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Az ünnep szavai 
Hol keressük a szót? 
Hol keressük a szót, hol találjuk a szót, 

amibe most fel tudnánk öltöztetni ünnepi 
érzéseinket, amibe a lélek harangja csen-
dölne meg s amibe ugy csörögne a bol-
dogság kacagása, mint kisgyerek tapsikoló 
kezében az aranydió? Nekünk az a szó, 
ami a kovácsnak a kalapács s a földmi-
vesnek a kapa. Elnyűtt eszköz, kicsorbult 
az éle, megkopott a szine, meglazultak 
az eresztékei, ócskavas lett a kalapácsa, 
aminek zuhanó súlya alatt valamikor szik-
rákat vetett a gondolat, megrozsdásodott 
az eke vasa, amivel a jövendő fekete, zsí-
ros, vérrel és verejtékkel trágyázott hu-
musát szántotta, ócska lim-lom lett, unt 
játékszer, csalfa szerető, narkotikum, amit 
megszokott a szervezet, megsavanyodott 
nektár s a megzavarodott agyban bom-
lottan és eszevesztetten tántorog, mint ré-
szeg nyelve a tébolyult harangnak. 

Hol az az aranyfürdő, amiben tisztára 
lehetne mosdatni a szavakat, amiben le 
lehetne málasztani róluk minden szeny-
nvet, ami rájuk tapadt a béke, igazság 
és boldogság hazug hirdetésében, hol az 
az orkán, amelyik ki tudná belőlük szárí-
tani azokat a részeg illúziókat, amikkel 
felcifráztuk s amikkel ugy aggattuk őket 
tele, mint díszekkel a karácsonyfát? Min-
den szó sírfelirata egv illúziónak. Azt 
mondjuk: béke és beleremeg a szivünk, 
évezredek álma, évezredek áhítata sűrű-
södött össze egy pár betűbe, azt mondjuk: 
boldogság s ennek a szónak hallatára 
felragyog orcánk, orrunk kitágul a fris-
sen sült kenyér illatára, látjuk egyszerre 
anyánk aranyrámás képét, látjuk a ma-
gunk boldog gyermekségét, érezzük a 
gyerekünk puha kezének simogatását s 
elsimul bennünk minden asszonyunk csók-
jának melegségétől, — pedig semmi más 
nem történt, csak elhangzott az a szó: 
boldogság. 

Nincs az az indiai varázsló, aki ver-
senyezni tudna a szavak csudatevő ere-
jével. Minden szó egy-egy különváló csoda, 
egy-egy különélő világ, egy tündöklő, va-
rázslatos mikrokozmosz. »Szállani, szál-
lani, szállani egyre« — csak a szavak 
szárnyain tudunk, a szavak motorja nem 
kap soha defektet s ebbe a motorba nem 
kell soha benzin. Táplálékunk és italunk, 

Eárnánk és mankónk, ez az ősanyag, ami-
ől világot tud teremteni magának min-

denki, más-más világot minden inuló pil-
lanat számára. A szó a teremtett ember 
teremtése, a gondolat pillérje, a suhanó 
álom megrögzítő vasmacskája, a szó böl-
csője és koporsója mindennek, amit em-
beri értelem kigondolt, emberi szellem 
megalkotott s az emberiség lelke megál-
modott a legelső artikulált hang meg-
születésének pillanatától. 

S mi lett énből a csudálatos zeneszer-
«zámból, hogyan fosztottuk ki, hogyan 
zsaroltuk ki, — ha dugott bálák részeg 
tivornyáin a Kilencedik Szimfónia szó-
lalna meg, ha Bach fugáit fütyülné a 
szemeles kocsis, nem becslelenitenck meg 
ugy az isteni harmóniát, mint ahogyan 
a mai nemzedék fosztotta meg kincseitől 
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a szót, bérelte ki, uzsorázta ki, hamisí-
totta meg, tette cinkosává, bor helyett 
pohárba öntötte, morf ium helyett a bőr 
alá fecskendezte, cédává aljasitotta tisz-
taságát és érintetlenségét. Azt mondottuk: 
béke s szavakkal ostoroztunk mindenkit 
a gyilkos árkok felé, azt mondottuk: test-
vér és öltük le és fosztottuk ki egymást, 
azt mondottuk: szabadság s szavak üllő-
jén, szavak kalapácsaival készítettük szü-
netlen a bilincseket. Hazug szavak vigasz-
talása kötötte be a szemeket s öntött ól-
mot az igazságra szomjas fülekbe. 

Hol keressük most a szót, amivel ünne-
pelni tudjunk, áldott-áldott karácsony? 
Mibe moshatjuk szavainkat tisztára, hol 
vezekelhetjük le a szavak bűneit, az ere-
dendőket és égbekiáltókat, hogy csilin-
gelni tudjunk elébed, szeretet ünnepe s 
ne kelljen attól félni, hogy bemocskol-
juk ezekkel az elhasznált, ezekkel a szol-
galelkü, ezekkel a mindenre jó, tehát min-

denre rossz szavakkal szent, boldog ün-
nepedet, karácsony? Hol a tűz, amibe ki-
égethetjük szennyét s megolvaszthatjuk 
salakját? 

Talán a karácsonyi gyertya lángja. 
Mert nincs ennél magasabb kalóriáju hő. 
a vas nem olvad meg benne és nem olvad 
meg benne az arany sem, de megolvad 
benne a vér és * megolvad a gyűlölet. A 
gyűlölet keményebb, mint a gyémánt, nem 
vágja, de töri az üveget. S a karácsonyfa 
gyertyájának pislákoló lángjában megol-
vad még a gyűlölet is. S talán megtisztul-
nak a szavak is s ha békét hirdetnek, 
nem fognak mindig háborúra uszítani s 
ha szeretetet prédikálnak, nem fogják az 
embert a vérszag gyűlöletével s az arany 
csengésével lázítani testvére ellen. 

Szent csudatevő, áldott ünnep, boldog 
karácsony, tedd meg ezt a csudát is: add 
vissza még egyszer a szavak hitét s add 
vissza még egyszer a hit szavait. 

Vay Kázmér továbbra is fogva marad 
A vádianács megsemmisítette a vizsgálóbíró határozatéi 

Budapest, december 21. A vádíanács ma 
úgyszólván egész délelőtt Vag Kázmér és 
Halassy Géza védőinek szabadlábra helyezési 
kérelmeit tárgyalta. A vádtanács a délutáni 
órákban meghozta döntését: a vizsgálóbíró 

határozatát megsemmisítette és elrendelte Vay 
Kázmér és Halassy Géza további fogvatartását. 
Vay Kázmér és Halassy Géza levcrtea vették 
tudomásul, hogy a karácsonyt is fogházban 
töltik. 

Soukup szenátor: 
13 hamisítványok a Prágai Magyar Újságnál készültek" 99 
(Budapesti tudósítónk telcfonj"len!ése.) 

A Népszava karácsonyi száma Soukup sze-
nátornak, a csehszlovák szenátus elnökének 
táviratát közli, amely szerint a prágai tör-
vényszék szakértői minden kétséget kizáró bi-
zonyossággal megállapították, hogy azokat a 
levélhamisitványokat, amelyeket a i>Magyar-

ság« közölt, a Prágai Magyar Hírlap szer-
kesztőségének Írógépén gyártották. Ezt az író-
gépet bűnjelként a bíróság lefoglalta. A ha-
misítványokról fotográfiák készülnek és ezeket 
— mondja Soukup távirata — az európai 
közvéleménynek alkalma lesz megismerni. 

» 

Nedbál Oszkár zeneszerző 
Zágrábban öngyilkosságot követett el 

Karácsonyesti öngyilkosságok 
(Budapesti tudósítónk telefonfelenlése.") 

A Nagymező-ucca 8. számú ház negyedik eme-
letéről egy hatvan-hatvanöt év körüli öreg 
ur leugrott az uccára és halálra zúzta magát. 
Semmiféle irást nem találtak nála, személy-
azonosságát egyelőre nem lehetett megálla-
pítani. 

Gelb Klára 15 éves leány szerdán délután 
a Dunába ugrott. A rendőri moforoscsónak 
hosszas dulakodás után kimentette. 

Verebéig Pál egyetemi hallgató, Verebéig 
Tiboi egyetemi tanár fia autójával Kispesten 
elgázolt egy Margira Mihályné nevű 29 éves 
asszonyt. Verebély Pál az elgázolt asszonyt sú-

lyos állapotban bevitte apja klinikájára. Való-
színűleg öngyilkosság történt; a szemtanuk 
szerint az asszony maga ugrott az autó elé. 

Zágrábból jelentik: Nedbál Oszkár, a hires 
komponista szerdán öngyilkos lett. Nedbál 
négy nap óta Zágrábban tartózkodott és a 
horvát filharmonikusokat vezényelte. Szerdán 
a Nemzeti Színházba ment, hogy elbúcsúzzon 
az igazgatótól. A Il-ik emeleti igazgatói szo-
bában néhány percig egyedül maradt, felrán-
totta az ablakot és leugrott az uccára. Holtan 
terüli el a kövezeten. Tettét az eddigi megálla-
pítások szerint pillanatnyi elmezavarában kö-
vette el. 

Karácsony! számunk 48 oldal, ára 4 0 fillér 
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A Januári közgyűlés dönt 
a házikezeléses szinház sorsáról 

„Most már a polgármester Is belenyugszik a bérbeadás gondolatába" 
Magas lesz az idei szezon deficitje? 

i Szemüvegek 
legmegbízhatóbbak « 

Sondherű Henriknél. 

Vfévi 
afándéUoh; 
kénye^mer rí«*!e!f 7*é«Te!«. 
«ikíil lk „ H l i H a s i a r a " gre> 
mofonok 12 háti részeire. А В. C. 

twzené* IM 
Tóth órAanAI, Kölcsey ucca 7. 

(A Délmagyarország munkatársától.) Hód-
mezővásárhely szinügyi bizottságának, amikor 
a nyári színkör bérletére beadott ajánlatokat 
bírálta el, a szegedi szinház ellen többek 
kőzött az volt az egyik kifogása, hogy — bi-
zonytalan a jövője. A szegedi közgyűlés a mos-
tani szezon előtt kimondotta, hogy ez lesz az 
utolsó házikezeléses szezon. Szeptemberben 
tehát megszűnik a házikezelés és a vásárhe-
lyiek még e szegedieknél is kevésbé tudhatják, 
hogy mi lesz azután, lesz-« társulat, amely 
a vásárhelyi nyári szezont is befejezi. 

A szinház jövendő sorsáról érdeklődtünk 
dr. Pálfy József polgármesterhelyettesnél, a 
szinház intendánsánál, aki a kővetkezőket 
mondotta: 

— A vásárhelyi színkör ügyében tudomá-
som szerint dr. Soós István polgármester 
még nem hozta meg döntését. A vásárhelyiek 
elsősorban a teljes nyári szezon biztosítását 
kívánják Szegedtől. Ez meg fog történni ak-
kor is, ha megmarad a házikezelés, akkor is, 
ha megszűnik szeptemberben. 

Most már nagyon kevés valószínű-
sége van annak, hogy a város fenn-
tartsa továbbra is a házikezelés rend-
szerét, иду tudom, hogy már a pol-
gármester is belenyugszik a szinház 

bérbeadásának gondolatába. 
Ebben az ügyben különben a januári közgyű-
lés dönt, hogy elegendő idő legyen a kővetkező 
szezon megszervezésére. A döntés szerintem 
nem lehet vitás. A közgyűlés semmi esetre 
sem járul hozzá a házikezelés meghosszabbí-
tásához és így valószínűleg még januárban ki-
írják a pályázatot a szinház bérletére. Meg 
vagyok győződve arról, hogy kapunk meg-
felelő ajánlatokat és így lesz választék bő-
ven. Amikor a szezon elején arról volt sző, 
hogy bérbeadjuk a szinházat, a két legko-
molyabb érdeklődő a Vígszínház és a Király 
Szinház volt. Ez a két nagy szinház csak 
azért nem tett konkrét ajánlatot akkor, mert 
már nem lett volna ideje az itteni szezon 

megszervezésére. Most azonban, ha januir-
ban, vagy februárban meghozza a v á r « a 
döntést, szeptemberig elegendő idő áll ren-
delkezésükre. Erősen hiszem, hogy ez a két 
pesti szinház most benyújtja ajánlatát. 

— Akármint is alakul a helyzet, a vásárhe-
lyiek aggodalma alaptalan, mert az uj sze-
zon igazgatójával ugy kötjük meg a szerző-
dést, hogy köteles befejezni a nyári szezont 
Vásárhelyen. 

Megkérdeztük ezután Pálfy Józsefet, hogy 
a szinház mostani szezonjának mek-

kora lesz a deficitje. 
— Ezt előre nem lehet megmondani — vá-

laszolta az intendáns —, a dolog ugy áll, hogy 
a jövő évi költségvetésben előirányzott nyolc-
vanezer pengőből, amelynek szeptemberig kel-
lene tartania, már elköltöttünk néhány ezer 
pengőt Azt hiszem, hogy nem sokkal több 
marad a jövő évre eső félszezonra 1negyven-
ezer pengőnél. 

Szemüvegek 
színházi látcsövek 

Liebmann 
latszerésxnel. K e l e m e n асе a. 

SZŐNYEGEKET 
385 

legolcsóbban 
vásárolhat 

„GÁBOR" Szőnyegüzemben 
Szeged, Kárász ucca 8. szám. 

Don Mohabim három veje 
Irta Móra Ferenc. 

Háromszáz egynéhány esztendővel ezelőtt egy 
Don Mohabim nevezetű kikeresztelkedett mór kal-
már volt Andalúzia leggazdagabb embere. Ab-
Ml i '•>( '¡való. miiven gazdag lehetett, hogy mi-

kor a moriszkókat kiker-
gették az országból, őrá 
törtek először kórót a tör-
vénykező emberek. Ki volt 
adva az ordré a sevillai 
alcadénak, hogy legelőbb 
az ő talpára kössön uti-
laput. 

Don Mohabim azonban 
nemcsak földi javakban 
duskálkodotl, hanem min-
den világi dolgokban is 
nagyon ex pert us férfiú 
volt. Az arabok mindig 

híres kuruzslók voltak s az andalúziai kalmár & 
kincsein kívül valami különös orvosi titkot Is örö-
kölhetett az őseitől. Ugy beszélték, olyan csodá-
latos kenőcs van a birtokában, hogy al:inek a 
markát azzal megkeni, az se hall, se Iát többet 
s olyan hullajtós lesz az esze, mint a kilyukadt 
mákfej. Mi volt az igaz belőle, mi se, azt most 
már nehéz volna megállapítani. — az bizonyos, 
hogy Don Mohabimnak sohase kézbesítették ki 
a kilakoltatásl végzést. 

Fajrokonait már rég világgá kergették a jám 
Bor spanyolok, aki nem akart menni, azt kegyes 
énekszó mellett megsütőgették, neki azosban a 
hajaszála se görbült. Ménesei, gulyái szaporidtak, 
csűreiben aranyducokat lapátoltak s ami ezüst-
ocsu kicsorgott az uccára, azt otthagyatta a sze-
gényeknek. 

Nem is lett volna semmi baj se, ha a spanyol 
gályák ki nem hurcolnak az újvilágból valami 
förtelmes nyavalyát, ami ugy ráijesztett a népek-
re, hogy méd a osókolódsástól la «imént a ked-

vük. Az orvosok kapkodtak fühöz-fához, a nagy 
inkvizítor pedig fölment a királyhoz. 

— Uram, én megmondom neked, mért harag-
szik ránk az Isten. Kapzsi szolgáid elvontak az 
igazságszolgáltatás elől egv átkozott eretneket. Lá-
tomás tudatta velem az éjszaka, hogy az ég ha-
ragját csak Don Mohabim tűzhalálával lehet meg-
engesztelni. 

A király hivatta miniszterét, I.erma herceget 
és tudatta vele a nagy-inkvizitor jámbor óhaját. 
A herceg meghajtotta magát, gyors Intézkedést 
igért, pár nap múlva azonban zavart hajlon-
gással állított be a királyhoz. 

— Baj van, felség. Az utolsó moriszkónak na-
gyon magas protektora akadt. Álmomban meg-
jelent egy nagyszakállú ősz, öreg ember . . . 

A király közbenevetett, 
— Ugyan ne beszéljen herceg! Hát magának Is 

megjelent? És mondja, mit felejtett magánál? 
Mert nézze nekem ezt a bőrzacskót hagyta itt, 
nézze, látott-e már ilyent? 

Kifordította a zacskót és a herceg káprázó 
szeme elé kapta a kezét Gyémánt-mogyorók, za-
flr.dlók rubinból való gránátalmák szikráztak az 
asztalon. 

- • Az utolsó mór királyok elrejtett kincsei, 
amiket száz évig hiába kerestünk. Hát kívánhatok 
én magamnak igazhitűbb alattvalót ennél a mo-
riszkónál? Nem vagyok bolond, hogy megsüssem 
a karbunkulustojó tyúkot. Közölje kérem, a nagy-
inkvizitorral, hogyha eretnek kell neki, keressen 
magának három izgága grandot, de ezt a becsü-
letes arabot nem adjuk« 

Igv mentette meg Don Mohabimot a máglyától 
a király embersége, ami bizony elég elhamar-
kodott dolog volt. Az utolsó morjszkó nemcsak 
mint eretnek érdemelte volna meg a tüzhalált, ha-
nem mini hazaáruló js_. Akármilyen igaz keresz-
ténynek játszotta meg magát a vil^g előtt, titok-
ban a mohamedán szentekkel szűrte össze a levet 
és mindig azon törte a fejét, hogy az ő segít-
ségeivel hogyan lehetne a spanyol földet visz-

szajuttatni Allah impériuma alá. És addig főzte 
a taplót, hogy egyszer neki Is megjelent álmában 
a nagyszakállú, ősz, öreg ember, csakhogy per-
sze ő mindjárt tudta róla, hogy az senki mát, 
mint maga a próféta. Aminthogy az is volt, ami 
abból is megtetszik, hogy Allah üzenetét közöl-
te a kalmárral. 

— Édes fiam, csak te rajtad áll, hogy a Gl-
ralda erkélyéről megint Müezzin énekelje a vi-
lágba a sz urát. A szegény emberek ugy is mind 
téged szolgálnak, mindenféle mesterek és áru-
sok neked fizetik a sarcot. Most már csak az van 
hátra, hogy a spanyol büszkeséget Is megalázd. 
Mihelyst a" spanyol vitézség, a spanyol költészet 
és a spanyol tudomány is beáll a te szolgálatod-
ba, abban a percben elviszi az iblisz a gyaurokat 
és megint mink leszünk az urak. Gibraltártól 
Iránig. 

— Dehát hogy csinálhatnám én azt Uram, »re-
gény tudatlan ember létemre? — fohászkodott 
a kalmár, 

— Azért adta neked Allah a lányaidat, hogy 
az ő szemükkel hódítsd meg azt, amit a kin-
cseiden meg nem vásárolhatsz, — csattantotta 
össze a papucsát a próféta és visszautazott a 
tubafa alá. 

Három lánya volt Don Mohabimnak, az egyiket 
hívták Mtrandolának, a másikat Sonorának, a har-
madikat Conseullának. Ez volt a legkisebb, olyan, 
mint a hold ezüst sarlója; Sonora olyan félhold 
korú volt, Mirandola azonban már a valóságos 
teliholdnak felelt meg. ő járt minden esthajna-
lon ezüst korsóval a márvány kútra, amit még 
az arabok hagytak ott a katedrális udvarán a-
őt rajzotta ott körül a legtöbb széptevő, 
szender pillék az oleander virágot. Mind azon kö-
nyörgött, hogy ő vihesse haza a megmentett ezüst-
korsót, de Mirandola mindenkinek csak azzal te-
jelt, hogy vont egyet a gömbölyű vállán, 

— Mit érnétek vele, ha a kapuig elkísérhetné-
tek? Azon úgyse engedne be benneteket az édes-
apám. 

/•lúra £vt*no 
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Szeged három képviselője: 

nyilatkozik Szegedről 
Budapest, Karácsony előtt. (A Délmagyarország 

munkatársától.) A parlamenti folyosó izgalmaiban, 
a leleplezések lázában és a Karácsony előtti bú-
csúzkodás hangulatában: három intim beszélge-
tés következik itt — ahogy Szeged három követe 
beszél Szegedről, amikor messzire van innen Sze-
ged szomorú tele, ezenyi gondja, fájó nyomorúsága, 
— amikor nincsenek intim és dekorációs intérieu-
rök, ismert és ismeretlen szegedi arcok a környe-
zetben; amikor egészen távol vannak a városházi 
torony-csipkék; amikor csak a márványos, gótikus, 

A miniszter odaát van a felsőházban. A bi-
zottsági teremben fenséges, kegyelmes és méltó-
ságos főrendek tárgyalják a takarékossági javas-
latot Enyhe izgalmak a 15. §. körül, a miniszter 
ott ül az asztalnál és magyarázza a paragrafust. 
Aztán megszavazzák a javaslatot és a miniszter 
távozik. Két szolga nyitja előtte az ajtót és nyomá-
ban azonnal a suit. Egy percre félrevonul a kupo-
lacsarnok folyosóján Rassay Károllyal, aztán 
megáll. 

— Kegyelmes uram, Szegedről szeretnék kérdezni 
a Délmagyarországnak 

A válasz: 
— Örömmel, holnap reggel 10-kort 
És kiadja az utasítást: 
— Reggel 10-re várom a szerkesztő urat! 
És reggel 10-kor a minisztériumban. Várják a 

minisztert. Előkészített újságok, akták, audienciák. 
Egy perc: a miniszter telefonál. Először a felső-
házba kell mennie, most tárgyalják a plénunban 
a 15 $-t, oda kéri a szobájába a Délmagyarország 
munkatársát. 

At a parlamentbe. A felsőház összes csengői 
szólnak, zugnak végig a folyosókon: megkezdődött 
az ülés. Csoportok, küldöttségek, tisztviselők vár-
ják a minisztert az előszobában és jön a hír: 
most Szterénvi beszél a javaslathoz. Még egy 

Egyszer azonban talált a lány olyan lovagot, 
akinek a csillagszóró szemétől lángbaborult az 
arca. 

— Jó uram, nehéz nekem ez a korsó, nem 
segítenél vinni? Majd meglátod, nem hagy ju-
talmazatlan az édesapám. 

Don Mohabim csakugyan szívesen fogadta a 
lovagot. Megkínálta sörbettel a pálmafák alatt és 
megkérdezte tőle. nem volna-e kedve egy kicsit 
körülnézni a kincses házban. 

— ívem érdekel engem a kincses házad uram, 
— állt fel büszkén a lovag, — Guzman de For-
gola az én nevem, kardforgatás a mesterségem, 
mint minden ősömé ezer esz'cndő óta. Mit szólsz 
hozzá, ha bevallom, hogy szeretem a lányodat? 

— Azt mondom Don Guzman, hogy jól te-
szed. Arra való a lány, hogy szeressék. 

— Add őt nekem feleségül! 
t - Egy feltétel álatt. Csak ugy lehetsz ura 

a lányomnak, ha három esztendőre beszegődsz 
hozzám szolgának. 

— Spanyol lovag csak királyokat szolgálhat, — 
szegte fel a fejét gőgösen Don Guzman. 

— Akkor énhozzám beállhatsz, — simogatta 
Moriszkó nyugodtan a szakállát — Az én nagy-
apám volt az utolsó granadai emir. 

Don Guzman lehorgasztotta a fejét, megakadt 
a szeme Mirandola piros papucsán, aztán a lelke 
is rajta veszett. Elhajította a kardját s lerántotta 
magáról a lovag ruhát. Fel se vette három esz-
tendeig, amikorra kitelt a szolgálata s hazavihet-
te a várába a szép Mirandolát. 

Akkorra már Sonora járt a kútra az ezüst kor-
sóval és ő is hamar megtalálta a maga szender-
pilléjét. Hosszuhaju, lányképü fiu volt, alig mert 
ránézni a lányra, amikor odasúgta neki: 

— Senora én meghalok érted. 
— No ne siesd ugy el a dolgot, — mosolyodott 

el a lány, — kérdezd meg az apámtól, mit szól 
hozzá? 

— Hol t a l á l o m " a p á d a t ? 

piros-szőnyeges, képviselős, felsőházas, miniszte-
res parlament van itt és a lázas izgalmak az ülés-
teremben és forró csoportok a folyosók szögleté-
ben és az ablakok alatti a Duna fénylik — mint 
ezüst selyemkendő — és odaát Buda látszik a be-
havazott hegyekkel 

Távol Szegedtől nyilatkozik Szegedről a három 
szegedi képviselő: a miniszter, a szocialista és a 
liberális. Egyszerű keretben adom ezt a három be-
szélgetést, ahogy lejátszódott az országház gó-
tikus csipkéi és éfnylő márványai között 

perc, aztán a kapus jelzi lentről: a miniszter meg-
érkezett. 

Klebelsberg jön a mindent letompító piros sző-
nyegen és aktákat olvas. A csengők egész áriákat 
muzsikálnak. A küszöbön jelentés a miniszternek. 

— Igen, azonnal megyek, — válaszolja. Tessék 
szerkesztő ur! 

És bent a miniszteri szobában. Átszaladja a meg-
ceruzázott újságokat aztán megkérdi a kérdést 
Egy perc szünet Leültek az íróasztalhoz és kezdő-
dik az interjú. Egy pillanatra gondolkozik és jár-
kálni kezd — le-föl — a szobában. Ablakoktól, 
ajtóig. Már nem kell ujabb kérdés, jegyezni le-
het a kész, pontos és preciz mondatokat. 

— A múltkor egy társaságban — kezdi — 
arról beszélgettek, hogy a múltban többször 
előfordult, hogy két tárcát is viseltek a minisz-
terek. Föltették a kérdést, hogy miként birták 
el a régi miniszterek ennek a terhét. Eköz-
ben valaki tréfásan megjegyezte, hogy nekem 
is két reszortom van. A kultusztárca és Szegőd. 

— Hát van is ebben valami igazság, mert 
olyan arányban, amint kiélesedett a gazda-
sági válság és ez a trianoni Magyarországon 
fokozatosabb mértékben éreztette hatását, a 
bajok és a nehézségek természetesen megnöve-

— Fogd a korsóm, gyere utánam. 
Don Mohabim épen a csalogányokat hallgatta 

a rózsaligetben, mikor a lányképü költő elébe állt. 
— Uram, mondd meg nekem, bün a rózsát sze-

retni, meg a napot, a csillagokat, meg a bülbül 
dalát? 

— Nem hinném, — mosolyodott el az öreg. 
ezeket én is mind szeretem. 

— Én pedig valamennyit egyszerre megtalál-
tam a te lányodban. Ha hozzámadod feleségül, 
gránátvirágokból vetek neki ágyat és mantillának 
lehozom számára a szivárványt. 

— Te alighanem költő vagy ugye? 
— Az vagyok, uram, Gonzales Riosnak hívnak, 

ismerheted hírből a nevemet, királynék szoktak 
az én madrigáljaimon elaludni. 

— No, azzal én nem nagyon dicsel'ednék a 
te helyedben, — kötöszködött tréfásan a kalmár, 
— s előadta a költőnek a kikötést. Tessék három 
esztendeig az ő béresével egysorba kaszálni, az-
tán madri'íáiozhatnak, amennyit akarnak. 

A költő ránézett a lányra, akinek arcán nyiltak 
a rózsák, szemében ragyogtak a csillagok' s aki 
épen ugy félrebillentette a fejét, mint mikor a 
fülemüle lesi a fészkéből, hogy jön-e már a 
párja. Természetesen vállalta a három esztendei 
bércskedést s mikor kitelt az ideje, vitte is 
Senorát a fülemüle-fészekbe, amit a jó Don Moha-
bim bélelt ki pehellyel. 

Az esküvő után az ölébe vette a kalmár Con-
suelát, a legkisebbik lányát és azt mondta neki: 

— Szemem fénye, kertem legszebb lilioma, az 
egyik nénédért megalázta magát előttem a spa-
nyol vitézség, a másikért a spanyol költészet, 
tenéked a spanyol tudományt kell szolgámmá ten-
ned.' De már a te esküvődet, Allah-uccse, nem a 
toledoi érsek áldja meg, hanem Bagdadból hoza-
tom el a nagy-imámot, hogy dugja a szádba a 
mézes datoját 

Nem hiába, hogy Consuela volt a három lány 
közül a leeszebb. szerencséje is akadt neki mind-

kedtek a határvárossá vált Szegeden is és igy 
mindig nagyobb erőfeszítést kellett kifejteni 
avégből, hogy a tagadhatatlan hangás vesze-
delmes dudorodássá, fájdalmas hanoulntlá 
ne fajuljon. 

(Most egy altiszt kopog be: 
— Kegyelmes uram, a pénzügyminiszter 

ur őnagyméltósága kéreti a ke^-elmes urat 
az ülésterembe. . . 

— Azonnal jövök P, 
És folytatódik az interjús 
— Ezért mindig sűrűbbek leltek a telefon-

beszélgetések a polgármester úrral, akivel 
ezen az uton szoktuk a tennivalókat megbe-
szélni. Ezen a módon pedig egy-egy utazás 
költségét és időveszteségét is megtakarítjuk. 

Most megáll a miniszter. 
— Valóban megható az a városszeretet, 

ami Somogyi polgármester ur minden szavá-
ban megnyilatkozik és az a leleményesség 
is, amellyel a segités módjait keresi és meg-
találni igyekszik. Persze a gondolatok és ter-
vek megvalósításához szükséges állami segít-
séget minden esetben nem tudom megnyerni, 
de egy é i más dolgot mégis csak valóra 
váltottunk. És az együttműködésnek — mond-
hatnám — annyi formáját találtuk meg, ami-
hez kettő kell: nemcsak munkatársi együtt-
működési készség, hanem személyes jóbarát-
ság is, ami bennünket összeköt. 

— Hát ilyen módon intézem cn a második' 
reszortomat: Szegedet! — áll meg újra egy 
percre a miniszter, aztán uj vágányra indul, 
ahogy folytatja: 

— A trianoni idők minisztereinek vajmi 
kevés öröm jut osztályrészül. Nehéz a mi 
helyzetünk. A régi idők miniszterei közül 
egyik-másik legutóbb élesen birált bennün-
ket, miközben elfelejtették, hogy a régi Ma-
gyarországban a vezető emberek egy egész-
séges ország nagy erőforrásaival küzködtek 
aránylag kis bajokkal, — mi pedig egy meg-
csonkított ország kis erőforrásaival küzkö-
dünk igen nagy bajokkal. 

— Azt hiszem, ebben a formulában bent van 
az egész igazság. És az ilyen helyzetben való 
dolgozás óriási súllyal nehezedik az ember 
lelkére és természetesen növeli azokat az apr<' 
örömöket is, amelyeket a mindennapi éle! 
néha-néha hoz. És éppen, mert az ember 
állandóan ilyen depresszió alatt áll, nem tagn 

járt az első kútra menéskor. Két hidalgó is kapót1 

egyszerre a korsójáért, az egyik csupa selyem 
bársony, akkora lúdtollal a csúcsos barettja mel 
lett. amiből a vak is láthatta, hogy Írástudó 
ember.; a másik egyszerű fekete ruhát viselt, annal 
meg a puha fehér kezén látszott meg. hogy ar 
is könnyű szerszámmal keresi a kenyerét s nen; 
nagyon töri magát nehéz munkával. A vizes kor 
sóért se nagyon viaskodott, egészen oda engedte 
vetélytársának, beérte ő azzal is, hog>' hazáit? 
a lány kezét cirógathatta. 

— Kik vagytok, mik vagytok? — vette Sktt 
szemügyre Don Mohabim. 

A cifrább kérő rúgtatott előre. 
— Az én nevem Jüan Torilla, én vagyok őfel 

sége udvari csillagásza s ugy olvastam ki a esi! 
lagokból, hogy a sors engem szemelt ki e tökéle 
tes ragyogású planéta kisérő csillagának. 

Don Mohabim a szokott választ adta. Semmi 
<• líMa^ás» ellen, h-> oeszegődik hozzá 

•!oi" t<-zíendőre csizmapucolónak. 
- - Vállalom, uram, — felelte habozás nélkül 

• ci'Ip-'ász. — s fogadom, hogv még ugy so 
ha ceir fénylett a csizmád, mintha én pucolom. 

Az öreg eretnek boldogan dörzsölte össze a két 
tenyerét. Most már biztos, hogy megint müezzin 
fog kukorékolni a Giraldán. Csak már a prófét) 
tr.eginl lelátogatna egy kis lere-ferére, hogy meg-
üzenhetné Allahnak a jó hírt! Nevetve paskolta 
tr.eg a lánya arcát. 

— TTát te tuba galambom, vállalod-e? 
A lánv az apja szakálla alá bujt és onnan pus-

mogott ki. 
— Én ugy szeretném, apám, ha a másik se-

nort is megkérdeznéd. 
Don Mohabim csak most vette észre a fekete 

ruhás fiatalt, aki egy márvány oszlopnak támasz-
kodott. 

— Ezt gondolod, lányom? Hiszen ő is hallotta 
a feltételt. Beszélj senor, van-e kedved hozzá. 

— Szó sincs róla, Dun Mohabim. Én csak a Iá-

Gróf Klebelsberg Kunó 
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dom — tisztán emberileg — kétszeresen jól 
esik nekem az a megértés, amit a napi párt-
politikától egészen elvonatkoztatva Szeged tár-
sadalmánál találtam. És mondhatom, c meg-
értés nélkül nem is lehetne sikeres az együtt-
működés. 

(Ujabb kopogás, ujabb jelentés: 
— Wlassics kegyelmes ur kéreti a kegyel-

mes urat.. .) 
— Amikor az egyetemi építkezések első cik-

fusának zárókövét letettük, — fejezi be a 
beszélgetést —, még abban az ünnepi hangu-
latban is átvillant bennem az a kérdés, hogy 
hogyan kormányozhatnánk tovább Szeged ha-
jóját, hogyan óvhatjuk meg a zátonyra jutás-
tól különösen most, amikor az állam erőfor-
rásai is megfogyatkoztak. Kétszeres örömöm 
tehát, hogy a belső feltöltésekre ötszázezer, 

a halastóra pedig a korábbi csatornaépítési 
segétyen felül kétszázezer pengőt tudunk az 
inségmunkákra biztosítani. Mindig azt hangoz-
tattam, hogy ezt az összeget ugy használjuk 
fel, hogy minden rezsi nélkül, minden fillér 
munkabérre jusson azok kezébe, akiknek a 
legnehezebb az élet. 

— Persze ez nem minden. Szegeden is sokan 
és sokat fognak fázni és nélkülözni, de azért 
hiszem, "hogy nagyobb megrázkódtatás nélkül 
átéljük a telet, amely egyike Magyarország 
legkeményebb teleinek. Ebben a hangulatban 
együtt aggódom és együtt dolgozom Szeged 
népével... 

Egy perc még és bent van az ülésteremben! 
A felsőház elnöke enunciálja: 

— Következik a kultuszminiszter ur.,» 

Peldl Gyula 
A baloldali folyosón lázas csoportok járnak, vi-

tatkoznak Viták a pamlagon, ellenfelek a fordu-
lóban, megbeszélések a bejárók előtt Többen van-
nak itt, mint bent a teremben (és a jobboldali 
folyosó üres) Kormánypártiak át-átjónnek ide, 
— legalább a folyosón ellenzékiek... És szebbek 
erre az ablakok is. Amott csak a márvány-Kos-
suth lehajtott feje és lemondó szomorúsága lát-
szik a zajló város házai között, — itt a bal-
oldal ablakai a Dunára néznek és a fehérbe 
takart hegyekbe. Remek panoráma ez itt, moz-
dulatlan kép. 

Peidt ott áll a szélső ablaknál és átnéz a he-
gyekre 

Sápadt és alig beszél. Ncha előveszi zsebken-
dőjét és köhög Vissza kellene már szerezni az 
egészségét. 

— Hogy van képviselő ur? — kérdezem, 
ahogy megszólítom és ahogy visszafordul a 
hegyektől. 

— Talán lehetne még segíteni, — feleli 
íezignál^n. A betegségérc érti. 

Hosszú beszédet szeretne mondani, de el-
nézést kér. 

— Amikor egyszer Bcnedict professzor meg-
vizsgált — mondja halkan —, azt mondta, 
hogy nem csak a beszédektől, de még a közbe-
szólástól is tartózkodnom kell, ha azt akarom, 
hogy még dolgozhassak... Igaza volt, Ő nagyon 
jól ismerte az én bajomat. A múltkor a sok 

nyod ura és szolgája leszek, de tetőled nem fo-
gadok el parancsot. 

— Hát te különb embernek tartod magad, 
mint a többi? — ráncolta össze szemöldökét a 
kalmár. 

— Különb is, — suttogta a lány. — Ez az igazi 
spanyol férfi. 

— Micsoda? — dühödött fel az apa. Hát Don 
Guzmant, meg Gonzálest, a költőt tán a gólya 
költötte? 

— Még pedig valami mór gólya, — legyin-
tett a fiatalember. — Az csak fattyú spanyol le-
het, aki megalázkodással szerez asszonyt. 

Don Mohabim reszketett az izgalomtól. 
— Hátha a fele vagyonom neked adom? 
— Hátha a spanyol koronával kinálnálv lennék-e 

érte cseléded csak egy napra is? 
— Tudd meg, hogy az én ereimben régibb 

királyok vére folyik. Én a Boabdil unokája va-
gyok. 

— Te meg tudd meg, hogy én meg annak a 
Borbélynak az unokája xag&'ok. aki a Boabdil ura-
ságot utóljára borotválta meg, mikor kiszaladt 
az országból. 

— Dê  hát ki vagy te tulajdonképen, hogy 
ennyi gőg szorult beléd? 

— Én Aeneas Parafucilló vagyok, a sevillai bor 
bély, 

Az utolsó moriszkó kimeresztette a szemét, elő-
rekapott mind a két kezével, alighanem a pró-
féta köpönyegébe akart belekapaszkodni, aztán 
arcra bukott és föl se kelt többet. 

így mentette meg a hazáját a sevillai borbély 
attól a szégyentől, amit az jelentene, ha most 
nem igazhitű keresztények köpködnének a szent 
Ferdinánd szobra körül, hanem kutyahitü moz-
ieminek. S a történelmi jelenet megérdemelte azt 
a négy vásznat, amelyiken a barcelonai képtárban 
ma is láthatö a megbűnhődött eretnek, a világ-
szép Consuéla, a megszégyenült csillagász és a 
büszke borbély. 

izgató kép láttára mód fölött izgalomba jöt-
tem és nem tudtam megállni, hogy közbe ne 
szóljak, — pedig nem tartozom az izgága 
emberek közé. E kényszerű közbeszólás után 
félóráig nem tudtam felkelni a helyemről 
és sokáig súlyos fájdalmaim voltak... Látja 
igy vagyok... A múltkor pedig bent a szövet-
keztben muszáj volt egy ülésen felszólalni^ 
Alig beszéltem néhány percig, még ki se tud-
tam fejteni gondolatomat, amikor hirtelen ugy 
berekedtem, hogy képtelen vollam folytatni 
a beszédet... De azért, ha akármi történik 
is, tavasszal lemegyek Szegedre. Vállalom be-
csülettel a rám bizott feladatot és ha csak 
kevésszer is tudok beszélni, minden erőmmel 
és meggyőződésemmel dolgozom. 

Most szünetet kell tartani. Czettler alelnök 
jön a sarokhoz, ahol beszélgetünk«1 

Üdvözli Peidl Gyulát és érdeklődik. Aztán 
még halkabban folytatódik a beszélgetés. 

Minden szegedi dologról tud, minden rész-
letről, minden eseményről. Pereket emlit, 

munkanélküliségről beszél és a tanyáról. Rési-
letesen ismeri a tanyai kérdést és az utolsó 
eseményeket. Aztán igy folytatja: 

— Azt mondják Somogyi polgármesterről, 
hogy okos ember. Fel kell tenni a kérdést, 
hogy miért nem csinálta meg előbb a földbér-
reviziól?Miért várt eddig, amikor egyesek föl-
ismerték a helyzetet és igyekeznek a saját 
céljukra kihasználni? Hogy' másról ne be-
széljek, nagy taktikai hiba volt az, megvárni, 
amig mások fedezik fel a helyzetet.).. Most 
beszélhetnek aztán »titokzatos izgatásokról...« 
Most majd mások használják ki a város elké-
sett revízióját. 

— De nemcsak itt van a baj. Egyszerűen 
gyenge, sőt a bajok fészkében nehéz, rossz 
a föld. Már régen hozzá kellett volna fogni a 
gyökeres és eredményes talajjavításhoz. És 
termelőeszközökről is gondoskodni kellett 
volna, mert megfelelő eszközök nélkül még 
prima földet sem lehet megfelelően megmtt* 
vélni. . . 

Ujabb szünet, pihenés. Aztán Klebelsberg-
ről és Scitovszkyról beszél, akikkel számos 
szegedi ügyről tárgyalt, — csak éppen nem 
harsonázza ki az eredményeket. 

És egyes szegedi választási asj-i-ációkról be-
szél, mindenről tud és mindent figyel. Sze-
mélyekről beszél a szomorú szegedi keretben, 
közgyűlési vitákról, gyűlésekről. €sak éppen 
megkér, hogy ne irjak róla. Csendesen dol-
gozik és csendesen figyel. 

— Mit gondol képviselő ur, 931-ben meg-
lesz-e a választás? 

— Ha a kormány nem tud kölcsönt sze-
rezni, feleli, akkor nem hiszem, hogy ki 
mer menni a választók elé ebben a nyo-
morban . . . 

Peidl Gyula nem szokott interjút adni. Igy 
volt az intim beszélgetés a folyosó sarkában 
szábalyos kérdések és kinyitott jegyzőblokk! 
nélkül. Tavasszal Szegedre jön, beszélgetni 
mindenkivel és egész Szegeddel. 

Rassay Káróly 
Csoportok állják körül. Véleményét kérdezik, 

véleményét hallgatják. Láthatólag vezér itt a par-
lamentben, láthatólag figyelik és értékelik. Siétve 
jön, tárgyal és beszél, instruál és szervezkedik. 
Szerkesztőségből jön, az ülésteremben beszédet 
mond, a folyosón tárgyal és a pártirodába siet. 
Négykor ebédel, hajnalban vacsorázik, (most zeng 
a fővárosi választások legforróbb izgalma.) A leg-
nehezebb interjú-alany, — csak perceket lehet el-
csenni vibráló óráiból. Most Sándor Pállal tár-
gyal, amott Lakatos Gyulával vitáz, a fordulóban 
jobboldali különítmény állja körül, a kereszt-
folyosón Klebelsberggel sétál. 

Már indul a pártirodába, az ablaknál elébe 
áll a kérdés: Szeged. 

Nincs idő nagy n^kikészülésnek, pamlagkeresés-
nek; százas tempóban kovácsolja a mondatokat, 
— igy szalad a ceruza: 

— Szeged városára most is ugy gondolok, 
mint az első pillanatban, amikor megismer-
tem. Szegedre most is, mint a haladó politi-
kának második legnagyobb várára gondolok a 
legmelegebb érzésekkel. A budapesti izgalmas 
választások lezajlása után, most már módot 
fogók keresni arra, hogy miként itt történt 
Pesten, Szegeden is teljesen újjászülessen a 
szabadelvű gondolat és a szabadelvű párt. 
Ebben a célkitűzésben ugyanazok a szempon-
tok fognak vezetni, mint a szabadelvüség 
budapesti várának megszervezésénél. 

— Ezeknek a szempontoknak szigorú meg-
tartása tette lehetővé, hogy itt Pesten a Nem-
zeti Szabadelvű Pártnak má- a nyilt szava-
zással egyenlő ajánlásoknál sikerült a párt 
zászlaja alá hozni nemcsak a polgárság leg-
szélesebb rétegeit, de a magyar arisztokrá-
ciától kezdve egészert a legegyszerűbb mun-
kásig felekezetre és foglalkozásra való tekin-
tet nélkül mindenkit, aki n szabadeelvüség 
jegyében egy uj és haladó Magyarországért 
kiván dolgozni. Itt Budapesten nemcsak a 
polgárság tömegei értették meg célkitűzésein-
ket, de hogy egyebet ne említsek, aláíróink 

között szerepelt a többek kőzött özv. gróf 
Andrássy Gyuláné, a fiatalabb Pírét, de Bihaln 
báró, Kállay Tibor, Diószeghy János nyugal-
mazott államtitkár, Menillard Viktor altábor-
nagy és számosan még a társadalomnak ebből 
a köréből. 

— Meg vagyok győződve, hogy Szeged kö-
zönsége, amely az igazi nemzeti haladó poli-
tikának nemcsak támogatója, de mindenkor 
lelkes harcosa is volt, most sem fog érzéketlen 
lenni ez iránt a politika iránt és ezekkel a 
példákkal és ideálokkal szemben. Biztos va-
gyok benne, hogy a szegedi liberális párt 
— ugy mint a múltban eddig is — most is fel-
ismeri ennek a gondolatnak és célkitűzésnek 
jelentőségét és minden erélyével segíteni fog 
bennünket abban, hogy a tavaszi hónapokban 
a Nemzeti Szabadelvű Pártot Szegeden is 
döntő tényezővé tegyük. Változatlan szeretettel 
és melegséggel gondolok ma is Szegedre és 
egészen közel érzem magamat ehhez a tradí-
ciókban oly hősi magyar városhoz. 

És a kabátjáért siet, megvívni az utolsó 
csatát a fővárosi választásokon. 

— Hittel hiszem, — mondja még —, hogy, 
ez a harcunk nem lesz eredménytelen és már 
most ezeken a választásokon kiderül, hogy 
nem volt céltalan vállalni a szervezés verej-
tékes munkáját. Látom, hogy a Wolff-párt 
és a szociáldemokraták mellett a szabadelvű 
párt kapja a legtöbb szavazatot még az ismert 
előzményk után is! 

Az autó elindult. Rassay vibráló óráiból 
csak perceket lehet megállítani. 

Igy beszélt Szegedről -
Szeged három képviselője, 
cialista és a liberális. Az 
a volt miniszterelnök és a 
kár. Három politikai vezér. 

Szeged szomorú gondjai, 
parlament gótikus csipkéi 
alatt 

- távol Szegedtől — 
A miniszter, a szo-

aktiv kultuszminiszter, 
nyugalmazott államtit-
három egyéniség, 
fájó nyomorúsága a 

és fénylő márványai 

Vér György, 
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A v á r o s i t i s z á v i s e l ő k 
Irta: Dr. Delire János 

Dr. Dalin lőuot 

A törvényhozás most foglalkozik a taka-
rékosságról szóló törvényjavaslattal, melynek 
elfogadása a városi törvényhatóságok szerve-
zeti kérdéseit is közelebb fogja vinni a meg-
oldáshoz. Alig van a közigazgatásunk szer-
kezetét érintő olyan kérdés, melynek puszta 

felvetése ne tolná a köz-
érdeklődésnek reflektora 
elé az adminisztráció mai 
rendszerének gyökerekig 
ható problémáit A' mi köz-
igazgatásunk történeti fej-
lődésnek köszönheti szer-
vezetét, ugy fejlődött, mint 
régen a falusi házak épül-
tek. Először a kis igények-
hez képest csak egy szoba-
konyha épül, de ahogy 

BŐ a család, ahogy egyik-másik tagja a csa-
ládnak felnő és uj tűzhelyt alapit, uj szobát, 
dj Konyhát ragasztanak a meglévők mellé. 
A mi közigazgatási apparátusunkat is ugy 
alakították ki az 1886-os törvény alapján több, 
mint negyven évvel ezelőtt, ahogy az akkori 
viszonyok, az akkori igények, az akkori ügy-
forgalom megkívánták. A város uccáit és tereit 
a rekonstrukció idején századok fejlődésének 
szükségleteihez és igényességéhez méretezték, 
de a közigazgatás szervezetén a ráérős, bol-
dog időknek pipafüstös emlékei ismerhetők 
fel. Már most, ahogy az idők folyamán jöttek 
az uj feladatok s az uj feladatokkal az uj 
intézmények, uj berendezések és uj hivata-
lok, a meglévők szervezeteihez egyszerűen 
hozzáragasztotlák az ujakat s most, araikor 
itt áll előttünk a kész épület s keressük a 
jogos kényelem és az egységes élet berende-
zéseit. a központi fűtést és a világos szobákat, 
az egymásután következő generációk' primi-
tív szükségleteihez szabott falusi házat talál-
juk csak meg egymáshoz ragasztott szobákkal 
és földes padlókkal. 

A törvényhozás tárgvalása alatt álló tör-
rénvjavaslat megköveteli a városi törvény-
hatóságoktól is, hogy hat éven belül a 
rendszeresilett állások tiz százalékát szüntes-
sék meg. Akármennyire barátai vagyunk is 
a tisztviselőknek s akármilyen fon'on gazda-
sági érdeknek tekintjük is, hogy a lársndalom 
pgvetlen fogyasztóképes rétegének vásárlóké-
pességét ne csökkentsük, mégis be kell látni, 
hogy sem az Miami hárt irtás. sem a városi 
háztartásai: nem képesek mai berendezkedé-
sük mellett a mesterségesen fcldurzas-tntt 
tisztvisrlö'drsadalmat ugy, mjy olyan szám-
ban eltartani, mint ahogy s mint amilyen 
tzámban eltarthatták eddig. Az államhatalom 
pgyszer már Bé-listával igyekezett magán sed-
teni. Meghaladná ennek a cikknek kereteit 
annak a megbeszélése, hogy ezt a Bé-listál az 
állami hatóságok hogyan hajtották végre, bár-
milyen érdekes lenne is annak kimutatása, 
hogy ma Magyarországon sokkal több állam-
titkár. helyettes államlilkár és miniszteri taná-
csos van, mint a háború előtti országban volt, 
hogy a magyar belügyminisztérium személy-
zete meghaladja a franci;: belügyminisztérium 
személyzetének létszámát s a kis Magyarország 
külügyminisztériuma nagyobb létszámú köz-
ponti személyzettel végzi teendőit, mint az 
öt világrészre kiterjedő angol világbirodalom 
kül ügy mi nisztériuma. 

Maradiunk mi csak meg a körtöltésen belül 
s vizsgáljuk a városi közi gazgatás adminiszt-
rációjának változásait. Tla a mai állapotokat 
az 1914-és állapotokkal hasonlítjuk össze, 
akkor elsősorban azt kell megállapítani, hogy 

1914-ben 
1930-ban 

6:>0 

573 
közigazgatási tisztviselője volt, illetve van a 
városnak. 

Ez a két számadat egymásmellé állítva nem 
mutat azonban helyes képet, mert az 1911-os 
adat tartalmazza az akkori városi rendőrség 
Hsrlvisrlőinpk fa őrszemélvzetének létszámát 

már most ezt a 191-es számot levonjuk a 
914-es létszámból, akkor eredményül azt kap-
juk, hogy 

1930-ban száztizennégy közigaz-
gatási tisztviselővel van több, 

mint 1914-ben volt. 
Természetesen most csak az úgynevezett 

»szorosanvett« közigazgatási tisztviselőkről 
szólunk, az eddigi számokban a nem köz-
igazgatási városi alkalmazottak, a tantestüle-
tek tagjai, a lelkészek, az üzemi tisztviselők 
és alkalmazottak nem szerepelnek. 

Rendőrség nélkül 1914-ben 459 
közigazgatási tisztviselőnk volt 
s ugyancsak rendőrség nélkül 
most 573 tisztviselőnk van. Vagyis 
kél tlsztviselőredukclő után a 
közigazgatási tisztviselők száma 
mintegy huszonöt száza l ékka l 

emelkedett a háború óla. 
S ez az éppen nem örvendetes számadat 

még feltűnőbbé válik, ha tekintetbe vesszük 
azt is, hogy Í9ÍÍ óta két létszámapasztáson 
ment át a tisztviselő-személyzet s ennek 

a két létszámapasztásnak hu-
szonötszázalékos létszámemel-

kedés volt az eredménye. 
Amikor 1925-ik évben meg kellett alkotni 

a Bé-listát, egyetlen számmal nem fogyat-
kozott meg a tisztviselők létszáma. Két állást 
ugyan megszüntettek,' de két olyan állást, 
mely amúgy sem volt betöltve. Szegeden 

tizennyolc napldilasból tizen-
nyolc kezelő lett 

s miután igy a tjzonnyolc napidíjas állás meg-
szűnt, jelentették elégedetten a belügyminisz-
ternek, hogy a létszámapasztást keresztülvit-
ték. A »létszámapasztás«-nak nevezett létszám-
emelés végrehajtása után a belügyminiszter 
leiratot intézeti 51.239—926. szám alatt a tör-
vényhatósághoz, melyben a rendszeres várasi 
alkalmazottaknak legmagasabb létszámát 615-
ben állapította meg. Ebben a számban benne 
van a szorosan és nem szorosan vett köz-
igazgatási alkalmazottaknak s a dijnokoknak 
száma. Miután pedig ezidőszerint a város-
nak 573 szorosan és 59 nem szorosan vett 
közigazgatási tisztviselője van s 30 dijnoka, 
tehát összesen 662 alkalmazotta. megállapít-
ható az is, hogy 

a kffziqazgatási tisztviselők és 
MValmazoftak száma nenyven-
h ét fel haladja meg a beltlgvml-
n'szférium által engedélyezett 

létszámof. 
Érdekes adatokra bukkanunk akkor is, ha 

az egyes kategóriákon belül hasonlítjuk össze 
az 1914-es létszámot a maival. 

Először is az tűnik szembe, hogy 
a számvevők száma 1914 óta 
majdnem háromszorosára emel-

kedett, 
mert mig 1914-ben négy számvevő volt, addig 
ma tizenegy van. 

Fel'ünő az alliszlek létszámának emelkedése 
is. (Az altisztek valamikor a »város cselé-
dei« voltak, azután hajdúk, később szolgák 
letlek s a szolgákból »minősültek át: altisz-
tekké.) 

1914-ben 28 elsőosztályu altiszt-
ié volt a városnak, most pedig 
48 elsőosztályu altisz'fe van. a 
háború előtt 119 másodoszfálvu 
altisztfe vott, most pedig 157 
ilyen altisztié van. 4 szolgák 
száma a háború óta ötvennyolc-

cal emelkedett. 
Ezt az emelkedést nem a viszonyoknak, 

sokkal inkább a kőzszellemnck változása hozta 
létre. 

Hogy a műszaki altisztek száma néggyel 

• ¿lECKEDYEtEBB 
KARÁCSONYI 
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58-ra emelkedett, az már kevésbé feltűnő. 
Ellenben 

az adóhivatali gyakornokok szá-
ma 24, a háború előtt pedig 9 volt 

így emelkedett a közigazgatási és városi 
tisztviselők száma a háború óta a kétszeres 
létszámcsökkentés ellenére s Bé-listák után 
ötvennyolc szolgával több szolgálja ki a város 
urait, megháromszorozódott a gyakornokok, 
a számtisztek száma s 

amíg a létszámapasztó rendelet 
következtében két állást szüntet-
tek meq, addig szá/tizennégy 

állást szerveztek! 
Ennek megfelelően emelkedtek természete-

sen a város kiadásai is s mig a városi tiszt-
viselők és alkalmazottak illetményei 1916-ban 
— átszámítva — 2,237.000 P-t tettek ki, addig 
ugyanezek az illetmények 1930-ban már meg-
haladták a három milliót. Ebben a három 
millióban természetesen a város összes sze-
mélyi kiadásai nincsenek benne, mert 

az összes személyi kiadások 
meghaladfák az öt millió pengőt 

Is. 
Ilyen körülmények között s ilyen előzmé-

nyek után hogyan fogják majd végrehajtani 
azt a törvényes rendelkezést, ami tíz száza-
lékkal csökkenti a tisztviselők létszámát, fő-
ként: ha nem a tényleges, hanem a kormány-
hatóság által megszabott létszámot kell majd 
tiz százalékkal lecsökkenteni? Pedig nemcsak 
a törvény, az élet törvénye is kényszeríteni 
fogja a várost arra. hogy a tisztviselői kér-
dést megoldja, azt a kérdést, amit hazug szen-
timentalizmus és olcsó népszerűségi ambíciók 
mélyítették el problémává. Ezt a kérdést a 
tisztviselők minden jogos igényének kielégí-
tésével, egyéni sérelmek okozása nélkül, a 
tisztviselői kar érdekeinek a törvény rendel-
kezéseivel s az élet parancsával összeegyezte-
tése után lehet csak megoldani. Egy bizonyos: 
a tisztviselői létszám kihalás utján s a meg-
üresedő állások megszüntetése, vagy be nem 
töltése utján végrehajtandó létszámcsökken-
tése előtt 

a városi adminisztráció gyökeres 
reformját kell végrehajtani. 
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felesleges adminisztrációt, a nehézkes nyil-
vántartást, az egymás közötti levelezések sok-
szor komikus kinövéseit, a szövevényes keze-
lési szabályokai, az iktatásokba és »kiadmá-
nyozásokéba fuladó ügyvitelt gyökeresen 
kell megreformálni s a ma élet s a mái 
életviszonyok igényességéhez képest kell mó-
dosítani az ügyintézés egész rendszerét. Az 
egész szervezetet kell átalakítani a törvény 
keretein belül s az elavult szervezet helyébe 

a mai közigazgatásnak, a mai életviszonyok-
nak s az élet mai ütemének megfelelő ügy-
vitelt kell megalkotni. Mert az bizonyos, hogy 
jobb rendszer s racionálisabb munkakihasz-
nálás mellett kevesebb tisztviselő több és jobb 
munkát tud elvégezni, mint amennyit a mai 
adminisztráció sallangjaival a bürokrácia ta-
posó malmába beállított tisztviselők minden 
szorgalmuk, iparkodásuk és ügyszeretetük 
mellett végezhetnek. 

Csütörtökön, 25-én és Sylveszter este 

Tánc 
a TISZA-kávéházban. 

A szomorúság és az öröm 
Juhász Gyula kórházi szobájában 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Két esztendeje, hogy a szegedi melódiák mu-
zsikása, az Anna-versek poétája elvonult az em-
berek közül és gyógyulást keres a szanatóriumok 

csöndjében. Előbb a budai he-
gyek között kereste az enyhü-
lést, aztán haza jött édes-
szerelmes városába. És most a 
Kálvária-uti ablakok mögött 
figyeli a karácsonyi éjszakát 

Fekete szemei most is fény-
lenek, ahogy látogató közeledik 
hozzá. Csillognak, de nem moz-
dulnak. Fekete szakálla a régi 
keretbe fonja sápadt arcát, de 
most nincs játékos mosoly, 
amely megnevettetné az egész 

" M n °3ml ' várost. Mozdulatlan türelemmel 
les! a gyógyulást és a csillogó szemei leleplezik: 
hisz, bizik és remél. 

De nem beszél csak elsuttogja szomoru-halkan: 
— N e k e m a k a r á c s o n y — N a g y p é n -

t e k . . . 

És ott ül mellette a z é d e s (ahogy Ady Endre 
.űondta). 

— Édes anyám — simogatja —, milyen szépen 
éltünk o t thon . . . 

Végtelen gyengédség van a szavaiban és meleg 
hullámzásban jönnek a válasz-szavak: 

— Csak türelem Gyulácskám, hazajössz megint... 
És kibontogatja a gondos hazai kosárból az uj 

cipőt, amit elhozott neki, mert a régi már el-
szakadt a két év alatt. De J u h á s z Gyula nem 
nyúlt a csomaghoz. Majd ha egyedül marad. 

A társáról beszél, akivel együttlakik itt a kór-
házi szobában. 

— Neki éppen ellenkező baja van, mint ne-
kem . . . ő m i n d i g n e v e t é s ö r ü l . . . 

Juhász Gyula: a szomorúság betege. 
A szomorúság és az őröm — két beteg — 

egy kórházi szobában. 

De senki sincs az egész épületben, aki jobban 
ismerné a betegeket és diagnózisokat. Csak rá-
néz egy-egy körházi lakóra és kész a diagnózis. 
Konzultál és vizsgál. Mindenről tud, mindenkit 
ismer és analizálja a lelkek szomorúságát. És 
hiszi és tudja, hogy minden betegség és minden 
szomorúság véget ér egyszer, — csak azt nem 
akarja kimondani, hogy ő is haza megy egy-
szer . . . 

Szomorúan legyint: 
— Egy év alatt csak két verset Írtam 1 . . . — 

de itt van a z é d e s és leleplezi: m e g í r t a 
n e m r é g e n , h o g y h o g y a n é l k é t esz-
t e n d ő ó t a a k ó r h á z i f a l a k k ö z ö t t , — 
hogy hogyan fordult befelé, ha idegenek jöttek, 
— hogy hogyan hallgatott el, hogy mit érez a 
megsebzett szive a kórházi ágyakon. . . De nem 
mutatja és nem mondja — és nem akar tudni 
versekről és könyvekről. 

Most oltásokat kapott az orvosoktól. Lázcsináló 
oltásokat. Á t h a n g o l á s i kísérlet a szomorú-
ságból. 

— Á t h a n g o l n i ? . . . — mondja halkan. N e m 
v a g y o k é n z o n g o r a . . . 

