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Hősök napián 
Irta: PAP RÓBERT. 

A monopolíum bevezetése óta 
egyharmadára csökkent a legális 
paprikakereskedelem forgalma 

Közül husz esztendeje annak, hogy Európa harc-

terei elcsöndesedlek, kiürültek, a háboru ször-

nyetege végsőt vonaglott és utolsó áldozatait szed-

te legjobbjainknak. 

Hazatértek a magyar katonák is. De milyen 

sokan nem jöttek vissza. Ottmaradtak a becsület, 

az önfeláldozó hazaszeretet, a magyar nemzet di-

csőségének örökkön élö szimbóluma gyanánt. 

Azt hittük akkor, hogy a béke olajfái fognak 

Sztrte e honban virágba szökkeni és lön, hogy 

az olajágakból fejszéket faragtak, amelyekkel 

szétdarabolták ezeréves hazánkat. 

Közel két évtizede, hogy akik hősi halottjaink 

fcfcj.'.ül utolsóknak maradva, sirba szálltak, azóta 

Wcel husz nehéz, viszontagságteljes év robogott 

el fölöttünk, amelyek mostohasága hozta magával, 

hopy a hösök közös, monumentális emléke 

ebben a városban mindezideig jeltelen maradt, 

amig most városunk létrehozhatta azt a művészi 

amlékmüvét, amelynek felavatása a legelső ma-

gyar katona, a háboru legendás hősének, az or-

szág kormányzójának részvétele mellett ma tör-

ténik meg. 

Csodálatos, hogy az idő múlásával, az évtizedek 

perspektívájában hőseink alakja nagyobbnak mu-

tatkozik, mint valaha. Lényegük azóta szellemivé 

vélt, teljesen idealizálódott, nem a vérző sebei-

ket, hanem földiektől elvonatkozott, glóriával öve-

zett, egy alakba összeolvadt magasabb lényt lá-

tunk bennük. 

Mint ahogy a gyertyaláng megnyúlik, mielőtt 

kilobban, ugy ök is kimúlásukkal emberi mérete-

len felül nagyok lettek és az ő vértanúhaláluk örök 

tiltakozás a Magyarországai elkövetett igazságta-

h w á g ellen. 

Festő, szobrász, építész ihlete alkotta ezt a 

nagyszerű müvet, amely hőseink emlékének glo-

llfikálását jelképezi, de az az érzésünk, hogy a 

művészet ezen remeke sem közelíti meg ragyogá-

sában azoknak dicsőségét, akiknek emlékét időt-

len időkig őrzi. 

Mint borult mennynolton a sztnek pompájában 

rugyogó szivárvány, akként sugárzik le a palota-

kapu boltozatáról a csüggedés boruját eloszlató 

hitnek fénye és ereje. 

És ott áll márványba öntve a magyar Kato-

na, aki elbukott, de le nem győzetett a háború-

ban és őrt áll a szegedi végeken — a feltáma-

dásig. 

Közös oltára lesz ez a kapu mtnden szegedinek, 

amelyen fejét lehat jva, imát mormolva fog át-

haladni. 

Ide fognak zarándokolni Késő unokáink is, a 

föltámadt Nagymagyarország boldog gyermekei, 

hogy kegyelettel áldozzanak azok emlékének, akik 

életüket adták hazánk életéért. 

»Lesz-e vajon ennyi áldozatnak bére és derít-e 

Hajnalt a nemzet egére, mely sebeitekből kiözönlik, 

a vér?« — kérdezte Arany János negyvennyolc 

vérzivatarai között. 

Akkor is évtizedek multak, mig a sors vala-

sza megérkezett, eldöntve, hogy »ne.n lehet, hogy 

annyi sziv hiába onta vért*. 

Történelmünk sorúnk nem egyszer lehanyatlott 

n nemzet csillaga, de csakhamar annál ragyo-

góbban kelt fel a nap fölöttünk. Vesztett szabad-

ságharcaink és vallásháborúink áldozatai csak 

ideig-óráig voltak hiábavalók, mert közben a 

szabad-ág gondolata a nemzet lelkében mély gyö-

kereket vert. amelyebből válságos időkben táp-

lálkozik és magát fentartani képes. 

Ez tartotta fenn az országot Mohács és Vilá-

gos és Trianon után is. H3 pártoskodás dúlta, 

szakította, egybefonta gondviselésszerű hivatásá-

nak öntudita, a üolgári és nemzeti szabadság 

bivő kultusza. 

