
s BELM AGYAROKÉ AU li)2d november 1U. 

A belügyminisztérium aztajánlfa a városnak, 
hogy állíttasson fel vízórákat 
Rövidesen megkezdik a vizmütelep elekírifikálását 

(A Délmagyarország munkatársától.) 'A' 
Város közgyűlése már hónapokkal ezelőtt el-
határozta a vizmütelep elektrifikálását, ezt a 
közgyűlési határozatot azonban Balogh Lajos 
megfelebbezle a belügyminiszterhez. A város 
hatósága azóta többször megsürgette a kor-
mányhatósági jóváhagyást, azonban ered-
ménytelenül és igy mind a mai napig nem 
kezdhették meg a vizmütelep átalakilását. Dr. 
Somogyi Szilveszter polgármester, aki pénte-
ken Budapesten tartózkodott, hogy megtartsa 
rádióelőadását, délelőtt ellátogatott a belügy-
minisztériumba, ahol ismét megsürgette a jó-
váhagyást. Bejelentette, hogy az iparfelügyelő 
a vizmütelep meglévő kazánjainak használa-
tára csak az év végéig adott engedélyt, a vá-
ros szempontjából tehát elodázhatatlanul sür-
gős az elektrifikálás kérdésének véjzleges el-
döntése. 

A belügyminisztériumban azonnal kikeres-
ték <az aktákat és kiderült, hogy a miniszté-
rium műszaki osztálya már régen elbirálta 
a közgyűlés határozatát és javasolta a közgyű-
lési határozat jóváhagyását, de közben vala-
hogy megfeledkeztek a dologról. A polgár-
mester kérelmére most megígérték, hogy né-
hány napon belül leküldik Szegedre a jóvá-
hagyást, amelynek alapján a város hatósága 
végrehajthatja a régen hozott közgyűlési ha-
tározatot. 

Érdekes, hogy a belügyminisztérium mű-
Szaki osztályának megállapítása szerint Sze-

geden aránytalanul nagy a vízfogyasztás, lé-
nyegesen nagyobb, mint az ország más váro-
saiban. A műszaki vélemény azt ajánlja, hogy 
a város szereltessen fel vízórákat, amelyek 
nagy mértékben redukálni fogjak a vízfo-
gyasztást. 

A polgármester a pénzügyminisztériumban 
is eljárt, ahol a városi tisztviselők régóta 
függőben hagyott illetményrendezésének 
ügyét szorgalmazta. Körülbelül két évvel ez-
előtt küldte fel a közgyűlés a lisztviselők 
illetményeire vonatkozó határozatokat, azóta 
a tisztviselők fizetése egészen bizonytalan, de 
a kormányhatóság még mindig nem intézke-
dett. Most átküldték az aktákat a pénzügymi-
nisztérium pártoló javaslatával a belügymi-
niszétriumba, ahol megígérték a polgármes-
ternek, hogy, a jóváhagyást rövidesen le-
küldik. 

A polgármester felkereste Tatics Árpád he-
lyettes államtitkárt, a városi ügyosztály ve-
zetőjét is, akivel több városi ügyet beszélt 
meg. Tatics Árpád megkérte a polgármestert 
arra, hogy Berzenczey Domokosnak, aki meg-
bízást kapott az országos építési szabályren-
delettervezet kidolgozására, szükség esetén ad-
jon megfelelő szabadságot, hogy ezt a mun-
káját befejezhesse és Budapesten az illetékes 
faktorokkal megtárgyalhassa. A polgármester 
természetesen megígérte a kívánság teljesí-
tését. 
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A fővárosi lapok versenye eljutott a legmaga-
sabb fokig. (Az is lehet, hogy ezt nevezik »mély-
pont«-nak, nem vagyok benne biztos. Csak lá-
tom gyakran a kifejezést, amit sok mással együtt 
nem értek. Kétségtelen, hogy bennem van a hiba. 
Épp ilyen küzdelmet folytatok évek óta a »revelál« 
szóval. Itt volna az ideje, hogy végre tisztába 
jöjjek vele, mit jelent, annyi formában láttam 
használni.) 

