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A régi, meg az uj mama 

— Pasztelkép a gyermekbir óságról — 

(A Délmagyarország munkatársától.) Fiatal le-
ány áll D u d á s Béla gyermekbiró előtt. Február-
ban lesz 15 éives, nyúlásra hajlamos, szinte vaskos 
teremtés, az arca azonban sokkal öregebbet mutat 
a koránál. Van ebben — nem ts érettség, hanem 
fáradt vénség Ahogy ráesik a világítás, szinte 
előre megmutatja, hogy mi lesz belőle husz, vagy 
harminc év után. 

Annyi a neve, hogy ki sem ismeri magáit ben-
nük az ember. Másféléves korában örökbe adták, 

— nj nevet kapott Hét esztendő után másak csa-
ládhoz került örökbe, de megmagyarázhatatlan mó-
don meghagyták az ujabb neve mellett az előb-
bit is. 

— Miért kerültél másik helyre? 

— Az árvaszéki elnök ur nem engedte, hogy a 
régin maradjak. 

Apránkint derül majd kJ, hogy miért 
— Hibásnak érzed-e magad? 

— Igen. 
(Jól esik hallani ezt a humános szót. Nem azt 

kérdi a bíró, hogy bűnös vagy-e, hanem hogy 
hibás.) 

Hát az történt, hogy hiába jutott uj nevelőszü-
lőkhöz, a régi ,,anyja" esite az uccán megleste, ami-
kor hazafelé jött az alkalmaztatása helyéről és ki-
tanította a lopásra. 

— Miket loptál? 
— Zsebkendőt, harisnyát keztyüt, pamutot. A 

főnököm hazaküldött velem egy blúzt az uj ma-
mámnak, hogy vegye meg Ezt elvette tőlem a régi 
mamám s kitanító«, mondjam majd azt a boltban, 
hogy elvesztettem. 

— Loptál te a főnöködnél mást ts. Befőttet, lek-
várt, kockacukrot. Est is biztatásra? 

— Igen. De a cukrot magam ettem meg. 
Mikor rájöttek a stiklijére, elküldték. 
— Hova kerültél akkor? * ; 

t— A csirkegyárba. 
ftlel mi szerkivi teli üzlet, magyarázza meg a bíró 

a kifejezést. 
— Napi 80 fillér bért kaptam, az vott a dolgom, 

hogy jégbe raktam a csirkéket Egy nap elkéstem, 
reggeli 5 óra helyett 6-kor értem oda, nem mertem 
jelentkezni 

Kimenit hát csavarogni a ligetbe. (Az eset nem 
Szegeden történt.) A teniszpálya szertárának ab-
laka nyitva volt bemászott rajta. 

— Milyen magas volt az ablak? Másfél méteres? 
i— Csak egyhussas. 
— Mit akartál ott? 

Semmit - - « » -
Egy Pár cipő volt a kehedben, mikor elcsíp-

tek. Erre is a régi mamád biztatott? 
— Erre nem. 

A bíró kérdéseire aztán részletezi azt a vi-
szonyt amelyik az öreg boszorkányhoz fűzte. 
Olyasféle derül ki az egészből, mintha hipnotikus 
hatása alatt állott volna. Egyébként is vérszegény, 
révedező tekintetű gyerek, habár ennek a tekin-
tetnek van olykor valami különösen felcsillanó fé-
nye is. 

— Azzal biztatott mindig hogy legyek rossz, 
lopják, szökjék meg tyfajd megszánnak az urak az 
árvaszéknél s visszaadnak őhozzá Elküldött kol-
dulni s elvette tőlem a pénzt. Azt mondta egyre, 
hogy fi az én igazi édesanyám, ne higyjek senki-
nek, ne hallgassak másra. Annyit mondta, hogy 
minden szavát elhittem s azt csináltam, amit 0 
akart 

— De a bolgár-kertész legényt tatán esafc nem 
6 akarta. 

A lány lesült a szemét. 
— Nem. 
i— Hogy volt az? 

Erre olyan szakszerű magyarázatba kezd, hogy 
az ember osak bámul rajta Micsoda kifejezésbő-
séghez jut ez a gyerek majd akkor, ha nem gon-
doskodik róla a törvény s a maga kezére tylgozik? 

