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Az Olvasó irja 
A bánátmódról 

Tiszteli Szerkesztőség! E cim alatt 
M. F. B. aláírással a lap lölyo lio 18-i 
szamában közlemény jelent meg. 

A cikkíró szembeállítja a kiszolgáló 
személyzettel követett különböző bá-
násmódokat, melyek tekintetében el-
lenkező nézeteket közöl. Elmondja, 
hogv évekkel ezelőtt Svájcban tanuja 
volt egy jelenetnek, amikor az előke-
lő fürdőhelyen nyaralt pénzmágnás 
családja a kiszolgáló személyzettől bu. 
esuzott, mikor is az elökeiő család 
nnnden egyes tagjának volt egy-egy jo 
qzava a személyzethez. 

Véleményem szerint a kérdés sok 
kai érdekesebb és aktuálisabb, sem-
hogy az a tiszavirág életére legyen 
káizhoztatva és a nyomdafesték szá-
radásával lekerüljön a napirendről. 

A kérdés, hogy udvariasak le-
gyünk-e a kiszolgáló személyzettel 
(pincér, portás, kalauz, stb.) sokkal 
aktuálisabb ma, mint bármikor. 

Az emberek jó része ideges. Másik 
részének kedvez a konjunktura. Mind-
két adottság igen alkalmas arra, hogy 
az ember indulatait befolyásolja. 

Pótolhatja-e az udvariasságot, a jó 
szót, a bőséges borravaló, melynek el-
lenében kényünk-kedvünk szerint bán-
hatunk a kiszolgáló személyzettel. 

Szerintem nem. 

De azért nem kell Svájcba men-
nünk udvariasságod tanulni. A cikkiró 
re In évekkel ezelőtt megtörtént esetet 
emlit, melynek tanulmányaként az 
udvariasság mellett tőr lándzsát. 

Legyen szabad nekem is évekkel 
ezelőtt velem történt esetet megemlí-
tenem, melynek azonban én nem csu-
pán szemlélője, de szenvedő alanya 
voltam. 

.Tó négy évtizedet meghaladó idő-
vel ezelőtt érettségi bizonyítvánnyal 
a zsebemben Budapestre, az egyetem-
re kerültem. Valóban elhittem, hogy 

• nyitva áll előttem a világ». 
Emellett Armentano mester kitűnő 

tanítványa is voltam. Szóval minden 
adottságom meg volt ahhoz, hogy 

• helyet foglaljak a nap alattf, hacsak 
magát a napot el nem homályosítom 
ilyen nagy tehetséggel. 

Történt azután egyszer, hogv édes-
atyám meglátogatott és reggelizni ká-
véházba vitt. 

Eddig rendben is volt a dolog, 
csak ott kezdödött el a baj, amikor 
a pmoérrel gorombáskodni kezdtem, 
amiért talon pillanatnyi sietséggel nem 
hozta a kávéhoz a süteményt. (Akkor 
még. nem volt jegy-rendszer.) 

Atyám megvárta, mig a pincér el-
ment és azután »kézbevett«. 

— Miért gorombáskodtál? — mond-
ta édesatyám. — Jegyezd meg magad-
nak. az ember sohasem sért meg 
olyan embert, akit kenyere köt em-
bertársai szeszélyének kényszerű el-
tűréséhez. 

— Mert mi történhet? Vagy eltűri 
az a szegény pincér a gorombnságai-
dat, mert talán odbaza sok éhes száj 
várja atyjuk szolgálatának gyümölcsét 
és ekkor megaláztál egy embert em-
beri mivoltában. Vagy pedig nem türi 
el a gnrombaságaidat és képen vág és 
akkor lovagiaskodhatsz, kiildheted hoz, 
zá a hasonszőrű segédeidet, hiába ta-
nított meg Armentanó mester jól viv-
ői. 

Ez történt velem több, mint négv 
évtizede. 

Az azonban biztos, hogy soha töb 
hé nem gorombáskodtam a kiszolgáló 
személyzettel. 

Ez a kis szürke történet talán oku-
lásul szolgálhat azoknak, kik aláren-
deltjeiknek tekintik az őket kiszolgá-
ló személyzetet. 