Most azonban nem erről van a szó, hanem a 
budapesti újságok versengéséről. Hogyan győzik és 
meddig? ők azt mondják, hogy már nem sokáig, 
eddig is ráfizettek, de ezt a fogalmat évek óta 
hallja az ember, s a ráfizetésből már egész csi-
nos palotákat építettek itt is, ott is. 

Konzervaliv régi lapok, amelyek szinte kéje-
/egtek sokáig abban, hogy minél tökéletesebben 
elszürkitsenek mindent, most lelevannak ugyne-

"V.. vezett »szin«-nel. (Színnek nevezi az ujságirónyelv 
azt, ha a legkisebb eseményt is igyekszik irodal-
mi nyelven megírni. Ami máskülönben 3—4 sort 
kapott volna, azt miniatűr-értekezésben, arasztnyi 
karcolatban, dolgozzák fel.) Versengenek. Igaz vi-
szont az is, hogy néha tévedés történik a szin-
ben. Amit fehérnek, vagy rózsaszínűnek hittek, 
az zölden hat. 

Aztán ott van a sok mindenféle kedvezmény, 
önkéntelenül is eszembe jut kora ifjúságom né-
hány füzetes regény-szenzációja. Például a Ma-
rinelli Marinó, (hogy ezt még nem dolgozták fel 
filmre!) a velencei dogék korában játszódó sok 
rémesség, az ólomtetejü cellákkal, a sóhajok hid-
jával. Hát a Kossuth Lajos kéme, meg a Szófia 
gyöngye kismiska? Az elsőnek Woronyeczki her-
ceg a hőse, a másiknak Battenberg Sándor, a hí-
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res bolgár fejedelem. (Nem tudom, jól emlék-
szem-e, hogy Frenk néven szerepelt, de folyton a 
hegyekben bujkálva és mindig titokzatosan.) 

Ezeknek a regényeknek a címlapja tele volt ked-
vezménnyel. 

— Már a harmadik füzet megvásárlása esetén 
csekély egy forint 80 krajcár csomagolási ár el-
lenében küldünk egy kitűnő vekkerórát. 

Aki tiz füzetet vett meg, három forint portó 
dij fejében hat személyes alpakka evőkészlethez 
jutott. 

A vekkerórát a boltban egy forint ötvenért 
meg lehetett kapni, az evőkészlet is belekerült 
két és félbe, ha nem alkudtak rá. 

Igen ám, de hol maradt volna a gyönyörűség, 
maga a regény, amely ugy szakadt meg a fü-
zet végén, hogy a hideg lelte a folytatás után 
való vágyakozásban a vendéget. Ez előbbrevaló 
volt a német leckénél, az ablativus absolutus-
nál, még Jókait is elhalványította egy darabig s 
kiváló hűséges sváb szolgálónk, Lencsi, — aki 
nálunk ünnepelte meg kidobatásának, illetve visz-
szatértének, huszonötödik jubileumát, — gyönyö-
rűségtől reszketve kérdezte mosogatás után. 

— Mondja ifiur, igaz legyen az. hogy az a Koss 
ur élt egyszer? 

— Szamár beszéd, intettem le. Mi az. ho.gy 
igaz legyen? Most is él. 

— És ő egy nagy ur? 
— A legnagyobb, mondtam büszkén, a piarista-

iskola áldásos nevelésének hatása alatt. 
Később hozzám suntorgott. 
— Egy szívességre kérném, hol lehetne ezt be-

váltani? 
Ötpengős Kossuth-bankót mutatott. 
Szégyenkezve mesélte el, hogy egy ur ajándé-

kozta meg vele. Valami szívességet tett neki, de 
a szívességet már nem részletezte Lencsi 

...Az az ur igen előkelő szerephez jutott az uj 
Jugoszlávia történetében, de mi már abban a ré-
gi időben is csak »Kossuth-bankó« néven tisz-
teltük 

— Nini, öúuisztec lett a Kossuth-bank$! — 
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álmélkodtam néhány év előtt. 
Ha a két nevet hallom, akármelyikről eszem-

be jut ma is a másik, nemkülönben a Kossuth La-
jos kéme cimü füzetes regény. 

