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vízmelegítőt, vasalót stb.

a helybeli légszeszgyárnál. A legjobb világhírű gyártmányokból
most érkeztek hatalmas készletek.
Érdeklődni lehet 9—12 óra között.
Telefon: 2.

FIGYELEM

í

1929. évi január
hó lO-étöl
kezdve
Kölcsey-utcai
fényesen berendezett
és felszerelt bemutató- és előadótermeinkben
üzemi
használatban
láthatók
az
összes
elektromos
háztartási
készülékek,
valamint
valamennyi
typusu gáz-vizmelegitök,
gázkonyhák,
gázkályhák
stb.

Bemutatás és megtekintés díjtalan I
Minden kötelezettség nélkül!

A légszeszgyár igazgatósága.

REMINGTON Írógépek képviselete.

Portable 20 pengős havi részletre

Használt gépek 40 P-töl. S p c c S L : r i k a r irodabútor-gyár. Javító műhely.

t ü ^ L " ! 1 ™ ™ ^ *

schaffer

szeged

WIRTH és RENGEY Horváth Mihály u. 7. Telefon 1 2 - 2 1 SZ,

bútor

f928 D E O E M B E R 10.

I". évfolyam.

32. szám.

GEDI SZEMLE
Előfizetési
Ktfv évre
Kél évre
Negyedévre
1 héra
Egyen hzAiu Ara

20. - P
11.— „
Ii.— ,,

VAROSFEJLESZTESI
HETILAP

-..VI „

MEGJELENIK. MINDEN SZOMBATON"

árak:

©

is

szerkesztő

és

kiadó:

GERÓ

Szerkesztősig és kiadóhivatal:
SZEGED,
Tisza Lajos-körut 71. s z á m .
Telefon: 8 95.
DEZSŐ.

Egy polgármesteri beszéd.
A város polgármesterét városa összpolgárságának bizalma emeli diszes méltóságába. Kétségtelenül folyik ebből, hogy a város első polgára csak az
lehet, aki minden erejével, energiájának minden
atomjával városának jelenéért, jövőjéért és a város
polgárságának boldogulásáért dolgozik. A program,
amelynek alapján a polgármester működését megkezdi és folytatja, kell, hogy széles rétegű együttműködést biztosítson mindazok számára, akiknek hivatása a város jólétének és fejlődésének előmozdítása.
Éppen ezért okos, objektív, a lehetőségekkel számoló
munkavállalás kell, hogy irányítsa a város első polgárát programjának kidolgozásánál és ebből a programból ki kell csendülni az uj idők-követelte irány
nak. Az uj idők uj iránya pedig a szociális tevékenység célkitűzése, amely legjobb biztositéka az állam és a társadalmi rend megóvásának. Ennek, a
ma egyedül helyes útnak helyes felismerése csendül
ki a most megválasztott debreceni polgármester programbeszédéből, amelyben városi politikájának fő
irányelvéül a szociálpolitika müvelését tűzte ki.

Mindenkinek, aki nem akar tévedésben lenni és talán
talán másokat is tévedésbe ejteni, le kell számolnia
azzal, hogy a lehetőségek határa jelenleg nagym
sziik keretek közé szorított. De talán éppen ez a
helyzet hozza magával azt is, hogy « még rendelkezésre álló erőket és képességeket ne az egymás elleni
harcokra, ne párt küzdelmekre, ne külön érdekek szolgálatára kössiik le; ne azt nézzük, hogy egyénenként
kinek mi a kellemes, hanem azt nézzük, hogy mindnyájunknak mi a reálisan hasznos.
Az igazságot őszintén és leplezetlenül meg kell
mondani, mert a köz ellen az követi el a legnagyobb
hibát, aki a reális lehetőségek útjáról a puszta feltevések útjára vezet. Ez az ut, amily csillogó és káp-

rázatos lehet a kezdetén, kétségtelenül olyan sötét,
fájdalmas és szenvedésekkel teljes a végén.

Minden külön érdek félretételével a város egyetemes érdeke önzetlen szolgálatában kell összefogni és
ebben a munkában nem lehet közöttünk
semmiféle
különbség sem vallási, sem társadalmi osztály, sem
politikai pártállás
tekintetében, mert
mindenkinek
A „Szegedi Szemle", amely mindenkor és min- éreznie kell, azt, hogy egyforma polgára
városának.
den körülmények között a város polgárságának bolHa valami különbséget tehetünk magunk között
dogulásáért, jólétének előmozdításáért küzd, szükségesnek látja ismertetni Vásáry István dr. polgár- ennek mértéke csak egy lehet, ez az, ki cselekszik
mester
uj idők, uj embere
programbeszédének
többet a többiért és különösebben ki cselekszik többet
egyes általános érdekű, Debrecen város határain tul
a gyengébbekért, az erötelenebbekért, a segitségn
is visszhangot keltő nagyjelentőségű részeit.
jobban
rászorultakért.
Felekezeti külömbség nélkül . . .
Az önkormányzat reformja.
Vásáry István dr.: Lelkiismeretem megengedi,
Az utóbbi időben meglehetősen gyakran jöttek
hogy kijelentsem: mindazokon a helyeken, ahova engem a gondviselés, az arra illetékesek útjára állított, olyan intézkedések, amelyek az önkormányzat és város életét is közvetlenül közelről érintik. Az állam
igyekeztem mindig becsületesen,
lelkiismeretesen;
legjobb tudásom és képességem szerint, — az embe- pénzügyi szempontjából és azok érdekében tétettok
intézkedések, amelyekkel olyan terhek, amelyek edrek között soha sem felekezeti, sem társadalmi oszdig a várost nem terhelték, a városra hárittattak.
tály, sem más szempontból különbséget nem téve, —
Kétségtelen, hogy ezek a városok, az önkormányzatok
végezni el azt, ami részemre ki volt szabva.
kiadásait
meglehetősen növelték és terheit gyarapíEddigi munkámban három dolog volt, ami mintották.
Ez
az állapot bizonyos bizonytalanságot tedig iránytűként állott előttem: az igazság szolgálata,
remtett
a
városok
pénzügyi életében, amelynek mega kötelesség teljesítésének parancsa és szülővárosom
szüntetése
közérdekből
szükségesnek látszik. — Ezek
iránti nagy és mély szeretet.
a pénzügyi vonatkozású rendelkezések némely esetMinden tárgyilagosan és reálisan gondolkozó
ben az önkormányzattal szemben mindig megvoltak
embernek tisztában kell lennie azzal, hogy sem az
ás a szükséges központi ellenőrzést csaknem központi
állam, sem a város gazdasági helyzete nem olyan,
igazgatás színezetűvé tették. Ezek a rendelkezések
hogy az életviszonyok rendezése és szükségletek kiösszefüggésben állanak az önkormányzatok most
elégítése tekintetében az emberi kultura mai nívóján
tárgyalás alatt levő reformjával. Erről általánosságmegállapítható ideális szempontokat el lehet érni.
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ban csak annyit mondhatok, mint ezt maga a javaslat indokolása is megállapítja, hogy az önkormányzatokra nemcsak a múltban volt szükség,
hanem
szükség van a jelenben is és szükség lesz mindig a
jövőben is. Mert az önkormányzat a közéletnek a nevelő iskolája. Az egészséges közéletre pedig ha valaha szükség volt, szükség van ma és szükség lesz
mindig a jövőben is. Az önkormányzatok fejlesztése
és tovább építése tehát egyenesen nemzeti feladat
és én meg vagyok győzdőve, hogy ezt a szempontot a
döntésre illetékes tényezők egy percre sem fogják
figyelmen kivül hagyni.
Takarékoskodni és a jövedelmeket
fokozni.
Aki az ország, vagy a város fejlődő életét akarja
megállítani, az az ország, vagy a város életének sírját kezdte el ásni. Ez a kétirányú meggondolás az,
aminek élesen kell hogy megszabja a jövő tevékenységét. Ennek a kétirányú meggondolásnak az alapján kell megállapítanunk azt, hogy a legelső teendő
a költségvetésnek lehető tehermentesítése és ezzel
uj feladatok terheinek elviselésére minél alkalmasabbá tétele. A költségvetés tehermentesítésének két útj a van. Az egyik a kiadások lehető leszállítása, az
okos takarékosság elvének érvényre juttatásával,
bizonyos terheknek az elérendő cél veszélyeztetése nélkül való elhárításával és a megoldás módjának gazdaságosabbá tételével. A másik ut a jövedelmek fokozása, a jövedelmezőbbé tétel, esetleg a gazdálkodás
formájának megváltoztatásával.
Ami esetleg ezen az uton elérhető eredmény, annak kiegészítéséül csak azt lehet számításba venni,
ami a fejlődés alapján jelentkező eredménytöbbletként az egyének terheinek ujabb fokozása
nélkül
hathatósan való vizsgálat után megállapítható lesz.
Az igy rendelkezésre álló anyagi erők összessége

Nini átalakul.
Irta: Kiszely Gyula.

I.
Nini hajnalig táncolt a majáikon, de délfelé mégis kisétált. Valami nyugtalanság volt benne, Mir.tha újra bútorozná a fejét a korszellem.
Az erdőszélen belevágta az ülóbotja végét a gyepbe.
Ráült. De csak kurtán birta ki a csepp faülésen. Talpra ugrott és akkor egészen hirtelen tisztába jött magával.
— Világos, — mondta hangosan, — Át kell alakulnom.
Ugy, ahogyan a Pista akarja. Át fogok alakulni, — tette
hezzá később és mikor a váró- szélére ért, az időpontot is meg
határozta:
— Az agarászbálra.
Napközben kidolgozta az átalakulás közelebbi csatarendjét, Nem fog hallgatni Bábi nénire, a mamára. És az egész
kis városra sem fog hallgatni. Ekkor az apja jutott eszébe,
azon eltépelődött kissé. Apára nemcsak hallgatni kell, apának szót is kell fogadni. Apa, ha szót nem fogadnak neki,
néha az saztalt veri. Utóbb azonban ezt is megoldotta, Apának szót fog fogadni, de apára se fog hallgatni, Senkire se
fog hallgatni, csak Pistára . . .
Aki ebből azt hinné, hogy Nini szerelmes volt a Pistába,

fogja azután megszabni, hogy mely feladatok és milyen mértékben kerülhetnek megoldásra. Azt hiszem,
méltóztatik mindenkinek egyetérteni velem abban,
hogy elsősorban a már felhasználásra rendelkezésre
álló összegeket kell a gazdasági élet körforgásába
minél előbb átadni, tehát befejezni a megkezdett mun
kálatokat és megkezdeni azokat, amelyeknek megkezdési ideje és lehetősége már elérkezett. Ha ezenfelül még valami rendelkezésre fog állani, azt ama
feladatok részbeni megoldására kell forditani, amelyek a közegészségügyi, közoktatásügyi és szociálpolitikai feladatok csoportjába tartoznak.
Kislakásokat kell épiteni.
A közegészségügyi feladatok, közül elsősorban
azok megoldására kell törekedni, amelyek a bajok
megelőzésére alkalmasak. És itt három olyan pont
van, ahol a köztevékenységnek érvényre kell jutnia.
Az egyik pont a lakás kérdés szolgálata, a másik a
vízellátás kérdése, a harmadik a forgalom céljának
szolgálatán tulmenőleg fontos egészségügyi érdekeket
szolgáló burkolatozás kérdése.
A rendelkezésre álló anyagi eszközöknek és szükségleteknek gondos mérlegelésével kislakások építésének kell közvetlenül jönni.
A Társadalombiztosító Intézet és a
kórház kérdése.
A közegészségügyi dolgoknál meg kell emlékeznem a kórházkérdésröl. Az kétségtelen, hogy a megoldásnál nem lehet figyelmen kivül hagyni azt a
szoros kapcsolatot, amelyet meg kell állapitanunk az
Országos Társadalombiztosító Intézettel vonatkozásban. A közegészségügyi intézmények
létesítésénél,
fenntartásánál,
a közegészségügyi szükségletek kielégítésénél nem nélkülözhehtö a szoros kapcsolat a törvényhatóság és a Társadalombiztosító
Intézet között.

az nem tudja, hogy ki volt a Pista és nem tudja főleg, hogy
ki volt Vértes András.
Ég és föld.
Mind a kettő kislánykori pajtása volt Nininek, mind a
kettő csinos fiu volt és kurizált is mir.d a kettő Nininek majálison, disznótoron, batyubálban. Pista azonban merész nyakkendős, hegyescipőjü, flaszterdivatkergető,
bohém
gyerek
volt, a kasznárék fia; — Vértes András pedig olyan volt,
mir.t akit abból az angol újságból vágtak ki, amelyet a bankár-Melinda szokott mutogatni Nininek.
Megnőtt volt Vértes András, karcsú és elegáns. Ahogyan ő lógatta a kalapja karimáját az arcába, az nem volt
zseniáliskodó hanyagság, az uras keresetlenség volt. És ha
végigment is a városon kurtanadrágosan, az nem azért volt,
hogy a harisnyáját mutogassa, hanem mert Vértes András
igazi sportember volt.
Akármilyen komoly ember volt azonban Vértes András,
mégis a fővárosban élt és amit a fővárosban mindenki csinált, az tetszett Vértes Andrásnak is. Ezért volt, — ezt világosan látta Nini, — hogy az utálatos Melinda hajnal felé
Vértes Andrást Nini mellől elsimmizte és eltangózta. Melindának persze, megvolt ehhez a vágott haja, a kurta szoknyája és hajlós, kigyóvonaglásu dereka , . .
Megmondta mindezt a Pista. A Pista bolondos ember,
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A kórházkérdéssel
kapcsolatban még csak
annyit kell jeleznem, — hogy ettől a régi közkórház kérdéstől függetlenül kell gondoskodni
<i régi járványkórház
helyett megfelelő
járvány-kórházak intézményes
kielégítéséről.

