UJ ÉLET

14

városrész őslakosságának gazdasági érdekeit fölleiv
diítse. Merész terved voltok kezdetben a vezetőségnek.
Ménesit akart f ö l á É t a n i hogy la lótenyésztést elömozMulatóhelyek és egyebek.
dlitsia. Továbbá isfyapottermeiést szándékozott meghonosítani a. szegedi homokbuckákon. A ter\ek terméirta: Cserzu Atilláig.
(Folytatás.)
szetesen igen ailkalinaslak voltak arra, hogy a z akkor
még a zolkliposzítót nélkülöző elnöki asztali! mellől
(11) A KisHKiaszíiiniő közvetlen szomszédságában
„hosszú fogakait" csináljanak ia gazdasági gyamaiposzántén volt egy ipoligári-bormérő, mélynek Voltmlitidenkoir áhítozó alsóvárosi magyaroknak és
Kaszinó volit a neve. itt is tágas, magy tereim volt, hol dásra
hogy
ezek
a délibábként föl;áÜlt|ojtt Ígérgetések egyes
a felsővárosi ¡joatzdia'teáoény?dk ifamangon miniden vasárnap báláit írerodieBtielk. A'bhan az időben a közerkölcsre emberek hiviatalibeli elömenetfelére előnyösek l e k e n e k .
j e t e n z ő juétpszdkáis álilti még fönn. A ütegény elment a D a kivitel nemcsak .nehéz, de megivailósithaitían is volt.
Az állaim segítségében bizakodtak akkor is, rruLmt
„kiszemelt" nagylány szüleihez, etit lilliedelfmesi.n .megkérte a z „édös szilfflém"-ot, bflgy erelsszék el a lányu- mindén jó é s rossz időbein. a dierriagóg korifeusok; az
k a t báliba. El is eresizldelttók. A leány a legémnyetl ('ki állam pediig — minit tudnivaló — sohsem rendelkezett
legitöbb esetben' később „férjem-uram" is letli) őrizet akkora bugyéllárissal. hogy az akkor m é g „széles" e
nélkül: elment, haijnialtwkadásíg támcollt s azutáni a le- hazába« ¡fölmerült igényeket kielégítse, la gaadlák pediig
gény kfcéretében haza ment. ¡Nem kellett a z cinég szü- már az öreig Szegedem is szűkmarkúak voltak minidig,
a szájukba —
ílémékinek az éjszlakáit végigbóbiskol niok é s közben igv a „siilt galamb" nem .repülhetvén
1
pletykázniok, imiiint ma cselekszik a „mamák" a tánc- a tervek lekerültek n a p i r e n d r e és „boldogabb időre"
i'Sikídlájkban. M a „megszólnák" a 'leányt a szüleivel tettek eltéve, porosodni! Nem is ásták kii' őket onnan
egyiiitit, ha ilyent tenne. Itfaz, hogy ma a „sctómmy" sohasem . . .
Folytatjuk.)
és a „vanstöp" korszakaiban nem is tenne „szép' 4 és
tegyük hozzá: tanácsos ez az ősi magyar szicjoás. A
réigii világból! maitadt .magyar ember ha ezieflceti a „mod e m " tfáncdkiatt lálttfa öm'lengeni, nem fordul ok mert
A halál vonatán.
minden uj dolgot szereti .jmögtapasztiallni" aiz öreg
szem .iá d e halkan metfüjegyzii:
Napok óta szédült és egyre gyakrabban kihagyott a szívverése.
Esténkint lázasan vergődött ágyában s lázálmain keresztül
— fia la mii itootnumtabaini igy táncolt a legény a
(árnnyal ainmalk becsiikitbeM kötelessége volt dvemni a valami ismeretlen rémet érezett jönni.
Még eljárt hivatalába, de ma már a szokottnál is gyengébb
„csúffá" neltt »lány<t!
A Kis-Kasziíinó .másik oldalán volt a z úgynevezett volt. Fáradtan kelt föl asztala mellől, hogy az iratszekrényből uj
Kis Cerkó. Ez egy te templom vo№. ahol görög ritus aktacsomót hozzon. A zárt, állott levegő fojtogatta mellét . . •
szeriint tartottak istentiszteleteket. Valami Aradi nevű Az ablakhoz lépett, hogy kinyissa.
