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Sajtóhiba, oh ! 
Az élet eléggé megedzett, hogy ne 

ijedjek meg olyan könnyen valamitől. 
Két dologtól mégis félek. Az egyik a 
tűz, a másik a sajtóhiba. Az elsőtői 
fizikailag még megmenekültem, de a 
második elkísér a sírig és olykor 
rossz birbe kever, mert olvasóim fel-
tételezhetik rólam, hogy kisebb fokú 
agybántalomban szenvedek, azért hasz-
nálok olyan furcsa kifejezéseket. 

.Védekezni ellene csak megfeszített 
erővel lehet A módja az, hogy olvas-
sa el az ember maga is, ne csak a 
korrektor, amit irt. Igen ám, de erre 
nincs mindig alkalom. Akárhányszor 
már mélyen alszik az iró, mikor a 
kézírásával küzködik a nyomda. 

Könyvnél egészen más a helyzet, 
r»Pt telik az időből, a sajtóhibavadász 
lecsap a zsákmányra, ki Is javitja s 
azzal a fensőbb érzéssel tér pihenőre, 
hogy hibamentes könyvet produkált 
Épp csak azzal nem számol, hogy ki-
javították, hát kijavították az, eltévedt 
'betűt. mivel azonban egész sorokat 
kell kiönteni egyben, támadt az uj 
sorban ujabb hiba, esetleg nem is egy. 

Régi rossz szokásom, hogy mikor 
könyvet olvasok, ceruza van a kezem-
ben s nyomban észreveszem a hibát. 
Természetes, hogy ki is javitom. Ha 
tehát valamely közkönyvtárban ilyen 
megjegyzett müvet találnak, gondol-
janak rám. 

H u n y a d y Sándor posthumus no-
velláskönyvét olvastam el mostaná-
ban. Mintha gazdag kertben szeszélye-
sen összeszedett volna a finom izlésü 
kertész egy kosárra való válogatott, 
•virágot, olyan páratlan ez a termés 
A. >válogatott« szó is helytelen itt, • 
hiszen tökéletes gyűjtemény szárma- j 
zott volna akkor is a Hunyady-novel-{ 
Iákból, ha hozzá nem értő ember szedj 
össze kapkodva belőlük egy könyvre 
valót. 

Minden darabja műremek, titokza-
tos bimbózása ennek a különös keve-
rék ü léleknek, amely a Hunyady Sán-
dor firma nevén működöt? egy kissé 
felette az embereknek, cinizmusba lep-
lezve a meleg kedélyé? tul az oktalan 
nőimádaton, (amelyben viszont mintha 
sohasem ragadt volna meg), szeretet-
reméltó akkor is, ha kedve nyílik 
hozzg, hogy csirkefogósdit játszék, ál-
talában valami szörnyű kiábrándulás 
az egész életből, amelyet nem szabad 
(dolgaival együtt) komolyabban ven-
ni, mint amennyit megérdemel. 

De tökéleteset ad tiz sorban is. 
Géniusza örökké problematikus, talán 
a származása teszi azzá, amelyen egy 
ragyogóan bátor régi Írásában maga 
is eltűnődik: hogy voltaképpen hova 
tartozik ő? 

Ez a novelláskönyv aztán tele van 
.sajtóhibával. A korrigálás foglalkozá-
sa azóta tor? amióta könyvet sok-
szorosítanak. Csak két, elég nagy ma-
gyar végletet említek. — G y u l a i 
;Pál sokszor féléjszakákat .görnyedt a 
korrektura-ivek felett, vigyázott min-
den felesleges, vagy hiányzó, pontra, 
vesszőre, javított, törölt stilizált ilyen-
kor is, a maguk külön ortografiájuk 
törvénye szerint 

A másik P ó s a bácsi vol? akinek 
tre Én Újságom uvolc oldala elfog-
lalta az egész hetét. Pedig mi az a 
munka? Az ember nyomdába ád egy 
regényfolytatás? három-négy mesét, 
ugyanannyi verset, apróságot, tél ha-
sáb üzenete? azt kiszedik, betördelik, 
kész a lap. Nagyobb technikai körül-
mények közt negyvennyolc napilap-
oldalt is elintéznek egyik napról a má-
sikra. Pósa bácsi mégis átböngészte 
előbb hasábban a dolgokat, aztán be 
tördeltette a lapot és betűről betűre 
elolvasta mégegyszer. Harmadszorra 
azért kellett a korrektura, hogy meg-
győződjék. kijavitottak-e mindent? He-
lenkint ezért két napon ebédelni sem 
járt haza, bevonult a Drechsler pin-
céjébe, ott tartotta fenn a kontaktust 
e közeli nyomdával. Jöttek-mentek, 
száguldoztak az inasgyerekek, Pósa 
átécsi meg is ebédeltette öke? de el-

BépzelhetetlenneK tartotta, hogy egyet-
len át nem nézett betű is nyomás alá 
kerüljön. 

Minden gondos iró a kellemetlen-
ségig menő aprólékossággal végzi ezt 
a munkát, hiszen újszülöttjéről van a 
szó, aki nem mutatkozhatik be kóco-
san, kimosatlan pólyában az utána ér-
deklődőknek. 

