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szerint a szegedi viztr izériík főoka a földszinti 
tatók vízpazarlásában keresendő. 

— C?ak a földszintiek pazarolják s vizet 
— mondotta —, as emeletiek örülnek, ha kap-
nak néha vire*. C«ak radikális megoldás s ü t -
het. Minden földszinti lakásban ftl kellene állí-
tani a vizmérő-órákaf. 

Buócz Károly végül azt javasolta, hogy a 
ryári melegek beálltával ízereltessen a város 
néhány artézi kútra motorszivattyui és azzal 

szivattyúzza n vize*. Igy fölöslegessé válik a 
második ártézi az idén. 

A tanács azonban már unta a vizügyet és 
igy a motoroE-|avaslat sorta fölött nem is 
döntöít. Az ülést Bokor Pál tréfás megjegyzése 
zárta be. 

— Mindezekből pedig az a tanulság — mon-
dotta —, hogy Szegeden nem lenne szabad 
soha senkinek vizet inni. Bormizériik nin-
csenek . . . 

Egy óra a járásbíróság folyosóján. 
Szeged, április 28. Tisztelt közönség, aki el 

tudsz telni egy-egy nagyarányú bünügy törvény-
széki főtárgyalás ival, ne hidd, hogy az az élet. 
Az igazit a földszinten találod meg, a járásbí-
róság folyosóján, mert nem gyilkolnak az em-
berek olyan hamar, mint amilyen könnyedén 
pofozkodnak s az előre megfontolt, öntudatos 
intelligenciával elkövetett r galmazásnál gyor-
sabban kicsúszik a szán a vadszamár titulus, 
vagy a keresztmama térde. 

A földszint teljesen a járásbíróságé s ez nem 
azért va<i, mert ez az első fok, hanem előzé-
kenységből a nagy forgalomra való tekintettel. 
Szegény népek, n;: másszanak annyi lépcsőt. 

Ott vannak már kilenc órakor teljes zsúfolt-
ságban, préselődnek a falak mentén és halá-
losan izgatottak. 

— Jaj, hátha elfelejti az ügyvédem I 
Mi den furakodásra kíváncsi nyakak mered-

aek előre. Nem ő, hanem egy másik. Kilenc 
órakor ugyanis elkezdenek az ügyvédek bújócs-
kát, részint szaladócskát játszani és folytatják 
néha egy óráig is. 

Az egyik számozott ajtóban megjelenik egy 
ifjabb ember és a nyakát oldalvást fordítva 
különféle neveket kiált, amire többen megin-
dulnak befelé. 

— Kolléga ur, kérem, azonnal jövök, csak 
felszaladok az ügyészségre, mondja dr. Külöm-
beny és máris rohan. 

Ügyvédet itt lassan járva sose látsz, még 
Lippay Lajos is fut, már pedig nálánál meg-
fontoltabb ember kevés van. 

A felek bámulják őket áhítattal, csak a ha* 
lálos beíeg néz ilyen rneghatotisággal a dok-
torra. Aztán folytatják a beszélgetést, mindazt 
a témát, amire még ma sor kerül a biró ur 
előtt. 

— Tessék magát beleképzelni, nagysád, az 
én helyzetembe. Mit csinált v Ina? Na, de 
kihúzta a lu:rit, a copfja majdnem a kezemben 
maradt. 

A keze most is vibrál, min*ha a copfban 
motoszkálna. Közepes korú asszony, nem tudom 
kitalálni a mesterségét. De szeretném figyel-
meztetni, hogy halkabban, az Istenért, mert 
mihelyt a biró elé kerül, úgyis letagad mindent. 

— Mondja, n gysád, vannak az illetőnek 
tanúi ? 

— Senki Nem is tudja bizonyítani. 
(Na Iám, megéreztem!) 
Fiatal lányok vihognak a sorokban, arrafelé 

dángubáiva összeszedem a morzsákat és meg-
állapitom a tényvázlaíot. 

A Manci menyasszonya volt a Sanyinak és 
a Sanyi, aki egy nagy Niemand, (igy mond-
ták I) valami pletykaürügyen összeveszett a 
lánynyal. Más fiatalember ugy csinálja, hogy 
ilyenkor visszaküldi a gyü üt, de a Sanyi egy 
Niemand volt, azonfelül egy smucig is és Ő 
kérte vissza a maga gyűrűjét. Egy frászt neki, 
üzente erre Manci s mikor a Sanyi tovább 
szemtelenkedett, a szülei bepörölték a vacso-
rákért. Meri mindig ott zabáit, annyit, mint 
más kettő. Ezt sorba tanúsítják a jeenlevő 
kisasszonyok, akik az eset megtárgyalása köz-
ben ráérnek mást is rágni. 

— Láttad vasárnap a bálban a Gizit, - kérdi • 
az egyik. 

