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69 napja van kitiltva az utcáról a Szegedi 
Felosz ik a köpködő. 

A bérház előtti kaszinózás nem kivételes szegedi 
divat és legkevésbé mai keletű. Hozzátartozik a nép-
pszíhéhez, hogy — különösen vasárnapokon — a ható-
ság székháza körül gvül össze a falu, mert ilyenkor 
szokták kidobolni a hirdetményeket. Ez a dobolás is 
ösi szokás, alkalmazkodás a körülményekhez, amennyi-
ben mindenkor sokkal egyszerűbb volt, mint az isko-
lák szaporítása s azokban az irás, meg az olvasás 
tanitósa. A közérdekű hirdetéseket nem mindenki tudta 
elolvasni (aki tudta, az is letagadta), de a dobszó ese-
mény, azon jelen van mindenki, akit pedig az udvará-
nak lócájához köt az öregség, elsősorban efelül érdek-
lődik. Szóval a dobolás pótolja falun a helyi lapot is, 
nem beszélve a postamesternőről, meg az óvókisasszony-
ról, akik sokkal többet tudnak mindig, mint akár 
az alispán ur. ( .Azt hallgassa meg, drágám, hogy az 
a gyalázatos kántor mit csinált már m e g i u . . . " ) Aki 
keresi a szavak eredetét, jelentését é s jelentőségét, 
most már tisztában lehet azzal is, mit jelent az, ami-
kor a postamesternőt hatósági jelleggel tüntetik fel, 
mondván : 

^ Nem kidobolta a vén satrafa? Kidobolta bizony. 
Őrizzük meg hát a hagyományokat és lássuk be, 

hogy ezekkel a gyülekezésekkel a nép a hatósághoz 
való ragaszkodását is bizonyította, valahogy részeseként 
jelentkezett annak a testületnek, amely az intézkedésre 
hivatott. Biró csak egy lehet a faluban, a többi en-
gedelmeskedik és köpköd. Álldogálni ugyanis képtelen-
ség tétlenül, a diskurzuson kivül pipa, vagy szivarféle 
irányítja a mottót s mind a kettő nyálkaoldó. 

Minálunk, Szegeden a bérház előtti tér az ősi nép-
kaszinó. Vasárnapi szép időjárásban nem egy város-
atyát is lehet látni a sorban,"akiket áhítattal hallgatta 
többi. A városatyák ilyenkor igen szigorúak, szemöldö-
kük ráncba szökik és mutatóujjuk aggodalmasan billen. 

— Nem oda Buda, jelentik ki harsányan s erre a 
kedélyek megnyugszanak, mert hogy mégis csak van 
fölöttünk őrködő gondviselés. 

Mégis, legyünk tárgyilagosak és ismerjük be, hogy 
hallani itt sokszor nagyon okos szól is, okosabbat, 
mint akárhányszor a magasabb fórum, a közgyűlés 
szine előtt, ahol harsogó kacajba fuliad a mindenáron 
való szereplési vágy. 

Végveszély fenyegeti most az utcai fiók-kőzgyülést, a 
tanács meghúzta fölötte a lélekharangot. A számvevő-
ség ugyanis jelentést tett arról, hogy a munkanélküliek 
esős időben nem s ienek haz», hanem helyben marad-
nak, a bérház kapuja alá gyülekeznek, sőt felhúzódnak 
az emeletekre is, ahol aztán ugy viselkednek, mintha 
csak az utcán volnának. A bérházat most hozatta 
rendbe nagy költséggel a város, falai valósággal 
márványután?atoknak vannak pingálva, hát kár ezt idő 
előtt elpusztítani. Mióta Balogh Károly a túlvilági 
rapporton intézi a rendet, tneg a pénzügyeket, amúgy 
is sok visszafojtott temperamentum szabadult fel s a 
folyosókat nem védik a tisztaságra figyelmeztető fel-
iratok. Balogh Károly csak elvadászgatott ezekre a 
rendetlenkedőkre, de ügybuzgó utódja nincs. Az ügy-
osztályával együtt nyilván az erre való igyeke letét is 
megszüntetik. 

