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nyomozó közegek éjszaka sem szakítják meg a 
munkát. A nyomozást dr. Zombery Jenő, a 
szegedi ügyészség vezetője irányítja, én csak a 
nyomozás szakszerűségét biztosítom rendelkezé-
seimmel és a nyomozás gyors sikere érdekében 
minden segédeszközt rendelkezésére bocsátok. 
Hiszem, hogy a nyomozásnak péntekre teljes 
eredménye lesz. Pénteken Budapestre utazom 
is az eredményről személyesen teszek jelentést 
a belügyminiszternek, akit az eddigiekről táv-
iratilag informáltam. 

— A merényletet nyeles kézigránáttal követték 
el, a Király-szálló emeleti tánctermének az 
utcára nyitó ablakín keresztül. Egy halottja 
van a merényletnek: Nagyjános Júlia 21 éves 
cselédleány, három súlyos és 14 könnyebb 
sebesültje. 

Schandl államtitkár a merényletről. 
Budapesti tudósítónk teiefonjeientése szerint 

Schandl államtitkár, a csongrádi kerület nem-
zetgyűlési képviselője, a véres merényletről igy 
nyilatkozott: 

— Rendkívül sajnálatos és a legsúlyosabban 
elítélendő sz a véres cselekmény, amely Cson-
grádon történt. Én a magam részéről mindig 
arra iparkodtam, hogy a szélső jobboldali ele-
mek izgatásának elejét vegyem. Sok ellenséget 
is szereztem magamnak azzal, hogy a legéle-
sebben állásifoglaltam a jobboldali kilengések-
kel szemben. 

— Rendkívül sajnálom, ho?y Csongrád nevéhez 
fűződik ez a botrányos eset. Csongrád és az 
ottani hatóságok mindig a legmintsszerübben 
viselkedtek és teljesen távoltaríották -magukat 
ezektől, az eléggé el nem Ítélhető kilengések-
től. Csongrád nem érdemelte meg ezt a véres 
botrányt. Pénteken reggel kapok részletes jelentést 
az eredményről, addig nem is akarok elébe vágni 
a további fejleményeknek. Várjuk meg nyugod-
tan az illetékes hatóság munkaját, aminek való-
színűleg rövidesen eredménye lesz. 

Arra a kérdésünkre, hogy leutazik-e Cson-
grádra, kijelentette, hogy sajnos, erre nem 
szakithat időt magának, a miniszter nincs 
itthon, a minisztérium másik államtitkára is 
távol van és igy te'jesen le van kötve hivatalá-
ban. Hangsúlyozta, hogy a hatóságok munká-
jától ieljes eredményt vár ebben az ügyben. 
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Szeged, 1923 daaewber 28. 

Az ujszegedi villamosforgatom megindítása ~ nem kívánatos. 
(A Szeged tudósítójától.) Az ujszegedi villa-

mosforgalom régóta esedékes föltámasztása 
ügyében ismét fordulat, sajnos, kedvezőtlen for-
dulat állott elő. A kereskedelmi miniszter ugyanis 
közölte a város tanácsával, hogy a hidon való 
villamosforgalom megindítását közbiztonsági 
szempontból nem tartja kívánatosnak. 

A kereskedelmi miniszter álláspontja általá-
nos meglepetést kelteit a városházán, ahol ed-
dig ugy tudták, hogy a kereskedelmi miniszter 
által a közúti hid teherbírásának megvizsgálá-
sára kiküldött szakértők írásban beterjesztett 
jelentése szerint a forgalom megindításának 
semmi komoly akadálya sincs, a hid elbírja a 
villamost és jó néhány évig nem is szükséges 
a hid szerkezeii részének restaurálása. A keres-
kedelmi mioiszter szakértőinek véleménye egye-
zett a város közönségének régi kívánságával és 
mindenki azt hitte, hogy ezek után már hama-
rosan megindul a villamosközlekedés a hidon 
keresztül Újszegeddel. A város tanácsa is igy 
vélekedett a kérdésről, mert a szakértői véle-
mény alapján még október elején felszólította a 
villamosvasút igazgatósigát — amely az ujsze-
gedi járatok megindítását a hídvizsgálat ered-
ményétől tette függővé —, hogy a forgalmat a 
felszólítás keltétől számított hatvan napon belüi 
a fennálló szerződés büntető szankcióinak terhe 
mellett indítsa meg. A hatvannapos haláridő 

december elején járt le, de a vállalat meg sem 
kezdte a hídról annakidején felszedett sínek 
visszafektetését. A tél is beköszöntött, a város 
lakossága pedig decemberben már nem igen 
látogat át a lulsó partra és i g j a tanács sem 
törődött nagyon a határidővel. Észre sem vette 
talán senki, hogy a határidő elmúlt, de a sárga 
villamoskocsik még mindig elkerülik a hidat. 

Most azután megérkezett a magyarázat, a 
kereskedelmi miniszter aggodalmaskodó értesí-
tésében. Mindaddig nem tartja kívánatosnak s 
villamosforgalom megindítását, amig a hidat 
teljesen ki nem javíttatja a város. A minisztec 
még azzal is érvel, hogy a szegedi villamos-
forgalmat úgyis redukálták, tehát nincs múl-
hatatlan szükség az ujszegedi járatokra. 

A kereskedelmi miniszter álláspontja tehát 
merőben ellenkezik az általa kiküldött szakértői 
bizottság álláspontjával. A bizottság tüzetes 

j vizsgálat u án megengedhetőnek találta azt, 
! amit a miniszter most még sem tart kívánatos, 
j nak. A miniszter valószínűleg jobban ismeri a 
3 hídszerkezetet, mint megbízott szakértői, vagy 

az is megtörténhetett, hogy más szakértőktől 
szerzeit be pótinformációkat. Leiratának külön-
ben az lesz a következménye, hogy az ujszegedi 
villamosforgalmat még a jövő évben sem indítja 
meg a vállalat. 