Nem kell tehát Svájcba menni ud-
variasságot tanulni, vannak raé.g az 
udvariasságnak mesterei nálunk is. 

Tisztelettel: Dr. L. 

Cipészek! 
Jól t,s á l landóan 
akarnak keresni? 
Jöjjenek dolgozni a 

BárHánví cipőüzembe 
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fixfizetés ! 
Mindenfajta csoportos szak-

munka. 

Parafamunka javítás! 
B o c s k a y - u t c a 5 . 

A piarista gimnázium 
Kaiazancius-iinnepsége 
(A DcImagyarjrS/i j j uiunkaiaisá-

tói) A piarista gimnázium évről-évre 
ismétlődő Kaiazaitcus ünnepsége szé-
pén jellemzi a rend és a vá'os, ille-
tőleg tanárok, öregdiákok, szülők kö-
zött kifejlődött bensőséges, szinte csa-
ládias kapcsolatot A vasárnapi ün-
nepélyen a dísztermet zsúfolásig meg-
töltötte a hallgatóság, amely látható 
örömmel gyönyörködött a kitűnő ne-
vetői és művészi érzékkel összeválo-
gatott szavalatokban, ének- és zene-
számokban. 

Az ünnepi beszédet B á l i n t Sán-
dor egyetemi magántanár, az intézet 
volt növendéke mondotta, aki a rend-
alapito Kalazanci Szcut Józsefet mél-
tatva, kiemelte a spanyol katoliciz-
musnak azt a csodálatos virágzását, 
amely az újkor elején többek között 
Grecot és Cervantesi, Nagy Szent Te-
rézt, Loyolai Szent Ignácot és Kala 
zanci Szent Józsefet adta nemcsak az 
Egyháznak, hanem az egész müveit 
emberiségnek. A pogány verő lovagok 
ivadéka uj lovagrendet alapit a ke-
resztény igazságnak tanítással, gyer-
mekneveléssel való szolgálatai a. A 
piarista rend az újkori nevelés buma 
nista szellemét tölti ki nemes letesz 

H I R E K 

mnzenm egész évben 

Szegedi utmutató 
A Somogyi-könyvtárban vasárnap 

éa ünnepnap kivételével könyvtár-
ezolgálat. 

Az egyetemi könyvtárban vasárnap 
és ünnepnap kivételével könyvtár-
szolgálat. 

A városi 
nyitva. 

.Szolgálatos gyógyszertárak: Ta 
káes István KlauzáJ-tér 3, Just Fri-
gyes Petőfi SAndor-sugárnt 41b, Sel 
mec*i Béla Somogyitelep IX . n. 4R9, 
Török Márton Csongrádi-sugárnt 14. 

Városi Szinház: S z e n t i v á n é j i 
á l om . 

Mozik műsora: Belvárosi Mozi: 
M ü n e h h a n e e n , Széchenyi Mozi: 
R á k ó c z i n ó t á j a . 

— o o — 

AZ ELSÖTÉTÍTÉS KEZDETE 

ESTE NYOLC ÓRAKOR, 

VÉGE REGGEL NÉGY ÓRAKOR. 
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Orvosi szakölés. Az Egyetem 
Barátai Egyesületének orvosi szak-
osztálya kedden, november 23-án szak-
ülést "tart. Elnököl: Rávnay Tamás. 
Tárgysorozat: Bemutatások: 1. Benkő 
Sándor Thrombastheniás vérzékeny-
ség. 2. Kubányi Károly: A szemérem-
csont szétválása terhesség kapcsán. 3. 
Garazsi Mária: Hidegurticaria. Elő-
adások: 1. Aigner Károly: A tulhor-
dás szülészeti jelentősége. 2. Batka 
István: Az iskolafogászat egészség 
ügyi jelentősége. 3. Bogdán József: Az 
iskolafogászat szakorvosi tapasztala-
tai. 4. Gaál István és Katona János: 
Az Aketdron alkalmazása az ujszü-
lőltkorban. A szakülések helye: A bőr-
gyógyászati klinika tanterme. A bejá 
ratut szolgáló Somogyi-utcai kapu a 

A leventék szüleihez 
és munkaadóihoz 

Több izben előfordult és panasz is 
érkezett hozzám, hogy egyes leventék 
a foglalkozásról későn érkeznek baxa. 
Ha emiatt felelősségre vonják őket, 
arra hivatkoznak, hogy a foglalkozás 
tovább tart. 

