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Péter-Pál napján nagy ünnepség keretében nyitják meg 
a dorozsmai fürdőt. 

Igaz, kissé messzire esik egymástői a balaton-
mellett Hévizssentandrás és a Szegeddel szom-
szédos Kiskundorozsma, sz is igaz, hogy aligha 
volt valaha egymással valamilyen ügyes bajos 
dolguk, mégis egymás mellé kívánkozik a két 
körség neve — összehasonlítás okáért. 

Eppeu ma olvassuk egy budapesti újságban, 
hogy a Héviz melletti Hévizszentandrás község a 
legjobb uton van, hogy világvárossá legyen, ameny-
nyiben 52 olyan villa épült ott egy két év alatt, 
amelynél különb a külföldi fürdőhelyeken sincs. 
Azt is irja az újság, hogy olyan búcsújárás van 
nyáron a faluban, hogy a parasztházak szobáiért 
öt-hatmilliót fizetnek a külföldi vendégek. Igaz, 
bogy a hévizszentandrás! parasztok házai csinosak, 
tiszták, világosak és padozottak. de viszont ki is 
van már adva a falu mind a 800 szobája erre a 
nyárra. 

Mindezt pedig azért emliljük meg, mert történe-
tesen éppen ma jártunk Kiskundorozsmán, ahová 
az ipartestület derék vezetői hívtak bennünket, 
akik e hó 29 Ikén, Péter-Pál napján akarják nagy 
ünnepség keretében fürdőjüket megnyitni. Ami |a 
megnyitó ünnepély műsorát illeti, az bizony ki-
elégítheti az igényeket, mert lesz tánc, társasjáték, 
zenes leivonulás, kerékpáros menet, tesznek komoly 
és tréfás versenyek, sportmérközés, szépségverseny 
és táncverseny, sőt talán — ha akadnak részt-
vevők — vízipóló is. Mindezt pedig ugy intézik a 
dorozsmaiak, hogy a szegedi vendégeknek — 
akiket nagy tömegben várnak — alig kerüljön a 
mulatság valamibe. Az autóbusz-jegy a szegedi 
ártézi kuttól a dorozsmai fürdőig és vissza 20.000 
korona, belépődíj a népünnepélyre 10 000 korona, 
a fürdődij pedig kabinnal együtt 4000 korona. 
Fürdőruhát a vendégeknek kell magukkal vinni. 

Tulajdonképpen propaganda akar ez az ünnepély 

lenni a fürdő érdekében és a dorozsmai iparosok 
azt szeretnék elérni, hogy legalább a szegediek 
vegyenek tudomást a kitűnő gyógyhatású szikes-
Iszapos dorozsmai fürdőről, mert arra igazán nincs 
kilátás — legalább belátható időn belül —, hogy 
Hévizszentandrás példájára külországokban is tudo-
mást vegyenek létezéséről. 

Ennek pedig kizárólag az alföldi élhetetlenség 
és a kun konokság az oka. Mert mi tűrés-tagadás, 
a dorozsmai fürdőnek egyetlen vonzóereje az, amit 
a természet ingyen adott — a vize. Szerencse, 
hogy ehhez nem kellett a dorozsmai képviselő-
testület jóváhagyása, mert akkor ez sem lenne. 
Sivár képet mutat ez a fürdőhely, melynek fekvése 
pedig igazán alkalmas arra, hogy naggyá fejlesz-
szék. A képviselőtestület nem áldoz rá, hanem 
vár a azt a bizonyos külöldi pénzcsoportot, amely 
majd milliárdok árán a jó dorozsmaiak részére 
nagy fürdőhelyet csinál, igaz, van ebben a mara-
diságban Szegednek is némi része, mivel innen 
sem ment sok buzdiiás a szomszédba, bár bizo-
nyos, hogy Szegednek is hasznára volna, ha a 
dorozsmai fürdő kifejlődne és idegenek is frekven-
tálnák. 

Hévizszentandrás már a legelőjét is parcellázta 
villatelkeknek és ma már négyszögölenkint mérik 
a földet egymillióért. Csak természetes, hogy meg-
gazdagodott a falu és boldog a nép. Most öt-
milliárdos kölcsönről tárgyalnak, amiből vízvezeté-
ket és csatornát építenek. Dorozsmán megengedték 
a bérlőnek, hogy utat csináltasson a szállótól a 
tóig — a saját költségén. 

Sajnos, a- dorozsmai iparosság nem képes ellen-
súlyozni a kisgazdatöbbség konokságát, de azért 
megtesz minden lehetőt és jószívvei várja Péter-
Pál napjára a szegedieket a csodaió vizéhez. 

L.J. 

Hódmezővásárhelyről jelentik a Délmagyar-
•rtxágnak: Április végén mezőgazdasági gép-
ügynökök étkeztek Hódmezővásárhelyre, a szőr-
háti tanyára és kitűnő, modern vetögépeket 
ajánlottak a gazdáknak. 

— Vetőgép, világhírű, tizenhatsoros. Escsak 
ősszel kell fizetni, — mondták az ügynökök s 
közben jó fisam egyiptomi cigarettával kínál-
ták a gazdákat. El is adlak vagy 23 vetőgipet, 
még pedig 6—7 millió koronával drágákban, 
mint ami azok rendes forgalmi ára. 

— De fene cigaretta volt, amivel megkínál-
tak I — mondta az egyik gazda. 

— Valamit tehettek bele, mtri agy kóvály-
gott utána a tejem, hegy az csudai — 
mondta a másik. 