A megszólított unott, lealázást kifejező han- ! 
gon feleli; 

— Láttam! Olyan volt, mint naptárban az 
adoma. j 

Határozottan felizgatott ez a hasonlat, sze-
rettem volm a magyarázatát is érteni, de nem 
voltam bemutatkozva a kisasszonyoknak, nem 
kérdezhettem meg. 

ügy képzeitem el végül is, hogy a naptárba 
mindig csak az ócska adoma kerül, hát ilyen 
lehetett a bizonyos Gizi is. Tán a ta -alyi ru-
háját viselte. 

A folyosó közönségének nagyobbik része nő. 
Minden kor képviselve van, még egész öreg 
asszonyok is ülnek a padon. Tisztes, fekete 
ruha van rajtuk, ugy szeretném tudni, hogy 
panaszosok, vádlottak, vagy csak tanuk? Hal-
kan, összesúgva diskurálnak, a tekintetük a 
messzeségben révedez, ha mindjárt közbe esik 
is a fal. Azért ők távolabb látnak a megjelení-
tésnek azzal a példátlan erejével, amely csak 
ennek a kornak adatott meg. de mivel nyilván 
hatalmas a letárgyaltra váró témakör, bölcs 
beosztással ugy rendezték el, hogy egysz rre 
beszélnek mind a ke ten. 

Azt hiszik, kogy összezavarodnak? Szó se 
róla. Délután a maga körében mindegyikük ugy 
elismétli azt, amit a másik mondott, mintha ő 
maga mondaná. Söt nem csak azt ismétli, amit 
hallott, hanem sokkal többet. 

Néha kifelé tódul egy felekezet valamelyik 
biró szobájából. Itt már van kész itélet Az 
egyik arc sugárzik, a másik bánatos. 

— Bocsánatott kell kérnie a Frissben! — 
mondja Sugárzó. 

Valóban, emlékszem sok nyílttéri közle nényre, 
amely lehetetlen stilizálással adja tudtul, meny-
nyire szivére vette valaki, hogy fölhevült álla-
potában sértő kifejezés ket használt. Bocsánat, 
bocsánat! 

A Friss nyilttere az ilyesmikre a legmaga-
sabb fórum, több — Uram bocsáss! — még 
tán a birói ítéletnél is. 

Ezalatt — mondjatn-e ? — ujabb ügyvédi 
versenyfutás, mintha Mara»hont játszanának. 

— Kolléga ur, lássa el helyettem . . . 
— A táblán van egy negyedórás dolgom, 

mindjárt jövök. Ha ezalatt hívják, csak menje-
nek be, itt leszek én is. 

— Nem lopott az a gyerök, csak olyan szö-
röncsétlen, hogy mingyár ütet veszik elő, — 
véli egy jegenyemagasságu magyar. 

— Az istentelenje, sivít egy néni, van szeme 
hozzá, hogy két mázsa búzát kérjen egy hó-
napra azért a kis szobáért. 

Belecsimpeszkedik a kabátomba, olyan hal-
latlan az eset, hogy nem lehet eléggé a nyil-
vánosság elé tárni. 

— Mondja, doktor ur, maga tanulmányos az 
ilyesmiben, hát járja ez? 

— Én nem vagyok ügyvéd, nem értek hozzá 
nénike. 

Eleresztett, de nem szivesen. Mikor vissza-
felé jöttem a folyoáón, már azt tárgyalta, hogy 
„unszolná minden szóért az ezrest, azért nem 
ért hozzá". 

Feltűnően mondta, célzatosan, hogy hslljam 
meg. Nem akaría elhinni, hogy nem vsgyok 
ügyvéd. Csak fázok az ingyenes jogi véle-
ménytől. (Sz.) 

Korzó Mozi, Szeged 
Április 29-én, kedden 

H é n n y P o r t é n és E m i l J s n o l n g a - s a l a főszerepben 

Előbb a Hannát, aztán a Pannát 
Házassági komédia 5 felvonásban. — Egyidejűleg: 

Mézeshetek. 
Legsikerültebb amerikai burleszk 5 felvonásban. 

Főszerepben: Arbacle. 

E l ő a d á s o k k e z d e t e : 5, 7 és 9 órakor. 

Két személyes 
ford autó 

kifogástalan üzemképes, jutányosán eladó. 
Kocsik Gábor Makó, Ipaibank. Telefon 72. 

l l f /OQ Kedd. Róm. kat. és protestáns Péter 
• W v/. Gör. kat. fázon pk. Nap kel 4 óra 

48 perckor, nyugszik 7 óra 7 perckor. 
Meteorologiai intézet időprognózisa: Változékony idő, 

helyenként esővel várható lényegtelen hőváltozással. 
Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. 

