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KOSSUT H-TÜNTETÉS 
EGY KÁVÉHÁZ ELŐTT 
A tüntető ifjúság a cégtáb'ák eltávolrtását és a 
kávéház nevének megváltoztatását követelte 

(A Délmagyarország munkatársától) Szerdán 
délben nagyobb tömés: jelent meg a Stefánia-
sétánnyal szemben lévő Kossuth-kávéhdz előtt-
A tömeg jobbára fiatalember ékből állott, akik 
közül egyik-másiiik diáksapkát viseli Két fiatal 
ember deszkából összetákolt zsámolyt cipelt 
és azt elhelyezte a kávéház bejáratát diszi/tő 
egyik Kossuth-arakép alá- A bejáratnál ugyan-
is két Kossuth-kép van a cégtáblákon. Az egyik 
az őszbecsavarodott Kossuthot ábrázolja, nimt 
turini_ remetét, a másik a fiatal Kossuthot- Az 
utóbbi alá került a zsámoly, hogy milyen cél-
zattal az rövidesen kiderült-

A tömeg- láttára a járókelők megállottak, a 
hatodik uccából is sietve érkezteik érdeklődök-
A fiatalság rövidesen megadta a választ a 
kérdésekre. Hangokat lehetett hallaná innen is-
omman is. amelyek azt követelték, hogy 

a kávéház tulajdonosa távolítsa, el a 
Kossuth-cégéreket és változtassa 

meg a kávéház elnevezését• 

A néma tüntetés hirépe futólépésben érkezett 
meg a rendőrség kiét tiszt vezetésével, kivonul-
tak a defcktivek is. de miután a tüntetők a 
legteljesebb csendben voltak, a rendőrség ..láb-
hoz tett fegyverrel" várta a fejleményeket-

A tömegből ezután kivált egy öt-
tagú deputáció és bevonult a kávé-

házba. 

amely ebben az órában még reggeli álmát alud-
ta jóformán- Csak a tulajdonos megijedt fele-
sége. egy kis kávésleány tartózkodott a terem 
ben és ők fogadták a deputációt. no meg egy 
cigárnyzenósz- aki tegnap éjszaka óta elfeküdt 
hazaimennii- A tulajdonos felesége. Grünbaum 
Izidomé közölte a deputáció vezetőjével, hogy 
hazaküldött férjéért egy pimoért> férje minden 
pillanatban itt lehet- A deputáció erre kivonu't 
és az uccán várta be a kávést, aki néhány perc 
múlva szürke fólcilinderban, izgatottan besrt 
tett üzletébe- A depuitáció isimét bevonult-

A beszélgetés a poros bHHárdasz-
talok között zajlott le-

A deputáció arra kérte a kávést, hogy rövid 
időn belül változtassa meg kávéháza elneve-
zését' mert egy ..éjszakai kávéház" nem visel-
heti a nagy magyar nevét 

— Az már el is van intézve — felelte a ká-
vés —. de azt mondják meg az urak- miért kell 
ezért az üzletem előtt ilyen tömegelést csi-
nálni? 

— Az magának csak reklám! — felelte a 
deputáció- Arra tessék felelni, hogy mikorra 
változtatja meg a kávéház nevét? 

— Uraim. csak nyugodtan, ne legyünk iz-
gatottak — felelte izgatottan a kávés- Hát mit 
mondjak, ugy három-négy-öt héten beliii---

— Az sok! — felelte a szónok- Két hét is 
elég lesz arra- Aztán volna még más kívánsá-
gunk is- Az ajtó mellé sem vríó Kossuth képe-. 

— Helyes, azt is leveszem! — válaszolta a 
kávés-

— De mikor? Szeretnénk' ha már holnap 
ilyenkorra nem lenne ott-

— Majd leszedem, de igazán kár volt az 
uraiknak ezt a nagy felfordulást csinálni- Sok-
kal jobban használhatnám az urakat itt bent• 
az üzletben' este. mint az üzlet előtt fényes 
délben - • • 

A deputáció azzal távozott, hogy 

csütörtökön délben megnézik' vájjon 
eltiint-e Kossuth képe a, bejárat 

mellől 

A deputáció ezután a kívül várakozóknak 
tudtára adta a tárgyalás eredményét, ame'yet 

a tömeg helyesléssé és halk éljennel fogadott-
A zsámolyt ismét megfogták és elvitték az 
inkriminált cégtábla alól-

Beszéltünk a kávéssal, atki még mindig iz-
gatottan a következőket mondotta: 

— Leveszem a táblát és megváltoztatom az 
üzlet nevét, ezen nem múlik- De tesisék csak 
utána nézni, hogy Pesten hány Rákóczi-. Zrí-
nyi-. Széchenyi-nevű vendéglő, kávéház van---
A képek nem jók, alismerem, de nem Munkácsy 
festette azokat, csak egy egyszerű címfestő • • 

Ezek után azt is megkérdeztük- hogy mi lesz 
a kávéház uj neve- A tulajdonos egy pillanatig 
gondolkozott- azután így válaszolt: 

— Azt hiszem Király-kávéházra változtatom 
a nevét • • • 

Néhány perc alatt kiürült az ucca. a kivonult 

Ki« tubus P —.70 
Óriás tubus P 1.— 

rendőri készültség is sorakozott ós eltűnt a 
városháza irányába-

Este a cégtábláról eltűnt Kossuth Lajos kém': 
a tulajdonos bemázoltatta a táblákat-
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A legújabb magyar filmsiker í Széchenyi Mozi 

