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Beszélgetés 
a fakir-herceqqeI 

(A Délmagyarország munkatársától.) Néhány 
nappal ezelőtt egy hindu herceg — akinek mellék-
foglalkozása: az okkult tudományok doktora és 
okleveles fakír — érkezrtt Szegedre. A fakir első 
találkozása a várossal egy tánciskolában történi 
Ide tévedt be egy este, imikor szobájába igyeke-
zett Azt mesélik a táncskola hölgyei, hogy olyan 
volt, mint egy mesebeli íerceg... Fekete ruhában, 
fehér turbánban volt. Ai ing magasan záródó nya-
kára drágakő volt tüzv<. A mesebeli herceg tán-
colt, aztán eltűnt az éj.'zakában. 
Most a szálloda halljíban várom a szolgát, akit 

feLküldtem a fakir szoiájába. Rövidesen jön és 
mondja: 
— A hindu ur azonnal itt lesz, csak előbb kimos-

sa a harisnyáját a hiteg-meleg csap alatt... 
Aztán megérkezik a fakir személyesen. Ala-

csony, feketeruhás, kesenybajszu, 30—35 év kö-
rüli úriember, rendkivü kimért, szinte színpadias 
gesztusokkal. A neve d. Mirza Han, — 22 nyelvet 
beszél, de tökéletesen csak a keleti nyelveket. 
Európai nyelveket is töi, szerencsére mellette van 
egy tolmács, aki az intrjut szerb nyelven közve-
liti. 
fiihelyezkedünk a mávány asztalnál hármasban. 

Kitűnik, hogy dr. Mirzs Han tényleg herceg, szár-
mazására nézve afgá: és az afgánoknál a Han 
szó herceget jelent. A 'apája derék generális volt 
az oroszoknál. Valahol Tiflisz körül székelt. Az 
orosz ellenforradalom során halt meg és hagyta 
árván Mirzát, aki jeleleg 32 esztendős és görög 
állampolgár. Állandó lakhelye a görögországi 
Számosz szigete. Ott vn egy szép villája egy har-
mincholdas szőlőbirtol közepén. 
A tolmács szerbül édeklődik a hercegtől a tu-

dományos képzettsége felől. Hát ezzel ugy áll a 
dolog, hogy Mirza a tnáreszi egyetemen szerzett 
orvosi, filozófiai és okult doktorátust Tudomá-
nyát eddig főleg a kesti országokban használta 
fel és nemrég indult e Közép-Európa felé. Bemu-
tatja : hogyan kell mehalni... A szívverése, ér-
verése megáll, a hőmcséklete leszáll, az orvosok 
csodálkozva állják kőül a „holttestét." Ilyen ál-
lapotban hosszabb idre el is temethetik, ő oda 
se neki. Afgán doktor . 
Mirza hevesen magi ráz valamit a tolmácsnak, 

amit fontosnak tart iqgjegyezni. A tolmács mond-
ja is azonnal: 
— Azt mondja, hof Belgrádban a kísérleteit 

az egyetemen végeztfdr. Kvainszky profesz-
szor ellenőrzése mellt. Tessék, itt vannak róla a 
fotók... 

A fényképeken lát; amint Mirza ott fekszik a 
kísérleti asztalon, teesen letargikus állapotban. 
Mellette ül imgujjra vkőzve az őszhaju Krainszky, 
aki egy kissé csodállzó arcot vág... 

Megkérdezem a toiács utján Mirzát, hogy tet-
szik-e neki a magyanyelv. Tetszik és meg fogja 
tanulni. Már is nagyi haladt benne. Különben is 
az afgán nyelv nagjn hasonlít a magyar nyelv-
re, — csodálkozik, hcy eddig még ezt senki sem fe-
dezte fel. Például ¡ fekete afgánul f e k e t ; 
szere tem = s z re tem; anya = a n y ó ; 
v i l l a = k an á l . Aolmács mondja, hogy Mirza 
egészen biztosan meanul magyarul, mert ha fel-
lesz magában valam azt meg is tartja. 