D e a tanács belátta a kérdés fontosságát és meg-
kérte az államrendőrséget, hogy szüntesse meg a bér-
ház kapuja alatt a gyülekező helyet, az úgynevezett 
köpködőt pedig távolítsa el. A munkanélküliek tartóz 
kodjanak a hatósági munkaközvetítő hivatalban, vagy 
helyezzék át székhelyüket a közúti hid elé 

Mindenesetre helyeseljük az intézkedést, végtére 
Szeged esztétikáját nem leheí topolyai mértékkel mérni, 
a'ért bágyadt kedéllyel adunk hiit róla, mert megint 
valaminek a megszűnéséről van szó. Szeged szokásai-
ban, erkölcseiben úgyis annyira eltért a hajdani város-
tól, hogy alig marad meg valami eleink etnográfiájá-
ból. Most a köpködő halálát jelentjük mélabús szavakkal. 

— üj t e le fonkönyv jelenik meg. A keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter ur 23.081/1924. 
számú rendeletével megbizást adott a Postás-
Táviró- Banknak u j vidéki (in'erurbán), az'egész 
oiszág előfizetőit magába foglaló betűrendes 
telefonkönyv kiadására. Ezt a könyvet legutóbb 
1922 novemberében hivatalos kiadmányként a 
m. kir. posta adta ki. Az országos betűrendes 
telefonkönyv szaknévsorral egybekötve fog meg-
jelenni A könyv most van összeállítás alatt, 
miért is felhívjuk a telefon előfizetőket, hogy 
amennyiben cégüket ugy az ország Betűrendes 
Telefonkönyvben, mint a szaknévsorban több he-
lyen kívánják szerepeltetni, e kívánságukat a 
s erkesztőséggel (Budapest, Lónyay-utca 41. 
Telefon 155—68), vagy a kiküldött munkatár-
*a|fcal h ladék nélkül közölni szíveskedjenek. 

— A m. kir. Ferenc József-tudományegye-
tem Barátainak Egyesülete által rendezett sza-
bad egyetemi előadások keretében csütörtökön 
(ma) délután 6 órakor tartja dr. Széki Tibor egye-
temi tanár, a táplálékok vegytanáról szóló elő-
adását az egyetem bölcsészeti karának III. számú 
tantermében. (Dugonics-tér 13. I. em.) Beléptidij 
5000 korona, tanulóknak a sorozat valamennyi 
előadására 10000 korona. A befolyó tiszta jöve 
delmet az egyetem tudományos kiadványainak ki-
adása javára fordítja az egyesület. 

Endrényi Sehatz Magda füzőszalonja 
Somogyi utca 15. I. em. 135 

Nátha ei len használjon Pentalin tablettá-
kat. Ára 11.600 K. Minden gyógyszertárban 
kapható. s< 

— A kormányzó ellen blhűldött merény-
lőt 13 évi fegyházra í téltek. Budapesti tudó 
sitónk telefonálja: Kertész István gépész, kom-
munista, aki 1921 október 17-én az internáló 
táborból megszökött és Bécsben folytatott 
kommuniBta-agitációt, a kommunisták Magyar-
országra küldték, hogy figyelje meg, mikép le-
hetne a kormányzó közelébe férkőzni, hogy öt 
megöljék. Tervét végre nem hallhatta. Elfogták, 
letartóztatták. A budapesti törvényszék Töreky-
tanácsa ma ítélkezett ebben a büaügyben. 
Kertész István ellen több vádat emelt az 
ügyészség. A védőbeszédek elhangzása után a 
bíróság bűnösnek mondotta ki Kertész Istvánt 
az állami és társadalmi rend erőszakos (elfor-
gatására irányuló bűntettben, felségsértés elkö-
vetésével létrejött szövetkezés bűntettében, köz-
okirathamisitás b Intettében és kivándorlása 
csábítás vétségében, ezért összbüntetisül 13 
évi fegyházzal sújtotta, amiből három hónapot 
és 15 napot a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek 
veit. Mészner ügyészségi alelnök tudomásul 
vette az ítéletet, a védő és az elitélt felebbe-
zés* jelentettek be. 

