy szomorúságát. 

— Csak egy kis ágacskát szeretnék, pana-
szolja az egyi t sirós hangon, egyetlen kis ágacs-
kát. S ilyempapirral, régi szalaggal földíszíteném 
szépen. Hogy örülnének a kis cselédek! Talán 
még cukor is kerülne rá, néhány szem. De 
mikor nincs meg a hozzávaló háromezer koro-
nám . . . Jézus az idén nem jön el mihoz-
zánk . . . 

A karácsonyfás kofák hidegen, érzéketlenül 
nézik a szegény asszonyok könnyes szomorú-
ságát. A szivtelen uzsoráról pedig már a ha'ó-
ság is tudomást szerzett. Az Árvizsgáló Bizott-
ság elnöke hiteles forrásból megtudta, hogy 
Budapesten, ahova Vasmegyéből szállítják a 
karácsonyfákat, a legnagyobb fa se ti drágább 
tiz-túenkétezer koronánál. Felkérte tehát az 
államrendőrség szegedi kapitányságát, hogy 
Ír gyen segi'ségére a karácsonyfa-uzsora letöré-
sinéi, mert a szegedi tízszeres árak teljesen 
indokolatlanok. A szegedi piacra a deszki ura-
dalomból hozzák a fákat, amiké tehát a vasúti 
szá litás költsége sem drágít meg. 

Az uzsorát a 1 Árvizsgáló-Bizottság ugy fogja 
letörni, hogy az áilamrendőrséggel és a saját 
nyomozó közegeivel szigorúan ellenőrizteti a 
kárácsonyfapiacot és azt az árust, aki a pesti 
áraknál többet kér Jézus fájáért, az uzsora-
biróságnál jelenti fel. 

Legyen is most szigorú, kíméletlenül szigorú 
az Á/vizsgáló Bizottság és akadályozza meg, 
hogy az uzsorások, — akik Jézuska fájával kö-
vetnek el uzsorát — erabolják a szegénygye-
rekek egyetlen örömét is. Hiszen ugy;s olyan 
kevés öröm adódik ebben a fenekestül fölfor-
dult világban. (m. /.) 

Ne vegyen Írógépet SftjfiS Wirth és Üveges r 1 SzL 5' Telefon 3-45. 