Most még csak ejet kérdezek. Amikor a tol-
mács lefordítja a kdést, Mirza elkomorodik és 
nem válaszol. Azt kdeztem, hogy nőügyekben mi 
az álláspontja? 

A tolmács mosolig. 
— Kérem, ő nőtli... Istenem, mit mondink?... 

F ak i r . K.Gy. 
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Az OTI nyolcezer pengős pere 
Az üayészi megbízott kemény bírálata 

a Társadalombiztosító eljárásáról 
(A Délmagyarország munkatársától) 

Hajabács István tanító éveken keresztül 
pénzbeszedője volt Dorozsmán a régi 
Munkásbiztositónak. 1928-ban 8000 pen-
gős hiányt konstatállak, aronban nem je-
lentették fel, hanem a hiányt betábláz-
tatták Hajabács házára, amelyen akkor 
első helyen 3000 pengős bankteher is 
volt. Hajabács megígérte az OTI-nek,hogy 
a 8000 pengőt letörlesztr. Kt n-onban nem 
történt meg. Amikor az elévülés határideje 
közeledett, az OTI szorítani kezdte Haja-
bácsot a fizetésre. A tanitó ekkor felaján-
lotta ujabb biztosítékul a felesége által 
örökölt házrészt. Az OTI ezt tudomásul 
vette és a levelet a többi irathoz csatolta. 
Csak később derült ki, hogy a "felajánlott 
biztosítékot Haiabácsné már azelőtt két 
esztendővel eladta. Erre azután az OTI 
a régi 8000 pengős sikkasztás miatt fel-
jelentette az ügyészségen Haiabácsot. Az 
ügyészség azonban, tekintettel arra, hogy 
az elévülés határideje lejárt, az eljárást 
nem indította meg, ellenben leküldte az 
iratokat a járásbíróságra a fennforogni 
látszó hitelezési csalás miatt, amelvet az-
zal követett el állítólag a tanító, hogy a 
nemlétező házrészt ajánlotta fel biztosí-

tékul. ' A > 
Kedden tárgyalta az ügyet a járásbíró-

ságon dr. Ráday László já á i ó. HMa-
bács elismerte, hogy az ÖTI-nek a 8000 
pengős adósságból öt év alatt alig 300 
pengőt törlesztett. Dr. Kynsburg Béla 
ügyészi me«bizott felszó'a az OTI 

eljárását bírálta. 10—20 pengős követelé-
sek miatt az OTI könyörtelenül bíróság 
elé citálja a munkaadókat, de a 8000 pen-
gő behajtása körül gondatlanul járt el 
— mondotta. Mp1"<!7,/;~ tp-h^i ar OTI-t, 
mert nem igyekezett minden rendelkezés-
re álló eszközzel a 8000 pengőt behaitnni. 
Erre módja is lett volna, mert elárverez-
telhette volna a tanitó házát. A halogatás-
sal pedig azt érte el, ho«v a M r azóta el-
értéktelenedett, bűnvádi uton sem lehet 
Hajabácsot üldözni és így elveszett a 8000 
pengő, amely pedig közpénz« 

A bíróság felmentette a h i t e ^ é s i csalás 
vádja alól a tanítót, mert az OTI könnyel-
műen járt el, amikor Haia^á^s előadását 
elhitte a biztosítékra vonatkozólag, holott 
meggyőződhetett volna az állítás valót-
lanságáról. Az ügyészi megbízott az íté-
letben megnyugodott, az OTI képviselője 
fellebbezést jelentett be. 