K e é r i S z á n t ó I m r e , a Zeneművészeti Fő-
iskola tanára, zongoraművész Chopin estjét folyó 
hó 22-én este 7 , 9 órakor tartja a Kass-szál'ó 
nagytermében. M4I 
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!l HAVIDÍJ 15.ooo K O R O N A Ü 
|l TISZTVISELŐKNEK, MUNKA- íj 
jl SOKNAK 12.000 K O R O N A | 

— A bala tonfüredi választási gyi lkosság . 
Sudapesii tudósítónk telefonálja: A legutóbbi 
Képviselőválasztások alkalmával Balatonfüreden 
Obláth Béla mészárossegéd apvonlőtte Héj) 
l n r e képviselő egyik koitesél, Herczeg Imrét. 
A választás folyamán ugyanitt Hsrczeg Imre 
cselédje összeveszett Ob átti BÍIa apjának egy 
cselédjével, mire a balatonfüredi ébredők közül 
Hercz:g vezetésével tizenhároman lőfegyverek-
kel törtek be Obláthék házába, ahol erőszakos-
kodni, lövöldözni kezdtek. Erre Obláth Béla 
visszalőtt közéjük és éppan Herczeg Imrét talált?, 
aki meghalt. A törvénysiék és a Tábla Obláihot 
fölmentette, mert Herczeg eljárása kezdettől 
fogva jogtalan és erőszakos volt és mert nem 
látja igazoltnak, hogy Obláth éppen Herczeget 
akarta megölni. Ezt az ítéletet ma a Kúria is 
helybenhagyta, olyan indokolással, hogy Obláth 
Béla a jogos önvédelmet megzavarodott álla-
potban lépte tul, de ezt a törvény nem bünteti. 

— Lohengrin, Carmen, Tosca legszebb áriáit 
énekli Székelyhídi Ferenc dr., a budapesti Opera-
ház művésze a 27-i jótékonycélu hangversenyen. 
Jegyek Harmóniánál. 

findrényl Sehatz M a g d a fdzősza'onja 
Somogyi-utca 15. I. em. 13S 

N y i l a t k o z a t 
Ujabb időben a fő- és nem fővárosi sajtó 

ecyes orgánumai azzal adják ujabb jelét irodalom-
történeti érdeklődésüknek, -hogy szerencsétlen 
végzetü, beteg leány testvérem ügyét jó részletesen 
kiteregetik, aaposan körülkenve a dolgot a 
nevemmel. Egész bizonyos, hogy testvérem azt 
az egyetlen életet éli, mely számára élhető. Ő 
soha semmiféle közeledéssel nem zavarja életem, 
én pedig nem érzek jogot véleményt formálni 
élete felől. Ez igy helyes és természetes. De 
hogy az i'lető orgánumok buzgóságát meg-
háláljam, megajándékozom őket egy-ké érdekes 
családi adattal. N gybátyám: Zilahi Kiss Géza 
elzűSve mint rendőrileg engedélyezett koldus 
"alt meg Kol zsvárt Apai nagyapámat már 
öt éves korában igy hivla az apja : Gyere, te 
akasztófáravaló l — De a sláger most jön. 
Egyik ősanyámat: Szabó Katát (a Kata név 
máig hagyományos volt a családban) a tizen-
hatodik században mint boszorkányt elevenen 
égették meg Koloisváro t. Pőrét meg lehet 
olvasni Komáromy Andrásnak a magyar boszor-
kánypöröktől szóló »zép könyvében. Akinek 
még ez sem e ég, keresse meg a kolozsvári 
temetőben családi sírunkat, kaparjon o t egy 
kicsi : igen sok hullát fog találni, melyet a 
fejemhez, vagy legaább is a nevemhez vag-
doshat. 