Muzeum nyitva d. e. lo—l-ig. 
A színházi előadás 8 órakor, a mozi előadások 5, 7 

és 9 órakor kezdődnek. 
Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: 

Gerle Jenő Klauzál-tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő 
Kossuth Lajos-sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre 
Gizella-tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged 
(telefon 846), Nindl János Petőfi Sándor-sugárut 41 
(telefon 777), Nyilassy Ágoston Szilléri-sugárut 11. 

Makón ezen a héten Sándor Zsigmond Szegedi-utcai 
gyógyszertára tart éjjeli szolgálatot 

A tanitók megünneplik Gárdonyi Géza 
emlékét. 

Kaposvárról jelentik: Somogy vármegye tanítói 
kara junius 4-én és 5-én az egész ország ta-
nítóságának kiküldöttei utján valű részvételével 
nagyszabású Gárdonyi emlékünnepet rendez 
Karádon. Az ünnepségrí Kaposvárról junius 
4-én utaznak ki a vendégek Karádra, ahol az-
nap esle az ottani műkedvelők matinét rendez-
nek Gárdonyi müveiből. Junius 5-én reggel 
ünnepi rekviem Gárdonyi Gé?a lelkiüdveért, 
utána pedig a Somogymegyei Általános Tanitó-
Egyesület tartja meg nagy díszközgyűlését. En-
nek keretében történik az iskola falába illesz-
tett emléktábla leleplezése, amelyen a követ-
kező felírás olvasható: 

Gárdonyi Giza emlékének — Somogy vármegye 
tanítósága. 1924. 

Alatta Móra István alábbi négysoros verse: 
Kik áldoznak itt szóval, hittel, kővel, 
Elmúlnak a forgó, szálló idővel, 
S utánuk száz tanitónemzedék, 
S ö még mindig tanítja nemzetét. 

Az emléktábla leleplezése után Gaál István, 
Móra István és Jámbor Lajos tanítód ismerletik 
Gárdonyi életét és müveit. Az ünnepi beszédet 
/?ákos István, a magyar tanitók nesztora mondja. 

— A Barns?-8követség szegedi fiókjának 
évi közgyűlése. A Baross-Szövetség szegedi 
fiókja vasárnap dé'után 3 órakor tartotta ren-
des évi közgyűlését a városháza közgyűlési ter-
mében a szegedi iparos és kereskedők társa-
dalmának részvételével. Czigler elnök elnöki 
megnyitójáb n rámutatott az országos viszonyok-
nak a kisiparra és kiskereskedelemre való ked-
vezőtlenségére és ennek tuhíjdonitotia, hogy a 
fiók számos nagyjelentőségű akciója eredmény-
telen móradt. Üdvözli a központ kiküldötteit és 
a megjelent Baross-testvéreket. Vidacs Aladár 
főtitkár je'entésében bőséges közgazdasági és 
társadalmi működésről számol be. Közgazda-
sági téren a termelésnek megindítására hiteles 
eszközök teremtésén fáradoztík és nagyobb ér-
dekeltséget vállaltak a szegedi Népbanknál. 
Társadalmi téren a legbarátságosab érintkezést 
igyekeztek fenntartani, mind egymás között, 
mind psdig a különböző egyesületekkel és érde-
keltségekkel. A pénzláros javaslatára a közgyű-
lés megszavazza az ez évre megállapított 12 
aranykorona tagdijat. Ezután dr. Kossalka János, 
a Baross Szövetség ügyvezető igazgatója szó-
lalt fel. Foglalkozik a tisztviselőkérdéssel, s 
hangozgtatja, hogy a kötelességtudó jó tisztvi-
selőkar az országnak olyan fontos érdeke, ame-
lyet nem szabad semmi más érdeknek felál-
dozni A fiókot a kitütött célok további köve-
tésére buzdítja. A nagy tetszéssel fogadott be-
széd után Raich Aladár köszönte meg a pesti 
kiküldöttek nevében a szívélyes fogadtatást és 
az őszi Baross-kongresszus és kiállítás körüli 
alapos munkára buzdította a fiókot. Ezután 
újból megválasztotta a közgyűlés a régi tiszt-
viselőkart és Czigler elnök zárószavai után a 
közgyűlés a Himnusz eléneklésével véget ért. 

— Távozik a budapest i angol követ. Lon-
donból jelentik: Az angol kormány Hohler bu-
dapesti angol követet külön misszióv.l Mexi-
kóba nevezte ki abból a célból, hogy tanul-
mányozza és tegyen jelentést az ottani általá-
nos politikai helyzetről. Az angol király egy-
úttal Hoh er angol követet a Seent Mihály és 
György lovagrend középkeresztjével tüntette ki. 

Jefta oratórium előadása Szegeden először 
május 6-án este 8 órakor a Tiszában. Jegyek 
Endrényinél. 