Friss tavaszi szellő surrant be. Gyér hajszálait összeborgajzdag görög kereskedő épátltötte Szietot iMlihály és
zolta
;
színtelen, beesett arcán napsugár simitott végig.
Gábriel arkangyaloktífez^öederfrésriei.A templom metlett
Aztán
mintha temető tárult volna az ablak alatt... valami
temető is volt. A .nagy árvíz előtt még keresztiek is
voltak a temetőben. A templio/m 1813-ban illeégleitft, furcsa, ódon kripta illatot érzett.
Megdöbbent pillanatra. Érezte, hogy ismét eláll a szív1879-ben pedig az árvíz pusztította eE A romba dőlés
előtt sok évig nem volt pap .»a a te/mplomnak, a szám- verése. Melléhez kapott... aztán erőtlenül borult az ablakban egyre fogyó hívek osiupán e g v harangozót (tartot- párkányára . . .
tak tisztesség okából. Valami Beznócky nevű volt mesKattogva, sisteregve vonat állott meg előtte. Könnyű, rugaterembert', akinek naponMnti hiarangözás é s a Hajóhoz cimizott korcsmában valló üldögélés volt a foglal- nyos léptekkel szállott fel. Vissza se nézve, meg se pihenvekozása. Ha valaki töbet ivoflt la kelleténél, fél írjeiszely mégegyszer, végre hazatért, robogott.
bor járt ki a 'harangozónak, amiért aizu.tán szépen' á'tNagy hegyek közül apró, virágos állomások siettek elébe.
baflfesidttf a Kis-Cenkö tornyába és meghúzta a haLomha
erdők,.ujongó patakok maradtak el, bus tilinkó hangokat
rangot.
A szomszédok tréfásan jegyezték meg ¿Ivemkor: vert fel a távol.
Falujába érve kertek alján fordult, utat rövidítve a házuk
— MegMt elkésziiilit valaki Szabó Jóskáéknál!
felé sietett. Virágzó barackfák ága hajlott ki a keriteseken, ismerős
A kaszinói élet imás városrészben :is meg volt.
így igen élénk és kiedélyesl társadalmi élet folyt népség népesedett az udvarokon, megszokott kutyaugatás fizte
különösen Pdlfy Ferenc polgármester elnöklete idejé- messze a csendet.
Pedig lelket sem látott... kutyát sem hallott csaholni...
ben az Alsóvárosi társalgó-egyletben, melynek a Szentháromság- é s Sziivárvány-utca sarikán a „rekedt" Ko- a falu mintha kihalt volna . . . nem is volna . . .
A legélső fordulónál mint régen várt látomás toppant elébe
vács városi alliigyész házában volt a székJidyie. Az
egyesületet Rcngey Nándor városi tiszti ügyiész ala- a házuk. — A pusztulás képe. Kerités kidöntve. Kémény leomolva.
pította 1839-ben és ereidteltö!eg laz volt a célja, hogy a Gaz kiverte, elhagyott az udvar. — A szobák padozata felszakgatva, cserép darabok, összetört bútorok szilánkjai szanaszéjjel...
És nem sietett elébe kedves, halk tipegéssel hunyorgó
szemű, szelid öregasszony . . . Hogy megcirógassa messziről
érkezett szép legényfiát . . .
Therapia laboratórium és dobozgyár r.-t.
Valami fojtogatta a mellét . . . Mintha furcsa, édon kripta
SZEGED.
•
Telefon 5-09.
illat szállt volna be a kitört ablakon. Mintha mázsás gerendáit
j
rontotta volna mellére az ősi kúria. — Hangtalanul borult az
ablak párkányára . . .
K É S Z Í T :
Gyógyszerészeti dobozokat, papírárukat, kereskedelmi
A dohos hivatalszoba tavaszi aranyában az ablak párkányra
dobozokat, cukrászati dobozokat, díszműárukat,
borult, esett ercu ember, üveges, merev szemekkel nézett a
reklámcikkeket.
messzeségbe . . .
Szőke S•

Az öreg Szeged.
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