Erre a célra természetesen a népjóléti minisztérium törvényszerű hozzájárulását is kérnünk kell.
Végül még csak egyet emlitek meg a közegészségügyi szükségleteknél: a köztemető kérdésének megoldását. '.Mindenki érzi ennek felettébb
sürgős voltát.
A közoktatási feladatok.
megoldása tekintetében még mindig az óvodák és
elemi iskolák létesítésénél van a hiány.
Kétségtelen, hogy a közoktatásügyi célra fordított kiadások közvetlen hasznos anyagi eredményeket közvetlenül nem tesznek, de meg kell állapitanunk azt is, hogy
mégis ezek a leggyümölcsözőbb befektetések és meg kell
állapítani azt is, lioyy Debrecen a városok között aztá
lett, ami ma, nem kis része van annak az
áldozatnak,
amelyet századokon keresztül az iskolák és közművelődés számára a város meghozott.

E részben meg kell emlékeznem az érdekeltség hozzájárulásával létesítendő gazdasági középiskoláról, amely régóta érzett szükségletek kielégítésére lesz hivatva.
Az analfabétizmus
kérdését illetőleg azt kell jelentenem, hogy ennek leküzdésére minden áldozat meghozatalára hajlandó vagyok, ha ennek eredménye megfelelően biztosítva is van.
A szociálpolitikai
feladatok megoldása és az itteni igények kielégítését nemcsak a humanizmus
kérdése, hanem a
társadalmi
rend biztosításának
is legfőbb előfeltétele. Nem
kell itt sem töretlen utakat kezdeni, hanem csak a már megkezdett uton kell tovább
haladni.

de okos gyerek. A kisvárostól külön j á r , é- együtt j á r a nagyvilággal. Nini eldöntötte, hogy ezentúl a nagyvilággal ő is
együtt j á r és áthivatta Pistát.
— Pista, tud maga tar.gót és a többit?.. . .
— Minek az magának, Ninike, nem tudok . . .
Nini összevonta a szemét:
Kell nekem . . . — mondta, — Menjen a fővárosba,
tanuljon meg. Azután engem is megtanít, Ugy, ahogy maga
mondta, — átalakulok.
Minthogy Nini ekkor kissé elpirosodott, Pista nyakszirtbe vágott kalappal és égő füllel, futott egyenest az árendáshoz. Kapott tőle egypár hétre való pengőt. A vasúton ezok
következtében Kelenföldig még arra gondolt: ki hitte volna,
Ninike behódolt . . . Kelenföldön azonban taxiba ült és fölényesen legyintett.
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Méltóztatnak tudni, hogy
a szegények

gondozása

rendszeres nyilvántartása és a segitésnek intézményesen való biztosítása folyamatban van, csak
egyet emelek ki, mint közelesen megvalósítandó
szükségletet: a szegényháznak megfelelő módon
való elhelyezését, mert ez az emberbaráti intéz
mény abban az állapotában, amelyben jelenleg
van, most már tovább nem tartható fenn.
Ismételten rá kell mutatnom arra és hangoztatnom kell azt, _ hogy az utóbbi évek olyan nagy
mértékű megpróbáltatást hoztak a gazdasági életre, hogy
z
most már sem a mezőgazdaságot, sem az ipart, sem a
kereskedelmet nem tekinthetjük
egyedül csak teherviselő alanynak,

amelyekre ujabb és ujabb feladatok terheit minden további meggondolás nélkül lehetne hárítani,
hanem ott állunk, hogy gondoskodni kell arról is
minden lehető módon és eszközök felhasználásával, hhogy segítségükre is legyünk.
J ó közigazgatást!
Ezek után csak néhány szót kell még szólanom.
A közigazgatást az életnek a haladása
fejlesztette ki,
nem azért, hogy az életnek kerékkötője, hanem azért,
hogy annak előmozdítója, segítője,
továbbhaladásának
munkása legyen.

Vz életnek a közigazgatást sohasem szabad teherként érezni magán. Én arra törekedtem és arra fogok törekedni, hogy az élet a közigazgatás
működésében soha ne terhelt, hanem mindig segítő kezet érezzen. Arra fogok törekedni, hogy
tisztviselő társaim ezt a szempontot működésűkben soha szem elől ne tévesszék; arra fogok tőrei

Bábi néni sajátkezüleg helyrevasalt, hanem előbb a frizérrel
zárkózott be a szobájába és később is nyakig, fülig beburkolva csak akkor jött elő. mikor a pejkók m á r idegesen kapartak a tornác alatt.
Bábi néni m á r ekkor kellemetlenkedni akart, apa azonban, aki a hintóbakon ült, azt mondta: hiúság asszonydolog, a
pejkók nagyot rántottak az istrángon és a helyzet sipitozásba fult,
Az öltözőben sem ért kitörni a háborúság. Ekkor pedig
m á r kitűnt, hogy Nininek bubifrizurája van, r u h á j a a legmerészebb estélyi és harisnyája pókhálós selyem. Mikor azonban mama és néni rákezdtekf
— Teremtő Isten, a hajad, miféle ruha, a harisnyádon
kinéz a bőröd, a szoknyád alól meg tán a harisnyakötöd.

II.

Nini csak annyit vetett oda:
— Nincs is harisnyakötőm. — Amint elhatározta, ezek
után nem is hallgatott többet r á j u k , hanem belekarolt egy
urba, aki az ajtónál elibe gömbölyítette a könyökét.

Az agarász urak b á l j á i g kevés idő volt, de a kevés idő
alatt Nini sokat dolgozott. Eladta a saját külön hízóját cs a
gratulációs aranyait. E l j á r t a Weisz és Sárkány divatboltj á b a és a patikában is adott egypár csendes megbízást. A
nagy napon pedig nem vette fel sem a milflörös r u h á j á t ,
amelyet a mama ajánlott, sem a tavalyi fehéret, amelyet

A bál meg éppen gyönyörűen kezdődött. P i s t a ugyan, —
bár nem volt még becsípve, —
valami pártfogóakodásjal
csetlenkedett.
— Ezt m á r szeretem, kislány. Maga most már nem
holmi kis kacsa, hanem az én gyönyörű
pezsgőiröccsszinü
hattyúm . . .

E j , ha az ember jól fogja meg, elvégre minden leány
behódol.
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kedni, hogy azt a kötelezettséget, amelyet szolgálatban lépésükkor önként minden kényszer nélkül vállaltak magukra, becsületesen és lelkiismeretesen töltsék be. Hivatali eskünkből folyólag nem
csak a köteles, felügyeletet és ellenőrzést fogom
gyakorolni munkájuk fölött, hanem igyekszem
tőlem telhetőleg példát szolgáltatni, mert az az
érzésem, hogy valaki csak akkor lehet az első
a tisztségben, ha első a munkában, á kötelességtudásban s annak teljesítésében.
*
. . . Egy polgárme-teri programbeszéd főbb irányelvei
ezek: felekezeti különbségre való tekintet nélkül . . . együtt
dolgozni a közért . . . az önkormányzat reformja . . . takarékoskodni és a jövedelmeket fokozni . . . az egyének terhein
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könnyiteni . . . . kislakásokat épiteni . . . kórházakat, járvány
korházat létesíteni . . . a közoktatást fejleszteni . . . az analfabétizmus ellen harcolni . . . szegényeket gyámolítani . . . a
mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem teherviselését c okkertem . . . a közigazgatást jobbá tenni . . .
íme adva van az ok, hogy ez a polgármesteri programbeszéd visszhangot keltett az egész országban, adva van az ok,
hogy a „Szegedi Szemle" szócsöve, harsonázó kürtje kivánt
lenni azoknak a gondolatoknak, amelyek Vásáry István dr célkitűzéseiből felénkragyognak.
Szegednek, az egyetemi város elvitathatatlanul nagyérdemű vezetőférfiainak fel kell figyelni a testvér egyetemi város uj polgármesterének szavaira, amelyeknek testetöltésétói
nem csak Debrecen szempontjából, de a városok egyetemes
érdekéből is, nagyon sokat várhatunk.

Százmillió pengő kárt okoznak évente Magyarországon a patkányok.
Szegeden az utóbbi időben mind sűrűbben
hangzik a panasz, hogy a patkányok tetemes károkat okoznak. A patkányveszedelem közegészségügyi és állategészségügyi jelentősége mellett
feltűnően nagy az a veszteség, amely a patkányok
kártételeivel az egész ország közgazdaságát éri.
Mert a patkányveszedelem nemcsak szegedi jelenség. Az ország minden részéből érkeznek jelentések arról, hogy a patkányok károkozása megdöbbentően növekszik. Különösen élelmiszer-, gabona-raktárak, keményítő- és élesztő üzemek,
husszékek. péküzletek, vágóhidak, baromfiudvarok, termánykereskedések azok a helyek, ahol a
patkányok mérhetetlen pusztításokat végeznek.
Ezenkívül a szabadban dézsmálják a terményeket,
istállókban, ólakban pedig az állatok elől falják

el a takarmányt. Nagy károkat okoznak a házak
megrongálásával és csatornák átvágásával. Közegészségügyi szempontból pedig rendkívül súlyos
.Veszedelmet jelentenek, különösen ragályos járványok széthordásávv.l és terjesztésével, amelyeknek ezek a kártékony állatok sokszor előidézőik is.
A legújabb adatok szerint évi százmillió pengőre tehető a patkányok által okozott gazdasági
károsodás, ami arra késztette a városok vezetőit,
hogy az esetleges erre vonatkozó szabályrendeletek szigorúbb alkalmazásával, vagy pedig uj
patkányirtási szabályrendeletek alkotásával indítsanak egységes támadást a veszedelmes kártevők ellen.
1
Szegeden 1922-ben volt utoljára nagy pat-

Nini azonban nem ért rá vele vesződni attól a lenyűgöző
hatástól, amely Vértes Andráson látszott. Vértes Andrásnak
talán elakadt a lélegzete is, a szava egészen bizonyosan elakadt. Az első forduló alatt egy szót sem tudott mondani.
És mikor Nini, — ahogyan Melindától látta, — pajkos, kacér, kötődő szájjal, szemmel, talán vállal is kérdezte:

húzatta. Melindának. Vagy neki a távolból. Vagy önmagának . . .
Nini nem kereste. At zólt az asztalon, ahogy akkor a
majálison Melinda.
— Vértes András, maga táncol ugy-e tangót?...
— Ugyan, — szólt bele a kotnyele- Melinda, — hiszen
a tangó régen lecsúszott . . .
A kisváros szemei rájuk meredtek. Feszült, csendes, korzakdöntö perc volt.
Nini nem ijedt meg. Diadalmasan felállott.
— Táncolhatunk simmit, bluest, jávát, ha tetszik . . .
Meli.ida azonban ugy állt fel, hogy mindjárt a Vértes
András vállára tette a kezét.
— Jobb helyen most már a charleston járja . . . Tudod azt is . . .
Nem tudt a Nini. Az a hülye Pista . . . Leült Nini. Melinda meg hajnalig mutogatta a charlestont. Csúnya tánc
volt, de a kisváros tapsolt neki. És lesajnálva méregette a
kisváros Ninit, a mamát, Bábi nénit is.
III.
A farsangra Pestre vitte Ninit Bábi néni. Jól állt a
„módi" ruha és tánc neki. Megérdemli a költséget és többet
ne sajnálja lc öt se Melinda, se senki.
Egy táncos zsuron volt aztán, hogy Nini egyedül kapta