Szeged, 1925 mátcius 18 án. 
Szabó Dezső. 

— A Leirer-féle buszmilliós Jutalom. Buda-
pesti tudósitónk telefonálja: Pötör Gyula kézre-
Kerítése ügyében folyik a nyomozás, amely 
azonban egyelőre eredménytelen. Ma a főkapi-
tányságon megjelent ügyvédjével a letartózta-
tásba a levő Saguly Ferenc felesége, ak ki-
jelente te, hogy a gyilkos nyomára vezető 
Leirer Lőrinc ől kitűzőit húszmilliót újszülött 
gyermeke számára köyete i. A gyermek születése 
volt az oka ugyanis annak, hogy Siguly val-
lomást tett a gyilkosról. Kijelentette még 
Sagulyné, hogy mivel férje figyelmeztetésére a 
pesti betörőktől fél, gyermekéi a menhe'yen 
helyezi el s maga s oda óhajt menni. S3gulyné 
aiálkozoit letar óztatott férjével, aki erre abban-

hagyia a mar két napja folytatott éhségsztrájkot. 

Á t k ö l t ö z é s e k e t féregmentes butorkocsiban helyben 
és vidéken, mindennemű szállítást eszközöl Kálmán 
szállító. Tisza Lajos-körut 34. Telefon 588. 113 

— Egy p a p borza lmas családi t ragédiája 
Gyernómonos to ron . Kolozsvárról j rlentik: 
Glurgiuca Viktor gyernőmonostori görögkeleti 
pap házában az elmúlt éjszaka borzalmas tra-
gédia játszódott le. A lelkész borotvával elmet-
szette felesége nyakát, azután halálra sebesí-
tette Dán Acna 50 éves cselédet, végül pedig 
öngyilkossági stándékkal kést szúrt a mellébe 
és borotvával is súlyos sebet ej ett magán. A 
faluban ugy tudják, hogy féltékenységből ölte 
meg a pap a feleségél, mert a papnénak viszo-
nya volt a tanítóval és ezt elősegítette a cse-
1 :d. A súlyosan megsebesített p.-p.ié sivalkodá-
sára berohantak a szomsz'dok, csakhamar 
megjött a csendőrség is. Dán Anna cseléd 
már halott volt, a súlyosan sebesült papot és 
papnét pzdig beszállították a bánffyhunyadi köz-
sórházba. A papné még valahogy el tudta 
mondani a tragédia részleteit, de csakhamar 
eszméletét vesztette. Az orvosok kevés reményt 
fiznék a házaspár életbenmaradásához. 

— F e l h í v á s a szabóipar i s z a k o s z t á l y t a t j a i h o z . 
A mai nap folyamán forgalmi adókőnyvvel igen fontos 
adóügyben a következő tagtársak jelentkezzenek saját 
érdekükben: Gombos István Arany János-utca 16., 
Szekeres József Somogyi-utca 22., Kertész József Attila-
utca 3., Trinkula József Szűcs-utca 16., Gsdnyi András 
Szentgyörgy-utca 13., Simon Béla Boldogasszony-
sugárut 39. 
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Március 19-én, csütörtökön: 

Asszonybecsület 
Dráma 8 felvonásban. 

Főszereplő: A N N A N I L S O N . 
Azonkívül: 

A legújabb Gaumcnt fiiradó 

Mircius 19-én és 20-án, csütörtökön és pén'eken: 

Q Ü Q 7 BEVETŐ-ESTÉK 1 
Pilotti szerencsét próbál. 
Vígjáték 6 felvonásban. Azonkívül: 

Táncosnő az erény utján, i 
Vígjáték 3 felv.-ban. Főszereplő: ERIKA 6LASSNER. ! 

Előadások kezdete ö, 7 és 9 órakor. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor. 


