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Aszongya az irás, hogy amijen mértékkel tii mértek,
nektek es ojannal mérnek vissza. Ebből kifojjólag istálom evei a Bedábel Iiárujjal megállapítottuk, hogy Maoyurországnak a régi területi állapottya hejre állítódik
az 1923-ik esztendő negyedik hónapjának az első feliben.
Azt Idjetek es jól tudják istálom, hogy a nagy háború 52 hónapig tartott s ez alatt az üdő alatt esszevissza
jártuk ennek a világnak minden szege-likát, s osztán hát
sok minden felibe beleártottuk magunkat, még ojanokba
es, amikbe nem igen lett vóna belé szállásunk, Éppen ezétt,
niikor az 1918-ik esztendő végin bétöt az ötvenkét hónap,
0 körülményekbe
rejtőzködő végzetességből
kifojjólag
kezdetit vette a visszafizetődése annak a temérdek mindenfélinek, amit véghezvittünk
a háború alatt. Tekéntettel mindazonátal az irás szavára, a visszafizetés es
csak ötvenkét hónapig tarthat, met mük es csak addig
háborúztunk. Amíg ez az 52 hónap le nem telik, addig
a békesség szekere nem haladhat tisztességesen, met a mái
békének a székeribe lassújáratú
hadibogarak
vannak
belefogva, mégpediglen 3 nagy tetű (hinnye! kicsuszék
a
szájamm) s három kicsike s egy tétmérdek nagy rák ül
« bakkon, amijik furtonosan visszafelé menyen, vaj
hogyha nem es menyen éppen visszafelé, de sohasem
""henyén arrafelé, amerre néz a szemivel, A lassújáratú
bogarak közül három nagyobb s ez a nagyántánt, három
Pediglen hűsebb s ez a küs ántánt. Azt mán mondanom
•flm kell kijeteknek, hogy a rák, amijik a bakkon ül,
•Amerika.
Most mán osztáng istálom, amikor letelik az 52 hóP, akkorára a rák belékerekedik a jopán hálóba, a háro
»i nagyobbik bogarat pediglen megöli a muszka medve
* a nimet sas.
Hogy a három hűsebbik bogárral mi a suj történik,
még egyelőre nem igen lehet egész
bizonyossággal
toegállapittóni. Annyi bizonyos, hogy erőst nagy dolgok
lesznek istálom annak üdejin. Csak meg kell várni, hogy
tájékozza magát a pernye ebbe a gyehe>,nai konferenciába.
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Unitárius-nap Szegeden.
Józan Miklós budapesti unitárius esperes szombaton délután 3 órakor érkezik több budapesti .hitrakonnal városunkba,
]
'°Ky a leányegyház megalakulásának ünnepélyein részt vegyen.
S
zomhaton délután 5 órakor az unitáriusok első püspökéről neVez
ett „Dávid Ferenc ifjúsági vallásos egylet" az evangélikus
Gsztrovsaky-atca 5. szám alatti elemi iskolájában vdndar
«yi»!ést tart, ahol az ünnepi beszédet Józan esperes tartja,
¡"'K Csbky Qábor budapesti unitárius lelkész, akt .nem régen jött
Amerikából, az ottami "ifjúsági mozgalmakról tant előadás',
í^k 8 órakor .ismerkedési este lesz később meghatározandó
"elven.
Vasárnap délelőtt 11 órakor a leányegyház megíhkulára
ü
'án istentisztelet lesz a református templomban, ahol Józan
prédikál. Barabás István hódmezővásárhelyi unitárius
pedig urvacsorai agendát mond. Az istenitiszteletet
eb
éd követi.
,
Felkérjük az unitár us híveket, hogy .budapesti vendégei k
.Adásánál szombaton délután 3 órakor Szeged állomáson tcl, es számhan megjelenni szíveskedjenek. Kérjük együtt il azon
. lv«kct, akik a vasárnapi közebéden résztvenni szándékozlak,
neveiket LászJó János máv. felügyelővel, Bécsi-körut 7.
vian
< mielőbb közöljék.
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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET
A Magyarországi Turánszövetség szegedi törzsének
hangversenye.