Szemközt az arkádokalatti Panthconnal, a mai 

napon uj Pantheon létesült. Amabban egyenként 

sorakoznak nemzetünk nagyjai, ebben e*y lénnyé 

•nagarztosulva Szegednek — egy ma hálátlanul le-

becsült korszakban élt — minden rendű és rangú 

hős fiai. 

Így és itt oivad harmonikus egysegne a tu-

űommónynak, a művészetnek, a nemzetfentartó 

erényeknek apotheosisa. 

Nem veszhet cl az a nemzet, amsiy nagyjamatt 

emlékét híven ápolja és követendő példaként 

megőrzi. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi 

paprikakereskedők tegnap este népes értekezleten 

tárgyalták meg a paprikakereskedeLeni aktuális 

kérdéseit. Egyöntetűen arról panaszkodtak, hogy 

a fűszerpaprika forgalmát szabályozó rendelet 
életbeléptetése óta a legális belföldi paprika-
kereskedelem forgalma a régebbi forgalomnak 
körülbelül az egyharmadára csökkent. Ennek oka 

a kereskedők szerint az, a rendelet nsm számolt 

azzal, hogy a magas belföldi paprikaárak követ-

keztében megjelenik majd >cr feketén örlött és 
külföldről csempészett ixiprika. Ez pedig mérhe-
tetlen kárt okoz a legális paprikakere.;kedöknek. 

Másik nagy baj a vándorpaprikaárusok számá-

(A Délmagyarország munkatársától.) Szombaton 

délelőtt ünnepélyes külsőségek között nyilt rreg a 

Rudolf-téren a közúti hid alatt az első szegedi or-
szágos házinyulkiállitás. A megnyitó ünnepségen 

megjelent nagyszámú közönséget Major Ákos üd-

vözölte és vázolta azt a célt, amelyet a házinyúl-

tenyésztés kifejlesztésével lehat elérni. Elmondot-

ta, hogy 2000 kilogram angora-gyapjut és 7 millió 
pengő értékű prémet hoznak be évenkint Magyar-

országra, a házinyultenyésztés kiépítésével ezt 

meg lehetne takarítani. 

Ezután dr. Röth Dezső tanácsnok a város kép-

viseletében mondott megnyitó beszédet. 

— Nagyon sokan vannak bizonyára ma is — 

mondotta Rőth tanácsnok —, akik ezt a foglalko-

zást komolytalannak, hogy még világosabban fe-

jezzem ki magam, nem felnőtteknek való szóra-

kozásnak tartják. Aki komolyan tesz számítást, 

nak elszaporoáása. Azelőtt is voltak bátyu-

sok*, ds számuk alig 200-ra volt tehető, most 

pedig a kereskedők sze.'int majdnem ezerre rug 
a kiadott vándorpaprikaárus-igazolványok száma. 

Ezek most a paprikaküzponttó! vásárolják a pap-

rikát és a kereskedőknek érzékeny konkurrenciát 

okoznak. 

A kereskedők ethataroztak értekezletükön, hogy 

küldöttségileg keeúk fel Marsehall Ferenc föld-
művelési ál'amtitkárt, akitől azt kérik, hogy ked-

vezően intézze el a minisztérium a kereskedők-

nek hónapokkal előbb beadott kérvényüket, air.elv-

ben a sérelmek orvoslását kívánták. 

nem igy gondolkozik és ha a nyultenyésztés érté-

kesítési lehetőségeit vizsgáljuk, ennek a komolyan 

számitónak kell igazat adnunk. 

Köszönetet mondott Rőth tanácsnok a kiállítás 

rendezőinek és a kiállítóknak, hogy ténykedésük-

kel a közönség figyelmét felhívták a házinyulte-

nyésztés jövedelmező lehetőségeire. 

A megnyitás után a meghívottaknak bemutat-

ták a kiállítást, amelyen szebbnél-szebb angóra, 

belga óriás és a legkülönfélébb prémnyulak látha-

tók ízléses elrendezésben. Különösen feltűnést kelt 

az egyik óriás nyúl, melynek súlya 8 kilogram. 

a szelídített vadnyúl és a hófehér, pehelyprémes 

angóra nyulak csoportja nagvban emeli a kiállítás 

érdekességét. 

Vasárnap délután 3 órakor az ujszegedi Viga-

dóban az országos házinyulkongresszus kezdődik 

és fontos kérdésekről tárgyal. 

Kiváló borok, szeszáruk 

a „Bagolyvárban44 

Feketesas- Kigyó-ucca sarok 

Sigmotid Testvérek 
Utóda 

Nyolc kilós óriásnyul, 
szelídített vadnyúl 

és pehelyprémes angora-nyulak 
az első szegedi nyulkiállitáson 


