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hogy egyszer sem szerepelt nyilvános gyűlé-
seken. 

A Dilmagyarotszág munkatársának érlesfilése 
szerint Peidl Gyula október Il in tartja be-
számolóját Szegeden. A beszámoló keretei most 
is olyan jelentősek lesznek, mint a Iegu'óbbié, 
Petdl Gyulái most is a demokratikus blokk, 
Illetve a szocialista párt reprezentánsai fogják 
lekísérni Szegedre. 

Ei a beszámoló lesz az első, smelyen a 
marseillei kongresszus óla elóssOr szerepel a 
nyilvánosság előtt Peidl Qyula, aki részletesen 
fog foglalkozni ugy a belpolitikai kérdésekkel, 
mint a külpolitikai helyzettel. Foglalkozni fog a 
közelmúltak naty feltörést keltett eseményei-
vel és igy október 11 én ismét Szegedre figyel 
sz egész magyír politikai élet. 

Peidl Gyula 
október ll-én beszámolót t a r t Szegeden. 
Kör ölbe! ül fél évvel ezelőtt Isrtotl utoljára 

beszámolót Peidl Qyula Szegeden választói 
előtt. A demokratikus szövetség legjelentősebb 
képviseld kisérték le akkor Szegedre a szociál-
demokraták parlamenti frakcióiénak vezérét és 
ez a beszámoló kiemelkedett a szokásos kép-
viselői beszámolók keretei közöl. Az oiszág 
politikai élete ezen a napon a szegedi gyűlésen 
elhangzott beszédikre figyelt és Peidl Qyula 
hatalmas beszéde általános feltlnést kelteti. 

A nagj jelentőségű beszámoló óta jelentős 
események adódtak a politikai életben, a par-
lamenti frakció vezére pedig annyira el volt 
halmozva munkával, hogy alig szerepelt a nyil-
vánosság előtt. Legutóbb 0 vezette a magyar 
delegációt a msraeiilei szociáldemokrata kon-
gresszusra és azóta a sok munkásjóléti, szociá-
lis és politikai ügyek annjira lefoglalták idejét, 

Október első napjaiban tárgyal ják ú j ra 
a Belvárosi Bank kényszeregyezségét. 

Uj kezességi ajánlatot tett az igazgatósig. 
Egy hét előtt beszámolt arról a Délmagyaror-

szág, hogy a lörvényszék elnapolta a kényszer-
egyezséget kért Belvárosi Bank 18-iki egyezségi 
tárgyalását, mivel a betétesek képviselői homá-
lyosnak találták az Igazgatósági tagok kezességi 
ajánlatát, amelyet feltételhez kötöttek. A törvény-
szék azonban pontos vagyoni kimutatást kért az 
igazgatóságtól, másodsorban kategőrikus formában 
ai ajánlattételre szólította fel, mert az első be 
nyújtott ajánlat — a törvényszék szerint — nem 
fedi az egyenlő kielégilés elvét. Az ajánlat szerint 
ugyanis a negyven százalékot a bank egy éven belül 
fizetné ki a betéteseknek. A törvényszék egyben 
azt is elrendelte, hogy nyolc nap alatt uj és vilá-
gos kezességi ajánlatot nyújtsanak be. 

A nyolc napos terminus szombaton reggel járt 
le. A Délmagyarország munkatársának értesülése 
szerint a bank igazgatósága pontosan betartotta a 
terminust, uj ajánlatot tett, amely szerint most már 

egyenlően fogják kielégíteni a betéteseket. A szom-
bati napon beérkezett az uj kezességi ajánlat is, 
amely most már világos formában jelölte meg, 
hogy az igazgatósági tagok mit, mennyit és mikor 
lógnak a betétesek kielégítésére rendelkezésre bo-
csájtani. Értesülésünk szerint a kezességi ajánlatot 
most már nem kötötték feltételekhez és a Bach-
csoport ötszázmillióval, a Kroó csoport pedig há-
romszőzhuszmillióval járul hozzá a kielégítéshez. 

Az uj ajánlatokat egyébként dr. Kulir törvény-
széki biró most tanulmányozza át, ugy hogy az 
uj kényszeregyezségi tárgyalást október első nap-
jaiban okvetlenül meg fogják tartani. Ezen a tár-
gyaláson a betétesek most már szavazni fognak, 
hogy elfogadják-e a 40 százalékos ajánlatot, vagy 
sem. Kulir biró egyébként kedden dönt abban a 
kérdésben, hogy október első napjainak melyikén 
fogja megtartani az uj tárgyalást. 

A belügyminiszter kifogásolja a hatósági üzemek 
eladását, illetve bérbeadását. 

