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évődtsnél s vali'sátos női szemérem fogta el, 
amikor diskurálás közben valaki a kritika, a 
kifakedás, a megszólás ét a meggyanusitás 
határait kavarta össze a már nem is olyan 
ritka módszerrel. 

Ané'kül, hogy diploma'át akart volna Játszani, 
ilyenkor zavartan dadogta: 

— Ezt nem tudom . . . nem hallottam. Lehe', 
hogy beszéltek rcla . . . 

A diszkréciója megmaradt régi dolgokkal 
szemben is, ahol már a történelmet keresi az 
ember és tul a napi aktualitás pikantériáján 
szeretné megtudni a szemtanuktól az igazi 
tényállást. 

A piros abrcszos hely volt a kedvence, egy-
szert! kisemberek, főleg a halászok. A cigány-
nál is jobban szerette a halat, legnagyobb 
szenvedélyét. Nem csupán bográcsban, hanem 
mint gyakorlati tárgyat, ö volt a főp:céző 
mindig, nem restelt hajnali derengésben fölkelni, 
hogy leshelyét elfoghlja, ő unszolta a város*, 
hogy hasznftlja ki a Fehértói s olcsó élelmi-
cikkhez juttatta Szegedet nagyon súlyos időben. 
Mikor nyugdíjba ment, ő lett a városi halászat 
felügyelője, ellenőrzője, állandóan szaladgált, 
topogott, agitál', alkudott, sz8z keze volt, ezer 
szeme, — azonkívül mindig egy laka zseb-
kendője is, amelyben néhány ká ászt vi t haza. 

Ö tani'otta meg a szegedieket arra, hogyan 
lehet ezt a kicsiny, de rendkívül Ízletes halat 
ugy enni, hogy teljes épségben megmaradjon a 
szálka-váza, ámbár nagyobb mesterség volt a 
másik tudománya. Ugy enni a kárászt (nem 
nyúlván hozzá másképen, csak kézzel), hogy 
az ember beteszi a szája bal szögletébe, aztán 
a jobbik szögleten kiköpi a szálkáit. Közben 
nincs más segítsége, csak a szája. 

Valamikor elnevezték a nagy utazónak, akkor 
három napig is eltartott a mulatság, ha a 
cimborák kifogytak, hát a fiakkerossal, aki 
ilyenkor vitte körútján. Uj stációkon elsőnek 
nagy karaj kenyeret vágatott, megsózta, vitte ki 
a lovaknak. 

— Elunják magunkat, szegények, de meg 
nekik is jol esik, nem csak nekem. 

Mikor véget ért a bál, Béla bácsi nekigör-
nyedt az íróasztalának és dolgozott hátom 
ember helyett, mindig lelkiismeretesen, kifogás-
talanul, korán lefeküdt, hajnalban ébredt, amig 
aztán megérkezett hetek múlva a játékos kedve 
s újból egybefolytak az éjszakák a nappalokkal. 

Egész darab mult távozik sirba az Ő különös, 
nobilis alakjával. Két fia: Ferenc ügyvéd és 
Béla adótiszt gyászolják. Csütörtök délu'án 
három órakor temetik a Bárka-utca 17. számú 
házból. 
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Ujabb i zga lmas ü lés a z ipar testü le tben 
a ha tóság i ü zemek megszün te tése ügyében . 

A husiparosok küldöttséget vezetnek a miniszterelnök elé 

Szeged, december 10. (Saját tudósítónktól.) 
Az egyre nagyobb hullámokat verő hatósági 
üzemes ügyében szerdán este ismét elkesere-
dett, izgalmas hangul stu gyűlést tartottak a 
huíiparosok az ipartestületben. A miszárosok 
és hentesek szorongásig megtöltölték az ipar-
testület helyiségét és mikor Kiss Qéza elnök 
megnyitotta at ülést, a hangulat az izgalom 
tetőpontjára hágott. Az iparosok szenvedélyesen 
követelték a hatósági húsüzem minden körül-
mények közötti beszüntetését, annál is inkább, 
mivel a szegedi husiparosság a nagy konkur-
rencia miatt már ma is olcsóbban árusítják a 
hűit, mint a hatósági húsüzem. 