— Nos, tetszem magának barátom?
A fiu csak annyit tudott mondani:
— Mindig tetszett nekem, Nini, de ma . . .
Ma jobban tetszem, -— kacagott merészen Nini, —
Mondja bátran. Én magamnak is jobban tetszem.
Ninit aztán — bosztont táncoltak, — lekélték és azuián
is folyton lekérték. Olyan sikere volt, hogy as epés kisváros
nőnemű szemei fejcsóválva forogtak a nyomába. Bábi nér.i
pedig már éjfélre megbocsátott. A mama természetese.! már
előbb megbocsátott. Vacsoratájt meg tul is. tengett a siker.
Vértes Andrá 1 nem tudott hozzáférni és Melindát vitte a
vacsorához.
Sebaj. Nini pezsgőt hozatott a vacsorához, cigarettát
szítt és mikor a primás eljárt az asztaloknál, Nini nem húzatta régi nótáját, hanem a „Banánt" és az „Ah, Józsi !"-t...
A nini cserbenhagyott nótáját aztán az álnok Melinda
húzatta. Lekaszálták már a rétet, nem hagytak rajt' virágot . . . Vagy — Nini jobban odanézett, — Vértes András
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kányirtás. Hat ével • ezelőtt Bernolák Nándor dr.
akkori népjóléti és munkaügyi miniszter rendeletileg szabályozta a kötelező patkányirtást. A
rendelet kiadását a köztisztaságnak a háború óta
bekövetkezett elhanyagoltsága tette akkor indokolttá. A patkányok szinte hihetetlen tömegekben
elszaporodtak és irtásukra a rendelet részletesen
intézkedett. Szegeden azóta nem volt olyan nagyszabású patkányirtás és az ujabban felmerülő panaszokat indokolttá teszi a 3,040/1922. N. M. M.
számú körrendeletekben foglaltak ismételt végre
hajtását. Rendeletében a népjóléti miniszter arra
kötelezte a törvényhatóság területén levő összes
háztelkek, lakóépületek, továbbá ipari ,és gazdasági célokra szolgáló mindennemű épületek és
építmények
(csatornák, pöcegödrök, tartányok,
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stb.) szemétlerakó-helyek tulajdonosait, hogy a
tulajdonukban levő emiitett ingatlanokon található patkányokat rendszeres és következetes eljárással irtsák ki.
Indokolt volna ennek a rendeletnek értelmében ismét, _ a város egész területén egy napra
általános, kötelező patkányirtást kitűzni. Addig is
azonban, mig ez megtörténnék, az egyes panaszok
ügyében az elsőfokú közigazgatási hatóság intézkedik. Ha tehát valamely ház lakóit háborgatják
a patkányok és á házigazda nem gondoskodik
azok irtásáról, a lakók forduljanak az elsőfokú
közigazgatási hatósághoz, amelynek módjában
van az illető háztulajdonost a patkányirtásra
kényszeríteni.

A légszeszgyár uj turbinájáról.
— Beszélgetés György E n d r e légszeszgyári m é r n ö k k e l . —
Már hosszabb idő óta hallottunk a gázgyár
uj gőzturbinájáról, amelyet felszerelni készül és
amely egy csapásra reorganizálja nemcsak Szeged területének, hanem környékének közvilágítását is. Érdeklődtünk tehát az uj turbina beépítésének sorsáról és legnagyobb meglepetésünkre arról
értesültünk, hogy az már régen fut is és önmaga
látja el 1 mindazt a munkát, ami eddig a telep
összes gépeit terhelte.
Mondanunk sem kell, hogy megragadtuk az
első kínálkozó ajkaimat, íszemályes tapasztalatokat szerezni erről a közérdekű eseményről,
amely érthető módon Szeged egész villanyfogyasztó közönségét érinti. György Endre mérnök
ur kalauzolása mellett bejártuk a telepet, megtekintettük az uj, második vizhtitő tornyot, amely
a kondenzátorból forrón kijutó vizet hűti le kb,

két emelet magasságban ismét hideggé, hogy azt
ismét eredeti céljának megfelelővé téve, visszajuttassa a kondenzátorba, — végigjártuk a pincehelyiségeket, ahol az átalakító munkálatok befejezésük előtt állanak, végül feljutottunk a nagy
gépterembe, amelyben az összes gépek mozdulatlanul állottak egyetlen egynek, az uj gőzturbinának kivételével. E pillanatban ez a 6600 Volt
fes)zültségü, 42 periódusu áramot termelő, 3600
lóerős, u. n. Zoelli-gőzturbina látja el tehát a
yfllamtelepből táplálkozó öisszes fogyasztó állio;másokat.
\

Vértes Andrást a pálmák mögött. Végre. Ahogy ültek, közel
hajtotta hozzá az illatos fejét.
— Ar.drás, maga megváltozott. Most mindig szomorú,
András, Miért szomorú mindig?
— Vértes András összevonta a szemöldeit.
— Jó, beszéljünk róla, Nini. Szomorú vagyok. Gyászolok.
Egy kis leányt . . .
. . . Nem, nem a lámpák aludtak ki. A világ lett fekete,
üres, ostoba. Nini ugy harapta össze az ajkait, ahogyan a
szivét szorította ott bent össze valami. Egy harmadik. És ö
magára gondolt, és Melindára. Egy harmadikra . . .
— Meghalt? — kérdezte, mikor szólni birt.
Vértes András összecsikorgaltfl a fogát.
— Isten tudja . . . Nincs többé. Valami őrült lekaszálta
az egész rétet. Nem hagyta azt az édes, egyetlen, romlatlan
utolsó virágot . . .
IV.
Nyár volt megint. Nini régen a szekrénye legaljába
tömködte az egész fővárosi divatvacakot. Nem, nem volt csucshurutos, ahogy a mama féltette, csak minek, minek mindez.
Az egész átalakulás. Vértes András gyászol. Egy harmadik
kislányt. Az egyetlent . . .

visszanőtt haját, lesimította a frissen vasalt tavalyi fehér
ruhát. Mikor meglátta, hogy Vértes is ott ül a kávénál és
Bábi néninek udvarol, akkor is arra gondolt, minek ez? Temesse kiki a maga halottját. És sirassa kiki . . .

Elhívták

az uzsonnakávéhoz. Nini eligazította

a

Kiig

Kérésünkre György mérnök a következő felvilágosításokat adta az ujitás egyes részleteiről:
— A villamtelep |uj gőzturbináját a Lánggyár szállította, a viz- és a gőz-csővezetéket a
Roeck-gyár, a generátort a Ganz Villamossági r.-t.

A Vértes András szeme azonban felragyogott, amint kezet
fogtak. Azután is mosolygós, vig, verőfényes maradt. És
mikor Bábi néni, — aki soknt tanult Pesten, — kiment a
szobából, most Vértes András hajolt közel a leányhoz:
— Maga szomorú, Nini . . . Sajnálja a fővárost.
Ez is minek csúfolódik. Nir.i keservesen, fájdalmasan,
kinzottan visszavágott:
— Nem sajnálom, Elfeledtem. Ahogy . . . ahogy . . .
maga elfeledte azt a lekaszált . . . utolsó virágot . . .
. . . Nem, nem lámpák gyulladtak ki, csak a világ lett
megint szines, napfényes. Talán attól, hogy Vértes András
közelebb hajolt Ninihez . . .
Nem feledtem el . . . U j r a megtaláltam. Nem kaszálták le, csak egy bolond fergeteg kavarta össze.
Az már az első csókjuk közben volt, vagy csak azután,
hogy Nini megint egy elhatározásra jutott.
— Mégis átalakulok, olyanra, aminők a nagyon szerelmes asszonyok.

6
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— A turbina az egész város energia-szükségletét képes ellátni, a távvezetékekkel együtt.
A 6600 voltos primár áramot a telepen, a felsővárosi, a Kálvária-téri, ,a pionir-laktanyánál levő
és a piarista-gimnázium melletti Scott-állomásokon kétfázisú, 2200 voltos árammá alakítjuk át
és ez kerül a belvárosi elosztó-hálózatba.
- Hogy az uj gép bekapcsolása milyen örvendetes eredménnyel jár, világosan bizonyítja
az a tény, hogy tavaly pl. a Dugonics-téri állomáson 1990 voltot mértíink, mig az idén ez az
áram már 2100 voltra emelkedett fel. A sekundárfeszültség átlagban ugyancsak 5 6%-al emelkedett fel. Már ebből is látható, hogy az uj gép bekapcsolásának milyen óriási jelentősége van. Az
energia-elosztás majdnem
ideálissá vált általa,
nem is említve, hogy most már kétszeres tartalékkal rendelkezvén, mennyit nyert vele az áramszolgáltatás biztonsága.
— Az uj gőzturbina átadási ideje rohamosan
közeleg, e pillanatban sorozatos próbajáratokat
tartatunk vele és a lehető legnagyobb terhelést
rakjuk rá, hogy meggyőződjünk teljesítőképességéről. A csővezetékek munkálatait még nem fejeztük be és az átépítéssel járó simítások is most
folynak a telepen. Az eddigi jelek azt engedik
remélni, hogy még ebben a hónapban akadálytalanul megtörténhetik a hatóság bevonásával történendő hivatalos átadás is. 1
Ezekután mi is kifelyeztük abbeli reményünket
hogy azok az apró és bosszantó világítási panaszok és zavarok, amik az utóbbi időben elég
gyakran fordultak elő, végképp megszűnnek.
Azok az u. n. apróbb világítási panaszok,
folytatta György mérnök —, nem mindég, sőt
merem állítani, az esetek 80%-ában nem terhelik
a villamtelcpet. Hogy ezt bebizonyítsuk, december
havában a fogyasztóknál eszközlünk majd pontos
méréseket a panaszok okainak megállapítása céljából. Mi a hálózati méréseket már befejeztük.
Igazolni fogjuk azt, amit már régóta mondottunk,
hogy t. i. a nagy feszültségii esések a belső berendezésekben és nem az utcai hálózatban történnek. Ha bármilyen zavar, vagy teljesítménybeli hiányosság áll elő, a fogyasztók azonnal a
gázgyárat okolják és fakadnak ki ellene. Pedig
az ilyen esetekben sokkal célravezetőbb lenne
egy lelkiismeretes és jó villanyszerelőt hozatni,
aki megvizsgálván a helyzetet, megjavítja, újraszereli a belső berendezést és ezzel
csodák
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megtörténik, hogy óráik túlterhelve futnak, idő
előtt tönkremennek és sokszor nagy mínuszt mutatnak, ami a villamtelepnek tetemes kárt okoz.
Mindez természetesen nem fordulhat elő,
ha a fogyasztók tudják, miként kell lakásaikat
racionálisan, szépen és mégis gazdaságosan világitaniok. Ezt a célt szolgálja a már régóta folyó
„Világítástechnikai
előadássorozat",
amel)ynek
szombaton e hó 8-án értünk ez időszerint otolsó
'állomásához:
a lakásvilágítás
problémájának
megvitatásához. Ezen az előadáson Pillitz Dezső
oki. mérnök, a Világítástechnikai állomás vezetője
praktikus példák segélyével igyekszik a lakókat
;i hygiénikus, célszerű, szép, harmonikus és mégis
olcsó lakásvilágítás titkára rávezetni, amiért bizonyára hálás lesz ennek a városnak egész villamfogyasztó közönsége. Ezeknek az elveknek megszivlelése és követése nemcsak a villamtelepnek
fog jelentős könnyítést . magával hozni, hanem
elsősorban Szeged lakosságának érdekeit védi akkor, amidőn lakását esetleg az eddigi áramköltségek alapos csökkentésével, de a mainál jobban
és szebben is segiti megvilágítani.

Mí a m í életünk?
Mi a mí életünk?
Sirunk. kacagunk, könnyezünk.
Egymásért harcolunk, küzködünk.
Szeretünk, nevetünk,
felejtünk.
Mi a mi életünk?
Bánat, lemondás, fájdalom.
Szüntelen való nagy vonzalom:
Ez a mi életünk.
Mi a mi életünk?
Jön, virúl és
efiszalad.
Elmúlás egy röpke perc alatt:
Ez a mi életünk.
Balga

Erzsébet.

Csökkenő tendenciát mutat a világkereskedelem.