és nem hisz a kisérletben. 
(De elmesél; aztán, hogy a szomszédban is 

kísérleteztek egy beteg-kollegával és a kollegát 

Nagyérdemű vevőközönségönk szbes tudomására hozzuk 

legújabb farsangi újdonságoknak dus választékú beérkeztét. 
Esiéiyi luhókban.* csipke, moussline, voile, crepfleure 
Délutáni ruhákban: crepmongol, crepmarocain 

A még raktáron lévő maradékok mélyen leszállított árban. a vezető divat. 
Divatáruház a Kék Csillaghoz. 

12 oltás után s i k e r ü l t á t h a n g o l n i , 
— őt sikerült, azt elhiszem, — mondja. Csak 

abban nem akar hinni, hogy a kísérlet n á l a i s 
s i k e r ü l . ) 

— Nekem a karácsony — Nagypéntek,.« . 
Egy ismerőséről beszél, akivel itt találkozott a 

kórházi falak kőzött. Alig ismerték meg egymást. 
— Neki idegbénulása van, — bár az én beteg-

ségem volna ilyen, — szól csöndesen, ő t hamar 
ki fogják gyógyítani, de az én depressziómon nem 
segit se kórház, se szanatórium, se Grönland, 
Afrika, vagy Kukutyin, . . 

És a z é d e s átfogja a nyakát és melegen* 
szépen megcsókolja. 

— Gyuluskám, megint haza fogsz jönni, c«*v 
kis türelem még Gyuluskám... 

És Juhász Gyula ránéz fénylő fekete szemével 
és nem mozdul sokáig. Aztán két kristálycsepp 
vonja be a szemét. 

533 munkanélküli pöre 
(A Délmagyarország munkatársától.') Az 

őszi hónapokban, az óriási munkanélküliség 
idején Algyőn az a hir kapott szárnyra, hogy 
magyar munkásokai visznek ki Franciaország-
ba, A munkások a felelőtlen hirt készpénznek 
vették és nagyszámban rohanták meg az al-
győi községházát, hogy jelentkezzenek. A köz-
ségházán azután az a meglepetés érte Őket» 
hogy az egész dologról semmit se tudtaiS 
Ekkor előállott Gonda András algyői asztalos-
mester és kijelentette, hogy Ő az, aki a mun-
kások kiszállítását intézni fogja. £ munkások 
természetesen egyre-másra jelentkeztek Gon-
dánál, aki azért, mert felvette őket a jelent-
kezők közé, 50 fillért vett fel mindegyiktől'4 

A jelentkezők között volt Sándor László is, 
aki, hogy bizonyosságot szerezzen, felkereste 
a szegedi munkaközvetítő hivatali és érdek-
lődött az ügy iránt. Itt megtudta, hogy az 
egész dolog valótlan. Sándor ekkor felelősségre 
vonta Gondát, aki erősködött, hogy megcsi-
nálja az ügyet. Még összeszed tl több mun-
kástól pénzt, majd elutazott Pestre. 

Gonda később visszaérkezett Algyőre. De 
a mintegy 500 ember hiába várta, mert sem-
mit sem végzett. A munkanélküliek követelték 
az asztalosmestertől pénzüket, de az nem» tu-
dott elszámolni. Erre Sándor László és 532 
társa feljelentette Gondát sikkasztás miatt. 

Az érdekes ügyet szerdán tárgyalta a sze-
gedi járásbíróságon dr. Gaál István járás-
biró. A kivándorlókat toborzó asztalosmester 
beismerte, hogy összeírta a munkanélkülieket 
és hogy a jelentkezésekért fejenkint 50 fillé-
reket vett fel. Elmondotta, hogy teljesen jó-
hiszeműen járt el, a munkanélkülieket nem 
akarta megkárosítani. 

A biróság Gonda Andrást sikkasztás vétsége 
miatt 10 napi fogházra Ítélte. Gonda az Íté-
let ellen fellebbezést jelentett be. 

SAJT,VAJ.fflRÓ,IliU 
Különlegességi Bzlel 401 

a városi bérház Széohenyi téri oldalán, 
Szántó zománc - edSnyilzlet mellett 

m e g n y í l t . 
Eladás nagyban és kicsinyben. 
Telefon: J « | | J Jf _ Telefon: 

Aut. 2S-48. M l I c l KB 3 3 O a 11 Alit. 2 3 . 4 8 . 

ffrif s áruval szolgálunk 

A gázgyár karácsom i villany vasaló akciója! 
P 24 - . Havi 2. Pengő» részletre. 252 

ff^ffST,^ Köksey ucca 11, szám. Telefon Automata 30-62. 

Gyümölcsösitse szántóföldiét. E S S 
védelmét axonban megsoksxorozöatfa 1 -* Sxép gyllmölcsfaoltvdnyokkal legjobban bevált faftálcban olcsón szolgál: 

_ , . _ , . . . . oa \ Rlblxke, pöszméte, málna, földieper és gyümolcs-
M o l a t i c h K á r o l y g a z d a s á g a S z e g e d . ( P e t O f l s u g a r a i 9 4 . ) vadoncok. maBonla és t&uya naay mennyiségben / 
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Dr. Sz, Szarnék Sára 

Vigasztalás 
Ady Endre mondta, — ő, aki nekünk, ennek 

a generáció egyrcszének, amely ma benn áll az 
éiei köcöjwi». i-rü utuUtott és irányt a cél felé—, 

hogy »gőzösön jár ma az 
ember-észr. Rövid idomult 
csak el azóta és az »em-
ber-ész« meghalványozta 
gyorsaságát, ma már nem 
gőzösön jár, az éter hul-
lámain hömpölyög és ro-
han felénk szerte a világ-
ból. Mégis - mégis mint-
ha itt Szegeden még az 
étérhullámokéi felénk ro-
hanó gondolat elé is sze-
hanó gondolat elé is sze-

relnének »megállj«-t parancsolni s körülvenni ezt 
a várost, ha lehetne, az évszázadok előtti gon-
dolatokat őrző nagy kinai fallal. Itt ma még 
»fiuitasztikum« minden u j elgondolás, talán nem 
is elgondolás, de adaptálása az uj élet követelő 
tíf szükségszerűségeinek. És ér ez a vád, a »fan-
tasztikum« vádja, itt mindenkit, aki mást akar, 
ujat akar, életet akar , itt a cifra köveken. Er 
engem is — sokszor. Pedig a realitások útját Já 
ram. Ex akt tudományok alapján, megjárt uta-
kon, nem uj próbálkozásokat, meglévő eredmé-
nyeket akarok adni. — De itt megállottak az órák 
és hiába kiáltott reggelt a kakas. 

S azért gondolok sokszor arra (s engedtessék 
ez meg nekem, a rideg realitások emberének is 
legalább egyszer — karácsonykor), milyen jó is 
volna, ha igazuk lenne azoknak, akik annyiszor 
dobálják felém a »fantasztikum« vádját. Milyen 
Jő lenn«1, ha lehetne, ha lennének az embernek 
képességei hozzá, beállani az emberiség nagy vi-
gasztalói közé. (Hiszen nem lenne soha jobbkor, 
annyira kellene ma a vigasztalás.) Milyen jó len-
ne beállani a Campanellák, Morus Tamások, Fou-
rier-k, Owenek és Anatole France-ok sorába s ve-
lük álmodni a »fehér kövön«. Velük álmodni en-
nek a szomorú és rideg világnak egy szebbr má-
sát « magam, a mások gyönyörűségére. Megálmod-
ni — ha már mást nem tudunk — a ma eltiport-
jalnal: egy igazságosabb világot, egy »Tagsraun«-ot, 
ahogy azt a lélekkutatók mondják, hogy oda-
menwkülhessen a ma embere, akinek már nincs 
más menekülés. Jó l enne . . . De hiába. Karácsony-
kor álmodni szabad, de mégis mindenki ideállit-
tatott valamire. S, ha nekem az jutott, hogy vál-
tig mondjam: Szegeden sem lehet fantasztikum 
az, ami nyugaton már élö valóság, hogy ott ma 
és éppen ma, az emberi nyomorúság legválsá-
gosabb idején épült fel a jövő generáció, a gyer-
mek jobb világa: váltig fogom mondani, 

15 tudom — mert ez a természet törvénye — 
ezek az energiák, ez a váltigmondás sem vész e!, 
Mort a realitások már Itt állanak a kinai fal előtt. 
Ma még csak kopogtatnak a k a p j o n és bebocsá-
tást kérnek. De ha elérkezik az idő, le fogják a 
falat dönteni. I.edöntenék még akkor is, ha nem 
a« emberi maradiság és a még mindig tanulni 
wsm akarás romlandó anyagából, de nehéz ter-
méskőből, ércből, vasból épült volna is. 

S ez ma c vigasztalás nekem és legyen vigasz-
talás mindenkinek, aki vigaszra szorul, 

Dr. Sz. Szamrfc SAra. 

Ú j é v r e 
a legdivatosabb 

fűzők, melltartók, 
harisnyaiartók 

logjobb beszerzés i fo r rása 1 

Káldor J. és Tsa cég ] 
Szeged, Kárász ucca 8. sz. Tel. Aut. 21-02. » 

Maradandó értékű 

a hordozható villamos 

varrógép 

tó villamos § 

Singer 
Precíziós munka és elismert legjobb minőség! 

Részletfizetésre I s i Kényelmes havi részletek. 

№ Díjmentes bemutatás saját otthonában. 

Singer Varrógép Részvénytársaság. 
Fióküzlet: Szeged, Kárász ucca 1. B. 12 

A szegedi tanyák válsága 
Irta: dr. Saívessv Lehel. 

Egy évvel ezelőtt, e lap hasábjain Szeged 
gazdasági életének és fellendülésének 
munkaprogramjával foglalkoztam és akkor 
azt a megáll apitást vontam le, hogy 

a város készít-
sen olyan átfo-
gó gazdasági 

programot, 
amely az uj 
törvényhatóság 
tanyai prog-
ramja volna. 
Art iria-r', hogy 
a tervnek épen 
ugy fel kellene 
ölelnie a gaz-
dasági, vízsza-
bályozási, YÍZ-
öntözési és for-
galmi, mint a 
kulturális és 

népnevelési 
kérdéseket, 
amelyekrek 

mtrflen egyéb 
beruházási kér-
dést meg kell 

Dr Stfoeiy Lőhet előznie. 
Amikor ezt a karácsonyi cikket megírtam, 

a gazdasági válság még korántsem volt olyan 
akut, mint most Maga a város érdemes ool-
gármestere sem látta oly közelről fenyegetőnek 

a tanyai gondolat {elborulását, 
mint amiként hirdettem és most látja már az 
egész város közönsége, ho;y nincs fontosabb 
és nincs égetőbb kérdése e városnak, mint 
a tanyai problémának sikeres és teljes meg-
oldása. 

A szegedi földbirtok kérdése természetesen 
nem csupán helyi kérdés, nem csupán a ta-
nyai gazdálkodásnak csődje, hanem elsősor-
ban és főleg világgazdasági kérdésről van szó. 
A mezőgazdaság világkatasztrófája nélkül ter-
mészetesen elkénze'hető lenne a gazdálkodás-
nak az az árpádkori rendje, ame'y a tanyákon 
ma is divatozik, de a világgazdaság össze-
roppanása, a tanyai primitív rendszer lehetet-
lenségét a legerősebb és vakítóbb reflektor-
ral világítja meg. 

Hiába dicsérjük a legszebb melódiával akis-
bérleti rendszert, 

mai alakiában e rendszer élet-
képtelenségét a viszonyok be» 

Igazolták. 

Az a polgárság, amely Szeged város lakos-
ságárak 40 o/o-át meghaladja és amely semmi-
féle vagyonnal nem rendelkezik és amely soha 
vagyont a gazdálkodásnak mai módja me'lett 
nem is szerezhet, — a várossal tulajdonképen 
generációkon át, ellenérdekben él. A város-
nak, mint bérbeadónak az az érdeke, hogy 
minél nagyobb, a haszonbérlőnek, hoay m'nél 
kisebb bért fizessen. 

A községekről szóló törvény 120. §-a sze-
rint a községi vagyon bérbeadása rendsze 
rint csak nyilvános árverés utján eszközölhető 
A nyilvános árverés ellenben módot és lehető 
séget nyújt ahoz, hogy a földéhség és népünl. 
nagy szaporaságánát focrva, indokolatlan bé 
reket idézzen elő 

Ez történt most is. Ennek folyományakéoer. 
nem fizet a bérlő, mert igérni könnyű, de igé 
retet betartani nehéz. Helyes eljárás az, ami' 
a város most követ, amikor revizió alá veszi 
a bérösszegeket, de én azt hiszem, hogy 

a kérdést véglegesen így sem 
oldhatjuk meg. 

Nem lehet ugy gazdálkodni, nem lehet ugy 
intenzív földmunkát végezni, ha nem tudja r 
földműves azt, hogy munkájának gyümölcsét 
ő és majdan gyermekei is élvezni fogják. 

Ez az elgondolás a föld lassu értékesítésé 
nek gondolatához vezet. De ma a föMeladás 
még sem aktuális. Nem aktuális, mert a kis 
gazdának nincs tőkeerele és nincs képessé---
arra, hogy bármilyen előnyös áron is vásá-ol 
jon földet. De nem aktuális a földek eladásá-
nak és feldarabolásnak gondolata azért sem. 
mert nem akarunk abb3 a hibába esni, mint 
amilyent az á'lam, a földreform keresztülvi-
telénél elkövetett. Nem lehet előbb földet ősz-
üli és azután a pénzügyi keresztülvitelt mca-
alopoznl. 

Ma pedig, amikor az országban több mini 
11.000 ingatlan árverést tűztek ki földekre, 
gondolni sem lehet arra, hogy akadjon pénz-
intézet, amely a város földjeinek feldarabo-
lása esetén, 50 év alatt lehetséges kifizetését, 
financiális komolysággal létesíteni tudná. Igen, 
ha olyan olcsó pénzünk volna ma, mint az 
annyit ócsárolt államkölcsön volt egykor az 
árvíz után, ugy ezt elképzelhetném, de erről 
ma szó sem lehet 

Tehát szakítani kell a 120. §. első bekezdé-
sével, ame'y a mindenkori hatóságok szen e 
előtt, mint érinthetetlen s-ent fétis lebeg es 
olvassuk tovább ugyanennek a szrkasznak utol. 
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só bekezdését, — ame'y szerint ha »a község 
érdeke kivéte'esen a magánúton való egyez-
kedést javallaná: a vagyon szabadkiz:V is 
kiadható«. 

Erre az elgondolásra ke" mindaddig tám sr-
kodnunk, amig átfogó ter alapján való ért k 
sltésnek ideje el r.em érkerk. 

Szabadkézből kell a bér'.r eket értéke i eni. 
Előbb azonban teljes kata z ert kell a város 
összes földjeiről készi!e~ii és a bérbeadásnak 
ezen az alapon kell történnie. 

Annak a gazdának, aki bérfize-
tési kötelezettségének pontosan 
tesz eleget, a bérleti idő lejártá-
val. ujabb időtartamra automa-
tikus bérhosszabbitást kell biz-

tosítón1. 
Ezzel megadjuk a biztonsáj érzését a \áros 
40.000 polgárának és megadjuk azekn-k is, 
akik a város háztartásáén felelősek, n c t a 
budget összeállításánál biztos adatokk . • zá 
mothatnak. 

Akik pedig csodákban bíznak és a. i'\ azt 
hiszik, hogy a búzaárak lényeges emelks iésé-
re számithalunk, amely egyszerre mego dja a 
problémákat, azoknak azt válaszolom: Sajnos 
ez nem valószínű. A statisztika nem e't mu-
tatja. A búzaára a legfontosabb, mert a búzaár 
kihat közgazdaságunk egyelenére. 

1867-ig visszamenőleg tanalmányozva az ára-
kat, a köveíkező hullámzásokat észlelhetjük: 

1867-től 1873-ig emelkedő irányzat volt. On-
nan árhanyatlás állott be, amely 1882-ben ro-
hamos esés jellegét ölti ¿s ló95-ben mély 
ponthoz vezet. 

1867-71:21 korona 83, 
1882-86:18.89, 
1892-96:15.31, 
1897-1901:18.62, 
1902-1906:16.87, 
1907-1914:24.04, amely áremelkedésnek 

alapját a 6 aranykorona 30 filléres gabomwám 
képezte. Ennek az üdvös hatását élvezte az 
békeévtizedben a magyar gabona. De mert tra-
gédiánk, hogy nemzeti és országos feldarabo-
lásunk folytán nincs már biztos piacunk, ahol 
feleslegeinket elhelyezheinők, ennélfogva ga-
bonavámokkal, mi az exportállam, eredményt 
el nem érhetünk. 

Azzal azonban, hogy a szegedi bérlőből ki-
akarom ölni a zsellérnek bénító és küzdelem-
re nem képesítő, a tel es passzivitásra késztető 
érzést, — azáltal, hogy cpeiót adunk neki uj 
haszonbértaríanTa, azono3 árak és feltételek 
mellett és, hogy ezt a jogot, bizonyos feltéte-
lek mellett, utódainak is biztosttom, — még 
nem oldottuk meg a kérdés*. 

A kérdésnek má ik oldal" is van. Lehet e gaz-
dálkodni az eddigi módon és nem kötelessége 
a városnak, hogy saját polgárságét a teljes 
gazdasági megsemmisüléstől megóvja?, azál-
tal, hogy a mai viszonyoknak megfelelő mező-
gazdálkodásnak feltételeit biztosítja. 

A problémát abban látom, hogy 
lobbal, többet, egyenletesebbet 

kell termelni 
az országban is, a mi földünkön is. A földműve-
lést azonban ma nem az empirizmus, ha->em 
a tudományos kutatás irányltja. Hálá/ai tarto-
zunk Klebelsberg Kunónak azért is, hogy a 
gazdasági iskoláknak nálunk eddig nem ismert 
típusait itt a tanyákon bevezette. 

A jobb és több gabona Kérdését a tudo-
mány megoldotta. A városnak kötelessége vol-
na, saját költségvetési egyensúlya és 40.000 
magyar lélek jövője érdekében vetőmagvak pro-
pagandisztikus, olcsóbb árakon való k'os/.tásá-
ról gondoskodni. Mert jól ,egyezzük meg, i'Ogy 
a válság megoldása máskép, mint a minőség 
megjavítása nélkül el nem k pzelhető. De gon-
doskodni kell arról is, hogy trájnra és mező-
gazdasági gépek okszerű használása >s ren-
delkezésre álljon. 

Népünknek nincs pénze gazdasági fegyve-
rekre, amelyekkel a külföld gyilkoló verssnye 
ellen felvehetné a harcot. De a fegyvert nem 
sa át pénzéért veszi akkor 89m, mikor h dba 
száll. Ne riadjunk vissza hz áldozattol. \ ta-
nyai gazdálkodást, még pedig annak miuden 
ágát, a gabona, a gyümölcs, az állat és ba-
romfitenyésztést komolyan, céltudatosan, átfő-
gó terv alapján kell a város vezetőségének át-
szerveznie Ha ezt nem tesszük, akkor elveszít-
jük a csatát, de elveszíti azt mindenféle szö-
vetkezet is, amire nincs szükségünk és mely-
nek feladatait gondolkozó fővel mi — a vá-
ros — tudunk csupán megoldani. 

Negyvenezer bus, a sorstól megszántott, sze-
gény szegedi magyar, de az egész város gaz-
dasági, kulturális sorsa fligg a tanyakérdés he-
lyes, nagyvonalú megoldásától. 

Árcsökkentés! mozgalmak 
Irta fiber Antal. 

A német Prcissenkung-akciónak és az Olaszor-
szágban megindult nagy állami árleszállitó meg-
mozdulásnak nálunk is jelentkeznek hivei és kö-
vetői. Ugy gondoljuk, hogy azok, akik hasonló ak-
cióknak megindítását Magyarországban propagál-
ják. teljesen téves utakon járnak, mert az egészen 
eltérő körülmények között külföldön meglndit itt 
mozgalmakat néni lehet egyszerűen a magyar köz-
gazdasági élet talajára átplántálni. 

Ugy a német, mint az olasz mozgalmaknak kö-
zös vonását képezi, hogy az ottani lakosság sok-
kal magasabb kulturigényekhez, sokkal magasabb 
életstandardhez van szokva, mint a mi lakossá-
gunk, ezekben a külföldi államokban tehát lehet 
jogosultsága az oly mozgalmaknak, amelyek ezek-
nek a kulturigényeknek és az életfentartási szín-
vonalnak muló leszállítását kívánják annak az ér-
dekében, hogy az árszínvonal, a fizetések és mun-
kabérek sülyesztése termelőképesebbé, helyeseb-
ben exportképesebbé tegye a német és az olasz 
ipart. Nálunk azonban ugyanez az elv helytelenül 
volna alkalmazva, mert a ml gazdasági életünk 
struktúrájában az exportot főleg a mezőgazdasá-
gi cikkek képviselik, mezőgazdasági lakosságunk, 
nevezetesen pedig a mezőgazdasági munkásosz-
tály, annyira kulturigények nélkül való, oly ala-
csony életszínvonalon él, hogy nálunk az export 
rnllemlilése érdekében a standard of lire m ster-
séges leszállításának semmiféle létjogosultsága 
nincsen. De ugyanez áll a kereskedő- és iparos-
osztályokra is. Az az igénytelenség, az a szükség-
letekről való kényszerű lemondás, amelyet a mi 
kereskedő- és iparososztályunk — sajnos — im-
már évek óta tanúsít, annyira átható, sőt mond-
hatnók, annyira szomorú jelenség, hogy inkább 
azon kell gondolkodnunk, miként lehet ezt a saj-
nálatosan leszállt életszinvonalat valamiképen meg. 
javítani, nem képezheti tehát feladatunkat mes-
terséges és erőszakos rendszabályokkal még a 
kulturigények és életszínvonal leszállításán fára-
dozni* 

Eltekintve ettől, a különbség a külföldi példák 
és a mi esetünk kőzött más irányban is szembe-
szökő. Németországnak évente mintegy kétmilliárd 
márka hadikárpótlást kell fizetnie, ott tehát en-
nek a hadikárpótlásnak export utján való fedez-
hetése a nemzet létfenntartási szükséglete, amely-
nek érdekében talán pillanatnyilag indokolt lehet 
ily erőszakos akció megindítása. Emellett azon-
ban figyeljük meg, hogy a német akció is alap-
vető közgazdasági tévedésekben laborál. Hogyan 
lehet például az árleszállítás! akcióval ősszeegyez. 
letni azt, hogy ezzel az akcióval párhuzamosan 
több, mint 30 pengőre emelték fe! a buza vám-
ját, tehát több. mint kétszeresére a buza világ-
piaci árának, holott nyilvánvaló, hogy a legfon-
tosabb népélelmezési cikk mesterséges megdrágí-
tása teljesen inkompatibilis azzal a törekvéssel, 
hogy az árszínvonal leszálljon. 

Olaszországban viszont az árleszállitó törekvés-
nek gazdaságpolitikai kiindulópontja az, hogy Mus-
solini annak idején a nemzeti prestige és a kís-
tőkés közönség érdekeinek megóvása szempontjá. 
ból aránylag magas színvonalon stabilizálta a lira 
árfolyamát és az árleszállitó törekvés tulajdon-
képen azt célozza, hogy a lira vasarióerejét alkal-
mazza ahhoz a törvényes színvonalhoz, amelyet 
a stabilizálás alkalmából a fasrista kormány meg-
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szabott. Nálunk az uj valuta paritás megállapítása 
a pengő belső vásárlóerejének figyelembevételé-
vel történt, itt tehát oly valulapo1ili';ai megfonto-
lások nincsenek, amelyek az olasz példa követé-
sét kívánatosnak tüntetnék fel. 

Azt hisszük, hogy ezeken a speciális megfonto-
lásokon kívül még gondolnunk kell arra, hogy 
mindkét külföldi akció egyelőre csak kísérlet, 
amelynek eredményességéről még nem volt mó-
dunkban meggyőződni. Tudjuk a? utóbbi évek 
tapasztalataiból, hogy az államhatalomnak beavat-
kozása az árszínvonal alakulásába e ldlg még se-
hol nem járt eredménnyel. Éveken keresztül ez a 
törekvés ellenkező irányban mozgo't az Egyesült 
Államokban és Kanadában pool-ok utján igyekez. 
tek a buza árát fenntartani, Brazíliában állami ál-
dozatokkal kísérelték meg a kávc valorizációját, 
Németország mesterséges eszközöl;'. állami be-
avatkozással igyekezett a rozs árszínvonalát tar-
tani. Mindezek a törekvések teljes és tökéletes 
hajótörést szenvedtek, öriásl anyagi áldozatokat 
hoztak közpénzekből anélkül, hogy pillanatnyi 
eredményeken kivül valóságos, átható következé-
sek megvalósíthatók lettek volna. Tartunk tőle, 
hogy bármily magasra értékeljük is a német és 
az olasz kormány átfogó és radikális intézkedé-
seinekértékét, mégsem fog sikerülni ezeknek a kof. 
mányoknak sem az árszínvonal csökkentésére irá-
nyuló törekvéseiket tartósan érvényesíteni, mert 
a közgazdasági tudomány Vem ismeri el ily álla-
mi beavatkozások hatályosságát. Az árszínvonal 
alakulása nem vehet más irányt, mint amelyet a 
kereslet és kínálat kölcsönhatása megszab, ezt az 
irányt lehet hatósági intézkedésekkel pillanatnyilag 
elhajlitani, de a kereslet és ldnálat árkialakitó tör-
vényének megváltoztatására még a legerősebb ál-
lamhatalom sem lehet képes. 

Szerintünk az államhatalom az árszínvonal le-
szállítása érdekében csakis egyet tehet, azt t. i., 
hogy a közterhek súlyának csökkentésével Igyekez. 
zék az árképződé« egyik tényezőjét, még pedig ha-
talmas tényezőjét befolyásolni. Ha az állam és 
egyéb közületeink a legmesszebbmenő takarékosság 
alkalmazásával és a magángazdasági tevékenység-
be való minden beavatkozás teljes kikapcsolásával 
biztosíthatják a közterhek leszállításának lehetősé, 
gét, ugy ezen az uton és csakis ezen az uton hoz-
zájárulhatnak a kereskedői és ipari vállalatok re-
gie-tételeinek lényeger, csökkentéséhez és ezzel ah-
hoz, hogy az árszínvonal csökkenjen vagy helye-
sebben, hogy a kiskereskedői árak alkalmazkod-
janak az amúgy is a békeszinvonal alá csökkent 
nagybani árak színvonalához. 

Ez az a tér, amelyen az állam és a közületek 
hatalma kihathat az áralakulás bonyolult proces*. 
szusára, más téren ez — szerintünk — nem le-
hetséges. Semmiféle árvizsgáló bizottságból, sem-
miféle hatósági árbeavatkozásból nem kérünk, ezek 
az árszínvonal tartós és maradandó leszállítására 
nem alkalmasak, csakis azt idézhetnék elő, hogy 
ujabb bürokratikus költséggel alátámasztanák a 
közterhek magas szinvonalat, másfelől pedig ujabb 
bajokai és szenvedéseket hoznának az Iparos és 
kere»kíd(< társadaIomrn, amely a világgazdasági 
helyzet nyomása és Vözterheink fojtogató súlya 
alatt amúgy is csak a legnagyobb szenvedésekkel 
és nélkülözésekkel képes létét fenntartani. 
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Mondhat, amit akar í 
olcsóbb senki sem Sehet I 
"Divat ingele 

Gallérok 

Nyakkendők 

Zoknik 

Sálak 

Kalapok 

Harisnyák 

Kofferek 

KestyUk 

Sapkák 

Zsebkendők 

Ernyők, botok 

vagy bármiféle divatáruban 
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Ausztria legnagyobb zeneszerzői 
a modem zenéről, 

i magyar kiválósásokról, a régi nagyokról 
és a lövő ufiiairól 

Érdekes beszélgetés oz uf Irány és a réal isicola kéí-két 
európaszer le ismert képviselőjével 

Langy! Vilma 

(A Délmagyarország munkatársátólA 
zenében Európaszerte válságok és forrongások 
dúlnak. A legnagyobb figyelem talán Bécs 

felé fordul, mert a ra-
gyogó osztrák főváros 
még mindig egyik cent-
ruma a világ zeneéleté-
nek. Az uj irányok neves 
képviselői mellett nép-
szeröségtől környezve 
élnek és működnek itt 
a tradíciók ismert hívei 
is és a magyar zeneélet 
terepén igen sok hason-
lóságot találunk az 
osztrák zencélethez. 

Ezért véljük, hogy kultur- és zenetörténeti 
érdekessége van. ha az alábbiakban megszó-
laltatunk különböző irányokhoz tartozó bécsi 
zeneszerzőket, akik világszerte ismertek s tájé-
kozottak a magyar viszonyokról. 

Albán Berg 
Hielzing egyik csendes uccájában él, ahova 
tülkölés, lárma nem ér el. 

A csöngetésre fehérbóbitás szobalánv nyit 
ajtót. 

— Berg ur már várja. 
— mondja és még bc 
sem fejezi a mondatot, 
Albán Berg horihorgas, 
gcrmáuos a'akja megje-
lenik a fogadószoba kü-
szöbén. 

— íme a külföldi sajtó, 
amely érdeklődik, — fo-
gad barátságosan és ne-
vetve. — Néhány nap 
előtt az amerikai, most 
a magyar sajtó. Érdekes 
és mintha szimbolikus 
lenne. 

— Tebál kíváncsiak, szembe akarnak nézni 
azzal a bátor emberrel, aki a zenei klasszi-
cizmus városában a Z'-nci forradalom zász-
laját lengeti, akit túláradó kedve merész har-
móniák felé vonz, aki elföldelte a régit és 
álmának tétova érzelmességét a ritmus száz-
féle uj formájával énekeli meg? 

— Talán most végre uj hajnal tör be az 
ajtómon, mert az ablakomon aligha törhet 
be. Nézze csak! — mondja nevetve. 

Az ablakokon vastag, átlátszatlan üveg. 
— Miért? — kérdezem. 
— így zárkózom el a világ elől, — mondja 

Albán Berg, — amely hosszú évekig nem 
akart rólam tudomást venni. Én nem láthatok 
innen senkit és engem sem láthat senki. Aki 
uj ösvényre lép. aki járatlan meredek szélén 
néz a Végtelenség felé, annak veszélyes az 
ulja és csak kevesen követik. 

— De hiszen a ^Wozzecknak« példátlan si-
kere volt egész Európában. 

— És Amerikában, — teszi hozzá Berg, — 
majd igy folytatja: 

— Iligyje el, magam voltam legjobban meg-
lepve, amikor ez az operám olyan váratla-
nul nagy sikerrel beütött. Mióta dolgozom 
én már itt türelemmel. A hitemet Schubert 
és Mozart esete tartotta fenn, hiszen majd 
ébenhallak, meri a kortársak nem érlelték 
meg őket... 

— Hogy viselkednek a bécsiek az atonális 
muzsikával szemben? 

— Alonalitás nincsen, — válaszolta heve-
sen Berg. — Ezt a szót az ellenségeink találták 
fel. Minden, ami muzsika már melódia is, 
csak falán nem értik, Wagnernál sem ismer-
ték fel a melódiát, Bach is konstruktív volt, 
sőt Mozart is. Nekem is van időm várni... 

A hitem szent, érte a szenvedést is elviselem. 
Szivem és ösztönöm vágyai szerint német 
vagyok, — mondta további kérdéseimre Berg. 
— Germán lélek nagy titkainak életét élem, 
mint Wagner és Brahms, gaztíag polyfoniák-
kal, duzzadó harmóniákkal és alapjában véve 
mi fiatalok is a tánc formáiban leljük muzsi-
kánk májusi kedvét, csak éppen nem a me-
nüett és lándler, valcer és bostori, hanem a 
mai táncformák' s a jazz ritmusában. El kell-e 
érte kárhoznunk? A jövő majd megadja a 
választ erre a kérdésre. 

Slrauss Bichárd körül is marakodtak'. A 
ma és a jövő viszont már mi vagyunk. A 
magyaroknál pedig Bartók, aki kolosszális 
zseni. 

Albán Berg Elmereng, közben tekintetem 
mulatozva jár körül a puha, kényelmes pol-
gári lakásban, ahol modernizmusnak, ato-
nális, forradalmi szellemnek nyoma sincs.' 

— Mit gondol, elő fogják-e adni a Wozzeckot 
Pesten? — kérdezi Berg. 

— Az Operában még Bartókot se adták. 
— Ach so! 
A cigaretta füstje elszállt. A déli harangszó 

kedvesen csilingel be a szobába. Menni kel-
lett. Berg még utánam szólt: 

— A porosz akadémia most választott meg 
tagjának. Uj operám címe pedig Lulu, a 
Wcdekind-dráma. 

• > 

Az autó már Grinzing felé robog, a téli 
délulán sötétjéből csak egy-egy elsuhanó kül-
városi lámpa világit be. 

Wellesx Egon 
kicsi villája előtt megállunk. Mint egy baba-
otthon olyan a ház, ahol komoly és rajongó 
élet folyik művészi ihletettséggel és vidám 

kedéllyel. Finom kis 
szalon után a profesz-
szor dolgozószobája jön. 
Nyitott Bechstein-zongo-
rán egy uj partitúra.; 
A fal mellett körös-
körül könyvállvány, sok 
virág, honbon, cigaretta, 
művészi dísztárgyak, ke-
vés. de jó kép — egyszó-
val kultura és lakályos-
ság. 

Wellesz Egen hirtelen-
szőke, lobogó haja mé-

lyen belecsúszik a szemébe, folyton igaz-
gatja. Vidám, kedves, igazi bécsi. 

— Clemens Krausz előtt bizony rosszul 
álltunk mi fiatalok itt Bécsben, — kezdi. — 
Az osztrák komponisták vagy operát, vagy 
kamarazenét írnak, Schalk pillantásra sc mél-
tatta az uj zenét, kvartett-társaságok pedig 
itt már nincsenek, mint ahogy vannak a 
legkisebb német városban is. Nekünk kese-
rűen és daccal oda kellett fordulnunk a néme-
tekhez, ahol előbb mindent meg akarnak is-
merni, azután mondanak ítéletet. A német és 
az angol kritika a legnagyobb jelentőségű ma, 
mert müveit, képzett és nem a hóhér, hanem 
a közvelitö szerepét vette át közönség és mü-

vemé esft- és sitim 
legdrágább kincsét — 

arcának üdeséget! 

4?» n csodás hatást, amit POMD's COLD 
CREAM-Je esíe bőrének táplálásával és 
pórusainak tisztításával elért, a szabad 
levegőn POND's VANISHING CREAM-
mel fogja megvédeni. POMD's CREAM-ek 
a késő korig tiszta, üde és hamvas arc* 

bőrt biztosítanak! 

P o n d s . 
Vanishimj &Co1d 

O r e a m s 
Kapható mindenül!! Főraktár: Neruda 
Nándor, Budapest IV., Kossuth Lajos u. 10. 

vészét között. Ma ott bukás, vagv katasztró-
fális blamázs nem számit; ha ujat hoz a 
szerző, uj érdeklődés várja, a jó pedig ke-
resztültöri magát. 

— Milyen jövőjét látja a zene mostani sok' 
próbálgatásának? 

— A zenében visszakozó! észlelek, — mond-
ja Wellesz. Azok az elemek, amelyek felelőt-
lenül behatoltak az uj birodalomba, 
most húzódnak vissza. Balga akarással 
nem pótolhatják", amit isetni elhiva-
tottság szivárvánvhidján épit fel a zseni. Az 
ujak az epigonok korát döntötték le, itt a fej-
lődés megfeneklett, csak szajkózni és kopi-
rozni lehetett volna. Uj élményért hát uj 
Prométheuszok vállalták a harcot a művészet 
örök szépsége s az emberiség haladása nevé-
ben, — önmagukért.. 

— 1910-ben jöttek az első apostolok, akik 
megérezték az időket és hírnökei voltak. S 
most már ez a kor a megváltóra vár, aki az 
ujat végleg klasszikussá érleli... 

— Osztrák vagyok és az osztrák opera tra-
dícióihoz horgonyoztam le magam — foly-
tatja Wellesz. — És látja, az Alkestis cimű 
operámat mégis 40 német színpadon játszák, 
Bécsben pedig csak most, márciusban lesz 
az első premierem a Bachánsnökkel. Ezt is 
Clemens Krausznak köszönhetem. Berlinben 
a Festspiel ek alatt adták ezt a müvemet, 
amelyben a zenekar szerepének egy része 

é s 
223 meglepő olcsó árak! 
Az összes cikkeknél mint minden évben, megfelelő árengedmények. 
Pollák Testvérek 
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a színpadra háramlik és a görög tragédiák 
kórusa ueszi át a dinami \ ai súlypontot. Van 
benne kolorv.'u, szerep cs nrtjgy mnzgásnuVve-
szeri-kórus. !! w gungs-cbor.^ Vonzó Io n a gö-
rög művészei bi ;:, elzárkozott formájához, költé-
szetéhez, amelynek alapmolivuma a sors kér-
lelhetetlenségc. a föld és az ég hatalmainak 
harca az Emberért. Lehet ezt mással kifejezni, 
mint atonalitíissalf! 

— Ez,azonban még nem cél, hanem csak 
•eszköz. Megmaradni azok fognak a maiak 
közül, akiknek képességük nemcsak odáig ér, 
hogy »érdekeset«, >n jatt mondjanak ha-
nem, akik monumentális zenei formákat hoz-
nak létre. Melődikas képzelőerő nélkül senki-
sem komponista, hiszen a muzsika elsősor-
ban érzés. Ha pedig nem értik meg a meló-
diát, bizonyára a komponistában van a hiba. 

Wellesz professzor most feláll, odaül a zon-
gorához, fcllapozzaa Bachánsnők egyik kórus-
részletei. A szobában félhomály. A zongorából 
démoni tűzzel robban elő s a velőkig hat 
valami kifejezhetetlen érzéki sóvárgás, ősi, 
fogcsikorgalórfn kemény életerő. 

Wellesz énekel, az akkordok sivítva, disz-
szonánsan, pokoli kacagással zajlanak körü-
lötte.. . 

Dcrmedter, álltam a zongora mellett, a lapo-
zást is elfelejtenem, Wellesz csak ugy do-
bálta a földre a lejátszott, összefüzetlen lapo-
kat s a szolid, kékszemű, szőke férfi, mint 
a varázsló, zihálva, óriássá nőve babonázta 
a boszorkányos hangszert. 

— Bucsuzásul meg egyet, — mondja Wel-
lesz.—Tudja kinél jelent meg azelső müvem? 

Elővesz egy sárga kottát. Der Abend. Szim-
fonischc Bflder. Rózsavölgyi 1909-1910. 

— Hogy lehelséges ez? 
— Lent voltam Budapesten, Bartóknál, fí 

adatta ki. És hídja ki játszotta az első zenekari 
müvemet? Szénkor karmester Kölnben. 

— Mosl meg én kérdezek valamit bucsnzóul, 
— mondom. — Igaz. hogy nagyapa lesz? 

Naivot kacag Wellesz professzoré a Zene-
művészeti Főiskola tanára és a Tagblatt kri-
tikusa. 

— 45 éves vagyok és 22 voltam, amikor 
megnősültem. Hát stimmelhet. Vagy ez is 
atonálisan hangzik? 

* 

A Sternsvarteslrasseban kis kertben emel-
kedik egy bájos villa, 

Korngold Fric.fy 
háza. A hallban rendkívül finom, fényűző beren-
dezés, brokátok, gobelinek, zenélő óra, Len-
bach-kép... Faragvánvos lépcső a felöő és 
belső Inlc«"' "vik'hnn.' 

Felülről édes gyermek-
tangok hallatszanak 

— Den Balli, Papi . . . 
A labda futballosan 

durran az ajtónak, utána 
egv erős. nagy test puf-
Tanása. Nagy kacagás. 
Pár perc múlva Korn-
gold oldalát lapogatva 
jön le a lépcsőn. Nehéz 
a nevelést visszatartani. 

Kissé kövérkés, de az 
arca olyan, mint a 

naiv csodálkozással néző sze-
mek, mintha maga se értené a csodát, hogy 
— alkotó. 

— Tudom már, hogy voit Bergnél és Wel-
lesznél, — kezdte, — de higyje el, az egyetlen 
ami a muzsikát életben tartja, mégU csak a 
melóftia. Nélküle a zene festészet, szinek nél-
kül. 

— Tehát erős ellenfele az ujaknak? 
— Nekem csak melódiák szakadnak fel a 

szivemből és ugy érzem, az imádság, az élet, 
az álom, a valóság, mind-mind csak —- meló-
dia. 

— 1900-lói 1930-ig Richárd Strauss, Mah-
ler, Schrecker, Korngold komponált Bécsben. 
yem elég ez 30 évre? Bécs nem szenvedett 
hiányt tehetségekben, akik meg tudják őrizni 
a tradíciók folytonosságát. „ 

Korngold nem akar tudomást venni az újí-
tókról. 

— Mi lesz Bécsből, ha kivesz belőle a 
kissé romantikus, könnyen siró, könnyen ne-
vető. édes dallamu költészet karaktere? — 
mondja. 

A zongora csukva áll, csak Korngoid élet-
nagyságú márvány- és olajportréja, koszo-
rúk, szalagok mutátják, ahol beszélgetünk, 
ez — müvészlakás. 

— Akar igazán megismerni? — kérdezi 
most Korngoid. — Nézzen meg este a Stadt-
theaterben. Strauss-valcereket fogok dirigálni 
és zongorázni és bennük magamat élem át 
újra és újra. 

És este a színházban találkoztunk. Korn-
gold kedves gondossága folytán a pulpitus 
mögött volt az ülésem. Elragadó hévvel diri-
gált, zongorázott, énekelt az operettel. A' val-
cerek tempója ott bizsergett a talpunk alatt. 

A szünetben odasúgta: 
— AzérJ Hindemith, Schönbcrg, Sztra-

vinszky, Bartók zsenijéből maradnak csirák 
az utánunk kővetkezőknek, de nekem ők ke-
retek, amelyeknek ki kell teljesülni élettel 
— lírával... 

« 
Sötét, mogorva bérpalotában él az uj Schu-

bert, aki a Zeneakadémia rektora és a Kom-
ponisták Szövetségének elnöke: 

Josei Marx 
Amerre csak nézünk kották és korrektúrák. 

Egy zongorakoncert zenekari kísérettel 
várja a szerző simitó kezét. A bécsi filhar-
monikusok legújabb eredeti bemutalója lesz. 

A telefon a szomszéd 
szobában szakadatla-
nul cserg pedig Marx-
nak titkos a telefon-
száma. Bőven van al-
kalmam körülnézni. A 
kályha tetején kará-
csonyfa díszben, az 

_ r aszlalkákon, székeken 
— J rengeteg cukorstanicli 

nyitva, félig üresen. A 
nyitott zongorán há-
rom csokoládé - bak-
kancs. — Asszony — 
asszony — asszony — 

emfékek, egy egész regiment. A zongorán 
rengeteg kotta, Marx-. Schubert-, Wolf-dalok 
és közöttük — mintha a melódiákból emel-
kednék ki, Vénusz szobra. Az istennő hóna 
alatt hatalmas virgács... 

Marx óriási alakja döngve lép a szobába. 
Nagyon elegánsan akart kinézni — a hölgy 
tiszteletére. Ha tudta volna, hogy rosszul van 
gombolva a mellénye.. . 

Fényes 
szilveszteri estély 

k I S F S Ú 
összes termeiben. 

Szilveszteri menü: 
Ttorleves 
Hideg fogas, fagyasztva 
Malacpecsenye 
Pezsgős káposzta 
Farsangi /dnlc 

Aaztalrondelést, tekintett«I a nagy ér-
deklődésre, kérjük már most «sxkSzdl i l 
— Mi van ma Magyarországon? — kér-

dezi. — Nekem illenék ugyan tudni, hiszen 
a budapesti Zenekadémia nemrég tiszteletbeli 
tagjának választolt. Dohnányijukal szeretem, 
ő kiváló muzsikus. 

— És Bartókot, Kodályt? 
— Én dalköltő vagyok, feleli — énekelek, 

ahogy a szivem diktálja,' — Maguknál 
magyaroknál a dal a népből ered. Nekünk, 
osztrákoknak nincsenek népdalaink. Élt kö-
zöttünk egy Schubert és talán több isme-
retlen bohó költő, azoktól kapta a nép a dalo-
kat. De maguknál, magyaroknál ott voltak 
a cigányok... 

Elmondom röviden a cigányok szerep'éneK 
és a népdal fejlődésének kultúrtörténeti ada-
tait. Marx hallgat és jegyez, majd ezt mondja: 

— Különös, különös, most már értem Bar-
tókot. Én olasz eredetű vagyok és ez van a 
muzsikámban is. Nem kísérletezem az ujjat, 
mert több hangnemben irni egyszerre, ugyan-
annyi, mintha több helyen ütnénk egyazon 
időben 

— De a kortársak ne bántsák az újítókat,"' 
Szép az élet és hozsánna mindennek, ami a 
lelkünke» gazdagítja. Dalaim bejárják' a vilá-
got és ma már Bécsben megint nem hagyják 
éhen veszni a tehetségeket... 

Lengyel Vilma 
¡ t t T ' — m x z . m t t t m j u i H i 1 1 1 1 i m 

w e i s z i s t v A n 
u j m m i i i i " » 

T o r o n t á l i s z ő n y e g 299 árusitásn 
P. Reich Erzsi 
ü z l e i é b e n 

gyér 

• „ _ | | I J L H n városi bérház Károlyi uccai oldalán 
A P O I I O I f l a l S Z S r i a r (Dr. Salöó ts Társa melleit) 

M E G N Y Í L T . 
Az Ussxes bel' és kUlWldl Illatszerek és Kozmetikai cikkek nagy raktára. 
B t t " U J é v l q minden vevőnknek egy-egy m l n t a e í o m n q o t a f á n d é k o z u n k , mely 
egy d rb szappan t 1 üveg kölnivizet, s schampont , 1 fogport és egy doboz pouder t tartalmaz. sm 

Ügyeljen a pontot «Imre! < i 

Roth HAJLÍTOTT fbbutorgybr 
Szeged, Hars tér 13. Telefon: 16-

Környék legnagyobb ßaflUoti 
fabuíorgyára ! 

K a p h a t ó k i Sajit kész í tésű , összes tipusu hallitott székek, fote-
lek, i rodai és szalon ga rn i tú rák , fogasok, z sú r asztalkák, kerek 
és óvál asztalok, virágállványok, h in taszékek , zongorasz íkek 
Stb. U g y a n e z . k . t készítjük gyermekek r é szé re k i s méretbon 
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Köszga&dasági 
Karácsony 

Il la: Ur. Kertisz Béla. 
Cromwell Olivérről jegyezte fel a krónika 

a következő történetét. Amikor a szerencsét-
len sorsa T. Károly, Anglia királya megjelent 

'gü »court partement« 
egyik ülésén, Crom-
well a király jelenlé-
tében a lakosság 
ra-jy nyomoráról be-
szélt le-lezetlen sza-
vakkal. Lord Straf-
ford, a kirá'y meg-
hitt embere figyel-
meztette a szóro'^ot, 
hogy a király jelen-
létében, ily ünnepé-
lyes alkalommal ne 
heszéljen »kenyérről 
és gyomorról*. Mire : 
Cromwell válaszolta: , 

»Kenyér és gyomor az élet s mi az ün- | 
népség után is élni akarunk-«. A karácso-
nyi ünnepek meghitt hangulatát sem ront-
hatja, ha ezen a helyen a közgazdasággá kér-
désről, végeredményben a kenyér problémá-
járól fogok beszélni, mert hiszen »az ünnepek 
után mi is még élni akarunk 

Nem kell szélső ellenzéki politikusnak len-
ni annak megállapításához, hogy a kormány 
a gazdasági válságból való kibontakozásra néz-
ve nemcsak, hogy komo'y, részletekben kidol-
gozott tervvel nem rendelkezik, hanem célt-
tévesztett, de balkezes intézkedéseivel az egész-
séges kibontakozás útját is elzárja. 

Itt áll előttünk Németország és ujabban 
Olaszország komoly, megfontolást érdemlő po-
litikája. A közterhek csökkentésével, az álla-
mi szolgáltatások olcsóbbitásával, az állami üze-
mek árleszállításával kezdve, a kormányok a 
legnagyobb eréllyel szereznek érvényt az ál-
talános' árnivó leszállítása iránti törekvésüknek 
és valóban, a megélhetés standardjét mindkét 
országban már eddig is jelentékeny mértékben 
sikerült leszállítani. Teljesen világos és átte-
kinthető ez a közgazdasági elgondolás. Az 
árak és ezzel a megélhetés olcsóbbitásával 
mindkét ország olcsóbban fog termelni. Ver-
senyképesebb lesz tehát e két országnak ipa-
ra a többi államokkal szemben, exportja en-
nélfogva lényegesen fokozódni fog. Gyáraik 
nagyobb kapacitással fognak dolgozni, mun-
kanélkülisége ennek'olylán kétségtelenül csök-
kenni fog. Ez viszont magával fogja hozni a 
belső lakosság vásárlási képességének fokozó-
dását. Egyidejűleg a belső fogyasztás piaca 
azért is élénkülni fog, mert az olcsó árak ré-
vén nagyobb tömegek fogják szükségleteiket 
kielégíteni tudni. A belső fogyasztás egyidejű 
fokozódása újból csak az ipar, kereskede'em 
és mezőgazdaság fellendülésének fog további 
lökést adni. Ez a két tényező: az export és a 
belső fogyasztás egyidejű felélénkülése magá-
val hozza teljes bizonyossággal a gazdasági 
élet minden rétegére kiterjedő javulást. 

Ezzel a kézenfekvő közgazdasági kétszerket. 
tővel szemben azt látjuk, hogy a kormány 

№ 
VARRÓGÉPEKNEK »KERÉKPÁROKNAK 

döntő í i ke rük van.<^> 
ÍTINÖSÉGBEN,SZÉPSÉGBEN VEZETNEK. 

' RENDKÍVÜLI FIZETÉSI KEDVEZMÉNY. 
MINDENKI MAGYAR ÁRUT VÁSÁROLJON! 

1 « m « « « « « « « « « « « « « ^ « ^ i 
- ^«mnwWhf-^. jrsr»- •• -

még mindig a hatványozás matematikai mű-
veletének alapján áll. Hatványozza, a közter-
heket, az állami szolgáltatá:ok árait és gör-
csösen ragaszkodik az árnivó tartásának elmé-
leti alapjához, amely a mezőgazdasági termé-
nyek árainak biztosítására irányuló törekvései-
ben (boletta stb.) jut kifejezésre. Az uj adó-
nemek behozatala, a meglévők fokozása, a 
társadalombiztosítás uj terhei, a posta, tele-
fon drágítása, mind oly tényezők, melyek az 
egészséges árleszállítás gyógyulási folyama:á. 
nak ellene szegülnek. 

Mezőgazda, iparos es kereskedő, te szál-
lítsd le az áraidat, mert ez hazafias kötelessé-
ged. Drágítani csak az államnak áll jogában, 
a drágítás — uj állami monopolium. Magunk 
pedig ne csodálkozzunk ezen, hiszen Voltaire 
már több, mint másfélszáz év előtt mondot.a, 
hogy az állami élet vezetőiben ösztönös ir-
tózat él — a legegyszerűbb megoldási módot 
választani. 

• 

Egy uj pszihózis ejti hatalmába a lelkeket 
és lessz hova-tovább úrrá a magyar társa-
dalmon. — Lemondani nemcsak a felesleges, 
de a szükséges és csak pillanatnyilag nélkü-
lözhető szükségletek kielégítéséről, tetszeleg-
ni a túlzott tartózkodás, takarékosság, spártai 
egyszerűség pose-ában: általánosan elterjedtté, 
sőt — sokkal veszélyesebb! — divattá vált. 
Itt áll a magyar gazdasági élet egy világválság 
tornádójának magjában, amely válság súlyos-
ságát a kormárfy célttévesztett pénzügyi po-
litikája még csak fokozta. S amig mezőgaz-
da, iparos, kereskedő, lateiner és tisztviselő 
hősiesen küzd a megélhetés frontján, ugyan-
ekkor meginog a társadalom belső, lelki frontja 
és pesszimizmus, a jövő bizonytalanságának 
érzete vesz erőt a lelkeken. Nem csupán a vál-

lalkozási kedv bénul meg és vonul vissza a 
tőke minden be'ekfetéstől, de a z k is, akiknek 
aryagi ere;'e me^e-igedi, egyeresen kockázatos 
tőkebefektetésrek, vállalkozásnak tekintik, ha 
egy rend ruhát kell vásárolniok. K'ilturánk fej. 
lődése egyet je'ent az emberi megélhetés igé-
nyeinek, szükségleteinek sokszorosodásáva! ¿s 
finomodásával. Minden, ma nélkülözhetőnek bé-
lyegzett szükséglet sokezer iparosmühely és 
kereskedés exislenciáját jelenti, amelynek fenn-
maradása ahhoz van kötve, hogy a társadalom 
ne erőltesse magára a jövőbe vetett remény-
telenséggel az indokolatlan önmegtartóztatás 
kényszerzubonyát. Mondjuk meg világosan és 
nyiltan: a jelenlegi válságból való kibontako-
zásra!', a gyógyulásnak egyidejűleg le'ki uton 
is meg kell indulni a bizalom és a reménység 
visszatérésével és ezért veszélyes, káros és ha-
zafiatlan minden olyan akció, amely a társa-
dalom lelki válságát az önmegtartóztatás, min-
dentől való visszavonulás és túlzott takarékos 
ság hirdetésével kimélyíteni alkalmas. 

Seho! olcsóbban! R J | D | Q 
é s k e l l é U e V f i e z d a g v A l s i z l é k b a n 51 

Q M I I B D C h 6 W , a H é s m t ő készQtékeV 
f r V l E B l K d legalább modellekben 

18 fiavl réssletre nálam kaphatók 

Szántó Sándor gépkereskedBnél Szeged, Kiss ncca 2. 
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N E U E R N Ő 
bank-és vál tó l iz le te 

S Z E G E D 
A l a p í t v a 1910. é v b e n . 

. C s e p e K S e l s ö k é z b ő l 
legolcsóbban, 3 évi részletfizetésre beszerezhetők o 

„Csepel" gyár szegedi főlerakatában: 

Tisza Lajos körút 42 a. 
(Uj S i r g e r p a ! o » a ) Állandó i n g y e n e s £ ) i m x ő t a n i o l y a m 

T 
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Foglalkozik minden bankszerU üzlet-
ággal, különösen váltóleszámítolással, 
folyószámla kölcsönökkel, áruüzletek 
finanszírozásával, külföldi átutalások-
kal, valuták vétele és eladásával. 
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Kik fizetik a legtöbb adót Szegeden 
Elkészüli a virilisták uj névjegyzéke 

(A Délmagg.irorszég munkatársától.) Az uj 
közigazgatási törvény értelmében az igazoló 
választmánynak minden év végén meg kell 
vizsgálnia a virilis alapon megválasztott tör-
vényhatósági bizottsági lagok mandátumát és 
meg kell állapítania, hogy nem esett-e kl 
valaki a legtöbb adói fizető polgárok névjegy-
zékéből. A virilisjogu városatya akkor vesziti 
el a törvény szerint mandátumát, ha adója 
annyira csökkent, hogy kevesebb már, mint 
a névjegyzékbe fölvett utolsó, Szegeden a 
432-ik adófizető adója. Ebben ai..esetben az 
igazoló választmány a lecsökkent adójú viri-
lista mandátumának megszűnését állapítja 
meg és javasolja a soron lévő póttag behí-
vását 

Dr. Tóth liela főjegyző most állította össze 
M legtöbb adót fizetők uj névjegyzékét az 
1931-re kivetett adóösszegek alapján. A név-
jegyzéket az igazoló választmány legközelebbi 
úlése elé terjeszti a virilis mandátumok el-
bírálása céljából. Az uj névjegyzék annak az 500 
szegedi polgárnak a nevét tartalmazza az adó-
összegek sorrendjében, akik a legtöbb adót 
fizetik. 

Az érdekes kimutatás — amelyben a nevek 
után irt összeg az adót j sbn l i — a kővetkező: 

Dr. Holczer Gyula 22.919.39 P. 
Wolf Miksa 15.043.04 P. 
Solymos Elemér 14*620.80 P. 
Dr. Zöld Jenő 12 633.12 P. v 

Wagner Ferenc 12 20931 P. 
Wagner Ernő 12209 31 P. 
Dr. Wagner Jenő 12209.31 P. 
Rosmann Dávid 11899 20 P. 
Vitéz dr. Shvoy Kálmán 11 361.06 P. 
Glückstahl Lajos 11.028- P. 
Keleti Adolf 10.68264 P. 
Mihálovits Dezső 10290.24 P. 
Rózsa Mihály 10.18032 P. 
Müller János 989304 P. 
Lengyel Géza 9.887.40 P. 
Lengyel Lajos 9.80780 P. 
Juranovics Gyula 9.454.56, Schwarcz Kálmán 

9084.12, dr. Csányí Mátyás 8.73498, Kiss Mór 
8.50830, Kiss Károly 8.508.30, ifj. Kass János 
8160, Varga Mihály 7.916.38. Kardos Manó 7.868.66 
Ábrahám Ferenc 7727.25, Fenyő Mátyás 7.644.01, 
dr. Gróf Árpád 7.601.48, Bruckner Ede 7.241.78, 
Sonnenwirth Ignác 6867 37, Sándor Lajos 6.860.78, 
Klonkav Andor 6.800.19. Sándor Ferenc 6.571.20. 
Fenyő Lajos 6 54609, Pollák Sámuel 6.454.35, 
Bogdán Jenő 6.360.96, Holczer Tivadar 6.350.02, 
dr. Fenyves M. Kornél 6.31653, dr. Széki Tibor 
6144.—, Kurucsev Sándor 6.059.92, Schwarcz Hen-
rik 5 988 73, Fenyő Hugó 5.883.91, Taussig Ármin 
5 785 68, Peterneily József 5.580.40, Píck Jenő 
5 4 78 56, Lukács István 5.231.52. Boros Miksa 
5223.60, Fischer Zsigmond 5.212.56, Ligeti Béla 
5188 64, dr. Singer István 5.162 45, Réthy Adolf 
5.108 30 P. 

Bokor Izsó 495084, Kandiba Károly 494078, 
Doránszkv Kárólv 4896 76, Politzer Jónás 4884—, 
dr. Nagy Samu 4796 71. dr. Kovács József 4647.66, 
Takács János 4531.36, dr. Szivessy Lehel 4460.—, 
Csala Imre 431040, Kup Gyula 4242.35, Szegő 
Árpád 4158 60, Scholcz János 410480, Szokolay 
Szilárd 4030.10 P. 

Neumann Gyula 3862.49, Schwartz Manó 3799.34, 
Oanner Mihály 3779 63. dr. Csermák Ernő 3779 04, 
Győrv Gyula 371565, Winkler Andor 369754, Vár-
nay Dezső 3893.14, Wellis Lajos 3681.60, Czékus 
Ferenc 3613 49. Földes Zoltán 3469.(50. Vetró La-
jos 3418.85. dr. Vidakovics Kamill 3381.89, dr. 
Korpássv Gyula 3372- , Vajda Imre 3332 51, Mi-
hálvi Adolf* 3335—, Asztalos Lajos 3301.92, Ba-
logh Lajos 328595. dr. Sziráky Gyula 3268.70, 
Dákits György 3199 20. Benedek Pál 3187.-, Butt-
kay Aladár 3125.14, Vittkay János 3125.13, Merts 
Tmre 3101.03. Kókav István 3068 48, Savanya Já-
nos 305384, Kcilner Mór 3053. - , Sebestyén Endre 
3049.17, Szauer Antal 3001 60 P. 

Schwarcz Béla 2981 72. Winternitz Izidor 2976- , 
WIntemitz Márton 2975.20, dr Magyar Tstván 
2959.24, Angyal Gáspár 2951.52, Czinner István 
2941.50, Márer Ármin 294012. id. Winkler Mihály 
2934-72. Varga Gyula 2895.14, Weil Zsigmond 
2894.64. Winkler Hugó 2891.14, Barcsay Károly 
2883.66. Hutter Károly 282698 Goldschmidt La-
jos 2824.07, Váradi Imre 2781 7J, Fejér Mór 
276576, Szabó Ármin 276310, Szabó Sándor 

2722.22, Csikós György 2708.70, Dukay Sándor 
2695.78, HollAnder Manó 2690.88. Hajós Ferenc 
261350, Eidus Bentián 260841, Heszlényi József 
2599 61, Csala Illés 2584.58, Varga Dezső 2552.38, 
Halmi József 254389, Straub Ferenc 252096, id 
Fagler Ede 2484.08, Vass Károly 2480.63, Schannen 
Mihály 2478.11, dr. Kertész Béla 2463.69, Ördög 
Ferenc 2444.74, Stéhly Miklós 2440.67, Beregi Béla 
2439.64, Solti Pál 2439.64, Faragó Lajos 2425.20, 
Raffay Ferenc 2421.42, Szolcsányi István 2414.54, 
Perl Pál 2413.70, Szecsődi István 2410.91, Horváth 
János 2408.80, íd. Danner János 2405.35, dr. Biedl 
Samu 2382 20, Reményi Ignác 2378.90, Lukács Lu-
kács 2365.—, Temesváry József 2355.60, Kovács 
Ferenc 2352.21, Aigner József 2312.68, Adler Mór 
233355, Kohn Jenő 2331.95, Havas Ferenc 2230.20, 
Peterneily Lajos 2327.80, Krier Rudolf 232087, 
Pollák Manó 2313.28, Lindenfeld Bertalan 230213. 
Adler Bezső 2288.64, Segesváry Dezső 2264.59, 
Aigner Géza 225496, Török Ferenc 2237.53, Kiss 
Ferenc 2227.30, Kouff Bóbert 2227.30, dr. Ko-
Kovács Gyula 2227.30, Anhauer Ottó 222380, Zom-
bori Ferenc 2219.70, Klein Imre 2216.98, Zsurkó 
János 221488, Máthé János 2206 61, dr. Szakács 
József 2205 74, Nagy Antal 2195 45, Szűcs Imre 
2188.35, Patzauer Sándor 2186.48, Kontraszty Já-
nos 2184.33, dr. Barta Dezső 2176.80, Glőckner 
József 2167.92, dr. Zauner Richárd 2146.56, Vla-
sits Károly 2142.51, Fein László 2139.95, dr Va-
dász János 212048, Lippav Imre 2114 25, dr. Kó-
szó István 2096.96, v. dr. Máriafóldy Márton 
208002, Heller Nándor 2070.-, Déhm Péter 2069.36, 
Kordás Mihály 2048.85, Kohn Jakab 2040.60, Lusz-
tig Ernő 2038.42, Csermák Béla 201972, Székely 
Albert 2016—, Kozma M. Gyula 2004.40 P. 