Az elnökség clsősorbm beszámolt azokról az 
akciókról, amelyeket a: üzemek megszüntetése 
ügyében részben a váosnál, részben pedig a 
kamarában indítottak meg a legutolsó ntpok 
folyamán. Ezután az cgéaz gyűlés vehitnensen 
és egyönletűen jelentette ki, hogy elsősorban 
követeli az üzemek teljes leépítését, másodsor-
ban a leghaiározott formában ellenzi a rész-
vénytársaság megalakítását. 

— Szó sem lehet részvénytársaságról I Tilta-
kozunk ellene I Nincs pénze az iparosoknak a 
részvények föltételére 1 — kiáltották egyszerre 
többen is. 

Ezután vita indult meg abban a kérdésben, 
hogy budapesti mintára küldöttséggel kell föl-
keresni megát a. minisztereinüköt. Pázmán Fe-
renc felszólalása után elhatározták, hogy egy 
körülbelül tiztagu küldöttség fog a legköze-
lebbi jövőben a fővárosba utazni és mivel a 
város natóságánál semmit sem érlek el, a ml-

Makaó z á s u t án — r ab l á s . . • 
lek fel a szekrény tetején. És hajnali három órakor 
— amikor a szük kis szobában pihenni próbál-
tak a gyermekek és az asszonyok — a három 
ember makaózni kezdett. Szécsynek kedvezett a 
szerencse, mire a felek kölcsönösen fölugráltak és 
kijelentették, hogy hamis kártyással nem kártyáznak. 

Kulcsák erre szobájából kitessékelte társait, alig 
értek ki azonban az utcára, amikor Kulcsák 

tános visszakövetelte a pénzét. Dulakodás fejlődött 
:i, mire — Szécsy vallomása szerint — Kulcsák 

és Kiss leteperték őt a földre, meghempergették a 
sárban és most már nemcsak Kulcsák pénzét 
akarták elvenni, hanem azt a 90.000 koronát is, 
amit Szécsy a vásárra vitt magával. Kulcsákék 
leszakították Szécsy ruháját, majd Szécsy szerint 
pénzét is elvették, mivel Szécsy a túlerővel szem-
ben tehetetlen volt. A kereskedő feljelentésére 
rablás büntette cimén indult meg az eljárás Kul-
csák és Kiss ellen. És ennek az eljárásnak az lett 
a következménye, hogy még a törvényszék Ítélete 

niszterelnöknek adják elő panaszukat és köve-
telik az üzemek megszüntetését. 

— Máskép elpusztul a szegedi husiparosságl 
— kiáltották közbe. 

A husiparosok ezután elhatározták, hogy ön-
kéntes adót vetnek ki magukra, hogy a küldött-
ség budapcti utazásának kö tségeit fölözzék. 

A hatósági üzemek körül duló harcba most a 
Szegedi Tisztviselők Otthonának választmánya is 
beleszólt. A polgármesterhez átiratot intézett, amely-
ben többek között a következőket mondja: Vá-
lasztmányunk az ebben a tárgyban folytatott 
eszmecsere alkalmával örömmel és megnyugvással 
állapította meg azt az üdvös gazdasági hatást, 
amelyet a hatósági hus- és kenyérüzemek, külö-
nösen árszabályozás szempontjából, gyakorolnak; 
megnyugvással állapította meg a hatósági üzemek-
ben kiszolgált cikkek kifogástalan minőségét, a 
kiszolgálás pontosságát, nemkülönben az üzlet-
helyiségekben uralkodó s az egészségügyi köve-
telményeknek megfelelő rendet és tisztaságot. 
Mindezek alapján a Szegedi Tisztviselők Otthoná-
ban tömörült 750 közszolgálati alkalmazott és azok 
családja, tehát a fogyasztóközönség jelentékeny 
kontingense nevében választmányunk folyó évi 
december hó 7 én tartott gyűlésén hozott egy-
hangú határozatából kifolyólag azzal a kéréssel 
fordulunk Méltóságodhoz, mint a városi hatóság 
fejéhez, szíveskedjék odahatni, hogy nemcsak a 
már létesített és a fogyasztók szempontjából be-
vált hatósági hus- és kenyérüzemek addig is, mig 

» azt a nyomasztó és súlyos gazdasági helyzet és 
az eddig még mindig nem konszolidált kereske-
delmi viszonyok megkívánják, fenntartassanak, ha-
nem ujabb hatósági üzemek is a többi legfonto-
sabb közszükségleti cikkek árusítására berendez-
tessenek, illetve a már meglévők ezekre is kiter-
jesztessenek. 

előtt, a Vitézi Szék a teljesen szegény Kutcsáknak 
megtagadta a vitézi telek kiadását, hogy a rab-
lással gyanúsított ember semmiképpen sem méltó 
a vitézi telekre. 