Április 29-én este a Tisza-eaálió nagytermében a Turán-szövetség meleg ünnepség .keretében mutatta be közönségének Oili Sinimi énekművésznő és Arvó Hanikainen .hegedűművész finn testvéreink nagyszerű művészetét. Bevezetésül a Szegedi Dalárda Kőnig Péter zenedei
igazgató vezetésével Kölcsey Hymnuszát énekelte el tökéletes készültséggel, Regdon Károly dr. egészségügyi
tanácsos lelkes megnyitó szavai után Cholnoky Jenő dr.
egyetemi tanár, a Turán-szövetség nagyvezére nagyhatású előadásban ismertettea turáni eszmét. Rámutatva
hibáinkra, kifejtette a Turán-szövetség célját: felvenni
a kapcsolatot fajrokonainkkal, felszabadulni az idegen
befolyás káros hatása alól s megtalálni végre itthon
minket megillető helyet, érvényre juttatni a magyar faj
uralmát Magyarországon. Szavai mindenki lelkében
élénk visszhangra találtak. Szűnni nem akaró tapsviharban fejezte be előadását.
Az egyetemi énekkar finn nyelven előadta a Finn
Hymnuszt, Fichtner Sándor karnagy vezényletével,
megérdemelve a közönség tapsait.
Miost Oili Sinimi asszony lépett a dobogóra. Az általános érdeklődés közepette Paál Gábor egyetemi köri
elnök finn nyelven üdvözölte a bájos énekmüvésznőt.
átnyújtva a szegedi kertészek ajándékát, egy pompé«,
nemzetiszínű szalaggal ékesített virágcsokrot.
Sinimi
asszony Kuula és Kilpinen finn szerzők dalaiból énekelt,
Előadásának drámai erejével egy csapásra meghódította
a közönséget. Arvó Hannikainen nemes tónusu játéka
következett ezután, Kuula, Madetoja és Sibelius
finn
szerzőktől játszott, mély átérzéssel, igaz művészi elmélyedéscsel. Ráadásul Sinimi asszony zongora és hegedű
kísérettel egy finn népdalt énekelt sok érzéssel. Zenéjükben, dalaikban elhozták hozzánk szabad hazájuk minden szépségét. A finn lélek őszinte megnyilatkozása
mély visszhangot ikeltett, feledhetetlen emlékeket hagyott lelkünkben.
A páratlan érdekességü hangversenyt a „Magyar
hiszekegy*' dicséretesen jó előadásával fejezte be a Szegedi Dalárda. Hálásak vagyunk a Turán-szövetség vezetőinek ezért a kedves meleg hangulatu ünnepségért.
A zongorakiséretet mindvégig Karácsonyi
István,
a m. tkir, opera karnagya szolgáltatta kifogástalan precizitással.
Mikes Irodalmi T á r s a s á g matinéja.
Április 30-án délelőtt 11 órakor tartotta a belvárosi
mozgóban a Mikes irodalmi társaság negyedik matinéját. Az egyetemi zenekar Farkas József vezetésével a
Souvenir de Rákóczy előadásával kezdte meg a müsoTt.
Dicséret illeti a zenekart és vezetőjét a szép összjátékért, jó előadásért. Szolgáljon ez a sikerük is bátorításul
a nyári szünidőre tervezett külföldi szereplésükre. A
Rector inagnificns betegsége következtében nem jelenhetett meg a matinén, helyette Becsey István mondott
lelkes elnöki megnyitót. Miskolczy Zoltán egyetemi hallgató Végvári-versket
szavalt rutinirozott, kiforrott
művészi erővel. Utána Cholnoky Jenő dr. a budapesti
egyetem tudós geográfus tanára tartotta meg ötnegyedórás előadását „Erdély földjéről" vetitett képekkel. Eltartásában fiatalos temperamentuma, törhetetlen optimizmusa, lángoló fajszeretete párosult mély tudásával s
minduntalan mcg-megcsillanó kedves humorával. Egyegy pillanatra njra elénk tárultak a hegyoinJc, erdőink,
a Hzentanna tó, Kolozsvár, Segesvár, Brassó g minden,
amit elvesztettiinfc. A nagytudásu professzor derűs, biza-
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kodó szavai geográfiái alapon bizonyították Trianon
minden igazságtalanságát, szatirikus szemmel nézve az
eseményeket és azoik előrelátható következményeit, mert
szavai szerint: „osak ugy nézhetjük a földrajzilag egységes Magyarország esztelen felosztását, mint a kiváló
matematikus nézi — gúnyosan — az elrontott számtani
feladványt".