Abránovics Géza 1983.60, Vértes Miksa 197902, 
Czigler Arnold 1973—, Eszes Imre 1971.84, Schif-
fer Antal 1953 64, dr. Grüner István 1945.76. Kauf-
mann József 1925 48, Bónay János 1919 04, Lévay 
Mátvás 1909.45. Gábor János 1903.09. Ronkovics 
István 1901.28, Beredi Péter 1891.74, Zauner Vin-
ce 1877.12, Bors Mihály 1860.10, Hegyi József 
1846.10, Blei Lajos 1834 26, dr. Begdon Károly 
1819.60, Wellisz Géza 1817.55, Kertész Miksa 1795 20 
dr. Tóth Béla 1794.16, Schmidt Károly 1787.10, 
Lévay Henrik 1766.92, id. Hegedűs Béla 1761.01, 
dr. Tukacs Sándor 1764 —, dr. Schultz Károlv 
1760—, Lippay Imre 1745.69, Panász Antal 1745.60, 
Schűtz István 1738.07, Lőffler Gvörgy 1736.15. Bar-
tos Lipót 1729.80, ifj. Sárkány Mihály 1720.07, 
dr, Tápay József 1717.76, Szlávi Ferenc, 1714.30, 
dr. Széchenyi István 1710 40, Sándor Vince 1702.28, 
Mandler Vilmos 1700.63, Hoffmann János 169388, 
dr. Aigner Károly 1683.18, Weil Lajos 1691.54. 
Hauptvogel Károly 1675.20, Szarnék D. Adolf 
1661.76, Koch Imre 1658 48, Barabás Béla 1655 12, 
Kolozs Lajos 1652 20, Pálity Lázár 1651.28. dr. Uj-
váry István 1611.60, BIau László 1637.60, Ördög 
János 1628.63, Zsenberi Károly 1615.94, Gárgyán 
Elei. 1607.19, ördög Vince 1590.72. Makra Tamás 
1584.94, dr. Rotter.berg Pál 1578.12, dr. Csikós N. 
József 1573.91, id. Márton János 1560.37, Paul 
Adolf 1560—, Buchwald Tivadar 1519.67, Nagy 
Ferenc 1548.22, Domán Mátyás 1547.20, dr. Tóth 
Mihálv 1546J68. 7»rüner Miklós 1546.56, Ketler 
Károly 1545.27, Szántbó Sándor 1540.41, Kovács 
Sándor 1528 59, Szigi Sándor 1524.32, Lintner Fe-
renc 1514.80, Erdélyi András 1506.92. Bohn An-
tal 1499.28, Kolthav Alajos 1187.01. id. Báló Ist-
ván 1483.96, Szemmáry Győrgv 1481.13, Götz Gy. 
József 1469.28, Hay Miksa 1459.35. Schaífer Vik-
tor 1454.40, Hesser Lajos 1451.80, 'Gottlieb Vil-
mos 1451.37, Papp István 1451 34. id. Arnoid Tó-
zsef 1450.56, Pollák Gyula 1414.—. Kaufmar.n Sáo-
dor 1438 79, dr. Reis Sándor 1429.40, Ótott K. 
Lajos 1425.40, Koncz Salamon 1415.60, dr. Tu-
róczy Mihály 1415.86, Blau Károly 1406.—. Beck 
Jenő 1398.90, Kohn Benő 1390.—, Déri Sándor 
1389.60, Fellegi Andor 1381 26. Somló Mór 1376.12, 
Dukay Tibor 1375.92, Kocsis í 'ere.v. J366.—. Wel-.z 
Vilmos 1361.08, Kakuszi István 1359.41, Berze Ár-
pád 1351.92, Tóth Kálmán 1350.56, Nagy Károly 
1345.64, Dékány András 134304, Csányi András 
1333.86, Schönberg Jakab 1333.01, Wiesner Sala-
mon 1324.83, Volford István 1320 45, Nyári Ist-
ván 1324.24, Ketting Lajos 1320—, Hattyasi Sán-
dor 1307.53, Várkonyi Ferenc 1302 40, dr. Matie-
vits Dezső 1301.79, Gerő Béla 1300.65 pengő. 

Dobó Imre 1295.97, Singer László 1286 94. Ka-
lánka Kálmán 1284.71, Nagy Albert 1283.6Ú|, P, 
Deutsch József 1282 07, Deutsch Géza 1282.05, Reit" 
zer Lipót 1281.60, Kapovjts Mihály 1280.54, Mos-
kovits Lajos 1274.91, Bucholcz Antal 1267.20. Csá" 
ky János 1261.80, Rotter János 1258 80, Dclovácz 
Vazul 1245.18, Lőwinger Adolf 1243.36, Platz Ká-

roly 1241.72, Sándor Kálmán 1239.50, Kovács La-
jos 1236,09. Farkas Imre 1235.63. dr. Kovács 
Ödön 12T>.04, Rankl Lajos 1229.61. Nagy József 
1226 81, <:r. Wolf Júz cf 1221.80, R>: enbaum Ig-
nác 1221. . Kovács Sándor 1223 fi) , *Nagv Mihály 
1219.06, v. Kegyveres Sándor 1217.01. dr. Schwarcx 
József 1216.51, Enge! ,;nan : ; r 12"*) G ). Juhász Já-
nos 1202.76, dr. Móczár Ferenc 1103 '2 Turcsányi 
Béla 1193.11, Kovács Ferenc 11920"), Huszta Fe-
renc 1183,80, Kühnl Vendel 1177.13, Szécsi Fe-
renc 1166.—, Schaurek Ottmár 1130 80, dr. lov. 
Gaszner Gyula 1156.80, Dobó Józ eí1 1156.23, Bu-
dav Lajos 1154.99, Tóth Sándor 1154 52, Csikós 
Bálint 1150.72, Kovács György 1153.08, Kecské» 
István 1117.97, Vajdovics József 1145.52, Pető Er-
nő 114167, Pomázy István 1138 29. Tóth István 
1137.91, Tamásy Gvula 1129.60, Schwarcz István 
1120|.—, Korda Jenő 1117—, Windt József 1112.64, 
Nitsovits István 1107.68, Gárgyán Sándor 110714, 
Dobó Géza 1100.32, dr. Sőregi Mátyás 1099.34, Be-
nedek Antal 1099—, Nacsa S á n d r 1998.72, Nóg-
rádi József 1095 09, Hullmann András 1093.98, 
Tóth József 1093.60, Cresz I. Györ-y 1091.52, Pick 
Móric 1089.60, Gottschall János 108:» i5, Kroó Sán-
dor 1064460, Györgyi Lajos 1083S1, Kéri Béla 
1081.71, Gyenes János 1076 56, Biró Dezső 1074.—, 
Keresztes Péter 107336, Nagy Dániel 1067.13, Olt-
ványi Vince iq61.J33, Barta Mihály 1061 62, dr. 
Széli Gyula 1057.70, Knappé János 1051.87, Cson-
ka Vince 1051.50, Bózsó János 1050.48, Fischer 
Izsó 1050.—, Fodor János 1018-98, dr. Temesváry 
Géza 1048.58, Bainer Ferenc 1047.20, Geisz János 
1046.40, Kcilner Ferenc 1041.60, Barabás Géza 
1039.16, Klein Manó 1038 85, Harmos István 1033.54, 
dr. Varga László 103104, Szarvas I. József 1025.06, 
id. Vass János 1024.62. Vénig Gyula 1023.60, v. Ró-
nahalmy József 1021.40, dr. Korda Jenő 1020.—, 
Schvimmer Adolf 1008 57, Kovács Mihály 1007.96, 
Biró Jenő 1007.87, dr. Cserő Ede 1007.— pengő. 

Dr. Hevesy György 998-40!, Bach Miksa 998.20, 
Novoíny György 995.81, Farkas Ernő 994.80, Pro-
Iog János 993j60, Kremper Sándor 991.68, Ro-
senberg Miksa 989.—, Landesberg Sándor 984.78, 
Halász István 983.35, Sándor János 982.56, Ab-
rahám József 982.46, dr. Bistyák Ferenc 982.08, 
Bubin József 978.48, Vecsernyés István 975.36, Lő-
rik Árpád 974.58, Fodor József 96802, Tóth Jó-
zsef 963.96, Molnár József 962.87, Ditthelm VII-
mos 960.72, Demeter Lajos 959.28, Schillinger Kál* 
mán 959.20, Rácz Gvörgy 958-18. v. Ralázs P. Már-
ton 957.60, Skultéty Gvula 957.19, Vitzenelz Már-
ton 955.74, Sántha László 952.80, id. Peták Jó-
zsef 952.71, Beiter Izsó 950.13, Kátav Béla 948.78, 
Nvilassy Ágoston 918.—, Klein Gyula 911.60, Ga-
litzer Márton 940.59. Bosner ödön 938.80, Varga 
István 936.82, Berta Adám 936— Dittrich Fü-
löp 935.04, Farkas János 93461, Haltyasy Gyula 
932.60, Hamar Sámuel 931.20, Barna Tstván 930.56, 
Erdei Sámuel 928.92, Fischer Jenő 026.64, Weisz 
Simon 922.51, Ujváry József 922.V? dr. Zámbó 
György 921.75, Szab 5 Imre 921.60 Klein Áron 
919.10, id. Gárgyán János 918.73. Balogh Sándor 
916.80, Wickl Sándor 912 96, Fazekrs Mihály 912.80, 
Bokor János 912.—, dr. Szakáll Zsigmond 912.— 
dr. Dómján Jenő 91 ' 28, dr. Gerle Imre 911-24, 
Vass Sándor 910.19, Gergelyffy Imre 907.20, Sző-
nyi József 906.11, Adám József 905 10. Ónozó And-
rás 903.30 pengő. 

Milenkovics Dezső 39866, Wolf Márton 898.28, 
Rosinger Károly 895.02, Forgó Lajos 894.68, Le-
hóczkv Károly 892.80, Horváth Ferenc 892.57, 
Tóth Sándor '891.60, Nyári József 891.20, Katona 
István 888.54, Répás András 888.—, Kertész Adolf 
886.77, ifj. Deák János 884.87, ördög János 882 36 
Noszlopy Pál 87827, TIarnishfeger Károly 876—, 
Deák Sándor 874.63 Farkas János 873 06, Sebők 
János P65.94, Ruh Géza 864.60, Kiefer József 857.43, 
Szalma Ferenc 853.16, Gáspár Ferenc 851.20, Gu-
ganovics László 849.60, Józsa Károly 849.60, Wag-
ner Gusztáv 81825, Gál József 817.36, Ritter Sá-
muel 845.67, örlősy Gyula 840.95, Kertész Sán-
dor 840.20, Balogh Sándor 840.— dr. v. Bokor 
Zoltán 83969, Wolf Endre 831.75, v ecsernyés Vin-
ce 829.90, Szloboda János 828—, M intyán Valér 
826.60, Faludi Gyula 820.36, Petr, Antal 819.36, 
Szabó Jenő 817j31, Balogh Lajos 81624, Csűrik 
János 816.—, Bózsa Sándor 816—, Vass Vince 
812.95, Deutsch Albert 810—, Frankéi Tamás 
809.90, Bagáry Kálmán 809 82, ördög Illés 809.68, 
Szűcs István* 808.92, Kalmár Márton 808—, Wolf 
Andor 808.—, Metzger Péter 807.36, Süvegh Fe-
renc 80ÖJ91, Gelcz Miklós 806.66, idb. Nyáry 
György 804j07, Kittka Gyula 800.15 Herczeg Ist-
ván 798.96, Szegő Jenő 797.76 pengő. 

Az u j névjegyzék tamusága szerint ebben at 
évben az adóösszegek megnövekedtek. A mult 
évi jegyzékben a 432 virilista beszámított 
adi ja csak 660 pengő volt, az u j jegyzékben 
ugyanezen a helyen fölvett virilista 922 pengő 
adót f i ze t 
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December 29-101 
január l-ig N Y a nős 

C H A P LI N-nel. 

A legnagyszerűbb hangos bohózat! 

Belvárosi Mozi Ma, csütörtök 

PÁRIS KIRÁLYA. 
Ohnet világhírű regénye hangos filmen. Főszereplő: 

P e l r o v i c h S z v e l l s z l á v . 
Azonkívül: Vigfáiékok. 

Korzó Mozi Ma, csütörtökön utóljára 
Az Iflénu legnaggszerlibb filmcsemegéi! 

Párisi háztetők alatt 
Vigjáték 9 felvonásban. 

Főszereplők: a Comedie Francé művészei. 
Azonkívül: R kiséri műsor. 

December 26—28-ig , péntektől vasárnapig: 

Tűz az operában. 
Nagy kiállítású hangos dráma 8 felvonásban. Főszereplő: 

G u s z í a v FröKlietiL. 
Azonkívül: A legújabb trükkfilmek. 

December 26—28-ig , péntektől vasárnapig: 

Ámor a hálókocsiban 
Vigjáték 8 felvonásban. Főszereplő: LllCfe EngliSCh. 

Azonkívül: Jaj azok az idegek Burleszk 2felvban 

December 31 -én, szerdán: ÉHell előadásban 1 
fél 11 órai kezdetlel 

Az első é j szaka . . . 
Szerelem doktora... 

Csak fe lnőt teknek! -2* 

December 29-től január l - i g • 

T a r z a n 
Az első hangos állatfilm a dzsungelek világából, 12 felv. 

Előadások kezdete 5, 7, 9 órakor, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor. Előadások kezdete: 5, 7, 9, vasár- és ünnepnap 3, 5, 7, 9 órakor. 

M a , csütörtökön: 

Detektív bravúr. 
Kalandos történet 6 felvonásban. Főszereplő: TOMPIY KID. 

Azonkívül: BURLESZK. 

December 26-án, pénteken: 

A pokol pilótái. 
Pilóták és kémek izgalmas harca 8 (elv. Főszereplő: Gary Cooper. 

Azonkívül: Vigfáiékok. 

Széchenyi Mozi 
December 28-án, vasárnap: 

HARROLD LLOYD 
legpazarabb vigjátéka 8 felvonásban 

Tempó Harrold Burleszkek 
December 31-én és január 1-én, szerdán és csütörtökön 

Jack Holt legutóbb fllmle 

Az arany utfai 
Vadnyugati történet 6 fejezetben. 

Azonkívül: BURLESZKEK. 
Előadások kezdete 4 ,6é«S órakor. 

Mind a három moziban Szilveszter és újév napján 
m g u c n s o r s o l u n k m a l a c o t és t ű z i f á t 
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Ugévi ajándék 
Irta «ír. KüHat Emil. 

/)'. hilllw rímfl 

A Jogkereső közönség ujesztendőre olyan aján-
dékot kap. amellyel illik megismerkednie inár 
most, néhány nappal az ajándék í tnyuj tása előtt 

) Ez az i^mc ke lés annál 
könnyebb. mert az 1931 
január 1 é:i é'etbelépő, a 
t Vvénykezés így szerű vi-
téséről sz >tó uj törvény-
iek végrehajtási u'.asitá-
•¡ai is megj°lentek a na. 
»okban. Mimiit; alaposan 
irthat számot a közön-

né« érdeklődésére a jog-
viszonyoknak a múlttól 
eltérő, uj rendezése. Sok-
szorosan érdekes a tör-

< vénykezést szabályozó 
módosítás ma, amikor 

' erve eti mc'jnehczült életviszonyok kőzt hitele-
zii és adós, felperes és alperes, végrehajtó ésvég-
reliailávt szenvedett ugyanazoknak a paragrafusok-
nak területén keresi és találja meg a támadás és 
•i védekezés fegyvereit. Az offenzívának és a def-
fe izivának eszközei is, hatásköri területei is vál-
1-znak a jogi csatatér uj porondjával, a törvény-
kezés szabályozásának uj elveivel és a jogi el-
látást igénylő ügyek elintézésének uj módjaival 
mrg kell ísmerkedniök az embereknek. 

Az állami bíróságok a jövőben a birói hatilmat 
a Magyar Szent Korona nevében fogják gyakorol-
ni. Az értékhatárok felemelése miatt jelentékeny 
hatásköri újítások lesznek. Az eddigi 2000 pen-
gős értékhaiár a járásbíróságon ezután 3000 pen. 
gős lesz. Az úgynevezett alávetésen alapuló ille-
tékesség 500 P helyett 1000 P. Nincs helve felleb-
bezésnek a 200 pengőt meg nem haladó ügyekben. 

Szóbeli tárgyalás nélkül, úgynevezett nyilvános 
előadásban intéztetnek el a fellebbezett ügyek az 
eddigi 1600 P helyett 2000 P értékhatárig. A 
felülvizsgálat korlátozva van a törvényszéknek, 
mint fellebbezési bíróságnak ítélete tekintetében 
2000 P-re. az ítélőtábla Ítélete tekintetében pedig 
5000 pengőre. 

Felülvizsgálati kérelmet a törvényszék, mint fel-
lebbezési bíróság Ítélete ellen 5000 P is? szóbeli tár-
gyalás nélkül intéznek el. 2000 P-ről ."090 P-re 
szőkili fel a felülvizsgálati kérelemre való tekin-
tet nélküli, helvbenhaTyó fellebbezési értékhatár. 
401 P-t meg nem hn'adó készrén- fizetésre iránvuló 
követelést fizetési meghagyás utján érvényesitik. 
1000 P-n aluli és szegénvjotos ügyekben a tanút 
rendszerint lakóhelyén hallgatják ki, 

A tanuzási kötelességének teljesítése miatt mun. 
kátmulasztó munkást nem sújthatja hátránnyal 
munkaadója, munkabéréből mitsem vonhat le és 
helyettesítésének költségeivel meg nem terhelheti. 
Szegényjogos ügyben rendszerint egy szakértőt 
¡hallgatnak meg. Előleges bizonyítást foganatosít-
hat a közjegyző is. 

A törvénynek a jogászokat közelebbről érdeklő 
szakaszain kívül a nagyközönséget a házassági pe-

rekben és a végrehajtási ügyekben való uj eljá-
rás érdekli. Eddig is különös meghatalmazást kel 
lett felmutatni házasfelek jogi képviseleténél, ez-
után bírónak vagy közjegyzőnek kell hitelesítenie 
az aláírást. Eselleg a községi elöljáróság vagy a 
magyar külképviseleti hatóság is hitelesíthet há-
zassági perekhez szükséges meglialalmazásaláirá-
sokat. 

Házasságvédőket rendelnek ki majd az ügyvé-
dek közül, akik a házasság fenntartása érdekében 
felhozható tényeket és bizonyítékokat kinyomozva, 
ezeket a tárgyaláson előadja és tájékoztatja, el-
járásában támogatja a királyi ügyészt 

A végrehajtási eljárásban a bírósági végrehaj-
tót, a foglalási és árverési jegyzőkönyveket, az 
alakszerűséget és az adminisztracionális ügye-
ket érdeklő rendelkezéseken felül nagyon érdekes 
ujitás a veszélykönyv, amely tulajdonképen a bí-
róságnak a bírósági végrehajtó által bemutatott 
jegyzőkönyvmásolatai alapján a foganatosított ki-
elégítési végrehajtásokról készült mutatókönyv. 

Ebben benne lesz a végrehajtást szenvedő ne-
ve, foglalkozása, lakcíme, a végrehajtással érvé-
nyesített követelés tőkeösszege, a végrehajtó köny. 
vének folyószáma, a foganatosítás időpontja, a 
lefoglalt ingók becsértéke vagv ha sikertelen volt 
a végrehajtás, akkor ennek a ténynek feltüntetése. 
Kérelemre kivonatok állíthatók ki a veszélykönyv 
adataiból. A 25 P-n aluli ügyekben kapott meg-
kereséseket a bírósági végrehajtó elutasítani kö-
teles. 

Ugyanekkora összeget meg nem halódó kö-
vetelés erejéig jelzálogjogot a telekkönyvbe sem 
lehet bejegyezni. A törvénykezés egyszerűsítéséről 
szóló törvény intézkedése szerint a telekkönyv 
nem mutatja ki eztán a kataszteri tiszta jövedel-
met. A ranghellyel rendelkezés szándékának be-
jelentése, az összesítés vagy egyesítés és az ingat-
lanokra vonatkozó tulajdonközösség jogügvleti meg. 
szüntetése kérdéseit is tárgyalja a törvény és a 
végrehajtási rendelet. 

Rendélése székhelyén a Jövőben a gyakorló or-
vosnak jogában áll perelnie dijait és költségeit 
Az az ügyvéd, aki praktízálása előtt biró, királyi 
ügyész vagy köztisztviselő volt, hivatali mükö-
k őrlésének megszűntből számított három éven át 
nem képviselhet feleket az előtt a bíróság vagy 
az előtt a hatóság előtt, amelynél működött. 

A váltóóvást a járásbíróság is felveheti eztán; 
de olyan járásbíróság, amelynek székhelye köz-
jegyzői székhely, csak azokban az esetekben, ame-
lyekben eljárhat a közjegyző helyett. 

A büntető igazságszolgáltatás egyszerűsítése te-
rén a törvényszéknek, mint egyes bíróságnak ha-
táskörét lényegesen kiterjesztették a testi sértés, 
a magánlaksértés, a lopás, az orgazdaság, a sik-
kasztás, a csalás és a hatósági közeg elleni erő-
szak bűncselekményeinek bizonyos eseteiben. A 
magánvádat rendszerint ügyvéd képviseli a tör-
vényszék előtt. A tanudij korlátozva van. 

A bírósági eljárás egyszerűsítése folytán tetten-
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kapás esetében a terheltet előállítják a kir. 
ügyészség elé. Bizonyos esetekben nyomozás nél-
kül és vádirat mellőzésével három nap alatt a 
törvényszék elé állítható a vádlott, amely ese-
tekben a kir. ügyészség gondoskodik a tanuk és 
a szakértők megidézésérői. Ha nem történt meg 
három napon belül a terheltnek a törvényszék 
elé állítása és ha nincs törvényes ok az előzetes 
letartóztatás indítványozására, akkor a kir. ügyész-
ség köteles nyomban szabadlábra helyezni a ter-
heltet. A főtárgyaláson az előbbi esetben a vád-
irat felolvasása helyett élőszóval terjeszti elő a 
vádat a kir. ügyész. 

A vád tanúit a főtárgyaláson előbb a vádható-
ság, a védelem tanúit pedig előbb a védő vagy 
a vádlott hallgatja ki. aztán a másik fél. Tör-
vénynapok megtarthatását is tárgyalja az uj tör-
vény. 

Nagyon fontos, hogv eztán a tőrvényszék, mint 
egvesbiróság hatáskörébe nem utalt bűnügyekben 
a vádírat ellen csak akkor van kifogásnak helye, 
ha a vád tárgya hamis tanuzás, hamis eskü, ha-
mis vád, szemérem elleni bűncselekmény, gyer-
mekülés, magzatelhajtás, zsarolás, hűtlen kezeié«, 
csalás, okirathamisitás. hivatali vagy ügyvédi bűn-
tett, vagy vétség. Az itélet indokolása egysz»-
szerübb s rövidebb lesz. 

Még jegyzőkönyvet sem kell készíteni a főtár-
gvalásról és a lehető legrövidebb szövegezésű az 
itélet, ha a vádlott a főtárgyalás egyéb adataival 
is megerősített beismerő vallomást tett és ha per. 
orvoslatot nem jelentettek be. Az Ítélőtáblánál kJ-
terjesztették a tanácsi elintézést, úgyszintén a Ka-
rián is. Egyszerűsítették a sajtótermék elkobzá-
sára irányuló tárgyi eljárást is. 

A járásbíróság olyankor, amikor pénzbüntetés 
alkalmazását találja megfelelőnek a feljelenté» 
alapján, büntetőparancsot bocsát ki. Bizonyos mér-
tékben korlátozva van a semmiségi panasz a Já-
rásbírósági eljárásban. 

A munkaügyi bíráskodás szabályainak módosí-
tása tárgvában kiadott rendelet szerint nincs he" 
Ive fellebbezésnek a 200 P-t meg nem haladó 
ügyekben, ha a bíróság az ítéletet ülnökök közre-
működésével hozla. Nagvon természetesen ezéken 
kivfll is i«en sokat tartalmaz a tíT^vénvbezés e g y 
szerűsitéséről szóló törvény, aminthogy ennek a 
végrehajtása tárgyában kibocsájtott rendeletek is 
sok mindent tartalmaznak azokon kívül, amiket 
megemlítettünk. 

De hát nem is az uj rendelkezések hiánytalan 
felsorolása ennek az írásnak a célja, hanem a 
néhány nap múlva életbelépő u j törvénynek as 
ismertetése. Aki többet akar tudni, ha jogi baja 
lesz, úgyis ügyvédhez megy. Amig pedig nem lesz 
baja, addig elég ennyit is tudnia. 

VERTES Szénkereskedelmi 
Részvénytársaság, Szeged 

T E L E F O N : 1 9 - 5 8 , 21—18. 

TATAI BRIKETT 
kályhafűtésre, 

minden kályhában pótolja a porosz szeneit. 

Budapesti gázgyári diókoksz. 
Kőnigsgrube szalónszén. 
A legkisebb m e n n i j i § e $ e t í e l e í o n r e n d e l l s r e h á z h o z száimunh. 
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Terraovszfcy Margit 
Szegedi emlékek ez elhunyt müvész-

asszonyról 
Alig egy héttel ezelőtt Budapesten örökre le-

hunyta szemét egy nemeslelkü szinészasszony, aki 
két évtizeddel ezelőtt ünnepelt, dédelgetett alakja 
volt Szeged társadalmának és aki itteni fényes 
szereplésével örök emléket hagyott maga után- Ke-
leraenfalvi Ternovszky Alajos miniszteri tanácos, 
Szeged egykori pénzügyigazgatójának Szegedről el-
származott leánya halt meg fiatalon, hirtelen és 
váratlanul és halála megdöbbenést és végtelen 
részvétet keltett Szegeden is, ahol a feltűnően 
szép müveszasszonyt annyira szerették. Impozáns, 
még a fővárosban is szokatlan nagy részvéttel 
ment végbe a temetése, ezrek állották körül virág-
erdőbe borított .koporsóját, amelyre dr. Raskó 
Istvánné helyezte el a szegediek pálmákból és 
rózsákból font hatalmas koszorúját- A temetésen 
mindenki sirt, még a gyászszertartást végző szent 
Domonkos atyák is, amikor P. Szóka Imre plébá-
nos is búcsúbeszédet tartott a simái és fájdal-
mas megemlékezéssel sorolta fel a megboldogult 
szerepét az egyháznál, akiben a Dominikánus ének-
kar koronáját, a templom és a kulturház csalo-
gányát, az egyház legértékesebb hivét vesztette 
el és aki oly hitves, anya és asszony volt, hogy 
nemessé vált. aki csak a közelébe jutott. 

Egy fényes, forró színházi est keretében tűnt 
fel először Szegeden ez a ritka, kiváltságos lelkű 
asszony nagy művészi képzettsége és tehetsége. 
Szeged uritársadalraa a város szegényei számára 
két nap egymásután jótékonveélu szinelőadást ren-
dezett. Bakonyi és Huszka finom muzsikáju ope-
rettjét, az Aranyvirágot adták elő és a primadonna 
Ternovszky Margit volt és c." a„ istenáldotta tehet-
ségü gyönyörű asszony olyan sikert aratott, hogy 
már másnap Budapestre hivták meg hangver-
senyre. Fővárosi bemutatkozása még fényesebb 
sikerrel járt és gróf Bánffy Miklós intendáns fé-
nyes ajánlattal az operához hivta meg. A hang-
versenyen vele együtt fellépett Jászai Mari, kije-
lentette. hogy brilliáns van a torkában és össze-
csókolta a közönség előtt. A Petőfi Társaság ek-
kor készítette elő. a Muzsikaszó müvészestélyeit 
és városról-városra vitte Ternovszky Margitot, aki 
ezeken az estélyeken is a legnagyobb sikereket 
aratta. De ünnepelte a fővárosi sajtó is és Szudy 
Elemér miniszteri tanácsos, a miniszterelnökség 
sajtófőnöke tárcát irt a szegedi müvészasszony-
ró'l. 

Szegeden azután egymásután lépett fel Ternov-
szky Margit a Denevérben. Dollárkisar.szonyhin, 
Tánooshuszárok és más operettben- Szudy Ele-
mér min. tanácsos eljött Szegedre is és egyik 
szinházi estélyről többek között igy irt: 

»Láttunk egy pompás, ragyogó színházat, telve 
odaadó. lelkes, műértő közönséggel s láttunk egy 
gyönyörű istenáldotta müvészasszonyt a pálya kez-
detén méí, de már is fönn, az emelkedés legmaga-
sabb réglóiban, ahol magától terem a siker, büsz-
kén, hatalmas erővel szárnyal a diadal. Ternov-
szky Marsit csupa ragyogó Ígéret verőfényes biz-
tatás. töméntelen művészi gazdagságot sejtető jövő 
A szeretetnek és a ragaszkodásnak pazar jeleivel 
árasztotta el a szegedi közönség Ternovszkv Mar-
gitot Az első felvonás után egész virágerdőt szál-
lítottak a színpadra s a művésznő nem győzte 
köszönni az ovációkat« ' 

• 

A ragyogó és sok fényes siker sem ragadta el 
családja köréből Ternovszky Margitot, megma-
radt továbbra ls anyának és glóriás hitvesnek. 
Sőt hirtelen vissza is vonult teljesen minden nyil-
vános szerepléstől. Egyedül az egyházi zenének 
élt és halála napjáig a budapesti szent Domonkos 
templomban énekelt, mint a hires Dominikánus 
énekkar gyönyörű hangú szólistája. Olykor-olykor 
a Bádió igazgatósásának felkérésére énekelt a rá-
dióban, de aztán arról is lemondott. Szegeden 
halálos sebet kapott a szive Férje, aki mintán 
megalakította a Szegedi Fogadalmi Templom Egye-
sületet és lelkes, fáradhatatlan munkával a temp-
lomépítés ürryét a megvalósulás elé vitte, megala-
kította a Délniniyarországi Magvar Kör-rűvelő-
dési Egyesületet és hár az egyesület negyedszáza-
dos évfordulója alkatmából Herczeg Ferenc elnök 
jelentette ki. hogv a kulturegvesület első korszaka 
az alapítástól a háborúig, vagyis azon idő alatt, 
amig GaUowi-h Jenő ott működött, hatalmas al-
kotásaival hőskorszaka volt az egyesületnek, ádáz 
és alaptalan hn.jsza indult meg ellene, amelynek 
nagy izgalmai a férjével egvüttérző asszony szivét 
a legsúlyosabban megtámadták és végül most 
korai halálát okozták. 

• 

Egy hónappal ezelőtt megszerezte Verdi Bek-
viem cimü hatalmas müvét. Utolsó akarata volt, 
hogy azt brtaniífP!I" •> Dominikánus énekkarral Szi» 
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ve már ekkor nagyon beteg volt és annak dacára ott-
honában naponként dúdolgatta a fenségesen szép 
gyászdalt. Pénteken és vasárnap teljesen elgyengül-
ve még résztvett az énekkar énekein, elvégezte a 

karácsonyi gyónást és áldozást, vasárnap este csa-
ládja körében Verdi nagymiséből énekelt részle-
teket és reggelre meghalt. Kezében Verdi Rek-
viemjével, észrevétlenül elaludt örökre. 

22 e«er pengővel leleiesziek meg 
egy iparosi 

A Icamara küldöttsége a pénzügyminisztériumban 

A küldöttséget dr. CsckS Béla miniszteri taná-
csos és Andreanszky János osztálytanácsos fo-
gadták. 

A pénzügyminisztérium képviselői megér-
téssel hallgatták meg az Iparosság panaszait 
és igen elcsodálkoztak, amikor bemutatták 
a 22.000 pengőről szóló leletet. Hosszas és 
beható tanácskozás után a pénzügyminiszter 
képviselői is belátták a jelenlegi rendelkezé-
sek tarthatatlanságát és azt a körülményt, 
hogy a rendelkezések sok esetben nem számol-
tak a gyakorlati élet követelményeivel. Meg-
nyugtatták a küldöttség tagjait, hogy ujabb 
rendelkezések kibocsájtásáml könnyitenek a 
helyzeten. A múltra vonatkozóan pedig Ígé-
retet teltek a kiszabott leletezések korrigálá-
sára, esetleg törlésére. Mindezek ellenére a 
kereskedelmi és iparkamara nyomatékosan 
felhivja az érdekelt iparosság figyelmét, hogy 
a kibocsájtott fizetési meghagyásokat jogerőre 
emelkedni ne hagyják, minden határozatot 
fellebbezzenek meg, hogy a pénzügyminiszté-
riumnak módjában legyen legfelsőbb fokon 
a sérclms ügyekben döntést hozni. 

Inpem telefonálhat 
fáért 
szénért 

Az állami és városi építkezések és szállttá-
sok során benyújtott ajánlatok kereseti kimu-
tatása és a nyugták bélyeghiánya, illetve a 
felragasztott bélyegek szabálytalan átírása 
miatt az illetékes hatóságok a legutóbbi na-
pokban 100-tól 22.000 pengői\j, terjedő lele-
teket vettek fel az érdekelt iparosok rová-
sára. Igen természetes, hogy a leletek behaj-
tása az érdekelt iparosok egzisztenciájának 
tőnkretételét vonná maga után. A leletek túl-
nyomó része legfőképen onnan származik, 
hogy a vonatkozó rendelkezések nem számol-
tak a gyakorlati élettel, amikor az iparosságot 
oly követelmények elé álll'ották, amelyek-
nek az megfelelni nem tud. így például van-
nak kereseti kimutatások, amelyek többszáz-
oldalas terjedelemmel bírnak. \ kereseti ki-
mutatásokat rendszerint hét példányban kell 
kiállítani. Az ujabb rendelkezések szerint 
mindegyik iv külön lenne bélyegezendő, még 
azok a kimutatások is, amelyeket az Iparosság 
néha több példányban, a kötelezett példányo-
kon tul, hivatalos használatra önként bo-
csát a hatóságok rendelkezésére. A leletek 
felvételét az is msgkönnvitette, hogy az utóbbi 
időben csupán kisebb cimletü okmánybélye-
gek voltak forgaiomban és igy néha egész ol-
dalakat kelleti bélyegjegyekkel teleragasztani. 
Természetes, hogy az ilyen bélyegjegyek »át-
írása« nem mindig a megfelelő követelmé-
nyek betartásával történt. Elősegítette azon-
ban a leletezést az a körülmény is, hogy sok 
esetben sem az érdekelt iparosság, de maga 
a számlát, vagy nyugtát átvevő hatóság sem 
volt még tájékozva, hogy minő értékű ok-
mánybélyeg lerovása szükséges. 

Az érdekelt iparosság védelemért az ügy-
ben a kereskedelmi és iparkamarához for-
dult. A kamara magáévá telte az iparosság 
kérelmét és tóbbtagból álló küldöttség Kör-
mendy Mátyás felsőházi tag, kamarai osztály-
elnök és Landesberg Jenő ügyvezető titkár 
vezetésével eljárt a pénzügyminisztériumban. 
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Ar ipartestület márványterme. 

KaTánka Kálmán 

Kalánka Kálmán elöljáróság! tag. Cukrász, aki 
szakmájában elismerten elsőrendű. Tekintélyivel 
támogatja a testületi munkát 

Kocsi« Ferenc elöljáróság! tag. Azok közé az 
elöljárósági tagok közé tartozik, akik ritkán hal. 
látják szavakat, de akkor nyomatékosan matat ' 
nak a dolgok lényegére. 

Az ipartestület palotája: 
Szeged Iparosságának otthona 

(A Délmagyurország munkatársától.) Ipar-
palota a mai nyomorgó világban: talán ana-
kronizmusnak látszik, mégis ezzel a szép épü-
lettel valósultak meg a város kisiparosságának 
évtizedes álmai. A munka szeretete és a 
munka megbecsülése hordta össze a modern 
épület minden darabját és Szeged iparosságá-
nak — a sok széthúzó viszály közepette is — 
az lesz őrök érdeme, hogy megtépázott és 
agyonsanyargatott voltában is felépítette uj 
hajlékát. Miniszteri akaratot követő városi 
kisajátítási parancs kondította meg a lélek-
harangot a templom-téri régi iparosház felett« 
Uj idők jöttek, épült a város, szépíteni kellett, 
Uj térért uccákat döntött romba a csákány, 
amely egy napon belevágódott az ódon ipar-
testület tömör falaiba is. 

Egy év sem forgott le: alapkőletétel, gyorsan 
húzódó falak, felszentelés, ipari vásár s áll 
az uj ház, amelybe büszkén lép ma be a 
szegedi iparos. A Horváth Mihály-uceai épít-
kezéssel nem mindenki volt megelégedve. Há-
romemeletes házai szerettek volna, de az elöl-

járóság megfontoltsága számolt az egyre job-
ban tornyosuló nehézségekkel és igy csak 
kétemeletes székházat kapott Szeged iparos-
sága, 

Egy évig tartott az építkezés, de a gyorsa-
ságra szükség is volt, mert amint lerombol-
ták a templom-téri régi épületet Szeged ipa-
rossága hajlék nélkül maradt. Ma tágas és 
pompás berendezések között lakályos helyisrget 
kapott és egyre nagyobb azoknak a száma, 
akik előszeretettel keresik fel és találják meg 
benne az otthonukat. 

Az ügyvitel zavartalan lebonyolítására ha-
talmas irodahelyiség áll rendelkezésre, az 
emeleten praktikus beosztású üléstermekben 
az elöljáróság és a szakosztályok tanácskoz-
nak. A nagyterem 500 embert befogadó képes-
ségével közkedvelt bál- és hangversenyterme 
Szegednek, vendéglő és kaszinó helyiségek, 
olvasóterem, könyvtár és hölgyszobák töltik 
ki a pompásan sikerült épületet 

Alább bemutatjuk az ipartestület elöljáró-
ságának egy csoportját. 

szavát, de annak, amit mond, mindig van súlya. 
Dr. Gyuris István ipartestületi titkár. Nehéz 

időkben, aránylag fiatalon került a titkári szék-
be. Felelősségteljes munkakörét komoly ambíció-
val látja el. 

Körmendy Mátyás Rácz Antal 

Ablaka György elöljárósági tag. Munkássorsböl 
küzdötte föl magát 

Biltó János elöljárósági tag. A kisipari érdekek 
buzgó harcosa és szószólója. i 

Dókor Adolf elöljárósági tag. Népszerűségben, 
tekintélyben a legelsők között van. Az elöljárósági 
üléseken szava döntő fontosságú. 

Körmendy Mátyás, az ipartestület elnöke. Mint 
kisiparos futotta meg nagy karrierjét. Felsőhá-
zi tag. 

Erdélyt András, az ipartestület alelnöke. Szor-
galmas munkás tagja a szegedi iparostársadalönv 
nak és tekintélyes ¿pitési vállalkozó. 

Erdélyi András Dr. Gyuris István 

Rácz Antal, az ipartestület alelnöke. A higgadt-
ság és nyugalom megtestesítője, Ritkán hallatja 

Beszélgetés diját megíériíem a 

16-76 
talefonrandelésnél és mindennemű p r í m a 
tüzelőanyagot azonnal szállítok. 

POPPER G. Utóda, Arany János u. 13. 

Czuczák Ferenc elöljárósági tag, Alapos meg. 
fontoltsággal szól a kérdésekhez. Az ipartestület 
minden fillérét a leggazdaságosabban szeretné fel-
használni. 

Dávid Sándor elöljárósági tag. A vendéglős szak-
osztály képviseletében ül az elöljáróságban. 

Dacsó Arnold Klein Ottó 

Daesó Arnold elöljárósági tag. A Kisipar érde-
keiért az első harcvonalban küzd. Fejtegetései 
figyelmetkeltőek és alapos hozzáértésre vallók. 

Klein Ottó elöljárósági tag. Elsőrangu szervező 
erő. Felvonulások, kiállitáso'; rendezése speciali-
tása. 

Ablaka György Bokor Adolf 

¿zuczák Ferenc Dávid junuur 
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Kcrl(sr Jó-srf Otlouay Ish'áti 

Kerlész József elöljárósági tag. A IegVépzet-
it-hb és legfelvílágnso' )ttabb iparosvezérek egyi-
ke. -Bátran harcol az iparosok több jogáért és jobb 
megélhetéseért. 

Oltovay István elöljárósági tag. A legtekinté-
lyesebb elöljárósági tagok közül való. Szakkér-
désekben a testület mindig elismert szakértelmé-
hez fol vaui ud.ilK 

Rainci í nreric 10 << 7i Sdndüt 

RalUff Ferriv.' előli "¡«ági la \ rég5, hírneves 
Rainer-család mélíó ut • 11. K.-m.:»!;•,• törekvő, na^y-
képzctlségü és müveit iparos. 

Relch Sándor clöljfn -á;! tag M'alános becsü-
lésnek örvend a te-' ilei'- cn. S/.u?májának rend-
kívül képzett tagja és abban vezetűs^crcpet 
tölt be. 

villan Jiinit.* 

• 1 j s c í g ! Uv3 Szakmájában nagv 
J. 

iljár Vsági la» Rendi 
Kisiparos. A to.c..AI-\y'.ársasjie d..öke. 

tekintélynek örv, :;d. 

János elóljá" isági la» Rendkívül lelkes 

v v 

Waí/ № k 

Wo'í Endre elöljárósági tu^ \ fiatal gárda ki 
\áló képvi-olöje Jnlélligenciája és képzcils'ge ró-
vén minden ÍJiilús ügyben ki' é i'; tanácsát és vé-
leménvét. 

Az Alföld legnagyobb ori-, nőiűiwot és rövidáru üzlete 

Külön 

fe i térnema osztá ly 

m m k a l a p r a k f a r 

w 

II világhírű 

selyemiiarlsnyák gyári l e i r a t a . 
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árusítom! 
Cserép szűcsmester, Református palota. 

M A G Y A R 
KENDER-, LEN- ÉS JUTMPM 

RT. 
ÚJSZEGED ^ BUDAPEST 

<3* 

Siirgönyclm: KENDERIP SZEGED 
Telefonszámok: 10-19. és 17-55. 

L c g f i n o r o a 
öltöny» felöltő, 

télikabát és 
sportruha szövetett óriási válasz-

tékban a leg-
ufabb divat' 
mintákban 

H O L T Z E R S . É S F I A I 
deiall-Oziefóben, Ifáüatj Albert ucca saroh (üld a.) * Olcsó szabott drahf 
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I vidéki hitelélet és a gazdasági válság 
Irta Kozma Fercnc, a Szeged Csongrádi Takarékpénztár vezérigazgatója 

A közgazdasági viszonyok vidékünkön körül-
belül ugyanolyanok, mint a fővárosban és az 
ország más vidékein. Miután a vállalkozási kedv 
az egész vonalon alábbhanyatlott, a pénzintézetek 
forgalma is csökkenő irányzatot mutat. Az ingat-
lanforgalom elmaradása és az építkezési tevékeny-
ség teljes szünetelése, az ipar és kereskedelem 
pangása a vidéki pénzintézetek mérlegeiben sajnos 
ez év végén erősen kifejezésre fog jutni. Természe-
tesen a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem 
mai helyzete nem alkalmas arra, hogy az annyira 
kívánatos belföldi tőkeképzí'lést előmozdítsa. A 
vidéki pénzintézetek legfőbb kötelességüknek tart-
ják az ilyen nehéz gazdasági viszonyok között 
ügyfeleik állandó támogatását, abban a reményben, 
hogy a most kővetkező uj esztendő gazdasági 
téren javulást hoz, amire igen sok jelenség meg-
figyelése alapján komolyan számítani lehet. A ma-
gyar vidéki pénzintézetek, melyek a régi Nagy-
Magyarországnak talán legjobb organizációi vol-
tak, ma is ismerik kötelességüket és ezt a sok igaz-
ságtalan gáncsoskodás és mellőzés dacára is ön-
tudatosan teljesitik. A kötelességteljesítés terén 
nem kedvetlrniti el a vidéki takarékpénztárakat az 
a jogosulatlan protekcionizmus, melyet már hitel-
szervezetek élveznek, mert tudatában vannak an-
nak, bogy a vidéki takarékpénztárakban rejlő ha-
talmas erőt és szervezettséget az ország sorsának 
irányítására hivatott legfőbb faktorok előbb-utóbb 
felismerik és ezt a ma is kitűnő szervezetet foko-
zottabb pénzbeli és másnemű támogatással meg 
fogják erősíteni a nemzet egyetemének boldógul-
hatása és fejlődése érdekében. 

Sokat irnak és még többet beszélnek hivatottak 
és nem hivatottak a «mezőgazdaság, az ipar és a 
kereskedelem válságáról. Merem állítani, hogy az 
emberek tudományosan keserítik egymást és ahe-
lyett, bogy komoly összefogással a nemzet ösz-
szes erőinek koncentrálását segítenék elő, az em-
berek lelkéből a bizalmat, a jobb jövőbe vetett 
hitet valósággal kiölik. Országunkat gazdaságilag 
is ugyanolyan fajta mentalitás jellemzi, mint poli-

tikánkat és társadalmunkat. Könnyen lelkesülünk 
és könnyen csüggedünk, mert hiányzik belőlünk 
a nyugateurópai és amerikai nemzetek önbizalma 
és hiányzik az abszolút elszántság, hogy a bajokat 
le akarjuk és le tudjuk küzdeni. Megfigyelésem 
szerint ez a nyugateurópai elszántság és önbiza-
lom talán még leginkább a pénzintézeti vezetőkben 
van meg, akik félrevonulva társadalmi, politikai és 
közéleti szerepléstől, minden idejüket és figyelmü-
ket a reájuk bizott nagy érdekek gondozására for-
dítják. A nemzetnek ezek a zajtalanul dolgozó 
munkásai, mindegyik a maga vidékén, gondosan 
ügyelnek arra, hogy a vidék gazdasági életét na-
gyobb bajok ne érjék és hogy a gazdasági egyedek 
el ne essenek. 

Nagyon jól tudjuk azt, hogy a mezőgazdasáp 
sőt az ipar egyik legnagyobb problémája az olcs-' 
tőrlesztéses kölcsönök hiánya. De tévedés lenni 
azt hinni, hogy csak tőrlesztéses kölcsönnel lehe' 
a gazdasági bajokon segíteni. Az állandóan emel-
kedő közterhek és a termékek alacsony ára sokkal 
nagyobb bajt okozott a magyar gazdasági életben, 
mint az egy-két százalékos kamattöblet, amelyet 
normális termés és megfelelő árak mellett a mező-
gazdasági és ipari termelő alig érezne meg. Hazánk 
gazdasági életében most jelentkezik csak az a 
körülmény, hogy egy nagy birodalomnak része 
voltunk és hogy gazdasági kulturánkat az utojsó 
ötven esztendőben teljesen elhanyagoltuk. Az 
osztrák-magyar monarchiában a mezőgazdasági 
termelés értékesítése nem volt probléma és az ipari 
produkció elhelyezésére nagy földterület lakossága 
állott rendelkezésre. Ma, amikor a magyar mező-
gazdaságot nyugatról az amerikai verseny, keletről 
a szovjetexport szorítja, ma érezhető csak az, 
hogy az egész magyar mezőgazdaság kellő időben 
való átszervezéséről lekéstünk-

Vidékünket a folyó évben erősen sújtja az a 
körülmény, hogy a forró nyár miatt a tengeri ter-
més és a kapásnövények hozama elmaradt. Ennek 
dacára bámulatos, hogy az igényeit erősen redu-
kálni tudó lakosság milyen szorgalmasan tett ele-
get a pénzintézetekkel szemben fennálló kötele-
zettségeinek. A bajok közepette szerencsés hely-
zetnek mondhatom azt, hogy pénzhiány nincs, 
mert a Szeged és környéki intézetek kedvező ka-
matfe'tételek mellett elégítenek ki minden jogo-
sult mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és vállal-
kozói igényt. A Szegeden és környékén működő 
önálló intézetek és bankfiókok kivétel nélkül mé-
lyen átérzik a nehéz gazdasági helyzetet és mél-
tányos eljárással szolgálják a lakosság gazdasági 
érdekeit. 

A változásnak a jövő év eleién be kell követ-
keznie. A világ nagy gazdasági bajait átérzik és 
tudják azok a faktorok, akik a világ nagy pénz-
készletei felett diszponálnak. Az a körülmény, 
hogy a newyorki, londoni és párisi jegybankok 
vezetői állandó megbeszéléseket folytatnak a nagy-
tőkék elosztásáról és az a körülmény, hogy a Nem-
zetkőzi Fizetések Bankja megkezdte működését, 
kell, hogy nemsokára éreztesse "hatását egész Euró-
pában. Lehetetlennek tartom, hogy Amerikában és 
Európa nyugati államaiban a pénzek másfél szá-
zaléknál többet ne jövedelmezzenek, amikor ko-

Luiztiglmre 
harisnya- és 

kötöttáru üzletében 
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moly lehetőség van arra. hogy ezek a tőkék 7—8 
százalékos gyümölcsözés mellett legyenek elhelyez-
hetők Európa keleti államaiban. A 1.5 százalé-
kos kamatozásnak és a 7—8 százalékos kamato-
zásnak előbb-utóbb találkoznia kell egy közepes 
kamatbázison, amelyen záloglevelek elhelyezését 
látom és várom. Természetesen a nyugati piacokat 
nemcsak Magyarország problémái foglalkoztatják, 
hanem a nagy világproblémák, amelyeknek meg-
oldása kétségkívül fontosabb érdeke Newyorknak, 
Londonnak és Párisnak, mint a magyar probléma. 
Türelemre, kitartásra és fanatikus hitre van szűk-
ségünk, biznunk kell önmagunkban, bíznunk kell 
intézményeinkben és nem szabad hitünket elvesz-
tenünk országunkban, amelynek megbecsülését Je-
lenti az a hárommillió fontos küicsönelőleg, "ame-
lyet a kormánynak Londonban iekötnie sikerült. 
Biznunk kell a Magyar Nemzeti Bankban épugy, 
mint a nagy nyugati jegybankok bíznak ebben a 
nagyszerű intézményben. Minden okunk meg van 
arra, hogy bízzunk a magyar pengőben, mely 1924 
óta az egyetlen igazán stabil vagyontétel. A há-
ború után súlyos veszteségek érték az embereket 
azért, mert biztak a magyar koronálxin. Most pe-
dig akkor érhetnék veszteségek a közönséget, ha 
a mi kétségtelen stabil pengőnkben nem bíznának. 

Szilárdan hiszek országunk fővőjében és szi-
lárdan hiszek az egész magyar gazdasági orga-
nizáció erkölcsi és pénzügyi erejében és biztosra 
veszem, hogy a jövő esztendő minden téren uj 
lehetőségeket fog teremteni. 

Karácsonyi ás ulévi 
ingyen fénykénnagyifási akció! 
Aki december hónapban 6 rlrb niflT«sil kMt»lfl 
fénylcéplctfolerflapot rendel A pengőéi t . az e 

1Sx24-o mllvíwl nocjyllAst 

diifalanuS kap. I r l t z R u d o l f 
Bomogyl n. 24. Tel. Aut. 81-26. 

kívánok és egyben megköszönöm önnek sszives támo-
gatását s así továbbra is kérem, melyei asssal visszon-
sok, &ogy mindig, mini eddig is, a legfőbb árui a le&eiö 

legolcsóbb áron fogom adni. 

BOROS MIKSA 

CSAK S z é c h e n y i tér 15. (Blan László mellett.) 
FIóKii«lelem nincs! 

Figyeljünk a fehér cégtáblára I ~m CSAK 
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Modern lakberendezések, párnázott bútorok 
legolcsóbban részletre is A f Üli)Offemél SzécQenyi tér 5. 

Miskolc már tulvan a villanytelep 
szerződés-meghosszabbításán 

Mi lenne előnyösebb Szegedre: gázgyár házi kezelésben, vagy a szerződés-
meghosszabbítás ? 

Bármennyire szomorú is, az igazság mégis 
csak az, hogy Szegednek ma egyetlen olyan 
nagy és komoly problémája van, amelyet föl-
tétlenül sürgősen meg kell oldani s ez a 
gázgyár ügye. Probléma akadna több is, sőt 
fölös számban is, ezek azonban mind olya* 
nok, amelyek megvalósítására a mai viszo-
nyok között gondolni sem lehet A gázgyár 
ügye az egyetlen, amely ma is diszkutábilis, 
sőt amellyel akaratlanul is foglalkozni kellá 
Xomcsak azért, mert időszerű, de azért is, 
mert ennek megoldása esetleg lehetővé teszi 
<>gy sereg más, ugyancsak fontos kérdés meg-
oldását. A város anyagi forrásai végkép ki-
merültek. Közmunkák, vagy akár csak inség-
munka végzésére képtelen. Az állam is csak 
vontatotlan képes eleget tenni azoknak a kö-
telezettségeinek, amelyeket már régebben el-
vállalt, de könnyen megeshet, hogy a kilá-
tásba helyezett minimális közmunkák sem 
kerülnek mind kivitelre. A leglesujlóbb bi-
zonyíték arra, hogy az állam is elérkezett 
teljesítőképességének határáig, az a két nap előtt 
közismertté vált hir, hogy 

a kullusrminlszter elrrndelfe a sze-
gedi klinikák 250 ággyal való leépítését. 

Ilyen körülmények között most már a leg-
komolyabb formában kell foglalkoznunk a 
gázgyár ügyével. Nem azért, mintha a vil-
lany- vagy a gázszolgáltatás ügye lenne ve-
szedelemben, mert hiszen azt szerződésmeg-
hosszabbitás nélkül is adja még 5 évig a gáz-
gyár, hanem azért, 

mert a szerződés meghosszabbítása 
mégis lehetővé tenné a csatornázás és 
.vízszolgáltatás égetően sürgős kér-
désének megvalósítását. Viszont ha 
azt határozná a közgyűlés, hogy házi-
kezelésbe veszi a gázgyárat, akkor is 
olyan nagyarányú előkészületekre 
lenne szükség, amelyek elintézéséhez 

nem tulhosszu idő 5 esztendő. 
A" legnagyobb baj, hogy a nyilvánosság 

még mindig oly kevéssé ismeri ezt a kérdést, 
hogy nem is tud határozott állást foglalni, 
mert majdnem azt lehetne mondani, hogy 
mélyreható tárgyalások még nem is voltak 
róla. Ismerjük a gázgyár ; lánlatát, de nem 
hallottuk eddig annak konv«ly bírálatát és 
nem ismerjük a szakértők véleményét és ja-
vaslatát. Amit egyes városatyák eddig akár 
ellene, akár mellelte mondottak, véglegesen 
az sem mértékadó. Semmiféle statisztikát, 
semmiféle komoly jövedelmezőségi kimuta-
lást nem láttunk eddig és a város maga sem 
igyekezett a gázgyár ügyét a közönséggel 
megismertetni. 

Ilyen körülmények kőzött — bármily plau-
zibilisnek is tűnik fel előttünk, hogy' az is-
mert két lehetőség között a szerződésr.ieg-
hosszabbitás látszik előr.yösebbnek — nem 
ludjuk magunkat érte exponálni, mert nem 
ismerjük annyira az anysgot, amennyire azt 
ismerni kellene annak, aki állást akar fog-
lalni. Ebbe a tájékozatlanságba némikép be-
levilágít Pfeifer Ignác műegyetemi tanár-
nak egy a napokban megjelent cikke, amely 
a Talbot-centráléval és általában a centrá-
lékkal és az energiagazdálkodással foglalko-
zik. Ez a tudós szakértő azt irja többek kö-
zött, hogy a centrálé is csak abban az esetben 
lesz produktív és jövedelmező vállalkozás, ha 
sikerül macának nkknra fo<Tvasztást biztosí-

tani, hogy termelőképessége teljesen kihasz-
nálható. Ez olyan megállapítás és a laikus 
előtt is valószínűnek látszó tény, amely ma-
gában foglalja azt is, hogy az olyan kis 
energiatermelő telep, mint amilyen a szegedi, 
a centrálékkal szemben nem lehet jövedel-
mező, illetőleg csak áramár megfelelően 
magas beállítása mellett hozhatja meg a be-
fektetett tőke kamatait 

Hogy jobban rávilágítsunk a kérdésre, szó-
szeri nt idézzük Pfeifer tanár cikkének egy 
passzusát, amely a következőképen hangzik: 
»Ha a termelési viszonyok annyira javul-
nak, hogy uj beruházásokat engedhetünk 
meg magunknak, akkor lesz sikere és ered-
ménye azoknak az előkészületeknek, amelye-
ket szénbányáink az országnak elektromos-
árammal való ellátása tárgyában már eddig 
is tettek. Nézetem szerint ezen a téren mér-
sékelt sietséggel szabad csak haladnunk, ne-
hogy jelentékeny tőkét kössünk le, amelyek 
esetleg esztendőkön át improduktívak ma-
radnak, mint amilyen improduktívnak kell 
tartanunk a feltétlenül helyesen elgondolt 
Talbot-centrálét, amely bizonyára leggazda-
ságosabb áramfejlesztő központunk volna, 
hogyha elég fogyasztót tudna magának bizto-
sítani; nagyon súlyos áldozatokat kell azon-
ban hoznia mindaddig, amíg olyan terhelést 
el nem ér, amely teljesítőképességével arány-
ban áll.n 

A tudós tanár szavainak helyességét, ugy 
látszik, megérezték az országban elszórtan 
fekvő kisebb-nagyobb villany telepek', mert alig 
hogy a centrálék terve felmerült, valamennyi 
igyekezett egyik vagy másik érdekeltségébe 
kerülni és a többi kőzött természetesen a 
szegedi gázgyár és villanytelep is. Ez termé-
szetes is, mert másként alakul az áram ára 
egy olyan telepen, mint a Szegedi, amely 
a távoli bányákból óriási költséggel kényte-
len a szenet hozatni és amely éven kint mint-
egy 7,000.000 kilowatt áramot termel, mint 
a centrálé, amelyet a szénbánya tövében létesí-
tenek. Nem vitás tehát, hogy a szegedi vál-
lalat abban az esetben lesz igazán jövedel-
mező, ha nem maga termeli az áramot, ha-
nem megelégszik az elosztó állomás szere-
pével, amely azonban még a mai felkészült-
ségnél is nagyobb apparátus létesítését teszi 
szükségessé. 

Aki pedig a fentiekből azt a következtetést 
vonná le, hogy ilyen körülmények között 
nincs más hátra, mint a gázgyári szerződést 
haladéktalanul és a feltételekre való tekin-
tet nélkül aláírni, az nagyon téved. Elvégre 
azzal nemcsak a gázgyár van tisztában, ha-
nem a város is, hogy amint a centrálé meg-
kezdi működését, illetőleg amint a szegedi 
telep abba bekapcsolódik, 

az áram termelési kültsága redoká-
lödlk. 

Beméljük, hogy a gázgyár nem gondol arra, 
hogy a termelési költség lecsökkcnéséből eredő 
hasznot mind magának tartja meg, hanem 
ugy képzeljük, hogy 

ebből a fogyasztó közBnséq Is meg-
kapja *az őt megillető részt és pedig 

árleszállítás formájában. 
Érdekes és nem hagyhatjuk figyelmen ki-

vül, hogy Miskolc város, amely a szegedihez 
hasonló helyzetben van, a napokban perfek-
tuál ja a villanvtclep sr<»r7Őrté<:énok mecrhrxsr-

szabbitását Miskolc helyzete sokban hason-
lít a szegedihez. Ott is lejáróban volt a szer-
ződés, a miskolci villanytelep ugyanahoz a 
tőkeérdekeltséghcz tartozik és ott is azon az 
alapon indult meg a tárgyalás, mint Szegeden« 

fl miskolci villanytelep három és fél-
millió kölcsönt ajánlott fel a város-
nak, de csak százezer pengő kész-

pénzt. 
Ott is heves harcok és viták folytak. Ott is 
beledobták a vitába, hogy árlejtést kell ki-
írni és a házikezelésbevételről is esett azAi 
Az egyik városatya vállalta, hogy szerez más 
külföldi érdekeltséget, amely a telepet át-
veszi, de amikor komolyra fordult a dolog, 
kiderült, hogy 

nem akadt pályázó a miskolci vil-
lanytelepre, mert csak az áramár lé-
nyeges felemelése mellett lenne jö-
vedelmező akkora összeget beruházni, 

amekkora a megváltáshoz kellene. 
A legérdekesebb, hogy dr. Beisinger Fe-

renc szociáldemokrata képviselő is a szer-
ződésmeghosszabbitás mellett foglalt állást ?s 
a kérdés fölött döntő ülésen a következőket 
mondotta: 

— A villamoskérdésben a város közönsége 
szempontjából teljes megnyugvással akarjuk 
szavazatunkat leadni. Azon az állásponton 
vagyunk, hogy 

minél gyorsabban kell egyességet 
kötni, 

mert minél tovább huzzuk, annál nagyobb 
összegek kallódnak el és annál tovább fizeti 
a közönség a magasabb áramdíjakat És 

hiába kicsinylik le a három és féU 
milliópcngös kölcsönt. Tagadhatatlan, ~ 
hogy a város háztartása baiban van. 
A városnak fizetési kötelezettségei 
vannak és ha a várost szanálni tud-
juk, ez van olyan fontos momentum, 
hogy figyelembe vegyük c kérdés el-
bírálásánál a kölcsön folyósítását„ 
Ezt a kérdést tehát feltétlen bele kell < 

kalkulálnunk a dolgokba. „ * 
A' magam részéről látok alapot a megegye-
zésre. 