Már-már ugy látszott, hogy végleg elcsend* 
sfll az az áldatlan háborúsig, amely a szegedi 
hus- és pékiparosok, valamint a város halósiga 
között olyan sokáig dúlt a hatósági üzemek 
körflJ, amelyeknek megszüntetését követeilék az 
iparosok. Mint ismeretes, a belügyminiszter (1 
rendelte a hatósági hus- és kenyérüzem foko-
zatos megszüntetéséi. A város hatósága a ren 

deletet ugy hajtotta végre, hogy a hatósági hus-
csarnokot a közgyűlés határozata és hozzájáru-
lása slapján örök áron eladta egy jónevű sze-
gedi husiparosnak, Kovács Sándornak, a ható-
sági péküzemet pedig bérbesdta as üzem volt 
városi vezetőjének, Mllotta számvevőnek, aki a 
városnál viselt tisztségéről is lemondott és igy 
feláldozta nyugdíjjogosultságát, csakhogy semmi 

ki pccolita ne legyen többé a várossal. 
A szegedi iparosok ezzel az elintézéssel azon-

ban nem elégedtek meg. Deputádót küldtek a 
miniszterhez és memorandumot nyújtottak át 
neki, amelyben elmondották, hegy a viros ha-
tósága nem haj otla Wgre a rendeletet, arneny-
ryiben sz üzemeket nem szüntette be, azok 
továbbra ís müLödntk és konkurrenc'ájukkal 
veszélyeztetik a busíptrotok egzisz enc'áját. Idő-
közben a 7á os tanácsa is fölttrjesztette a köz-
gyűlés balároiati'. Hefekig, hónapokig tartó 
psuza következett eiután, a közöntég már meg-
szokta, hegy a volt hatósági üzemek htlyén 
magánüzletek bonyoitsák le a forgalmst. 

Most aztán fordulat következeit. A belügy-
miniszter recde'etet intézett a város hatóságá-
hoz. A rendelet szerint — amely szombaton 
érkezeit le Szegedre — csudálkozással tölti el 
a hozzá jóváhsgyás végett fölterje'ztett közgyű-
lési határozat, amely htmlokegyenest ellenkezik 
intencióival. Helyteleníti, hogy a város eladta, 
illetve birbeadta az üzemeket, amikor korábbi 
rendeletében az üzemek fokozatos visszafej-
lesztéséi, illetve megszüntetésit retdelie el. 
A belügyminiszter szerint az üzemek mai formá-
juk bin is éppen ugy veszélyeztetik a mogántparo-
sok érdekeit, mint akkor, cmilor még hatósági 
kezelés alatt állottak. A kereskedelmi minisz-
terrel történt megállapodása altpján fölhívja a 
belügy minit zter a város törvényhatóságát, hogy 
további határozatát vegye revízió alá és hozzon 
a kérdésben intencióinak megfelelő határozatot. 

A városházán s belügyminiszter rendelete 
meglepetést keltett. A város hatósága ugysnis 
axon a véleményen van, hogy befejezett ténye-
ket teremteti, amikor eladta, illetve birbeadta 
az üzemeket. 

A polgármester érdeklődésünkre csupin a 
kővetkezőket mondotta: 

— A rendeletnek nem lesz, mert nem lehet, 
semmi következménye. Megírjuk msjd a mi-
niszternek, hoay korábbi rendelete végrehajt-
hatatlan volt. Azt kérte ugyanis, hogy a hit 
munkaerővel dolgozó ha'ósági huscsarnok üze-
mét egy tizedére redukáljuk. Egyfuted munka-
erőt pedig a leg/obb akataiuak ellenire sem 
állíthattunk be. Igy az üzemet Inkább eladlak. 
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néhány krokcdilust, mert az ott tucat]ival sütkére-
zik a tengerparton s az ecuidori kormány nem 
gördit semmi akadályt a kivitel útjába. (Hiába, 
ebben a tekintetben a kormányok mindenütt 
liberálisak. Mitőlünk ugyan krokodilt nem lehel 
kivinni, de tojást igen ) 

Étre természetesen azt válaszoltam, hogy kro-
kodilra nem reflektálok. Mi az ördöggel étessem, 
mikor minket is csak fenével étet a piacon a 
nemsetföntartó elem? 

A másik ajánld komplikáltabb. Quilófcoz tiz 
nspi Járóföldre — már tudniillik loiaijáró-
földte — az Amazon ősrengetegeiben, ahol az 
európai vizűm nem gilf, még vannak vörös-
bőiü kannibálok, akiknél a közjogi viták azon 
végződnek, hogy megeszik egymást. Előbb 
azonban leskalpolják a közjóra menendő áldó 
zatnak nemcsak a fejbőrét, hanem az egész 
bőiét és est a müveletet valóságos művészettel 
véffiik A lehántolt emberkérget azután pácolják 
és megszárítják a mpop, ahol az ugy össze 
Tinooiodik, mint a szalonnabőr a tűzön. A fe-
5 K a i axon frissiben kipreparálják, a hajat 
£ r a j t a hagyjik, aztán kitömik az egész emberi, 
Imi inek arasznyi teste igy természetes nagy-
iácu ?elet hordoz Ex ecuadori fogalmak szetint 
tan nulatiágos figura, amit a K e p l e r e k 
minden endöii tilalom ellenére bevisznek a 
városokbaeli dni s Quito uri házaiban ex na-
gyon kedvelt diixe a szalónnak. Ha tetsaik, mi 
is kaphatunk belőle néhány darabo . 