Cholnoky Margit éneke .fejezte l>e a páratlanul jól
sikerült matinét Fichtner és Hubay dalaival. Igaz művészetét, ikiváló előadótehetségét sok tapssal jutalmazta
a közönség. Mihalik Kálmán tanársegéd ezúttal is méltó
kísérőnek (bizonyult.
Kovács
Gábor.

Hull i m m á r a f e n y ő t o b o z .
, — Elbeszélés. —
Völgyek torkában, patak mellett, tengő-lengő árnyékok, muló apró fények közt huzódiik meg uz erdei
szállás. Jó hatéra járás a falutól. Farkasfogba eresztett
gerezdes faház gömbölyű íenyőgerendákból össztnagyolva, magasüstökü zsendelyes kunyhó két ablakkal,
keskeny ereszettel.
Mellette rozzant pajták, szénacsürök, beromladozott
tetejű odrok, baromnak vert iborókatövis körök. — Itt él
a zsellérkorba került szegény ember elhagyottan a maga
külön örömeiben és sírásában.
A hegyek felnyomultak az égi jelek szomszédságába és aranytüzbe borítja a vállukra emelt rabonbán,
a nap. Borongó felhőket, reszkető ködöket hordozó magas
és súlyos ikőhomlokok a keskeny vízfolyások fölé tornyosulnak. Óriás fáknak, sűrű ¡bokroknak szövedéke minden
oldalon. A vágásokat virág foltozza eleven színekkel,
mintha széttépett piros, felfér madárkák pihetollai lebegnének az avar zöldjén.
Jártrkőt emberek beszélik, hogy szörnyűséges hegyek vannak másfelé is, de —< ott suvadjanak meg —
azokban elvadul az ember, havasi betegség lepi meg.
Ez a havasi betegség primitív formája az ösztönöknek. A szénánhálástól) és erdők terhességétől telitett
ősparaszt vágy, mely osendes morgással várja magára
a sötétet. A lapos homlok tudása, mely nem terjedhet
a tíz ujjon tul s a juhtej művészete. Kutyarágta füstös
ajtók megett laknak. Ormótlan, féreggyanus, a l i g mosakodott lények, .kiknek a gondozatlanságtál sárgák a fogai, mintha hullál>a, vagy halott népek viaszgyertyájába
harapott volna. A vegetatív élet hülyéi, kik lustaságukban lyukát ülnek a földibe. Megkuporodnak a lopott
hoilmi felett, a fényes pénzt vigyorogva s z á m l á l j á k át
egyik markukból a másikba. — Rendesen tuiszaporitják
magukat. Az ibolyaszinűre esipett nyakú gyermekek a
szalmán vánnyadoznak. A sárga penészasszony merészen rántja térdei közé a forró fazakat, ihogy gőzében
elborultan fürödjék az örökkön éhes vágy. Ezer hely
van, hol a széldöntés lejtőjén megülnek a .vadak és sokáig visszamarad az átható szag. A ferdénjáró emberek
világa ez, a havas nyomorultjaié.
A természet osak látszólag kedves. Valójában ádáz
és gyilkos, minden gyengét elnyom és megöl, az erős
embert még súlyosabbá teszi. Az ilyen erdei szállásokon
vaskos és egyszerű dolgok folynak. A fák .közt járó minden székely koponya már törvényektől fénylik az ágtetők alatti félhomályban, amit nem határol el sem kereszt, sem fegyver.
A íwtakon avult, fekete, moszatnyálas özönfa akadozott fenn. Rajta szitakötő ingadozik. Szereti, hogy a
•viz a fával együtt ide-oda siringeti.
Ember sehol.
Egyeaer osak a meredek oldalon hangos baromcsondesitő hóhahóval leereszkedik egy szekér.