Most élénken tiltakozik a cselekmény részletei 

ellen. 

— Nem adtam oda magamat egészem! 

Sajnos, elmúlt már tizennégy éves, a kertészle-
gény így megmenekül. 

Mitől kaptad a szívbajt? 
— Meghűléstől. _ . 
A „környezeftanulmá!ny"-ban van egy pont 

amely sok mindent megmagyaráz és még többet 
enged sejteni A régi. mama, a felbujtó, fiatalabb 
éveiben szabad papnője volt a pogány szerelem 

isteneinek. Nyilván innen a végtelen ragaszkodása 
az erős gyereklányhoz. Ez kiképezte volna teljesen 
a szerencsétlen teremtést Rá való tekintettel az 
iratok átkerülnek a királyi ügyészséghez. 

A lámy egyévi próbaidőre a Mansz-otthonba ke-
rül, egyelőre megmenekül a javítótól. Gyógyítani 
kell a szívbaját, hátha még rózsák is kerülnek a 
sápadt-sárga arcára! 
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1 C M A Szerda. Róm. kath. Gottfried pk. 

Prot. Gottfried. A nap kel 6 óra 54 
perckor, nyugszik 4 óra 33 perckor. 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot 
tartanak: Letnzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca 
9, (telefon 13-52). Moldván Lajos Ujszegedi. Ved-
res-ucca 1. (telefon 18-46), Nyilassy Ágoston Ró-
mai-körut 22. (telefon 25-49), Salgó Péter Mátyás 
király-tér 4 (telefon 12-96), Frankó Andor Dugo-
nics-tér 1. (telefon 17-9?), Zakar örökösök Valé-
ria-tér 1. (telefon 16-95). 

i— Interpelláció az u j Makkos-erdő pusztulá-
sa miatt I r i t z Béla törvényhatósági bizott-
sági tag a következő interpellációt jegyezte be 
a legközelebbi közgyűlés napirendjére: „A So-
mogyi-telepnek a körtöltés felé eső részén a 
csatorna mentén ezelőtt két évvel 400 darai) fát 
ültettetett el a városi kertészet Van-e tudomá-
sa a polgármester urnák arról, hogy az elmúlt 
téli inségmunkák kapcsán ezt a területet oly 
módon töltötték fel, hogy az elültetett fák tör-
zse földbe került és ennek következtében eddig 
a fáknak több mint fele elpusztult. Hajlandó-e 
a polgármester ur vizsgálatot indítani és meg-
állapítani, hogy kinek a hibájából eredt a kár 
és hajlandó-e a hibát elkövetőt az okozott kár 
megtérítésére kötelezni?" 

— Lőw Immánuel a hét végén elhagy ja a kór-
házat Dr. L ő w Immánuel főrabbi, felsőházi 
tag, még mindég a közkórház egyes számú 
szobájának lakója. A főrabbi már kiheverte az 
operációt és a teljes gyógyulás utján van. Láz-
mentes, éjszakái nyugodtak, megfelelően táp-
lálkozik, sebe szépen gyógyul. Valószínű, hogy 
a hét vége felé elhagyhatja a kórházat. A fő-
rabbi legutóbb már többször fel is kelt ágyá-
ból. Kedden délelőtt és este egy-egy órát töl-
tött ágyon kivül. A főrabbi még nem fogad lá-
togatókat, csak a legközelebbi hozzátartozók 
mehetnek be hozzá. 

Egy nappal elhalasztottált a zálogházi ár-
verést. A városi zálogházban tegnap délutánra 
tűzték ki a ki nem váltott zálogtárgyak árvere-
zését. A kitűzött időben megjelent a zálogház-
ban dr. K a t o n a István tb. tanácsnok, hogy 
az iparhatóság részéről ellenőrizze az árverést. 
Délután azonban még olyan sokan próbálták 
meghosszabbitani lejárt zálogkölcsönüket, hogy 
Katona tanácsnok, bár errenézve szabályrende-
let nem intézkedik, egy nappal elhalasztotta az 
árverést. Az iparhatóság intézkedését nagy 
örömmel vették tudomásul, mert igy legalább 
módjuk volt meghosszabbítani a lejáratot. Ka-
tona tanácsnok intézkedésére ezentúl hétfőre 
nem tűznek ki zálogházi árverést, mert rend-
szerint a hét elején nagy forgalom szokott len-
ni a zálogházban. 

x Rubin fotelágy 95 P. Recamíer 125 P-töl. 

