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telhetetlensége i i ta! kirobbantott bábom és az 
angol szénbányászat szervezetlensége mellett ez 
» flzlet mai formájában nem rentábilis. A ren-
tabilitást ne az én bőrömön akarják előterem' 
teni. Ha egy érték, mint a szén, melynek elő-
teremtéséhez az úgynevezett tulajdonos semmi-
vel sem |árult hozzá, ga idas igosan nem hoz-
ható felszínre, joggal követelhetem az állagtól, 
hogy ö teremtsen rendet é i vállalja azoknak a 
szervezési munkáknak az ellátását, melyeknek 
a magántőke megfelelni nem tud. 

Ezt mondja körülbelül az angol munkás és 
— nálunk talán borzasztó még hallani is — 

okfejtése elől a konzervatív angol kormány nem 
zárkózik el mereven. Palliativ intézkedésekkel 
mérsékeli a sztrájk hatásait, gondoskodik i z 
élelmezés ellátásáról, a közrend fentartásáról, 
közben pedig keresi az utat, amely kivezet a 
huszadik századnak eddig legnagyobb munka-
ügyi válságából, ÉI a régebbi angol tapaszta-
latok alapján meg merjek jósolni, hogy bármi 
legyen a feke!e sztrájk közvetlen befejezése, 
még a konzervativok uralmon maradása mellett 
is, ez a mérkőzés revizionista alapon a kapita-
lizmus korrigálásának és jelentős gazdasági át-
síerveződésnek lesz a kezdete. 

meghal idő, nyolcvznmilliárdos hozzájárulást, 
hogy azzal munkaalkalmakat és kereseti lehető-
ségeket teremtsen a pangással ktlzdö szegedi 
ipjrosok és munkások számára. A miniszter 
tehát a nemzetgyűlésen tett ígéretének beváltá-
sával csupán a városi hozzájárulás megaj tolá-
sához fűzöU egyik közgyűlési fellételt teljesítené. 

Ez a közgyűlési feltétel az, amely körfii 
egyébként — minden valószínűség szerint na-
gyobb viharok lesznek még. A polgármester 
ugyanis legutóbbi nyilatkozata szerint a köz-
gyűlés feltételét ugy érteimeste, hogy az első-
sorban szegedi munkáinkra vonatkozik, hogy 
csak a szegtdl mnkásoknak lesz elsőbbségi Jo-
guk ax egyetemi munkálatoknál, az iparosoknak 
azonban nem, mert állami építkezésről lévén 
szó, a kormfny a munkálatokra országos ver-
senypályázatot ir majd ki és a munkát — te-
kintet nélkül a pályázók illetékességére — a 
legelőnyösebb ajánlattevőnek adja majd ki. 

A polgármester nyilatkozatára most maga a 
kultuszminiszter cáfolt rá, a legilletékesebb fő-
rum, a nemzetgyűlés elő**. A nyilatkozat szerint 
a miniszter módot tud találni arra, amit a pol-
gármester képtelenségnek tartott, bogy a szegedi 
iparosok számára az egyetemi építkezéseknél 
előnyt biztosítson. 

Itt említjük meg, hogy Berxsnczey Domokos 
műszaki főtanácsos a fővárosban való tartóz-
kodása alatt felkereste Korb Pióris műépítészt, 
aki a kormáaytól megbízást kapott a szegedi 
klinikák terveinek elkészítésére. Korb Pióris 
közölte Berzenczeyvel, hogy az építést program 
első helyén szereplő gyermekklinika tervel május 
25-ig elkészülnek, ugy, hogy a versenypályáza-
tot még juníusban kiirhatjs a kormány és igy 
ax építkezés legkésőbb julius végén meg is 
kexdődik. Elmondotta még Korb Flórís Ber-
zenczey Domokosnak azt is, hogy abban as 
ese'ben, ha a fő vállalatokat nem is sxegedl 
vállalkozó kapja meg, de az feUillenül a sxe-
gedl iparotokat foglalkoztatja majd — saját, 
jól felfogott érdekében, mert hiszen a szegedi 
iparos a szegedi építkezésekre minden körül-
mények között előnyösebb ajánlatot tehet, mint 
akár a fővárosi, akár a vidéki. 
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föl meglepetten a főfiskális — micsoda véletlen 
ez a találkozási 

— Erdélybe megyek, mert itt nincs maradásom. 
Oit szabadsbb a lég és jobban pártolják a mű-
vészetet Kolozsvár a célom, hol régi kegyes pat-
rónusaim élnek. 

— Kolozsvár — sóhajtotta el magát a főfiskális 
és megint szivébe nyilallott a régi seb, eszébe 
jutott a pályázat, amelyről lemaradt. £ s minden 
mellőzés, ami azóta érte. 