A budapesti lapok is adnak színházi, meg mo-
zijegyet, biztosítják az életedet, akár halál lesel-
kedik rád, akár baleset. Százféle a kedvezmény, 
fő a fejed tőle, hogy melyiket válaszd. Hiába, 
nagy átalakuláson megy át a gazdasági élet, ha-
lálos körvadászat folyik a hirdetőkre, — mert 
ugyan mit hirdessen az a szegény kereskedő, aki-
re napokon át se nyit senki ajtót! — ezért, hir 
szerint, a következő ujabb kedvezmények vár-
nak Budapesten a nyájas olvasóra: 

1. Aki egy hónapra fizet elő, annak ingyenes 
ügyvédi képviseletet biztosítanak becsületsértés és 
könnyű testi sértés esetére. Esetleg, ha ugy tet-
szik, megplombáltatják a szemfogát. Három hó-
napos előfizető válogathat a súlyos testi sértéssel 
járó védelem és egy foghúzás kőzött. (Esetleg 
plomb a zápfogba.) Gyükosokat csak egy évi 
előfizetésre véd, levelezőlapon tőrtént hívásra a 
házhoz, vagy a Markóba menő vállalati ügyvéd. 

2. Mi nem ígérünk hetet-havat, mert tiszta iro-
dalmat adunk. Azonban hogy megháláljuk azt a 
pártolást, amelyért nem lehetünk eléggé megha-
tottak, kötelezzük magunkat, hogy három hóna-
pos előfizetőinket ingyen választjuk el a feleségé-
től; vagy páholybérletet nyitunk számára az Ope-
rában; vagy szabadon választott vendéglőben fizet-
jük kéthetes ebéd-vacsoráját étlap szerint. (A nem 
kívánt rész a nem kívánt feleséggel együtt tör-
lendő.) 

3. Akar ön mulatni? Van önnek már tisztamultu 
úrinő barátnője? Ha igen, illetve ha nincs, sies-
sen az előfizetéssel. Nagy választék szőkékben és 
feketékben. Csodás lábak és térdek. Már egy hó-
napi előfizetésnél vasárnapi mellékletül molett el-
vált asszony jár. Negyedéveseknek irodalmi kép-
zettségű görl saját lakással. Szilszkin-bunda már 
megvan, fölösleges esetleges beszerzésén és sikkasz-
tási alapon törnie a fejét. Ha azonban ugy for-
dulna a dolog, hogy mégis hiányzik a bunda, sőt 
nincs honnan sikkasztania sem, — abban az eset-
ben már féléves előfizetőknek, illetve az általuk 
kiválasztott személyeknek, rendelkezésükre áll a 
bunda is. Szücsalosztályunkban külön perzsa-vá-
sár. Egész éves előfizetőink páratlan, a mai kor-
ban ritkán található, szenzációhoz jutnak. Bőveb. 
bet a kiadóhivatalban, vagy magánlevélben. Kü-
lön, sőt különös, kedvezmények női előfizetőink-
nek! 

...De talán elég is volt a tréfából, habár ugy van 
az, hogy mikor az embert nagyon bántja valami 
s nem tud segíteni a dolgon, akkor keserűségbe, 
akasztófahumorba, olvad a szomorúsága. Bizo-
nyos, hogy senki se csinálja szívesen azt a nagy 
versengést. De a szenvedélyes kártyás is fut a 
pénze után, azért folytatja a játékot. 

Bob. 
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A Szegedi Vendéglősök 
Szikvízgyár Szövetkezei 
Igazgatósága és tisztikara 
mély megilletődéssel jelenti, hogy 
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gyárunk alapií6 és igazga-
tósági tagja, folyó hó 9-én el-

költözött az élők sorából. 986 

flföás és béke tanaira! 
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