Ez év második negyedében is csökkenő tendenciát
mutatott a világkereskedelem.
Európa
legfontosabb 21 államának és 12 Európán kiviili
államnak az összforgalma ez év második negyecsodája - egyszerre megszüntet minden panaszt.
dében 55.2 milliárd márkára csökkent az első évMajdnem minden ilyen esetben a belső vezetéknegyed 57.6 és az elmúlt év utolsó quartaljának
ben van a hiba.
60.1 milliárd márka forgalmával szemben. Az
— Hogy a külvárosi vezetékeknél eddig még
európai államok forgalmának visszaesése elsősornem hallottunk hasonló panaszokat, ennek oka az,' ban Angliát és Németországot érinti, de elég jenogy az itt bevezetett szereléseknél már felül- lentősen csökkent Franciaország forgalma is. Érvizsgáltuk az installatőrök munkáját. Ebben a
dekes, hogy a nagy államokkal szemben néhány
negyedben csak j ó berendezések vannak. Amíg a
kis országnak, igy Ausztriának, Belgiumnak, LettBelvárosban a villanyszerelők még mindég végez- országnak forgalma emelkedett. A nem európai
hetnek bővítéseket és annyi lámpát kapcsolhat- államok közé Egyptom forgalma nagy mértékben
nak az árammérőre, amennyit az illető fogyasztó
felszökött, ezzel szemben az Egyesült Államok
csak akar, anélkül, hogy kötelesek lennének er- ki- és bevitelének adatai gyengébbek, mint koről a villamtelepet
értesíteni, bizony gyakran
rábban voltak.
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A lakás célszerű és gazdaságos megvilágítása
cimmel tartott szombaton este fél nyolc órakor
előadást a Kereskedelmi és Iparkamara nagytermében nagyszámú érdeklődő előtt a nálunk is
már jólismert Pillitz Dezső oki. mérnök, a Világ'itástecnikai Állomás előadója. A szegedi gázgyár
és az Ipartestület elektrotechnikai szakosztályának együttes 'rendezésében megszervezett „Világítástechnikai előadássorozat" ezévi utolsó stációja volt ez a mindenképen értékes és érdekes referátum, ami valóban kedves karácsonyi ajándékvolt mindazok számára, akik otthonuk esztétikus,
célszerű és mégis gazdaságos világitására súlyt helyeznek.
Pillitz Dezső a szakember precizitásával és a
közvetlen előadó népszerű nyelvén szólt a hallgatósághoz és másfél órai tartalmas és bő demostrációjával a modern lakásvilágításnak olyan természetes, kézenfekvő és mégis csak legritkább esetben követett elveivel ismertetett meg bennünket,
amelyek igazsága kétségen felül áll.
Először azokat az általános szempontokat
adta elő, amik a modern, hygénikus és olcsó lakásvilágítás elemi feltételei. Ezek szerint szakítani
kell azzal a hibás metódussal, hogy a szobáknak
csak egyes pontjait világítsuk meg erős fényforrásokkal, mig a többi részek teljes sötétségben ma
radnak. Utalt a szemnyilás beilleszkedésére, amely
minden fényerősséghez alkalmazkodik, igy a világosságban összehúzódik, a sötétségben kitágul.
Ha tehát a lakásban sürün váltakoznak megvilágított és sötétségben hagyott helyek, ugy a szem,
bárhova is tekint, állandó összehúzódásoknak és
kitágulásoknak van kitéve, ami annak gyors romlását idézi elő, fejfájást és idegességet okoz. Ezért
szükséges, hogy a lakás minden
helyiségének
egy általános, nem tulerős, megvilágítást adjunk,
amit egyetlen egy, bár gyöngébb de a menyezethez közel elhelyezett lámpával is elérhetünk.
Azokra a helyekre pedig, amelyek különleges megvilágítást igényelnek, (Íróasztal, tükör, kép, stb.)
külön-külön, célszerűen és káprázatmentesen felszerelt lámpákat kell helyeznünk, amik mindenben megfelelnek annak a célnak, hogy oda juttassanak erősebb fényt, ahol arra tényleg szükség
van. Teljesen felesleges tehát óriási áramot fogyasz
tó és nagy költséget ckozó monstruózus disz-csillárokat elhelyezni a szoba mennyezetének közepére, amiknek fényét a legtöbb esetben, mesterségesen letompítják, hogy ezáltal bizonyos intim
hangulatmegvilágitásokat érjenek el.
- . Nem csoda akkor tehát, — mondotta
Pillitz mérnök,
hogy a hóvégi villanyszámla
óriásivá nő és az erre kiadott összegnek az illető,
hibás elvek szerint világító fogyasztó alig kapja
meg az ellenértékét. Pedig a világitás értkét ma
már ama hasznos munka után ítéljük meg, amit az
a fogyasztónak de factó végzett. Viszont a világitás csak akkor fog részünkre hasznos munkát
végezni, ha a modern igényekkel és gazdasági körülményekkel számolva, tudjuk a fényforrások eltelyezésének célszerű, hygénikus és mégis gazda-

ságos módját. A mi.célunk: minél jobban, szebben és olcsóban világítani.
— Tudnunk kell azt is, — folytatta —, hogy
a fehér és a világos szinek verik vissza a legnagyobb mértékben a reájuk sugárzott fényt. Egy világosra, vagy fehérre festett szobának megvilági
tásához lényegesen kevesebb fény kell, mint egy
sötét tónusuhoz. Fehér, vagy világosszinii munkához is sokkal gyengébb lámpát használhatunk,
mintha valami sötét, vagy éppen feketeszinü dologgal foglalkozunk. Bármilyen házi munkát sokkal kevesebb idő alatt és hasonlíthatatlanul nagyobb biztonsággal végezhetünk el, ha megfelelő helyi világítást alkalmazunk, semint ha nagyobb
de nem alkalmas helyen felszerelt lámpákkal van
tele a szoba. Mert az árnyékok elosztása is nagyon
fontos és képtelenség dolgozni olyan módon, hogy
a saját árnyékunk a munkahelyre esik. Emellett
szemünk kimélése is elsőrendű követelmény, nem
is szólva arról, hogy az ilyen helyzetben áram pazarlásnak bizony meg is kell adni az árát. Egyszer
;már szakítani kell azzal az elavult felfogással,
hogy a lámpa azért van, hegy ragyogjon, tündököljön, a lámpa hivatása ezzel szemben az, hogy
\ ilágitson mégpedig szigorúan ott, ahol erre tényleg szükség van. Minden más esetben elég egy
egyenletes, gyöngébb, általános világitás, amely
lehetővé teszi a lakosztályokban a biztos és akadálytalan orientációt. Ott, ahol a fény és az elektromos áram csak fogy, — mondotta emelkedett
hangon Pillitz mérnök
. és senki sem veszi annak
p r a k t i k u s h a s z n á t : közvagyont, közértéket

paza-

rol az illető, ami mai gazdasági helyzetünkben
nagyon súlyos megitélés alá eshetik.
Ezek után sorra vette az előadó a lakás összes
helyiségeit, vetített képekkel dcmostrálva azok
helyes, egészséges és helytelen, hibás megvilágítását. Kezdte a konyhán, amely szerinte a lakás
legfontosabb része. Bemutatta, milyen képtelen;
módon világítják majdnem kivétel nélkül ezeket,
az ember létére eminensen fontos helyiségeket, a
mennyezetről középen lelógó, a legtöbb esetben
befödetlen, tehát káprázást okozó egyetlen lámpával. Az igy elhelyezett lámpa a konyha minden
pontjára árnyékot vet, ha valaki mozog benne és
ilyenkor nem csoda, ha az ételek elkészítésében a
rossz világitás folytán hiba támad. Ehelyett minden munkahelyre, tehát a kályhái, a mosogató,
stb. fölé célszerűen elhelyezett, kisebb fényerősségű lámpák elsőrendű szolgálatot végeznek amellett. hogy az ilyen elrendezéssel a hóvégi villanyszámla egyetlen íillérrel sem fog emelkedni. Be
szélt azután az előszobák lehetetlen megvilágításáról, amely örökös homályba burkolja ezt a lakásrészt, ami pedig a belépő vendég első impresszióját van hivatva megadni. Folytatta a szalonok
és ebédlők ózsdi,' elavult', csillár-világitásával, a
szoba közepén lelógó" töméntelen lámpával és horribilis áramfogyasztásukkal, amik helyett ma már
egyetlen, a mennyezethez közel elhelyezett, indirekt világitásu, általános egyenletes fényt szolgál-
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tató kisebb lámpa is több, helyi részletvilágitást
adó fényforrást célszerű alkalmazni, hogy a fény
tényleg ott legyen, ahol valóban szükség van reá.
Az ilyen eljárásnak villanyszámla csökkenésében is mutatkoznak majd áldásos hatásai. Természetes, hogy ezekben az újszerű, teljesen modern,
praktikus célokat szolgáló lámpáknak és csillároknak az izlés és esztétika követelményeit is ki kell
elégiteniök. Számos példát mutatott be Pillitz mér
nők a szép, Ízléses és szoba stílusához mindenben alkalmazkodó világitótestek sorából. Különössen a mindenféle szines selyemernyökkel beborított és felszerelt égők célszerütlenségét emelte ki
Rátért ezután az előadó a háló-és fürdőszobák, "(majd az éléskamrák harmonikus, és olcsó
világítására, végül foglalkozott .azokkal az esetekkel, amidőn képek és szinek helyes megvilágításáról kell gondoskodni. Kiemelte annak fontosságát,
hogy a háztartásban is gyakran előfordul valamely
szövet színének, vagy festménynek a megvizsgálása, amihez különleges, kék üveggel borított lámpák használatát tartja alkalmadnak, (mert ezek
állanak legközelebb a nap fényéhez. Az olyan fogadó-szobákban, szalonokban, amikbe festmények
vannak, mindenképen kívánatos, hogy az ilyen

tárgyak kéküvegü izzókat helyezzünk el, helyi világítás gyanánt, mert ezek majdnem a va/lódi színeket adják vissza mesterséges világítás mellett
is. Ennek illusztrálására be is mutatott egy szines
képet, amit hol a rendes, hol pedig a kéküvegü
lámpával világitott meg. Szinte groteszkül másmás képet láttunk mindkét esetben, kézzelfogható módon érzékeltetve, hogy az egyes szinek milyen mértékben abszorbeálják a reájuk
szórt
fényt.
Előadása befejeztével újra hangoztatta Pillitz mérnök a helyes világítás fontosságát, a szem
kímélésének szükségességét és a fény jelentősegét. mert, _ mondotta — a fény nélkül nincs elet
e földön.
A nagy tetszéssel fogadott feldlVaisás után
Pongrácz Albert, a gázgyár igazgatója ibejelentette, hogy 1929. január 10-én a Kölcsey utcában
demonstrációs helyiség nyilik meg, amelyben a
nagyközönség állandóan láthatja üzemben és működésben a világitástcknikai és gáz-felszereléseket
és minden felmerült kérdésre kimerítő útbaigazítást kap. A bejelentést élénk ovációval vette tudomásul a termet zsúfolásig megtöltő hallgatóság.

Bonyodalom aTemplom-tér homlokzattéglája körül
Irta: Gerö Dezső.

Aki mostanában a Templom-tér környékén
kószált és nem volt ismerős a helyi viszonyokkal,
bizvást
gondolhatta,
hogy egy kisebbmértékü
földrengés pusztitott s,zon a vidéken. A régi épületek legnagyobb részének már a nyomát is csak
nehezen lehet felfedezni, az Ipartestület helyén
mély gödrök és szakadékok teszik bizonytalanná
a járást még fényes nappal is és széles körben
falroncsok, téglahalmazok, csákányokkal dolgozó
munkások raja emelkedik ki a por- és sártenger
végtelenségéből. Nincs már régi Templom-tér, a
Palánk épületei közül csak egyetlenegy szomorkodik még, mint az áldozat, akivel már közölték
a halálos Ítéletet. Még néhány n a p : és oda minden emlék, romantika, hagyomány és hangulat,
amit ez a vizelőtti városnegyed reprezentált. Akkor pedig, ha m á r minden régi akadály elhárult
az útból: megindul Középeurópa egyik legszebbre
tervezett terének alkotó munkája. U j élet a megölt talajon.

vállalkozók
rendelkezésére bocsájtani. Érdeklődésünkre megtudtuk, hogy ennek a váratlan intézkedésnek az volt az oka, hogy a Bizottság
előtt csak egyetlen 1 konkrét
ajánlat szerepelt
ezekre a „Klinker"-nek nevezett különleges téglákra, az is Szegedről és az ajánlat elfogadása
esetleg monopóliumot jelentett volna az érdekelt
szegedi gyár részére. Ezt a látszatot akarta elkerülni a bizottság és ez döntette vele halomra azokat a várakozásokat, amik a már vállalatba kiadott templom-téri épületek összmurrkáinak végérvényes odaítéléséhez és az épitkezés > gyors
befejezéséhez fűződtek.