Hát nekem ehhex se volt £usx(ucom. Utó-
végre kannibáljaink vannak nekünk fehérben is 
és közjogi vilik fölfalt áldozatiIérl nem me-
lyünk siomsiédbr. . ... 

Annii nagyobb örömmel kaptam a hirmadik 

ajánlaton: elfogadnám-e, ha küldene egy do-
boztál kitömetni való kolibrit? 

Mikor ezt olvastam, az öreg Bárkinyi őr-
mester szalutáló alakja képzett meg előttem. 
Ugyancssk Kossuthnak volt őrmestere, nekem 
csak vasárnfpi muzeumőröm volt a derék 
hidaslyiiT. A madaras szekrények kitömölt 
gólyiira, darvaTr«, bíbiceire, baglyaira,, héjaira 
vigyázott, igen és hirom kis kolibrira is, melyek 
kissé éktelenül ékesítették a hazai madirfauni', 
valami majomtincoltató hagyatékából. Kopottak 
voltak, moly rágottak.megtépázottak, valódi m'.dar-
hadastyánok. Mikor azlin az anthrenus museorum 
nevű gonosztevő is beléjük esett, amelyet 
kizirólag a muzeumok számára mentett meg 
Nóé a bárkában, akkor kiszedtem a kolibriket 
és beledobtam a kazán poklába, mint a leg-
megbízhatóbb dezinfíciáló kamrába. 

A következő vasárnap ziris után megült 
előtlem Bit kinyi őrmester szigorú baptikbsn. 

— Tekintetes urnák alisan Jelentöm, a nem-
zet ma íugolódotl. 

— Métt zúgolódott a nemxe', őrmester? 
— Alásan jelentöm, azért, mert a kolibri 

madarakst nem tslilta a helyükön. 
Azóta sok esztendő elteit, a nemzetnek egyíb 

okai is adódtak a zugolódisra és Birkinyi 
őrmester is rég itthagyta a földi sxolgilatot. 
A napokban azonban, axt hiszem, raportra jelent-
kezett a legfőbb hadurai!: 

— Fölségőa Úristen, eresz le engöm egy 
kis szabadságra a siögedi buieumba, meri 
möggjüttek a kolibli madsrsk. 

Meg im, megjöttek ax Óperencián tuliól vagy 
ötvenen a repülő drigakövek, a Nemxeti Muxeum 
preparétora bebaizsiraoita ölet, bogyizutánciön-

dea polc likon őrömére legyenek a szegedi 
nemzetnek. Csakhogy attól* félek, a nemzet 
megint zúgolódni fog. 

Mert lim, a múltkor is cdavettdott muxeum 
jártában Mik ingyó, tanyai ciirkcültető és 
ntvexetes piaci szóvivő. 

— Mik azok a szépségös cifraságok, lelköm-
galambom? — kérdezi tó lem bizodalmasan. 

— Exek az újfajta tjukok, — teszek a tenye-
rébe egy diónyi msdarat. — Exulin csak ilye-
uwket less szabad keltelni. 

— ó , öszöm a lelkét, de csöppség, — nézi 
kedvetellen. — Oiztin ló tojó-e ez hallja? 

— Tojik az nyolcat ia egy nap, ángyó. 
— No ebbül vöszök, — rajyog az irca 

ángyénak. 
— De csak akkora im a tojása, mini a 

borsószem. 
— Tojás: tojás, — mondjs ingyó szigorúan, 

mintha már a piacon i iulni a kolibri-tojást a 
virosi népeknek, darabját kétezer koroniJivaL 

— Csakhogy nem ugy lesz i n az ingyó,— 
veszem tol az asztalról a hivatslos lapo». — Ki 
van sdva törvényben, hogy az újmódi tojást 
ciak lilénél szabad mérni. 

Mák ángyó rámnéz, féloldalt hajtva a fejé*, 
mint régimódi öreg íjuk, hogy hitha csak 
tréfálok. De olyan méltóságosak a nagy kőfalak, 
a tok kép a falon, a hossiu pokróc a grádi-
cson, — nem, es nem ttéfálódzis bixa. 

— Hát rusnya féiög, az Isten bomlassza 
mög, aki kitsnália, — teszi le utálkozva a 
szépséges cifraságot sz asztalra. 

Nem ajánlom Roienfetd Richárdnak, hogy 
moitanábsnbazsjöjjönlitoi&tóba s z i p j t sirjihox. 