AZ ÉDES MOSTOHA 
Édes bus történet. Főszereplői: I a nddy Fekete Mária. Góxon Gyula. Vaszari Piri, Váqer 
Antfil. Mály Gerő, Da.jbukát Ilona és a csöpp Pécsi Gizi. Irta : Lakner Arlhur, rendezte -. Balogh Béla 

A tanya, az inség 
és az egészség 

a költségvetés vitájának negyedik napján 
„Szegednek lériias bátorsággal kell követelni jogai!" - Az 
aktainfíáció, a Mátyás-templom megmentése, a közigazgatási 

decentralizáció és a munkanélküliek sorsa 

BelvArosI M « i Csit" rtökón 

ZERELIBcSEI SZULODAJS 
Hermann Thimmisf vígjátéka 5. 7, 

(A Délmagyarország munkatársától) A köz-
gyűlés dr- Pálfy József polgármester elnökle-
tével szerdán délután négy órakor folytatta a 
kö'Jtsógvetés vitáját. A negyedik nap vitájá-
nak első szónoka dr- Török Béla volt. aki el-
ismeréssel állapito^a -meg. hogy ax ellenzék 
szónokai a legtárgyilagosabb módon szólalnak 
meg. Reméli, hogy a szociáldemokraták, akik 
igen sokszor adták már a bölcs mérséklet ta-
nújelét a közgyűlési teremben, szintén illesz-
kedni fognak a vita stílusához- Ezután a vásár 
csarnok szükségességét fejtegette- Ha a város 
a mai viszonyok között nem építhet vásár-
csarnokot. legalább arról gondoskodjék, hogy 

a piacon mindenki asztalról árusítson. 

Végül a Móraváros gyűjtőcsatornájának elké-
szítését sürgette és hivatkozott arra. hogy 
ebben a mélyfekvésü városrészben történt az 
idén is a legtöbb tifuszmegbetegedés-

A következő felszólaló Wolf Miksa, aki arról 
a harmonikus hangulatról beszélt, amely a köz-
gyűlési teremben uralkodik a kormánypárt- ai 
ellenzék és a hatöság között- Igyekezni fog 
tiszteletben tartani ezt a harmóniát- Mindenki 
arró" beszélt, amihez ért. ő is ezt teszi, gazda-
sági kérdésekről fog beszélni, meg a színház-
ról Ezután a kartelek pusztító munkájáról be-
szélt. majd a színházról szólva megállapította, 
ho^y a társulat elsőrendű, az előadások nagy-
szerűek. a közönség mégis a legnagyobb rész-
vétlenséget tanúsítja- Szinte csoda, hogy az 
igazgató még mindig a helyén van- A polgár-

i mestert kéri. hogy inditson széleskörű társa-
| diailmi mozgalmat a szinház látogatottságának 

fokozásáért- A költségvetést elfogadta-
! Ezután dr- Balogh István szólalt fel- A költ-

ésvetést tanyai szempontból birálja-

A tanyai érdekek azonosak a vá-
ros egyetemes érdekeivei. 

A bérlők sorsát néhány pengős bérleszállitás 
nem javítaná- A bérlök jövedelmét kell fokoz-
ni' többletkeresethez kell juttatni őket- A cél-
fcudlatos gyümölcstermelés fceirén elismerésre-
méltó munkát végez a szegedi tanyavilágban 
Kogutowtiitz professzor. A vdrosi közigazga-
tást feltétlenül decentralizálni kell- Nem kell 
fétaá attól, hogy a tanyai körzetek el akarnak 
szakadni a várositól, mert nincs olyan belvárosi 
polgár> aki öntudatosabb szegedi volna• mint 
az átokházi magyar- Felesleges tizennégy uj ta-
nyai központot csinálni, de nem is lehet- Elég 
lenne négy- Az alsóközponti tisztilakások és 
rrenidőrségá épületek hallatlanul rotssz állapot-
ban vannak- Nem lehet a kérdéseket deputá-
oiázással elintézni, inert igy egyári érdekek 
elégülmek csak ki-

A tanyai problémákat egységes, 
céltudatos elgondolás alapján 

kell megoldani. 

Shvoy Kálmán azt mondotta- hogy kisvasúti 
tarifa leszállítása 32-000 pengővel növelte a 
város deficitjét-

— Ez is egy népszerűségi ló. — szólt közbe 
Fajka Lajos-

r— Népszerűségi lovakra annak van szüksé-
ge. aki \ úlasztás utján kerül ide — válaszolta 
dr- Balogh István —. én nem választás utián ke-
rültem ide- Megállapítja, hogy a kisvasrit mm 
alkalmazkodik az élethez- Alkalmazottai ugy 
viselkednek a tanyán, mintha hatósági köv.e-
gek lennének' mintha nem az utas őfelsége 
szolgálatára rendelték volna őkot helyükre- A 
kisvasút tarifájának drágaságát bizonyítja, 
hogy a tanyaiak inkább _ kocsikon fuvarozzák 
be terményeiket- Az adminisztráció kuszaságát 
bizonyítja, hogy egész más hatásai vannak a 
tanyákon a közigazgatási, az orvosi, a szü-
lésznői, a postai körzeteknek- Lehetetlen ösz-
szev'sszaság uralkodik a házszámok körül• 