Adidg azonban, amig ez az alkotó munka
megindulhat, félő, hogy nagyon is sok akadályt
kell még majd elhárítani.
Ez akadályok egyik legsulyosabbika, — hihetetlenül hangzik b á r : — az uj Templom-téri épületek homlokzatához előirt speciális, u. n. „Klinker"-tégla problémája.
A dolog már akkor keltett érthető feltűnést,
amikor a pályázatok beérkezése után hirtelen,
minden előzmény nélkül, az Egyetemi Épitő-Bizottság kivette a szállítandó munkák közül a homlokzatkiépitést ás kimondotta, hogy az épületekhez
szükséges speciális téglát fogja beszerezni és a

Érthető, hogy ilyen körülmények között a
munkálatok nem indulhatnak meg azzal a biztonsággal, amit az olyan monumentális építkezések,
mint amilyenek a kémiai intézet, meg a püspöki
rezidencia is, feltétlenül megkívánnak. Tudni kell
ugyanis, hogy a téglagyár, — bármelyik téglagyár _.. csupán a tavasz beálltával foghat a speciális eljárást kivánó Klinker-téglák tömeges előállításához, mert azok megszáritásához és gondos
égetéséhez a téli időjárás semmiképpen sem alkalmas. Igv tehát a legkedvezőbb esetben junius- julius hónapban kerülhet leszállításra az első
téglamennyiség, — ekkorra azonban m á r régen

E pillanatban tehát az a helyzet, hogy noha
itt Szegeden tudomásunk szerint, a tervező által
megkivánt Klinker-téglát elő tudja állítani és az
minőség, valamint szin dolgában is teljesen elfogadható, mégsem történt még intézkedés a homlokzatburkoló téglákra vonatkozóan, teljes bizonytalanságban hagyván a vállalkozókat.
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állanak azok a falak, amiknek beboritásához a
Templom-tér jellegét megadó különleges,téglák
szükségesek. A tapasztalat szerint pedig a homlokzat-burkolás
utólagos felrakása
korántsem
oly preciz, mintha az a falak építésével egyidőben
történik. Már pedig
a szegedi u j Templom-tér építkezéseinek
tökéleteseknek kell lenniök,
mert csak az ilyen munka szolgált reá arra a hatalmas
erőfeszítésre és áldozatkészségre,
amii
ennek a szegény városnak szegény
polgársága,
minden más sürgős és életbevágó városrendezési
problémát egyelőre megoldatlanul hagyva, erre a
célra kifejtett.
i
Hogy mennyire akadályozza a gyors és a sima munkát a burkoló tégla ügyében hozott váratlan intézkedés, bizonyítja a kémiai intézetet épitő
Szolcsányi és Takács cégnek alábbi nyilatkozata,
amit ezirányu kérésünkre intézett hozzánk:
— „A kémiai intézetek felépítésével,
mint köztudomásu, bennünket biztak meg. A
munka mielőbbi megkezdéséhez már folyamatba is tettük az előkészületeket, de sajnos,
a tulajdonképpeni falazási munkák gyors
megindításában erősen megakaszt bennünket
a homlokzat-kiképzést
szolgáló
különleges
téglák körül uralkodó bizonytalanság. Ezek
beszerzését ugyanis az állam vállalta,magára
és az errevonatkozó országos versenytárgyalás kiírása még csák ezután fog megtörténni.
Ezt a téglaanyagot azonban a téli idők beálltával sem a helybeli, sem a vidéki gyáraknak
nincs módjukban a jövő év juliusa előtt szállítani. Éppen ezért most folytatunk tárgyalásokat a minisztériummal, illetve Rerrich Béla
tervcző-müépitész úrral, miként találhatnánk
mégis módot arra, hogy túlnyomórészt szegedi téglával mielőtt megindíthassuk a munkát, annál is inkább, minthogy Szegeden erre
a célra teljesen kielégítő anyagot kaphatunk.
— A „Klinker"-tégla (zománc patinája
sötétvörös kőagyagtégla) különleges berendezést igénylő előkészületeket kiván a téglagyártól. Erre a Szegedi Keramit és Mütéglagyár r. t. már be is rendezkedett, de a tömeges gyártáshoz mégis többhónapi előmunkálatokra van
szüksége, annak
ellenére,
hogy eddig bemutatott mintái közmegelégedést keltettek. Kétségtelen, hogy a középkori
stílusban tervezett Templom-tér körüli épületeknek a tervező művész által elképzelt monumentális hatását csak nemesebb kőagyagtéglákkal érheti el: mégis, legutóbbi tárgyalásaink alkalmával szóbakerült egy olcsóbb tipusu, kézzelvert és lehetőleg pirosszinü téglának alkalmazása.
_ . A munkálatokat hátráltatja ezenkívül,
hogy az épület helyén még ma is rendkivüi sok
ócska épület-anyag van, amit nekünk onnan
mielőbb fel kell bontanunk és cl kell távolitanunk. Különben, is december hónapban vagyunk, amikor az alapbetonozások folytonosságát a bármikor felléphető fagyos időjárás.

nagyban akadályozhatja, összegezve az elmondottakat: hisszük, hogy az intenzivebb
építkezési munkálatokat csakis a kora tavasz
beálltával kezdhetjük meg."
Ebből is láthatja az olvasó, hogy a homlokzatburkoló-téglák körül uralkodó hirtelen bizonytalanság milyen helyzetet teremtett.
Végezetül emlékeztetünk
arra a részletre,
amit Klebelsberg Kunó gróf, a Pesti Napló október 28-i számában irt vezércikkében az alföldi
téglaarchitekturáról
kifejtett és amiben többek
között a következőket mondja:
„A gazdasági élet emberei a müvésznyomor láttára sokszor vállat vonnak, miközben feledik, mily óriási gazdasági
jelentősége van éppen a miivé.-zeti kérdéseknek. Csak egy
példát! Rerrich Béla műépítésszel most keressük, hogy lehetne az Alföld agyagjából olyan szép, melegszinü téglát
égetni, amely még monumentális épületeken, meg homlokzatokon is pótolhatná a terméskövet, Brémában, Lübeckben,
Braunschweigban, Stockholmban nem igen var. kö, akárcsak
a mi Alföldünkön, de a németeknek m á r a középkorban és a
renesszánsz idején sikerült gyöayöü barna patinát kapó téglákat gyártani, mely régi eljárásokat most a német tudás é s
a német müizlés hihetetlen tökélyre emelt. íróasztalomon fekszik a brémai Ilse kerámikai gyár egy téglája, melynek heliotróp szine valósággal fascináló. Bizony, mi az Alföldön a
legjobb esetben csak az úgynevezett préselt téglával dolgozunk, ami fakó, sivár képet ad. Pedig lám, a hódmezővásárhelyi, meg a szentesi agyagipar milyen művészi zománcokat
tud előállítani, — persze, ott j ó művészek foglalkoztak a
kérdéssel. Nagyszerű alföldi agyagunkat addig gyurjuk, kavarjuk, mig majd

ott a helyszínen,
szállítási költség nélkül
előállítjuk az Alföld sajátos munumentális
éintési
anyagát.
Ez majd a zsebeknek is jót fog tenni, de előbb a magyar vegyésznek és művésznek is el kell végeznie keserves pionirm u n k á j á t , amelyet nem illik a pénz embereinek lenézniök.''

Mindezekből reánk nézve csak egy a fontos:
ha van szegedi iparvállalat, amely a feltételeket
kielégítő homlokzattéglát tud
előállítani,
ugy
kapja meg ez a vállalat a szállitást, Szeged közönségének
áldozatkészségére
és erőfeszítésére
való hivatkozással. És mi bizunk
Klebelsberg
Kunó gróf igazságszeretetében és abban a meghitt viszonyban, amely őt hozzánk fűzi, hogy nem
juttatja idegennek azt, amire ez a város az egyetemi hozzájárulással ezen jogcímmel is rászolgált.

Az Alföldi Művészek Egyesülelének karácsonyi tárlata. Az A M E II. tárlata; amely a szegedi és vidéki képzőművészek uj termésének javát mutatja be, december 8-án nyilt meg a Kassszálló nagytermében. Ez a karácsonyi kiállítás a
fiatal egyesületnek életképességet bizonyitja és
meggyőző tanúságot tesz a vidéki magyar művészet erejéről és sokoldalúságáról. 21 kiállítónak
több, mint száz műtárgya hirdeti a szegedi közönségnek az alföldi kultura sajátos értékeit. A tárlatot a polgármester megbízottja
ünnepélyesen
nyitotta meg és a szegedi közélet kulturális vezetői is megjelentek a vemisszázson.
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A repülőtámadások elleni védekezés
és a városi építkezések.
A Szegedi Szemle-ben részletesen .ismertettük a „Városok
L a p j a " a l a p j á n azt a cikksorozatot, amelyet „Hogyan védekezzünk a repülőtámadások ellen?" cimmel Petróczy István
ny. repülőezredes, volt állami légiforgalmi igazgató kezdett.
Azóta megjelent cikkeiben Petróczy azzal a problémával foglalkozik, hogy a, repülőtámadások
eshetőségével szemben milyen elveket kell követni a városi építkezéseiknél és milyen
szervezési intézkedéseknek kell történniük a polgári légvédelem kiépítése érdekében. Petróczy a következőket i r j a :
A légi és gázharc befolyását a városi építkezésekre Koshewnikow orosz szakember a következőképpen jellemzi:
„• . . a jelen és jövő légi- és vegyiharcának befolyása alatt a város fejlesztési terveknek meg kell változr.iok. Összezsufolás nem engedhető meg, decentralizáció
szükséges. A városok nőhetnek terjedelemben és részint
mély-égben (a föld a l á ) , azonban semmiesetre sem fölfelé. A városokban és környékükben nagy parkoknak,
kerteknek kell lenni. Minél magasabbak az épületek s minél sűrűbben állnak egymás mellett, annál védtelenebb a
lakosság. A város rombolásának foka az építkezés sűrűségével és az épületek magasságával arányosan nő. A
légitámadás: a felhőkarcolók halála."
Ezzel a helyes meghatározással meg van állapítva a követendő irány. De nemcsak a lakóházak zsúfolását kell mellőzni, hanem elsősorban olyan épületekét, amelyek a közéletre
fontosak, például az adminisztráció, forgalom, gazdasági élet
központjait, amelyek m á i g — szándékosan — egymás közelében épültek. Meg kell fontolnunk, hogy olyar. katonai érdekeket szolgáló építmények, mint aminők a kaszárnyák, lőszer-,
ruha-, élelmiszerraktárak stb., melyeknek megtámadása igen
valószínű, a városokban maradhatnak-e?
Ezek környékér,
azonban sem kórházak., sem templomok nem épülhetnek, mert
ezek nemzetközi megállapodások szerint nem támadhatók, a
katonai épületeknek szánt — rosszul célzott — bombák azonban ezeket is veszélyeztetik.
A viz- és világitógáz-, valamint áramvezetékeket a robbanó-bombák hatása miatt mélyebbre kell fektetni, törései:
gyors javithatóságára különösen gondot kell fordítani. A mai
lakóházak ellenállóképessége gyújtó- és. robbanóbombák ellen
csekély. A szakemberek feladata lesz, hogy megfelelő anyagot
és építési formákat találjanak. Könnyebb robbanó- és gázbombák hatása ellen a pincékban külön gázbiztos férőhelyeket kell előkészíteni a házak lakói és forgalmas helyen azok
részére is, akiket a légitámadás az utcán talált.
A decentralizálás elvét a lehetőség szerint a gyáriparban is keresztül kell vir.ni. Barnaszéntelepeink fölött létesítendő erőközpontjainkat talán célszerűbben aknák fenekére
épithetnők, mint á szabad mezőre, hogy a robbanóbombák
hatása ellen teljesen megvédjük. Kohómüveir.k gondoskodjanak róla, hogy a messzire látható lángok és sürü fiistgomolyagok ne könnyítsék meg túlságosan a bombatalálatokat. A
gyárak által keresztülviendő óvóintézkedések egyrészt a munkások, másrészt az üzem biztonságát szolgálják. Az alkalmazottak részére gázbiztos és oxigenfejlesztökészülékkel ellátott
férőhelyeket kell létesíteni; a gyár felszerelésének legfontosabb részeit pedig, mint például erőközpontokat, kazánházakat, transzformátorokat, szivattyúkat, gazométereket stb. a
robbanóbombák hatásától megfelelő szilárd építkezéssel, avagy
föld alá való helyezéssel kell megóvni. Nagy városi erőköz-

pontokból táplált gyárak biztonság céljából saját erőközponttal kell, hogy rendelkezzenek. Gyúlékony anyagok halmozását okvetlenül el kell kerülni. Az összes ablakok és üvegtetők
gyors és teljes besötétithetőségére különös gondot kell fordítani. Minden gyár az általános repülögépmegfigyelő és felriasztási hálózatba kapcsolódjék bele és külön felriasztási
jelei legyenek.
A közérdeket szolgáló viz-, világitógáz- és erőközpontoknál a légvédelmi intézkedések szigorú keresztülvitele különösen fontos és energiatörvényünk keresztülvitelénél semmiesetre sem mellőzhetők.
A vasútállomásokon és kikötőkben létesítendő óvóintézkedéseket gondosan elő kell készíteni. I t t is a messzemenő
decentralizálás, a személyek é- felszerelések védelme kell,
hegy elvül szolgáljon. Villamosított vasutak,
talán Dieselmotorok beépítésével — önállósíthatok az erőközponttól. Nagy
telefon- és távíróközpontok létesítése nem ajánlatos, mert
egy aknabomba találata egész városrész hírszolgálatát megbéníthatja. Az automatatelefon-rendszer lehetővé teszi kisebb
központok üzembehelyezését is.
Közérdeket szolgáló, igen fontos központokat és üzemeket
külör. tartaléktelefonösszeköttetéssel kell

ellátni. Fontos sze-

rep v á r a légelhárító szolgálatban a rádióra. Minden nagyobb
városban kis adóállomás, nagyforgalmu utkeresztezések és tereken pedig rádiómegafonokra lesz szükség,

a

felriasztás

gyors keresztülvihetösége érdekében.
Az óvóintézkedések egy fontos neme az álcázás, amelynek
lényege az, hogy megfelelő építkezési és a repülőket megtévesztő intézkedésekkel a légitámadás célpontjait tesszük nehezen felismerhetőkké. Páris közelében pl. a háború vége felé
egész mesterséges város készült, könnyii fa- és gipszházakból, amelynek utcái a párisiak m i n t á j á r a épültek. „Le faux
i'Ormc de Morlu volt e város neve, amely éjjel megfelelően
ki volt világítva és ezáltal magára vonta a légitámadást, mig
Páris sötétben maradt.
A légitámadás céljait jól eltakarja a —
amerikaiak által sokat használt —

különösen az

mesterséges köd, amely

vegyszerekkel könnyen és aránylag' olcsón előállítható. A köd
— jói alkalmazva, — lényegesen csökkenti a légitámadások
ve zélyét.
Petróczy ezután

rátér arra, hogy lehetetlen a jövőben

a honvédelem mir.den terhét kis hadseregünkre hárítani, mert
a jövő háborúja lesz, minden polgár fegyelmezett és áldozatA l a p í t á s i év :
1857.