— 174 fellebbezés az ipartestületi tagdijmeg-
állapitások ellen. Az ipartestület elöljárósága 
nemrégen vetette ki a testület tagjaira a jövő 
évi tagsági di jakat A kivetések ellen a tör-
vény ertelmében az érdekeltek fellebbezést je-
lenthettek be az iparhatósághoz. A szegedi 
ipartestület 3500 tagja közül 174 élt fellebbe-
zéssel. A fellebbezéseket az iparhatóság most 
bírálta el, megállapítva, hogy 23 fellebbező el-
késett. A fellebbezés alapján kisebb-nagyobb 
arányban 98 iparos tagsági diját mérsékelték, a 
többit változatlanul hagyták. Az ipartestület 
elöljárósága által kivetett dijak 2 és 40 pengő 
között váltakoztak. 

— Muszáj megnősülni. Rómából jelen-
tik: Mussolini elrendelte, hogy azok. akik 
a fasiszta pártban hivatali állást töltenek 
be, tartoznak megnősülni. 

— Kéthly Anna előadása. X «fflorTSTríemofc-
rata párt közli, hogy 9-én, csütörtökön este 7 
órakor a Munkásotthonban (Hétvezér-ucca 9.) 
nyilvános ülést tart. Napirend: Harc a fasizmus 
ellen, előadó: Kéthly Anna országgyűlési kép-
viselő. 

4 — Filozófiai előadás. "A Ferenc TŐHSéf Tndlo-
mányegyetem Barátainak Egyesületénei. bölcsé-
szeti szakosztálya ma, november 8-án déhrtán 8 
órakor az egyetem anchaeologiai intézetében (Sru-
kováthy-tér 1.) ülést tart Előad dr. Ba r t ók " 
György „A filozófiatörténet feladata ős brisö aü-
kata" címen. Belépődíj nincs. 

— Az adógabona beszállítása. X szegedi gaz-
dák — mint ismeretes —, 110 mázsa adógabo-
nát ajánlottak fel adótartozásaik törlesztésére, 
gabonafeleslegeikből a legutóbb kiadott kor-
mányrendelet alapján pedig még további meny-
nyisegeket foglaltak le az adóügyi hatóságok. 
A szegedi adokörzetben felajánlott adógabona 
összesen hat és fél vagop, a lefoglalt adógabona 
pedig 15 vagon. A lefoglalt gabona beszállításá-
ról az érdekelt gazdáknak kellene gondoskod-
niuk, ha azonban ezt elmulasztják, akkor a 
városnak kell a gazdák terhére gondoskodni 
az adógabona beszállításáról. A hétfői tanács-
ülésen foglalkozott a kérdéssel a tanács és ugv 
határozott, hogy az adógabonát az érdekelt 
gazdák költségére a köztisztasági üzem kocsi-
jaival szállíttatják be. 

— Névmagyarosítás. Hnbacsék Btffe ors.z. m. 
klr. Színművészeti Akadémia növendéke, belügy-
miniszteri engedéllyel nevét Horlaira változtatta. 

— Dr. Tápav László előadása az egyetemen. 
A Ferenc József Tudományegyetem Barátainak 
Egyesülete ma délután 6 órakor az egyetem 
aulájában (Dugonics-tér 13., I I . emelet) sza-
badegyetemi előadást tart Előad: dr. T á p a y -
S z a b ó László egyetemi c. rk. tanár „A párt 
szerepe a politikában'4 címmel. Belépés díjta-
lan. 

P á h o l y é s z s ö l l y e 
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husz százalék kedvezménnyel 
Darabonként is kapható a 

k i a d ó h ! v t á l á b a n . 


