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Hogy segítsünk?
A z elbocsátandó közalkalmazottak
túlnyomó része — mint már beszélik —
a szabadabb foglalkozásokat fogja fel
karolni és ügynökösködéssel, ingatlan
forgalmi
vállalkozással, élelmícikkek
közvetítésével és kofálkodásszerii össze
vásárlásával fo g magáról és családjáról
gondoskodni. E törekvésnek magasabb
állami szempontokból és az illető közalkalmazottak kijózanitása végett is
elejét kel! venni.
A z áilam érdeke is azt követeli,
hogy az elbocsájtott közalkalmazottak
túlnyomó része a termelő munka szol
gálatába álljon, mert az ország mai
helyzetében nem mindegy az, hogy
2 0 — 30 ezer főnyi
közalkalmazott
családtagjaival együtt produktív ter
melő munka nélkül fogyasztja-e az
élelraicikkeket, vagy ha ez a tekinté
lyes létszámú iskolai előképzettséggel
biró intelligens munkaerő céltudatos
termelő munkában elhelyezkedést ta
lálhat, vagy sem.
Mivel a kereskedelmi és szakipari
pályákon hosszabb előgyakorlat nélkül
nem állhatják meg helyüket az el
bocsájtott közalkalmazottak, a kormány
nak kötelessége, hogy á legsürgőseb
ben oly ipari vállalkozások, műhelyek
szervezését tegye anyagi eszközökkel
lehetővé, amelyek ma még nincsenek
az országban, vagy ha vannak is, de
etenyésző számban és Így sem a szük
ségletet, sem a külföldi behozatalt pó
tolni nem képesek.
Ezen ipari foglalkozások közé tar
tozik: a füzvessző feldolgozása, hogy
ne menjen ki a magyar fűz, (amely
ipari célra a legjobb minőségű egész
Európában) nyers állapotban, vagon
tételekben Németországba. A textilipar
egyes ágai is biztos megélhetést nyújt
hatnak aránylag rövid ideig tartó gya
korlat után a közalkalmazottaknak. A
feldolgozó ipar főként a háztartásban
használatos faeszközök gyártására is
több ipari műhely berendezkedhetne a
közalkalmazottak foglalkoztatása cél
jából.
A mezőgazdasági produktumok konzervszerü feldolgozása sincs még oly
nívón hazánkban, hogy vidékenkint
szakavatott vezetés mellett megszerve
zett konzervgyárak ne működhetnének
eredményesen. N a g y vidékek nélkülö
zik még ma is hazánkban a modern
felszerelésű sajtgyárakat.
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Ha a kormány a jelzett iránybanmár most megteszi a kezdeményező
lépéseket és anyagi eszközökkel lehe
tővé tenné az ipari vállalatok m eg
szervezését, uj termelési ágakat hono
síthatna és népszerűsíthetne az ország
ban, „am elyek Ietöríesztenék az állam
által invesztált tökét, de emellett uj
adóforrást is képeznének.
Állami támogatás, a kormány cél
tudatos, energikus Intézkedése nélkül
előrelátható, hogy az elbocsájtott közalkalmazottak a jelzett irányban pro
duktív termelő munkába aligha foghat
nak, mert sem tőkével, sem az ily vál
lalkozáshoz szükséges munkaerővel nem
rendelkeznek.
WWVWUVUWiAnA/WVWWWVWWWW

Kossuth színe előtt,
közös eggyé olvadásban ünnepelte Kecs
kémét város közönsége március 15 Ikét. A
Kossuth-szobor élőit délelőtt 10 őrára gyü
lekeztek a hatóság, társadalmi egyesületek,
testületek és pártok ktUdöflSéjjjéü Az em
lékezés ünnepi órájában, amikor a gyűlöl
kődést, pártoskodásí a megbékélésnek, egy
más türelmes meghallgatásának, uj célok
felé való förtetés szent elhatározásának ke!
lett volna felváltani minden magyar szív
ben, sajnos, akadtak ünneproniők, akiknek
szenvedélye szembeszáll! Kossuth Lajos
nemzetünk sorsa feleit beteljesedett intő
szózatával. Kecskemét lakosságának több
sége elitéii azok magatartását/ akik egy
ilyen magasztos ünnepélyt megfontolatlan
közbekiáltásokkal akarják zavarni. Az ünne
pély lefolyásáról az alábbiakban számo
lunk be:
A Polgári Dalkör éneke vitte a msgya
rok fohászát a magasság felé. Bondzay
László joghallgató gyújtó tüzzei szavalta el
Petőfi Nemzeti dal át. Angyal Vidor dr.
városi főügyész a város közönsége nevé
ben emelkedett szólásra. Magasán szárnyaló
szavakkal körvonalazta március 15 előzmé
nyeit, következményeit és hatását s Kos
suth és hatalmas elődei szellemében való
összefogásra intette a magyarságot, amely
nem tagadhatja meg a turáni vért,
Horváth Ödön a jogászifjuság nevében
helyezett koszorút Kossuth-szobrára. A ma
gyár ifjúság méltó akar lenni a márciusi
ifjakhoz s a felnőttek bölcs útmutatása
szerint készül fel a küzdelmes jövendőre.
Zsltvay Tibor dr. képviselő az egységes
párt nevében szólott. A szabadság adja
meg a polgároknak a haza iránti köteles
ségteljesités lehetőségét. Éppen ezért a pol
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ünneputáni nap kivételével