Miután magam is tapasztaltam, 
hogy leventék tulkorán jönnek a fog-
lalkozásra vagy a foglalkozás ntán 
nem mennek azonnal haza, illetve 
munkahelyükre, azért közlöm a téli 
kiképzési időszak időrendjét, hogy a 
szülök és munkaadók az ellenőrzést 
gyakorolják. 

A foglalkozás kezdete délelőtt J 
óra, délntán pedig 1 óra, mindhárom 
korcsoport részérc. 

Az I. korcsoport két óra hosszat, a 
II. korcsoport három óra hosszat, a 

I I I . korcsoport négy óra hosszat fog-
lalkozik. 

Fenyítés esetén a kiszabott vissza-
tartási időt (2—3 óra) a foglalkozás 
befejezésével tölti le a levpnte, erről 
a leventeparancsnok a levente kéret-
niére külön írásbeli igazolást ad. 

Városi leventeparan(9nok-
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szakülés végéig nyitva, 
után fél fi órakor. 

Kezdete dél-

— A TISZA VÍZÁLLASA. A sze. 

gedi rendőrség ré-vkapitánysága je-

lentése szerint a Tisza vízállása 
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em, a levegő hőmérséklete 7 fok 

Cclzins volt. 

— Árdrágítók a 

— Lopás a Dugonics-temető üveg-
házából. Dómján István 35 éves. lakás 
és fogalkozás nélküli egyén betört a 
Dugonics-temető üvegházába, néhány 

'napig ott aludt és távozásakor ellopott 
'két kabátot, amelyet a temetői mun-
kások hagytak ott. Domjánt elfogták 
és átadták az ügyészségnek. 

— Tolvaj bejárónő. Farkas Erzsé-
bet bejárónő özv. Szitkai Jánosnénál 
teljesített szolgálatot, amíg munkaadó-
ja rá nem jött, hogy lop. Kiderült, hogy 
Farkas Erzsébet ellopott munkaadójá-
tól két pongyolát, három kötényt é« 
egyéb ruhanemüeket. Szitkainé feljelen-
tésére Farkas Erzsébetet őrizetbe vet-
ték és átadták az ügyészségnek. Az el-
lopott holmik megkerültek. 

— Letartóztattak egy szélhámost. 
Ifj. Kocsis János 26 éves kiszombori 
kőfaragósegéd szélhámosságok soio-
zatát követte el Kiszomborban. Kohaj-
da Kázmér kiszombori lakostól átvett 
egy pár pulykát, azzal a megbízatás, 
sal, hogy elviszi Kohajda lakására. 
Ehelyett eladta és a pénzt a maga cél-

testvéré'öl jaira használta fel. Saját 
i -m. .mm, i "'00 pengő értékű ruhaneműt lopott el, 

r- u . r ao , törvényszék előtt £ t j y ö r g y t ö l 2 6 8 pengőt vett fel 
na- Fehér György j ö éves átokház, ^ kcritésanvagvásárlás céljaira. Ezt a 

— 7 ' " - nravest hétfőn délelőtt a szeged, tor- elsikkasztotta, később ledol-
teny tartalommal. Nem véletlen, hegy vényszék uzsorabiraja malacdragitas- ' ' Mihály-
a rend az egész világon éppen hazánk- ér, 200 pengő pénzbüntetésre Ítélte. - ^ m u n k á d , / t , 

Pipicz Mihalyné torályhalm, asszony ő ) 4f) .. k ö | c s f t n t 

csirkéd,agitasért 50 pengő péuzbunte-, f , s c m f i z P | l o v i s s M . A 

tést kapott. - Somogy, M,batyué k -, letartóztatta és a szegedi 
rályhalmi asszony tejfelt, túrót drágt- ü g y é s z s í g * e u i s 6 r t P . 