A l a p í t á s i év
1857.

V A L Ó D I

PERZSASZŐNYEGEK
nagy választékban

Domán Mihály és Fia
s z ő n y e g á r u h á z á b a n , K á r á s z - u t c a 12.
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kész magatartására szükség van. Légitámadások ellen nemzetünk csak az önvédelem utján védekezhetik, amely nern
rögtönözhető, amelynek tervszerű megszervezése évek munkáját teszi szükségessé. Ezt a mur.kát bürokratikusán dolgozó államszerv nem végezheti és ezért - a külföld példájára — állami pártfogással működő egyesület létesítését
ajánlja.

KERJE A FUSZERKERESKEDE S BE N
A MOST MEGJELENT, .
148 RECEPTET TARTALMAZÓ. .

" 1 N E S KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT

OJLl

D5 OETKER-FÉLE
RECEPTKŐNYVET

Miután azonban a már létező tömérdek társadalmi szerv
számát szaporítani nem tanácsos, a már évtizedek óta repülőügyekkel foglalkozó Magyar Aero-Szövetséget találja a legalkalmasabbnak e feladat keresztlüvitelére. A Magyar AeroSzövetség, amelynek szaklap is áll rendelkezésére, légvédelmi
szakosztály létesítésével a polgári légvédelem szervezésének
országos fontosságú feladatát célszerűen megoldhatná, h a a
kormány támogatásban részesiti és az érdekelt hatóságok
megbizott szakembereket delegálnak e szakosztályba. A tudomány, gázvédelem, repülés, ipar, tűzoltóság, rendőrség, mentők, és egyéb szervezetek, valamint a sajtó bevonásával légvédelmi bizottság lenne alapitható, amely a szükséges intézkedéseket kezdeményezhetné. A keresztülvitel részint a hatóság utján, részint társadalmi uton történnék.

ÁRA 30 FILLÉR

Gyötrődés.
Paripám az esti láz,
Kocsija a bánat:
Ez viszi a lelkemet,
Mikor holtra fárad.
A mesék országútján
Piros rózsák nyílnak,
Zengő. árnyas ligetek
Pihenésre hívnak.

NINCS,FORDULJON
KÖZVETLEN HOZZÁNK:

De nem tudok pihenni,
Egyre űz a vágyam:
Messziről már integet
Színes kártyaváram!

METKERA.

BUDAPEST.VIILC0NTIU.Z5.
A 127 receptet tartalmazó „Hogyan
készül a jó sütemény?" cimü könyvecskét kivánatra továbbra is ingyen és
bérmentve küldöm.

Ott vár az én asszonyom
Hófehér Madonna . . .
Ő az örök üdvöknek
Zengő rózsabokra . . .
Hozzávisz a narinám
Minden csöndes éjen.
Álmaimnak asszonyát
Mégis, el nem érem.

SZŐNYEGEKET
művészies kivitelben, országosan elismert, legjobb készítőjénél vásároljunk.

MINDENFÉLE

Mert mikor Hozzá érnék
Ifiui szent szívvel:
Láztól égő arcomra
Ráragyog a reggel!
Udvardy

SZŐNYEGEK

szakszerű javítását
lalom.
Kálmán.

— Elegánsan öltöző hölgy és jóizlésü férfi
csak Del-Ka-cipőt visel. _ Del-Ka-Hungária R.-T.
Kárász-utca 14.
Dr Salgó és Társa Textikeresk. r. t. (Ezelőtt Excelsior) 5% engedményt ad lapunk olvasóinak az árengedményre jogosító szelvény ellenében.

Állandó
kiállítási

jutányosán

vál-

Gépi szőnyegek, takarók, paplanok,
átvetők, függönyök stb. jutányos
árban kaphatók.

Gábor

szőnyeg á r u h á z a
Rosmann-palota, Kárász-u. 8

X A gáztüzelés olcsóbb, tisztább, kényelmesebb a szén- és fatüzelésnél s nagy időmegtakarítással jár.
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Külföldi képek
az anya- és csecsemövédelemöl.
Irja: Wolf Ferenc dr. tiszti főorvos.
IX.
Nézzük most m á r az utas szempontjából a vasúti utazás
tájékozódási lehetőségeit és azok alkalmazását. I t t megint
szembeötlik az amerikai „mammuth"-rendszer. Olyar. menetrendet, vagy kalauzt, mint ahogyan az Európában általában forgalomban van, mely az ö.-szes európai vonalak főbb
irányát és menetrendjét tartalmazza, az utazó Amerikában
nem vihet magával, mert az egy legalább is arasznyi vastagságú és majdnem fél négyzetméter terjedelmű könyv, ugy
hogy azt csak feladott podgyászként vihetne magával.
Ennélfogva, ha valaki a két Óceánt összekötő vonalakat
(melyekből jelenleg- öt van) különbözőképpen akarja kombinálni, — mint ahogy azt én tettem, - azt rendkívül járatos szakember segítsége nélkül egyáltalában meg sem teheti.
Az ember az ilyen kombinált utakat csak a megfelelő
menetjegyirodákban intézi el és a bonyolultságát csak akkor
látja, mikor figyeli, hogyan izzad bele az alkalmazott huszhuszonöt különböző menetrend vizsgálódásába; igy pl. SanFrar.ciskóban, midőn a hat tröszt vonalát érintő és tízezer
kilométer hosszaságot túlhaladó Newyórkig szóló két és félméter hosszú jegyet megvásároltam, az egy egész déleiőttömbe
került és egy tisztviselő ezen idő alatt rendelkezésemre állott
s öt különböző menetjegyirodába jött el velem.
Amilyen bonyolult a menetrendszerben való eligazodás,
ép ugy lehetetlen egy olyan térkép, melyen az EgyesültÁllamok összes vonalainak összekötő pontjai és a forgalmi
állomások összesége volna kitüntetve, mert ez olyan terjedelmű volna, hogy a gyakorlatban nem is lehetne kiteriteni.
Igaz ugyan, hogy vannak térképek, ahol a csatlakozó pontok ki var.nak tüntetve, azonban csak egy tröszt vonalait
érintőleg. A m i n t különböző trösztöket érintünk, akkor több
térképen kell igazodnunk. Igy operáltam én utazásom alatt
hat különböző nagyságú térképpel. Mindenesetre európai utazónál ez igen szokatlan metódus.
Ezek után vessünk egy pillantást az Állomás
H á t itt is a legszélsőségesebb végleteket látjuk.

rendszerre.

Vannak állomások, mint pl, Pennsylvania és a Centrál
Newyorkban, melyek oly terjedelműek, (Értem természetesen
a fedetten beépített területet), hogy az egyik a budapesti
Szabadság-tér háromszorosát, a másik annak kétszeresét tak a r j a be.
Viszont vannak állomások, ahol csak egy egyszerű, vé-

kony futó tető van, mely az eső és nap elől védi az utast
és jelzi a le- és felszálló helyet.
Hogy

fogaimat

alkothassunk

egy ilyen

monstrum-állo-

más méreteiről és forgalmáról, hasonlítsuk össze az előbb emiitett Centrált a budapesti Nyugati pályaudvarral. Igy például mig a Nyugatin összesen hat vágány van, (természetesen csak az üveg által fedett perront értem), addig a Centrál
állomáson 36 érkező és 36 induló
dalon.

sínpár

van mindegyik ol-

Mielőtt a személyvonatok leírásához hozzáfognék, röviden ki akarom emelni, hogy a világ legnagyobb monstrumgőzösei itt vannak és a tehervonatokat vontatják, amelyek
némelyike — és pedig igen gyakran — 80—10 vagonból áll,
és 80

90 km. sebességgel halad. H a elképzeljük, hogy az

amerikai tehervagonok majdnem háromszor olyar. hosszúak,
mint pl. a M Á V . kocsijai, ugy semmiképpen sem túlzás, ha
azt mondom, hogy egy ilyen amerikai
tehervonat
hossza
másfél, söt két kilométerre is kinyúlik.
Most m á r térjünk át a személyforgalom
Az összes trösztök vonalain

lebonyolításán.

személyforgalomra egy osztály

áll rendelkezésre és pedig az I. osztály, mely az összes társulatoknál azonos rendszerű és pedig

igen csekély eltéréssel,

az anyag kvalitásában különbözik.
Személykocsikon

kivül

forgalomban

vannak

még Pull-

mann-kocsik és egyes Rapid luxus vonatok, melyek kizárólag
Pullmann-kocsikból állanak. Röviden ismertetem őket. Mindkét fajta vagon hossza tökéletesen azonos és megfelel a mi
internacionális hálókocsink

másfélszeresének,

Mindegyik kocsi egészen r.yitott.

Fülke-rendszer

nincs.

Azaz egy hatalmas hosszú terem. Feltűnő, hogy a kocsi kupolája legalább mésfél méterrel magasabb, mint az európai
vagonoké és három hatalmas ventillátorral van felszerelve s
egész impozáns terem benyomását kelti.
Mindegyik I. osztályú személykocsinak 84 utas számára
van

férőhelye. A két végen

iger. kényelmesen

nagy tükrökkel ellátott illemhelyekkel

hideg-melegvk
talmazó

szolgáltatással,

reservoárral,

helyezve,

ahol

és

berendezett,

mosdókészülékekkcl,

a külső részén jeges vizet tar-

melynek oldalán egy automata van el-

oszlopmagasságban

egymásba

tolt

papirpo-

harak vannak, melyek egy cent bedobása u t á n az utas rendelkezésére állanak.

Karácsonyra \
/ / 1 0 ! e n g e d m é n y
^

^^

d e c e m b e r 1-től b e z á r ó l a g d e c e m b e r 31-ig
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^
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Azonos automatarkcsziüék van törülközőkkel', alattuk
egy széles tartály, ahova a használt törülközőket bedobják.
Az ülőhelyek kétoldalon vannak elhelyezve 21 sorban,
minden sorban két-két ember részére ugy sorakozva hátradűlő
támlájukkal, mint ahogy azt a szinház támlásszékein l á t j u k ,
középer. a két sor között igen kényelmes járdával, melynek
megbecsülhetetlen előnye az, hogy hosszú, megállás nélküli
utazás alkalmával elég kényelmes sétáló helyet biztosit.
Ebből látható, hogy mennyivel szélesebb az amerikai vagon. A m i g nálunk az I. osztályú fülkében csak három-négy
egyén fér el egymás mellett és iger. szük a folyosó, addig
az amerikai kocsiban négv kényelmes férőhely van széles
járóhellyel, Miután a támlák visszafordíthat ók, ebből a körülményből két előny származik: az egyik az, hogy a vonat
irányában nir.csen háttal ülő utas, mert amint a vonat az
irányt voitoztatja, azon módon meg lehet változtatni a támlákat. A másik pedig, hogy ha az egy irányban levő támlák
csak egyikét fordítjuk meg, ugy a sorok közötti tér duplájára
tágul és azonos lesz a helyzet a mi vis á vis üléseinkkel, ugy,
hogy az ember a lábát is k i n y ú j t h a t j a és az ülésre helyezheti, holott az egy irányban elhelyezett támlás-székeknél az
ember a térdeivel a támla hátát érinti.
Aki az európai fülke rendszerhez van hozzászokva, annak
az ilyen termes kocsiban való utazás majdnem

elviselhetet-

len, mert először a fenntartott fülke lehetőségét is kizárja,
másrészt nem fekhet le, ha csak r.em liliputi növésű és végül
ha az egész vagon megtelik, 84 utassal

egyszerre.
a kocsiknak,
hogy nincs lépcsőjük, amely szabadon áll, hanem egy zseniális
szerkezettel a kocsi két végénél a le- és f e l z á ü ó oldalakor,
a végrész teljesen kifordul; a kocsit kiszolgáló néger belehelyezi a lépcsőt, amelyen az utasok kényelmesen le- és felszállhatnak. Ennek nemcsak kényelmi hanem biztor.'ági jelentősége van vonattámadás, vagy rablás esetén, mert a
haladó vonatra a földről, lépcső hiányában, nem tud felszállni senkisem.
Igen