— Olvastam a nagyságod könyvét — szólalt 
meg kis hallgatás után a vándorszínész —, jeles 
elmére és derék lélekre valló mű, bár némimaku-
lák vannak benne. Igen zordon festések ezek, 
holott kaviár kell a népnek, amint ast a hires 
ánglius megmondotta ennekelőite néhány század-
dal. Kotzebue és Kisfaludy tudják detektálni a 
publikumot. A könyvet pedig néhány hazafi meg-
veszi becsületből és egypár elolvassa unalomból. 
Habent sua fata . . . 

Mint a puskapor, ugy robbantak ezek a szavak 
a főfiskális lelkébe. Homlokán kidagadtak az erek, 
arca bíborban égett és görcsösen szorongatta 
kezében a poharat. Mintha már csa* ez maradt 
volna neki az egész raiodenségből. Ugy ült ott 
csapzott üstökével, villogó tekintetével, mint egy 
söiét 8üöveí3ég gyászasztalánál, mint a kínpadon. 

— Hazafiság keli üekifc, — süvöltötte elfeusuiían — 
hazafiság, amely kong, mint az üres hordó, amely 
a hiuságukai és a kevélységüket csiklandozza, 
amely parádÍ3 köntösben pompázik éa talmi dicse-
kedásben páváskodik. Éljen a haza, éljen a ma-
gyar! — ezt rikoUoüsást éss és sziv nétkül, uton-
utfélcn és nem veszik ésire éi nem veszik szivükre, 
hogy az idegen lassankint kihagza aló uk a gyé-

Baldwin bejelentett* az alsóházban 
az általánes sztrájk megszűnését. 

* Pitls, május 12. A Mittn tudósítója jelenti, 
hogy szerdán hsjnali 1 óra 50 perckor a sztrájk-
vezetőség közölte Baldwln miniszterelnökkel, 
hogy a délelőtt folyamán tárgyalásokat kivdn 
kezdeni a kormánnyal. 

London, május 12. A szakszervizetek föfsnicsa 
és a bányatulajdonosok köaöití tanácskozások 
lehetővé tették azt, hogy szerdán éjfélre ki-

mondják ax általános sztrájk megszűnését. Fel-
szólították a munkásokat, hogy a lehető leg-
gyorsabban térjenek vissza a munkához. 

A sztrájk, megszűnésit Baldwln szerdán 
bejelentette ax alsóházban. London örömmámor-
b a úszik. Megkezdődtek a tárgyalások a mua-

1 kásák és a bányatulajdonosok fcöiött. 

fia a vidéki háztulajdonosok visszaélnek Jogukkal, 
megszüntetik a lakások szabadforgalmát. 

Budapest, május 12. A parlamentben szer-
dán folytatták a közoktatási tárca vitáját. 
Sokorópátkai Szabó Isiván beszélt a falusi 
iskolásgyermekek nyomorúságáról, mire Fdbldn 
Béla kijelentette: Ex a Kiebelibtrg-féle kuliur-
programl Fábián szerint a népnevelés helyeit 
rengeteg pénzbe kerül a leventeoktatás. Az 
egyes iskolákban gyűlöletre uszítják a kis-
gyermekeket. Tizéves fiukat vittek el egy ün-
nepélyre, ahol Kádár Lehel vplt a szónok. 
Leventecélokra olyan embereknél árvereznek, 
akiknek betevő falatjuk sincs. Ezzel szemben 
cseh gyáraknál rendeltek posztót a leventéknek. 

Csonlo* Imre, Szilágyi, Kálmán és Györki 
szólaltak még fel sztlnet előtt, — Györki ki-
jelentette, hogy a debreceni egyelem gazda-
sági hivatalának vezetője óriási károkat okozott 
a kincstárnak. 

Ebédszünet után Vasadi Balog, majd Kéthly 
Anna szólalt fel. Kélhly határozati javaslatot 

terjeszt be a numerus clausus megszűntetése 
ügyében. Lendvai után általánosságban el-
fogadták a tárca költségvetését. 

Fábián interpellál ezuián a vidéki hlztulaj-
donosok eljárásáról. 

Vass József miniszter válaszában kijelenti, 
hogy tény, hogy a háztulajdonosok a fel-
szabadított területeken egyrészt tulmohón él-
nek jogaikkal, vagyis felmondanak olyanoknak, 
akik nem tudnak elhelyezkedni, másrészt pedig 
a bérek megállapításánál a szerződő felek 
olyan követelésekkel állnak szemben a háztulaj-
donosoknál, amelyeket ő is felháborodással 
bélyegez meg. Kéri a vidéki háztulajdonosokat, 
hogy jogaikkal ugy éljenek, hogy szoéidlis 
elégedetlenség ne támadjon az országban. 
Ellenkező esetben felhatalmazást kell kérnie 
arra, hogy az ilyen községekben a szabad-
forgalmat ismét felfüggeszthesse. 

AZ ölés háromnegyed nyolckor véget érf. 

Juliusban megkezdik a gyermekklinika épitését. 
Május végéig elkészíti Korb Flóris a gyermekklinika terveit. 