— Butofogantyukat csempészett ki » 

ban verte a legmélyebb gyökeret. A 
török hódoltság után a nevelésre sú-
lyos és különleges feladatok várakoz-
tak. Majd 200 esztendő kényszerű mu-
lasztásainak pótlásáról volt szó. Az 
újjászülető országnak hivatalviselő, 
kultúrával rendelkező vezetörétegre 
volt szüksége, hiszen a városok bü-
rokratikus és közművelődési jelentő-
sége a vidéken elő köznemességgel 
szemben folyton emelkedett. Az így 
mutatkozó kulim politikai .szükségle-
tek kielégítésére vállalkoznak a pia-
listák akik a müveit magyar polgári 
ttáisadalom kialakításában márhctel-
l in érdemeket szereztek. 

llt Szegeden, a hódoltság után új-
jáépülő Délvidék fővárosában a pietás 
szelleme egyet jelent a társadalmi 
kohézióval: magyar és idegen, keresz-
tény és zsidó, ur és paraszt a kegves 
iskolában békésen megfér egymással 
és egész életére magáévá teszi a ke-
resztenv és magyar humanizmus ktasz-
sz'kus követelményeit, mint a modern 
Magyarország fölépítésének legfonto 
snbb feltételét. 

Az ünnepi beszéd után az intézet 
növendékeinek szavalata, valamint az 
intézet énekkarának szereplése követ-
kezett 

tott, C0 pengő pénzbüntetésre ítélték. 
_ Kocsis Vince kisteleki szabósegéd 
cérnával követett el árdrágítás,. 50 har.snya,aba„ » fémárugyarrmunkás 
pengő pénzbüntetést szabott ki rá az, Nagy Laszlo 27 éves geplakatosseged 
' . • • ,Tóbiás Lajos temarugyaraban volt al-
uzsorabirósag. kalmaxva. Egy ízben munkahelyétől 

— Papirhulladékgyüjtes. A >Szeged 
város középiskoláinak diákkaptárai< 
november 20-én és 30-án papirhulla-
dékgviijlést rendeznek. Kérik, hogy a 
háznál, vagv hivatalban összegyűjtött 
papírhulladékot átadásra készítsék elő. 

Lopott ruhanemiiekkel házalt, 

egyhónapi elzárásra Ítéltek. Szües 
László 30 éves raktári munkás novem-
ber elején Szatvmazon házról-házra 
járt és ruhanemüeket árusított. Az 
egyik tanyában elfogták, amint éppen 
meleg alsóm hákat, pullovereket és 
egyéb ruhadarabokat- kínál, megvétel-
re A rendőrök kérdéseire elmondotta, 
hogy a ruhanemüeket az Attila-utcában 
vei te. előtte ismeretlen egvéntöi. Szű-
csöt tulajdon elleni kihágásért , hóna-
pi elzárásra Ítélték, mert bebizonyoso-
dott. hogy a ruhák, amiket eladásra 
átvett, lopásból származtak. Az Ítélet 
jogerős. 

Teához rumot leg előnyösebben 
S á n d o r B é l a italáruüzletében szerezheti b e ! F ő D O S t á n á 1. 

való távozásakor rajtakapták, hogy 
harisnyájában fémből készült butor-
fogantyukat akart kicsempészni. Kide-
rült, hogy már más alkalommal is lo-
pott a gyárból butorfogántyukat és el-
adta azokat, a pénzt pedig saját cél-
jaira használta fel. Huszonkét butor-
fogantyut lopott összesen. A szegedi 
törvényszék büntető egyesbirája hétfőn 
Ítélkezett a tolvaj lakatossegéd felett 
és folytatólagosan elkövetett lopás 
miatt 3 hónapi fogházra ítélte. 

— Orgazdaságért elitéltek egy rt-
pészmestert. Besze Béla szegedi ci-
|)észinester augusztus 7-én két pár 
tiszti cipőt és egy pár csizmát vásá-
rolt Goór Lajos honvédtól. A két pár 
cipőért és a csizmáért 75 pengőt fize-
tett, persze ő sokkal drágábban adfa 
tovább. Árdrágításért később fogják 
felelősségre vonni, hétfőn tulajdon el-
leni kihágás miatt került a törvény-
szék büntető egyesbirája elé, mivel tu-
domása volt róla, hogy lopott holmit 
vásárol. A törvényszék tulajdon elje-
ni kihágásért 100 pengő pénzbüntetés-
re Ítélték. Az ítélet jogerős. 