ügyes

berendezése

továbbá

utazik

ezeknek

A z összes amerikai vonalakon ezenkívül a Pulmann-tár
sulatnak ugyanazon rendszerű Pullmann-kocsija gurul több
ezer példányban.
A rendes személyvonatok 8—10 ilyen kocsiból állanak.
Végeredményben a Pulmann-kocsi beosztása ugyanaz, mint
az I. osztályúé, azaz termes, azonban a terem 84 személy helyett csak 32 személy részére van, ami természetesen sokkal
nagyobb kényelmet biztosit. Az ülések fixek, ugy hogy : t t
m á r , éppen ugy, mir.t nálunk, háttal és elől ülő utas van. Két
végén végtelen elegáns és igen tágas toilette-szoba van egy
a férfiak, másik a nők részére. Egy ilyen öltözőben négy kényelmes mosdó, két hatalmas kerevet van.
E z a berendezésű PulSmaa.n-kocsi éjjelre hálókocsivá
alakitható át. Aki az internacionális európai hálókocsi fülkeberendezéshez van hozzászokva, annak az amerikai hálókocsirendszer egyenesen förtelmes.
Az egy termes kocsi két oldalt a folyosó mentén ho.-szu
függönnyel két részre lesz osztva, az egyes há'óhelyeket pedig felülről lehúzható falakkal választják el. Ezekből látható,
hogy az egész kocsi köbtartalma a folyosó mentén 32 fekvőhelyre lesz osztva, nyolc felül, nyolc alul, egyoldalt tizenhat,
kétoldalt harminckettő.
A fekvőhelyek rendkivüi kényelmesek és két személyre
szólnak, amit

különösen

a

mert mindegyik, alkalommal

hölgyek
a

szoktak

kihasználni,

hölgyeket kettesével

láttam

egy férőhelyen. Az elosztás egyébként — nők-férfiak részére
teljesen a sors szeszélyére van bizva.

Szegedi krónika
— Állandó rovat. —
Nem volt munkaszünet,
a harangok sem zúgtak nagy ünnepek
zúgásával,
csöndben, a templomok
tompa fényében, de az áhítatos lelkek millióinak
őszinte
szeretetével
ünnepelte
csütörtökön
az
ország
Miklós napját,
Horthy
Miklósnak
Magyarország
kormányzójának
nevenapját.
Szeged város közönségének kétszeres oka volt, hogy áldozzon ennek a napnak. Horthy Miklós ebből a városból indult el lup
honfoglalásra,
meg tisztítani a porba sújtott nemzetet a fosztogató dögkeselyük hadától, visszaadni a magyar fajnak régi
önbizalmát
és megépíteni az uj, boldogabb
Magyarországot.
A szegedi östelevényböl nőtt ki a kis csapat, amely
magja
volt a nemzeti hadseregnek és a szegedi magyarok
hazafisága
és áldozatkészsége adott erőt Horthy Miklósnak a súlyos történelmi feladat elvállalására.
Ha Szeged fölött nem lengene
minden időkben az ezeréves múlt nagyjainak
oltalmazó szelleme, talán 1919-ben is ebek harmincadjára
került volna ez a
kis ország, amelyet a környékező konclesők már szabad prédának
tekintettek.
De nem igy történt. Belénk martak ugyan,
kiszakítottak
ugyan nagy-nagy darabokat az élö testünkből, de az életerő
forrása, a sziv sértetlen maradt. Minden kóros
behatástól
megvédelmezte ama nagybányai
Horthy Miklós, akit a magyarok Istene a tizenkettedik órában választott ki a haza
meg mentésére.
Kilenc év telt el azóta. Nagyon nehéz,
próbatételekben
gazdag kilenc esztendő. Ha most visszapillantunk
rá, ha felmérjük a felettünk és rajtunk keresztül átviharzott
borzalmak
jelentőségét és a mai napig eltelt időt, józan és becsületes
megállapításunk
csak az lehet, hogy senki más nem lett volna
képes ennyi idő alatt Magyarország
talpra állítására,
mint
az, akit a Gondviselés rendelt ki számunkra, aki születése pillanatában
önmagában
hozta az ország és a saját
sorsát:
Horthy
Miklós.
A hatalmas, fegyelmezett
és százszázalékig
öntudatos
Németországot,
vagy a langyos vérű kis Ausztriát nem volt
olyan nehéz átmenteni a vesztett háborút követő
válságon,
mint Magyarországot.
A németek a magukéból mit sem vesztettek. A rabolt gyarmatok és az erőszakosan annektált
Eb
szász nem tartoztak bele a német birodalom életszervezetébe,
jól sikerült háborúkban szerzett zsákmányok
voltak, amiket,
mint a hiúságát szolgáló ékszereket, aggatott magára. Ausztria pedig rozoga tákolmány volt, amelynek szétesését a történelem hepe-hupás országútján
immár nem lehetett megakadályozni.
De Magyarországot
ezeréves egységében
bontotta
meg
Trianon természetellenes, logikátlan ép kegyetlen szadizmusával. Itt minden egyes, nemcsak az összesség érezte a tébolyult
felcserek késével vagdalt sebeket. Nálunk a föereket metszették el és ha egy erős kéz, egy szuggesztív akarat gátat nem
vet vérünk folyásának,
—
elvérzünk.
Horthy Miklóst ünnepelni éppen ezért nem is lehet másképpen és méltóbban, mint a templomok áhítatos
hangulatában. Benne nemcsak a nagy koncepciójú államfőt,
hanem
Magyarországnak
u végpusztulástól
történt
megmeneküléséi
is ünnepeljük.
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Adattár.
Rovatvezető: Lugosi D ö m e dr.

Vasvári Kovács József
színész életrajza és naplója.
Irta és a naplót sajtó alá rendezte:
Lugosi D ö m e dr.
*

Paks. (Tolna megye.)
Hazamentem Paksra s rá egy hétre a társulat is (ide) jött. Itt anyámtól nem tartottam,
(mert) mint műkedvelő (már azelőtt) felléptem.
Jeggyürüben Suranyit (játszottam), mert énekes
szerepet is kértem, Szökött katoná-ban Tigrist.
Ezt bátyám megtudta, bejött és el akart vinni
magával Pestre, de én másnap reggel megszöktem Kalocsára, mert a társaságtól megtudtam,
hogy hova mennek. (Ide jöttem) annyival (is)
inkább, mert itt több atyámfia van. Gondoltam:
ó boldog leszek. Addig élődtem közöttük, mig a
társulat átjött. Bátyám nyomot veszitve hazament,
mert érdekében feküdt velem ezeket tenni.
(Ugyanis) atyánk haldokló ágyán igy szólt
(hozzá):
Imre fiam, te mint legidősebb, neked, kinek állapodott helyed van, viselj gondot fiaimra,
hogy emberek legyenek.
De mind hasztalan, velem nem boldogult.
*
Jegyzet: Megállapításom szerint Pak= elég- korán fogadta
magához a magyar színészeket, m á r 1820. november 12-én feltűnik ott Balogh István társulata s november 26-ig hét előadást tart. (B. B. X.) A további szíves látást igazolja az is,
hogy 1837-ben Baky Gábor színtársulata j ö n ide Dunaföldvárról. U g y látszik, a vándortársulatnak ez volt a r e n d i :
vonulási utja.

(Október 2.)
Kalocsa. (Pest m.)
A társaság megjött Kalocsára s ott lettem
szinész. Akkor meg az odavaló atyafiak támadtak meg, hogv talán bizony szinész akarok lenni.
Legjobban anyám nővére, különös beszédmodorral:
— Té gyerök, té, talán bizon komédiás lőtté,
a velág csúfja. Mit szól ejs anyád ? Ha ugyan

van (böcsületöd) ki mönj a szobámból, át nö
lépd a küszöbömet!
Nem is mentem (hozzá), mig csak búcsúzni
nem kellett.
de azért mégis sütöttek az útra
mákos kalácsot. Megjegyzendő, hogy ott majd
minden tésztát mákkal készítenek.
Mit tegyek? Felmentem a terembe, ahol a
színpadot építették, s igen hűn segitettem. Az
igazgató látta ezt, s kérdé, hol vagyok koszton?
Az igazat mondva mondám:
Sehol, mert az atyafiakra nem támaszkodhatom.
Az igazgató elővett egy napló forma könyvet,
amit mindig magával szokott hordani, mikor
költség volt bejegyzendő,
az volt neki a naplója, kassza-raport könyve, előlegező, egyszóval
minden,
s kinyitá, forgatta előttem, (mutatta),
hogy nála nagv bankók is vannak. Végre a kisebbekre is rátér, odaad két fertály bankót, ezt
mondva:
Csak segitscn barátom . . .
Elkészült a színpad. Először a Női vásár volt
az előadás. Kevés közönség. Másnap A csikóst
<adtuk), melyben Kis Bálintot játszottam kihúzás
szerint, mely (szerepet) elől, hátul, jobbról, balról súgtak (és amit) ezer meg ezer tréma közt
elmondék. Vége az előadásnak, bementünk vacsorázni, azután mindenki haza ment. Magam (pedig) mentem fel a szinterembe, de be volt zárva.
Lejöttem, gondoltam, hogy (hol) alszom az éjjel.
Hűvös volt, nemcsak hűvös, hanem hideg, november közepén. Egy öreg szolgát (láttam), aki a
kapukat épp akkor zárta be. A korcsmaajtón
kellett volna kimennem. Ott néztem szét, nem
lenne-e jó ott aludnom. Az öreg hozzám j ö n :
No az urat ma ugyan meg nem ismertem
volna, de láttam, amikor a ruhámba öltözött,
amit a kellékhordó kért.
Beszélgetés közben kérdé, hová való vagyok?
Mondám, hogy Paksra.
- Hát nem messzire akkor.
Ej, dehogy nem, száz mértföld az nekem.
Amennyire elfogult voltam, haza is mentem
volna, de az éj sötét volt s elkeseredve gondolkodtam, hogy miért lettem szinész ? Az öreg
kérdi:
Mi baja ifijur?
Mondám:
Nincs hol aludnom, ez aggaszt.
Hát eddig hol aludt?
Mondtam, hogy

A VARGA-íéle „HYPERDENT"
S Z Á J V Í Z a legtakarékosabb.
Előnyei: F e r t ő t l e n í t i a szájat, f e h é r í t i a fogakat. M e g g y ó g y í t j a a fogliust,
m e g a k a d á l y o z z a a fogak romlását,
m e g s z ü n t e t i a száj kellemetlen szagát.
Kapható:
Gyószertórakban

és d r o g é r i á k b a n , valamint V A R G A P É T E R 1 a b o r a t o r i u m á b a n
K a p o s v á r , F ő - u . 11—13.
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né, Bács Károly !ig., Bácsné, v. Kovács József,
ennél a rokonomnál. — Hisz az nekem is rokoSipos Károly, Szegedi Berta, Zarka József, Zsenom !
rán, v. Ilubay Gusztáv.
Látja,
mondom, — megtiltotta, hogy
hozzá menjek.
E városhoz azon emlék köt, hogy Ái-vai István
No, ne busuljon, elalhatik velem.
működő tagtársunk évek előtte itt hagyta a fiát
Hát hova vezet? a marha istállóba, mert ő ' zálogban. Öt évig nem látta. Odaérkezésünkkor
mindenes volt a háznál. Meg kellett (ezzel) elé- felhozatta. A fiu lehetett 9 éves, midőn nevelőgednem. Két nap ott aludtam. Az igazgatónak
atyja felvezette, a fiu édesatyjához
fordulván
panaszkodtam
helyzetemről,
(mire)
aztán ő ezt mondá:
szállásoltatott el. Igy kezdtem meg működésemet
H a l l j a ! Azt mondják, hogy maga az. én
itt és igy lettem szinész. Innen tovább folytattuk
apám!
utunkat Jankováczra.
*

Jegyzet: v. Kovács József szinpadralépésének ideje 1850.
október 2. (L. D. 224. S. M. 1300.). Érdeke- véletlene a sorsnak, hogy 44 évi szinészkedés után, ugyancsak október 2-á
halt meg.
A napló e legérdekesebb fejezete, igen tanulságos szinészettörtér.eti szempontból. Igen sck színészünk hasonlóképpen lépett a szinpadra. Előbb műkedvelő;ködtek s ha a fellépés sikerült, felcsaptak színésznek. Ha nem sikerült, az se
volt baj, hiszen csak műkedvelők voltak, azok elbukhattak.
Petőfi Sándor szinészkedésének adataival egybevetve e napló
néhány adatát, még azt is megállapíthatjuk, hogy olyanok,
akik szinészek voltak s a pályát elhagyták, ha ismét szinpadra
léptek, u j r a csak műkedvelőknek tekintették őket. E napló
ily érdekes adata Paksi Mihályra és Paksinéra vonatkozik, a
kik még Dunaföldváron szinészek, majd eltűnnek Thália berkeiből s később talán letelepülési helyükön, Bonyhádon m á r
mint műkedvelők lépnek fel.