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Idős ember üti fel az ostornyelet a teheneik előtt,
hogy helyben maradjanak. Félig sirbarokkant törpe alak.
Hunyorgó szemei alá véres ikörl von a vénség, a szakadozott pillák be se fedik teljesen. Mérgesen tekintget az
erdei szállás felé. Totyakos harisnyáján a piros sinór
f-eslett, rojtos és piszkos. Az ellenzőrészek 'kiszakadoztak,
a szijj vége szomorúan csüng alá. mint a esiiksomlyói
barátkorda,
, M i 'I ii t' i !"'
Eltőtt annak az űdeje, mikor híres düllők aranylikat, csattot verettek a harisnyaszijra, ,poszoniáuttal
meghányatták, gyöngyszemekkel meghullatták. A legénfiak azonkívül ezüsitbojtos csapót erasztettek a végébe,
kirájleán "kilenc sárga hajszálával esszefonva.
Az ezüstkender s királylányok megritkultak, a mód
csúnyán meghanyatlott, a nadrágszíján az utolsó likhoz
értünk.
A tehenes ember bedörget a szállásajtón.
— Uzon Farkas állj elé, ha mersz.
A hetykén vetett szóra semmi mozdulat. Kis ikénilyn.kat határol a kezével a szemének az ablakon. A ház
üres. Legénykedve a rengeteg felé bődül az öreg.
— Uzon Farkas, te ikászonyí tolvaj.
Kérkedő állásban vár.
Settenkedő, alkonyati árnyékok kelnek útra. A madarak pittyenve szállanak le a levegőből a fákra, földre,
szirt repedésbe. A marhajárás távoli ösvényein cammog
(
a jószág.
•}
.i
Újra megismétli a számonkérő hívást.
— Uzon Farkas, jere hogy feszítselek fel.
Rekedtes hang zug vissza később, hogy szinte sűrűbbé válik a levegő tőle. Uzon Farkas galyat recsegtetve ereszkedik le.
Magas, erős ember, munkára vetkőzve. Érzéket!'1"
nül szilárd és elvetemülten nyugodt.
—i Apró szóval e s megjárná a beszéd.
— Micsináltál a leányommal te, te
pattog 3
vénember.
—< Láthatta, ha szeme van.
A szekérre tekint Uzom.
—i Szedje a perefernumát, —( látom azért jött "j
s arra hágón ki, liitőn bé, de osztán futtába, mert kije« 6
es hamar elnyégyelem, ha sokat szokotálódik.
Az ajtón furfangos fazár van. Rovások, lyuk 3
özöne rajta. Érti, aki csinálta.
ia
Uzon érti, de most mégis betaszítja siettében
vetni kezdi ki rajta a tarkafejii párnákat. Feldobja 3
varrógépet, az ösztörüről jjozzáveri a cserépedényt-^,
falról undorodva leöleli a tarkaszőttes rokolyákat. c ^
fonyérnak lábatörik, így dolgozik. Végül c s ú f o n d á r o s
lenézi a tehénkéket.
.*
— No most ződágazaa fel a bogarait s ahajt, n11
a fergeteg kifelé az életről, akar mozaik a szóval. !1
anélkül.
— H á t a leánka — követeli az öreg.
— A leánka nem perefernum.
— A gyermök az anyáé törvén szerént — jogá^ 7
dik az öreg.
j,
— Osak legyen türelemmel — rikólt Uzon a naí^
halló ember fülébe. — Törvén nékiitt. es megjő mnbó,'f. .
Ahogy én azt a zsandárt nézem, nem hntta ar.élikü'.
get megportyázták a házamot.
A szekér oldalán ejsze galandozik a lajtorja
karikájába fűzve. Az öreg azt nézi.
— Lennék csak a régi erőmbe.
.i.
Az esze több, mint az ereje. Elindítja a
Uzon Farkas csakazértis megsérti.
. ,| f .
— Ajonsza meg. Anyósom hagyatékát i t t f ^ J
A vénség a tehén szarvának kap.
— H ó te. — Mii bajod anyósoddal?
^t
— A szeker mehet — inti Üzen. — A lelkire v