Ebben az ügyben a szegedi törvényszék Vild-
tanácsa szerdán délelőtt tartotta meg a főtárgyalást. 
Két tanu kihallgatása után dr. Hajnal István védő 
a bizonyítás kiegészítését kérte abban az irányban, 
hogy nem Kulcsákék játszottak hamisan, hanem 
Szécsy Mihály, akit emiatt ki is dobtak a vendég-
lőből. A törvényszék mellőzte a bizonyítás ki-
egészítését, majd Horánszky ügyész és Hajnal 
védő pörbeszédei után ítélethozatalra vonult vissza. 

A törvényszék bűnösnek mondotta ki Kulcsák 
Jánost és Kiss Sándort a rablás bűntettében és 
ezért a 92. szakasz alkalmazásával egyenkint nyolc 
hónapi börtönre és öt évi hivatalvesztésre itélte a 
vádlottakat. Az elitéltek a táblához felebbeztek. 
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A Népszövetség határozata 
Magyarország katonai ellenőrzéséről. 

Róma, december 10. A Nemzetek Szövetsé-
gének tanácsa ugy határozóit, hogy a Nép-
szó rétség nevében a katonai ellenőrzést gyakorló 
bizottságnak Magyarországon ango\ Auiztriá-
ban olasz, Bulgáriában svéd, Németországban 
pedig francia elnöke legyen. Tudvalévő, hogy 
Magyarország, Németország és Ausztria katonai 
ellenőrzését a szövetségesek bizottságai helyett 
ezentúl a Népszövetségnek erre a célra szer-
vezett ellenőrző bizottságai foajík ellátni. A 
Népszövetség szeptemberben ki is dolgozta 
ennek az ellenőrzésnek tervezetéi. Most a 
szeptemberi határozatok végrehajtásának fázi-
sához ériünk e>. 

Benes mindenáron azt akart?, hogy a ma-
gyarországi kutatóbizottság élére cseh elnököt 
állítsanak. 

CSILLÁROK 
óriási választékban versenymentes árakon 

F O N Y Ó S O M A . 
világítási üzletében (kedvező feltételek mellett is) 

KÖLCSEY-UTCA, Wagner-palota. 

Eredeti Borsalinó kalapok 
kizárólag Fischer és Pártos 
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Szeged, december 10. (Saját tudósítónktól.) 
Kulcsák János csongrádi napszámos a háború 
alatt a negyvenhatosok egyik legvitézebb katonája 
volt, ugy hogy szinte az összes legénységi ki-
tüntetéseket elnyerte. Sebesülten tért vissza ottho-
nába s ekkor egyszerre a munka helyett — vehe-
mensen feküdt bele a különböző kártyajátékokba. 
(Ez is a dicső, embert pusztító háborúnak egyik 
eredményéhez tartozik.) A csongrádi járásbíróság 
ezután tiltott szerencsejáték miatt egyszer el is 
itélte. 

1923 februárjában a szomoran emlékezetes 
Magyar Király-kávéházban, vásár előtti estén is-
mét kártyázni kezdett. Záróra után összetalálko-
zott Kiss Sándor földmivessel és Szécsy Mihály 
kereskedővel, aki a vásár tartamára érkezett 
Csongrádra. Mivel Szécsynek nem volt szállása, 
Kulcsák fölajánlotta, hogy töltse nála az éjszakát. 
Hárman indultak hazafelé, alig értek Kulcsák la-
kásába, amikor egy piszkos kártya csomót fedez-

Meinl legfinomabb 
tea keverékei. 
^ w 

NOI KALAP . 
legújabb modellokat m o i t o l c i ö n v á t & r o l h a l 

Szatmárinál Kölcsey-utca s j . 

Kabát, ettélyl virágok, Stonez-glrlandok nagy választékban. 

Mindenki nézze meg a Nemzeti Áruház kirakatait 