HZ ÖRDÖG LOVASA 
nem produkál o l y a n bravúrokat, mini a 

Fehércégi áblás 

BOROS MIKSA cég 
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25 kiló csoigolt BilC''-malml liszt Vásár-
lását igoló ajándékszolvény átadása 

i'kñuingyen szo gáltat 
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A KALLAY-L IGET: 
K IRÁNDULÓHELY , V A G Y L E G E L Ő 

(A Délmagyarország munkatársától.) Sze-
ged egyetlen kirándulóhelye, amióta a há-
ború végén kiirtották a Makkos-erdőt és amig 
a7 uj Makkos-erdő fel nem cseperedik, a Kál-
lay-liget. A város vendéglő-félét építtetett an-
nakidején a duslombu fák ailá és azután idő-
ről-időre bérlőt fogott. A ligeti vendéglő bér-
lőjével rendszerint három éves szerződést kö-
tött, behajtotta tőle a szerződésben megálla-
pított bérösszeget, de azután nem sokat törő-
dött vele. 

A legutóbbi bérlővel kötött szerződés még 
nem járt le, de ismét bérlő nélkül maradt a 
Kállay-liget vendéglője, aikinek évente 550 
pengő bért kellett volna fizetnie. Nemrégen 
minden előzetes bejelentés nélkül otthagyta 
bérletét a vendéglő fel szereiéivel együtt. A 
megnehezedett idők keresztülhúzták üzleti 
számítását, nem teljesíthette bérfizetési köte-
lezettségét, de a legnagyobb baj még is az 
volt. hogy a Kállay-ligetből, nem tudni, kinek 
az akarata szerint, közlegelő lett. A duslombu 
fák ailatt disznócsordák és tehenek legelész-
tek és lassankint elszoktatták onnan a ki-
rándulókat, akik nem éreztek sok kedvet a 
disznókkal és a tehenekkel való közös viken-
dezéshez. A fákat, a füvet senki sem gondoz-
ta, a hely elvadult anélkül azonban, hogy vad-
rcgr'nvssé vált volna. 

Nemrégen a mérnöki hivatal valahogyan 
tudomást szerzett a dolgokról és javaslatot 
készítctt: szüntesse meg a város a Kállay-
liget kiránduló-hely jellegét, csatolja a ligetet 
az ujsreaedi liaethez. helyezze a városi kerté-
szet fennhatósága alá és az omladozó vendég-
lőt ne adja többe bérbe. 

A mérnök5 ' v?slatot a főkertésznek ad-
ták ki véleményezés végett. A főkertész most 
ielent~st te*t az ügyben a polgármes4^"-1 \ 
mérnöki hivatal tervével szemben azt javasol-
ja, hogy a város továbbra is taitsa meg kirán-

dulóhelynek a Kállay-ligetet, mert erre a cél-
ra ideális hely. Kertészeti átalakítása igen 
nagy nehézségekbe ütközne, mert hiszen par-i 
kirozás esetén sok hatalmasra nőtt, értékes 
fát kellene kivágni. A liget forgalmát a fő-
kertész megítélése szerint nagyon kevés goin 
dossággal, törődéssel fel lehetne ismét lendí-
teni, de ennek egyik előfeltétele az, hogy a 
város tiltsa el a liget területén való leaeltetést 
és keressen megfelelő bérlőt a vendéglőbe, a 
liget növényeinek gondozását pedig bizza a 
kertészetre. A liget forgalmát fel lehetne len-i 
diteni, mert a szegedi közönség szereti és szí-
vesen látogatja ezt a helyet. 

Dr. Pálja József polgármesterhelyettes a 
főkertész előterjesztése szerint határozott ég 
elhatározta, hogy sürgősen kiírja a pályázatot 

vendéglő bérletére. 

1 kg kendermag 48 tíllér 
1 kg veayes madár étel 60 „ 
I kg a'iácméz 1.20 „ 
1 II'. tányér'cn étolaf t - „ 

Nagy Albertnél, » 

Olcsóbb leli 
a friss serlés fejláb, 
kapható kg-kén>t 

4H íilléréri 
a PICK szalamigyárban, felsőtisza-
parti gyártelepén, Tisza Lajos-köruti 
83. szám alatti és Rókusi feketeföldek 
62. szám alatti elárusító helyen. Sza-
onnanueselék 86 fillér kg-ként. 