Szegény Hunyady Sándor, aki nem 
csak írásaiban nézte le nagyon az 
életet, de a magáéval is annyit törő-
dött, hogy akkor is szivarozott, mikor 
a legsúlyosabb tüdőgyulladásban ver-
gődött, — már nem nézhette át ezt a 
kötetét, azért. ielent az meg. sajtóhi-
básan. 

Jóba rá tja száz, meg száz, (főleg 

szerencsés kártyajárások napján), ha-
lálában megsiratták, felvázolták az 
elmúlásával járó vesztesége? — azon-
ban egynek sem jutott eszébe, hogv 
elvégezze helyette ezt a munkát. A 
legfontosabbá? amely van olyan kö-
telességszerű, mint maga a könyv, 
létrejötte. Aminthogy az árnyalatnyi 
kócosságot is csak az édes szülő lát-
hatja meg a gyermekében, annyi lé-
lekkel senki más, vezesse bár a leg-
nagyobb szerete? áldozatkészség. 
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Tizhéiiapi börtönre és hatvankilencezer 
pengő pénzbüntetésre 

ítélte a törvényszék a szatmári 
szilvaiztfrágitót 

(A Délmagyarország munkatársától) 
A törvényszéken Újvári István egyes-
biró kedden tárgyalta a Szatmárnéme-
tiben letartóztatott négy nagykeres-
kedő árdrágitási bűnperét. Mint isme-
retes, a Peternelly utóda feketesasut-
cai füszernagykereskeriő cég feljelen-
tést tett a rendőrségen, hogy négy 
szatmárnémeti kereskedő maximális 
árnál drágábban kinál vagontélelek-
ben szilvaizt. A rendőrség tanácsára a 
cég meg is rendelte a szilvaízt és egy 
detektív a cég tisztviselőjének adva 
ki magát, elutazott Szatmárnémetibe, 
lefizette a két vagon szilvaíz és félva-
gon aszaltszilva árát, mire az eladók 
elindították a vagonokat Szegedre. A 
szállítmány már meg is érkezett a vá-
rosba és a kiskereskedések ntján ma-
ximális áron már meg is kezdték a 
kiárusítását. 

Az eladókként szereplő kereskedő-
ket a bűnügyben nyomozó detektív 
Szegedre hozta és átadta az ügyész-
ségnek. Kedden vonta őket felelősség-
re a törvényszék uzsorabirája és 
íTochstadt Mór 34 éves szatmárnémeti 
magexportőr nagykereskedőt bűnös-
nek mondotta ki árdrágító visszaélés 
bűntettében, ezért 10 hónapi börtönre, 
5000 pengő pénzbüntetésre, 10.000 pen-
gő vagyoni elégtétel megfizetésére és 
54.000 pengő el nem kobozható áru ér-
tékének visszafizetésére Ítélte, ezen-
felül mellékbüntetésként 3 évi hivatal-
vesztést mondott ki a biróság és 5 
évre eltiltotta közszükségleti cikkek 
árusításától. 

A bűntársak közül Kohán Dániel 
42 éves kereskedelmi ügynököt 1 hó-
napi fogházra és 2000 pengő pénzbün-
tetésre, Eisner Márton 42 éves ügynö-
köt pedig 1 hónapi fogházra és 4000 
pengő pénzbüntetésre ítélte. Halpert 
Náthán ügynök elien az ügyész a vá-
dat elejtette, mert belgazolást nyer? 
hogy a drágításban nem volt része, 
csupán árumintát hozott Szegedre, de 
árról nem tárgyalt. Az ítélet indokolá-
sa kifejti, hogy a biróság nem fogadta 
el mentségül Ilochstadt Mártonnak 
azt a védekezését, hogy amikor ő a 
lekvárt beszerezte, magasahb volt az 
ára, mint ma és hogv ezért jogosult 
lett volna osztott haszonkulcs alapján 
eladni. Kábán és Eisner csupán mint 
közvetitők szerepeltek és tevékenysé-
gűkért egy százalék illetté őket az el-
adási árból. Mindhárom elitélt felleb-
bezést jelentett be az Ítélet ellen, igy 

a szilvalekvár drágítása ügyébén rö-
videsen a tábla mondja ki a végső 
szót. 

Ismerőseinek, ü z l e t -

feleinek aDélmagyar-
ország hirdetése ut-
ján küldjön karácso-

nyi üdvözletet. 

Karácsonyi istentiszteletek 

A Délmagyarország keddi számá-

ban közöltük a fogadalmi templom, a 

rókusi templom, az alsóvárosi tem-

plom, a somogyitelepi plébániatem-

plom, az ujsomotgyitelepi templom és 

a zárdakápolna, a görögkatolikus tem-

plom és a református templom kará-

csonyi istentiszteleteinek sorrendjét 

A felsővárosi templomban 

a kővetkező lesz a karácsonyi isten-
tiszteletek sorrendje: 

Csütörtök délután <1 órakor angya-
lok miséje. 