Az apa nem tudott fcleni, könnyekre fakadt
és sirt. Magam is elszomorodtam, Istenem! Hát
ilyesmik is történhetnek a színészetnél?
*

Jegyzet: A napló naptári jelzéseire vonatkozólag a naplóiró ingadozik. Hol a városba való érkezés napját, hol pedig az
első előadá- n a p j á t örökíti meg. (Természetesen e két kelet
sokszor egybe is esett.) Ahol megállapítható az ellentétes
keltezés, ott azt külön megjegyzem.
#

December 7.
Tolna. (Tolna m.)
Bács Károly ig., Bácsné, v. Kovács József,
Sipos Károly, Szegedi Berta, _ Szegedi Sándor
Szegedi Sándorné, Zarka József,. Zserán. Műkedvelő: Simon István.

November 20.
Jankovácz

(Bács m.)

Működő tagok voltunk: *Árvai István,

Árvai-

A SZEGEDI SZEMLE e heti száma a szombati munkaszünet miatt jelent meg hétfőn délután.

szinház
Három a

kislány.

A Schubert-centennárium megemlékezésére felelevenített
Három a kislány bűbájos szépsége ismét megejtette a szinház
közönségét, amely nem zárkózhatott el ennek a daljátéknak hatása elöl. Ismét bebizonyosodott, mint már annyiszor, hogy nem
a m ű f a j a fontos, sohasem azt hangoztatja a tárgyilagos kritika, hogy a világért sem operettet, sőt még a revü gondolata
ellen sem tiltakozik, csak a, tiltakozás kedvéért, ha az előadott
darabban lélek, szépség, melódia és a logikus meseszövésnek
a m a lényeges és minimális kellékei megvannak, amik egy színpadi m ü élvezésének elemi feltételei. Ebben a vonatkozásban a
Három a kislány szinte ideális iskoladarab, amely a dal, a nemes romantika, a tiszta humor és a hangulat kiapadhatatlan
forrása.
A Három

a kislány-nyal

ismét értékes és becsületes mun-

kát produkált a szegedi szinház. Igaz, hogy ebben az u. n. át-

ütő sikerben döntő részt követelhet magának a vendégként fellépő Ocskay Kornél dr és a decens és harmonikus
játékot
nyújtó Harmalh
Hilda, nem is szólva Herczeg,
Szakáts,
Arany, Keleti Erzsi, F u t ó K l á r i és a többi szereplők derekas
teljesítményéről, — a szegedi szinház érdeme elvitathatatlan,

a kiállitás, rendezés és a zenekar vezetésének szempontjából.
Üditő oázis, szomjatoltó kristálytiszta patak, elbűvölő daláradat: ime a Három a kislány, Schubert kincsekben gazdag lelkének ragyogó ékességü gyöngyfüzére.
Felhasználjuk ezt az alkalmat, hogy e darab keretén belül külön emlékezzünk meg a szegedi szinház társulatának két
fiatal férfi-tagjáról, akik bár jelentéktelen szerephez jutottak
itt, de eddigi teljesítményeikkel mindenben rászolgáltak a feltétlen elismerésre. Nagy György és Szilassy Gyula ez a két
szinész, akik a Szibéria, Johanna, Kék róka, Mary Dugav biinpöre cimü darabokban játszottak első szerepeket és ragadtatták el nemes, kiforrott játékukkal a sajtót és a közönséget egyaránt. B á r Szilassy tehetségét kellően méltányolni
látszik a szinház igazgatósága azzal, hogy továbbra is nagy
és nem mindennapi tudást kivánó szerepeket biz rá, azonban
Nagy Györgyöt már ritkábban láttuk az utóbbi időkben olyan
alakításokban, amelyeket bizvást lehetett volna reá osztani és
amelyeket mások talán nem tolmácsoltak azzal az intelligenciával, tudással és lelki átéléssel, ami Nagy Györgynél egészen
biztosan nem hiányzott volna. K á r lenne ezt a szimpatikus
megjelenésű, nagy Ígéreteket magában rejtő fiatal tehetséget
elkedvetleníteni azzal, hogy jelentéktelen szerepekben léptetik
fel, pléne némaságra kárhoztatják.
G, D,
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SZEGEDI

Szegény
nem

leányt

lehet

elvenni.

— Bemutató előadás. —

A háború után előállott gazdasági és
' t á r s a d a l m i eltolódások sok olyan problémát vetettek fel, amiknek megoldására r.agy igyekezettel törekedtek irók,
szociológusok és nemzőt gazdászok. Az
ilyen megoldás-félét akar propagálni a
„Szegény leányt nem lehet elvenni" cimii legújabb Zágon-vigjáték is, amely a
cimével ellentmondóan azt igyekszik bebizonyítani, hogy iger.is el lehet venni
azt a szegény leányt, aki egyedül alkalma csak, — igénytelenségénél fogva
a valódi, meleg, meghitt otthon megteremtésére.
Zágon, akinek neve a magyar szinmü
irodalomban a „ M a r i k a " cimü színdarabja óta ismeretes, ezúttal is elérte azt
a célját, hogy három órán keresztül felfigyeltesse a közönséget a színpadon lefolyó, nagyrészt vidám cselekményyre,
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amiben nagy segítőtársra akadt a szereplők
játékában,
elsősorban
Pártos
Klári és Kovács alakitás a x'évén. A szegedi színház prózai együttesének többi
tagjai: Kormos Margit, Vágó,
Szilasjy,
Nagy, Herctg, Ohíli, Veszely é
Rónai
minde.i elismerésre
méltó igyekezettel
vették ki részüket a nékik kiosztott feladatok teljesítéséből.
(ő—->>•)

Heti műsor
Hétfőn: Szegény

:

leányt

nem

lehet el-

leányt

nem

lehet el-

venni.
Kedden: Szegény

venni.
Szerdán: A régi

let.

nyár.

Salome

Csütörtökön:

és

Parasztbecsü-

(Premierbérlet.)

Pénteken:

Salome

és

Parasztbecsület.

A. bérlet.)
Szombaton:
Vasárnap

Mersz-e

Mary?

déíután: Mary

Dugan

Szeged szab. kir. város törvény
hatósági bizottságától.
590/1928. közgy. sz.

Hirdetés.
Szeged.sz. kir. város törvényhatósági bizottsága 1928. november 28-án és folytatólag 29-én
itartott rendes közgyűlésében a
többi között a következő közérdekű véghatározatokat hozta:
12. tárgys. sz. a. a szöllö- és
borkereskedelem
fellendítése
ügyében felirati kérelem intézését elhatározta;
13. tárgys. sz. a. dr. Bátki Zoltánnak a magasnyomású vízvezetékbe való ibekapcsolásra engedélyt adott;
15. tárgys. sz. a. Eck László
irodasegédtiszt és Berényl Gergely fogy. adókezelő részére külön munkadíj kiutalását engedélyezte ;

Nemzeti

A színházi

iroda

hiroi:

— Szegény leányt nem lehet elvenni.
Zágon István legújabb vígjátéka még
kétszer szerepel a színház müsorár., és
pedig ma és kedden este.
— A régi nyár és a Mersz-e Mary?
a jövő hét műsorán. Az idei szezon két
nagy slágeroperettje diadalmasan közeledik a húszas jubileumához. Szerdán
este A régi nyár és szombaton este a
Mersz-e Mary? van műsoron.

— Salome és Parasztbecsület.
Wilde
Oszkár Salome-ját eleveníti fel csütörtök este Peéry Pirivel a címszerepben a
szii.ház. U t á n a Mascagni Parasztbecsülete kerül szinre a főszerepekben Szász
Edit, Gaizler Lola, Szórád és Biharival.
Csütörtökön premierbérlet, pénteken A )
bérlet.
— Jövő vasárnap délután
niérséke't
hely árakkal:
Mary Dugan
bünpöre.

bün-

pöre.

Hatósági

Vasárnap este: Három a kislány.
H é t f ő n : Salome és
Parasztbecsület.

közlemények.
16. tárgys. sz. a. Korpássy József lakbérhátralékának leírását
elrendelte;
17. tárgys. sz. a. néhai Pálfy
Dániel
földhaszonbérhátralékár.ak leírását elrendelte;
18. tárgys. sz. a. Stingl Valfréd
községi kötelékbe való felvételét
kilátásba helyezte;
19. tárgys. sz. a. dr. Rőth Dezső II. o. aljegyzőt a VIII. fizetési osztályba előléptette;
20. tárgys. sz. a. Hévizi András
II. o. adótisztet a X. fizetési osztályba előléptette;
21. tárgys. sz. a. Dani József
irodasegédtisztet a X. fizetési
osztályba előléptette;
25. tárgys. sz. a. az ujszegedi
jfclemi népiskola kibővítése tban
kelt B. M. leirat értelmében átdolgozott terveket elfogadta és a
U5.000 pengős költségtöbbletet
engedélyezte;
26. tárgys. sz. a. a városi Du-

Hitelintézet

gonics András gimnázium tanárai illetményeinek rendezését elhatározta ;
27. tárgys. sz. a. az iparostanonc iskolai felügyelő bizottságot ujjáalákitotta;
30. tárgys. sz. a. a vízvezetéki
díjszabályzatot a 45924/1927.
számú B. M. rendelet értelmében
módosította;
32. tárgys. sz. a. az 1929. évi
utalapi
költségelőirányzatot
megállapította.
Ezeket a közgyűlési véghatározatokat
kihirdetjük
azzaf,
hogy a jelen hirdetés megjelenésétől számított 15 nap alatt a
polgármesteri hivatal utján az
illetékes kormányhatóságokhoz
felebbezést lehet beadni.
Szeged sz. kir. város törvényhatósági bizottsága 1928. december 4-én.
Fodor Jenő
polgármester h.

RT. szegedi fiókja fa-

és széntelepén

Kossuth Lajos sugárut 37. szám. — Telefon 16- -91.
I-a Wildenstein-segeni porosz kőszén P 6.80
I-a Dorongmentes II é.biikkhasáb tűzifa P
I-a Hindenburg porosz diókoksz
P 8. 10
I a
„
„ tuskózott
„ P
I-a Kétszermosott kovácsszén
P 8. iO
I-a
„
„ aprított
„ P
I-a Pécsi 7000 cal. tojás boulette
P 5.20
Bükk hulladék
P
I-a Náduifalusi darabos kőszén
P 3.50
I-a Retorta faszén
P
I-a dorongmentes II. é. bükkhasáb
l - a Nagybátonyi rostált akna koszén vagontételben P 2.80
tűzifa vagontételben
P
i-a Nagybátonyi darabos kőszén vagontételben P 3.20
Házhozszállitásért 20 f i l l é r t számitunk.
Nyomatott a Hírlapkiadó- és Nyomdavállalat Rt.-nál, Szeged**.

3.50
3.80
4-10
3.10
12.3*20

Felelős nyomdavezető: Sajgó József.

Levélpapír
lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllillll

felülmúl

A legkényesebb ízlést
kitudjuk elégíteni.
Nézze meg szenzációs
kirakatunkat.

Nemzeti Sajtóvállalat Szeged
Kárász-utca 3. s z á m .

Magyar
Kender-, Len- és
Jutaípar
Részvénytársaság
Sürgönyeim: VULPES SZEGED.
Telefon: 19, 592, 755.

Uj

Telefon 14—52.

Biztosítson
Európa egyik legnagyobb
társulatánál

ú

Phönix-nél
Vezérügynökség:

Szeged, Kígyó-utca 2. sz.
Telefon 129

divatáruházunk
megnyitását

tisztelettel bejelentjük. Kérjük a mélyen t. vevőközönség szives
vételkényszer nélküli érdeklődését.

Dr. Salgó és Tsa. Divatáruháza
Károlyi ucca I. — Feketesas ucca sarok.
( E z e l ő t t S o m o g y i u c c a 22.)

MÉLTÁNYOS DÍJTÉTELEK
minden biztonságra kiterjedő függelékek

EURÓPA
EGYIK LEGNAGYOBB BIZTOSÍTÓ
INTÉZETÉNÉL

PHOliflX

életbiztosító
társaságnál

Képviseletek és igazgatóságok a világ összes államaiban!

Vezérügynökség: Szeged,