Miskolcon, mint értesülünk, azóta már per-
fektuálták is a szerződés meghosszabbítását, 
bár a háramlás ideje távolabb esik, mint 
Szegeden. Döntő körülmény volt a kölcsön, 
amelyből a város háztartását akarják rendbe-
hozni. Szegeden is ez fogja eldönteni a vitát, 
mert 

Szegeden 6 millió pengőről van szó, 
aminek csak a fele kölcsön. 

Ez az összeg napról-napra nagyobb jelentő-
séget kap és mi már azért is fontosnak 
tartjuk a tárgyalások meggyorsítását, mert 
attól tartunk, hogy 

a gázgyár érdekeltsége esetleg jöve-
delmezőbbnek ígérkező vállalkozásra 

akid és visszalép a kölcsöntől. 
Dűlőre kell vinni a dolgot, ahogy azt a 

miskolciak tették, a lehető legsürgősebben és 
ha Várakozás ellenére mégsem sikerülne a 
gázgyári szerződésmeghosszabbi'ás, akkor más 
megoldás és más erőforrások után kell nézni. 

F A J A L M A K 
nagy választékban legolcsóbbak 

K á r o l y i uccai 
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Híreit 
V | | J t C " Csütörtök. Róni kath. Nagykar. 

protestáns N. kar. Nap kél 7 óra 
48 perckor, nyugszik 4 óra 13 perckor. 

Egyetemi kooyvlár vasár- es ünnepnap zárva. 
Somogvl könyviár zárva. Muzeum nyitva dél. 

előtt 10 tői fél '1-lg. 
Szegeden a ^ogy-szertárak kö/űl szolgalatot tar-

tanak: Grúnwald Imre, Kálvária ucca 17 (Tel 
225.) Just Frigyes. Petőfi Sándor sugárut 41. (Tel 
777.) Temesvary Józset Re!r . .- i ucca 11. (Tel 
891.) Moldván Lajos, Újszeged. Vedres ucca 1 
{Tel. 846.) Sehncczy Béla, Somogyl-»e!ep. (Tel 
5.) Törők Márton, Csongrádi sugárut 14. (Tel. 361.) 
895). 

_ A D é i m a g y a r o r s z a g legköze 
lebhl száma a karácsonyi ünnepek miatt 
vasárnap reggel a rendes idöbeu Jele-
nik meg. 

— A polgármester Budapesten tölti az Qnne 
peket. Dr. S o m o g y i Szilveszter polgármester 
szerdán délelőtt Budapestre utazott, hogy olt csa-
ládja körében töltse az ünnepeket. A polgármes-
ter hétfőn tér vissza Szegedre. 

— Korányi Sándor _ Nobel flijas jelölt. Buda-
pestről jelentik: Jelentések szerint az 1931. évi 
orvosi Nobel-díjra jelölik a világhírű magyar bel-
gyógyászt, K o r á n y i Sándor bárót is. 

Özv. Ausländer Edéné és 
Mogán Róza, valamint az 
egész rokonság fájdalommal 
hidalják, hogy az önfeláldozó 
testvér, illetve szerető unoka-
testvér 

GAAL ANN 
meghalt. 

Temetése pénteken, 27-én 
délelőtt 10-kor a cinteremből. 

— Görögkato'i'sus mise. Kaiá»s>ö.iy másodnapján 
délelőtt 9 órakor a Lechnér-térí kápolnában gö-
rög szertartású- katolikus szentmisét mond dr, 
T o m a László makói gőrőgkatolíkus esperes plé-
bános. 

— A postadrágitás ügye az iparosság nagy-
gyűlésén. Ismeretes, hogy a közelmúltban a Sze-
gedi Kereskedők Szövetsége a postatarifák és a 
távbeszélő drágítása miatt erélyes akciót határo-
zott el. A szövetség elnöksége volt az, amely a 
kérdést Szeged törvényhatósági bizottsága elé vitt?, 
ahol is egyhangú határozattal kérte a törvény-
hatóság a postatarifák és távbeszélői dijak mérsék-
lését. A szövetség azonkívül átirattal fordult Sze-
ged egyesületeihez, hogy egységes frontot alakít-
son ki a postatarifák ellen. Az ipartestület a szö-
vetség akcióját magáévá tette és a postai díjsza-
bások drágításának ügyét a Szegedi Kereskedők 
Szövetségének elnökségével folytatott megbeszélés 
után a 28-án d é l e l ő t t 10 ó r a k o r az ipar-
testület nagytermében tartandó nagygyűlés tárgy-
sorozatába felvette. A szövetség elnöksége felkéri 
tagjait, hogy e «rvülésen minél számosabban je-
lenjenek meg. 

— Házasság. W e s s e l y István és G á b o r Ju-
liska házasságot kötöttek. (Minden külön értesí-
tés helyett) 

— l'Jabb adományok a kisrongyos akcióra: 
Szegedi Szabóipari Szövetkezet 10, Fagler Ede 5, 
Szegedi Kézmüvesbank utján a szegedi városi párt 
57, Landesberg Mór 10, Glöckner József 5, dr. 
Hajnal István 10, Szegedi Gazdák Hangya Szö-
vetkezete 15, Berkes Dezső 10, Tápay Dezső 10 
pengő. 

t Szabók nagy szilveszteri bálja a Tiszában. 

Az Orvosszöveíség 
díszközgyűlése 

50 éves orvosi szolgálatukat betöltött orvosai-
nak díszközgyűlés keretében adja át a Szegedi 
Orvosszővetség az aranydiplomát. A díszközgyű-
lés 27-én délután fél hét órakor lesz a város-
háza közgyűlési termében. Az Országos Orvos-
szővetség nevében dr. Ctílléry András ny. mi-
niszter, elnök, a szegedi fiókszővetség nevében 
dr. Meskó Zoltán ny. tábornok-orvos, elnök üd-
vözli az ünnepelteket. Dr. Kovát« József ny. t. 
főorvos szolgálati érdemeit dr. Vén Ferenc, dr. 
AndráSsy Ferenc eü. főtanácsos érdemeit dr. Jung 
Sándor, dr. Spitzer Ignác tb. kórházi főorvos te-
vékenységét dr. Krau« József fogja méltatni. A 
díszközgyűlésre fiókszővetség ezúton is meghívja 
az érdeklődőket. 

Mindenki örül, hogy 

olcsóbb lett 
a harisnya 
Hibátlan mosó selyem- 9-35 

harisnya . . . . & 
Hibátlan mcsé selyem- ft-65 

• mm harisnya 
ihátjan mi 
harisnya egész nehéz . 

Lusztig Imre 

Hibátlan mosó selyem- 2*95 

Széchenyi tér 2. szám. 
140 

Karácsonyi amnesztia 
Budapest, december 24. A kormányzó a kará-

csonyi ünnepek alkalmából 144 elítéltet részesített 
kegyelemben. Pertőrlés utján kegyelemben részesí-
tett ezenfelül 67 terheltet is, akik ellen az októ-
beri forradalom miatt folyamatba tett bűnvádi 
eljárást engedte el. 

— Tóbiás György kiállítása a Kass halljában 
28-ig nyitva. 

' x A háziasszony legszebb karácsonyi fénye a 
villamos »Singer varrófény!« Megkönnyíti a mun-
kát, kíméli a szemet és a varrásnak mindig azt 
a részét »világítja meg a legjobban«, amelyen 
éppen dolgozni akarunk. A Singer varrógép részv. 
társ. helybeli fióküzlete (Kárász-ucca 1.) minden-
kor szívesen kési a Singer varrófényt az érdek-
lődők lakásán is bemutatni« 

x Törley pezsgő üvegje P 5.20 Kocsisnál. 264 
x A Zsidó Nőegylet szokásos hólabdaösszejőve-

telét a Virágh - cukrászdában csütörtökön dél-
után megtartja. Háziasszonyok lesznek: Spitzer 
LajoSné, dr. Beitzer Mihályné és dr. Ernyei Je-
nőné urhölgvék. 

x M* délulán 5 és estié 8 órakor vendégtánc az 
ipartestület márványtermében. 407 

> 5 évi 
részletfizetésre 

• 1 

I" ; 

B I 

! . I 

E [I 

A j i . 

a Szegedi 
Légszeszgyár 

városi irodájában, Kölcsey ucca. 
Telefon: Automata 30-62. 
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Hozománnyal rendelkező 
ürmök házasságát 

díjtalanul közvetítem 
Czir lch SAndorné, Budapetl, AkAcIa 

ucca 63., I. 11. 

Karácsonyfaünnepélyek 
A vArosI közkórház szerdán délután kedves és 

megható karácsonyi ünnepet rendezett betegei szá-
mára. Az ünnepségen megjelent dr. G l a t t f e l -
d e r Gyula püspök is. Az ünnepséget a rókusi egy-
házi énekkar vezette be. S e b ő k Mária szavalt, 
majd dr. D c b r c Péter igazgató beszédet mondott. 
Utána a püspök felszólalása következett. A be-
tegek és az ápolók kedves ajándékokat kaptak. 
Az ünnepély ulán Giattfelder püspök végigjárta 
» betegszobákat és vigasztalta a betegeket. 

A cleszkl Szrat Imre gyermckszanalóriumban 
tegnap tartották meg a karé ?onyfaünnepet. Ja -
k a b b Gyula deszki plébános, a szanatórium igaz-
gatója méltatta a karácsony jelentőségét Az ün-
nepi beszéd után az intézet betegei karácsonyi 
dalokat, pásztorjátékot adtak elő, egy kis szín-
darabot mutattak be. 

Az állami gyermekmenhely igazgatósága az In-
tézetben ápolt gyermekek és anyák részére szépen 
'•ikerült karácsonyfaünnepélyt rendezett. A gyer-
mekek a hatalmas karácsonyfa mellett karácsonyi 
énekeket és szavalatokat adtak elő, majd K a r á -
c s o n y i Guídó plébános tartott beszédet. Végül 
egyik anya mondott köszönő szavakat dr. K o-
v á c s ödön egyetemi magántanár, igazgató-főor-
vosnak, továbbá az intézet tisztviselői és gon-
dozónői karának. 

A szegedi »Faragó Testület« önsegélyző és te-
metkezési egyesülete részben saját vagyonából, 
részben pedig Eperjesi Imre és Csíkos Szilveszter 
adományából tiz szegény tagját segélyezett pénzzel 
és tűzifával. Ugyanezen alkalommal számolt fel 
az idén elsőízben alakított takarékasztaltársaság, 
amelynek szép és eredményes működését mutatja, 
hogy" 36 tag között 1400 pengőt osztott szét. Az 
asztaltársaság három szegény tag gyermekét uj 
cipővel, harisnyával és keztyüvel segélyezett. 

A Rókusi Vasutas-telepi Polgári Kör meleg ün-
nepség keretében négy gyermeket ajándékozott meg 
cipővel, két szegény asszony pedig pénzbeli aján-
dékot kapott 

A Slefánla Szövetség karácsonyt ajándéka az 
anyAknak. A szegedi Stefánia Szövetség szerdán 
délelőtt meleg ünnepség keretében ajándékozott 
meg 140 anyát, akiknek egyévesnél kisebb cse-
csemőjük van. A Stefánia Szövetség a főispán 
utján 500 pengőt kapott az inségakciótól, azzal 
a kikötéssel, hogy abból csak azok az anyák 
részesüljenek, akiknek legalább négy gyermekük 
van, de közülök egy egyévesnél fiatalabb. A bel-
városi- elemiben megtartott ünnepség előtt dr. 
M u n t y á n István beszélt, majd dr. G l a t t f e l -
d e r Gyula püspök intézett az anyákhoz mélyen 
szántó beszédet. Ezután a védőnők kiosztották 
az ajándékokat. Minden anya kapott egy gyapjú 
takarót, azután cukrot, lisztet, kalácsot és 25 
kiló fát. 

i Pacsmanllng Jazz ma és vasárnap a Munkás-
otthon tánciskolábanI Szombaton táncl 411 

Katona Dr. jog] szemináriuma 
l A A I alapvizsgára | felvilágosítás 

J I W V J I szigorlatra Ingyen 
előkészít. — KltUnő Jegyzetek. 

Somogyi ucca 22. v Telefoni Aut. 15-74. 

Uj nyakkendőt kap 
olcsón. 

fia elviseli nyakkendőit taviítatfa 
és átalakíttatta 

Holtzer LÉszEónénál, 
M a r g i t u c c a 3 0 . 

Inf luenza , torokgyulladás, az orr és parat 
elnyálkásodása, a mando'ók megbetegedése, 
valamint a tiidőcsucshurut cselén gondos-
kodjék arról, hogv gyomra és belel a lermé-
seles »Ferenc József* keserűvíz használata 
állal többször és alaposan kiliszlittassanak. 
Kflzkórháznk főorvosai megállapították, hogy 
a Ferenc József viz lázzal járó fertőző be* 
legségeknél is a szenvedő emberiségnek nagy 
szolgálatot lesz. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer-
üzletekben knphaló b.i 

— Blrkoz^verseny. Az MTE vasárnap tartandó 
nagyszabású birkozóversenyén résztvesz G y a r -
m a t i , aki Európa szabadstilü bírkozóbajnokságá-
nak második helyezettje. Gyarmati T ó t h Ferenc-
cel, az MTE bajnok birkózójával szabadstilü aka-
démiát mutatnak be a Kecskeméti TE és a Szegedi 
MTE birkozóverseny keretében. A verseny 28-áp, 
vasárnap délután 5 órakor lesz a rókusi torna 
csarnokban. 

x Tánc ünnep mindkét napján délután és este 
a Kassban. Szalay tánctanár. 

BEYER, PEACOCK A COMPANY 
HPÍITEO cég 

ts WIIITELEGG RÓBERT HARBEN 
mérnök, mindkettőn Manohesterben (Anglia), a 91803. lajstrom-
szám és „TObb miységböl allo lokomotív" 
olmQ magyar szabadalmukat eladják, esetleg gyártási enge-
délyeket adnak. Bővebb felvilágosítást nyú j t O A r d o n 
A n d o r okleveles gépészmérnök, hites szabadalmi t lgyvlví 
Budapest, Vn. , Baross tér 15. B. 19 

x Művészet a henteslparban. A Kárász-uccai 
korzó sétálóközőnségének napok óta feltűnnek K e-
r e s z t e s Péter hentesmester kirakatai, amelyek-
ben Keresztes fia állította ki tiszta faggyúból ké. 
szitett hatalmas vázáját és egy virágkosarat Tö-
kéletes munka, minden darabja nagy gonddal és 
figyelemmel készült Szinte oly tökéletes, hogy 
aki nem tudja, hogy a virágok faggyúból készül-
tek, természetesnek nézi. Ifj. K e r e s z t e s Péter 
csak néhány héttel ezelőtt végezte el kitűnő si-
kerrel a berlini husipari szakiskolát. Visszatérve 
Szegedre, nagy ambícióval kezdte tudását érté-
kesíteni. Üzletében a legfinomabb hus- és hen-
tesárut árusítja. 

férfi fehérnemű -hoz, pijamához stb. ha 298 

1931 február 15-lg 
ndlaxn készítteti fehérneműi t A fizetett ősszegről e l i s m e r v é n y t (bont) adok, 
melyet e g y é v e n b e i o i l követeléseim kiegyenlí téseül, annak 20°/o-a erejé ig fize-
tésként elfogadok. Az .El i smervény* nem személyhez kötött b á r k i r e á t r u h á z h a t ó . 
IC Munkáimért TELJES felelősséget vállalok! "M 

KATZMAYER, Feketesas ucca 21. 

Arany, ezüst, ékszer, 
Doxa, Omega, Schaffhauseni 

és egyéb legjobb minőségű svájci 

óráh. Dronce, porcellán és Kristály dlszmütórggak 
legolcsóbban vásárolhatók 

Reich Mór és Fia RT. 
S z e g e d , K e l e m e n u c c a 11. 

Az Alföld legnagyobb ékszerüzlete 
Kölcsey ucca 10 alatti Pz'e'heylségemben 

IvéYlö Tiz
 Pengőnél magasabb készpénzvásárlásnál J y 10Oó-os engedmény!,, 

«nirk 'illtlf' ' ríiHíul1 "LUff> J*lllill 4*íit.'OlllJll dUî1 Mllllltiut.1 • llUJiI'.űrt.1 'IlUIf JillllÉl'*dititJtlltllí .un. UllIIl' riiii»1'!!!!}f '̂ ••n.1 HlNlJl'«inr̂1 UlnHl'̂ ffû 'llfUfl>''riit.'UllIiM"!̂  

P i c k - s z a l á 
v i l á g m á r k a ! 

l i í l f i ' l Ö © 

KARDOS SAMUEL és FIA S K U Í 
Telefon 17-62. S z e a e d . V a l é r a i é r 1. s z á m . Alapítva 1865. 
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VEREENIGDE TEXTIEL 
H A A T S C 1 1 A P P I J E N F1ATNER R o t t e r -
d a m i c e a m i n i SOUCZEK FERDINÁND 
Naobhod-1 l i№ jogutóit», » 90280. l a j s t r o m M t a u én , ,Ve-
M U t h a l M s » H v ö s z é k e k h e z " olmü m i g y a r 
•i&badalmát eladja, esetleg gyártási engedélyeket t d . BöveM> 
felvilágosítást nyú j t Gárdo* Andor okleveles gjpéi 
mérnők, hitee szabadalmi ügyvivő Budapest , VII., Barc 
Wr 15. 

a roa* 
B. 19 

— A Szegedi Polgári Dalárda december 31-én 
este 8 órai kezdettel az ipartestület márványter-
mében szilveszteri bálát rendez. 

x December 28*n délután 4 órakor jótékony-
célu műsoros délután az ipartestület márványtér, 
mében az iparos zenekar és a Szegedi Visszhang 
Dalkör közreműködésével. Belépődíj nincs. Műsor 
50 fillér. 408 

— Kereskedői alkalmazottak tánciskolája ma és 
holnap délután fél 5-től 7-ig, este 8-tól a Kass-
ban. Vasárnap délelőtt 10 órakor vigalmi ülés a 
táncteremben. 

x A Szegedi Szabóiparos ifjak önképző szakköre 
jótékonycélu karácsonyfaünnepséget rendez az 
Ipartestület székházában karácsony másnapján 
délután négy órai kezdettel, melyre a közönség 
szives pártfogását kéri a rendezőség. Belépődíj 
nincs. 

A karácsonyi 
vásárt 

meghosszabbítottuk 
e hó végéig 

Gál Testvérek 
utódai 

Kriszt József és Sándor 

Harmóniumos megértés 
az adóvégrehajtóval 

Olyan ritka eset esett meg szerdán délelőtt 
a városházán, amire nem igen akad példa. Az 
történt, hogy az egyik tanyai adókerület pol-
gársága régi, de máshová helyezett adóvégrehaj-
tója — v i s s z a h e l y e z é s é é r t d e p u t á c i ó -
z o t t dr. C s o n k a Miklós tanácsnoknál. A de-
putációt C s á s z á r Budolf törvényhatósági bizott-
sági tag vezette és ő mondotta el ékes beszéd-
del a kívánságot. 

— Mink azt szeretnénk — magyarázta a figyel-
mesen és csudálkozva hallgató tanácsnoknak —, 
ha vissza tetszene helyezni hozzánk d e r é k é s 
b ö c s ü l e t e s v é g r e h a j t ó n k a t , Kovács La-
jost, aki nagyon »szimpatikus« tisztviselő vót min-
dég és a népek mindég s z i m p á t i á v a l ve t -
t é k k ö r ü l . Nem mondom, egyönknek, másonk-
nak nem okozott őrömet, amikó végrehajtotta az 
adót, de tudjuk valamennyien, hogy az adót móg 
kő fizetni és a végrehajtó nem a maga gyönyő-
rüségíre hajt végre, hanem mert neki is ugy pa-
rancsujják. Akárhogy is vót, az biztos, hogy h a r -
m ó n i u m o s m e g é r t é s vót mindég kőztünk. 

így beszélt C s á s z á r Budolf és a csudálkozó 
tanácsnok csak annyit tudott rá mondani, hogy 
az áthelyezés szolgálati érdekből tőrtént, mert a 
j ó v é g r e h a j t ó e l k é l s o k m á s k e r ü l e t -
b e n is , de azért, ha lehetséges, megszerzi a ta-
nyaiaknak az őrömet és visszaadja nekik a z t a 
d e r é k , becsületes v é g r e h a j t ó t . 

— Adja is — mondta rá az áment Császár 
Budolf —,- mivelhogy nekünk is érdekünk, de 
a városnak is, hogy meglegyen a végrehajtóval 
az a harmóniumos mögértés, . . 

x Főnyeremény jól és olcsón vásárolni a Dugo-
nics-téri Bútorcsarnokban. 11 

— A Magyar-Olasz Bank 1931 január elején, a 
betétgyűjtésnek uj ágát vezeti be, amely, szá-
mítva a mai viszonyokkal, lehetővé akarja tenni 
a kis összegekben való takarékoskodást azáltal, 
hogy hétről-hétre fizetendő, 1.—, 2— és 5.— pen-
gős betéteket elfogad, avval a megszorítással, hogy 
a betétek az év vége előtt ki nem vehetők, ha-
nem csupán az év végén, amikor is egy ősszeg-
ben, a felgyülemlett kamatokkal együtt kerülnek 
kifizetésre. Bészletes felvilágosításokat a bankba-
gedi fiókja nyújt. 

— Hetvenkétéves vőlegény, hetvenéves meny 
asszony. Újpestről jelentik: Érdekes esküvő volt' 
tegnap az újpesti anyakönyvvezető előtt. A vőle-
gény 72 esztendős, a menyasszony 70 éves haja-
don volt A vőlegény Amerikából érkezett haza 
a házasság megkötésére. 

s Ranos soeriális örásműhelye. OroszIán-o. 6. 

Értesitem nagyrabecsült vevőimet, hogy 

uiévi 
árusitásom 

h a r i s n y a , b e z t y ü , 
k ö t ö t t á r u k 5 

nagyarányú 
árleszállítással 

december 26-án 
veszi kezdetét. 

Csakis Közismert /ómintí-
ségU anyagot árusitok. 

iufztig Imre Széchcnyl 
tér 3. sz. 

és Müvésset 
A Városi Szinház heti műsora: 
A »Csodabár< a premieren rendkívüli sikert 

aratott főszereplőkkel folytatja diadal útját 
Csütörtöktől kezdve egész héten a > Csodabár« 

ugy délután mint este. 
Csütörtökön délután: Csodabár (rendes esti hely-

árakkal). 
Csütörtökön este: Csodab*r (bérletszünet). 
Pénteken délután: Csodabár (rendes esti hely. 

árakkal). 
Pénteken este: Csodabár (bérletszünet), 
Szombaton este: Csodabár (bérletszünet), 
Vasárnap délután: Csodabár (mérsékelt hely. 

árakkal, délutáni bérlet). 
Vasárnap este: Csodabár (bérletszünet). 

Felelős szerkesztő: PÁSZTOR JÓZSEF. 
Nyomatott • kiadótulajdonos Délmagyarorflzáj 
Hírlap- és Nyomdavállalat Rt. könyvnyomdájában. 

Feielős üzemvezető: Klein Sándor. 

N e nézzen sem jobbra, sem balra, 
banem siessen egyenesen Blau Ignácz ruhaáruházába, hol december bó 
3í~ig mélyen leszállítói! árban szerezbeli be téli ruházati szükségletét. 

Férfi, női él gyermekruhák óriási választékban. 
Tájékoztató áraik: 

Férfi télilcabát bársony gallérról . P 50-tői Vivát nadrágok P 9-től 
Fél fi városi bunda fekete szőrme gallérral »ß 55 00 Hői télikabát szörmézve . 00 3 9 „ 
Fél fi városi Rábái szőrme gallérral, színes 00 6 0 00 Női télikabát, nemes szőrmével . 00 6 8 
Féifi átmeneti doubl Kabát, gyapjú szövet 00 42 00 Hői átmeneti kabát, divatszinekben . 00 28 „ 
Fél fi mikádó (bekecs) minden színben . 00 3 6 00 Női szőrme bundák , • 00 100 „ 
Fél fi rövid szőrme bunda 00 7 2 00 Gyermek télikabátok . . . . 00 1 6 „ 
Bőrkabát teveszőr béléssel . . 00 70 00 Gyermek ru&ák . . . . 00 s „ 
Bőrkabát, szőrme bélés és gallér t0 90 00 Gyermek tiroli nadrág minden számban 00 5 * 6 © 
Hosszú városi bunda, nemes szőrme 00 195 00 Gyermek nadrágok . . . . 00 3 - 2 0 
Gummi kabátok 00 15 00 

Angol uri szabóság. Külön mértékosztály. 

B 1 L A U I G N Á C Z a t S K Í S m 
pír Ezideig nem létezett olcsó árak! 
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terétiirdeiesek: ]0 itólg 30 
fillér, minden 'ovábbl txé 3 
'illér. - Nary oetflklel tzeírt 
л vak kél'Trrrsm (rzámlttatnak APROHIRDETESEK 

BUTOROZQTT 
raiKtSJlüU' j W P » 
Pgy nagy és kis szoba szé-
lien b ú t o r o z v a azonna l ki-
idó. Révai i :c 'a 5. 

Tiszta kétablakos ' c a l bú-
torozott szoba kindó Appo-
nyt u. 21., f ldszt 7. 

Keresek kapualat t i . disz-
krét b r j á ra tu , ti zta. b ' t o -
rozott szobát kapukulcs 
lusználattal . Ajánlatot Tea . 
'.'Az jeligére kérek a lap ki-
adóhivatalába. 

Flegána urtszoba, telefon és 
fürdőszoba használattal ki-
ndó. Feketesas n. 22 , Ií. 
rm., 14. 

Külőnbejáratu bútorozott 
•-roba kiadó. Fekctesas u. 
2Z, I. . 2. 

Rutorozott szobn külőnhe-
j í ra t ta l kiadó. Petőfi s.-ut 
11., emelet, jobbra. 

Kis szoba uccai, olcsón kt-
a<16, azonnal elfoglalható. 
Ilómai kőrútnál , Csaba u. 
6. szám. 

Üres tiszta szoba olcsón 
kiadd. Érdeklődni Mórey 
tf'a 6 b., készruha üzlet 

ben. 

Pgy egyszobás modern la-
kás február l - re és egy há-
romszobás modern lakás 
május l - re kiadó. Kálmán 
i era 8. 

Bolthelyiség 
S szobás lakással, Pngonlca n 
éa Brflazell körat sarok házban, 
n mii D n i r k r r - i « » l e (11-
"erüzlot k l n d ó , azonnal el-
fogulható. — Bővebbet BrüszHI 
kflrnt í. alám, latelepan. 801 
K("t egymásba nyiló, de 
külőnbejáratu tágas világos 
• e a l szoba irodának vagy 
rendelőnek azonnal is ki 
dó. Szíe'ienyi tér 17. II. 

em. ojtó, 1. 

Egy idősebb jobb nő ajánl-
kozik j anuár 1-től jobb u r i 
családhoz. Levélbeli megke-
resés Árva i:c a 11. 

Takác* JÍózfef 
Hveoe7Íel vé l l s l a ' e 

¿ p f l l e f ü v e g e z é s t 
lutinvosan «itla> 58 

"Arnlyl и. 3. Та'. Гв?. 27-95. 
Takarí tónőt keereaek orvo-
si rendelőbe, lehetőleg bi-
onyitvánvokkal. Jelentke-

zés e-ak 11 és 12 óra kó-
/őtt. Boldogasszony suj/árut 
10. szám. 

H e r f e n y a f e | e № s e k 3 
ni haj-lsnvAk, lírfl zoknik legdl-
• a toatbb színekben, DMC anyag-
bői. SrlyambarJaii.ra essmfolszo-

'lést logjotAnyoaat.ban készít 
Nr emen Ilonka. Iskola uora 14. 

Q a l l é r - é s f e h é r -
n e m ű t i s z t í t á s á r á t 

feszállitottam 
oallért lszl ifás 
frakklnq , 
mellény . 

12 f 
80 . 
80 „ 

Hattyú 
gOzmosöda, Takarék. 

•ér ucca 4 уо 

l 'aprika eladására keresünk 
jól bevezetett utazókat, akik 
ezt mellékcikként magukkal 
\ innék. Némi fixet és juta-
lékot téritünk. Ajánlatokat 
Megbízható 12« jel igére a 

•pari 6a kereskedelmi célokai 
sxolgélé apróhirdetések: 10 
"í"\ 2? U , l t r minden további *»ó 5 fii'ér. r ^ r ^ r ^ C^ 

S o h p é n z t 
t m m t m e g , 
ha levelezését (magyar-németi 
könyvelését és egyéb irodai 
teendőit egy emberrel végezteti 
Pontos, lelkiismerete* mnnka-
erö, kinél hivatalos érák nem 
számítanak, elvégzi cégének. 
„ 2 0 0 p e n g ő " 
jeligére. 308 

Disznóvásást szakszerűen 
válla'ok. Szil téri sugárut 47, 
emelet, 2. a j tó . 

rendO kárpitosmunkák 
készítés« és Javítása 41 
olcsón. szakszerűen 

SZEDRESI kárpitosnál 
SzentmihAly u.1. Fodor u. sarok 
Príma ot ománok 55 P-ért. 

Bőrkabátokat 
férfi és nőit készítek. 

Festes t é* tartási vá la ok 

Gábor Imre g 
Fodor i i c c n 3 Z . az. 

Bizfesltó társasá-
gok figyelmébe! 

fl éves gyakorlattal biztosítási 
könyvelő, levelez« 8 - 2-ig ajánl-
kozik Oyora, pontos munka-
erő, kl az üzletszerzéshez is ért 

» 1 5 0 p e n g ő « 
jctlgéro vállalkozik. 898 

Hó gumicipőjét új jáalakí-
tom, minden más javítást 
o c ó n készítek. — Müller, 
Csaba u. 6. 

V á g o t t f a szá l l í tva 

3"9C P B r a u n C . 
CO I f a t e l e p , R i g ó u. 

4. Telefon aut. 14-58. 40« 

Házakhoz megyek 2 pen-
gőért var rn i naponta. Szor-
galmas jetigére. 

Deutsches D W s m f d e l w i rd 
gesucht Dnsné. Boldogasz-
szonv sugárut 56. 

H6- és sárcipő 
faviíást я 

amerikai módszerre), 
mindenkinél olcsóbban 

és lobban vé'lalom. 
R á c z h ó c i p ő ' 

specialista 
Feketesas ucca 21. sz 

Jobb középkora nő ház-
tartásba, étkezdébe, gyer-
mekhez, beteghez menne. 
Jelige: »Szerény díjért« a 
kiadóba. 

Pénztárnok 
takarékkönyv óvadékkal 
nagy kereskedelmi válla-
lalathoz kurs'etlk. Aján-
latok „Pénztárnok" jebge 

alatt a kiadóba. 

"Bőrkabátok, 
sofför bandák javítását, alakí-
tását és szövefrnhák fordítását', 
a laejulányottbban vá'lalom Blc<-
key szabd, Brtszeli kürtit 16. 4f»5 

A D Á S - V É T E L 
Bérödzai vennék 
öd xt ula fdonomiól 
Szegedon 60—70 ezerig. 
Értesítési kérek Frantá-
hoz, Szentháromság u. 53. 

•,...., •• .fLZ.Í 
O'Cíó borbélyüzlet beren-
dezés eladó. Tud. Ráké.ci 
ucca 3. 

b ™ 
részletfizetésre is keményt» éa 
festett hálószobák én konyha-
berendezés nagy választékban 

Gróza György 
asztalos (Valéria tér 10) Kis-
faludy ncua 46. Ií>2 

I m s s l T B J P 
egészben, részben u. m.: 
máj, hus, háj ét aprólék. 
RlnmiA Kelemen u. 1, 
D l t l U n C Teleion Ant. 16-28. 

Eladó olc óbbraj ta ebédlő, 
háló többféle bútorok. Ti 
már u. 7., asztalosnál. 

Szeged sz. kir. város polgármesterétől. 

7152-1930. eln. sz. 

Hirdetmény 
Az 1930. évi XXV. törvénycikk Magyaror-

szág teriiletéa 1930. évi december hó 31-ike 
és 1931. évi január l-e közötti éjféli állapotnak 
figyelembe vételével népszámlálást rendel el. 
Ennek minél könnyebb és alaposabb fogana-
tosithatása érdekében a váras bel- és kül-
területét összesen 170 összeirási körzetbe osz-
tottam be és mindegyik körzetbe külön-külön 
számlálóbiztost neveztem ki; a számlálóbiz-
tosok munkájának felülvizsgálaíára és ellen-
őrzésére {>edig összesen 42 felülvizsgálót alkal-
ma n aként, hogy kettőnek kivételével min-
den felülvizsgálati körzetbe négy számláló-
biztosi körzetet aszlottam be, két felülvizs-
gáló körzetbe ellenben 5—5 számlálóbiztosi 
körzet esik. 

A számlálóbiztosok az összeírást 1931 
január 1-ével kezdik el ;s í 931 január 10-én 
befejezik. A számlálóbizlosnk v összeírás vé-
gett a váras egész terüHér. lévő házakat és 
lakásokat külón-külön fe'. fogják ezen idő 
alatt keresni é? a magukkal < ipndő számláló-
lapokat és egyéb nyomtatványokat ők m^guk 
fogják kitölteni. Felhívom Szeged szab. kir. 
város egész közönségét és mindenkit, aki az 
összeírás idején Sziegrden tartózkodik, hogy 
ezen idő alatt lakhelyükön a számlálóbiztosok 
megjelenése alkalmával az általuk felteendő 
kérdésekre a válságnak megfelelő szükséges 
adatokat és szükség esetére a bizonvitéknkat 
bocsássák rendelkezésükre r.bból a célból, 
hogy a népszámláló biztosok a reájuk bizott 
eléggé súlyos feladatnak lehető sürgősen és 
pontosan eleget tehessenek. 

Megjegyezni kívánom és a város egész kö-
zönségének figyelmébe ajánlom azt, hogy a 
népszámláló bizfosok és felülvizsgálók a tör-
vénynek a köztisztviselőkre vonatkozó külön-
leges védelme alatt állanak és népszámlálási 
működésűkben köztisztviselőknek tekintendők; 
az általuk feltett kérdésekre a vonatkozó fele-
letek és adatok megtagadása, vagy pedig azok 
nak valótlan bemondása, valamint ugy a nép-
számláló biztosok és felülvizsgálóknak műkö-
désükben való akadályozása kihágást képez, 
amely pénzbüntetést von maga után. 

Kelt Szegeden, 1930 december hó 23-án. 
Dr. Somogyi Szilveszter 

polgármester. 

B e s z é l ő b a b a P 2"60 
APvó francia baba p 1*80 
H i n t a l ó P V -
T ö r h e t e t l e n b a b a 8 0 fflll. 
K C r o r i h f i a f f r h o n ^ W 

ROD LIK 
valédt schweici mintáinak 

I f n v á o C c«*>nakgyérAhan kaohatók Szeged, Mara 
H U V O Ü 5 DCCa 2 4, Kirkasífn« éill'e». 37 

595Ü—19 számhui 96 

Árverési Hirdetmény. 
Alulírott birésáíl végrelslto a t 1881. évi ' X ».-c. 102. § -a érte-

mében ezennel kdzhfrré <esxi, bDiy a »zegedi kir 'BrvínTSfék 1930 
évi 8123—2. «zlmu vég 'é te következ'étrn dr. Mikoaevll» DezsA 

é't«' képvue't Dorozsmai KOzs. Tak (avárs 6000 peneő és 
léru'ékil ereiéig 1930- évi ok dbar hó 30 án loganstosllntt klelégi-
lésl v 'grebaj t i s ui|Sn lefoglalt és 1101 p e t é r e btcsfllt kOvetke/6 
ingóságok, u m : oaprika, sertétek, malac k, vanógép stb. nyllvé-
•<•» árverésen eladatnak. 

Ezen árverésnek a i k H I kir |érá«biróság 1930 évi Pk. 56946. 
számú végzése 'olytán t-'OOO penoó lAkekö^e'el's, ennek 1930. évi 
au(u««u* kó II. naplá ól láró 10 .'tázslé" ka-nstai és eddig fl-sz--
sen W 1 5 pengében biréilog már megá'lapi'ol' s le'merfllendft kflif-
f égek fre éle D mrstra. ÁloVháza dillö 389. szám a'att leendő csikílz-
iésére 1930. évi d 'crmb*r h l 30 mpi /nak déiu«Anl fél 4 Oráia 
hs'írid^ui kl i lxi ik és shhox venni szándékniók oly meglegv-
zésse' hivatnak meg, hogy az érintet» ingóságok a i 1881 évi LX 
v-c. 107. éa 10k §-al értelmiben kéup 'nzt l re tés mellett • lent8bb;t 
IférSnek szflkség esetén a becsáron alól is el fogask adatni. 

Stéged. 1930. évi november h4 28. napián. 
K u h n . kir. blr. végvehaliő 

6055 -1930. számhoz. 299 

Á r v e r é s i h i r d e i m é n y 
AluMrot" bírósági végrehalté a t 1881 évi '.X. i -e. 102. §-a értel-

mében ezennel ktlzhlr é teszi, hogv s stegedi kir törvényszék 1930 
évi 6213 számú vérzése köve'keztében dr. Mlkosevits nezsó O e y 
v>a ánal képviselt Dorormal KOzs. Tak. |avira 5000 pengő és táru-
lékai ereiéig U'30. évi november hó 4-én loganatosi ott kk légi'ésl 
végrehajtás ut'An (elll loglalt és 1101 pengóre becsüli kOve'kezó Ineó 
ságok. u. m paprika, serléeek, malacok, varrfgép slb. nyilvános 
átverésen e'adatnak 

Ex-n árverésnek a sxeg-dl kir. tárásblróság 193a évi Pk 57187. 
sxámu végzése folytán 5000 pengő 'őkeWvele'és, ennek 1330. évi 
aiiRiisxtua hó 11 napiálé! iáró 10 szára é* kama'si és eddig flssie-
sen 2 0"59 pergóben biróllac már megállapított a lemerülendő költ-
ségek erejéig Dnrusma. Á'okház ' ddlő 389 szám a'att leendn es i 
ktxlésére 1930. december hó 30 napiának délutáni fél 4 óráit határ-
idótll klIOz'llk és ahho; venni »tándékozAk oly megietyzéste 
Hivatnak meg, hegy ax érintett ingóságok a t 188 t . évi LX. t.-c. 107 
ét KI8. 6-tI értelmében késioénxfizetés mellett s teglSbbet Ígérőnek 
srflktég esetén becsáron a'ul it el 'nenak adatol. 

Stéged, 1930 évi november hó 25. napián 
K u h n Mr. b'r véirrehal'A 

üzletszerzők, 
kik nagy ismeretkörrel birnak, egy a 
feleknél nélkülözhetetlen, könnyen el-

helyezhető uj és népszerű 

b i z t o s í t á s i á g a z a t 
( i t ó p b l z t o s l t á s ) 

bevezetésével igen szép jövedelemre 
tehetnek szert. — Jelentkezés 

Magyar Hollandi Biztosító Rt. 
Kárász ucca 8. szám, 

délelőtt 10 és 12 óra között. 399 

3 d r b 130 kg zsirsertés el-
adó. Debreceni ucca 8. 

Rzobbnél szebb 

menyautzony 
éa névnapi ajándéktárgyak, zo-
máncedányek, íintfUt edények. 
Alparea evrtazerek legolcsóbban 
K o h n J e n t f edényámháza 
Tisza Lajoa körat 55. (Mihályi 
fűszeres mollett.) 9 
Egylámpás rád ió a hozzá-
való összes dolgokkal együtt 
olcsón eladó. Somogyi te-
lep, II. ucca, 59. 

Mén néhány 
800 négyazügíllea parcella kap-
ható szöllrt és gytímölnaösael, 
Oedrtnál, villamos megálló. VI» 
és villany bevezetve. Amorti-
zációs épitési kölcsönnel. BA-
vebb leh-tláflrositáat l-apbat 

K e r t é s z G y u l a 
banktlzletében 400 

Fekefesas ucca 16. 

4 lóerős Langen és Wolf 
szivógáz-motor, üzemképea 
elndó Braun f t ' - -n Ri-
gó ticc.i 4. 

TOhiíottiiba 
egészbon végy részekben, tö-
pörtö, tnál, saját eyártása tor-
más vlrstü, knlbász, nvwrs és 
tözött ftlatölt hnsok állandóan 
kaphatók. Zalrbeöntéat és fll.tö-
lé«t vállalok. — K e l l n e r 
K á l m á n , Széchenyi tér 9. 
Elsőrendű perzsa bunda el-
adó. Bánvai .lánosnát szi 't i-
mester, Oroszlán a. 

alkalmi vétel: 
Közeli község főterén 

u j h á z 
lornalmaa vegyeske-eskedés-
ael. prima berendezéssel, sürgő-
é in egyezorhatazáz pengőért, — 
16 b0r0Sh0rti6k, llterenktnl 
négy fillérért — V C n d é o l M 
fal-fogasok, és egy Re-
m l n q t o n Írógép olcsón óladé. 
V 6 r « d y L u k á c s , 

Üstökös nnca 12. 404 

Eladó miniszterileg engedé-
lyezett 32 kilométeres j á r a . 
hi menelrendszerint közle-
kedő 18 személyes autó-
buszvállalat, tartalék rao-
tor, műhely garázs. Jöve-
delme 1000—1600 P, az üz-
let 16—18 h ó n a p alatt sa-
ját magát kifizeti, pénz 
nem szükséges. Levelet In-
gatlan van jeligére a ki-
adóba. 

Középkorú özvegy u r i nő 
egy néhány ezer pengő éa 
szép lakással fé r jhez men-
ne tisztviselőhez. Levelet 
kérek »Komoly 2« jeligére. 

Középkorit özvegy asszony 
megismerkedne házasság cél 
jáhót nyugdí jas férfivel. Le-
velet kiadóba »Van házam< 
Jeligére. 

Házasságban csalódott 40 
éves. szimpatikus vidéki 
földbj tokos, megismerked-
ne házasság céljából, ko-
molyabb gondolkodású szo-
lid nővel, némi hozomány-
nyal. Es ' t log benősülne. — 
Részletes ' vejet, pontos 
címmel »Uj élet ' jeligére 
kérek. 

Közős háztar tásba lépnék 
szerény nővel. Teljes cím-
re válaszolok, lehet vidéki 
is. »Nyomortanya 44< je-
lige a kiadóba. 

l i A ' H ' W H 
Akrobatikus t á r é összeál-
lításához komoly par tner-
nőt keresek. »Komoly« je-
I igére. 
• HátortaI;in«-nak levele van 
kérem á tvenn i 

•Tavaszi napsugár« jeligé-
Ar le--/* ... . i 
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A M Á S I K B A ] A I F I l ^ 
Irta Tonelli Sáacíor. 

Dr Tonelli Sándor 

Az első bajai fiu közös jóbarátja volt va-
lamennyiünk kis diákkorának. Szabólegényi.ek 
Indult és olyan kalandokon ment keresztül, ame-
lyek az izgalom pirosságát csalták minden k's-

diák arcára, kormányzó, 
va y va'amilyen más nagy-
tekintélyű egyéniség lelt 
belőle i Jlcl'and - Indiában. 
Jelky Andrásnak fiív¥?k és 
históriáját Hevesi La;os 
irta meg a magyar ifjú-
ság számára. A könyv már 
vagy harminc esztende'e 
nem volt a kezemben, de 
az egyes illusztrációkra 

még mindig nagyon élénken emlékezem. Az 
egyik képen a hajótörés menekültjei küzköd-
nek az árbócdarabért, ame'y nem elég ahhoz, 
hogy hármukat elbirja. Egy másik képen az 
oszlop tetején á ló indiai szent látható, akinek 
nem az éhség és szomjúság, hanem a viszke-
tés okozza a legnagyobb kinokat. Emlékszem 
még egy harmadik képre is: esti szürkületben 
egy csónak sik'ik a? olajsima tengeren és be:ine 
haldokolva fekszik a barnabőrü leány, aki meg. 
mentette a történet hősének éleiét. 

Valahogyan ennek a mindnyájunk által is-
mert Jelky Andrásnak a képe idéződött fel 
bennem, ahogy a napokban régi leveleslá-
dám reménytelen összevisszaságában igyekez-
tem rendet teremteni és egy huszonöt esztendő 
előtti notesz került a kezembe, amelybe azo-
kat az érdekesebb dolgokat jegyezgettem fe1, 
amelyeknek utána akartam járni és valamikor 
talán meg is akartam irni. A notesz e'kevere-
dett a régi holmik tömegében, a feljegyzések 
pedig a véletlen feltámadásig elmerültek a fe-
ledés homályában. Ennek a notesznak egyik 
oldalán olvasom a következő összefüggéste-
lennek látszó töredékeket: Smásik hajai fin«, 
•htientszini expedíciót^ Menelik udiKira«, »ug-
rás hálu tevéken«, »ide hallatszik az oroszlá-
nok ordítása«. 

A részletekre most már magam sem tudck 
visszaemlékezni. Homályosan ugy emlékszem, 
hogy valaki mutatott nekem egy levelel és kom-
mentárokkal kisérte az irást. Lehet, hogy kö-
zelebbi adatokat igért a levél Írójáról, de eze-
ket az adatokat már nem kaptam meg. Most 
igy tisztán 

a saját memóriámra és talán fan-
táziámra vagyok utalva, hogy ebből a néhány 
odavetett jegyzetből töredékesen megkon-
struáljam a másik bajai fiu históriáját. 

Jelky András szabólegény volt, a'másik ba-
jai fiu asztalosnak készült. Még a régi mo-
narchia idején élt és minthogy egy évvel a so-
rozási idő előtt jelentkezett katonának, jogában 
állott megválasztani a fegy-ernemet, amelynél 
szolgálni akart. Akárcsak Jelky Andrásban, a 
másik bajai fiúban is élt a kalandvágy, műkö-
dött benne is valami abból a titokzatos ösz-
tönből, amely arra izgatja az embereket, hogy 
megtudják, mi van tyl a tengeren és a kéklő 
hegyek oromsorán. A másik bajai fiu, akinek 
a nevét már nem tudom, a haditengerészethez 
jelentkezett. * 

Hogy miként ment a sora Polában a kiképiés 
alatt, az iskolahajón és egyebütt, nem tudom. 
Annyit tudok, hogy valamelyik cirkálón, — ha 
jól emlékszem, Kaiserin ElLabeth volt a hajó 
neve, — a század fordulóján elkerült Kelst-
Azsáiba. Szokásban volt akkoriban, hogy még 
az olyan hatalmak is, mint a monarchia, me-
lyeknek csak mérsékelten voltak tengerentúli 
érdekeik, »tekintélyük fenntartása érdekében« 
egy hadihajót állomásoztattak a kelet-ázsiai 
vizeken. Rendszerint ennek a hadihajónak nem 
volt sok doltra és a kelet-ázsiai utat tisztek és 

legénység egyaránt csak világlátó turista-ut-
nak tekintették, amelyre csak nagyon kevesek-
nek nyilik alkalma. 

1900-ban azonban zavaros világ uralkodott 
Kínában. Akkor tört ki a boxer-lázadás, amely 
lángba boritotta Es^ak-Kinát, főleg a fő'/árost, 
Pekinget és környékét. Az események sorrend-
jét már nem tudom, de nem is fontos. Ketíe-
ler német követet meggyilkolták, utána a 
boxerek elzárták a fővárost a világtól és Euró-
pa heteken át aggódó izgatottsággal leste, hojy 
mi történik a pekingi külföldi negyedekben 
rekedt köveiségek';el és személyzetükkel. Ezek-
ről a napokról irta Heyking bárónő kát világ-
hírű regényét: Elkésett levelek és Csun, melyek-
nek mindketteje a kir.ai forradalomban játszik. 

A bajai fiu ezeknek az eseményeknek lett 
akaratlan részese. Azt már nem tudom, hogy 
a Waldersee-féle expedícióban vett-e részt, 
amelyet az európai hatalmak Peking felmen-
tésére inditottak, vagy abba az első különít-
ménybe osztották-e be, amelyet addig is, mig 
az európai csapatok megérkeznek, a Csili-öböl-
ben tartózkodó európai hadihajók tettek part-
ra. Az összefüggés szempontjából elég annak 
leszögezése, hogy Jelky András utóda szere-
pelt Tientszinben, Pekingben és keresztülment 
különböző háborús kalandokon Kínában. Ha 
ifjúsági regényt akarnék irni. bizonyára igen 
szépen ki is színezném mindazt, ami vele és 
körülötte történt a tökéletesen felfordult sárga 
világban. 

Erről azonban adataim nincsenek. A törté-
nelem csak Polában folytatódik a leszerelés al-
kalmával, mikor barátunk megkapta az ob-
sitot és a meretigazolványnak elkeresztelt mars-
rutát, hogy négy esztendő" becsületes kszolgá-
lása után útnak induljon haza, Bajára. 

Kalandra termett és kalandra vágyó embe-
rek életében mindig vannak azonban esemé-
nyek, amelyek egészen uj utakra lendítik pá-
lyájuk menetét. Mikor a bajai fiu leszerelési 
állapotban őgyelgett Pola uccáin és várta a 
vonatot, amely el fogja szállítani Magyaror-
szágra, véletlenül összekerült valami vállalko-
zófélével, aki mesterembereket keresett Me-
nelik abesszíniai négus udvarába, Addis-Abe-
bába. Bizonyára vele és más birátaival leült 
egy kis osteria szegletes asztalánál és egy liter 
feketén vörös isztriai bor mellett csodákat be-
szélt r.ekik az abesszíniai császár udvaráról, 
meg arról, hogy micsoda hires ember lesz be-
lőlük, ha hallgatnak rá, elfogadják az ajánlatát 
és vele együtt elmennek udvari nfScterembernek 
a fekete császár birodalmába. így is történt, 
a másik bajai fiu megfordította szekere rúdját, 

nem hazafelé indult, hanem felült a trieszti gő-
zösre és Triesztből többedmagával együtt el-
vitorlázott a kelet-afrikai partekra. 

Életének ebből a szakából való az a levél, 
amely a kezemben is megfordult és amelyet 
egy bajai borbélysegéd barátjához intézett be-
számoló formájában abesszíniai kalandjairól. 
Ennek a levélnek egyes passzusait jegyeztem 
fel a magam számára. A levélből való a ki-
fejezés, hogy ő és társai a tengerpartról utg-
rös háiu tevéken« utaltak füves s kságokon és 
égbenyúló hegyeken keresztül a fővárosig. Ma 
már sokkal egyszerűbb az utazás, mert vasút 
vezet Addis-Abebába. Nem akarom ismeret-
len bajai barátunkat meggyanúsítani, de azt ke 1 
feltételeznem, hogy a sok idegen dolog látása 
némi Háry Jánosra emlékeztető hajlandóságo-
kat ébresztett fel benne. Legalább is erre vall 
az az állítása, hogy ő készítette az első euró-
pai értelemben vett ágyat a császár számára, 
melynek csodájára jártak az udvari főembe-
rek, hogy miként lehetséges az, hogy válakinek 
nem kell a földön aludni. 

Az ágynak és egyéb bútoroknak elkészítése 
nagy kegybe juttatta a bajai legényt a csá-

szárnál, aki őt kitüntetésekkel halmozta el és 
saját palotájának berendezése után kölcsön-
adta őt a különböző alkirályoknak, hogy azok 
is ismerkedjenek meg ügyességével és az euró-
pai kultura gyönyörűségeivel. Hogy igaz volt-e, 
nem tudom, de az bizonyos, hogy a levél az-
zal fejeződött be, hogy >slitorban írom leve-
lemet és idehallatszik az oroszlánok orditása«. 

Ennyit tudok én a második Jelky András-
ról. Lehet, hogy abban, amit megírtam, már 
van bizonyos kiegészítése a történetnek, amely 
máskülönben nélkülözné az összefüggést. Hu-
szonöt esztendő távlatában nem tudhatom biz-
tosan, hogy mit olvastam, mit mondtak róla 
nekem, és mit egészitett ki saját fantáziám mű-
ködése, amelyet egyébként megzabolázni igye-
keztem. Befejezése a történetnek nincs és nem 
is igyekeztem hozzá befejezést keresni, mert 
lehet, hogy egészen más történt a bajai fiú-
val, mint amit én sors gyanánt számára el-
képzelnék. 

Csupán két megjegyzést fűzök a történeté-
hez. Az egyik az, hogy a mi ifjúsági irodalmunk 
oly szívesen megy idegenbe témákért és gyak-
ran »ültet át« idegen históriákat magyar ne-
vekre, mikor arra semmi szükség sincs és mi-
kor a magyar élet is annyi érdekes és megirni 
való történetet produkál. A másik megjegyzé-
sem az, hogy talán akad valaki, — semmi le-
hetetlenség sincs ugyanis benne, — aki tud 
vagy hallott valamit ennek a bajai fiúnak a 
történetéről, sorsáról és további élete folyá-
sáról. Előre is köszönetet mondok annak, aki 
azt, amit tud, rendelkezésemre bocsájtja, vagy 
legalább is nyomra vezet, hogy hol és kitől 
kaphatok közelebbi adatokat. 

Értesítjük a nagyérdemű vevőinket, hogy 

dos választékú ÚJÉVI okkádónkaf 
megkezdtük. № 

Jelszavunk: Legjobbat — szolidan kalkulált szigorúan szabott árai: mellett. 

Nagy maradékvásár mélyen leszállott árban. 
Divatáruház a Kék Csillaghoz. 

Férfi és női ruhák, függönyök, bútorszövetek, szőnyegek, ottoméntakarök stb. 

vegyileg tisztítása é$ festése 
s o r o n k l v l l l l e s z á l l í t o t t , m e g l e p ő o l c s ó Arak. m e l l e t t k e i z U l 20:1 

| a n t f i v a I Á _ a A I kelmefestő és Tegyl sillfí Iparle'epén, Rákóczi tér salAi há*. ar u! ad Ivo la ' 
fts&ICZCi « y z s c i és a fUzoltólaktanyi k0zt). Telefon Aut 2 0 - 75. F l ó k l l z l e t e k : Kazinczy U.U. 

leiefon Aut. 19-94 Gizella tér 3. Telefon Aut. 20 -5?.. Klskanfileevltáza, Koss lh U. 15. 
K U l U n l e g e s s é g : S e l y e m c l p ő k f e s t é s e m i n t a u t á n . 
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Ruházkodási 
problémákról 

Tria «tr. Kovác» József. 

Art hiszem annak a görög bölcsnek, aki meg-
állapította, hogy halála előtt senki sem lehet bol-
dog, sok baja lehetett a suszterekkel, mert tagad-
hatatlan, hogy a szük cipő egyik főoka lehet 
földi boldogtalanságunknak. Egy mérnök barátom, 
aki igen okos ember volt, az ujcipőjét rend-
szerint a hivatalszolgájával tapostatta ki, igy elő-
legezte magának a túlvilági boldogságot. 

A suszterek azzal szokták magukat behízelegni 
különösen női kundsaftjaik kegyeibe, hogy szűkre 
szabják a cipőt, hogy látszólag kisebb lábuk 
legyen, pedig ezzel nemcsak fájdalmat okoznak, 
de eltorzítják a lábat, néha krumpli nagyságú 
bütyköket hoznak létre A kínai nőknek már gyer-
mekkorukban présbe szorítják a lábát, ezáltal el-
idomtalanitják, a rendes járásra képtelenné te-
szik. csak döcögnek. Magasabb termetű nőt még 
a 40-es számú cipő sem diszkvalifikál a hódításra, 
ha különben nem hiányoznak hozzá egyéb kel-
lékei. 

Kevés suszternek van aunyi belátása, hogy a 
cipő nemcsak a hideg és a járdaburkolat elleni 
védelemre szükséges, hanem azoknak a lábak ép-
ségét is védeni kell. Pesten volt egy cipész az 
Uri-uccában, Vadásznak hívták, a mesterségét Lon-
donban tanulta ki, mágnások és egyéb nagyurak 
dolgoztatlak nála leginkább, mert kétszerannyiért« 
csinált egypár cipőt, mint a többi suszter. Egyszer 
amolyan könnyen megszolgált pénzhez jutottam s 
magam is csináltattam nála lábbelit, mely még 
ma is kedves ifjúkori emlékeim közé tartozik, 
azóta sem volt olyan jóformáju, könnyű és amel-
lett tartós cipőm, mint az. 

Akkor még nem dolgoztak kígvó- és krokodilus-
bőrből, hire sem volt még a centuri sevrónak, 
Oszkária boxnak; keztyübőrből és spiegelléderből 
készültek a finomabb cipők, a strapacípők baga-
riából s nem pasztával fényesítették, hanem kö-
zönséges suviksszal. Nem hordtak gumisarkot, mely 
könnyűvé és ruganyossá teszi a járást, a ruga-
nvosságot anélkül kellett produkálni. 

Vannak suszterek, akik még nem a formára 
fektetik a súlyt, hanem a cipő tartósságára. Egy 
barátommal Pestnek egyik külvárosi uccájában 
járva, eey suszternek a cégtábláján ezt a felira-
tot láttam >.\ lehetetlenséghez«. A lehetetlenség 
ugy volt ábrázolva, hogv két jóltáplált oroszlán 
szét akart tépni egy cipőt, az egyik jobbra húzta, 
a másik balra, de nem sikerűit nekik kárt tenni 
benne. A barátomnak ugv meg nyerte a bizal-
mát ezzel a mester, hogy másnap rendelt nála 
egypár cipőt, de megbánta, mert a kilátásba he-
lyezett tartósságnak áldozatul esett a bőr puha-
sága és a cipő kényelmessége s most több. mint 
ötven év után, ha időváltozáskor sajogni kezd a 
lába, azt a tarlós ctpőt okolia. az tette tönkre 
a lábát. 

A szabók jóval kedvezőbb helyzetben vannak, 
mint a suszterek. Addig próbálgatják és szab-
dalják a ruhát, míg az vatahogv a testhez iga-
zodik. Ámbár, ha az első próbáláskor sok a 
korrigálni való, kevés kilátás van arra, hogy 
a ruha kifogástalanul sikerüljön 

Egy alkalommal egy híres pesti szahócégnek 
az utazója jött le Szegedre megrendeléseket gvüj-
teni. Nálam is megfordult és kierőszakolta, hogy 
csináltassak náluk egy öltözet ruhát. Aggodalmas-
kodtam, hogy hátha a ruha nem sikerül, bajos 
lesz azt Pestre küldözgetni igazítás végett. Moso-
lyoava nyugtatott meg: olyan eset még nem for-
dult elő nem azért fizetnek ők a szabásznak évi 
3000 forintot, hogv ez is előadhassa magát. Rá-
beszélőképessége nagyobb volt az én ellenálló-
képességemnél. megrendeltem a ruhát. Mikor meg-
érkerett és felpróbáltam, ugv állt rajtam, mintha 
vasvillával hányták volna rám s csak ugy vált 
vise'hetővé, hogv mikor alkalmilag Pestre mentem, 
ott üsgvel-bajjal reám igazították. 

A kalapra nézve tapasztalataim a háború óta 
sokat változtak Azelőtt el sem tudtam képzelni 
urí embert Habig, Ita. Borzalinó vagy legalább 
is Gyukits.kalap nélkül, anyagára nézve pedig 
nyúlszőr nélkül. A háboru megtanított arra, hogy 
a gvapjukalap nemcsak sokkal olcsóbb, de tar-
tósabb is és jobban megtartja a formáját, az eső 
sem árt neki. Hogv valamivel nehezebb, mint a 
nyúlszőr kalap, azt télen az ember fel sem veszi, 
nyáron meg ugv sem viselünk kalapot. 

VSRGB MIHÁLY 
Aradi ucca 4. 

SZEGED hatói-
írráTo«**' 

Telelön 11-69. 
Mindennemű kliléMni, Mlneq, M»U, 
ponwn. Idlnknrrt, haláM é» tenni» h6W, 

gyermek htoMk, tornaszereit 4 
g y á r i ék r o p k o p h a t ó k . 