Pénteken reggel 6 órakor pásztó 
rok miséje, 7, háromnegyed 8, három-
negyed 9, egynegyed 10 és 11 órakor 
csendes mise, 10 órakor énekes nagy-
mise, délután 5 órakor szentbeszéd, 
utána litánia. 

Szombaton és vasárnap ugyanebben 
a rendben 7 órakor kezdődnek a_ szent-
misék. 

A móravárosi templomb&ni 

Csütörtökön délután 6 órakor an-
gyalok miséje. 

Pénteken hajnali 6 órától kezdve a 
szokásos ünnepi rend szerint minden 
órában kezdődik szentmise, a 10 órai 
kezdetű szentmise ünnepélyes lesz. 

Szombaton és vasárnap ugyanez az 
istentiszteleti rend azzal a különbség-
gel, hogy az ejső szentmise 7 órakor 
kezdődik. 

Az evangélikus templomban 

Szerdán este 5 órai kezdettel bún. 
bánáti esti istentisztelet a lelkészi 
irodában. 

Csütörtökön este 5 órakor * tem-
plomban karácsony esti istentisztele! 
urvaCsorával. 

Karácsony első és második ünne-
pén 10 órai kezdettel ünnepi istentisz-
telet, utána úrvacsora. Délután 5 óra-
kor istentisztelet. 

December 31-én este 5 órai kezdet-
tel óévesti istentisztelet urvacsorával. 

Ármaximálás 
a bútoriparban 

Budapest, december 22. A közellá-
tásügyi miniszter rendeletileg megál-
lapította a bútorkereskedelemben szá-
mitható legmagasabb eladási árakat. 
A rendelet ágybutornak és a bútor-
kereskedők által árusítani szokott 
egyéb asztalosipari termékeknek for-
galombahozatalával iparszerüen fog-
lalkozó kereskedők eladásaira terjed 
ki. Nem vonatkozik ta rendelet a ke-
reskedői iparjogositvánnyal nem ren-
delkező asztalosiparosok saját készit-
ményü bútoraira és régiségi értékkel 
biró bútorok eladására. A rendelet, 
amelv a Budapesti Közlöny szerdai 
számában ietenik meg, január 1-én lép 
hatályba. (MTI) 

Génua püspöke a f éq i t áma* 

dások pusztításairól 
Génua, december 22. A Német TI 

jelenti: Poetto bibornok a karácsonyi 

ünnepek alkalmával üzenetet intézett 

egyházmegyéjének légitámadások által 

stilyosan próbára telt híveihez, han-

goztatva, hogy az ellenséges támadá-

sok folytán a város sok temploma és 

plébániája elpusztult és kijelent? hogy 

a székesegyház állapota nem teszi le-

hetővé a karácsonyi istentiszteletek 

ünnepélyes megtartását. (MTI) 

BORT 
állandóan veszek legmagasabb árbaH 

K i i c s k a M i h á l y 

Kossu th lafos-sug. 21, 

Telefon 29—33. 

T Ő Z S D E 

özv. dr. Tóth Pólné fájdalomtól megtört szívvel tudatja, hogy 
forrón szeretett férje 

D r . T ó t h P á l 
voll városi főjegyző, nv. polgárnieslerhelveUes 

f. hó 21-én este 7 órakor hosszas és kinos betegség után elhunyt. 
Temetése folyó hó 23-án 3 órakor lesz a belvárosi temető kupola-
csarnokából. 

Gyászolják még sógornői és sógorai 

Budapesti értéktőzsdezárlat. A bot 
j dapesti értéktőzsde élénk forgalommal 
és lanyha irányzattal nyitott. Egyes 
részvényekben a nyitási alacsony ára-
kon a kereslet megjavul? másoknál 
továbbra is a kínálat maradt többség-
ben. Zárlat előtt a kereslet fokozódol? 
az irányzat erőteljesen megszilárdult, 
ugy hogy a részvények a tegnapi ár-
szint fölé emelkedtek. A vezető érté-
kek közül a Kőszén 5 pengővel zárt 
alacsonyabban. 

Zürichi devizazárlat Páris 162 fé? 
London 17.35, Newyork 431.—, Brüsz-
szel 69.25, Milánó 22.66.25, Amszterdam 
229.50, Berlin 172.55, Szófia 557 fé? 
Bukarest 2.37 fél. 

A Magyar Nemzeti étanK valutaáiv 
frlvamaú Szlovák kor. 11.45—11.71? 
ej 1.95-2.05, líra 17.40-17.90, svájci 
.tank 79.60—80.6, svéd kor. 81.70-82.70. 

A budapesti terménytőzsdén ese-
Kélv forgalom mellett az árak válto-
zatlanok. 

Csikágói terménytőzsdezárlat. Buza 
lanyha. Dec. 135 háromnyolcad—fé? 
máj. 136, jul. 177. Tengeri tartott. Dec. 
S9 háromnyolcad, máj. 92 háromnyol-
ad. jul. 43.25. Rozs alig tartott. Dec. 

73 háromnyolcad, máj. 76.75, jul. 78 
. hétnyolcad. 