Szegeden, az iparosok és a munkások köré-
ben bizonyos mértékű megnyugvást keltett a 
kullusiminiszternek as egyetemi építkezésekkel 
kapcsolatban a nemzetgyűlés keddi ülésén tett 
nyilatkozata, amely szerint honorálni kivánjts 
u t a hatalmas áldoiatot, amit a város közön-
sége hoz az egyetemért és nem ongedl meg, 

> hogy a vidéki iparosokkal a fővárosiak kon-
kuttdljanak. Ez a miniszteri nyilatkozat körül-
belül azt jelenti, hogy a miniszter as egyetemi 
építkezéseknél előnyt szándékozik biztosítani a 
munkára pdiyázi sxegtdl Iparosok számára, 
ami természetes is, hiszen a város közönsége 
elsősorban azért szavaz'a meg az erejét szinte 

A pusztában kiáltó. 
Irta: Juhász Gyula. 

Kecskemét szabados városa legvégén, ahol Orgo-
vány felé visz az ut, állott a iiis kucsma A'szittya 
vitézhez. Alacsony házikó, törött ablakkal, amelyen 
a szél szokott hegedülni. Az ivóban banyakemence, 

Sár barnára kopott zöld asztal, kecskelába sstékek. 
falon éktelen olajnyomatban Zách Feliciánt 

vágják le a király emberei, elrettentő például a 
maradéknak. Igen megkopott már ez a régi ábrá-
zolat, vele szemben gáiáns pásztorok és pásztor-
nők rómszinszalsgos bárányokat legeltetnek egy 
szökőkutas és kastélyos parkban. Az egyik asz-
talnál két pandúr beszélget, valami betyárt les-
nek, aki egyik tanyába zörgetett be az éjjel, de 
a gazda puskalövései elriasztották. Az áprilisi nap 
tréfálkozik künn, hol kiderül, hol elborul, egyszer 
homokot bajt a szél, majd meg tölcsért formál 
belőle és az égig emeli. 

— Járja sz idő a bolondját — dörmög az 
egyik pandúr és nagyot huz a homoki vinkóból. 
A másik pandúr nem szói egy szói sem, csak 
félszemmel kémleli az utal. Igy ülnek órákon át a 
messzely bor mellett. 

— Nagy ur a Ferenc császár — szólal meg 
végre hosszú hallgatás után a másik, — de azért 
a betyár is ur a maga rejtekében 1 

A szomszíd ssztalaál ütött, kopott úrféle boron-
gott, denevérszárnyu barna köpentrtes, borostás 
ídlal, csillogó szexiekkel. Hit lépáwői meg iehaíett 
isme ru benne a vándus komédiást. Valami elsárgult 
rollét céregeteU és «jk«i áhiíaumn mormolták at 
igéket. 0 is várt valakit, vagy talán csak a jó 

szerencsét, amely eddig elkerülte. Lám, már jön 
is, ha igaz. Egy zömök, komoly tekintetű férfi 
'épie át a gyaíuforgácsos ajtó küszükéí, gyana-
kodva körülnézett a gerendás ivóban, majd meg-
emelve kalapját, helyet foglalt a magányos ivó 
mellett. Az egyik pandúr tiszteletteljesen üdvözölte, 
majd a messzely fölött odasúgta társának: 

— Ez a nemzetes főfiskális ur, akinek olyan 
keményen pereg a pennája. 

A föfiskáiis ur egy idő óta gyakrabban betért 
ide, sok buját, baját és ismerenen keserűségét 
egy-két pohár borral csillapítani. D<2 az C3ak egyre 
nehezebb és égetőbb leit tőle. A városban már 
arról kezdett suttogni néhány jótjftiélek, hogy a 
főfiskális ur nem tud elszámolni a bitangságban 
talált mathák kezeléséből befolyt pénsekrőf, hogy 
a nemes tanács a legközelebb vizsgálatot is indit 
ez ügyben, mivel a főfiskális urnák mindig valami 
régi histórián jár az esze, amit a város költségén 
nyomattak és amit a pesti cenzor nem javallott, 
mert holmi iatenteíenságek volnának benne. 

A ffifiskálísnak is fülébe jutóit már a városi 
pletyka és a szegény, puritán embert végképpen 
elkeserítette. Nem tudott az alattomos vádasko-
dókkal leszámolni, mert ők a söíéiben ólálkodtak 
és kezüheí mosták, ha szembe került velük. Egye-
nes, nyilt lelkét lassú íüsön égették a suttogott 
3zrnk és érésié, hog/ betelt a pohár. Most is 
óvakodó nézett a vete szemben ülő jövevényre, 
de hamarosan megcsillant tekintetében a váratlan 
őröm. Már éppen meg akarta szólítani a szom-
szédját. d.i ez- sietve megelőzte: 

— Necide literátor Katona Józsefet tisztelhetem 
a?, úrban? — kérdezte meghatottságtól fátyolozott 
baritonján. 

— Murányi ur, a fehérvári akior! — kiáltott 