KURUCSEV SÁNDOR 
d l v a t á r u h á z a az „Arany Haranghoz" 

Szeged, Széchenyi tér 14. ^ Telefon 

Legolcsóbb naptárait mellett: 
angol férfi és nöl szövetek, bársonyolt. 

sima és mlniás crep de etilnek, george.ttek, 
crep de sattnok, magyar gyártmányú sima és min-

tás müselymelt. Ágy- é s aszlalgarnlturák, 
átvettík, futó- és nagy szőnyegek. 

"Damasztok, vásznak, zeptjl-
rek nagy választékban 

kapöatólt. 

S z i g o r ú a n s z a b o t t á r a h ! S z i g o r ú a n s z a b o t t á r a h ? 

Aranyat — vasért 
vagy egy furcsa örökösödési fpisíória 
és f)árom Kiló arany 

tartozik, világos, hogy (A D é l m a g y a r o r s r i g m u n k a t á r s á t ó l ) 
A história módfelett érdekes. A néni meghalt, 
utána tekintélyes vagyon maradt és annak rend-
je-módja szerint jelentkeztek az örökösök. Az örö-
kösöknek rendszerint az a tulajdonságuk, hogy 
minél többet szeretnének örökölni. Arra még nem 
igen volt példa, hogy olyan örökös akadt volna, 
akinek nem kell a örökség. Most van ilyen is. 

Tehát a néni meghalt és sor került a va-
gyon felosztására. Sok hivatalos torturán megy 
ilyenkor keresztül az örökös. Fontos szerepe van 
a lellárbUtosnak. Ez a hivatalnok veszi lajstrom-
ba az örökhagyó ingóságait és ennek a lajtsrom-
nak alapján történik azután a javak szétosztása. 

A leltárbiztos megjelent és hozzáfogtak a va-
gyontárgyak leltározásához. Sok minden a nap-
fényre került, olyan dolgok is, amire nem számí-
tottak az örökösök. Teltek a rubrikák, feltárul-
tak a régi sublótok és a vitrinek kincse is glédába 
sorakoztak. A kincsek egyre sokasodtak, no még 
egy fiók hátra volt. 

Olyan volt, mint az Ezeregyéj meséiben 
— Sezám, sezám nyílj ki! A bűvös szavakra ki-

lárultak a termek ajtói tenger kincsek kápráz-
tatták el Ali Babát, pardon a lellirbistos és az 
örökösök szemét. 

Aranygyűrűk, kösöntyűk, fülbevalók és fearpe 
recek csillogtak a ládafia mélyén —, de mind-
egyik sebzetten, összetörten. Szakértő szemek 
»blindre« felbecsülték az aranyhalmot 

— Testvérek között is nyomhat vagy három 
kilót 1 — igy az egyik örökös. 

— No de ennyi tőrt aranyat egy rakáson! — 
csodálkoztak. 

Valakinek hirtelen eszébe jutott valami. 
— Ez még a háborús aranyat vasért akció ered-

ménye. Itt hagyták, azt sem tudták annak idején, 
hogy került i d e . . . 

— Már pedig nekünk az örökségnek ez a része 
nem eeli mondták ekkor az örökösök. Ha Dá-
rius kincsével érne fel, okkor sem vinnők el, 
Szegény néni haláláig őrizte, őrizze ezután most 
már az, aki arra legilletékesebb: a kincstár. 

A nótárius ur meghökkenve figyelt fel a sza-
vakra : 

— De kérem, három kiló arany, az rettenetes 
nagy összeg] Kérem szépen ennyi pénzt csak nem 
fognak eldobni maguktól a tisztelt örökösök! 

— De bizony eldobjuk, nekünk nincs erre az 
aranyra szükségünk. Tiltakozunk az ellen, hogy 
a leltárbizto« ur lajstromba vegye! 

— Kérem — vágott közbe a nótárius —, ez a 

kincs az örökséghez tartozik, világos, hogy a i 
örökösöké. 

— Nem örökség, adják oda, akinek akarják -», 
replikáztak vissza. Mi erre az örökségre a Ieg. 
határozottabban nem reflektálunk. 

A vita sokáig eihuzódott — eredmény nélkül* 
Az örökösökre váltig rá akarják tukmálni a 

három kiló aranyat, azok pedig hallani sem akar-
nak róla. 

— Az arany örökség nem a miénk! Az állam-
kincstárt illeti, tegyék birói letétbe, vagy csinál-
janak vele, amit akarnak I 

• 

Igy szól a furcsa örökösödési ügy. Három kiló 
arany nem kell a törvényes örökösöknek . . 

PANNÓNIA SZALLO 
BUDAPEST, VIJI., RAK0CZ1-UT 5. 

« S S 
Elsőrangú szálló. Az előkelő osaládok régi, jó-
hirnevü találkozóhelye a főváros központjában. 
A legmodernebb felszerelés és minden kénye-
lem. Fürdők. Hideg1 és meleg folyóvíz minden 

szobában. 23 

Nem fázik meg :»rnj«s 
platinán M e b U A l y h f t t hord. Kapható KELLER Irígíp 
VtlUUtnM, Szöged, Széchenyi tér 8. Telefon Aut. 18-68. 71o 

Értesítés I 
Felhívom a n. é közönség szíves Ügyei-

mét, hogy 

k i c s i n y b e n ! 
eladásra 

is berendezkedtem, Raktéron tartok min-
dennemű kölölt-, S2Övöttárut, legkitűnőbb 
gyártmányú selyem-, műselyem-, gyapjú-
harisnyát, férfi és női fehérneműt, nyak-
kendői stb. 

Áraim versenyképesek, meri minden! 
első kézből kapok. 

Kérem további szíves pártfogásukat 

KOCH IMRE 
kölfllt-, szövöttéru nagykereskedő, 

Tisza Lajos körút 57. sz. 
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A 95 éves Murka néni, 
aki ételt vitt be az aradi vár kazamatájába a vértanuknak 

és látta a husz éves Ferenc Józsefet 

Mag)*ar László 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Egyre fogynak, rendre költözködnek »a nagg idők 
tanúi«. Az utolsó negyvennyolcas honvéd koporsó-
jára már évekkel azelőtt ráhnzták a földet és ma 

már legfeljebb ha néhány 
nagyon öreg ember me-
'engcti szié'en az akkori 
dolgok halványuló, elmo-
sódó emlékeit. Néhány na. 
ggnn öreg ember, tul a 
a kilencvt ncn és közel a 
százhoz, aki akkortól ami-
kor Petőfi lángja licitet-
tc a sziveket, amikor Kos-
suth szava zengeti a ma-
f/yar levegőben, gyönge ka-
rú, hamvas nreu legényke, 
vagy leányka volt még és 

akivek emlékezetében ezekből a lázas hónapok-
ból csak néhány tarka, hiányos mozaik-töredék 
maradt meg. 

Csuda, hogy ez is megmaradt, hogg nem mos-
ta el ezt is ez a most múlt országrontó vérziva-
tar, amit világháború névvel könyvelt el a his-
tória. 

De már naqgon megfogyatkozott a számuk ezek-
nek a hajdani gyerekeknek is. Azt is, aki meg-
maradt közülük, talán csak azért tartogatta meg 
mostanáig az élet, hogy legyen, aki csudákat me-
séljen a mostani decemberek délutánjain, a szo-
morúan duruzsoló kályhák melegénél a régi, meg-
élt csudákról. 

Sehezen lehet megtalálni őket, mert hát a na-
gyon öreg ember már szivesebben elbújik va-
lami homályos sarokba, nehezére esik a beszéd 
Is, a nézés is ebben az idegenné változott érthe-
tetlen világban. De ha mégis előkerül egyik má-
sik, nincs mondanivalója semmi. A régen történt 
dolgok, a régen látott arcok kikoptak emlékeze-
téből, vagy pedifj nem is voltak ott soha, hiszen 
a zh>ataros Időkben a ngole tiz esztendős gyere-
keknek a békességes szobákban volt a helyük, 
legfeljebb a muskátlis ablakok mögül tcselked. 
hettek a halálba masírozó vörössapkások, vagy 
a bitók felé hajtott félistenek után. 

De akad ritkán olgan is, aki tágrapattant gye-

Novella 
a meg nem irt novelláról 

írta Sz. Sztgethy Vilmos 

Tikkadt nyár; levegő, fáradt álmok úszkáltak 
benne, de én voltam talán a legfáradtabb. A pót-
vizsga su ' v í >t' terhelten nem volt semmihez se 

kedvem. A bogarászást már 
resteltem, mert az kisebb 
fiúnak való; Kollarjts Gusz-
lit elküldték valahová vaká-
ciózni, ahol szigorúan vászól-
nak, ha nem ugy viseli ma-
gát, ahogyan muszáj, — a 
némettel kellett volna fog-
'alkoznom, hát Olvastam Jó-
k;ti(, tűnődtem a legközeleb-
bi novellámon. 

Egyet ugyanis már irtam. 
a megmaradt do'gozatfüzet 

kiszakított lapjain, ahogy a tanárok szokták a 
vakációban, amikor revideáltál; az irkákat. Meg-
ható történet volt, természetesen sok sze-elemmel, 
arra is emlékszem, hogy így kezdődött: 

»A családapa pedig a harmadik fogásnál 
poharát emelve ezeket mondta: 

— Gyermekeim, ha az Isten éltet, mához 
egy évre megtarthatjuk az esküvőt.« 
Akkor rpár megkaptam az Íróasztal egyik fiók-

ját, habár kulcs nélkül. Ott tartottam a diszkré-
tebb dolgaimat, kis könyvtáramat, amelynek mind 
a tiz kötetét átlag hetenként egyszer rendeztem, 
katalogizáltam, számozással láttam el. Fel se té-
teleztem volna, hogy más is benyúlhat ide, hi-
szen az Íróasztalhoz közeledni nem volt szabod. 
Azon nem dolgozott az apámon kivül más, ő is 
csak akkor, ha munkát hozott haza a hivatalból, 
vagy váltót irt alá. Azt is inkább másnak, mint 
magának. 

Az olvasásban gyakran megálltam, — az Arany-
ember volt soron vagy harmadszor — eltünőd-

Sr. Sugelhv Vilmos 

rekszemével látott, akit a véletlen tanúnak ren-
delt éppen a legnagyobb dolgokhoz... 

* 

fii Szegeden, a Zoltán-ucca 8. számú házának 
kicsiny szoba-konyhás lakásában egy elevenlclkü 
matróna. 

a kilencvenöt esztendős öreg Murka And 
rásné, 

aki a magyar szabadságharc legmegrázóbb feje-
zetének volt tanuja, aki az aradi vár börtönében 
beszélt a halálraítélt tizenhárommal, aki ráncos, 
pergamenné töpörödött arcán még ma is érzi Dam-
janics tábornok ciróffatását. Szinte csodálatos pon-
tossággal emlékszik vissza minden mozdulatra, min-
den szóra, csak a nevek mosódtak el emlékeze-
tében. Az arcok, a tekintetek elevenen élnek. 

Csudálkozva emeli rám mélyrehuzódoti szemét, 
mikor bekopogtatok az üveges konyhaajtón hoz-
zá. Aztán fürgén felemelkedik a törpe tűzhely 
me'lől és mosolyogva tipeg felém. Bántja, hogy 
a konyhában találom, de benn, a szobában, az 
egyetlen szobában hideg van, oda nem jut tüzre-
való, mert a melegség nagyon drága mostanában. 
Aztán hellyel kinál, elébem tol egy fehérre sú-
rolt hokkedlit, majd visszatclepszik a meleg tűz-
hely mellett kuporgó apró divány sarkába. 

— Nem tudok én sokat — szabadkozik ké-
sőbb —, hiszen egészen gyereklány voltam még 
akkor. De azért elmondom, amit láttam. 

öreges, halk hangja ugy duruzsol, mint a kály-
ha tüze. 

Gróf Forray aradi inspektoránál, Kajádu Ig-
nác tekintetes urnái volt kis pesztra abban az 
időben. Ott lakott, a város szivében. 

— Nem cseléd voltam kérem, csak barátságból 
voltam Karádyéknál, a gyerekek mellett Szinte 
odatartoztam a családhoz. Ez a Karádv Ignác 
nagy magyar volt, 

de sokszor láttam sírni, amikor vége lett 
a magyar világnak, amikor az udvarun 
kon bofozták véresre a fehérkabátosok 

a ml tisztjeinket, 
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A v i l á g h í r ű 

z 
személy- es teherautód 

és a 

M. klr . áll . Vas-, Acél- és Gépgyárak .-»onSMPKrXV— 
által gyártott, tehát 

magyar gyártmányú 
Mávag— 

Mercedes—BeRz 
teherautón, autúhuszok es 

különleges autók 
vezérképviselet? «9 eladási kfizpontja: 

MERCEDES- BENZ AUTOMOBIL R.-T. 
B u d a p e s t , IV. . V á e l n c c a 24. H2 

Körzetképviselet: Automobil eladási Vállalat | 
Szeged, Dugonics ucca 3. 

köztük azt a szép szál kapitányt is, aki sokszor 
ebédelt nálunk. Pedig még sirni sem volt sza-
bad azokban az időkben ..4 

— Hát igen, láttam a tizenhárom halálraítéltet 
az aradi vár kazamatájában. Benn voltam náluk, 
a gazdámat kisértem be kis ételes-kosárral. Ugy 
történt, hogy valami nagy ünnep közeledett, de 
arra már nem emlékszem, hogy milyen ünnep 
volt Talán húsvét? De nem, húsvét nem lehe-
tett, mert ez később történt. A gazdám bement 
az osztrák parancsnokhoz, valami generálishoz 
és engedélyt kért tőle, hogy az elfogott magyar 
lábornokoknak ételt küldhessen be az ünnepen. 
Az engedélyt nagvnebezen meg is kapta. Kará-
dv Ignác kosarakba rakatta az ételt, sült hust, 
gyümölcsöt, tésztát. A nagy kosarakat a cselédek 
vitték utána, én pedig a kis tésztás kosarat vit-
tem így mentünk be a várba. A tábornokok eggütt 
voltak valami nagy kazamatában. Kaqgon mert-
őrültek a gazdámnak. Leginkább arra a szakái, 
las tábornokra emlékszem közülük, ejnye, hogg 
is hívták? Damfanovics? Nem, Damjanics! A gaz-

tem a mesén, az alakokon s arra a bizonyos El-
zára gondoltam, akihez már egész kis kötet ver-
set irtam anélkül, hogy csak szót is váltottam 
volna vele. Egész komoly gondom volt, hogy a 
kötetet ki keílcne adni, a készülő irodalmi ese-
ményről hiradás is jelent meg az egyik buda-
pesti vicclap szerkesztői üzenetei között, ahol hang-
súlyozták, hogy »nagy érdeklődés előzi meg«. Az 
információ tőlem származott. 

Voltaképpen az előzte meg, hogy szekundát kap-
tam a németből s állítólag a pótvizsgára készül-
tem, bár akkorának tűnt fel az anyag s olyan 
misztikusnak minden, ami a germán irodalmat 
illette, hogy a szó teljes értelmében csak készülő-
dés maradt minden igyekezetem. 

A vers az más. Azzal kezdtem korán s az emii-
tett vicclap már közölte a dolgaimat. A kötetem 
megreklámozása jelentette a honoráriumot. Ezért 
óhajtottam áttérni a prózára, ahol nagyobbak a 
lehetőségek, bár megragadni az érvényesülés kő-
telét még nem tudtam. {Megnyugtatok mindenkit, 
hogy később sem tanultam meg.) 

Azonban hiába hömpölvgeltem magamban a no-
vellatémát, csak visszahúzott Jókai, meg Noémi, 
akit összezavartam Elzával. Életem legnagyobb 
titka ő még a mai napig is, amikor nagyon régen 
nincs az élők sorában. Szép fiatalasszony volt, 
amikor meghalt, a temetésén sem lehettem jelen, 
olyan messzire került 

Ültem a barackfa alatt, nem bántott a délutáni 
meleg, az jó volt hozzám mindig, el tudtam bo-
lyongani tüzében a szabadban is. Ma is köny-
nyebben esik kánikulában a munka, mint télen, 
akármilyen jól fűtött szobában. De akkor szeret-
tem nézni, hogyan táncol a hő a falon, jártam a 
folyó partján, ahol álmosan hömpölygött a viz 
és misztikusnak tetszett a trombitaszó, amelyet 
a hullámok közvetítetlek. Valahol a part mentén, 
szőlőskertek alján, most tanították trombitálni a 
katonákat, — Cz. főhadnagy ur, szolgálati övvel, 
amelyről hatalmas, lompos bojt csüggött alá, ide-
ges gyorsasággal végigsietett a parton, voltakép-
pen inspiciálni ment, de egyszerre eltűnt egy há-
zikóban. 

Tele voltam, jóhiszeműséggel, azért mikor sok-
kal később, családi dramoleitről beszéltek, amely-
ben a főhadnagy, meg a Telecskáné szerepelt, 
élénken találgatva, hogy ugyan hol találkozhat 
tak, hiszen kisvárosban olyan kevés erre az al-
kalom, — váratlanul közbeszóltam: 

— A folyóparton, két házzal innen a kis kocs-
mán, abban a házban. 

— Hát te azt honnan tudod? 
— Láttam, amikor a halászokat néztem. Az öreg 

Pájót, aki olyan gyönyörűen húzza ki a hálót, 
hogy ő teljesen hanvat dűlhet, azért a háló 
nem tér el az irányától, egyenes marad ilyenkor. 

Netti néni ugyan a legközelebbi időben egysze-
rűen adaptálta az én felfedezésemet, erősítette, 
hogy ő maga látta a szerelmes párt a tulajdon 
két szemével, aki nem hiszi, leskelődjék utána, 
— ami mind a belém helyezett bizalmat sugá-
rozta, a szavahihetőségemet. Akkor még nem tud-
tam ugyanis, hogy Netti néni épp ilyen készpénz-
nek fogad cl más mesét is. jött légyen az bár-
merről. 

A meleg hívott és csalt mindenhová, soha meg-
érteni nem tudtam az izzadókat, a pihegőket Pe-
dig az udvarunkon még szellőjárás se volt, a vi-
rággruppok közt gyümölcsöző barackfa is elvont 
valamit a levegőből, de mikor mindenfélénél kü-
lönb levegőben éltem akkor, Jókait olvasva és El-
zára gondolva 1 

A húgom egész kicsi lány volt, tiz éves mult, 
de olyan komoly apró korától fogva, mintha sose 
lett volna gyerek. Hozzám ragaszkodott a legjob-
ban, most is előjött valamerről a szobában, ahol 
hűvösen tartották, hozott egy zsámolyt, elébem 
ült s a térdemre hajtotta a fejét. 

— £n nem olvashatom azt, amit te? 
— Nem, kicsikém. Untatna, meg se értenéd. 
— Mikor olvashatom? 
— Magam adom a kezedbe, ha elérkezik 

az ideje. 
Arra elhallgatott, ott maradt ülve, cirógattam 

a haját. Azt hiszem, voltaképpen ezért jött, a köny-
vet csak kifogásnak emiitette. Unatkozott, nem 
tudott mit csinálni. Hat óra felé járt az idő, ami-
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Oámmal nagyon Jő barátságban voltak 

összeölelkeztek, megcsókolták egymás? 
és láttam, hogy a gazdám könnyezik. 

Az én arcomat is megsimogatta. 
— Csak nagyon rövid ideig maradhattak benn, 

mert az őrök nógatták őket kifelé. Kirakták a ko-
sarak tartalmát az asztalokra, elbúcsúztak a fog-
lyoktól és szomorúan mentek el a várból. 

— Aztán nem láttam őket többet, csak arra em-
lékszem még, hogy később egyszer a gazdám be-
húzódott a legbelső szobába és ott hangosan 
sirt Ezen a mpon végeztélki a vértanukat. 
Olyan furcsa nap volt. A városban fekete üve-
geket árultak, hogy az emberek azon nézhessék a 
napfogyatkozást. Az uccákon nem járhatott sen-
klsem. Mi gyerekek az udvaron voltunk, vizet ön-
töttünk valami dézsába és abba néztük, hogyan 
fogy el a nap. Ugy emlékszem, hogy egészen el-
sötétedett ... 

De van ezekből a napokból még egy szomorú 
emléke a kilencvenöt esztendős Murka András-
nénak Schlick generálisnak Forray gróf házá-
ban volt kvártélya, abban a házban, ahol Karády 
inspektor lakott. Ennek az ablakából nézte végig, 

hogynn égetik el nagy üstökben az oszt-
rák katonák a töméntelen sok Kossuth 

bankót. 

— Nagy fakanalakkal forgatták a pénzt az át-
tüzesedett üstökben. Mi, gyerekek a kerítés mögül 
néztük. A szél sokszor belekapott a bankókba és 
és a lángoló papírdarabokat fölvitte a levegőbe. 
Annyi töméntelen sok pénzt még sohasem lát-
tam, mint amennyit akkor elégettek a mi uc-
"ánkban. És a generális az ablakból nézte. 

Murka néni emlékszik Arad ágyúzására is. Ami-
kor beszél róla, ráncos arcán pajkos mosoly su-
han végig. 

— Nagyon csintalan, elcsen kislány voltam. A 
gazdám, valahányszor ágyúzni kezdtek, kocsin küld 
te ki a családját a tanyára. A kocsi mindig utra-
készen állt a ház előtt Az egyik napon nagyon 
ágyúzták a várost a várból A golyók leginkább 
a sürgönyhivatal házába vágódtak, még akkor 
is, amikor már felgyújtották a házat A mi há-
zunk is ott volt a közelében í n meg ott kódorog-
tam az uccán. Néztem az ágyúzást, meg u tüzet. 
Éppen a városháza előtt mentem el, amikor hal-
lom, hogy nagyon kiabálnak rám a nemzetőrök. 

— Hallod-e, le fruska — kiáltozták minden-
felől, — takarodj már innen, inert mindjárt agyon-
vág valamelyik golvót 

— De én csak nevettem rajtuk, nevettem, hogy 
féltenek Szépen lassan mentem odébb. Egyszer 
csak nagy csattanást hallok és amikor hátranézek, 
látom ára, hogy az egyik ágyúgolyó éppen ott 
vágódott bele a városháza falába, ahol az előbb 
álltam. Erre aztán csak megijedtem, hazaszalad-
tam és én is felkapaszkodtam a kocsira. 

Most azt kérdezem tőle, hogy mióta lakik Sze-
geden ? 

— Tizenhat éves lehetett, amikor férjhez ment. 
Murka András vette el, aki zenész volt a szín-
házban. Szegedre költöztek, a Felsővárosra. Ott 
laktak egészen a »nagy vizig«. amikor a Tisza 
elpusztította a várost Erre is jól emlékszik Biz-
tatták őket, hogy az uccájuk magasan fekszik, 
oda nem érhet él a viz. De egyszercsak, amint ke-
néznek, látják ám, hogy 

már víz alatt van az 9 uccájuk I*. 
« 

Volt már vagy nyofc gyerekük. Ugy vitték át az 

f l a a a A M U A N I V T'6T>1" m*ff , í r i é t «8? priktt-
M S S Z O E l j í O V n X kTn«ngyuIlóvBln»y 
rnirkta arany lOltOloUnl, mely kupi»« KELLEK 
i r í gép raktárában. Szeged, Széchenyi tér 8. Ant.: 18-«3. 71» 

Jubileumi értesítés! 
Üzletem negyedszázados fennállása alkalmába 

Wésan kSszCntAm Igen tisztelt vevőimet. 
K tSbb évtizedes hűsége« támon«tá«t otykép aka 

ron viszonozni, hogy f. |>ó 15-iöl 

iubileuml vásárt 
rendezek, 

,r.elynek keretén belül íöbb c i k k n e k ed-
digi olcaó sxaboíí drdt még lénye-
gesen leszállítom. 

túlzsúfolt raktáraimat, melyek üzletem külső 
méreielnél ará-?la'anul nagyobbak, ei alkalomma' 
leépíteni. - 2» 

EDÉNYc^RrtO 
* ttsz* uJas KttHuro* 

Uoll f i l l i j?r 23. 

apróságokat ölben a felsővárosi Rossztoronyba, 
ahol már sok menekült meghúzódott. Először az 
alsó szobában telepedtek le a sok siró, ijedt gye-
rekkel. De ide is utánuk jött a viz. Ugy Ömlött 

'be az ajtón, mintha mindent meg akart volna 
emészteni Fólmenekültek az emeletre Innen szál-
lította el az egész családot később Erdélyi Nád, 
a gazdag szegedi cigányprímás, kocsikon a Tisza 
töltésére, ahonnan azután hajóra szálltak és 
Orosházára mentek 

— Nagyon szépen fogadták a menekülteket Oros-
házán, elláttak bennünket mindennel. Három hétig 
voltunk itt, azután Aradra költözködtek Ott is 
szépen fogadtak. A főkapitány élelmet és ruhát 
gyűjtött a szegedi menekülteknek. Minden gyerek 
kapott jó, meleg ruhát. Húsvétkor még kalács, 
meg bor is jutott. Akkor jobban szerették egymást 
az emberek, mint most. De másmilyen is az aradi 
nép. Nem olyan, mint a szegedi. A szegedi vala-
hogy gögösebb, hidegebb. 

Tizennyolc esztendeig éltek Aradon, aztán vissza-
jöttek Szegedre. Az tira negyven esztendővel ez-
előtt halt meg és rájahagyta tizenhárom gyerekét-
Négy fiu volt köztük, a többi lány. A négy fiu 
közül már csak egy él, kettő most halt meg, nem-
rég. 

Az unokák, a dédunokák száma megszámlálha-
tatlanul sok. Van köztük ügyvéd, gyógyszerész 
telekkönywezető, fodrász. Az egyik meghalt fia 
szobrász volt. Három unokája Amerikában él. (Jk 
tartják el a nagyanyjukat. Minden hónapban kül-
denek néhány dollárt 

— Zenész volt az uram, de nem volt cigány. Csak 
félcigány volt fin meg félmngyar vagyok. Az anyám 
magyar lánv volt, az apám is magyar, csak szerb 
nevű. Mándicsnak hívták. A gyerekeim közül már 
csak az egyik fiam zenész. 

Utoljára megkérdezem tőle, nogv kiket látott « 
nagy emberek közül. 

— Láttam a királyt husz éves korában, Aradon, 
meg az amerikai császárt, Miksát, aki akkor tizen-
öt éves lehetett. Együtt voltak Aradon. De láttam 
egyszer Kossuth Ijijost is. Nagy ünnep volt ez. Az 
egész várost kivilágították, még a kis erdőt is. 
Nagyon szép ember volt Kossuth Lajos, mintha 
mo.it is magam előtt látnám. . . 

Elfogytak az emlékek. A kilencvenöt esztendős 
Murka néni elhallgat. Elrévedező tekintettel tapad 
a tűzhely ajtajához, amelynek nyilásain keresztül 
tréfás lángok játéka látszik. Talán a lángok játé-
kában keresi a régi, most már gyorsan halvá-
nyuló képek és arcok körvonalait 

Magyar László. 

kor átjött az egyik kis pajtása, utána nagyon sze-
lesen Nelli. S 

Nelli már tizennégy éves volt, erős fekete lány, 
aki után megfordultak az uccán. Teltek az ido-
mai, magosan karcsú a lábaszára, sokat csavar-
gott és ragaszkodott a húgomhoz, habár nem 
illettek össze. Szerette a fius játékokat, a babákat 
elsöpörte, mindig hangosan beszélt, mintha ki-
nyilatkoztatásokat tenne, sokszor már szóbaáll-
tak vele a bakatisztek is. akik sürün fölkeresték 
a családjukat. 

— Mit akar ez a Katóval? — idegeskedett az 
anyám. Zöld gyerek az hozzái 

A húgom azonban szerette, mint általában a kis 
lányok a nagyokat, azok közül választják az első 
ideáljukat, azok zsarnokoskodnak fölöttük, az ő 
szavuk a döntő mindenben. 

— A Nelli mondta, erősködött néha Kálónk, 
Az nagy lány és mindent tud. 

— Félek, hogy maholnap a kelleténél is töb-
bet, dörmögte az anyám. 

— Gyerünk sétálni a temetőbe, kezdte Nelli. 
Az anyámnak nem ••«olt ellenvetése, csak azt 

kötötte ki, hegy én is velük menjek. Hátha meg-
ijednek a gyerekek a hazatérő csordától, egyéb-
ként is jó, ha nagyobb fiu van a társaságban. 

Hagytam « gyerekeket ciőre, cn utánuk kul-
logtam a református temető felé. Nelli vet nem 
voltam különösebben beszédes viszonyban, azt hi-
szem, az zavart meg. hogy •udtam a korát s mégis 
nagy lánynak láttam. (Ámbár, édes Istenem, Elza 
még náláníl > nagyobb volt.) 

Most minden áron adta a természetrajongót, 
vadvirágot szedett az utón, de csak azért, hogy 
elmaradhasson a két kis ianytól. Ez sikerült is 
neki, egyszerre csak együtt mentünk. 

— Maga is szereti a Mrágot? — Kérdezte. 
— Szeretem. 
— Akkor miért nem szed^ 
— Sajnálom letépni. 
Igaz ni, az is távol taitott valamelyest Nelli-

től, hogy miker hozzánk jött. mindig rajtam volt 
a szeme. Akárhol ültem és akármikor pillantot-
tam fel. niíudio találkozott a f«V!«tetem az ő sö-

tétfekete, szúrós, nedvesen csillogó tekintetével, 
— Miért les engem ez a lány? Micsoda titko-

mat akarja megtudni? 
Az Elza-versekre gondoltam, amiket nem tar-

tottam az Íróasztal fiókjában, mert a véletlen 
tulon-tul leleplezhetett volna. Bár el voltam szán-
va rá, hogy nincs az a kinzási módszer, amellyel 
kivehetik belőlem a nevét. A tortura minden ne-
mét felsorakoztattam, tisztában is voltam velük, 
hiszen csak az imént olvastam el Marínelli Marinó 
mind az ötven füzelét, azokban pedig a velen-
cei ólomkamarákkal, meg a tüzes vasakkal igen 
alaposan foglalkoztak. 

Nagyon megdöbbentem hát, amikor azt kér-
dezte Nelli: 

— Igaz, hogy maga verseket ir? 
— Ki mondta? — riadtara fel. 
— Valaki olvasta a borbélynál a vicclapban a 

nevét. De nem tudta, hogy maga az! 
— Én vagyok. 
— fis mindig csak viccel? Amolyan másfélét 

nem ir? 
Ncrn akartam hazudni, viszont bántott, hogy 

mit kutakodik az életemben? Nem megmondtam, 
hogy sejt valamit? Még csak az kellene! Esetleg 
ismeri Elzát, találkozik vele. ha azok bejönnek a 
váiosba s elpletykál neki mindent. 

— Az irók mindig titokban tartják a dolgaikat, 
feleltem fontoskodva. 

Hogy mi lesz a nyilvánossággal? — akkor nem 
ju'ott az eszembe, azonban Nelli se vette észre. 

Benn járíun!- a temetőben, a két kis gverek 
leült a fűbe, ahol szitakötők röpködték őket kö-
rül, véget nem érő láncot fonlak a kutyatej szá-
rából, a nap lefelé haladt már. hogy elbúcsúz-
zon holnapra, még egyszer megcirógatta a bárány-
felhőket, »jók legyetek gyerekek, meg ne haragít-
satok azzal, hog> bepiszkoljátok magatokat sötét 
szűrére« , aztán a buzakereszteket kereste fel. mrg-. 
igé te nakik, hogy másnapra is tartogat erőt, le 
gyerek nyugodtak, meg fognak egészen érni, — 
futólag ránk is dobott egy kis sugarat, mondott 
valamit, de nem értettem meg. nyilván az volt, 
hogv: 

— Ti is! 
Nelli leült a padra és azzal a mozdulattal 

amit csak sokkal később értettem már, mikor 
nagyok kőzött iártam, — helyet mutatott maga 
mellett. 

— Mondja el nekem, engem ugy érdekel a t 
ilyen, hogyan kell verset irni? 

— Tudom is én, feleltem. Gyűn magától 
— Gondol akkor valakire? 
Nagyot nyeltem. 
— Gondolok mindenre, mert csak ugy lehet. 
Egészen közel volt hozzám, mintha aprókat csú-

szott volna, hogy csökkentse a távolságot 
— Irt maga lányhoz is verset? 
Nyakig pirultam, kalapált a szivem. 
— Ezt nem mondom meg, azért se mondom' 

meg. 
— Ne is mondja, tartsa meg magának. 
Feszült lett a hangulat, én egy vadvirágot tép-

destem, ő dúdolni kezdett, ami legbiztosabb jela 
az idegességnek, meg az időkitöltésnek, egyikünk 
se tudott mit mondani. 

— Gyerekek, hol vagytok? — kiáltottam a hú-
gomra. 

— Nézd, mekkora láncunk van már! — lelken-
dezett Még egyszer ekkorára csináljuk. 

— Mutasd t 
Kellett, hogy valamivel elfoglaljam magam. A 

gyerekek odaszaladtak, eldicsekedtek, de már men. 
tek Is vissza. Ez bizony egy percbe se tellett, bár 
mintha rendkívül hosszú volna az a perc, sose 
érne véget. 

A kezem ott pihent a pad támláján, egyszer 
csak rajta éreztem Nelliét. 

— Ne haragudjon, nem akartam megbántani! 
Nem mertem mozdulni, ő nem vette el a kezét, 
— Mondanék valamit, ha nem bánná. 
— Tessék. 
— Nézze, engem minden barátnőm bátyja te. 

gez, csak maga nem. Pedig nincs is akkora kü-
lönbség kőztünk! Akarod? 

— Akarom, feleltem rekedten, 
— Akkor: Te! 
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K o l e k l i v i z m u s l é l e k t a n i megvilágításban 
Irta dr. Rapaport Samu. 

Korunk egyik legszembetűnőbb karakterisztikon-
ja a jelszavaknak az az óriási tömege, amely az 
emberj élet minden megnyilatkozásában: a gaz-

dasági, politikai és művészeti 
életben egyformán felénk, 
árad. Az >uj pszichék«, a 
kollektív ember, a lelki kom-
plexum, mentalitás, ideoló-
gia, hogv néhányat emlitsik 
a legdivatosabbak közül, a 
társadalmi érintkezésnek cl 
maradliatat'an kísérői. A tár-
sadalmi jelenségekre figyelő 
szociológus és lélekkutató ok-

r kai kérdezheti, hogv a 
i szavadnak ebben a fétis sze-

rű imádatában a kiélésnek 
Dr. Rapapori Samu milyen terültére talált az 

ember? 
A nagy világháború, a vér és borzalom látásá-

ban kifáradt ember menekül ma mindentől, ami 
terhet jelent a számára, ami erőt és akarást kiván 
tőle. Az élet minden megnyilatkozásában benne 
van ez a menekülési vágy és ha ma azt látjuk, 
hogy a detektivregénvek, a sárga és kék kötésű 
olcsóságok milyen óriási tömegekben kelnek el, ak-
kor ez a jelenség kétséget kizáróan bizonyítja an-
nak az igazságát, hogy a ma embere fáradt és nem 
akar gondolkozni. E jelszavak tulajdonképen 
ugyanazt adják, amit a könnyű és limonádés re-
gények: a gondolkozástól való mentességet. Az cm. 
berek a társadalomban egy-egy könnyen odadobott 
jelszóval intéznek el ma elvi ellenléteket gyakran 
anélkül, hogy tudnák, hogy a ielszavak milyen ér-
telmet takarnak. 

A gazdasági életnek és a vele összefüggő súlyos 
problémáknak előrejutásával azt»k a jelszavak Is 
előtérbe kerültek, amelyek ezzel kapcsolatosak. A 
gazdasági termelésnek és az embernek az össze-
kapcsolása és a sorrendben az ok és okozati vi-
szony önkényes (felületes szemlé'eti) megkonstruá-
lása egy nagyon divatos jelszót teremtett: »a kol-
lektív ember« jelszavát. Akik e jelszót különös sze-
retettel jelszavukká fogadták és zászlójukra irták, 
azwknak fogalmazásában azt jelenti, hogy az em-
ber feladva egoizmusát és az egyéni versenyt, an-
nak tudatában találja meg örömös kiélését, hogy 
ó nem önmagáért van és nem önmagáért dolgo 
zik, hanem a nagy közösségért. 

Az emberi egoizmus feladásának mikéntjét azon-
ban nem tudják megmagyarázni a »kollektív em-
beri hirdetői. Ez az elgondolás az utópia terü-

Ugy beszélt tovább, mintha az előbb hagyta 
rolna »bba azt, amit mond. Állandóan pacskolta 
a kezemet s még közelebb húzódott. 

— Mert, tudod, én azt sose tudtam elképzelni, 
hogyan csinálják a verset és énhozzám még nem 
irt senki. A tisztek, akik a mamához járnak, azok 
nem foglalkoznak ilyesmivel, de meg németek is. 
A honvédeknél van egy hadnagy, arról mondják, 
hogy ir, de annak is olyan lányos neve van, hogy 
Fausztin. Hát ezért van. 

— Én most elbeszélést fogok írni, jelentettem 
ki elszántan.. 

— Jé, azt is tudsz? 
— Tudok. 
— Ja persze, neked könnvü! Lányról lesz* 
— Arról. 
— Szép? 
— Nagyon szép. 
— Igazi? 
— Ugyan! Én találom ki. 
— Hogy fogják hivni őtetí 
— Még nem határoztam. 
— Ha szeretsz, legyen Nelli. 
Hogy mondta? — Mért mondta? 
Ha szeretsz? 
Hát ki mondja, hogy szeretem? Egyáltalában 

szeretem-e? Aztán csak régóta, öntudatlanul, már 
aklcpr, amikor először nézett rám a nedves fe-
kete szemével, vagy most jött hirtelenül? 

Száz kérdés, ezer is, amire nincs felelet, mert 
van az ember életében idő, amikor nem meri 
ezeket feszegetni, bár sokkal okosabban tenné 
ha később sem feszegetné, legalább megmnrad-
nának érintetlen virágnak, aminek bimbóját kő 
rülgyöngyözi a harmat, hogy ne jusson hozzá 
semmi hervasztó. 

Mindössze az bántott, hogy megint belém lá-
tott, hiszen úgyis az volt a tervem, hogy a hős-
nőmet Nellínek fogják hivni. Már az uton elha-
tároztam, amikor a temető felé mentünk. 

— Megmutatod, ha kész? 
— Me* 

letére vezet és nem egyéb, mint megismétlése a 
legprimitívebb és infantilis állapotnak, az annyi-
szor visszasírt gyermekkornak, az emberiség gyer-
mekkorának, ami tor a természeti erők és az em-
beri ösztönök Rousseau által elgondolt szabad 
megnyilatkozásai nagyszerű és harmonikus társa-
dalmi közösséget alkottak. 

Ugy kulturhistóriailag, mint lélektanilag mind 
a két elgondolás könnyen megcáfolható A törté-
nelem tanúsága szerint az emberiség örökös harc-
ban állott. A lélektani kutatások pedig kétségtelen-
né tették, hogy a kultura és civilizáció máza alatt 
a ma embere is megőrizte még az ősi vadság ál-
lapotának beléje teremtett ösztönös adottságait 
és igy, amint azt Freud professzor nagyon sok 
munkájában bizonyította: az eredetileg szabad ja-
vaknak megszerzése, magántulajdonba vétele, a 
bírásnak telhetetlen szomjúsága őrök és változ-
hatatlan ösztönös szükségszerűségnek a következ-
ménye. 

Ma nem tudjuk még megmondani, hogy mi az 
élei eálja. Freud empirikusan eljutott az úgyne-
vezett »Lustprincip«-hez, vagyis hogy a gyönyörre 
való törekvés, az élvezeteknek megszerzése egyik 
legprímerebb adottsága az embernek és ez az 
adottság, amely az ősemberhez nagyon hasonló 
primitív gyerekben ma is világosan megnyilatkozik. 

A kollektív ember típusának elgondolói több bi-
zonyítékot hoznak fel állításuk igazolására. így töb-
bek közt azt, hogy korunk a gépek kora lévén, a 
a mindig nagyobb méretűvé való mechanizátódása 
a világnak, átalakítja az embert és a közösség egy-
szerű közkatonájává teszi. Hivatkozik arra, hogy 
ez az átalakulás megy végbe a művészetekben is 
és hogy egy kifejlődött kollektív műfaj érzékel-
teti a közösség gondolatát. Ugyanezt érzékelteti 
a ma kiváló színházaiban Relnhardtnál, TayroJf 
nál és Piscatornái előadott minden darab. Az egyes 
szinész, a sztár teljesen eltűnik és sikere abban 
nyilvánul meg, hogy miképen illeszkedik bele az 
egészbe, az együttesbe. 

Eltekintve attól, hogy. ez a valóságban nincs igy, 
mert a Darvas Lilik és a Thiemigek ugyanugy éhe-
zik Reinhardt-nál sztár voltuknak minden lehető-
ségéi: de ha még igy is volna, az se az ember 
kollektivizmusát bizonyítaná, hanem csupán azt, 
hogy a különböző sztár.kiskirályok helyét egyet-
len nagy és abszolutisztikusán uralkodó vezető 
foglalja el: Reinhardt és Piscator. Ez az argumen-
tum éppen nem az, amely az állitólagosan kifej-
lődő kollektív ember létét bizonyítja, hanem az 
autokrata törekvések diadalát. Ugyanugy könnyen 

Veresre verte a kezemet, ugy pacskolta, 
— Te leszel a legaranyosabb ember. Mikorára 

készül el? 
— Majd . . . majd. 
— Ugye, szeptemberben, vizsga után. 
Nagyot nyeltem, szárazat. 
— Akkor biztosan, de lehet, hogy előbb Is, 
. . . A novellából nem lett semmi, sőt kénytelen 

vagyok kijelenteni, hogy öem xs készült el soha. 
Valahogyan ugy volt, hogy nem mertem hozzá-
nyúlni, fájt az emléke, akkor nagyon fájt a nyár, 
amely néha olyan erősen érlel, hogy elperzsel 
útközben sok mindent. Egy hétbe sem tellett 
ugyanis — addig se láttam Nellit, de akkor hir-
telen elvitték messze vidékre, rokonokhoz, vi-
szont egy hadnagyot kitiltottak a családi ház-
ból. A kapitányok megmaradhattak, azok abban 
az időben öreg sarzsik voltak, í.yugdijra érettek, 
nem ugy, mint a hadnagyok, akik viszont a no-
vellák megírásában voltak járatlanok. 

A házban sokat beszéltek Nelliről, mint ál-
talában a városban. 

— Megmondtam én azt előre, — nyilatkozott 
az anyám. A szeme sem állt jól a fejib)ea. 

A csapást, ami égette a szivemet, az anyám 
tetézte, aki nyilván mégis csak belenyúlt a fió-
komba, amelyhez nem kaptam kulcsot. Amint 
azt már emiitettem. Egyszer nagyon komor volt, 
érdeklődött, hogy mennyire vagyok az anyaggal, 
majd hosszas hallgatás után, miközben derűt lát-
tam az arcán, egyszerre megszólalt: 

— A családapa pedig a harmadik nyaklevesnél 
pipaszárát emelve ezeket mondta: Gyermekem, ha 
az Isten éltet és mához egy hétre megbuksz a 
pótvizsgán, a suszteripar egy daliás inassal sza-
porodik. 

Nem értette senki, csak én. Jómagam pedig 
igen helyénvalónak találtam, hogy lehajtsam a 
fejemet és mélyen hallgassak. Most is tán csak 
azért mondom el, mert a temetőben jártam sze-
líd alkonyaton s nagyon belenéztem a búcsúzó 
naoba. 

j o 

felhozhatnók bizonyítékul a kollektivizmus kialaku-
lására azt a magyar történelemből nagyon ösmert 
tényt, hogy az abszolút királyság a renitenskedő és 
kiskirályoskodó főurak letörésével és engedelmes 
ségre való szorításával létesült. Ami pedig végül 
azt az állítást illeti, hogy a társadalmi élet leg-
pregnánsabb kifejezője, a politika, kollektív irány-
ba fejlődik, ennek megcáfolására azt hiszenv elég-
séges rámutatni a mai politikai életre, hogy a 
kü'önböző pártalakulások egyes politikai sztárok 
nak vetü'etel. 

A kollektív ember típusának elgondolói a legna 
gyobb hibát abban követik el, hogy ennek az em. 
bertipusnak kifejlődését a valóságos lehetőségek 
határán és magának az embernek adottságán kl 
vül keresik. A valóság ösmerésétől messze esnek 
a kollektív ember típusának elgondolói akkor, mi-
kor tétellé igyekeznek merevíteni azt az állításu-
kat, hogy a mások őrömének a tudata elégséges, 
hogy az ember a maga életét is teljessé, boldog-
gá tegve. Az ösztönös dolgokat sohasem lehet tu 
dalon keresztül igy elintézni és ahogyan az éhes 
ember nem lakhatik azzal a tudattal jól, hogy az 
embertársának van mit ennie, ugy a kollektív 
ember életének teljességéhez se lehet elegendő 
a mások élete teljességének a tudata. 

Az egyén boldogságához csak az egyénen keresz 
tüi vezet az ut és nem kétséges, hogy a Stephen 
sonok és az Edisonok, akik zsenialitásukkal a maguk 
életét dobták előre, az egoista törtetéseikben is fel 
mérhetetlen javakat adtak az emberiségnek. És ez 
a példa kétségtelenül rávilágít arra, hogy az em-
ber egoista — és az egész emberiség utjif nem 
kontrakarirozzák egymást és ¿ogy az összesség az 
egyén egoizmusában a saját maga boldogulásának 
nagyszerű és kiapadhatatlan erőforrását találhat-
ja meg. 

A közösségbe vaTő beolvadás szükségességét a 
lélekelemzés kezdettől fogva hangsúlyozta, csak-
hogy ezt a beolvadást nem külső kényszerekkel, 
egyik napról a másikra, varázsló módjára akarja 
megteremteni. Az emberi egoizmus kikapcsolása 
örök ábránd, mert az nem gazdasági produktum, 
hanem minden társadalmi organizációt megelőző 
születési adottság, mely minden időkben impul-
zív ereje volt az emberi életnek. Az egolzmusnak 
csak a beteges megnyilatkozásait kell orvosolni a 
nevelés megreformálásával, a valóságra való szok. 
tatással, a megvalósíthatatlannak harmőnikus el-
fogadni tudásával. És ami a legíontosabb; épen 
az emberi egoízmusra való utalással kell a neve-
lésnek megkísérelnie azt, hogy állandóan rávezesse 
a gyermeket annak a belátására, hogy a maga 
egoista törekvései ugy teljesednek a legjobban, ha 
a közösség érdekeivel párhuzamosan haladnak. 
Ilyen értelemben valósulhat csak meg a kollektív 
ember ideálja. 

Budapest s&fö?* Dunaparton 
UJ vezetés mellett ajánlja i 

Előkelő, patinás szállodájának gyönyörű szobáit 
a mai gazdasági viszonyoknak megfelelő polgári 

árakon: 
Egy ágyas uccai . . . . . P 10—lfí-ig 

udvari . . . . P 6—10-ig 
Két ágyas uccai dunaparti , P 24—tt)-íg 

P 20—24-ig 
• > udvari P 15—18-ig 

A Jobb szobák árai fttrdószobával értendók. 
Minden szobában hideg és melegvíz, telefon és rádió. 

É t t e r m i á r a k : 
Complet t r e g g e l i : kávé v. tea v. kakaó 

pcrv toiással, vajjal és jam-el . . , P 1 . 9 0 
Kitűnő ebéd v. vacsora menll . P 2.40 
Kltónő ebéd v. vacsora menü 

előétellel P 4.— 
Ezen lapra Dfiia№attfiMal a szobadraUbOI 

klflVn engedmény. 
Szobarendé lés lefle'OIea 2-3 nappal elttbb 

esarköx lendö. 

Bristol-szálloda szobáiból és terrasszáról a leggytfnyörübb 
kilátás nyílik a Danára és a budai hegyokro. 

„ V I C T O R I A " 
Koptala és Faipart Részvénytársaság 

KIsllsza ucca 6. 
Telefon r $ SUrcFdnyclm s 
11-35, 23—16. Vlclorla kaptafa. 

Guáríja a legdivatosabb 
kaptafákat, clpö- és csizma-sámfá-
kat, tasarkot, cipész-széket, vánvolú-, 
szabd- és térd-deszkát, esztergaárat. 
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SZEGED-CSONGRÁDI TAKARÉKPÉNZTÁR 
A L A P Í T V A 1 8 4 5 - B E N . 

!\z Intézet salát vagyona 4 és12 millió pengő. 
Saiát házai: 1 . SZÉKHÁZ: Széchenyi tér 7. é» Takaréktár ucca 5. 

2,. BÉRPALOTA: Takaréktár ucca S. és Horvóíh Mihály ucca Q. 
3. BÉRHÁZ: Széchenyi tér S. (volt Jerney-ház.) 

Betéteket magas kamattal gyümölcsöztél. 
Kölcsönöket folyósít bankszerű fedezettel, kedvező feltételekkel. 

^ASzeged-Csong^ jól Jövedelmez! Vásárlási az intézel közvelit. 

A közönség és az iparosság 
A közönség és az iparos közötti viszonyról kü-

lönösen most aktuális beszélni, amikor a kettőjük 
közti viszony mindinkább lazább lesz, amikor 
az iparos mind ritkábban tud kapcsolatot terem-
leni a közönséggel. 

Magyarországon az a helyzet, h>gy az iparos 
ínég mindég nem került számbeli arányával egyen-
súlyban álló helyzetbe. Ez az állapot Szegeden 
is, sőt talán itt fokozottabb mértékben is tapasz-
talható. Ennek oka pedig elsősorban is az iparos-
ságban magában keresendő és itt is — • vezér 
férfiakban. A külföld iparosai — elég csak Auszt-
riára hivatkozni — ma már, 1930-ban elérték azt 
a pozíciót, hogy mindenütt megbecsülik őket és 
számolnak velük. Nem egy ország van, amely-
ben a nemzet legerősebb tápköre, támasza a dol. 
gozó iparosság Az iparos ennek a pozíciónak 
megfelelően tud is értékes dolgokat felmutatni, 
mert a jelenlegi helyzete bizalmat önt belé a to-
vábbi munkára. 

Magyarországon koránlsincs az óriási számti ipa-
rosság ilyen irigylendő helyzetben. Hogy mást re 
említsek, a parlamenti képviselete sem kielégítő, 
a törvényhatósági bizottságokban ugyanez a hely-
zet országszerte Szegeden ezen a téren speciális 
viszonyok vannak. Vannak ugyan értékes emberek 
a vezetők között, de ezeknek keze kötve van. mert 
csal; azon az áron sikerült a vezetők közé küzdeniök 
magukat, hogy az iparosságnak a kormány felé 
adresszált panaszai előtt bedugják fülüket. 

Intenzív iparoséletnek látszik, ami van. lénye-
gileg azonban mégsem történik semmi, ami ar 
iparosság érdekeit szolgálná Vannak — tagadha-
tatlan — nagygyűléseink, ankétjaink, tanácskozá-
saink, amelyekről határozott javaslatok tömegé-
vel árasztjuk el az »illetékes fórumokat«. De ma 
már mindannyian tudjuk, még a javaslat elfoga-
dása előtt, hogy annak praklikus értéke: nulla. 
Rizrittsáaokat alakítunk minden alkalomkor, ezek 
a bizottságok pedig semmit se végeznek, mert 
megalakításuk után néhány héttel csendesen ki-
szenvednek. Most már annyi bizottság van, bogv 
föléjük egy ujabbat kellene rendelni, amelyik in 
téznék az ügyeiket . . Ezek a »harci eszközök« 
azonban, amelyeket .eddig az iparosság jónak itélt 
a kormányzat és másokkal vívott háborújában, 
sohasem értek semmit és ezután még ennél is 
kevesebb hatásuk lesz Mindenki tudja, hogy ezek 
a dolgok csak arra jók, hogy elodázzák a gerin-
ces állásfoglalást, végeredményben pedig az ipa-
rosság helyzete nem változik előnyösen, sőt. aki 
figyeli az eseményeket, az megmondhatja, hogy a 
magvai" iparosság helyzete napról-napra rosszab-
bodik. 

A mai helyzetnek az oka a vezetőkön kivöl 
«bban is keresendő, hogy a magyar iparosság-
nak nincs gyökere a közönségnél. Amig a külföldi 
iparosság igyekszik mindig közelebbi nevust meg-
teremteni a közqnséggel, addig nálunk ennek a 
fordítottja van meg De a külföldi, angol, fran-
cia, svájci, német, belga, svéd iparos olyan est-
közökkei dolgozik, amelyek a cél elérésére egye-
dül használhatók. Fzek az iparosok, amellett, hogy 
tényleg kiváló iparosok, kulturemberek is egyúttal 
és nem szégyenük, ha néha-néha elolvasnak e l -
könyvel. Tevékenységük nem inerül ki abban, hogy 
minden este megisszák a háromdecijüket és néha-
néha rábólintanak egy határozati javaslatra Erős, 
harcos emberek ezek. akiknek ereje kulturáltsá-
gukban, intelligenciájukban van. £s közönségük 
épen emiatt érdeklődést mulat irányukban és ez-
zel elérték azt, hogy nem állanak elszigetelten, 
meg nem értetlen a nemzet testében, mint a ma-
gyar iparosság áll. E* « ¿ó taktika: rokonszenvet 

ébreszteni az iparosügyek iránt ott, ahol a leg-
könnyebben meg lehet azt szerezni, a közönség-
nél. De ezzel csak ugy lehet célt elérni, ha a ma-
gyar iparos igyekszik azt a nívót elérni, ahol a 
külföldi áll. Ne merüljön ki az iparosmüvelt-
ség abban, hogy el tudja végezni a munkáját, 
hanem menjen ennél tovább és tanúsítson érdek-
lődést az iparosérdekek iránt is. A magyar ipa-
rosság csak a müveit középosztályra számithat, 
ha érdekei megóvásáról van szó. Az iparosvezé 
rek tehát ébredjenek föl és adják ki a jelszót: 
tessék szimpátiát kelteni a közönségnél az Iparos 
ság iránt. tessék nagytakarítást tartani először 
belül, mert amíg ez nem történik meg, addig 

a közönség — és joggal — vállrándítással és le-
nézéssel fog napirendre térni fölöttünk. Kell, hogy 
lássák azt, hogy az iparos nem »politizáló csiz-
madia«, aki ha fel is szólal valahol, derűt keltj 
Kell, hogy észrevegyék, hogv az iparosságban mér_ 
hetetlen értékek vannak felhalmozva, hogy erő 
van ott, ahol ennyi ember küzd a közős célérti 
Tessék kulturált iparosokat nevelni, akik maid 
meg tudnak felelni a követelményeknek. 

Ez az idő az, amikor szükség van a refor-
mokra, mert ha az iparosság elveszti ezt a nagy 
játszmát is, nem számithat arra. hogy valaha is 
talpraáll. 

Keck Lajos szabómester. 

Hegedűs Gyula 
Rabonásan hisszük magunkról, hogy csak te-

metni tudunk szépen, hogy csak akkor fedezzük 
fel valakiben az értéket, amikor már eltűnt kö-
zülünk, amikor már veszélytelenné vált az élőkre, 
amikor már nem zavarhatja senkinek a köreit, 
a céljait, az érdekeit. Tudjuk, hogy gyalázatos 
«z a szokás, de azt hisszük, hogy velünk született, 
kiküszöbölhetetlen valami és csak bátortalanul 
viaskodunk ellene. Nem tudjuk dicsérni az ele-
venekei, csak az élőkről hallgatunk el mindent, 
amit pedig mindennap hirdetnünk kellene ennek 
az önző. az igazi értékek becsülésétől elszokott 
és felejteni gyorsan tudó generációnak-

Mit ér az, ha a magyar múlt szinész-nagylai-
ról csal: kedves aoróságok. tréfák maradnak fenn? 
F.zekből nem épülhetnek, nem tanulhatnak az utó-
dok. A magyar színészet történelmével foglalkozó 
munkák lapjain csak száraz, lekszikónszerű ada-
tok találhatók, amelyeken az elmúlt élet szaga 
nem érzik. Ennek az a magyarázata, hogy azok, 
akik ezeket az adatokat leírták, többnyire kor-
'.ársnk voltak és nem voltak jobbak a mostaniak-
nál. A kritika mindig jobban megbecsülte a szí-
nész munkáját, ezekből a megmaradt Írásokból 
valamit mégis csak megőriztek a régi nagy szí-
nészek eleven értékeibői. Beöthy László most is 
nagyszerű munkát végez, legújabb írásait min-
den mai színésznek olvasnia, ismernie kellene, 
csak az a kár, hogy őt is elragadja néha az idő 
rohanása. Kritikáiban nagyon kevés szó jut a 
színészek számára. Pedig Beöthy lenne a leghiva-
tottabb színész-tanitő. Nem kívánhatja senki, hogy 
a színpadi irodalom rövidüljön meg a színészek 
kedvéért, de jogos a kívánság, hogyha már olyan 
tág tér jut a daraboknak, az íróknak, jusson néha 
eg;. etlen rövid mondatnál több a színészek mun-
kájának is. Mert ez a munka igen gyakran meg-
érdemelne bővebb ismertetést, részletesebb mél-
tatást. kritikát is. 

Hegedű* Gyulára gondolok most, a magyar szín-
művészeinek erre a markáns megnyilatkozásu, ha-
talmas értékére. Ezt az értéket mi, a kortársak jól 
ismerjük, mert érzékelhetjük minden egyes alka-
kalommal. de kérdem, mi lesz ebből a ragyogó 
példából, ha elmúlik fölöttünk az idő és a muló 
időben eltününk mi is, a kortársak, Hegedűs Gyu-
lával együtt? Bizonyára lesznek, akik felvetik a 
kérdést- Milyen is volt mint szinész, miben nyí-
lakozott meg nagysága, művészete? A fennma-
radó apróságok, anekdoták kielégítő választ ezek-
re a kérdésekre nem adhatnak, de nem nyújthat-
nak kellő világosságot a mai elragadtatott kri-
tikák pompás jelzői sem, mert csak mi tudjuk, 
mí a fizikai, a reális értéke a ráillesztett »monu-
mentális«, kimerithetetlenül változatos« jelzőknek. 
Csak mi, a kortársak érezzük valóságnak ezek 

mögött a jelzők mögött magát a művészt, Hegedűs 
Gyulát. 

Valamikor régen, naiv hittel, fiatalos lelkese-
déssel irtam egy könyvet arról, hogy jő szinész 
csak jó ember lehet. Ma már tudom, hogy ez a 
szent igazságnak hitt tétel erősen vitatható, azóta 
meggyőzött az élet, hogy a rossz ember is lehet 
jó szinész, de azért ma is állitom. hogy a jő 
színész, ha mint ember is jó, több, nagyohb 
valami megmérhetetlen különbséggel a többinél 
Hegedűs Gyula igaz emberi színészetének az em-
beri méltósága, az emberi jósága a kerete. Ebben 
a keretben érzékeltetheti csak olyan igaz művészet-
tel az embert minden fájdalmában, szenvedésé-
ben, örömében, bánatában. Hegedűs Gyula mindig 
ember, a festékszag egyetlen szerepében sem érez-
hető rajta. 

Legutóbb két szerepben láttam egymásután, két 
különböző formában. A jó tündér Spórumában 
és a Feketeszáru cseresznye Dusánjában 

A Spórumban a mai modern élet egyik úgyne-
vezett szomoru-komikus figuráját állitja elénk A 
szerző gyönyörű elképzelését realizálta Hegedűs 
Gyula ezzel az alakításával, élővé tette Molnár 
Ferenc darabját. Ahogyan ez a Spórum él irodája 
ürességében egyetlen kincsével, a szakállával, aho-
gyan végigsimít szakállán, egyetlen mozdulatával 
valószínűsíti az elképzelt alakot. Kómikumán ke-
resztül éreztette a legfájdalmasabb emberi vergő-
dést. Minden, amit tett, amit mondott, mélysége-
sen emberi volt és egyetlen pillanatra sem lehet 
különvá'asztani Spórumot a színésztől és a színészt 
Hegedűs Gyulától. 

És a másik alakítása: Dusán, a nemes veretű, 
igazi férfi. Milyen lélekemelő szinészprodukciő volt 
ez is. Milyen emberien magasztos a pillanat, ami-
kor a második felvonásban Dusán egyetlen tekin-
tettel érezteti, hogy az elejtett szavakból megsejt 
mindent. Ez az egv tekintet minden szónál többet 
mond és szebben beszél. Azután a harmadik fel-
vonásban, amikor már tud mindent, de még ügyel 
a magára parancsolt férfiasságra, hogy azután 
odazuhanjon a bőröndre a legmegrázóbb, leg-
tragikusabb zuhanással. Milyen kár, hogy nem 
lehet ezeket a nagyszerű momentumokat lerögzí-
teni, megmenteni a mindenkori színjátszók oku-
lására. 

Az embernek sok oltár előtt kell letérdepelnie, 
hogy megsejthesse az Istent Sokat kell térdelnie 
különböző oltárok előft a jő színésznek is. hogy 
megnyíljon előtte az emberi lélek rejtelmeinek 
zára, hogy megismerhesse és megszólaltathassa 
igaz hangon, emberi szavakkal az embert. He-
gedűs Gyula művészete magasztos oltár lehet min-
den színjátszó számára. 

Faragó ödön. 