A tisztviselő-legendákból. 
Minden tiszlele'et megérdemel a tisztviselői 

kar, amely a háborús esztendők legvéresebb 
áldozataként viseli a mind nehezebbé vált idők 
terhét. Ahogyan gondoskodik a természet arról, 
hogy a fák ne nőjjenek az égig, épp ugy öntött 
a hivatalnoknépbe humort, ami vei elviselheti a 
sorsát. Mikor példát keresünk, hogy kihez ha-
sonlítsuk, elsősorban a gyerek jut az eszünkbe. 
Az is eljátszik egész nap a rongybabával, csil-
logó fantáziával selyemruhát fon a derekára s 
dédelgeti, de szép vagy, de okos I Mesét talál 
ki róla, hősi kalandokból diadallal hozza haza, 
a végén* még királynak is tiszteli, ugy bígyad 
este alvásba, hogy eszébe se jutó t a vacsora. 

Minden hónap végefelé a tisztviselő is elő-
szedi az álomrongyokból va ó babáját s disku-
rálni kezd vele. 

— Most még kócos vagy egy kicsit, de majd 
kapsz sciép palástot. Varrják már a miniszter 
bácsik, épp most számítgatják, mennyivel emel-

i kedett a drágaság, elsejére megjön a pótlás-
< köntös. 

Decemberre ugyan csak egy cérnaszálnyi volt 
az egész, de megmaradt a reménység. 

— Bizonyára karácsonyra tartogatják. Isten 
úgyse jobb is, hadd örüljön a család Jézuska 
születése napján 

Aki azt hiszi, hogy Az Est, vagy a Világ a 
legolvasottabb újság, az nagyot csalódik. A hi-
vatalnoksereg (pedig elég nagy kontingens) a 
hivatalos lapot böngészi elsősorban, de azt ol-
vassa másodsorban is. Jó Bársony ís'ván a 
legragyogóbban megirt szarvasbőgéssel nem ért 
el akkora sikert, mint mostanában, amikor lap-
jában a tisztviselőnép keresi aggódva a reá 
vonatkozó karácsonyi legendát. Rövidre szabott 
novellák és krokik jelennek meg ugyan benne 
kormányfőtanácsosi kinevezésekről, csak az 
nincs, ami kellene. 

? A tiszlviselőember azonban itt is derűs lélek-
f kel állapítja meg: 

— Végtére mégse olyan n^gy a baj, azt hi-
szem, ujesztendőre tartogatják az elmaradt meg-
lepetést. Az is csinos terminus. Még szerencse, 
hogy soron kivül két kiló babot kapíunk az 
osztóhelyen s Ígéretet, hoe;y az elmaradt szén 
is riegérkeuk, — msjd he fagy. Karácsony 
fehér hópihéi olyan szépek, hogy üres lelkű az, 
aki em találja kedvét benrük. A fűtés is fö-
lösleges, amikor az üiinep hangulata melengeti 
a sziveket, nemkülönben a párisi távirat, hogy 
Benes ur jóindulatúan rátette kezét Bethlen 
vállára, ugy diskurált vele. (Igenem, mi min-
őén áldozatot el kell viselni a hazáért! E forok 
irója csak szegény skribsifex, de egy királynak 
s m ajánlaná a Benes-féle leereszkedést. Nem, 
kéreti alásan, abból bizonyos fajtájú emberek 
sorában normális viszonyok mellett mindig baj 
származik.) 

De nc feledjük szavunkai, maradjunk a tiszt.-

viselőknél, akik vidáman ünnepelnek s eltagad-
hatatlan káröröm szavaival emlékeznek meg az 
élet-mese vasorrú boszorkányjírói, a piaci áru-
sokról. 

— Szegény jámborok, fölverték mindennek 
az árát, a mi pítgarasaink tiszteletére. De hop-
pon maradtak, mert semmit se kaptunk s igy 
nem vásároltunk semmit. Tébolyult tékozlás is 
lett volna a két kiló bab mellett. 

A lelket az öreg zupás-hivatalnok tarlja az 
emberekben, mikor mesét mond. 

— Nem kell félni, mindennek megjön az 
ideje, csak türelem. Huszfokos hideg szél fujt 
a háborúban s az trdélyi szorosokban majd 
megfagytunk. Mentek hát az expressz-rimánko-
dások bekecsekért, meg halina-csizmákért. Meg 
is kaptuk. Az igaz ugyan, hogy nem azonnal, 
de megkaptuk juliusban a Doberdón. Aszon-
gyátok, hogy akkor már kánikula volt a szikla-
fészekben ? Ugyan már, ki nem látott szegedi 
magyart nyáron subában I (Bob.) 

— A szikratávíró minisztere. Washington-
ból jelenlik: A kanadai kormány uj tárcát 
kreált: a szikratávíró miniszterének tárcáját. 
Kanadában annyira elterjedt a szikratávíró hasz-
nálata és az országnak olyan nagy szerepe van 
az átmenő forgalomban is, hogy külön minisz-
tert kellett megbízni a meglehetősen bonyolult 
technikai és jogi ügyek intézésével. Az Egyesült 
Államok kormánya rövid idő múlva követni 

I fogja ezt a példát. Állitóan már ki is szemel-
ték a megfelelő szakembert. 
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Jön ! J ön ! 

Henny Portén 
Harry Liedtke és 

Werner Krauss 
legnagyobb attrakciója: 

A 
velencei kalmár. 
Schakespeare világhírű müve 8 felvonásban. 