„Önnek, mini hirlapirónőnek 
tudnia kall, hogy as ujságiró mindant meg-

írhat, ami a főtárgyaláson történik.11 
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Az egyik szegedi lapban az elmúlt év októ-
berében .Jogerősen felmentették kormányzósér-
tés vádja alól Lévay ügyvédet* cimmel cikk 
jelent meg. A táblai tárgyalásról irt tudósítás 
a vád koronatanújáról, Fabinyi Liliről idéző 
jelek közé tett nhirlapirónő"-iöl emlékezett mer , 
majd megírta dr. Uvay Ferencnek a következő 
kijelentését: 

— Amidőn meghallottam Fabinyi Lili botrá-
nyos viselkedését, megvontam tőle anyagi támo-
gatásomat. 

A cikk megjelenése ulán Fabinyi Lili sajtó 
utján elkövetett rágalmazás cimén feljelentést 
tett a cikk miatt, amelyért Erdős Árpád hírlap-
író vállalta a felelősséget. 

A pénteki főtárgyaláson Erdős Árpád kihall-
gatása alkalmával elmondotta, hogy bűnösnek 
nem érzi magát. Idézőjelek közé azért tette 

Fabinyi Lili foglalkozását, mert Fabinyi Lili a 
főtárgyaláson iöbbtxör hangsúlyozta hirlapirónői 
mivoltát. A többi inkriminált passzusra pedig 
megjegyezte, hogy azt a főtárgyaláson dr. Ltvay 
mondotta el és as elhangzottakat hűen közölte. 

Dr. Burger Béla a vádlott védelmében be-
szerezni kérte a főtárgyalás Jegyzőkönyveit, 
majd bejelentette, hogy az inkriminált kifejezé-
sért Fabinyi Lili a szegedi Járásbíróságon fel-
jelentette Lévay Ferencet. Egyébként is Erdős 
Árpád Jogosult volt kiemelni Fabinyi Lili hirlap-
irónői mivoltát, mart a Lévay-féie pörben a 
biróság megállapította, hogy a Mrlapirónő való-
ságos issxeetkivésl sxőti Lévay ellen. 

Fabinyi Lili kihallgatása alkalmával e l m o n -
dotta, hogy Lévay Ferencet tényleg feljelentette 
rágalmazás cimén. A táblai főtárgyaláson nem 
volt jelen. Lévay kijelentését csak a lapokból 

Vásárhelyen ópiumos cigarettával szédítik 
a vetőgépeket vásárló gazdákat. 

Ázu'án megállapították maguk köst, hogy 
óplumas cigarettával kínálták meg az Bgynö-
kSk és csak igy, szédült, kábult fejjel bírták 
rávenni őket arra, hogy a gépvásárlásról szóló 
váltókat aláírják. Erre Deák Mibály, Szilágyi 
Ernő, Rostát Qábor, Szél Sándor, Galyas Ba-
lázs, Kovács Ferenc, Lakatos Tóth Qábor és 
még egy sereg gazda feljelentést tett a ható-
ságnál dr. Szemző Miksa ügyréd utján, hogy 
beugratták őket a gépvételbe, mert meg vannak 
győződve, hogy a vigécek ópiumos cigarettával 
operáltak, ugy kábiíelták el őket is íratták ald 
velük a duplaisszegü váltókat. 

Ugy látszik, a dolog komoly, mert tegnap 
lent járt Hódmezővásárhelyen a pesti cég ügy-
védje és hat gazdát már ki it engedeti m eb-
iigóból. 

olvasta. Erdőst csak asért Jelentette fel, mert 
tudni akarja, hogy az inkriminált kijelentés 
tinyleg elhangzott-e és U mondotta, Lévay 
ugyanis tagadja, hogy a tárgyaláson valamit is 
mondott volna erről. 

A bíróság ezután rövid uton beszerezte a 
kormányzósártési ; ügyi törvényszéki ítéletét, va-
lamint a rágalmazási flgy járásbíróság! iratait, 
amelyből c bíróság tényként állapította meg, 
hagy az inkriminált mondatok tinyleg elhang-
zottak a tárgyalásokon is axokat a tudósítás 
hűen adta vtssxa. 

Vlld elnök Fabinyi Lilihez: Ezek után hogy 
tehetett feljelentést Erdős ellen? Önnek mini 
hlrlaplrónónek tudnia kell, hagy az ujságiró 
mindent, megírhat ami a főíárgyaiáton elhangxik. 

Fabinyi Lil i : En csak tudni akartam, hogy 
tulajdonképen kii is pöröljek, mert valaki mégis 
csak sértést követett el ellenem. 

Elnök: Fentért ja esek után is a vádat Erdős 
Árpád ellen. 

Sérteti: Nem. A macska-körmökbe fogott 
hirlapirónő szóért azonban megbüntetését 
kívánom. 

Az ismételt békítési kísérletekre Fablayi Lili 
kijelentette, bogy megbeciáji a vádlottnak, h i 
as újságban is sajnálkozását fejezi ki a macska-
körmök miatt. A vádlott erre hajlandónak mu-
tatkozott, amire a biróság megszüntette az 
ügyet. 

Tárgyalás után Fabinyi Lili felvilágosítást 
kért as elnöktől, hogy mit csináljon Livay 
Ferenccel, aki ilyeneket mondott róla a főtár-
gyaláson, nyilvánosság előtt. A felvilágosító 
szavak után Fabinyi Lili rasgnyugodott, rá-
gyújtott egy cigarettára és a járásbíróság félé 
vette az útját. 
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