1930 december 25. 3» 

A leány, a vak, 
a gyilkos és a gyermek 

(Uj típusok bontakoztak ki az utóbbi évek 
káoszából. A régiek, a jóviálisak, kedvesek, 
akikről annyi charme-al irtak a békeidők 
feljegyzői, ma már eltűntek, vagy — átala-
kultak. Más tipusok kerültek felszinre: érde-
kesebbek, véresebbek, reálisabbak, a kornak 
teljesen megfelelőek. Itt élnek közöttünk, 
itt morzsolják le szörnyű életük nap-szemeit, 

1 kétségbeesve, sirva, remélve. Sokszor észre 
sem vesszük őket, (és ez is egyik tragédiájuk) 
mert hasonlatosak hozzánk, a különbség csak 
az, hogy lelkük mélyén szörnyű korokozó 
huzodott meg és gátlásaik olyan irányúak, 
amelyek típusokká tettek őket. Néhány ilyen 
dominius alakot: az öngyilkos fiatal lányt, 
az éhező koldus apát, a gyilkos fiatalem-
bert és a züllött, de kenyérkereső gyermeket 
állítom elő.) 

Fiatal — tatán tizennyolc esztendős —, szép-
Haja természetes szőke, ha nevet (ritkán nevet) 
ép, erős, hófehér fogak buggyanak elő. Jól öltö-
zik, mert szeret jól öltözni és tudja, hogy az ele-
gáns ruha nélkül nem tarthat számot arra, hogy 
megforduljanak utána az emberek. Pedig ezt min-
dennél footosabbnak tartja. Ez önt bele önbizal-
mat és ez létének alapja. Nemrégiben meg akart 
halni. Annyira kívánta a megsemmisülést, hogy 
nem elégedett meg a sablónos öngyilkossági for-
mákkal, hanem mielőtt bevette volna a mérget, 
előbb fölvágta karján az ereit. Sokáig figyelte a 
piros metszésből kibugyborékoló vért, hallgatta 
szive elhaló dobbanását... mégsem sikerült meg-
halnia. A kotnyeles orvosok életre támasztották. 
Azóta felfedezte, hogy egy divatos bunda a ha-
lálnál is szebb és használhatóbb. Özvegy anyjával 
él együtt egy kis külvárosi lakásban. Itt találkoz-
tunlc. 

— Hány éves? 
— Tizennyolc leszek.. * 
— Mivel foglalkozik? 
— Mivel? (Jellemző mozdulat). Semmivel. 
— Szóval okosan él... De a múltkor meg akart 

halni.. 
— Igen. Tudja, nem tudom mi történt velem. 

Kívántam a halált, oly erősen, ahomi még soha 
semmit se kívántam. (Egyszerűen.') Meg akartam 
halni. Pasz. 

— Először életében? 
— Nem... Nagyon sokszor gondoltam a ha-

lálra. Volt idő, amikor minden este azzal a gon-
dolattal feküdtem le, hogy jó volna reggel nem 
kelni fel többé. Elgondoltam, hogy majd mit fog-
nak irni rólam az újságban... Azt fogják írni, 
hogy szép fiatal lány volt... Akik olvassák, saj-
nálkoznak majd. Ez jó érzés volt. 

— De ez nem volt komoly... 
— Nem volt komoly?... Annyira komoly volt, 

hogy tutajdonképen minden ilyen alkalomkor: meg-
öltem maqam... 

— Ez érdekes. Hogyan? 
— Az apámnak volt egy revolvere. Ezt ellop-

tam tőle és minden este magammal vittem az ágy-

mmmmmmmmmammmm. 

ba. Szorongattam a párnám alatt, tapogattam a 
csővét, ravaszát... Jaj, de jó volna meghalni, 
mondogattam. Elképzeltem, hogy a dörrenésre 
hogy ugranának fel ágyukból a szüleim. Először 
nem tudnák mi történt, azután megpillantanák a 
halotthalvány arcomat. Óriási jajveszékelés követ-
kezett volna. Az anyám rámborult volna: Jaj édes 
kislányom, miért tetted? Hát nem voltunk jók 
hozzád? Hát nem szerettünk, nem jártunk a ked-
vedbenf Az apám hangtalanul sírdogált volna 
az ágy lábánál. £n pedig az egészet, valamilyen 
módon végignéztem és végighallgattam volna. Ezek-
re gondoltam, amikor kezemben volt a töltött re-
volver. Titokban a halántékomhoz szorítottam a 
fegyver csővét. Átéltem mindazt, amit egy öngyil-
kos közvetlenül a halál előtt átél, csak épen 
az hiányzott, hogy tényleg eldördüljön a revolver 
és a golyó beleszaladjon a fejembe, vagy a szi-
vembe 

— Hány éves volt ekkor? 
— Tizenhárom, tizennégy, tizenöt. 
— És miért akart meghalni? 
— fíyerekségek. Nem akarták megengedni, hogy 

tizcentis cipősarkot viseljek... Nem engedték, hogy 
rövidre vágassam a hajamat. Észrevették, hogy 
ruzsozom a számat és megpofoztak.. • Egy ko-
sarat kellett végigvinnem a korzón. Az apám az 
ideálom előtt Összeszidott... Éjfélkor iöttem ha-
za... Volt okom bőven... Ugye? 

— Ezek tényleg súlyos okok... De... 
— Igen, erre később magam is rájöttem. Azután 

meghalt az apám és én azt csinálhattam, amit 
épen akartam. Az anyámnak soha egyetlen ellen-
vetése nem volt. 

— És mégis meg akart halni a múltkor. 
— ő, annak más oka volt! 
— Szerelem? 
— AJ (ezt őszintén mondta., 
— Anyagiak? 
— Talán az sem... Untam ezt a vacak életet. 

Untam az arcomat, az alakomat, a lábamat. Un-
tam magamat... Minden reggel ugyanazt az ar-
cot kipuderozni, ruzsozni, ugyanazokkal a mozdu-
latokkal felöltözni, fejembe nyomni a sapkát és 
kimenni az nceára... Nem tudom, hogy megért-e, 
de én ezt borzalmának találtam. 

— És ugy gondolt segíteni, hogy megöli ma-
gát? 

— Igen. Szereztem mérget. Ugy gondoltam, hogy 
ez kevés lesz a halálhoz, azért elhatároztam, 
hony még az ereimet is felvágom. Ezek a teri>ez-
getések nagyon szépek voltak. Ezekben a napokban 
megbocsátottam magamnak, mert tudtam, hogy 
ugy sem tart soká. 

— Egy pillanatig se ijedt meg? 
— Nem. Amikor bevettem a mérget és elővet-

tem a borotvát, ezt mondogattam magamban: jaj 
de jó lesz meghalni, jaj de jó lesz meghalni... 

— Mit gondolt akkor, amikor megtudta, hogy 
nem fog mégsem meghalnif 

— Egy kicsit örültem, utána azt gondoltam, hogy 
újra ál kell majd esnem az egész eseten.., 

2. 
Vak. Egy kis lány vezett kezénél fogva. Fején 

háborús hósapka van. Kopott, rongyos télikabá-
tot, bakancsot hord. Ápolatlan bajusza majdnem az 
alsó ajkáig lóg. Kezében a fejes bot. Két karját 
oldalt kinyújtja, a vakok jellemző mozdulatával 
keresi a széket. Alig ül le, félig ül, félig áll. A 
kislány a beszélgetés alatt csodálkozva figyeli 
az apját. Mintha még sohse látta volna. A kis* 
lány arca a hidegtől elkékült. Raita is. apján H 
szürke sál van 

— Hónapok óta éhezünk kérem, nincs senki, 
aki segítene rajtunk. 

— Nem keres semmit? Miből tartja fenn csa-
ládját? 

— Koldulunk... Azelőtt újságot hordtam ki, 
de most már hónapok óta nem birok járni. In-
kább csak fekszem az ágyban. 

— Mi a betegsége? 
— A vesém, meg a gyomrom fáj. 
— Mióta vak? 
— ötven esztendeje kérem. Most 54 éves va-

gyok. (Hát nem 100?) Négy éves koromban kez-
dett sorvadni a szemem, aztán hamarosan mea-
vakultam... 

— Mindég újságot árult? 
— Legtöbbnyire. Utóbb már mindég 
— Mikor nősült meg? 
— Néhány éve. 
— Ilátiy gyermeke van? 
— Három. Ez itt (rámutat a kislányra, aki egy 

pillantásra le nem venné apjáról a szeméti tiz 
évse, a másik négy, a harmadik őt..4 

— Felesége hol van most? 
— Otthon fekszik betegen. Megoperálták. 0 is 

mindig betegeskedett. A multkorában ment az 
nccán a legkisebbik gyerekkel, aztán összeesett-
Ügy hozták- haza. Én aztán bevittem a klini-
kára, ahol megoperálták. 

— Maga mit csinált addia otthon a gyerekei-
vel? 

— Éheztünk. (Sir. A kislány minden megható-
dás nélkül nézi az apja könnyeit. Nem újság 
számára.) Mit csináltunk volna? Olyan életet 
élünk kérem .. (Nem tud ¡a folytatni a sírástól.) 

— De most már meggyógyul a felesége? 
— Dehogy gyógyul meg. Kértem a klinikán 

a professzor urat. hogy tartsa ott, mert még min-
dég beteg, ne küldje haza. Mit tudok én otthon 
csinálni vele. Azt mondták, hogy nem lehet, mert 
nines hely. Hazaküldték. Most kelten fek-
szünk... (Ujabb sírás. ) 

— Hol lakik? 
— A Délibáb-uccában. (Egyszerűen mondja, 

nem tudja, hogy mi jelentősége van ennek a 
szónak: délibáb.) Egy pinceknnyhóban... 

— Kell fizetnie házbért? 
— Kell bizony. De még mennyire követelik! 
— Mennyit fizet? 
— Hét pengőt egy hónapra. (Magyarázóiéig hoz-

záteszi) a tizenhetes alapon lakom... (Kezével 
megtörli szemét, szétsimilja a bajuszát,. a hó-
sapkát megigazítja. Még szeretne valamit mon-
dani. mert érzi, hogy ez a heszélaetés nem fe-
jezi ki teljesen a helyzetét, nem tűnik ki belőle 
eléggé, hogy mi az: vak, beteg embernek pinre-
knnyhóban lakni, operált, nyönő feleséggel, há-
rom apró gyerekkel, kenyér nélkül, fa nélkül, re-
mény nélkül, télvíz idején.) 

— Itt az irás a feleségem betegségéről. A kii-

$ > 
I 
> 

i 
I 
I 
I » 
I 
I 
> 

I 

Ha 

00 
00 ClJJtDUU 

védjegyű 

íaíai bauxiíceineniiel 
dolgosunk. 

Vértes Szénkereskedelmi Telefon 

Részvénytársaság Szeged. ^ 
Kérten résxleíes felvlldgosiiást és árafdnlaíott 



D P J . V U.Y VRORS'AAÍ. 19JU der-pnibT 25. 

nikrf* kaptam. (Ügyetlenül keresgél a *sebében. 
Többször mellényül, végre kihúz két papirt. A 
kislány segit kikeresni az iaazit: Ez az, tessék 
átolvasni.. .> 

— Itt a klinika igazolja, hogy a maga felesége 
súlyos műtéten esett keresztül... 

— Ugye? (diadalmasan) Nem hazudtam.. .Ilyen 
helyzetben vagyunk kérem... (Megint elsírja ma-
gót, bajuszánál kezére esnek a könnycseppek. Fel' 
tmeli a fejét, szemüregét a mennyezet felé for-
dítja is ngy mondja a vak, mintha látna.) 

— Csak az Isten segíthet rajtunk.,» (A kis-
lány közönyös. Ezt is már sokat hallotta. Gyen-
géden megfogja aoia kezét és elcsoszoonak mind-
ketten.) 

3. 
Eris, hatalmas fiatalember. Magassága ¡19. Sú-

lya: 90 kilogram. Szóké haja a szemébe hull... 
Kis tokája van. Jó modorú, bohém természetű. 
Szereti a nőket, az italt, a kártyát. Széthámos. 
Volt már pap, szektórius szónok, iró, napszá-
mos, politikai agitátor, tisztviselő, egyetemista, ügy-
nők, színész, csak még becsületes ember nem 
volt soha. Rengeteget lopott, csalt, sikkasztott. 
Többszfir lebukott, börtönben ült, de mindég, el-
pusztíthatatlan bohémiával lerázta magáról a kel-
lemetlen emlékeket. Minden börtönből főnixként 
kelt ki és belevágta magát az életbe. Intelligens 
ember. Szabatosan beszél, gondosan Ügyel arra, 
hogy sokat ne mondjon. Ugy beszél, mintha a 
vizsgálóbíró, vagy a törvényszék előtt állana. Leg-
utóbb elkövette a lehető legnagyobb bünt: em-
bert öli, előre megfontolt szándékkal. 

— Korát 
— 1900-ban születtem'., 
— Szülei* 
— Már nem étnek, hála Istennek.. . 
— Mért mondja azt, hogy hála Istennek? Más 

ember örül, ha még élnek a szülei.,. 
— Jobb nekik így... És nekem Is könnyebb 
— Volt már büntetve? 
— Büntetve. Kémlelve néz, hogy mennyit tud-

nak röla. Töpreng, hogy bevalljq-t. vagy elta-
gadja. De hátha itt fekszik az »erkölcsi bi-
zonylat« Voltam.,. 

— Hányszor? 
— Sokszor. 
— Ml miatt* 
— Mindig nő miatt 
— Nem ugy értettem. Mit követett el* 
— F.lsőizben loptam Másodszor sikkasztottam. 

Kztán volt egy családi ügyem, aztán ujra lop-
tam. Később kifosztottam egy nöt. A többire már 
r>em emlékszem. 

— Miért tette mindezt? 
— .4 kényszerítő körülmények hatása ahlt. 

első botlásom után at emberek kiközösítettek ma-
fukból. Már mindegy volt. 

— Nem akart soha becsületes tenni? 
— De igen. Mindig vágyódtam rá. 
— Hát akkor? 
— Azt hiszem, benne van a vtrrmben is egy 

kissé •.. Néha ugy érzem, hogy született bünö. 
rS vagyok.., 

— Mivel szeret foglalkozni? 
— Eteken kivül: semmivel, vagy versírással-

Költő vagyok. Verseket irok. Jó verseket. >F.z a 
merészség tényleg költői vonás. 

— Ki mondta, hogy jó verseket ir? 
— Nagy trók állapították meg. Miért mondták 

volna, ha nem Igaz? Novellákat It szoktam Ír-
ni, sőt van egy regényem is... 

— Mi a célja vele? 
— Szeretném kiadni. Föltétlenül sikere volna, 

már csak a szerzőjére való tekintettel is. 
— Volt-e valaha rendes foglalkozása? 
— Volt. De mindig rövid ideig. Hamar bele-

untam a dolgokba. Nem nekem való.,. Nekem 
valami más kellett mindég. Szerettem jól enni, 
mindig szerettem mulatni, autózni, jót öltözködni. 

— Sohse akart megtérni? 
— Akartam. Épen a legutóbbi esetem előtt. Na-

gyon, nagyon becsületes ember szerettem volna 
lenni. Olyan, akit példaképül állítanak mások eli... 
Talán et noli a baj, hogy egyszerre túlságosan 
becsületes akartam lenni. Az ilyen mindig meg-
bosszulja magái.. J 

— Ha egyszer ni iletre kelhet, fiogv fog hozzá-
fogni? 

— Ez oly távot van mig. Talán akkor 'őszintén 
becsületes leszek. De ez nem biztos. Észrevettem, 
hogy működnek bennem akaratoktól független erők 
1». Ezek ellen nem Indok küzdeni. 

— Mt a vélemény* arról az emberről, aki jó? 
— Ha van ilyen, akkor az c világ legnyugodtabb 

embere ,. 
— Volt már boldog? 
— Nem. Voltak pillanataim, amelyek hasonlí-

tottak a boldog álllapothoi, de etek — csak pil-
lanatok voltak.., 

— Mit szeretne leninkébb. ha módjában állana 
megtenni? 

— Elsősorban is szeretném, ha... De erről nem 
beszélek... Szeretném, ha olyan ember lehetnék, 
aki nyugodtan hajtja álomra a fejit. At( hiszem, 
as a legjobb dolog a világon. (Bestid közben 
többszőr, idegesen oigigsimitja a haját. Keze erős. 
eres férfikéz... Iszonyú kéz. Saját Hete van: füg-
getlenül 9 fejlői lop, csal, rabol is öl. És ez a 
kii ugyanaz, amelyik ivekkel ezelőtt boldogan 
kapaszkodott ez anya szoknyájába.) 

í . 
(Talán hét, talán nyolc esztendős lehet. Alakra: 

vézna gyerek, arcra: komoly öregember. Homlokán 
gondok szántottak végig, itt-ott barázdát tehet 
felfedezni a gyermek-homlokon. Rendelkezik mind-
azzal a finesszel, kitartással, amelyik szükséges 
a kenyérkeresethez. De nem tudja letagadni, hogy 
gyerek, bárhogy szeretne is menekülni már öröm-
telen, játéklatan gyermekélet ét öl. óvatosan surran 
be a kávéház ajtaján. Gyorsan becsukja maga 
mögött az ajtót, nehogy a csúnya decemberi hi-
deg ide Is utána jöjjön. Így, ahogy megjelent, 
igénytelenül, de óriási elszántsággal az arcán, 
mindenki felismerheti benne a családftntartót, aki 
hivatalát intézi.') 

— Mit akarsz itt « kávéházba? 
— Én? Semmit... csak fáztam is bejöttem.., 
— Hazudsz! Kéregetni jőttill 
— Nem, nem kéregetek, én csak szavalok.. . 

Versekel. 
— És azért pénzt fogadsz «l... 
— Igen. 
— Minek neked a pint? 
— Hazaviszem.., 
— Nem viszed haza. Elköltőd. Cukrot veszti 

rajta...! 
— Isten bizony nem. .4* utolsó fllltria odaadom 

a pénzemet a nagymamának•. 
— Ahá1 Szóval ő küld koldulni.. 

— ín magamtól megyek.., 
— És ő elszedi tőled a pénzt.. , Haragszol 

rá nagyon? 
— Dehogyis! Szeretem. 
— Akkor is, ha elveszi a pénzedet? 
— Csakhogy ő nem magának veszi el.., Ab-

ból főz nekünk. 
— Kiknek? 
— Hát magának, a kis húgomnak, meg nekem• 
— Hát a szüleid mit csinálnak? 
— Meghaltak. Most a nagymamával élünk. 
— Hát a nagymama nem szeret dolgozni? 
— Szeret, de nem tud. Már öreg. Alig blr járnia 

Ugye, akkor meg nekem kell kenyér után nézn 
— Persze, nem i* jársz iskolába.., 
— Dehogynem! Délelőtt van csak iskola. Délután 

tanulom a verseket, este pedig járok a korcsmákba 
is elszavalom őket.. . 

— Mennyit szoktál kapni? 
— Két fillért, tíz fillért. De az sok pint. 
— Mennyit keresel egy nap? 
— 30—.10-SO fillért. De az ts kevés... Mert, 

ugye, kell a tejesnek (az ujjain számlálja), a ház-
birre, a fáért, a fűszeresnek.. • Kár, hogy nem tu-
dok sokat keresni.., 

— Az iskolában hogy tanulsz? 
— Jól. Mindig jó a bizonyítványom. (Hű, ntf-

csoda medáliát kaphatna ez a gyerek, ha kimér-
nék neki a jutalmat!) 

— Mikor szoktál tannint? 
— Korán reggel. Amikor felkelek, akkor elho-

zom a tejet, felforralom, aztán tanulok, azután el-
megyek az iskolába. Délután, meg este pénzt ke-
resek . . . A báest nem keres pénzt? 

— Keresek. De tudod-e, hogy nagyon sok bácsi 
van, akik nem tudnak keresni. Ezek éheznek 0 
gyerekeikkel együtt. 

— Ugye, ezek a munkanélküliek? A mi udva-
runkban is vannak ilyenek. Mi szoktunk nekik 
enni adni.., (Szóval a saját családján kívül még 
mást is eltart.) 

— Mond csak, nem unod ezt a foglalkozásit 
— Hogyan? 
— Nem szoktál sirol, amikor el kell iönnl ha-

zulról? 
— Sírni? Hát én tartom el a családot.., V » 

száj pénzt keresni. Egyszer beteg voltam egy hé-
tig is ekkor éheztünk., . Most h köhögök. (Ma-
tatja, hogy milyen erősen köhög- Feje alig ér 
föl a márványasztal sziliig és ahogy köhög, min-
dég az asztal alá hajtja a fejit.') Megjegyzem, már 
ugyan régen köhögök... Már a nyár óta.,. 

(Elköszön az interjn vigin is továbbmegy. Min-
den asztalnál megáll ts milyen meghajtja magái. 
Egy asztal, egy meghajlás, egy asztal, egy meg-
hajlás: ezer asztal, ezer meghajlás, ezer remény 
ts ezer csalódás. Tovább imbolyog at asztalaié 
kSzötl. Oly kicsi, hogy nem is látni merre jár, 
csak a köhögése jelzi at útját.., Atldn ngy, 
ihogy jött, sterinym kisurran at ajtón és eltű-
nik a decemberi ködben., 

KI" már oynU. 

Karácsonyiújévi 
legfinomabb borok, ram, likőrök, pálinkafélék, szesz, kowpe-

ziciók kimérve is leprjntényosabbaji beszerezhetők 

Schorr Ottó cé9,,él 370 

Boldog karácsonyt 
szerez gyermekeinek és szeretteinek, ha csatlakozik 

A M M M I BANK SZEGEDI FIÓKJA 
„HÉTRŐL-HÉTRE" 
betétgyűjtő akciójához. 

Nem lehel onnulra szeglnu, hogu hetenként 1—2 pengőt télre ne lehelne 
Nem lehel annulra gazdag, hogu ne használta lel a helétguHltósneK ezi e 

legkönnyebb mödját. 
Napi kiadta«! M i é m ftlszeres, hentes «• pék mell« vegye tel • H4tr«l-H«íre betétel ts. 

Jsfe 

Kossuth Laloa sugárul 4. az 

! 

Tténslatea felvilágosítást é s tájé* 
koztst« füzetet készséjrgal ad a Magyar-Olasz Bank szegedi fiókja, K A r « ' 
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Tamay Ernő, Könyves Tóth Erzsi. 
Cselle Liios, Harmafh Hilda, 
Páger Untai és Vágó Artúr 

beszélitek Szegedről és a szegedi színházról 
Akiket elengedlek a szegedi színházból 

Részletfizetésre 
az öBtiet rendszerfl 

r t t d l á k é t z t l l é k e t , h o n g t z ó r ú t 
és gramolont készpénz árakon 282b 

rádió szaküzletében 
Kölcsey ucca 4. szám. Fonyó 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Három éven keresztül a szegedi Városi Színház-
nak külön jelentősége és híre volt mindenütt. Egy-
séges társulat, kitűnő színészi egyéniségek és har-
monikus együttes munka jellemezte a szegedi szín-
ház elmúlt éveit — és a szegedi színház hirét 
és rangját szankcionálta a közönség. Az ismeretes 
harcok és események után u j rezsim következett 
és egymásután engedték el Szegedről a szegedi 
színház jeleseit, akiket az egész nyilvánosság a 
szeretetébe zárt és akiknek egy-egy alakítása so-
káig emlékes marad. Pestre, Debrecenbe, Hágába 
kerültek ezek a színészek, akikre most is szere-
tettel emlékezik Szeged. 

Könyves Tóth Erzsit, Harmath Hildát, Tar 
nay Ernőt, Páger Antalt, Csellé Lajost és Vágó 
Artúrt kérdeztük meg: hogyan emlékeznek visz-
sza Szegedre és a szegedi színházra. így beszéltek: 

Tarnay Ernő 
A' három szegedi év után a legnehezebb 

színházi gondok idején került vissza Pestre. 
Nincs darab, nincs közönség és nincs — szín-
ház; Kitűnő szinpadismeretére, szinésztlátó 
szemére, nagy színházi kulturájára. koncep-
ciózus rendezői készségére azonnal kapott 
ajánlatot, de a sok egymásutáni budapesti 
szinházválság, sőt szinházbukás őt igazolta, 
amikor nem kapott bele teljesen labilis vál-
lalkozásokba. Különböző meghívások és ven-
dégszereplések után elvállalta a Király Szín-
ház Fedák-darabjának rendezését, illetve a 
zenés vigjáték egyik szerepét. Hogy milyen 
munkát végzett, mutatja az a tény, hogy a 
mai legnehezebb színházi viszonyok között, 
amikor sorra hullanak a darabok és a szin-
házak, — az Okos mama most van u'con az 
5n előadás fe lé . . . 

A direktor igy emlékezik , vissza Szegedre, 
ahol nem egy emlékes színházi produkció 
élménye jelzi munkásságát: 

— Mindig, egész életemben úgynevezett pesti 
embernek tartottam és éreztem magam, hi-
szen itt jártam iskolába, itt ismertem meg 
a színházat, itt lettem szinész, itt lettem ren-
dező. De amióta Szegedről visszakerültem 
Budapestre, igen gyakran azon kapom magam 
rajta, hogy — igazi szegedi lett belőlem... 
A Tiszát jobban szeretem, mint a Dunát, — 
rájöttem, hogy a szegedi nők szebbek, mint 
a Pestiek, Somogyi Szilvesztert nem adom 
oda Sipőczért és ha a pesti »Newyork«-ban 
ülők, — a »Kass«-ra gondolok, a sok meg-
hitt estére, a felejthetetlen délutáni beszélgeté-
sekre. . . És ha szegedi ismerőssel, baráttal 
találkozom itt a pesti életben — bevallom — 
ugy megörülök neki, mint a távolban élő 
szerelmes, aki túlárad a boldogságban, ha 
a messzi távolság és sok idő után meglátja 
szivének emberét.. . De azért egészen jól ér-
zem magam Pesten, — csak egyet nem szere-
tek, hogy az emberek még mindig > igaz-
gató ur«-nak szólítanak ¿.. No majd erről 
is leszoknak — lassan. 

Ennyit mondott Tarnay direktor; Szegedre 
emlékezett, de a szegedi színházról nem be- i 
Szélt. És ahogy emlékeztünk a régi szegedi 
estékről, emberekről és eseményekről, végül 
is igy búcsúzott: 

— Érzem: egészen szegedi lettemj.. 

Könyves Tólh Erzsi és Cselle Lajos 
A kitűnő müvészpár az egységessé hangolt 

szegedi együltes elengedésével, az uj rezsim 
bevonulásával Debrecenbe került. Alig né-
— — » • w i i i i i ' i i » i i i i n»Mgmwj i ' a» i i J uwMgi»aB rT« t r t awBMWi 

hány nappal megérkezésük után, már ott 
voltak a civis város szivében és nincs pre-
mier, hogy virágok és forró tapsok ne jelez-
nék a két kitűnő szinész őszinte és egyre foko-
zódó sikerét. És nincs Debrecenben prózai 
előadás, ami meglehetne Könyves Tóth Erzsi 
és Cselle Lajos nélkül. A színlapok beszélnek 
arról, hogy egyre uj és uj szerepek-
ben kivánja őket a Csokonai Szinház közön-
sége. Szendrey Júlia, Leona és a többi uj 
darab, repríz beszélnek a kitűnő müvészpár 
fejlődésének ivelő vonaláról. És Debrecen 
örül, hogy elhódította őket Szegedtől... 

Igy beszéltek a Délmagyarország kérdésére: 
— Nagyon nehéz egy szinház működéséről, 

eredményes működéséről szerénytelenség nél-
kül nyilatkozni olyanoknak, akik maguk is 
részesei voltak a munkának. Az bizonyos, 
hogy vidéki szinház nagyobb művészi lehető-
séget még sohasem nyújtott tagjainak, mint a 
szegedi, éppen a mi rövid egy esztendős sze-
gedi tartózkodásunk alatt. Bizonyára az volt az 
nf; amelyen a vidéki színészetnek haladnia 
kell, hogy a magyar színjátszás ideálját minél 
jobban megközelítse. 

— Szegedről, a városról nem is kezdünk 
el emlékezni, mert szomorú dolog -— az állan-
dóan rosszabbodó viszonyok hozzák maguk-
kal —-, hogy a mult emlékei mindig ragyo-
góbbak és kedvesebbek, mint a jelen örömei. 
Itt. Debrecenben is nagyon jó! érezzük magun-
kat, — a munkán felül megértést és szeretetet 
is találtunk az uj színháznál, de azért szívesen 
és gyakran gondolunk vissza a szegedi időkre 
és szegedi barátainkra. Jó és lelkes a munka 
itt Debrecenben, dolgozunk a színházért, de 
azért nem feledjük el Szegedet; — szép esz-
tendő volt . . . 

Könyves Tóth Erzsi aztán még hozzáteszi 
az emlékezéshez: 

— Legszebb emlékem - talán a szegedi 
színházból, ahogy most visszagondolok a sok 
forró estére — a »Takáts Alioe« premierje... 

Á Harmafh Hilda 
Szegedről — Hágába került. Kitűnő szinészi 

képessége, csengő hangja, kedves egyénisége 
ott is azonnal megtalált az utat a teljes siker-
hez. Hágából küldött néhány sort: 

— Kellemesen emlékezem Szegedre, — sok 
szép estét, lázas premiert, művészi eseményt 
jelentett számomra. Mindig megtaláltam a 
művészi lehetőségeket és soha sem éreztem, 
hogy — vidéken vagyok.. . A szegedi szin-
ház nem volt vidéki szinház ezekben az 
években, — mindig szeretettel gondolok Sze-
gedre, kitűnő kollégáimra, direktoromra és 
természetesen a művészi teljesítményt lelke-
sen honoráló nagyszerű közönségre. 

Páger Ama! 
Szegedről az Andrássy-uti Színházhoz ke-

rült Egy-egy alakítására felfigyel a buda-
pesti színházi világ. Találgatják legközelebbi 
állomásait... 

Igy beszélt: 
— A legérdekesebb probléma: hogyan ala-

kul át az embei tizenkét évi vidéki színész-
kedés után — pesti színésszé«. Itt, Pesten 
minden más. az élet, az ucca, az emberek, a 
kávéház és persze — a szinház. Az ember 
fölkerül ebbe a nagy ritmusba egészen ide-
genül és benyit a színházhoz egészen isme-

retlenül. A színházban a nézők elé kijön 
egy idegen ember, akit senki sem ismer, akit 
senki sem látott még és beszélni kezdj. . 
Szinte érezni a színpadon, hogy a nézők! 
egykedvűen oda se figyelnek... Aztán figye-
lem az arcokat és pár perc múlva látom a 
színpadról, hogy derülnek az arcok, hogy 
felfigyelnek... Aztán még néhány mondat, 
néhány mozdulat és a néma, í^ajdnem ellen-
séges nézőtér egyszerre fölemrli a szinlapot 
és derűs arccal keresgélni kezd a sok szinész, 
a sok név kőzött: Ki ez az ismerrtten ember... 
Nagy dolog ez, érzem és látom ezt minden 
este a színpadról... A legközelebbi műsor-
ban — remélem — már nem fogják a szín-
lapon keresgélni a nevemet... 

— Csak annyit tudok mondani, hogy még 
ebben a helyzetben is visszaálmodom a szc* 
gedi színházat... Külön jelentőségű volt ez 
a szinház, nem tudom elfelejteni. A múltkor 
történt, hogy itt a színházban hirtelen be 
kellett ugrani valakinek egy szerepbe. Az 
egyik kollegám felém fordult és tüntetőleg, 
szinte gúnyosan igy szólt: 

— Mondja, vidéken is igy ment ez? 
— Ránéztem és igy feleltem: 
— Én nem vidéken voltam, én Szeg«d?n 

voltami 
— Egyébként turista lettem a budai hegyek-

ben és a nyárra turnéi szervezek, meglátoga-
tom Szegedet: bemutatom uj szerepeimet. Az 
autómat csókoltatom, mond meg kérlek; ott 
van nálatok, Szegeden, szomorú rabságban... 

Vágó Artúr 
a Király Színházban játszik és minden darab-
ban bent van. Nevét és hirét egyre jobban 
ismerik. 

— Olyan városra — emlékezik Szeged-
ről —, ahol annyira szerettek és ahol olyan 
jól éreztem magam, csak elérzékenyülve gon-
dolok vissza. Mindig szeretettel beszélek Sze-
gedről és ha valaki, szegedi, feljön ide Pestre, 
szinte rohanok hozzá: kérdezem, érdeklődöm, 
mi van, hogy van, mit csinál Szeged... 

— Itt a színháznál szeretnek és jól érzem 
magam. Természetesen itt a nagy hajszában 
és a sok csatában nem megy olyan expresz-
tempóban a dolog, ki kell várni, a sikert ég 
a szerepet »ki kell fogni«. Ila ez megvan, 
akkor minden megy szépen és gyorsan. Remé-
lem, hogy a teljes beérkezés nagyon hamar 
megjön. Lázár direktor is biztat, csak egy, 
kis türelem kell. Nyugodt vagyok és türel-
mes. Pesti munkám jól kezdődött, a folytatás 
is meg lesz! 

— A szegedi szinház az elmúlt két év alatt 
— míg ott voltam — igen magas nívón állt. 
Innen látcm ezt csak, Pestről, ahogy most 
visszamclékezem Szegedre. Merem állítani 
most már az elmúlt idő távlatából, hogy olyan 
előadások voltak nálunk, amilyenekkel nem 
sok pesti szinház dicsekedhetett. Nagy kár 
volt e-t a társulatot széjjelengedni. Az azon-
ban természetes volt, hogy ha nem adják 
meg a rendes gázsit, az elsőrendű színésze-
ket egvmásután viszik el a direktorok Pestre 
és másfelé. Evekig külőnlrges nívója és híre 
volt a szegedi színháznak és mikor a társula-
tot hagyták széjjelmenni, szinte kapkodtak a 
szegedi színészek után. Sokat tanultunk Szege-
den és — ugy érzem — produkáltunk is. 
Kimondottan rendes színházi élet volt Szege-
den, amire most is és mindig meleg szeretet-
tel és jó emlékezéssel gondolok. 

Minden vasár- és ünnepnap délután 5-től 7-lg ""VtAMf^l 1 / d i r Á k «^vlk Cft̂ m 
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A s z e g e d ! e g y h á z a i t f e z e l ö l 
Bakó Cdssió 

a szegedi református egyház lel-
kész«. Beretzk Sándor halála 
után választotta meg a szegedi 
református egyházközség lekészé-
vé. Fiatalon, tele tetterővel ke-
rült Szegedre, a régi magyar 
prédikátorok hitével és energiá-
val szolgálja egyházát« Kiváló 
hitszónok, prédikációi esemény-
számba mennek. 

mnórt tfr. Glattfelder Gyuln 
csanádi megyéspüspök. Pályája 
egyike a Iegszrbb magyar papi 
karriéreknek. Harminchét éves 
korában szentelték fel püs-
pökké, tizenkilenc évvel ezelőtt. 
Azelőtt a budapesti Szent Imre 
kollégium igazgatója volt és a 
szónoklattan professzora a 
budapesti egyetemen. Kiváló 
szónok, pásztorlevelei mindig 
eseményt jelentenek az egyházi 
Irodalomban. 

1>r. WíriIfilyl r.ásx'ó 
a szegedi Ferenc József Tudo-
mányegyetem bencés papta-
nára, a művelődéstörténet nagv-
tudásu előadója, az Arpád-kor 
legalaposabb ismerője. Hatal-
mas tudását a bencések pan-
nonhalmi könyvtárában széle-
sítette ki. Melegszívű emberba-
rát, a7. egyetemi ifjúság lelkes 
Darálja. 

Kutas KáTmán 
a szegedi evangélikusok lel-
késze, Thomay József utóda 
ebben a tiszteégben. Nem 
szegedi születésű, de rövid 
idő alatt kiérdemelte a sze-
gedi polgár címét. Hivei na-
gyon szerelik. 

Cöw Immánuel 
a szegedi zsidó hitközség főrabbija, a 
magyar zsidóság felsőházi képviselője. A 
hittudományok kiváló müvelője, a ter-

mészettudományok 
lelkes tudósa. Magas 
kora ellenére egy 
percig sem lankad, 
állandóan tanul, ku-
tat és tanít Meggyőző 
erejű szónok, beszé-
deit nemcsak a meg-
győződés és meg-
győzés hite füti, de 
egy-egy szónoklata 
stiláris és gondolati 
szépségekben is gaz-
dag. 

Vdrfielvl József 
pápai prelátus, Sze-
ged-Belváros espe-
res plébánosa. Sze-
ged váro6 társadal-
ma most ünnepelte 
az aranymisés főpap 
papi pályájának fél-
százados ju' ileumát 
A szeretet papjának 
nevezik, aki a szere-
tetet főiébe helyezi 
mindennek. 

tWanyi Béla 
piarista tanár, a szegedi 
kegyesrendi főgimnázium igaz-
gatója, teológus és történettudós. 
Két éve áll a szegedi városi 
gimnázium élén és ugyanannyi 
idő óta házfönöke a szegedi 
piaristáknak. Prelog József ha-
lálakor Pesten volt, Kiss István 
állt egy évig a százados iskola 
¿lén és az intézet vezetését tőle 
• » t e át TihuudL 

Jelszavak és Indexszámok 
Irta <ír. cserzy Mihály. 

A legutóbbi éviized gazdasági életében úgy-
szólván állandóan a szélsőségek domináltak. 
Az infláció puszlitásait nyomor követte, a 
pénznélküliség sanvarusága és a milliárdok-
kal való számolás után jött a törtekkel, a 
fillérekkel való kalkuláció. Az áruhiányt fel-
váltotta a túlfokozott kinálal és a helyiségek, 
amelyekhez csak lelépési dijakkal lehetett 
hozzájutni, rövid idő múlva üresen ásítoztak 
lakó után. A drágaság és olcsóság áramlatos 
jelszavai egymás lábába kapaszkodva ker-
gették egymást, majd a hilköllekezés és taka-
rékosság szelleme keresett érvényesülést. 
Talán csak a közterhek növekedése volt ál-
landó jellegű és érte el eddigi legmagasabb 
pontját a gazdasági élet mélypontja idején. 

Ennek az elmúlt tíz esztendőnek történeté-
ben kiváló szerep jutott egy, az egymást kö-
vető. de a sokszor egymásnak is ellentmondó 
jelszavak jelenségeinek. A polilikai élettől füg-
getlenül, vagy sokszor összefüggően jelent-
kezett irányzatok zsonglőr módjára labdáztak 
a legkülönbözőbb feliratú érdeket, célok és 
eszközök luftballonjaival, amelyek aaitán leg-
töbl)ször maradandó hatás nélkül puffantak 
szét. 

A Hegedűs I.oránt-féle szimfóriáktól kezdve, 
a gazdasági élet egyensúlyának, a latciner 
osztály, az ipar, a mezőgazdaság, a mun-
kásság gazdasági helyzetének megjavítása ér-
dekében, a különböző hitelek, kölcsönök, han-
gyák, boletták, fakszok, titánok, biztositások, 
drágasági-olcsósági irányzatok, akciók annyi-
féle, megváltást hirdető szimfóniája hangzott 
eJ. hogy ezekben a kottákban májr maguk a 
szerzők sem hisznek, fes dacára annak, hogy 
ezek az irányzatok a gazdasági élet minden 
területén csak segíteni kívántak, mégis min-
denki a megélhetés nívóidnak csökkenése 
miatt panaszkodik. 

Nem lehet érdektelen, véleményem szerint, 
ha ilyen körülmények mellett a számokon 
keresztül vizsgáljuk meg, hogy tulajdonképen 
miként változott pénzünk vásárló ereje a való-
ságban és ezzel párhuzamosan miként alak il-

! tak a fogyaszfóképességet jelentékenyen be-
| folyásoló munkabérek Szegeden, 
j Számításaink alapját az képezi, hogy egy 
j 1914. évben 100 korona fizetéssel biró munkás 
I mit vásárolt ebből a pénzből és mekkora 

összegre volt szüksége ugyanezen cikkek meg-
vételénél az utóbbi években. Mérlegeltük tehát 
azt, hogy mennyi jutott lakbérre, ruházatra, 
élelmezésre, fütés-világitásra és szórakozásra 

| és ezen belül mennyi az egyes cikkekre. Dal-
noki-Kováts szerint, akinek a rendszerét ve-
szem figyelembe, az 1914. évi kiindulási alap-
hoz viszonyítva 1924. év julhisában, pénzünk 
értékének stabilizációja idején 15.928-szoros 

j volt a drágulás. A békebeli 1 korona belső 
vásárlóértéke tehát 15.928 papírkorona vá-
sárlóerejének felelt meg 1924 juliusában. 

1925 és 1926-ban á helyzet lényegileg nem 
változott, a drágulás (L44 százalékot tett ki. 

A pengő pénzrendszer bevezetésétől, vagyis 
1927 január 1-től az alábbi táblázat mutatja 
a változásókat. 

r ' Az 1914. évi 100 korona vásárló ereje: 
VSltoala az alflbbi 

I d 5 p o 11 t Pang* időponthoz 
r laaenyi t ra 

1927. j anuár 1. 125 99 
„ december 31. 135-08 + 7-26% 

1928. január 1. 135-08 
„ december 81. 14073 - f 4 1 8 % 

1929. január 1. 14073 
„ december 31. 138 57 — T 5 4 % 

1930. január 1. 138 57 
„ február !. 138 51 — 0"04 % 
„ március 1. 137-05 — 1 0 3 % 
„ április 1. 136-02 — 0-75% 
„ május 1. 135-40 — 0 4 4 % 
„ j u n i u s l . 13487 — 0 " 3 9 % 
„ jul ius 1 134-44 — 0-32 % 
,, augusztus 1. 136-14 - f 1 2 9 % 
„ szeptember 1. 13577 — 0*27 % 
„ októberi . 135-59 — 0-15% 
. november 1. 134"22 — 1 0 2 % 
. december L 1 3 2 W — 1 1 5 % 

Amint a táblázatból látható 1927. "évben 
7.26 százalékkal, 1928-ban további 4.18 száza-
lékkai nagyobb összegre volt szükség az 1927 
január 1-i életszínvonal fenfarlásához. A meg-
élhetés tehát az állandó drágulással mind 
nehezebbé vált. /-. 

A drágulási folyamat 1929 áprilisában éri 
el a legmagasabb pontot (143.75 P), amitől 
kezdve egy olcsóbbodási irányzat indul meg, 
ami kisebb megszakításokkal 1930. év végén 
is megvan. 

1930-ban az index, a január 1. és december 
1. napok összehasonlításával, 4.26 százalék 
olcsóbbodást mutat. 

összehasonlítva a pengőrendszer bevezeté-
sének időpontját az 1930 deoember elsejei 
állapottal, látjuk, hogy a megélhetés 5.3 száza-
lékkal még mindig drágább, mint volt a pengő 
bevezetésekor. 

Ugyanezen időre a Szakszervezeti Értesítő 
indexszámai még r.a^yobb drágulást mutat-
nak ki, mert az előbb emiitett időpontokat 
összehasonlítva, a drágulás 8.6 százalék.^* 

A Szegedi Munkaadók Szövetsége és a mun-
kásság által vezetett index jelentéktelen elté-
réssel ugyanezeket a számokat adja. 1930-ban 
az index szerint fizetett szegedi munkabérek 
a következőképen alakultak: 

JT január 1. 
február 1. 
március 1. 
április 1. 
május 1. 
junius 1. 
.julius 1. 
augusztus 1. 
szeptember 1. 
október 1. 
november 1. 
december 1. 

alapbér 5 % 
„ - 3 % 

3 % 
3 % 

5 % 
4 % 
4 % 
4 7° 
5 % 

, 1 0 % 

1930-ban tehát a szegedi index alapján fize-
tett munkabérek 5.26 százalékkal estek, ami 
csupán egy százalékkal haladja meg az orszá-
gos index" által jelzeit évi 4.26 százalékos 
olcsóbbodást. Ha a pengő vásárlóértékének 
változását lc akarnánk rajzolni, akkor egy 
2lh éven át, egészen 12 százalékig felfelé ivelő 
vonalat kapnánk, ami innen kezdve újból le-
felé tendálj és a vége jelenleg a 6—8 százalék-
nál van. 

A jelenleg felkapott »Törjük le az árakat« 
és »törjük le a fizetéseket« jelszót ez a meg-
rajzolt vonal töri le legelőször, amelyből nyil-
vánvaló, hogy az árak már másfél év óta 
minden demagóg beavatkozás nélkül a gaz-
dasági élet törvényei szerint is lefelé tendál-
nak és éppen a gazdasági élet megrázkód-
tatás nélkül csak akkor folytatódhat ez az 
olcsóbbodás, ha a termelést hihetetlenül nagy-
mértékben megdrágító közterheket fogjuk le-
törni. A fizetések letörését célzó felszórni 
pedig csak akkor érthetünk majd egyet, ha azt 
nem a 6—8 százalékkal csökkent vásárlóerejű, 
pengőnél és nem az életszínvonal csökkentésé-
vel. az ország fogyasztóképességének kárára 
fegjuk hallani. 

«UAMUMMMMtftM *vi»MMit^m vmm 

HOFFMANNE 
NŐMFODRÁSZ 
Szeged, Kállay Albert u. 1 

Mindenben e l s ő r e n d ű munkai 

taitós 

Mentiasszonul és alkalmi fésüléseit 
háznál is jutányos áron Készülnek 



ÍÖ&o"TdecemEer 2?. 

iiien nepfésenedik el évröicvre lobban 
a szeilcdi felsőkereskedelmi Iskola? 

Idegen városokban Járnak kereskedelmibe — Szegedi diákok 
íár nélkül 

Adatok kommen-

' (A Délmaggirország munkatársától.') Érde-
kes levél érkezett a napokban a Délmagyaror-
tzdg szerkesztőségébe. A levelet egy tekintélyes 
szegedi kereskedő irta, aki alaposan ismeri 
• »témát« és hivatottan szól hozzá a kérdéshez. 
Leveléből itt közöljük a fontosabb, tényállitó 
részleteket: 

— A közelmúltban résztvettem egy megbeszé-
lésen, amelyen nagy megütközéssel tárgyalták 
azt a furcsaságot, hogy több, mint husz szege 
dl család idegen városban, nevezetesen Buda. 
pesten, Makón, Békéscsabán járatja kereskedel-
mi iskolába gyermekét, holott Szegeden mükö 
(lik még a régi állami felsőkereskedelmi iskola. 
Érdeklődtem a magyarázat iránt és megállapí-
tottam, hogy a szegedi iskola a gyengébb tehet-
ségű és a nem egészen példás magaviseletű 
tanulók szüleit a gyermekek kivételére hívja 
föl azzal, hogy tanulmányaikat sikerrel ugy 
sem fejezhetik be. Ezek az »eltanácsolt« fiuk 
így kénytelenek más városok iskoláiban foly-
tatni tanulmányaikat és gyakran megtörténik, 
hogy a gyengének, rossznak minősített gyerek 
az idegen iskolában sikerrel, sőt jó sikerrel 
teszi le később az érettségit. Szeged valami-
kor hires iskolaváros volt, kereskedelmi isko-
lájába többszáz növendék iratkozott be minden 
évben. Az Iskolának ma alig száznegyven növen 
déke van, negyvennel kevesebb, mint a mull tan 
évben volt. Az iskola feltűnő elnéptelenedésé-
nek az okát csakis az iskolában lehet keresni, 
mert hiszen a szülők a mai gazdasági viszo-
nyok között saját jószántukból nem adják ide-
genbe gyermekeiket. Mivel pedig egy gyerni ek 
idegenben való tanítása négy év alatt körülbe-
lül ötezer pengőbe kerül és mivel tudomásom 
szerint jelenleg husz szegedi fiu tanul idegen 
város iskolájában, a szegedi polgirok zsebéből 
százezer pengő vándorol idegenbe. 

— Kétségtelen, hogy az iskolák létszámapi-
dásának vannak természetes okai, hiszen a há-
ború első évében született korosztály ebben az 
évben került a kereskedelmi iskolába, de a sze-
gedi kereskedelmi iskolában az apadás arány-
talanul nagyobb, mint más középiskolákban, bár 
igaz az is. hogy a mai gazdasági viszonyok nem 
igen csábitgátnak senkit sem a kereskedelmi pá-
lyára, de éppen ezért nincsen joga a szegedi ke. 
reskedelmi iskolának a gyengébbnek bizonyuló 
növendékek eltávolításához. Értesültem egyéb 
ként arról Is, hogy az iskolában erős kurzus 
szellem uralkodik. 

— A szegedi kereskedelmi iskolában uralko-
dó áflapotokról már tud a kultuszminiszter is, 
az iskola igazgatója azonban támadássá véde-
kezik, megvádolta a vidéki iskolákat, hogy 
azok »érdemetlenül adnak jó bizonyítványokat«. 
A kultuszminiszter ennek a vádnak az alapta-
lanságáról a vidéki iskolákba kiküldött vizs-
gabiztosok jelentése alapján meggyőződhetett. 

— Annyi bizonyos, hogy a szegedi kereske-
delmi iskola különböző okok miatt megindult 
az elnéptelenedés ulján. Ez az ut pedig, ha 
megfelelő gyors intézkedések nem történnek az | 
iskolában uralkodó szellem és rendszer meg-
változtatására, feltétlenül az iskola teljes el-
néptelenedéséig vezet. Éppen ezért a ján ia t j s len 
ne, ha a város hatósága venné a kezébe a dol-
gokat és megtenné a szükséges lépésedet, mert 
szégyelni való lenne, ha a szomszédos Makó 
kereskedelmi Iskolája fejlődne tovább, a sze-
gedi iskola viszont tanulóhiány miatt elma-
radna. 

Tisztelettel: Aláírás. 

A levélben felsorakoztatott vádak súlyosak, 
de sajnos, igazolást kapnak a szegedi állami 
felsőkereskedelmi iskola értesítőinek statisz-
tikai kimutatásaiban. Alaposan utánajártunk 
8 dolognak és az iskola elnéptelenedésére, 
tanítási eredményre és felekezeüeskedő szel-
lemére vonatkozó statisztikai adatokat kom-
mentár néikül itt közöljük: 

Az 1909—1910. tanévben, tehát a békeidők 
kellős közepén a szegedi állami felsőkereske-
delmi iskolába beiratkozott 

íí6 növendék és vizsgát tett ftl7. 

Közülük 187 volt katolikus és 188 a zsidó. 

Jeles eredménnyel vizsgázott 5, jó eredmény-
nyel 21, elégséges eredménnyel 56 százalék, 
megbukott 18 százalék. Az 1925—26. tanévben, 
amikor az elhunyt Tóth József helyett 
Somogyi István vette át az iskola igazgatói 
tisztséget, a beiratkozott hallgatók száma 

már csak 280 volt, ezek közül vizsgát 
tett 229. 

A vizsgát nem tett tanulók száma tehát több, 
mint husz százalék, 1910-ben alig volt több 
őf százaléknál. A beiratkozott 280 diák közül 
143 volt katolikus és 46 zsidó. Hanyatlás lát-
szik a tanulmányi eredményen is. Jeles csak 
2 jó csak 11, elégséges csak 44 százalék 
volt, ezzel szemben a megbukottak százalék-
száma 43-ra emelkedett. 1928-ban még rosz-
szabbodott a helyzet. 

Már csak 250 tanuló iratkozott be. év-
közben 40 kimaradt, 

nagyrészt más iskolába meni át, vizsgát tett 
219. A vallási arány megmaradt, a tanulmányi 
eredmény igy oszlott meg: jeles 2, jó 8, elég-
séges 43, 

elégtelen i-7 százalék. 

Ebben az évben három százalék hiján a tanu-
lók fele elbukott. 

Az 1926—1927. tanév legérdekesebb statisz-
tikai adata az, hogy az intézet 243 növendéke 
közül mindössze hat volt a zsidóvallásu. 

Az idei tanévről nem kaptunk pontos sta-
tisztikai adatokat, megbízható helyről beszer-
zett információink szerint azonban 

nem igen éri el a beiratkozott növen-
dékek száma a százötvenet. 

Ez a szám azért megdöbbentően kicsi, mert 

E R T R H T 
^JEGY^ V É D 

Szárazelemek és telepek zsablámpa és 
anódfelepek számára. m.ö 

Teljesítményük felülmúlhatatlan. 

Minden szaküzletben kaphatók. 

a városi női felsőkereskedelmi iskolának közel 
kétszáz növendéke van, tehát mintegy negy-
vennel több, mint az államinak, holott nor-
mális viszonyok között a fiúiskola növendékei-
nek száma mindig sokkal több volt, mint a 
leányiskoláé. 1914-ben például a városi Mű-
kereskedelmi iskolába 234, tanuló, az állami 
fiukereskedelmi iskolába 350 tanuló iratkozott 
be. Ebben az évben a városi iskolának fiu-
intézete is volt, ezt csak 1923-bán szüntették 
meg, a városi leányiskola növendékeinek a 
száma viszont 118 volt. Itt tehát nyolcmn szá-
zalékos létszámnövekedés történt azóta, míg 
az állami fiúiskolában majdnem a felére csök-
kent a diákok száma. 

Ezek a statisztikai adatok ékesebben beszél-
nek minden kommentárnál. De megerősíti a 
legsúlyosabb állítását a makói kereskedelmi 
iskola mult évi érettségi statisztikája. Ebben 
az iskolában az elmúlt tanév végén 25 diák 
tett érettségit. 

•A huszonöt közül nem kevesebb, mint 
Jiz volt szegedi. 

és a legtöbb a szegedi állami iskolában végezte 
el az első három tanévet Csak a negyedik 
évben ment át a makói iskolába, mert itt 
kilátástalannak látszott számára a helyzet. 
Tehát egyetlen évben tiz szegedi fiu maturált 
a makói iskolában és igy igen valószínű, hogy 
a levélíró adata, amely szerint az idegen 
iskolákban husz szegedi gyerek tanulna, téves. 
Ha ugyanis a makói intézetben érettségiző 
szegedi fiuk száma ilyen nagy, akkor kétség-
telennek látszik, hogy az idegenben tanuló 
szegedi kereskedelmisták száma több húsznál. 

Sk magyar gyártmányú tökéletes 

Bembergselyem harisnya 
Szépségre, tartósságra felülmúl minden eguébb mOseluem harisnyát. 

U J á r a k ! 

GFB 
Ezerjó, ezüst 
erösszálu arany 

4-20 
4-80 

Olcsólbb órák! 

GFB 
Kristály 
középszálu . . 

Ideál 
e r í s s zá lu , _ B _ ^ 
nagyon tartós 2 3 0 

3-20 

GFB 
Csipkerózsa, ezüst 
flinomszálu, azsuros arany 

UJ á t r a k ! 

GFB 
Százszorszép, ezüst 4 " — 
finomszálú a rany 4-50 

4-80 
5 -20 

Ideál 
222 

azuros, 
nagyon tartós 2 9 0 

w Minden páron öfB Dembergseiuem nqomás van. Gyári lerakat: 

Pollák Testvéreknél Csekonlcs ti. és 
Széchenyi tér. 

I É V I A J Á N D É K O K 
Bőröndők, relikülök, pénzlárcák, vadászkellékek, berendezel' kazetlák mélyen 
leszállítóit árban, a legu'nbb divat szernt — December 1-151 fenuár l- ig 
5 ppng*n felölt vásárlónak s Ne mulassza el szép 
1 darab csinos gyerme': I H O l f » B Í t I áruim és olcsó áraimról 
p e n g ő e r s z é n y t adok • • • ^ ^ ' « » • B meggyőződni. Atándék-
tárgyak megrende lés szerint Is gyorson k i ü l n e ' ' Kézimunka refikUIBk mon'lrozása 

B O R B É L Y J Ó Z S E F bfiröndSs, Feketesas ucca 21. 
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A baromfitenyésztés 
és tojástermelés (okozásának uf utjai 

Irta rtr. Ornsteln Lipót. 

Az ország pénzügyi stabilizációja után a nemzet-
gazdasági válság első jelensége a külkereskedelmi 
mérleg passzivitása volt, ezt követte sorrendben 
a kereskedelemnek, majd a mezőgazdaságnak nap-
jainkban is tartó válsága. 

A külkereskedelmi mérleg passzivitásának vizs-
gálatára összes közgazdasági köreink évek óta 
ankéteket és előadássorozatokat rendeznek, me-
lyeknek során úgyszólván egyhangúlag szűrődött le 
az a megállapítás, hogy a baromfiak és termi-
keinek exportja a mérleg legrugalmasabb tétele 
4a tgy a legalkalmasabb arra, hogy szerte az or-
szágban százezrek létminimumának feljavítása 
melleit a fokozható export révén külkereskedelmi 
mérlegünkre is kedvezően hassoni 

\ baromfinak és termékeinek közgazdasági Jelen-
tőségét ma már felesleges részletesen taglalni. Ide-
vágó exportunk jelentőségét széltében-hosszában 
eli' merték már. 

Az összes baromfitermékek exportált mennyi-
ségének egybevonása 1925-től 1927— 28-ig egy kis 
Javulást mutat, aminek fokmérője az, hogy • toll-
export értékben, majd mennyiségben fokozódott, 
ez viszont arra vezethető vissza, hogy ha a baromfi 
és tojás exportja ne"m is emelkedett az egész vona-
lon, a baromfitermelés mégis 'növekedett az or-
szágban, de termelésének egy részével ff fokotódó 
betsti fogyasztást elégítette ki 

Ez az emelkedés korántsem kielégítő; minden 
figyelmünknek az export felé kell Irányulnia és 
mindent el kell követnünk, hogy a külföldi piaco-
kon komoly helyet biztosítsunk a magunk szá-
már« A helyzet ma az, hogy a togyasxtó orszá-
gok szükséglete igen nagy és a tőbbtermelés aka-
dálytalanul elhelyezhető, ha az árak tekinteté-
ben versenyképesek vagyunk Anglia tojásimportja 
körülbelül 3000 millió darab, ebből Magyaror-
szágra semmi sem esik, holott a háború előtt jelen-
tékeny bevitelünk volt, Németországé 2500 mil-
lió darab, amelyben Magyarország az 1928 évi 
75 millió tojással szemben 1929-ben mér csak 51 
millió tojással vett részt és az importot ellátó or-
szágok kőzött sorrendben a tizedik helyen áll. 
1930-ban a helyzet javult. 

A baromfi- és tojástermelés közgazdaságunk leg-
rugalmasabb tényezője. A baromfitermelés rugal-
masságának legeklatánsabb példája a belga ba-
romfiexport statisztikája; ez a kis ország a háború 
előtt egyike volt még a legktmondottahb import-
államoknak, a háború óta pedig, nevezetesen az 
utolsó 5 évben tojástermelése megháromszoro-
zódott és az ország egyik legfontosabb nemzetgaz-
dasági vagyon lételévé vált. 

"elen ismertetésem keretében nem a baromfi-
fajoknak és maguknak a tenyésztési formáknak 
kérdésével óhajtok foglalkozni, hanem a több-
termelésnek és a tojás feljavításának problémáját 
kívánom feltárni. 

Csonka-Magyarország baromfiállománya az 19"5 
évi számlálás szerint 28—29 millió darabot rep-
rezentál. melynek 90—95 ^százaléka kisemberek 
kezében van A kisemberek kezében lévő állomány 
magyar parlagi, amelyről tudjuk, hogy hus szem-
pontjából ió minőségű, tojás tekintetében azon-
ban nem bírja el a kritikát, mert az idevoratkozó 
«•tatiszlikal adatok szerint évi átlaghozama 60— 
80 darab, nagysága pedii» alÍT 50 grammon felüli, 
t kisemberek és nincstelenek kezében lévő AVo-. 
máng adja méqis az export 99 százalékát. A faj-
Irnyésztők, tiszta vérben tenyésztők, vagy pláne 
iparszerüen vezetett baromfitelepek száma orszá-
gos arányban minimális, ezeknek termelése az 
exportban csak mtnt tenvésztési anyag vesz részt 
és messze van mé« az az idő, amikor fajtelepeink 
mellett iparszerű kereskedelmi farmok is létesül-
hetnek fez a rövid vázlat macában foglalja az 
ország barom '¡állományának struktúrá ját és ez 
naüyon fontos momentum, melvet szem elől tévesz-
teni snhs. ejv percre sem szthad. Amikor tehát 
az ország baromfiállományának rekonstrukcióját 
tűzzük ki célul, sohase feledink azt. hogg a tömeg-
termelési a 1-isemberek. nincstelenek, kisgazdák, 
zsellérek végzik. 

A ma avar kereskedelem érdeme az, hogy kül-
kereskedelmi mérlegünkben ez az export az őssz-
kMtel 10 százaléka körül mozou. holott ugyanak-
kor buzaklvitelünk 10—11 százalék, ltsztexpertunk 
4—6 százalék, szarvasmarha kivitelünk ugyanennvi. 
1.5-2 százalékkal szereplő lókivltelünk előtt pedig 
hosszakkal vezet. Ha már most a felsorolt export-

tételek bármelyikét kiragadjuk, akkor azt látjuk, 
hogy például a lisztkivitel mögött hatalmas mal-
mok állanak, nagyarányú kísérletek folynak • si-
ker és egyéb fajok kiválogatására, a marhaexport 
ugyancsak sok millió pengőnyi beruházást invol-
vál és apaállatok kiosztása, tejszövetkezetek mil-
liós támogatása, vágóhidak létesítésének elenged-
hetetlen szükségessége folytán további sok millió 
hozzájárulást Igényel, pedig kiviteli értéke alig 
teszi a baromfi és baromfitermékek exportőssze-
gének felét. Talán még kirívóbb az aránytalanság, 
ha régi, hires lótenyésztésünket állítjuk szembe a 
baromfiexporttal. Hatalmas állami ménesek, mér-
hetetlen Immobil tőkét elnyelő nagy beruházások 
állanak itt a baromfitenyésztésre fordított fillé-
rekkel szemben és mégis csekély az eredmény, 
mig a baromfinál nincs szükség immobil tőkére, 
itt az egész pénz dolgozik és jóakarattal minden 
fillér pengővé dagad, mert a baromfinál jobban 
és gyorsabban nem fizet semmi. Nem szabad 
szem elől téveszteni, hogy amikor a magyar ba-
romfitenyésztés felsegitisére indulunk, más érde-
kekkel és kívánságokkal találkozunk a nincstelen 
százezrek, a tömegtermelők, mint a farmerek, 
tisztavérü farmtenyésztők risztről. De ezek az 
érdekek mégsem ellentétesek, sőt egymásba kap-
csolódnak, csupán más és másfajta támogatást kí-
vánnak. 

A magyar baromfikereskedők különös rátermett-
ségének érdeme, hogy az annyira agyonkritlzált 
parlagi baromfiból kihozzák azt az exportot, 
amelynek adatai ismeretesek. Azt is állithatom, 
hogy a mai magyar baromfikereskedők által ex-
portált áru »márka, ugy a berlini, mint a londoni 
és svájci piacokon, vagyis megbízható, közked-
velt és mindig jó vevőre talál, de a legális keres-
kedőket ne bolygassák, ne zaklassák munkájuk-
ban és fordítsák a különfile intézményeknek 
adott ősszegeket a termelés fokozására. 

Javításra szoruló hiba, hogy tojásunk alig 50 
—52 grammos. Ezt a hibát lesz hivatva javítani a 
farmoknak és tenyésztelepeknek az ország kőzte-
nyé-ztésébe való bekapcsolódása a későbbiek sze-
rint. 

Most, hogy ezt a kérdéskomplexumot némileg 
feltártam és' rámuti'tam arra, hogy a tenyésztés 
felsegitésének módja más a tisztavérü tenyésztők-
nél és más a kisudvarban, igyekezni fogok meg-
jelölni az utat, hogyan és miképpen lehet is kell 
a baromfitermetés javításához és fokozásához hoz-
tátogni, s van-e farm-, tenyésztő- és tenvészértéke-
sltő válság? 

Az ország költségvetésében pénzügyi nehézsé-
gűink ellenére is sikerült végre egy kisebb, alig 
1.5 millió pengőt kitevő összeget a baromfitenyészl 
tés szolgálatába állítani. Ez az ősszeg az úgyne-
vezett állami ellenőrzés alatt álló farmokhoz ke-
rült azzal a rendeltetéssel, hogy tisztavérü tengi• 
szcf'ret létesítsenek. Ezek a telepek nagy beru-
házásokkal fogtak a dologhoz, de vezetőik helyen-
ként ugy a tenyésztésben, mint még inkább a 
kerrskedelmi életben járatlanok voltak és ma már 
ott tartunk, hogy rövidesen a legszakszerűbben 
veze!"tt telepek is kommerciálisán passzívak, de 
legalább is küzdenek a jövedelmezőségért. Mi en-
nek az oka? Erre ft kérdésre pontosan válaszolni 
nem lehel és ugy kísérlem meg a magyarázatot, 
hogv -öviden szemléltetem egy ilyen primtenvésze-
let folytató farm itiűködését, illetve működésének 
alapkellékeit. 

Ha • farrpgezdálkodáshoz szükséges terűlet. ke-
rítések. épületek és víz megvannak, ugy megindu-
lásakor a termelni kívánt fajban ki kell választani 
a legjobb egyedeket, tenyésztyukonként 30—50 pen-
¡»ő ArVan, csap^fészekrendszerre berendezett ólakat 
kell építeni, drága, pedigrés kakasok révén folyton-
folyvást friss vérre', kell ellátni a telepet a higié-
nére nagy gondot kell fordítani, betegségek ellen 
oltások révén már jóelőre kell "édekezni. Mind-
ezekhez járulnak a fehérhasmenés, gümökor vizsgá-
latok, aminek következtében még a legdrágább 
törzstyukokból is kl*slk néhány százalék és leg-
feljebb csak h u s n értékesíthető. Tartani kell egy 
intelligens vezetőt, akinek 1—2 gyerek, vagy nap-
számos segédkezik. Számolni kell még a telep kar-
bantartásával és az elemi csapásokkal, nemkülön-
ben a járványos betegségekkel. Ez a rövid felsoro-
lás érthetővé teszi, hogy a farmok nem lehetnek 
jóvedelmezőek és mégis nélkülözhetetlenek, nél-
külözhetetlenek pedig azért, mert a magyar par-

lagi baromfi minden hibáját a beltenyésztésre 
vezethetjük vissza. 

A magyar parlagiba talán évtizedek óta nem 
került friss vér, a kisgazda nincstelen, a baromfi-
tenyésztés érdekében hozott áldozata legjobb eset-
ben annyi, hogy a leggangosabb kakast hagyja 
meg fajlestvirei közül. A hiányos takarmányo-
zás mellett ebben látom a minimális tojásterme-
lés okát. Pár száz, vagy ezer kakas kiosztása 
akkor, amikor százezrekre volna szükség, semmit 
se nyom a latba. A príma tenyészetek közszük-
ségleti célokat szolgálnak és magasabb altruisz-
tlkus feladataik vannak, ami egymagában Is meg-
magyarázza azt, hoí»- kereskedelmi értelemben 
nem lehetnek jövedelmezőek. Ilyen tenyészetek 
létesítése az állam, városok, közületek feladata, 
lehet egyes rajongók akciója is, de jövedelmező 
sohasem lesz, mert nem lehet. Ha a mezőhegyes!, 
bábolnai, vagy kisbéri méntelepek rentabilitását 
vízsgálnók, ugy csak passzívumokkal találkoznánk 
éí mégsem szabad ezek létjogosultságát tagadásba 
venni. Ugyanez áll a baromfitenyészfarmokra is 
és ha egyesek szorgalmukkal és szerény tőkéjűk-
kel belekapcsolódtak már ebbe a problémába. eze-
ket elpusztulni hagyni nem szabad, mert a ba-
romfi-többtermelés épülete rombadől nélkülük. I 

Azt hiszem, fentiekkel sikerült rávilágítanom * 
tenyésztelepek fontosságára és e helyen megval-
lom azt is, hogy érthetőnek találom, ha a farmer 
vérző sziwel adja tovább azt n tojást, amely 
neki a kereskedelmi áru értékének többszörösébe 
került és a kereskedőre neheztel, hogy nem fizet 
neki 20 fillért mdttf akkor is, amikor a piaci 
tojás ára 10—12—15, vagy pláne tavasszal 8—7 
fillér, Ezért elégedetlen a farmer, ezért není ren-
tábilis a telepe és ez kényszeríti arra, hogy héza-
gos, nem minden követelménynek megfelelő muo« 
káva! kibúvót és bűnbakot keressen ott Is, ahol 
nincs rá ok. 

fin az állami felügyelet alatt áll6 tenyésztele-
peket hatósági üzemekké fejleszteném, állami és 
közületi beavatkozással biztosítanám szerény jöve-
delmezőségűket és kötelességükké tenném egy-egy 
országrész, vagy vidék tenyészanvagának feljaví-
tását. Ez a vérfrissítés javítani fogja a parlagi 
tyúkot és ha csak annyit érünk el, hogy az 
átlagos tojáshozam 60—80 darabról 80—100 da-
rabra emelkedik, nemzetgazdasági szempontból 
máris nagy lépést tettünk a haladás felé. A másik 
cél az volna, hogy mindazokba az udvarokba és 
tanyákba, ahol még nincs baromfi, akár csak 
1—1 törzset telepítsünk és egy további lépés le-
hetne, hogy mindazokon a helyeken, 'ahol meg-
felelő megértésre számithatunk, igy tanítók, vas-
utasok. rendőrök stb. udvaraiban, kísérletezzünk 
1—1 tisztavérü törzzsel, bár az a véleményem, 
hogy nekünk a magyar parlagiból kell príma 
tojó, jó középi esti), sár na husu. sárga lábu magyar 
tyúkot kitermelnünk. Hiszen a Leghorn sem egyéb, 
mint az olasz parlagi tyúkból kitenyésztett príma 
anyag. Ez azonban a majdan létesítendő állami 
mintatenyészetek feladata már. 

összegezve a baromfitenyészetrőt kifejtett Vé-
leményemet, én azokat a mai állami ménesbir-
tokok és tenyészgazdaságok százszámra szétszórt 
fióktelepeinek képzelem el, ahol szakszerű gazdál-
kodás folyik, ahol az Illető vidéknek megfelelő, 
vérfrissítésre alkalmas napos Csibével, jércével, 
kakassal látják el a gazdákat, ahol a lehetőséghez 
képest tojások kiosztásával segítik elő az állo-
mány szaporodását, ahol keltetőgépek és baromfi-
gazdálkodás legmodernebb eszközei állnak rendel-
kezésre. ahol oltóanyagot és segítséget kaphat 
a termelő és mindezt a legalacsonyabb napi keres-
kedelmi áron. mig a hiányt bizonyos előre meg-
határozott kulcs szerint az állam és közület (város, 
gazdasági egyesület) pótolná. A telepek feladata 
volna természetesen a gazdáknál figyelemmel kí-
sérni a kiosztott anyagok sorsát, hogy a tenyésztés 
módja, esetleg egész iránya, ha szükséges, vál-
toztatható legyen. Összefügg ezzel a felvilágosító 
munka, udvarok ellenőrzése, ólépitési jutalom stb. 
Ilyen feltételek mellett a tenyésztelepek anyagi 
sorsa es megbízhatósága biztosítható volna, de 
a kisemberek és kisgazdák szociális Igényei is 
klelétjűlási nyernének és mindenekfelett megvet-
hetnénk a több, jobb és olcsóbb baromfitermelés 
alapját. 
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Aranvdiplomás szegedi orvosok 
A szegedi orvostársadalom most ün-

nepli három kiváló tagjának ritka jubi-
leumát. A karácsonyi ünnepek alatt nyújt-
\át át a három fabilánsmk értékes műkő-
dél ük aranydiplomá :át. Ebbffl az alkalom-
ból beszélgettünk dr. Andrássy Ferenc-
cel, dr. Kováts Józsefjei és dr. Spitzer 
Ignáccal, akik félszázad óta gyógyítják 
a gyöngéket és betegeket. így beszéltek 
az aranydiplomás orvosok: 

Dr. Andrássv Ferenc 
az alsóvárosiak örökké vidám, mindig mosolygó, 
mindig tréfálkozó »doktor bácsw-ja. Annyira hoz-
zánőtt, hozzátartozik Alsóvároshoz, hogy az nél-
küle talán nem is lenne teljes. Vele együtt hiányoz-
na valami a karakteréből. Tán a vidámság, a sze-
líd tréfálkozás hangulata. 

A legszebb, legvonzóbb típusa aa öregember-
nek Olyan, akiben minden problándt kiegyen-
súlyoztak az elröppent esztendők, aM epikureista 
megértéssel és derűvel szemléli a dolgokat, aki ta 
lál magyarázatot, mentséget mindenre, aki távol-
tart magától mindent, ami nem kellemes, ami nem 
•Idám, aki — orvos tetőtől talpig. Még pedig jó 
orvos. Mosollyal, tréfával, vidámsággal gyógyító 
emberbarát 

Azok közé tartozik, akik nem a szegedi homokon 
születtek, akik idegen országrészből kerültek a 
tiszaparti város falai kőzé és itt szegedibb polgá-
rokká lettek, mint a benszülőttek. Akárcsak az a 
másik, tisztaszivü öregember, akit nemrégen töm-
jénezett körül aranymiséje alkalmából az egész 
város osztatlan szeretete. Várhelyi prelátus. Körül-
belül egyidőben fogadta őket fiává a Tisza halá-
los szorításából a félhalottan iszappázuhant város, 
amelynek abban az időben nagy szüksége volt 
nagyenergiájú, erősakaratu, kemély életű embe-
rekre, idegenekre, akikből a hitet nem pusztította 
H a rettenetes katasztrófa. 

— Dr. Andrássy Ferencnek hívnak — mondja, 
amikor az életrajzi adatait kérdezem — de ha 
akarja, úgyis Írhatja, hogy szentandrási dr. And-
rássy Ferenc. Tudja, én nem sokat adok, nem is 
adtam soha a nemességre. Abhan az időben, ami-
kor Szegedre kerültem és megismerkedtem Kállay 
Albert főispánnal, aki jobb szívvel volt a prédiká-
tumos emberek iránt, megmondtam neki is. hogy 
a prédikátum egymagában nem jelent még nemes-
séget, ha az ember azt nem a szivében viseli. 
Kállay Albert nem szólt rá semmit, csak megszo-
rította a kezemet. 

Egerben született, a magyar katolicizmus és 
• bikavér hazájában, 1852-ben December másodi-
kán töltötte be hetvennyolcadik esztendejét Hi-
Vtlenkedve nézek derűs, fiatalos arcára. 

— Bizony, már a hetvenkilencedikbe járok — 
mondja — dehát tisztán éltem. Bort, szeszt nem 
ittam, fiietemben mindössze háromszor rúgtam 
be akkor is muszájból, nem a magam jószántából. . 
A társaság ugratott be az ivásba. Régebben erős 
dohányos voltam, de egyszer okvetetlenkedni kez-
dett a szivem és abbahagytam. 

Apja az egri főkáptalan pénztárosa volt. Az egri 
gimnáziumban maturált, az egyetemet Pesten vé-
gezte, a pesti egyetem adta ki 1877-ben az orvosi 
diplomáját 

Gyorsan utánaszámolok. Valami hiba lehet n 
félszázados évfordulóval. Hetvenhét óta már fctvcn 
három esztendő telt el. Észrevette gyanakodó 
számolgatásomat és nevetve mondja: 

— Bizony nem egyezik a dátum. Én már három 
esztendővel ezelőtt aranydiplomás lettem. De én 
magam sem gondoltam rá. Most is csak a kar-
társaim juttatták eszembe azzal, hogy az Orvos-
szővetség valami cécót akar velünk rendezni, öre-
gekkel. Hiába tiltakoztam ellene, mert őszintén 
mondom, nem szeretem az ilyesfélét, leterrori-
záltak a szeretetükkel. Ugy jártam, mint a háború 
alatt, a Vöröskereszt kitüntetésével. 

Ugy történt, hogy Andrássy Ferenc az első 
pillanattól az utolsóig végígverekedte a háborút 
Nem a látható ellenséggel verekedett, annak csak 
gyilkos pusztításait igyekezett helyrehozni. A 
szegedi állomáson kétszáz ágvas átmeneti kórházat 
rendeztek be és annak állították élére az alsó-
városiak fáradhatatlan doktorbácsiját. Néhány 
«zegedl úriasszony segítségével itt láita el a fron-
tokról özönlő emberroncsokát, a sebesülteket, akik 
sokszor kötés hűikül, ápolás nélkül, félholtan ér-
keztek meg Szegedre Nagyon sokat dolgozott 
nagyon sok halálra szánt magyart mentett meg. 

— Egy szép napon levelet kapok CAcatrieis Lajos 
főispántól, hogy küldjek be csekken a Vörös-
keresztnek huszonöt koronát, megkapom a kitün-
tetésemet Iszonyúan mérges lettem. Megírtam • 

főispánnak, hogy én nem rendeltem semmiféle 
kitüntetést és igy nem szándékozom elküldeni 
a pénzt. Ha pedig érdemeimet akarják elismerni 
azzal a medáliával, minek kérnek pénzt érte. A 
főispán is megharagudott, magához hivatott és 
rámparancsolt, hogy fogadjam ej. fin megmondtam, 
hogy nem kell. Aztán levelet kaptam, hogy jelen-
jek meg a kitüntetés ünnepélyes átadásán. Nem 
jelentem meg. Erre postán küldték el az érmet, de 
pénzt már nem kértek érte. El kellett igy már fo-
gadnom. 

Amikor megkapta 1877-b'en a diplomáját, haza-
ment gyógyítani Egerbe. Két év múlva a heves-
megyei Tiszanánás község hívta meg orvosának, 
horribilis nagy fizetséggel, évi hatszáz pengő fo-
rintokkal és szép, újonnan épitett ötszobás orvosi 
kúriával. 

— Nagyon szerettem ezt a falut, tíz esztendeig 
éltem benne. Négyezer lakósa volt, fele katólikus, 
fele református, de a két felekezet a legszebb 
egyetértésben élt egymás mellett A két pap elvál-
hatatlan jóbarát volt Fájt a sz'ivem, amikor 1888-
ban meghívtak Szegedre. Szeptember elsején volt 
negyvenkét esztendeje, hogy szegedi doktor vagyok 

Először Alsótanyára került, egyetlen orvos volt 
a hatalmas kiterjedésű tanyákon. Másfél év múlva 
Erőskövy János utódaként alsóvárosi tiszti orvossá 
nevezték ki. Azóta, több, mint negyven esztendeje, 
az alsóvárosiak doktora. Harmincöt esztendeig 
munkásbiztositó doktor is volt. Mint tisztiorvos, 
mint a főorvos kinevezett állandó helyettese, 1926-
ban ment nyugalomba 39 évi szolgálattal, ami a 
diplomás városi tisztviselőknél 43-nak számit. A 
kerületi munkásbiztositó pénztár megszüntetése-
kor, amikor megszervezték az Országos Társada-
lombiztositót, mint pénztári orvos is nyugalomba 
vonult 

Most már nem is rendel. 
De azért az elmúlt éjjel is felkőltőtték- Ki kellett 

mennie egy két esztendős kisgyerekhez. Tüdő-
gyulladást kapott szegényke. 

Egvetlen nagy bánat érte. Három esztendővel 
ezelőtt, amikor ötvennégy évi harmónikus házasság 
után eltemette a feleségét 

— Csudálatos asszony volt — mondja halkan, 
emlékezve — talán nincs Is még egy hasonló. 

Megmutatja az albumot, amelyben felesége arc-
képeit őrzi Az első tizenhat esztendős korában 
készült, amikor már menvasszonva volt A kép 
ragyogó szépségű leányarcot mutat. Alatta András-
sy doktor kezeirása: »Édes« Az utolsó kép a 
sírjának a képe. Koszorúk borítják el a sírt. az 
egvTk koszorú szalagján látszik a felírás: »Ferid.« 

Szomorú tekintettel néz a szemközti falra, ahon-
nan vigasztalva, mosolyogva néz vissza rá a ti-
zenhatesztendős leányarc nagvitott képe 

— Amikor meghalt szegényke, három ilyea al-
bumot csináltam. Mindegyik gyereknek egyet. 

Két fia van, Akos az egri káptalan főszámve-
vője, Kálmán, a miskolci máv üzletigazgatóság 
helyettes vezetője Leánya, Mária Ferrncig József 
alezredes felesége. Velük lakik, velük él most a 
Boldogassaony-eugáruti kuriaszerü Andrássy-ház-
ban. 

— Tizenegy unokám van — mondja mffr Ismét 
mosolyogva —, egvik aranyosabb, mint a másik. 

Most a hivatásáról beszél. Szent hivatásnak 
'-"-tja. Segíteni, mindig csak segíteni kell a gyámot-
i'an, tehetetlen embereken. Serrifeni, ahogyan csak 

íz ember ereje, tehetsége engedi. 
— Soha nem hagytam másnapra a hívást. Soha 

nem vettem pénzt el a szegényektől Munkámért 
kincset érő szeretettel Jutalmaztak meg az emberek. 

********wmmm^ 
Ez a szeretet körülvesz, melenget mfi Is. Ma la e t 
jönnek hozzám még az unokák, akiknek nagp> 
mamáját én oltottam be még himlő ellen Sen-
kinek sem vagyok méltóságos ur, az egészségügyi 
főtanácsosi cimet is erőszakkal ragasztották hos-
zám. Mindenki doktorbácsinak hiv. Ez a leg-
szebb titulus. 

— Nagy kár, hogy kimegy lassankint a di-
vatból, hogy ezek a mostani idők megölték a házi-
orvos intézményét. Az Orvosszővetség három, vagy 
ötszáz pengőben állapította meg a háziorvosok 
minimális honoráriumát. Ezt a terhet már sen-
kisem birja, különösen most nem, amikor min-
denki rögtön speciálistákhoz megy a betegségé-
vel. Ha nem is orvosi, de társadalmi szempontból 
nagy kár, hogy ma már nem tartanak házi-
orvost az emberek. A háziorvos volt a leghívebb, 
legmegDizhatóbb barátja mindig a családnak. 
Neki gyóntak meg minden bajt. minden bánatot, 
nagyon sokszor ő intézte el a legkényesebb csa-
ládi ügveket is. 

Megkérdezem, hogy a régi világot tartja-e szebb-
nek, jobbnak? 

— A világot csak azok érzik rossznak, — mondja 
csendes, meggyőződéses hangon — akik nem tudnak 
beléje illeszkedni, akik nem tudnak alkalmazkodni 
hozzá és ezért mindig, mindennel elégedetlenek. 
Nekem szép volt, jó volt a régi világ is, de szép 
és jé a mostani is 

Amikor elbúcsúzom tőle, megfogja a kezemet 
és nagyon komolyan belenéz a szemembe. 

— Nagyon megharagudnék, ha kidicsérnc az 
újságban. 

Megígértem, hogy nem dicsérem ki és ugy ér-
zem, hogy igéretemet be is tartottam Ez az irás 
nem akart dicséret lenni és nem is dicséret, csak 
gyámoltalan elmesélése egy öreg, aranydiplomás 
doktorbácsi szép, tiszta, nemes életének. 

Dr. Kováts József 
öszbe borult fejével élénk nézésével, fürge agi-

litásával ki ne ismerné dr. Kováts Józsefet? Jubi-
lálásra és arany diplomára érett ideig szolgálta a 
közegészségügyet s minden nagy munkája meT-
lett volt idefe, kedve a mesemondó közvetlen és 
kedves kedélyével irogatni, 

Dr. Kováts József az aranvdiplomás, frissen 
járja a mai idők temnóiát is. Nem az a konzer-
vatív öreg ur, aki félreáll és elkeseredve és el-
nar-j'Vizva szemléli, hogy mennyire megváltozott 
a világ. 

Nem itt született Hogy miképpen választotta 
éppen Szegedet, évtizedek óta rajongva szeretett 
vánr^át m u n k a h é t véül, abban is praktikusságra 
beállított helyes ösztöne nyilvánult meg. Elővette 
a térképet, megnézte, hogy melvik az a nagy 
magyar város, amelyiknek a legtöbb lakosa s a 
legkevesebb orvosa van és — odaköltözött Igy 
lett szegedi orvos., 

Amikor meglátogattuk, a 76 éves öregúr Ir<S-
géne előtt ült és kéziratot kopogtatott. Szemüveg 
nélkül. Szabadszálláson. Kiskunságban 1854-ben szü-
lettem, — kezdte élettörténete adatainak el-
mondását. Középiskoláimat Kunszentmiklóson, Bu-
dapesten és Iglón végeztem, egveteini tanulmányai-
mat pedig a budapesti egyetemen. 1877-ben avat-
tak doktorrá. Már mint szigorló orvost kineveztek 
Balogh Kálmán professzor mellé dijas gyakor-
noknak, két évet töltöttem ott a kórtani és gyógy-
szertani tanszék mellett, ezután Siklóssy tanár 
mellett voltam két évig alorvos a Szt. Bókus kór. 
ház szemészeti osztályán. Mint tartalékos főorvos 
résztvettem a boszniai okkupációban. 

— 1880-ban telepedtem le Szegeden, mint ál-
talános gyakorlattal foglalkozó orvos, 1881-ben hat 
érdemes pályázó közül megválasztottak tiszti fő-

Legolcsóbb bevásárlási forrás 
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orvosnak Ííájgv ambícióval fogtam a közegészség, 
ügyi szolgálathoz. Megvettem Grünwald Bélának 
a »Közigazgatás kézikönyve« cimü háromkötetes 
nagy munkáját, áttanulmányoztam elejétől végig 
s meggyőződjem r<51a, hogy Magvarországon a köz-
egészségügyi intézmények elméletben mintaintéz-
mények. Nemsokára ezután Alsótanyán kanyaró-
járvány ütött ki., Akkor még nem voltak autók. 
A város négyesfogatán siettem a helyszínre, meg-
tettem a szükséges intézkedéseket s jelentést tettefn 
a belügyminiszliírnek. Tudomásul vették s Tisza 
Kálmán, az akk-ori belügyminiszter rámparancsolt, 
hogy a járvány állásáról hetenként tegyek jelen-
tést. A tanyán akkor még nem voltak orvosok, 
én szerveztetfem az első tanyai orvosi állásokat. 

— 1893-ban, miután magánorvosi gyakorlatom 
minden időmet igénybe vette, folytatta dr. Ko-
váts, megváltán* a közegész. ígügyi szolgálattól, 
58 éves koromban pedig a magánorvost gyakorlat-
tól is visszavonultam. Eszembe jutott egykori ta-
náromnak, Balasay Sándornak az a mondása, hogy 
a jó színész akkor vonul vissza a színpadtól, 
amikor r,nég tapsolnak neki s nem akkor, amikor 
már kifütyülik. 

Jellemző epizódok is adódtak közben és a Dok-
tor bácsi élwzetftsen adja elő ezeket 

— ötven évvel ezelőtt nemcsak a gyógyítás volt 
AZ orvosok feladaia, mondja dr. Kováts, hanem 
a népnevelés is. Hozzá kellett szoktatni a ku-
ruzsláshoz szokott publikumot a racionális or-
vosi kezeléshez. Szemmel látható és kézzel fog-
ható eredményt kellett felmuta'nL A külterületen 
nemcsak orvos nem volt, de még bába sem- Pa-
rasztasszonyok végezték a segédkezést a szülőnők 
körül. Elképzelhető, hogy milyen eredménnyel. 
Hogy az ágynemű ne piszkolódjék, az istállóból 
behozott fejőszéken ülve hozták világra a gye-
deket. 

— Mikor Szegeden felállították az állami bába-
képezdét, megkértem a vezető igazgató-tanárt, hogy 
azt a 20 ösztöndíjat, melyet évenként kiosztanak, 
adja tanyai parasztbábáknak, hogy lehetővé te-
gyük nekik a féléves kurzus tartama alatt a város-
ban való tartózkodást. Elsősorban ugyanis ezeket 
akartam kiképeztetni, mert hozzájuk bizalommal 
volt a nép. Mann professzor készséggel teljesí-
tette kívánságomat s ezzel nagyot lendítettünk a 
közegészségügyön. 

— Hogy milyen volt a paraszt gondolkodása, 
mondja, arról sok mindent tudnék elmesélni. A 
legfontosabb volt nekik, hogy egyszerre legalább 
25 port írjunk fel a betegnek. Ha csak 3-at irtunk 
fel, másnap Jöttek az egyforinttal. »Úgyse kell már 
oda az orvos, ha csak háromat Írtak elő, nem 
marad az meg« — bölcselkedett a paraszt. 

— Járványos betegség ütött ki egy házban 
Nyomban elrendeltem a többi gyerek elkülöníté-
sét. Bejövök másnap és a szoba tele van gyere-
kekkel. »Hát nem megmondtam, hogy vigyék el 
a gyerekeket?« — ripakodtam rájuk. »El is külö-
nítettük menten őket« — mondták a parasztok, 
ezek csak a szomszéd guerekek, elqyütlek mög-
mutatni a leckét... 

— A vízibetegséget a parasztok pelyhes békával 
gyógyították. Volt egy ilyen békája Alsó- és Felső-
városnak. A döglött béka vagy tíz esztendeje 
lehetett rongyba varrva, ugyanannyi idő óta ra-
kodott le rá a piszok. De azért kenegették vele a 
beteg testrészt. Mennyi időbe tellett, míg lebeszél-
tük a csodaszerről a parasztot! 

További érdekes és jellemző epizódok, de már 
nem a paraszt életéből. 

— Ellenőriznem kellett, hogy a cukrászdákban 
ne használjanak sárgaréz, cinezetlen edényeket, 
hogy a női kelméket ne arzénes festékkel fessék, 
hogy romlott hust ne hozzanak a piacra. Még ma 
is az eszemben van egy eset, mondja mulatozva 
dr. Kováts. Az istenes Lippai, disznóvágó feleségé-
től elkoboztam a piacon a disznóhúst, mert fér-
ges volt. »Mit okvetetlenkedik mindég az ur?« — 
méltatlankodott Lippai. »Hát borsókás volt a hú-
sa, nem szabad az ilyet árulni « »Megmondtam a 
Jóska fiamnak, aki vágta — pattant fel az öreg, 
— hogy ha borsókás a hus, kolbászt csináljon 
bclSte, ott a fene se veszi észre* 

— Az 188fi-iki kolerajárványig szüretlen Tisza-
vizet ivott $zegecl lakossága A járvány alatt Vásár-
hehirfil lajtokban szállították ide a baclllusmen-
les ártézívizet. A jobbmódu lakosság azt itta, 
a szegények forralt vizet. A járvány után furattuk 
meg Szegeden- Zsigmondgvat az elsO ártézi kutat. 
Azóta nem volt kolerajárvány, tifusz is kevés. De 
felzúgtak az orvosok, akiknek száma egyre szapo-
rodott. Nem tudták, hogy abban az esetben, ha 
a közegészségügy nagyon helyreáll, mi lesz az or-
vosok egzisztenciájával. 

— Biz az meg Is romlott — mondja csendesen 
Kováts doktor, de nem a jó Ivóvíz miatt 

— Két fiam volt, beszéli dr. Kováts, mindkettőt 
orvosi pályára neveltem, mert nagyon szerettem 
a foglalkozásomat. Az idősebb fiam, mint mütő-

orvos, ezredorvosi rangban szolgálta a hazát a 
világháborúban, Valjevóban szerb fogságba ke-
rült. 1915-ben ott halt meg kiütéses tífuszban. 
Másik két fiam egyetemi magántanár és a városi 
kőzkórház belgyógyász-főorvosa Mint tartalékos-
főorvos ő Is végigcsinálta a háborút, elejétől 
végig a harctéren. Magam is reaktiváltattam ma-
gam s az itteni Vöröskereszt-kórházban teljesí-
tettem szolgálatot 

— Mindenféleképpen teljesítettem tehát emberi 
és polgári kötelességemet Meaérdemlem a pihe-
nést. 

Ebben Igaza van a derék doktorbácsinak, aki 
ma is, 76 éves korában, amikor megérdemelné a 
pihenést, százfelé tevékenykedik. 

Az aranydiplomások között 

a legidősebb dr. spttzer 
Ignác főorvos, 

aki most 80 esztendős és 56 esztendeje orvos. 
Ezt a 80 esztendőt kevés kivétellel Szegeden töl-
tötte el. Még akkor jött Szegedre, amikor az ár-
vízkatasztrófa után ájultan feküdt romjaiban a 
város. Kiváló tudása, emberszeretete nagy nép-
szerűséget szerzett neki, 

A főorvos még ma is friss, életerős. Praxisát 
még ma is folytatja. Leginkább belgyógyászattal 
és urulógiával foglalkozott Egyike a legkiválóbb 
díagnosztáknak. A fiatal orvosok nem egyszer ke-
resik fel tanácsért 

A DéImagyaror»zág munkatársa felkereste a fő-
orvost, hogy a kitüntetés alkalmából mondjon el 
egyetmást magáról és arról a korról, amikor még 
ő volt egyetemi diák. 

Az előszobában egyik leánya, Sándor Ibolya 
fogad. 

— Még mindég dolgozik édesapám — mondja 
—, azonban most már csak mint háziorvos. A 
régi házai ragaszkodnak hozzá . . . Egy pillanatig 
se pihen. Ha nincs elfoglalva, akkor tanul, ol-
v a s . . . Ugy vigyázunk rá, mint egy virágszálra.» 

Közben a főorvos megérkezett Szürke sapká-
jában, öreges télikabátjában is fiatalos, eleven. Já-
rásán nem látszik meg az idő. A rendelőben be-
szélgettünk. 

— Szabadkán, azután Szegeden, a piaristáknál 
végeztem a középiskoláimat 1869-ben érettségiz-
tem, azután Pestre mentem az egyetemre. A pro-
fesszoraim közül emlékszem Wagnerre, dr. Ko-
vács Józsefre, Lippayra, a szemészre, Dischartre, 
a szülészre és az igen elegáns Rupp Nepomukra. 
Igen kiváló emberek voltak ezek mind, igaz, hogy 
őket, ha jól emlékszem, nem méltóságos umak, 
hanem csak nagyságos urnák szólították. Az osz-
tálytársaim közül már csak kevesen vannak élet-
ben. Akikről tudok, az DoMnger professzor, Imre 
professzor, Tauffer Vilmos. 

— Szép idők voltak azok. Meglehetősen Jó ta-
nuló voltam, egy alkalommal 250 forint ösztön-
díjat Is kaptam. Az egyetem elvégzése után le-
szolgáltam az őnkéntesi évemet a 16-os helyőrségi 
kórházban, Budapesten Mondhatom, ezalatt az 
idő alatt olyan jó dolgom volt, mint soha. Tel-
jesen gond nélkül éltem. Innen a Zsidó-kórházba 
kerültem, ahol minden ágban szereztem orvosi 
gyakorlatot Később, egy rokonom hívására Sze-
gedre jöttem és azóta itt vagyok. Az első rende-
lőmet a Szentháromság-uccában nyitottam meg 
1880-ban. Főorvosa lettem a Munkáspénztárnak 
és 30 esztendőn keresztül dolgoztam o t t 

A beszélgetés további része rapszódikusan 
folyt le. 

— Dohányzik főorvos ur? 
— Nincs semmi szenvedélyem. Nem dohány-

zom, nem Iszom, kávéházba se járok. Ellenben 
szeretem a mozit, de különösen a színházat, az 
operá t . . . 

— Ezenkívül ? 
— Olvasok és tanulok. . . és főleg az unokám-

mal foglalkozom, aki ezévben iog érettségizni a 
gimnáziumban. Büszke vagyok rá, hogy kiváló 
tanuló és hogy orvosnak készül . . . 

— Főorvos urnák mi a véleménye a régi és a 
mai orvosokról. Mikor volt jobb? 

— Anyagiakra nézve talán az én Időm orvo-
sának jobb volt a helyzete, mert kevés volt az 
orvos, azonban igaz, hogy akkor nem Is volt euyk 
nyl beteg, illetve nem fordultak ennyien az or-
voshoz. Erkölcsileg a mostani orvos helyzete elő-
nyösebb. A régi orvos nem tudott ugy gyógyíta-
ni, ahogy kellett és ahogy szeretett volna. Nem volt 
orvosszer és hiányoztak a segédeszközök is. Sze-
rencsénk volt, hogy mégis volt egy-két hatásos 
orvosszerünk, igy a kinin, amely igen nagy szol-
gálatokat tett a váltólázas Alföldön. Az orvostu-
domány azóta óriásit fejlődött minden tekintet-
ben. Voltak például betegségek, amikre nem volt 
direkt gyógyszerünk és amit legföljebb csak tü-
netileg kezeltünk. Bizony sok halál volt akkor. 
Ilyen betegség volt » dlftéria, a tetanum, a sar. 

lach. az orbénc. De a diagnosztika sem állott ma-
gas fol on. Például a vakbélgyulladásnál bekövetke-
zett a hashártyagyulladás, természetesen nem tud-
tuk, hogy a baj okát a vakbélnél kell keresnünk« 

— Volt-e akkor olyan sok neurasztcnias beteg, 
mint most? 

— Nem voltak az idegbetegségek igy elterjedve, 
A mai élet nagyon tönkreteszi az emberek ideg-
rendszerét. De jó is. hogy nem volt akkor, mert 
nein tudtuk gyógyítani és megbolondult volna a 
félvilág.. . 

— Ellenállóbb volt az akkori ember a mainál? 
— Föltétlenül. A mai generáció sokkal satnyább, 

betegesebb, gyengébb az akkorinál . . . Az én időm-
beli diák határozottan erősebb volt. 

— És ezek az egyetemi ifjak tüntettek-e a főor-
vos ur Idejében? 

— Akkor tanultak a diákok, nem tüntettek. A« 
egyetemen nem volt politika és n c m volt frleke. 
zetl különbség. A keresztény diák testvéri szele-
teiben élt a zsidóval. Soha eszébe se jutott sen-
kinek, hogy valakire haragudjon, mert az zsidó, 
Egy volt a fontos, hogy tudjon és t anu l jon . . . 

— Főorvos ur 56 eszteendeig volt orvos. Ismeri 
mesterségét Ezalatt az idő alatt sokat tapasztalt. 
Véleménye szerint mi a jó orvos kötelessége, 
illetve: milyen a Jó orvos? 

— A jó orvos kötelessége betegét legjobb tudása 
és lelkiismerete szerint kezelni. Ne ijesztgesse 
a betegét, hanem inkább vigasztalja, mert ez már 
magában véve is siker. Sokat kell tudnia. Jó diag-
nosztának kell lennie. Főleg az a fontos, hogy 
betegével jól b á n j o n . . . A mai orvosnak sokkal 
könnyebb a helyzete, mint a miénk volt Abban 
az időben a beteg látni |s akart a pénzéért, vagy 
alul, vagy felül. Csak olyan orvosság kellett neki, 
amelyik meghányatta, vagy meghajtotta. Ha ez 
nem történt meg, akkor nem lekin'ette semminek as 
orvos t . . . Velem történt meg, hogy egy váltó-
lázas betegnek kinint rendeltem. Néhány nap múl-
va eljött a beteg. 

— Na, használt-e az orvosság? — kérdeztem» 
— Nem használt az kérem semmitl 
— Hogyan? Hát még mindég rázza a hideg? 
— Iláí a hideg nem ráz, de nem hajtott meg 

egy cseppet sem. . # 

— A mai orvosnak már nem kell ilyen embe-
rekkel küzdenie. Abban az időben a szegdl or. 
vos dolgát rendkívül megnehezítette a rossz ot 
I8. Mint munkáspénztári orvos, a Móravárost jár-
tam, Se ut, se világítás nem volt. Gyalog kellett 
naponta bejárnom az óriási kerületet . . . 

— Főorvos ur még ma is funkcionál? t 

— Igen. A betegeim ragaszkodnak hozzám. 
— Egy utolsó kérdést: Mint 80 esztendős or-

vosnak: mi a tanácsa azok számára, akik kere-
sik »a hossza élet titkát?« 

— A hosszú élet titka? Én a mértékletes élet-
ben látom Semmi kilengés, mert az csak ártalma« 
lehet. 

— Dohányozni? 
— Az az egyéniektől függ. Van, ald 100 évet Is 

elél és dohányzik. A tornát a sportot is üdvösnek 
tartom, de ezt is csak mérsékelt tempóban..< 

(K-) 
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N ő 
(A nők karácsonyi ajándéka) 

Bfaxtll Antiim Káréit 

"r Wefnlnger nem volt udvarias ember 8 ha 
történetesen ő irná ezt a cikket, akkor már a 
d m e se hangzanék igy, hanem pont megfor-
dítva: Férfi és Nő. S még ez is engedmény 
volna részéről, mert a weiningeri filozófia 

értelmében a Férfi 
annyira több, any-
nyira értékesebb a 
Nőnél, hogy ez 
utóbbit még a má-
sodik hely is csak 
azért illeti meg, 
mert több nem, 
hála az Istennek, 
nincs. Én azonban 
nem vagyok Nő-
gyűlölő, amint ez 
alább ki is fog de-
rülni, még pedig 
annyira nem, hogy 
a fönti sorrend 
megállapítására se 
holmi udvariasság, 
hanem föltétlenül 

Értékelő, magasabb ¡szempontok késztettek. 
Ezekből tehát már az is nyilvánvaló, hogy 
szembe helyezkedem Weininger elméletével, 
anélkül természetesen, hogy a nők rekom-
penzációjára számítanék, mert az alábbiak-
ban éppen azt akarom bebizonyítani, hogy 
a Nőiség a termőbb, az ösztönösebb, az ősibb 
tényezője a humánumnak s igy semmi okunk 
sincs arra, hogy másodrendűvé degradáljuk. 

Előre kell bocsájtanom, hogy mindvégig a 
weiningeri értelemben vett Nőről és Férfi-
ről lesz szó, tehát két olyan absztraktumról, 
mely a valóságban egyáltalán nincs s csak 
részben konkretizálódhatik. A Nő kiemelése 
eszerint korántsem jelent megkülönböztetett 
hódolatot a gyöngébb nem iránt, hanem csu-
pán a tények objektív konstatálását. Van Női-
ség és van Férfiasság s ha róluk beszélünk, 
el kell vonatkoznunk a körülöttünk nyüzsgő 
férfiaktól és nőktől, mert e fönti tényezők 
csak részben vonatkoznak rájuk és függet-
lenek a nemektől. Sok férfiben több femi-
nim vonás van, mint akárhány nőben és 
viszont, anélkül, hogy az illetőknek ezért ab-
normis hajlamaik lennének. 

Weininger általában abból a feltevésből 
Indul ki, hogy minden produktív tulajdonság 
férfias s hogy a szellem bármilyen hajtása 
férfi-agyban gyökerezik. Ez látszatra elég 
könnyen igazolható is tekintettel arra, hogy 
a mi kultúránkhoz többé-kevésbé férfi-verej-
ték és férfi-gondolat tapad s azok, akik kép-
viselték akár az esztétikumot, akár az elikura 
magasabb világát, férfiak voltak. 

De most pillantsunk bele a kultura műhe-
lyébe más szempontból is. Tudvalévő, hogy 
a primitív társadalmak közt igen gyakori a 
matriarchátus, vagyis az a családi és állami 
berendezkedés, mely nem a férfit, az apát, 
hanem az anyát, vagyis a nőt tekinti szociá-
lis bázisának. Sőt, sokak szerint minden egyes 
társadalmi alakulásnak volt olyan periódusa, 
melyben a Nő dominált, aminthogy a család-
nak és államnak legkomolyabb és legkonk-
rétabb tényezBje még ma is a Nő s ha kicsit 
szemügyre vesszük a dolgot, hamarosan rá-
eszmélünk, hogy egyáltalán mindenfajta szo-
ciális megoldásnak csak a Nő lehet alapja. 

Mielőtt történetileg próbálnám fölvázolni a 
Nő és Férfi kibontakozását, néhány megálla-
pítást szeretnék e két nemmel kapcsolatban 
megkockáztatni., A modern kultura ugyanis 
— s ebben nagy részük van a rosszul nősülő 
Íróknak és filozófusoknak — egészen tévesen 
Ítélik meg a Nőt, ha azonosítják azzal a 
lénnyel, aki hol kalapot kér, hol flörtöl, hol 
botrányt rendez. A Nő mesztelen és ősi mivol-
tában korántsem a felelőtlen, a számitó és 
minden iránt közömbös valaki, mint ahogy 
ezt a fölszínes tapasztalás támogatja, hanem 
mindezeknek ellenkezője, mert a Nő, mint 
a Szociális Faktor mivoltánál fogva morális, 

kollektio és komoly & lényegileg kevés köze 
van a mi nőink rossz, vagy jó szokásaihoz. 

A' Nő az ember termőképessége, a kultura 
és minden érték bölcsője s minthogy a Nő 
a Társadalom, azok a periódusok, melyek a 
Nőiség ez ősi értelmezéséhez közel állanak, 
gzociálisabbak és boldogabbak, mint azok, 
melyekben a Férfi jutott uralomra. A Nő 
fissajátságával szemben ugyanis a Férfi mind-
ezek ellenkezőjét jelenti. A Férfi az indivi-
duális, az antimarálls, az antiszociális, a fele-
lőtlen és az antizseniális tényező s igy min-
denre inkább alkalmas, mint, mondjuk, a 
család, vagy az állam egybetartására. A Nő 
a mitoszok és villások gyökere, a Férfi a ra-
cionalizmus meddősége, a Nő a teremtő fana-
tizmus, a Férfi a terméketlen logikum, a 
Nő a nagy eposzok és egyetemes hitek szülő-
anyja, a Férfi a Tart pour Part zsonglőrje, 
csilingelő, individuális szépségek bűvésze. A 
Nő az ősi kultura, a Férfi az üres civili-
záció, a Nő a stilizálás, az irrealitás, a Férfi 
a közönséges naturalizmus, a Nő a kollek-
tivizmus és maga a Közösség, a Férfi a kapi-
talizmus és a Zsarnok', a Nő a tömeg, a Férfi 
az egyén. 

A két nem e jellegzetességeinek fölsorolása 
igazoltabbá válik, ha számolva az ellenmon-
dókkal, arra a lelki törvényszerűségre hivat-
kozunk, hogy az ember általában lelki egyen-
súlyra törekszik s lehetőleg azokat a kivánt 
tulajdonságokat élezi ki, melyek minimális 
mértékben vannak meg benne, vagy teljesen 
hiányoznak belőle. Ez a pszihológiai törvény 
leleplezi a két nem igazi karakterét is, még 
pedig oly értelemben, ahogy azt én az előbb 
fölvázoltam. A Nő, minthogy maga a szociális 
alaptényező, nem érezheti szükségét annak, 
hogy ezt bizonygassa s igy a fölüietes szem-
lélő előtt szükségképpen tühik föl ugy a Nő, 
mint minden társadalmi elv antipólusa. A 
Férfi ezzel szemben, minthogy teljesen indi-
viduális és antiszociális, lelki kényszerből tö-
rekszik egyensúlyának helyrebillentésére, még 
pedig ugy, hogy szakadatlanul Szociális misz-
szióját hangoztatja s mintegy igy igazolja 
önmagát a társadalom előtt. Ugyanígy, mint-
hogy a Nő maga a spontán teremtés, az alko-
tás, aki önmagába véve is meg nem szűnő 
életet és folytonosságot jelent, nem akarhat 
alkotni s nem kivánja ősi eleven értékeit 
halott produktumokká silányit&ni. A' Férfi, 
minthogy lényegétől minden teremtő képes-
ség távol áll S egyetlen aktív jelentősége a 
Nő által kitermelt értékek rendszerezése és 
logikussá való degradálása, heroikus munkát 
fejt ki, hogy teremtsen, alkosson, bár,, mint 
az a főntíekből kiviláglik, a Férfi kulturája 
csak csinált lehet a Nőével szemben. 

Ugyanakkor tehát, amikor a nőket és a 

rheumaf ikus 
í fájdalmaknál: 

A s p i r m 
T^fP* UMaHxlr tabletfák. 

Cuk gyógyszertárban l . _ 
Aspirin felülmúlhatatlan. 

férfiakat kiütköző tulajdonságuk után Ítéljük 
meg, sosem szabad elfelejtenünk, hogy a N5 
és a Férfi meghúzódik a lelkek mélyén K 
többé-kevésbé tudat alatt fejti ki mindenható 
erejét Azt is meg kell említenünk, hogy mi-
után a Zseni a nő (a zsenik a legpasszivabb 
emberek) azok a férfiak, akik valóbaft tererntlet-' 
tek, vagy teremtenek, lényegileg feminin~jelle-
güeks minthogy a nő, aki maga az abszolút te-
remtő, ném érzi szükségét ennek realizálására, 
a Női, vagyis zseniális képességet általában 
férfiak váltják aprópénzzé s igy valóban az 
a látszata az alkotásnak, mintha ez szigo-
rúan Férfi tulajdonság lenne. 

Azt is meg kell említenünk, nogy mivel a 
Férfi nem teremt, csak utánagondol és rend-
szerez, képtelen az újra. Tehát nem a Nő 
a tradicionális, aki minden percben újjá-
születik éppen spontán alkotóképessége miatt, 
hanem a Férfi. A' Nőnek nincs egyénisége, 
mert élheti önmagát anélkül, hogy a szigorú 
karakter kalodájába zárná magát A' Férfi 
viszont a kimért, a beskatulyázott jellem, aki 
miután »megcsinálta* önmagát képtelen szi-
tuációk szerint uj és uj emberré gyúródni 
Ezért irtózik a Férfi mindentőr, arai meg-
foghatatlan s ami nem leszűrt 'és pontos, 
tehát minden újnak csak a Férfi az ellensége, 
akinek nincs fantáziája, hanem csak rend-
szere.^Az újítók mindig nőies, irracionális, 
rendszertelen és feminin emberek voltak, mert 
a Férfi maga a dogma és tradíció (A fér-
fiak életében, főként ha ezek költők s igy 
ab ovo női lényegüek, a nők közelsége rob-
bantja ki elsősorban a forradalmat s az újra 
törő válságot.) 

De most szemléljük más oldalról a proli* 
lémát. Tudjuk, mint már előbb is emlitettenf, 
hogy voltak olyan korok", amikor a feminin 
jelleg ellenállások nélkül tudott kibontakozni 
a történelmi fejlődésből. Minthogy « Nő az 
ősibb, a produktívabb, világos, hogy kezdet-
ben minden kultura matriarchátnsből indul-
hatott csak ki s s.z anyajog kultura csak 
később mechanizálódott lényegileg inproduk-
tiv Férfi civilizációvá. Bebizonyított tény, hogy 
a Női kultura szociálisabb és minden szem-
pontból kedvezőbb a társadalom tagjai szá-< 
mára, mint a Férfié. A' Férfi, aki bitorolta 
társadalmi hatalmát, anélkül, hogy feltudott 
volna emelkedni a kollektív sztellem csúcsaira, 
csak külsőségeiben akar szociális lennL A 

Jószabásu férfi alsónadrágok Wagner cégnél" 

Magyar Általános Takarékpénztár RT. 
szegedi fiiOhln(éze(e 

Széchenyi tér 2. sz. Teie/on.-10-47. 26-29 ifPwont: Budapest 
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Férfi kizsákmányoló és igazságtalan, kis ér-
dekekért küzdő, egyéni hajlamait állandóan 
kihangsúlyozó, társadalomellenes faktor s igy 
n történelem folyamán minden partikuláris 
szétkűlönülés, minden háborúság és viszály-
kodás a Férfi, vagyis a maszkulin világot 
tükrözi. (Ezzel szemben a Nő az univerzali-
lás és a szintézis.) 

Igy aztán szakiihatunk a kölcsönkért perió-
dus-teóriákkal is, melyek hol állati organiz-
musokhoz hasonlítják a társadalom alakulá-
sait, hol mítoszokkal próbálnak rávilágítani 
bizonyos törvényszerűségekre, mert minthogy 
n társadalom az Ember müve, kézenfekvő, 
hogy ennek bonyolódásaiban is a két emberi 
íistényező nyilatkozik meg, még pedig a Nő 
és a Férfi. A történelem kezdetén elindul 
o Nő, hogy alapot keressen a családnak és 
nztán az államnak. Spontán bugyog belőle 
ösztönös társadalomlétesitő képessége. Meg-
teremti mindazt, ami a kollektivitás előállá-
sának nélkülözhetetlen feltétele. Megfogan 
benne a metafizikai világ szükségessége, vagyis 
n vallás. Kibontakozik belőle a misztérium, 
a mitosz és az etikus emberformáló költé-
szet A Nő megteremti a kulturát. Mikor a 
Nő kifejlesztette magából a szociális rendet, 
jött a Férfi s a maga rideg, inproduktiv 
racionalizmusával a vallást törvénnyé és dog-
mává degradálta, a mitoszt és misztériumot 
filozófiává, az etikus, prófé'.ikus tüzü költé-
szetet pedig kiegyensúlyozott, logikus szavak 
halmazává. Aztán az államhatalmat ragadta 
magához az illetéktelenek erőszakosságával s 
nz értéktelenek ügyességével. A Nőt, aki maga 
volt a formák végtelensége, leigázta s most 
41gy gyúrta át törvényit, hogy a jogok csak 
fit illessék meg. Ugyanakkor persze 4rezte, 
hogy itt nincs valami rendjén, hogy a Nőt 
mégsem szabad kiforgatni ő«i világából, mert 
pz a társadalom megszűnését vonja maga után, 
rzért tehát narkótikumként gondoskodott a 
nővédelcmről is s általában igyekezett tör-
vényeit ugy megszerkeszteni, hogy abból va-
lami engesztelő tisztelet áradjon a megcsúfolt 
Nő felé. Meri a lényeg mindig a Nő maradt 
s csak a halalom siklott át a Férfi kezébe. 
(Ezt érzi ma is a Férfi, valahányszor n Nővel 
kerül szembe. Nem bántjuk a Nőké'., véd-
jük őket, mintha most is bennünk élne az 
Asi bünludat, amit a hajdani hatalombilor-
láscrt érdemeltünk ki. A Férfi mindig alá-
zatos a Nővel szemben, mert érzi, hogv nem 
fit illetik meg a jogok s hogy csak visszaél 
ármányul szerzett társadalmi előnyével.) 

Ha most átsuhintjuk tekintetünket i his-
tórián, azt fogjuk észrevenni, hogy általában 
minden termelő periódust egy földolgozó, az 
rlőbbinél jóval inferiórisabb epocha követte. 
Ezt a jelenséget a történetfilozófusok az élő 
organizmusok analógiájára a korszellem ki-
bontakozásának, illetve elhalásának minősí-
tették. Vico isteni, hősi és emberi korokra 
asztotta föl a fejlődési folyamatot, Spengler 
a korlélek őserejü kibontakozását kultwdnak, 
ugyanennek elsekélyesedését rivilizácif.nak ke-
resztelte el, Berdjajev az éj és a nappal vál-
tozásainak mintájára Szinién két tényezőre 
bontotta föl a korszakokat. Mindegyik általá-
ban vagy mafcrialisztikus vagy metafizikai 
hasonlatokat hivott segítségül, hogy megoldja 
n história e rejtélyét. Én az előbbiek alapján 
¡Vő/ és Férfias korokra bontanám föl e foúfi-

legol™4bbKárpáti 
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KLAUZAL TERRE 

matot, tekintettel arra, hogy ezek elsősorban 
nem kölcsönkért fogalmak s igy amennyi-
ben a történelemben elsősorban az Ember-
ről van szó, semmi sem kínálkozik jobban 
e probléma helyes megoldására, mint az em-
ber e két eltagadhataüanul létező ősmivolta. 
Valahányszor tehát egy kultura születéséről 
beszélünk, joggal gondolhatunk a feminin lé-
nyeg gáttalan kibontakozására s valahányszor 
e kultúra halálát gyászoljuk, a Férfire kell 
asszociálnunk, aki a maga racionális inpro-
duktivitásával földolgozta a kitermelt Női kul-
turát, de aztán meg is ölte, hogy, a folyamat 
élőiről kezdődjék. 

Ha tehát a keresztény kultura a Férfias- 1 

ságba sülyedt antik kultura romjain sarjadt 
ki, akkor jogos az a föltevésünk, hogy a 
középkor, mely ujat, szociálisát, metafizikait 
,s termékenyet hozott a kihűlt római ésszel 
szemben, tulajdonképpen a Nőiség föllobbaná-
sát jelenti. S ©z a feminin karakter akkor 
minden vonalon érvényesült is. A középkor 
az irrealitások, a misztériumok és a vallások 
nagyszabású kora. Ebből kifolyólag a közép-
kor kollektív, egyetemes és egyénellenes. A 
középkor bukását a Férfi, vagyis az anti-
szociális Egyén fölülkerekedése jelöli. A rene-
szánsztól kezdve a kultura uj hitet, uj ter-
mékeny világnézetet nem adott. Csak a meg-
lévőt helyezte különböző magasságokba és 
mélységekbe s tisztára csak rendszerező mun-
kát végzett, mely természetszerűleg a halál 
előjátéka. A Férfi hegemóniája a világhábo-
rúig tartott. Azóta mintha újra Női szim-
tomák kezdenének előtörni. Bukik a Férfi 
csődbejutott logikája, bukik a naturalizmus, 
a kapitalizmus és az individualizmus. A bito-
rolt hatalom rácsai mögül a Nő ontja ter-
mékeny életét a világba s ha beszélhetünk 
egyáltalán uj, kollektív kulturáról, akkor 
arról is meggyőződhetünk, hogy ezzel pár-
huzamosan a Nő bontja ki sirját, mert ő a 
hit, a mitosz, a mese és minden, ami egy 
kultura hajnalát hozza. 

• 

Végső konklúzióm természetesen épp ugy 
cáfolható, mint az egész kis elmélkedés. Ezzel 
én számoltam s eszmefuttatásom védelmére 
csak azt hozom fel, hogy számtalan pontosab-
ban igazolható kijelentésemet nagyoltam el 
részint helyszűke, részint pedig a napilapok 
friss és lehetőleg könnyed okoskodást követelő 
szellemére való tekintettel. Ami kimaradt 
ebből a cikkből, vagy ami még részletesebb 
igazolásra szorul, azt majd apránként fogom 
földolgozni, más alkalmakkor. 

Berezeli Anzelm Károly 

A lakásdiszf lés művészete 
A függönyökről 

A háború utáni, de főképen a legutóbbi évek 
súlyos gazdasági helyzete az iparművészektől sok 
leleményességet és praktikus gondolkodást köve-
tel, A nehéz idők nehéz viszonyaihoz alkalmaz-
kodnia kell a művészetnek is. Nagyrészt ennek 
a kényszerült átalakításnak a hatása a mai lakás 
egyszerű vonalakra épített stílusa, ami nemcsak 
egyszerűbbé igyekszik válni, hanem minden irány-
ban a pratikusság felé törekszik. A mai kor min-
dig fáradt emberének kényelem kell, a háziasz-
szony szempontjából pedig a lakás minden darab* 
jának könnyen kezelhetőnek és tartósnak kell 
lennie. A díszítésnél természetesen ehhez az uj 
stílushoz kell alkalmazkodni, aminek az a nagy 
előnye is megvan, hogy a tárgyakai a ma pénz-
ügyi helyzetével súlyosan küzködő embernek is 
hozzáférhetővé teszi. 

Beszéljünk először is a függönyről, mint a szo-
ba legnélkülözhetetlenebb díszéről. A függöny az, 
ami leginkább emelheti, vagy ronthatja a szoba 
hatását, ezért ennek megválasztásánál Ízlésre, fan-
táziára és hozzáértésre van szüksége. Először is 
a szoba rendeltetését kell tekintetbe venni. Háló-
szobába például fehér grenadin, vagv tüllfüg-
gőny, esetleg színes grenadin függöny alkalmas. A 
színeket ebben az esetben a bútorok színéhez kell 
alkalmazni. Uriszobába, ebédlőbe legstílusosabb a 
krémszínű nyersselyem, egész simán, kevés fo-
dorral, a saját színében hímezve, vagy valami 
nehezebb csipkével. Itt is leggyakrabban a füg-
göny anyagából készülnek az oldalszárnyak és a 
drapéria, de lehetnek színes brokátból, vagy ne-
hezebb selyemből is. A szalon már többféle meg-
oldást enged, mert annak nem kell okvetlenül, 
mint az urlszwbának, komolynak lennie. Egy 
biedermaver stilusu szalonba tüllfüggöny való. dú-
san huzva, fodrokkal és nagyon finom csipkével, 
— egyszerűbb, egyenes vonalú szalonba szintén 
nyersselymet világosabb krémszínben lehet al-
kalmazni, ebben az esetben a függöny is simább, 
kevesebb húzással A gyerekszoba legyen vidám, 
meleg színekkel kellemessé téve a kis ember-
kék számára, ide tehát világos, tarka színekkel 
hímzett függöny a legalkalmasabb. De minden 
szoba, azonkívül, hogy rendeltetésénél fogva kü-
lönböző anyagú és vonalú függönyt kiván, meg-
követeli, hogy bútorainak különböző stílusát is 
tekintetbe vegyük, máskép a harmónia okvetle-
nül megbomlik. A legjelentéktelenebbnek látszó kis 
ötlet is megváltoztathatja az összhatást ötletet pe-
dig megszámlálhatatlan uton lehet szerezni. A 
természet minden megnyilatkozása adhat ötletet. 
Egy felhő formája, egy bokor szerzéh esen rende-
zetlen ágai, fantasztikus árnyék a falon, a sző-
lő kanyargó indája alkonyatkor vagy vihar előtt 
az égbolt szine, játszadozó gyermekek csoportja, 
— minden ötletet jelent az alkotó fantáziájában. 
Ezeket az ötleteket azután össze kell egyeztetni a 
kor követelményeivel amennyiben nyugodt, nagy-
vonalú és tiszta forrná' ra van szűkségünk. 

Well Magda. 

MINDENKI tudja, hogy nálam 

VASMOLHAT legprecízebb kivileltl 

TETSZÉSSZERINTI¿sa 

PHILIPS 
KészDieKet, alhatreszl, hangszórói 

18 havi részletre I 
Bemutatás vetelhenqszer nélkül! 

DEUTSCH ALBERT 
rádiö és villamossági vállalata 

Kárász ucca 3. 279 Teleion 19-71. 
1931 lehrnár MAi Kárász ucca 7. sz. 
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RÉGI SZEGEDI CSALÁDOK 
Irta: d r . S z a b « L á s z l ó 

56 
1741-ben a választott községnek polgára volt 

Dékány János alsóvárosi lakos. 
Dékány Mihály alsóvárosi lakos háza 1718 

május havában leégett. 
Dékány Gergely 1785-ben ácsmester, 
1848-ban idősb Dékány Lőrinc felsővárosi 

képviselő; Dékány György nemzetőr tizedes, 
Dékány Ferenc pedig hadnagy a nemzetőrség 
felsőtanyai századában. Dékány Antal hajós 
(vagy halász?) a csajkás században a maros-
torkolati töltésszakadás alkalmával kitüntette 
magát. 

Rókuson már a XIX. század eleje óta van-
nak Dékányok. 1842-ben Dékány Antal és 
István egy-egy forintot adott a rókusl ul te-
metőre. 

Dékány Mihály (sz. 1870 körül) budapesti 
állami tanítónőképző intézeti igazgató Szeged-
ül származott a Csuka-utcából 

A Dékányok családi kapcsolatait tüntetik 
el a következő adatok: 

Dékány Antal felsővárosi polgár (sz. 1767) 
789-ben nőül vette Szabó Teréziát. 

1803-ban Dékány Apollonia Szabó Imrének 
a neje s az évek folyamán számos gyermek 
anyja, szintén Felsővároson. 

1815. Rókus. Dékány Pálnak Oláh Anna a 
felesége. 

1824. Felsőváros. Dékány Józsefnek Dótzí 
Teréz a felesége. 

1825. Felsőváros. Dékány Roza Jójárt Jó-
zsefné. 

1827. Felsőváros. Dékány János polgár 
Kónya Emeerencíának a férje. 

1828. Felsőváros. Dékány Roza Hegedűs 
Mátyásné (1833-ban Dékány Roza férje, mint 
Hegedűs »István« van anyakönyvelve.) 

1829. Rókus. Dékány István felesége Mészá-
ros Veron. 

1832. Rókus. Dékány. Anna Szabó Farkas-
nak a felesége. 

1834. Rókus. Dékány. Katalin Szabó János-
nak a neje. 

1837. Felsőváros. Dékány Józsefnek Szabó 
Teréz a felesége. 

1841. Felsőváros. Dékány János neje Tóth 
Anna. 

1853. Felsőváros. Dékány Roza férje Szabó 
József polgár. 

1860. Felsőváros. Dékány Teréz Szabó Mi-
hályné. Ugyanakkor, szintén Felsővároson, 
Dékány Mihálynak Kónya Anna a felesége. 

1865. Felsőváros. Dékány Vera Szűcs János-
nak a felesége. 

1875. Felsőváros. Dékány Veron Szél Meny-
flértné. 

Délczeg, másként Délczög, a legrégibb sze-
gedi családok egyike; tagjai sürün szerepel-
nek a XV. századbeli okmányokban. 

Dér. Rókusi család volt; nyomaveszett. 
Déry. A Kecskemétről 1786-ban beköltö-

zött Deulsch Hirs leszármazottal. (Lásd a 
Deutsch családnál.) Ennek fia volt Deutsch 
Salamon (1772-1858 julius 25.) szintén hit-
községi elnök volt egy időben, mint az atyja, 
akitől házat örökölt a Kálvária-utcában. 
(Deutsch Hirs volt az első z*idó, aki házat 
szerzett Szegeden már 1789-ben.) 

Deutsch Salamon két fia, Adolf és Farkas, 
lS48-ban nevét belügyminiszteri engedéllyel 
Déry-re változtatta. 

Déry Adolf 1810-ben született. Szegeden. 
i854-ben tagja volt a szegedi kereskedő tes-
tületnek. Tószögi Freund Máriát vette nőül, 
aki 1816-ban született Temesvárolt és 1898 
május 14-én hall meg. Déry Adolf már másfél 
évvel előbb, 1896 november 20-án meghalt 
Déry Adolf és Tószögi Freund Mária gyer-
mekei : 

I. Déry Manó, sz- 1839 november 9-án Szege-
den. Felesége Frid Ernesztin, sz- 1849 decem-
ber 18. Nyiracsádon, meghalt 1922 október 
17-én Szegeden. Déry Manó 1885 március 
29-én halt meg. Gyermekeik: 

1. Déry Sándor, sz. Szegeden, 1874 augusz-
tus 14-én. Gyárigazgató; a Szegedi Keramit 
és Mütéglagyár Rt., a Törökbecsei Takarék-
pénztár Rt. és a Vértes Szénkereskedelmi Rt. 
igazgatósági tagja, a Kálvária-utca 5. sz. a., 
Löw Lipót-utca 19—21. sz. házak tulajdonosa; 
szentegyleti elöljáró. Házastársa Schlesinger 
Sári, sz. Törökbecsén, 1886 január 23-án. 
Gyermekeik: 

a) Endre, sz. 1913 május 29. 
b) Zsuzsika, sz. 1918 szeptember 14. 
2. Déry Imre, sz. 1881 április 28-án Szege-

den. Törökbecsei földbirtokos, gőzfürész- és 
gőzmalomigazgató. 

II. Déry Ede, kereskedő. Ennek fia 
Déry Ernő gépkereskedelmi részvénytársa-

sági igazgató. 
III. Déry Károly, sz. 1844. Szegeden. Trgy-

véd volt és törvényhatósági bizottsági tag, a 
zsidó iskolaszéknek 1873—76-ban elnöke, ő 
építtette a Széchenyi-téri Déry-házat, mely 
ma a Magyar Általános Takarékpénztár szék-
háza. 1919-ben halt meg Rudapesten. Fiai: 

1. Déry Tibor, író. 
2. Déry György, a Nasid Gőzfűrész Rt. 

tisztviselője. 
Défsy. Deutsch Adolf szegedi kereskedőnek' 

1843-ban megengedte az udvari kancellária, 
hogy nevét Détsy-re változtassa. 

Dianovszky. Rókusi család, mely Jászai 
Géza tudomása szerint már kihalt. Valószínű, 
hogy a Dlanovszkyak a hontmegyei Szeno-
grádról kerültek Szegedre a XVIII. század 
vége felé. 

Dianovszky János (1740—1805) katolikus 

pap volt, 1870-től 1805-ig dorozsmai plébá-
nos. Ez a Dianovszky János a város történeté-
ben azok között szerepel, akik Szegedről íro-
gattak a pesti lapokba a XIX. század első 
éveiben. 

-Dianovszky József, aki 1802-ben lett szegedi 
polgár, 1813-tól 1818-ig a város kapitánya 
volt. A hivatalból kilépve ügyvédi gyakorlatot 
folytatolt. 1825-ben ő képviselte Huszka ró-
kusi plébánost a város ellen inditott perében. 

Egy 1830-iki feljegyzés, szerint a Dianovszky-
ház szomszédos volt a rókusi plébániával. 

Dianovszky Józsefet (talán az előbb említett 
ügyvédnek fiát?) 1844 december 30-án a vá-
rosi közgyűlés »bátorságra ügyelő biztossá*, 
azaz kerületi rendőr biztossá választotta. 1818-
ban újra megválasztották'. 

Dianovszky Ferdinánd 1837-ben kispap volt 
Kalocsán. 

Didó. E családnak egyéb nyomát nem talál-
juk, mint hogy Didó Lőrinc 1863-ban kisebb-
fajta uszodát nyitott Újszegeden. 

Dlebl, Diebl Károly mérnök vezette 1879-
ben az árvíz elleni védekezést a vasúti híd-
tól kezdve Szentmihálytelekig. 

Dlenös. Az 1522-iki egyházi tizedjegyzék 
emliti Dvenws László szegedi polgárt. 

Dletrlch. Egyéb nyoma nincs, mint hogy 
báró Dietrich háza megmaradt az 1879-iki 
árvízben. Állítólag Felsővároson volt ez a ház; 
mások szerint a Dugonics-téren. 

Dimilrfevícs. A' XIX. század első felében a 
szegedi szerbeknek Dimitrievics Demeter volt 
a plébánosa. 

Dinnyés. Az 1522-iki egyházi tizedjegyzék 
emliti a szegedi adózók közt Dynnvas Mik-
lóst. 

Dinnyés. Jászai a plébánia történetében em-
liti, hogy Rókuson volt egy ilyen nevü család, 
melynek azonban már nyom veszett. 
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Havas, sáros 
Időben az uj 

pehelykönnyű Wimpasslng 
SLIPPER-SÁRCIPO 

Elegáns, rendkívül simulékony, 
gyorsan és fáradtság nélkül felve-
hető és lehúzható. 
Könnyű, de erös anyaga folytán 
az ui WIMPASSING • SLIPPER az 
Ideális és nélkülözhetetlen sárclpö. /1 
Triktenysffal bélelv», felhajt«» 
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Az amatőr fulbalt-froní 
Ha a régi jó amalőrvilágra gondolunk, akkor 

mindig azok a meccsek jutnak eszünkbe, ame-
lyeket az egykor nagy SzAK vívott a Kinizsivel, a 
TAC-cal, a Bácskával, az AAC-cal cs a NAC-cal, 
Ilire sincs már ennek a régi futballozásnak. A 
professzionalizmus bevezetése óta nagyon meggyön-
gültek az amatőrfutballista csapatok. Az ok egy-
szerű. Az amatőröknél felbukkanó jó anyag előbb-
utóbb a profiklubok zsákmánya lesz. A szegedi 
amatőrfront legalább azzal eldicsekedhetik, hogy 
a rivalizálás ki van fejlődve. A régi emlékeken ten, 
gődő egyesületek között tudásban alig van dif-
ferencia, egyforma erőssé,güek, vereségek és győ-
zelmek a szerencsén múlnak. Jottányit ' sem fej-
lődtek ezek az egyesületek az elmúlt év alatt, de 
nincs is, ami ambicionálná őket a fejlődésre.! 
Hiányzik az éltető erő: a publikum. A gyerekek 
koncertje, amely az amatőrmeccsek jellegzetes kí-
sérőzenéje, nem alkalmas a jövő megalapozására* 

Nagy változás állt be az amatőrök irányító 
szervénél és felügyeleti hatóságánál, a Déli Lab-
darugók Alszővelségénél. A közgyűlés elsöpörte 
a régi rezsimet, soha olyan jól nem működött 
a futballszövetség, mint mostanában, amihez nagy-
mértékben járul hozzá, hogy a szövetségben a 
futballhoz értő emberek jutottak tuls ilyba, akik 
nem a villongások előidézésében élik ki magukat, 
hanem a futballszővetségben — futballal foglal-
koznak, 

Diadalf~d?a<talra halmozol! 
Szeged uszósporlja 

A szegedi úszók járták a világot, itthon pedig 
a rókusi pocsolyában treníroztak, de kedvüket, am-
bíciójukat nem veszítették el. Jöttek a győzelmek, 
a komoly eredmények. Csak az a budapesti ver-
seny íelentett attrakciót, amelviken a szegedi Wa-
nfe-fívérek indultak. Husz éri« tartott, amíg el-
bitlék Szegednek, hogy tényleg versenyuszodára 
van szüksége. Az elismeréstől már nem sok hiány-
zott a létesítésig, 

Dr. Wanie Kezső, Wanie András, Vágó, Boros, 
Mihályffy, Sirsieh és a többiek Szeged uszójövő-
jét rajzolták meg. Vágó és Boros már Buda-
pesté, de a szegedi reservoár kiapadhatatlan. Szin-
te százszámra nevelődnek a jó úszók. Erről gon-
doskodik Hay Pál, a kiváló tréner, aki Tiozzá-
értéssel irányítja a SzUE-ban az ifjúság nevelé-
sét. ö trenírozza a pólózokat, akik legutóbb már 
megmutatlák tehetségüket az TTTE ellen és meg-
verték a legnagyobb riválist, a MESE t. 

A szegedi közönség csak a lapodból értesült ed-
dig, hogy a szegedi úszók itt is, ott is diadalokat 
arattak, de versenyben vajmi ritkán látta őket 
ötezres nézőszámok bizonyították a versenyuszo-
da megnyitása után, hogy 'szegednek kell »z úszó-
sport, akarja látni fiait itthon is. A SzUE politi-
kája pedig az egész vonalon gvőzött: olcsó pén-
zért nagy attrakciókat nyújtott. 

Karácsonyi sorok az úszásról 
Irta: dr. Wanie Rezső. 

Csak két hete, hogy befejeződött az Idei 
uszóév. Sokkal hosszabbra nyúlt, mint remél, 
tük volna, sokkal gazdagabb volt, mint álmod-
tuk valaha. 

Gazdag volt versenyeredin'ériyé^ben"; gazdag 
volt sporteredményekben: amit a versenyz i 
tömnie' ie'entenek és r ^ d a ? volt testnevelés. 

Karácsonyi sportreuü 

Wall Endre 

ki nem ürülne egy vidéki proficsapat fenntartásá-
nál, A Bástya minden tiszteletet érdemlő vezető-
sége vagyonokat áldozott arra, hogy Szegednek 
proficsapala legyen. De az anyagiak szükresza-
bottsága miatt elsőrendű gárdát nem lehet meg-
szervezni. Mindig a másod- és harm.idklasszis 
az, amely n Bástyához szerződik. — driblik és 
fifikus agyafúrtságok révén — elvétve és köl-
csönbe mégis kerül egy-egy prima ember is. A 
játékosok azonnal nem válnak be. Hosszú hóna-
pok munkája után törnek bele a profijátékba, de 
.íddig igen sok kellemetlenséget és fejtörést okoz-
ri»k vezetőiknek. Állandóan csere herélni kell őket. oOromeccs 

Miért szeszélyes a Bástya, 
miért nem fejlődik az amatőrfutball, 
miért kellett az újszeged! uszoda 

nem ritka a betegeskedés, a sérülés, íme előáll a 
mindig toldozott és foltozott együttes, amelyet a 
legjobb szándék mellett sem lehet kiképezni, egy-
séges egészbe gyúrni. Az volt a szerencse, hogy 
a beteg együttest sokszor bele lehetett hajszolni a 
lelkes játékba és ez szülte azután a feltűnő ered-
ményeket. Ezek után hatott kinosan azután az, 
hogy jóval gyengébb ellenfelektől pedig — szem-
mellálhatólag az egységesség hiánya miatt — ve-
reségeket kellett elszenvedni. 

Az összeszokottságra ke!i tehát a jövőben a fő-
sulyl helyezni, viszont felvetjük azt az ötletet, 

nem Iehetne e kitermelni szeg?dl fátéko-
sofcból, szegedi fiatalokból a Bástya jő 

vendő csapatát? 
Szisztematikus és több évi munkáról lenne szó, 
de nem lenne elveszett csapat a Bástya, mert nagy 
erkölcsi erőt kölcsönöz az, ha egy csapat abban 
a városban gyökerezik, ott élt és nevelkedett 
amelynek színeiért küzd. 

Ilyen csapat körül könnyen kialakulhatna 5—6 
ezer főnyi törzspublikum, amely tűzön vizén ke-
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(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 
Dr. Somogyi Szilveszter, Szeged polgármestere a 
fogadalmi templom felszentelési ünnepségei előtt 
egyszer azt mondotta az újságíróknak: 

— Szegednek most már 
három idegenforgalmi té-
nyezője van. A fogadalmi 
templom, a Bástya és az 
Hj'zegedl uszoda. 

A három tényezőből t e 
hát keltő a sportot szol-
gálja, amihez most csat-
lakozott a harmadik: a ró-

^ ^ ^ ^ kusi tornacsarnok. 
A Bástya és a két sport-

I H H B k ..A J H H objektum köré csoporto-
. sul most Szeged sport-(Idbor Arnold , , n 

élete, amelynek az 1930-ik 
esztendeje' eredményekben még nem, de alapvető 
munkásságban pozitív jelentőségű. 

Csak egy-egy pillantást vet,c nézzük meg, mi-
lyen is volt Szegeden az 1930-as esztendő. Alfa-
betikus sorrendben igy következnek: 

4 Báslya 
Általában a női nemre vonatkozik az a megál-

lapítás, hogy szeszélyes. De nincs az a hölgy, akin 
a Bástya tul ne lenne szeszélvesség dolgában. Ret-
tegett bajnokok, hajolnak meg előtte, de keserves 
leckéket is kap harmadrangú csapatoktól, ami-
kor már mindenki a győzelmi kupát ü r i t i . . . Mi 
az oka annak, hogy a Bástya szinte hétről-hétre 
meglepetést keltő eredményeket produkál? 

A Bástyából hiányzik az egység. 

Innen származik minden baj és kellemetlen-
ség. Egyetlen ligacsapalról sem lehet feljegyez-
ni azt, amit a Bástyáról: az 1930-ik évben két egy-
másután kővetkező mérkőzésen a Bástya nem tud-
ta ugyanazt a csupalát kiállítani. Ez persze nem 
a tréner és nem is a Bástya vezetőségének hibá-
ja. A csapat szervezésének gátló körülményei az 
anyaglak hiánya Nincs az a kiucseshordó, ami 

resztül követné a Bástyát. Ha nem is szeretik 
Szegeden a szombalhelyi példákat, mégis rá kell 
mutatni arra, hogy a Sabáriánál minden veszve 
volt már, amikor az odavalósi friss erők gon-
dolatát a Sabária akceptálta és ime a Sabária 
most reneszánszát éli. 

A Bástyát szerelik Szegeden. De ez a tömeg 
megháromszorozódna, ha melegebb kapcsolatot le-
helne kialakítani köztp és egy hozzá egészen kö-
zelálló csapat között. 
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Ufévre 
női és férfi ernyők 

minden színben és kivitelben 

leszállított áron 
Káldor J. és Tsa «égnél 

| Szeged, Kárész ucca 8. i3»b J 
J vásárolhatók legjobban. Telefon Automata 21 - 02. * 
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politikai alkotásokban: hiszen két oly hatal-
mas pillért nyert az idén a magyar úszósport 
a budapesti fedett és a szegedi nyitott uszodá-
ban, amelyeknek jelentősége felbecsülhetetlen, 
mert mind a kettő szégyenletes hiányt teme-
tett be. 

Tehát vetettünk is, arattunk is. Learattuk a 
mi termésünket Európa minden vizén, ahova 
eljuthattunk kis számú hadseregünkkel és el-
vetettük itt a felépült uszodák áldozata alak-
jában a jövő aratások gazdagságának remé-
n y é t 

Elvetettük, mi az összes, de igy is kis számú 
szegedi polgárok, egyformán kivéve részün-
ket a nehezen meghozott áldozatból, hiszen 
sok hiány vár még nálunk betemetésre. De 
miként a palántának elégtelen az elültetés: to-
vábbi gondoskodás nélkül önmagában virágot 
bontani nem tud; ugy ezek az alkotások is 
csak olyképen tudják majd azt a célt szolgálni, 
a m e l y n e k szolgálatába immár az egész város 
bekapcsolódott, ha az ültetők szivükre veszik 
a virágzás ügyét is és segítségére lesznek 
büszke sportunknak, az úszásnak mindenütt, 
ahol ezt a nemzeti érdekek indokolják. Hiszen 
a magyar virtus, erő, épség, dicsőség szol-
gálatát senki sem tartja kizarólag a verseny-
zők feladatának. 

Az SzMTE-ben egyre nagyobb 
tömegek hódolnak a sportnak 
Keveset beszélni és sokat dolgozni, ez a jel-

szó Szeged munkás sportegyesületében, amely az 
elmúlt évek alatt egyre nagyobb teret hódit a 
dolgozók körében és egyre több hivet nyer meg 
a testi kultura szeretetének és ápolásának. 

Keveset beszél az SzMTE, de annál többet dol-
gozik. Ha a munkaidő végét jelzi az óra, az u j 
munkásifjuság a tornatermekbe tódul, nyáron ki 
az uszodába, hiszen ennek az ifjúságnak nem 
kizárólagosan testedzést nyújtanak a sportok, ha* 
nem szórakozást is. Az SzMTE szegény egyesü-
let. Sokat nem tud áldozni és kevesen támogat-
ják, hivatalosan meg épen nem. Az SzMTE nem 
foglalkozik agyaggalamblővészettel, tagjai annál in-
kább otthon vannak a nyújtón, a korláton, a bir-
kozószőnyegen és a ttngben, vagy az uszodában. 

Dolgos, keményizmu munkásleányok a svéd gim. 
nasztika és ritmikus torna ezernyi változatában 
otthonosan mozognak; markos legények macska-
ügyességgel végzik a nehéz gyakorlatokat; birk<V 
zásban övék az első gárda Szegeden és a duzzadó 
izmok munkája a legnagyobb gyönyörűsége annak 
a közönségnek, amely lelkesen tapsolja a mun-
kásgyőzelmeket. Az SzMTE tornája az egészség 
megóvását szolgálja, se hiúság, se szereplési visz-
ketegség nem sarkalja őket. Tornásznak, sportol-
nak önmagukért — maguknak. 

Fel kell jegyezni az t hogy a i SzMTE volt a 
legszorgalmasabb versenyrendező » nehéz atléti-
kában, Tavasszal és ősszel alig mult el vasárnap, 
hogy egy-egy birkózó, vagy boxolóversenyt ne 
bonyolítottak volna le. Ezekre a versenyekre, per. 
sze a legjobbjaikat állították ki, de nem nevelnek 
sztárokat, a tömegsport náluk a fontos és miután 
a sportnak elsősorban ez a legfontosabb hivatása, 
ennek pedig Szegeden a SzUE-n kivül az SzMTE 
felel meg legjobban« foglalkozunk külön fejezet-
ben ennek a törekvő sportegyletnek munkássá-
gával. Van már úszószakosztályuk is és aligha 

W T 9 _ _ ____ Kétszeres lesz őró-
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folt raktár miatt mélyen leszállította! 

Kárász ucca 14. Iskola ucca 11. MTE—HC birkozóversenv 

az összes régi és uj typusokhoz 

kizárólag 
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Markovics Szilárd okL gépészmérnök Szeged, Tisza Lajos kőrút 44. szám. 

E r e alkatrészek 

Az atlétikában nem volt fejlődés, 
de Madarász megnyerte a párisi 

versenyt 
Valahogyan a stagnálás idejét éli a szegedi 

atlétika. Akárhogyan is alakulnak a dolgok, min-
dig újból és újból rá kell mutatni arra, hogy 
amióta a SzAK-ból az egykori hires gárda ki-
vonult megszűnt Szegeden a rivalizálás. KEAC 
bármennyire is becsületes munkát végez, olyan 
nyomasztólag hegemonizálja előnyös szervezeténél 
fogva az atlétikai életet, hogy egyetlen egyesü-

Madasász Endre 

külöző Madarász sportkarrierje nagy emelkedést 
mutat. Az eredmények egyre közeledtek az 50 
méterhez és kulmináltak Párisban a 47 és fél mé-
terben. Ugyanitt eredménnyel képviselte a ma-
gyar színeket a szegedi Boros is, aki a gátfutás-
ban győzött Parisban. 

A harmadik legeredményesebb szegedi atléta 
GyetvaJ, az SzMTE hosszutávfutíja. aki nevét az 
idén a szlovenszkói maratom bajnokságban elért 
második helyével tette mindenütt ismertté. 

Jet sem Képes vele versenyben lenni. Ennek volt 
azután a következménye az, hogy az atlétikával 
foglalkozó egyesületek nem tudnak lépést tarta. 
nt az egyetem! klubbal. 

A sivár esztendő oázisa volt Madarász Endré-
nek, a kontinentális hirü diszkoszvetőnek a világ-
klasszisba emelkedése. A nehéz körülmények kö-
zött élő és még egyesülete támogatását is nél-

///. Ottouay Károly 
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'é védünk, amikor ar t állítjuk, hogy az SzMTE 
les« a SzUE mellett Szeged legnagyobb rezer-
voárja a vizísportok terén, 

Miérl hanyatlik a vívóé Jet 
Szegeden ? 

Miért? Ezt a kérdést sokan felvetették már, dc 
választ még nem igen kaptak rá. Nem is olyan 
régen Szeged volt a v'dékl élet vív*centruma. 

Üt. A/s» Nenyhörtné 

Most alig hallani róla valamit. Az élénk szegedi 
vivóélet ma már csak emlék és Debrecen mintha 
egyre jobban Szeged elé törne. 

Azelőtt egymást követték a nagy versenyek. Ma 
ezeknek híre sincs Abban sincs hiba, hogy nem 
• Ívnának elegen, csak talán nz anyag az, amely 

'Dr. JSzabótBéidnó 

egyre csökken kvalitás dolgában. A régi nagy és 
neves szegedi vivógárda eltűnt és az egykor első 
klasszist reprezentáló vivók hehe t t ma már csak 
a másod, harmadklasszis képviseli Szeged vívó-
í. poriját. 

A mesterekben nincsen hiba. Koós ezredes és 
Armenlano lovag kiváló maestrók. Armentanrt 
gyermekiskolájával, Koós ezredes pedig levente-
és hölgvvivóival produkált elsőrendű teljesitményt. 
Oe valahogy hiányzik a férfi versenygárda és ha 
nagyon gyorsan nem látnak hozzá a dolgokhoz, 
;iz egykor kitűnő hírnévnek örvendő szegedi vívás 
— csak emlék lesz. Szeged vívósportjára ismét 
büszke szeretne lenni. 

Kerékpárosok elkeseredése 
Közel tízezer kerékpár fut Szegeden és e sport-

nak népszerűsége egyre emelkedik. A kisemberek 
jól bevált közlekedési eszköze lelt a bicikli, a kis-
embereknek a sportja a kerékpár. 

1931-et írunk és a 130.000 lakóju városban nln 
«•Sen kcrékpárpálya és nagyon kevés azoknak a 
száma, akik ezzel törődnének is. A Magyar Ke-
rékpáros Szövetség déli kerületének semmi egyé-
bért nem kellene harcolni, minden egyéb célki-
tűzést fel kellene függeszteni és minden erejét 
erre az egyetlen programra koncentrálni: k-rék 
párpályát Szegednek. Szinte csodálatos, hogy a 
pályakérdés nincsen megoldva Szegeden. Hiszen 
üzleti szempontból is kifizetődő a kerékpárpálya. 
Budapesten a futballmeccseknek a kerékpáros pá-
lyaversenyek a legnagyobb konkurrensei. Szege-
den nem akad tőke erre az üzletre. 

A pályahiány természetesen rányomja bélye-
gét Szeged kerékpárossportjára. Az országut sa-
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Szlanha tea 

rában sportolhat csak a szegedi biciklista és íme 
a szegedi humus e téren is csodákat müvei. Kiváló 
országúti kerékpárversenyzői vannak Szegednek, 
közöltük is első Fekele, a Vasutasok többszörös 
többszörös bajnoka, aki az idén Szeged 100 ki-
lométeres országúti bajnokságában a budapesti 
első klasszis elől vjlte el az első dijat. 

bekete, a többszörös bajnok 

A Magyar Kerékpáros Szövetség déli kerületé-
nek helyesebb irányba kellene terelni a szegedi 
kerékpárossport fejlődését, mert amit a többi sport-
ágban tudott Szeged nagyot produkálni, ebben a 
rendkívül népszerű sportban is első helyre küz-
dené fel magát. Minden egvebet félretenni tehát 
és küzdeni: k e r é k p á r é v á : Srr£"'ln-k. 

A ping-pong 
Nem lehel elhaladni az asztali tenniszsport tér-

hódítása mellett sem. Teljes testmozgást követel 
meg ez a sport, a lábak, de különösen a karok 
fokozott izommunkáját és rendkívüli szívósságot 
Szegeden is gyorsan hódított tért a ping-pong és 
itt is bekövetkezett, ami minden sportágnál, egy-
szerre népszerű lett, egyszerre szaporodott tömeg, 
gé kultiválóinak száma és a szegedi ping-pongozók 
ma már kimagasló tényezői a vidék asztali ten-
niszsporlnak. 

lfarom egyesület rivalizált kezdetben egymás-
sal. A SzAK, a KEAC és a Zrinyi-KAC. Utóbbi 
hamar elerőtlenedett, a porondon a SzAK és a 
KEAC maradt. Folyik nagyban a rivalizálás, köz-
ben Szegeden termelődött ki Európa egyik leg-
jobb női ping-pongozója, Gál Magda, aki tucat-
számra nyeri a bajnokságokat, közte olyanokat, 
mint Angliáé és Délnémetországé, alig néhány 
héttel ezelőtt pedig Magyarország vidéki bajnok-

Kiss kerékpáros hamuk 

0<T) Magda 

ságát nyerte meg. Gál Magda nagy eredményű 
konlinentális túrái nagyban hozzájárultak a ma-
gyar név népszerűsítéséhez. 

Nagy klasszisu müvelője az asztali tennísznek 
Szegeden a KEAC-ista Csányi is, továbbá a SzAK-
ista Verme«, ak? jelenleg még diák, de a legna-
gyobb jövő előtt áll. 

Sajnos, nagyszabású ping-pongversenyek nem 
igen voltak az idén Szegeden és a nagy magyar 
klasszisokat a szegedi publikumnak még alig volt 
módjában megismerni. 

Egy kis síatfszifka, hogy a szeaedt 
egyesületekben milyen sportot 

müveinek 
Délvidéki Automobil Klub: motorsport, 
Kl'a-lás Egyelem! Afí t lkal Klub: futball, atlé-

tika. vivás píncr-pong tennisz. torna. 
Szegedi Atlétikai Kl'ib: futball, atlétika, birkó-

zás. úszás, ping-pong. tennisz. kerékpár. 
Szegedi Testgvakerlők Köre: futball, atlétika, 

torna, hoTolás. tennisz. kerékpár. 
Szegedi Torna Egylet: torna, evezés. 
Szegedi Vasutas "Sportegylet: futball, atlétika, 

torna, úszás, birkózás, kerékpár. 
Szegedi MunkástestedzS F.gyesü'et: atlétika, tor-

na, úszás, birkózás, boxolás. 
Szegedi Csónakázó F.gvlet: evezés. 
Szegedi Regaila Egylet: evezés. 
Tisza Szegedi F.vzös Egylet: evezés. 
Szegedi Evezős Klub: evezés. 
Zrínyi Kereskedelmi Atlétikai Klub: futball, ping-

pong, kerékpár. 
r jszegedl Torna Klub: futball. 
Szegedi Iparosok Közművelődési Egyesülete: fut-

ball. 
Szeded! Vivő Egylet: vivás. 
Szeged! Polgári Lövész Egvlets céllövészet 
Szegedi t 'szó Egylet: úszás, vizipolő. 

g. a. 

Kérje mindenült a 

ételízesítő 
hus-

kivonatot. 
Gyár i j a : Herceg Esferházy husáruqyár. 

Kapható minden fűszer« és csemegeOzletben. 
Szegedi képviselő: 310 

Palotai Imre, B í c s i kttrul 31. Telefon: 32 34 
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Könyvelt 
Idegen emberefc 

(Mára! Sándor uj regénye.) 

I. 
Márai u j könyve Párisról szól, illetve a magya-

rok életéről Párisban. A franciákról- A franciák és 
az idegen viszonyáról. Magáról az idegenségről, 
amely láthatatlan válaszfalakat emel két ember 
közé, még akkor is, ha olyan szoros testi kap-
csok fűzik egymáshoz őket, mint két szeretőt. 

Párisról irni: ennek a magyar literaturában 
tradíciói vannak. Párist dalolta, glóriázta Heltai, 
Ady, Babits, Kosztolányi és más magyar irók hosz-
szu sora. De Márai könyve nem ismétlés, inkább 
revízió, átértékelés. Megváltoztak az idők. Mások 
a magyarok, akik Párist járják és más a Páris, 
amely fogadja őket. Békében is nyomorogtak a 
magvarok Párisban. De az a bohém nyomor volt, 
0*1 nyomor, megtermékenyítő szénvedés, melyre 
boldogan emlékeztek vissza késő öregségükig. Ma 
többen vannak a magyarok Párisban és mélyeb-
ben vannak. Földönfutók, emigránsok, koldusok, 
gyári munkások, hazátlanok serege. És Páris is 
másként nézi az idegent A győzelemtől részeg Pá-
risban a sovinizmus még erősebb — ha ugyan 
lehet erősebb, — mint azelőtt. Az idegent lené-
zik, gyűlölik. Párisban az idegen legfeljebb a 
hotelportással és a pincérrel juthat némileg em-
beri viszonylatba. Francia meg nem hívja magá-
hoz. Mint ahogy Márai mondja: az idegen kőny-
nyebben bejuthat egy francia család hálószobá-
jába, mint az ebédlőjébe. 

n . 
Márai regényének a hőse egy fiatal magyar ta-

nár, aki Rockefeller ösztöndíjjal kiment Párisba 
és ott »elejtette magát; mint ahogy az ember 
eldob egy villamosjegyet.« Regénye két részből 
'áll. Az első rész addig tart, amig eltart a pénze. 
Addig szőnyegeken jár, a dolgok szépek és kelle-
mesek. Azután »szeptember 27-én, délután 6 óra 
18 perckor elfogyott a pénze«. És erre megváltozik 
a klíma Párisban. Megismerkedik Páris durvább 
hangjaival, keztyütlen öklével. Jön a mosogatás 
a Duval étteremben, a bőrnvuzás a nagy vásár-
csarnok mögött, a billancourti autógyár pokla, el-
úszik a hazulról hozott szép bőrönd és az utolsó 
tiszta ing. fis azután jön a francia nő, akit érdekel 
az idegen, mert olyan furcsa szegény és az ilyes-
mit nem lebet megmagyarázni. Azután jön egy 
kábult, különös idill a bretagnei halászfaluban 
a kétes felocsudásig. 

Történésnek ez nem sok és szimplának látszik, 
de Márai zsúfolásig meg tudja tölteni ezt a kere-
tet, Szeme, mint egy nagvszerü fotografálógép 
lencséje, mindent lekap. »Egy vígén fogpiszkálő-
val a szájában újságot olvasott«. Ilyen lényegte-
lennek látszó megfigyelések jelentőséget nyernek, 
egyetemes értékű megállaoitásokra villantanak. Má-
rai minden szavával vetkőztet, szinte kellemetlen 
alapossággal, szinte perverz kíméletlenséggel. Fa-
nyar kritikáia azonban olvan egyéni, olyan eredeti 
és olyan szellemes, hogv a felületesebb olvasó lép' 
ten-nyomon humort láthat benne. Márai még a 
legapróbb megjegvzéseiben is. általános, filozófikus 
álláspontokat szögez le az élettel és a mindenség-
gel szemben. De nem a filozófus nvu?almával 
teszi ezt, hanem fojtott, dühös szenvedéllyel, ag-
resszív módon. Minden szavával robbant, hogy 
a látszat mögé, a struktura szövetébe hatoljon. 

Márai uj könyve »tisztességes dolog«, nemcsak 
a szerző, hanem az egész magvar irodalom szem-
Dontjából. 

Szinnat Tivadar. 

Gróf Bethlen Margit: Impressziók. Korrajznak 
is nevezhetjük a kiváló irónő kötetét, de több en-
nél: egy megdönthetetlenül szilárd talajon álló 
moralista ethikája, egy müvészlélek magasan szár-
nyaló esztétikája, a társadalmi élet ezer változa-
tában a nemes tradíciók megőrzője s a haladás, 
a modern fölfogás, a jövő úttörője- Negyven elmés 
goiidolaffuttatást ölel föl ez a könyv, amelyek 
mindegyike a mai élet egy-egy problémájának 
megfejtése. Olyan problémákat old meg gróf 
Bethlen Margit könyvében, melyek mindnyájunk 
életében felvetődtek már s amelyeknek megoldása 
gyakran nagyon nehéz feladat. Az illusztris irónő 
köhyve uj oldalról mutatja be Bethlen Margitot, 
az Írót és színműírót: a társadalombölcselő ko-
moly, de sohasem nehézkes szerepében. 

A csinos kiállítású kötet az Athenaeum kiadá-
sában jelent meg. Ara 4 — pengő, kapható min-
den könyvkereskedésben. 

Beöthy Zsolt: A magyar Irodalom kis tükre. A 
legnagyobb magyar irodalomtörténésznek párat-
lan népszerüségü könyve most uj. díszes kiadásban 
jelent meg. Az immár nemzeti szimbólummá vált 
volgai lovasnak Beöthy Zsolt-teremtette messze-
tekintő alakja ma is megdobogtatja szivünket, — 
ma is nélkülözhetetlen breviáriuma ez a klasszi-
kus műremek minden magyar kulturembernek- Az 
irodalombölcselő mélyreható intuíciójával a költő 
ihlete társul e könyvben; a tudós munkáját a mű-
vész formálta kerek, tömör, élő kompozícióvá. 
Beöthy Zsolt könyvéhez a legnehezebb időben s 
szerzőjének halála után is hü maradt a magyar 
olvasóközönség. A most megjelent hetedik kiadást 
Kékij Lajos kiváló esztétikusunk és irodalomtörté-
ténészűnk rendezte sajtó alá és nagyértékü beve-
zetéssel, továbbá az egész magvar irodalmat fel-
ölelő repertóriummal látta el. Illusztrációk is első-
izben díszítik e müvet 

A diszes kiállítású, nagyon szép kézikönyv az 
Athenaeum kiadásában jelent meg s kapható min-
den könyvkereskedésben. 

Móricz Zsigmond: Eső-leső társaság. Móricz Zsig-
mond minden müvével ujabb magaslatokra emel-
kedik, nagyszerű leiró ereje, emberábrázoló ké-
pessége egyre tökéletesebb lesz, egyre közvetleneb-
bül szívhatjuk magunkba Írásaiból a magyar élet 
igazi izét Uj novellás kötetében, az Esőleső társa-
ságban végső és mélységes ősztönök kergetik e 
remekbe faragott történetek embereit: ám ezek az 
ösztönök seholsem durvák a maguk nyerseségé-
ben, hanem az élet kemény prizmáján megtörve 
ezer szinben és ezer változatban nyilatkoznak 
meg. Móricz Zsigmond uj könyve uj és örvende-
tes karácsonyi ajándék mindnyájunk számára. 

A csinos kiállítású, testes kötet az Athenaeum 
kiadásában a napokban hagyta el a sajtót, kapható 
minden könyvkereskedésben. 
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Hullai Je«ő: filetke. Egy nyomorék kislány, aki-
nek angyali szépségű fejet illesztett csúf púpja 
fölé a Gondviselés, hőse Hellai Jenő »Életke« 
című uj regényének. Életkének borus-derüs éle-
tét, boldog és boldogtalan gyermekkorát, vidám 
intézeti éveit, szomorú ráeszmélését nagy élettra-
gédiájára, nővé sarjadását és nagy szerelmének 
megragadó regényét írja meg az iró intim bájjal, 
megható, jóságos életbölcselettel. Heltai uj regénye 
nemcsak egy hallatlanul fölényes írónak remek-
müve, hanem egy rég megállapodott, bölcs vi-
lágszemlélőjé is, aki már tul van az élet nagy meg-
ismeréseinek izgalmain. Az Életke elejétől-végéig 
egy hódítóan kedves, okos és szellemes írói egyé-
niség legintimebb megnyilatkozása. 

A remek regény az Athenaeum kiadásában jelent 
meg: ára 4.20 pengő, kapható minden könyvkeres-
kedésben. 

Züahy Lajos: A szökevény. Zilahy Lajos most 
I megjelent nagy regénye: .4 szökevény, örven-

detes meglepetés nemcsak arányaiban, hanem 
értékében és jelentőségében is. Jelentőségében 
azonkívül nagy is, mert a Két fogoly-hoz 
hasonlóan azokat az éveket szólaltatja meg, 
amelyek szivünk gyökeréig megrendítették 
bennünk emberségünket s romokba döntötték 
az egész körülöttünk épült világot. A szőke-
vény a béke, háború és forradalom nagy re-
génye. Egy fiatalember életen keresztül lá-
tunk bele abba a nagy világfelfordulásba, 
amely a szerajevói gyilkos revolverlövésének 
adott jelére kezdődött s világégésen, országok 
megsemmisülésén át, forradalmak borzalmain 
keresztül megváltoztatott mindent. Zilahy, akit 
évek óta a magyar irodalom egyik legelső 
reprezentánságank ismerünk, uj regényével 
hirtelen magasba ivelő irói karrierjének ujabb 
dicsőséges állomásához érkezett. A belső tar-
talmához méltó, csinos kiállítású testes re-
gény az Athenaeum kiadásában jelent meg.' 

25 É V I S Z A V A T O S S Á G I 
Kapöaíó minden Jobb papír-, írószer- és axaUm 

Ux leiben. 
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Al Andrn*l leány. (Thornton Wilder regénye, Ré-
vai-kiadás.) Milyen nagy ez az Amerika! Mily 
kevéssé ismerjük és mily megbocsáthatatlan os-
tobaság egy jelzővel elintézni! Most Wilder meg-
tanít arra, hogy még mindig nem ismerjük eléggé 
Amerikát — mert sose képzeltük volna, hogy azon 
a lüldön szülessék meg Analole France-nak, a 
Thais Írójának méltó kővetője. Wilder könyvének 
hősnője is görög hetéra, Chrysist is a görög kultu-
ra hanyatlásának különös illatú levegője veszi 
körül. A világvárosból a thébai remeteségben vo-
nuló hetéra problémája egyszerűbb, mint Chry-
sisé, Chrysis egyénisége és sorsa egyaránt bonyo-
lult. Ez az öregedő és betegségtől gyötrött heté-
ra a görög kultura fénykorának egész kincseshá-
zát magával hozza egy kis szigetre és ezt a kin-
cset igyekszik szétszórni a jámbor kispolgárok 
fiai közt, akik lakomáin körülsereglik. Euripidest 
és Platónt szavalja, olvassa nekik. A hetéra háza 
a műveltség és jó modor iskolája. Ez a hősnő 
környezete. Itt indul meg a történet: az öregedő 
Chrysis utolsó, nagy szerelme az ifjú Pamphilus 
iránt, akinek már rég el kellett volna vennie a ne-
ki szánt tisztes polgárleányt, de addig jár Chrysis 
házához, mig végre véletlenül megismerkedhetik 
a Iveléra titkon nevelt húgával. Ha Chrysis sors- | 
félelme nem éreztetné előre a regény végét, azt j 
hihetnők, hogy valami Herrman és Dorottya szerű 
idill köveetkezik; mert Chrysis nagylelkű s mert 
Pamphilusnak sikerül legyőznie a polgár-család 
előítéleteit a hetéra húgával szemben. De a sors 
nem engedi meg az idillt, Chrysissel végez lap-
pangó betegsége, Glycerium pedig meghal világ-
rahozolt gyermekével együt t . . . a sziget polgá-
ri nyugalmát nem fenvegeti többé semmi. Ana-
tole Francé óta nem élveztük a dekadens görög 
kulturának olyan érdekes és megkapó rekonstruá-
lását, mint aminővel ez az amerikai lepi meg az 
olvasókat. 

Else Feldmann: A' anya leste. A fran-
cia irodalomban egyre erősebben érez-
hetővé válik az a törekvés, amely a kiszikka-
dással fenyegető regényírást uj témakörrel, a nép-
pel akarja gazdagítani. Ennek a »populista« irány-
nak egyik kiváló alkotása Else Feldmann bécsi 
irónő kis regénye, amely Bécs ötödik rendjébe, a • 
a társadalom hajótöröttjeihez és száműzöttjei- 1 
hez vezeti az olvasót. A regény főszereplője egy 
túlságosan érzékeny lelkű újságíró, akit a vélet- < 
len Bécs egyik külvárosába visz, ahol egy csomó 
szervesen összefüggő drámai eseménynek lesz nem-
csak szemlélője, hanem tevékeny részese is. Az 
izgalmas események középpontjában egy munkás- j 
család élete áll és rajtuk keresztül az egész szen-
vedő és vergődő embertömeg, amely a külváros 
munkahelyeit, csapszékeit és »fényes kávéházait« 
benépesíti. Az újságíró beleszeret egy kis cse-
lédlányba, aki iránt nemcsak szerelmet, hanem 
részvétet is érez. A kisleány életútját azonban más 
erők irányítják és hiába próbálja meg az újság j 
író a lehetetlent is, a leány lezuhan a fertőbe és 1 

erkölcsi halott lesz, mielőtt, emberré lehetett volna. • 
»Az anya teste« ára fűzve 120 P, kötve 2.20 j 

P és minden könyvesboltban árusítják. 
A vérpad árnyékát« vezeti el az olvasót a világ ; 

hirü orosz iró: Turgenyev kis remekműve, a »Ki 
végzés«. Problémája nagyon egyszerű, nagyon em 
beri. I.eirja azokat az érzéseket, amelyek minden 
egészséges idegzetű embert eltöltenek, ha a sors 
ugy hozza macával, hogy mint szemtanú jelen 
legyen egy kivégzésen, tekintet nélkül arra, hogv 
a halálra ilélt megérdemelte-e büntetését, vag 
sem. Turgenyev mint szemtanú jelen volt egy ki-
végzésen, átélte a delinkvens utolsó éjszakáját, 
lálta a kivégzés előkészületeit, a vérpad fölálli-
tását, a főpróbát a nyaktilóval, ott volt, amikor 
tudtára adlák az elítéltnek, hogy kegyelmi kérvé 
nyét elutasították. Azután együtt sietett be vele 
abba a helyiségbe, ahol az ingét és a haját körül-
nyírták és a lelkész imái közben megkötözték. 
Turgenyev ott volt abban a menetben, amely nz 
elitéit mögött és vele haladt át a ködös őszi 
reggel félhomályában a tágas börtönudvaron, ki 
a börlöu előtti térre, ahol a katonai kordon mö-
gött tízezrek dulakodtak, hogy minél közelebb 
juthassanak a véres látványossághoz. Az orosz iró 
minderről a tudós lelkiismeretességével ad be-
számolót. 

A Kivégzés egv most megindult könyvsorozat 
első kötete. Ara fűzve 120, díszes egész vászon-
kötésben 2.20 pengő. 

Tahéry Géza: Vértorony. Báró Eötvös József 
•Magyarország 1511-ben« című nagy regényének 
megjelenése óta regényíró nem nyúlt még a ma-
gyar történelem kavargó anyagához annyi nyers 
őszinteséggel, mint Tabéry Géza, Erdély kiváló 
irója. a Vértorontj című, most magjelent, hatalmas, 
kétkötetes regényében. Dózsa és Werbőczy korába, 
a magyar parasztság első nagy szabadságharcába 
visz bennünket az iró, a véres osztályharcot, majd 
a paraszlázadás Irtóralos következményeit, meg 

döbbentő történelmi hűséggel és realizmussal tár-
ja olvasói elé. Regényének olvasása közben elénk 
tárul az a mezítelen osztályöntudat, amely a ma-
gyar proletártömegeket a Dózsalázadásba hajtotta. 
A nagybányai bányamunkásság életében megis-
merjük a XVI-ik század kollektív osztálytörekvé-
seit, amelyek a reformáció vallásos küzdelmei-
vel egyetemben a paraszlázadás mozgató erői let-
tek. A Vértorony első sorától befejezéséig izgalma-
san érdekes olvasmány. 

Az Erdélyi Szépmives Céh kiadásában megje-
lent hatalmas kétkötetes müvet nálunk az Athe-
naeum. hozta forgalomba. A csinoskiállitásu mü 
az összes könyvkereskedésekben kapható. 

Hogyan éljen a szívbajos ember? (Szivbaj, ér-
elmeszesedés, vérnyomás.) Dr. B o d o n Károly, a 
kitűnő szerző, akinek a sziv és az erek betegségei-
nek kezelése a specialitása, nagyon dicséretes mun-
kát végzett, amikor e népszerű könyvét megírta. Az 
idősebb embereknek több, mint a fele szenved szív-
bajban és érelmeszesedésben és rengeteg ember 
hal meg ideje előtt, mert nem élt ugy, ahogy gyen-
gült szive kivánta volna. Égető szükség volt te-
hát oly könyvre, mely az életrend minden ágára, 
táplálkozásra, munkára, pihenésre, sportolásra, do 
hányzásra, szeszes italokra, nemi életre, stb. ki-
terjeszkedve pontos és világos szabályokat állit fel. 
Nagy szakértelemmel állitja a szerző szembe a 
valódi szívbajokat a képzeltekkel, ami rendkívül 
fontos dolog. A szerző behatóan foglalkozik a 
magas vérnyomással és az érelmeszesedéssel, ko-
runk e két nagy rémképével és a kellő életmód is-
mertetésével rávilágít — már amennyire ez laiku-
sok számára irt könyvben lehetséges — azok ke-
zelésére is. A könyv nagyon tetszetős és olcsó 
kiállítása N ó v á k Rudolf és Társa, a népszerű 
kiadó ügyességét és áldozatkészségét dicséri. 

Tar?ás, moshatá 
" " Г Т — П — 

ondolálás 
I P A nőifortrász 

szafónban 
Oroszlán ucca 4.^Előnyös árak. 

Elismert elstírendU munka. 

Dtxon, az óceánrepülő. Amerikai vakmerőség, 
technikai akarat himnusza ez a regény. Hőse egy 
árva fiu: Ted Soott, aki amikor az óceán felett 
száll a »magányos sas«, akkor is szeretettel gon-
dol mindenkire, akik hozzá közel állanak. Pedig 
ezekben az órákban a világ minden rádiója, táv-
irója és újságja az ő nevétől hangos, de erre egy 
pillanatig sem gondol. Ted Scott regénye nemcsak 
egy hősi cselekedet, nemcsak izgalmas és kalan-
dos események sorozata, hanem a nagy elhatározá 
sok megszületésének lélektani magyarázata is. Nem 
az a világraszóló szenzáció, hogy Ted átrepüli 
a? óceánt és hogy mindenkiénél jobban ismerik a 
nevét — hanem az a kétségbevonhatatlanul hatal-
mas teljesítmény, ahogy Ted alkalmassá tette ma-
gát erre a kivételes bravúrra, valósággal felnevel-
teti magában az óceán hősét. A könyvet angolból 
Radványi Kálmán fordította. Révai kiadás, ára 
kötve 4 pengő 50 fillér. 

D E L M f l G Y Ü R O R S Z A G 
Szerkesztőség: 

Somogqf d. 22.1. em. Telefon: 13-33. 

D É L M A G Y B R O R S Z Ü G 
Kiadóhivatal: 

Aradi ucca 8. szám. Telefon: 306. 

I E L M I G Y I R 0 R S Z R 6 
N y o m d a : 

Löw Llpól ucca !9. Telefon: 16-34. 

D É L M A G Y f l R O R S Z á G 
Kölcsönkönyvtár: 

Aradi ucca 8. szám. Telefon: 306. 
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Aradi ucca 8. szám. Telefon: 306. 
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Néhány perc múlva megindult a menet: 

Bacsányi négy feltűzött szuronyu katona kö-
zött ment, mögöttük kis bőrtáskát vitt magá-
val a főhadnagy. Bacsányi János lefoglalt 
iratait: két-három verset és egy esztétikai 
értekezést. 

Az uton, amerre mentek, megbámulták őket 
a járókelők s az osztrák, orosz, porosz kato-
nák. 

• 

A linzi parkban két elfáradt öregember 
sétálgatott. Egy férfi és egy asszony. A park 
keresztutjánál két férfi jött szembe velük*. 
Az egyik meglökte a társát és odasúgta: 

— Bacsányiék... 
Továbbmenve halkan magyarázta: 
— Száműzetésben van itt, husz éve már . . . 
— Hiszen kiderült, hogy nem volt tagja 

Martinovitsék összeesküvésének! 
— Napoleon megbízásából lázitó röpiratot 

irt a császári ház e l len. . . 
Amikor a franciák kivonultak Bécsből, elme-

nekült velük. Párisban fogták el, amikor a 
szövetségesek elkergették a korzikai kalandort 
Bebörtönözték, de a császár kegyelmet adott 
neki, csak Linzt nem szabad többé el-
hagynia.. . 

— Kazinczy sohse állhatta ezt az izgága 
beképzelt embert. . . 

— Mások se nagyon: nem is volt nemes 
ember, II. József alatt kapott csak hivatalt. . . • 

A linzi temetőben néhány emberből álló 
halottas menet kisért egy fekete, gyalulatlan 
deszkákból ácsolt koporsót. A sirnál röviden 
beszélt a pap s aztán a sietőskezü sirásók 
nekiláttak a koporsó elföldelésének. A néhány 
feketeruhás ember még levett kalappal állt 
egy darabig a sirnál, aztán megindultak a 
temető kapuja felé. Németül beszéltek vala-
mennyien. / 

— Nyolcvankét éves volt, — harminckét 
évet töltött börtönben és száműzetésben.».. 
Nagyon vágyott haza szegény... Néhány nap 
előtt elmentem hozzá: egyedül volt s önmagá-
val beszélgetett — magyarul... Évek óta sen-
kihez se szólhatott az anyanyelvén. 

— A temetésére se jött el senki odaátról: se 
rokon, se barát, se ismerős.. . 

— Amig az asszony itt volt, mégcsak éltek 

« 
valahogyan, de az szegényke, már hat éve ha-
lott 

. . .Valahol, egy linzi kőfaragómester mű-
helyében, az egyik segéd fütyörészve vésett ki 
egy sirfeliratot: 

»Die Mitwelt mag neidisch oder undankbar, 
aber die Nachwelt wird gerécht seint. 

A forradalmár 
Nagyon lelkes szemek villantak össze a 

sötétes kis szobában. A lámpa fakó világos-
sága misztikussá színezte a kis gyülekezetet, 
melynek minden egyes tagja ugy érezte, hogy 
ő is egy pillér a világtörténelmet alábástyázó 
oszlopsorban. 

Sovány, lázasszemü fiatalember beszélt, ki-
nek alakjára szinte kontraszként simult a 
ferences csuha. 

— Párfs . . . Gréve-tárt.. .1 Danton'. . . 
Nyugat. . . Elég volt! Akarni és merni kell, 
forradalmasan! Európa minden elnyomott, 
megtiport népének egy nagy összefogásban 
kell egyesülni. . . A francia jakobinusok utat 
mutattak: Liberté! Egalité! Fraternité!... 

A mondani tilos szavak felkorbácsolták a 
fiatalemberek vérét. Vad-hangos fogadkozá-
sok hangzottak el s búcsúzáskor, amikor haza-
menetelre készülődtek, mindenki ugy érezte, 
hogy köteles adót ró ie az ígéretével: 

— Megkezdem a dunántuli direktórium ala-
kitását! 

— Lemásolom a forradalmi kátét! 
— Én terjeszteni fogom! 
— Lefordítom magyarra a francia konvent 

kiáltványait! 
. . . S a tegnapban élő nép néhány fia ugy 

érezte, hogy behajtotta vállát a köteles igába, 
mellyel ki lehet rántani a megrekedt szeke-
r e t — a XVIII. század fe lé . . . 

• 

Az iró egyedül csavargott a budai kisuccá-
kon. Fejében káotikusan gomolyogtak a gon-
dolatok. Két karjában acélosra feszült a tet-
tek akarása és ezt dühhé dagasztotta a pis-
lákoló uccalámpák árnyékában szégyenkező 
nyomor. Ugy érezte, hogy most rögtön tenni, 
cselekedni kellene és akkor talán egy len-
düléssel ki lehetne rántani fajtáját ebből az 
Európába költözött Ázsiából.. 

— Páris . . . 

Ez a fogalommá sűrűsödött városnév zúgott 
a fülében. 

A távolból elnyújtott kiáltásfoszlányok jöt-
tek feléje: 

— Tizenkettő már az óra . . . Jó polgárok 
nyugovóra... 

— A bakter... Altató... fis Párisban éb-
resztőt dalol az uccal 

Léptei tompán visszhangzottak a sikátorok-
ban. Az ablakok mögül a nyomor és a piszok 
orditó tiltakozását hallotta. Csend volt melyet 
csak néha cifrázott egy-egy részegtorokból 
küldött kurjantás. 

Halkan dúdolni kezdte: 
—• Allons enfants de la patrle. . . 
A forradalom szavainak lázadó dallama 

megmámorosította. Ugy érezte, hogy most már 
cselekszik . . . Lábai vad, dacos léptekre me-
revedtek. Vörössapkás tömeget érzett a háta 
mögött s észre se vette a két, házak sötét-
jébe lapuló — árnyékot melyek nyomon kó-
vették lépéseit 

Végre becsapódott mögötte az egyik ócska 
ház korhadozó kapuja. 

A két árnyék most kilépett az uccalámpa 
világosságába és ott már határozottá kőrvona-
lozódott német ruhákba bujtatott alakjuk. Az 
egyik mgszólalt: 

— Melden Sie also Folgendes: revolucionäre 
Versammlung... Pater Martinovits, Franz 
Kazinczy, Schrifsteller... Marseillaise... und 
so weiter.. . Morgen beobachten Sie den Paul 
öz. Er war heute nicht dabei, — doch sehr 
verdächtig... Aufs Wiedersehen! 

• 

A törvényszéki tárgyalóterem fülledt leve-
gőjében félszáz fiatalember figyelt az ügyész 
vádoló szavára. 

A főügyész nagy buzgalommal képviselte 
a vádat. A kemény szavak ugy hullottak elő 
szájából, mintha pilléreket akarna emelni be-
lőlük egy bomladozó világrend alátámasztá-
sára. 

— A francia forradalom rémtettei... Már 
nálunk is felütötte fejét a fenyegető rém: az 
elvek, melyek már első feltűnésükkel felfor-
gatták a virágzó francia birodalmat... A vád-
lottak megfeledkeztek a hűségről, mellyel 
Istennek, hazájuknak és királyuknak tartoz-
tak. . . Forradalom előkészítése... titkos tár-
saságok... a királyi felség méltóságát és sze-
mélyét sértő különféle dögletes forradalmi 
iratok... összeesküvés vala ez a királyi fel-
ségnek, a törvényes és kegyelmes uralkodónak 
javai és méltósága e l len. . . Veszélyeztetve volt 
az ország és az alkotmány, a fennálló kor-
mányforma és a trón.. . Felségsértés... Hűt-
lenség, . . (Folyt köVLj 
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VARRÓGÉP 
JAVÍTÁS 
[szakszerűen 

ES GYORSAN. 

»INGER VARRÓGÉP RESZV. TÁRS] 
• « g e d , K r t r á . , i i c c b f . saAra. 

Telefonsa Am 31-1S. 6 
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BOR 
Kitűnő 1930. évi 

fehérbor literje 52 fillér. 365 
5 éves 6 fehér . . . 1 liter P — - 6 © 
4 éves 6 fehér . . . 1 Hter P - ' 8 0 
5 éves nemes kadarka siller . P 1 " — 
Ó nagyburgundi vörös 1 liter P Í'IO 

Dus választékon pecsenye. btAOT és ptzsgfiboroli 

Danner Mihály í S Í S S Í , 

Legszebb karácsonyi és újévi ajándék I 
PHILIPS 
STANDARD 
TELEFUNKEt* 

A~erikal Írógépek, gramofon és lemezek, Csepel varrógépek 
s ker "^párok lutámjosan beszerezhetők 6,12,18 havi részletre. 

^ eleme í Márton Kelemen •. n. poosta mellett.) Dlltalan bemutatás. 

Halló! Halló! 
Itt Rádió Szeged. 

Hölgyeim és uralmi 
Alulírott cég Hszlole'tel (elenfl, hoqy a 

m*ovítr ovérim̂ nvn S t a n d a r d 3 a , 
telenleö a legtöbb és legolcsóbb 
rAdlÓ-hesrUieh. Ezm készüléket vélel 
kötelezettség nélkOl, kívánságukra, laká-
sukban, diitalanul bemu d|a. A készfllékek 
6, 12, 18 havi kényelmes részletfizetésre 
Is beszerezhetők. 

Jelenti továbbá, hogy az összes rádió-
csövek é s szárazelemek Is, mindig friss 
állapotban kaphatók és hogy dinamóval 
tölii a legmérsékeltebb árakért az összes 
rendszerű accumulátorokaí. 255 

Szíves pártfogásuk«! kér! 

MOSKOVITZ LAJOS 
elektrotechnikai vállalat« 

Szeged, Kölcsey ucca ÍO. szám. 

W O L F JAKABl 
és FIAI 

sütöde és kenyérgyár nagyüzem 
E»olcf&r u c c a . 

Wolff péksüteménye 
Woüff kenyere 

Wolff kalácsa 
fogalom! 

A legmodernebb felszerelés-
sel készülnek különleges sü-
teményeink és kenyere ink . 

Dagasztógép, Kifli-', 
zsemlyeformálók, I 

gőzkemence. 

| Kérjen mindenütt 
Wolf süteményt 

i 

Telefon: 11-21. Telefon: 2,2,~&Z. 

PERL m ÍS flA 
szállító 

„Intercontlnentale" 
szállítmányozási é s közlekedési r.-t 

ezelőtt H e H m a n n S. és V . 

s z e g e d i k i r e n d e l t s é g e . 

CARO ÉS JELŰNEK 
nemzetkOzi szállítmányozási r.-t. 

s z e g e d i képv i se l e t . 
Nemzetközi szállltmángozás, rendszeres guOltOforgalom a szom-
szédos államokkal, bútorszállítás salát butorkocslkban heliiben, 
vidékre es Küllőidre, tengerentúli árulorgaiom, Inkasszó, át-
utalás, lombordkOlcsOnök ioluósltáso export es importnál. 

I roda 1 GyDjtőraktár. «a vámszabadraktár 1 

Szeged, rehetesas o. 17. * Szeged, Tlsza-pálgandvar 

Szegedi 
Kereskedelmi és Iparbank 

Klauzál tér 2. sz. 
Alapítási év 1876. 

Saját töktií P 1,200.000-
BCfótCM . . P 1,500.000— 

lMkMSÍK Magyar &talános Hitelbankkal 
és a 

Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bankkal 
Elfogad 04 

betéteket könyvecskékre és folyószámlára előnyös kama-
tozás melleit. ^ Váltóleszámítolás. 

KOlcsOnOk házakra és földekre méltányos kamatozás mellett. 
№T Safe flilkék bérelhetők. 

/ 