gárok szabad:ága nélkül.a haza boldogu
lása sem lehetséges,
Brlíás Béta a függetlenségi és 48 as
Kossuth pírt nevében rótta le kegyeletét a
pár! szellemi vezére sióit. Idézte Kossuth
Lsjos aggódó hazafiassága által sugallóit
intéseket, amelyek mind bekövetkeztek raj
iunk, mert eltértünk tanításaitól. A magyar
nak ma szók a nációk a legnagyobb ellen
ségei, akik a monarchia idejében a Habs
burg-ház hatalmi fényében sütkéreztek.
Kossuth tanítása szerinti faj- és felekezetküiöhbségnéikütt összefogásra intette a
magyarságot.
Beszéltek még: G y u rit' Ferenc kegyes
rendi tanár az ébredők részéről, dr. Nagy
Sándor ügyvéd az iparosok és a Baross
Szövetség részéről és Puiiusz István a mun
kásság részéről.
Utóbbi erős bírálattal és elítéléssé! iiieíte
a mai rendszert, a képviselők munkáját,
úgy, hogy az ügyeletes rendőrtisztviselő
háromszor leintette.
Az ünnepély a Szózat eléneklésévei ért
véget.
WVAA/VWWVWWX/XAA/WVXAAA/WWWWWXAá

A Katona Jőzsef-Kör
Petőfl-ünnepe
a színházban folyt le díszes közönség előtt.
Dr. Sántha György színes, lendületes
prológusát Irányi Istvánná Pócsy Rizs adta
elő megértőn, közvetlenül. Faragó Lili
Petőfi verseket szavalt. Amit Faragó Lili
nyújtott, az a szavalás művészete, a vers
minden szépségének, hangulatának tökéle
tes megérzése és érvényesítése. Különösen
mély hatást tett a Dalaim rendkívül kifejező
előadásával. Kerekes Emii P etőfi: Éiet vagy
halál, Bende -János Váradi A n tal: jullus
végén c. verséi szavalta gonddal és hévvel.
Az ünnepi szónok dr. Zsitvay Tibor
nemzetgyűlési képviselő volt, aki az első
adventi, estélyen Petőfiről tartott felolvasá
sának egy lészleiét adia elő. A közönség
figyelmesen hallgatta s zajosan megtapsolta.
Marton Sándor főgimnáziumi tanár »Petőfi és Kecskemété rö! tartott felolvasása
nagy sikeit aratott. Az alapos, amellett
kedves, színes s közvetlenül előadott intimitásokat a költő kecskeméti életéből a kö
zönség szívesen fogadta s a felolvasót
szeretettel ünnepelte.
Hálás tapssal jutalmazta a közönség a
tanítók vegyeskarának énekszámát. Salamon
Mária biztos kézzel vezette a kart, melynek
munkáját a legteljesebb elismerés illeti.
Az ünneg keretében folyt le Murakőzy
Oyuis »Petőfi Kecskeméten* c. színművé
nek bemutatója.
Murakőzy Gyula ez értékes, komoly iro
dalmi nyereséget jelentő munkája Petőfi
verseinek hódításáról beszél meghatóan
kedves, egyszerű, mégis megrázó történe
tet. Egy Petőfi verseiért lángoló, törékeny
leánysziy drámáját mutatja be s költő
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szépségekben gazdag jelenetek során igaz
gyönyörűséget nyújt a nézőnek. Előbb a
verseket mulatja be, a hóditő, szerelmet,
gyujló verseket s azok mögül lép elő a
költő becsületes szivével, tiszta szándékai
val s versei diadalának boldog örömével.
Az a hitünk, hogy bár kecskeméti emlékek
alapján Íródott e kis színmű, bár emberei
szaván megérzik, a kecskeméti iz, sok szín
padon fog még nagy sikert aratni. Az elő
adáa nem volt egészen méltó a darabhoz.
Kifogástalan csak Benkó volt. Lengyel Irén
kitünően játszott, de a zárójeleneiben nem
tudts érvényesíteni az író ssándékaií s túl
sokat botlott a nemes veretű, Petőfit ma
gasz fajó befejező mondatokban. Elismerés
illeti Árkossynét, Torkost és Ajtait. Császár
jó volt, de alig érthetően recitálta Petőfit.
A közönség meleg szeretettel, őszinte fap
sokkal hosszasan ünnepelte a szerzőt.
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Kereskedelmi Kaszinó díszvacsorája.
Beretvás Pál arcképének leleplezése.

A Kereskedelmi Kaszinó tegnap este egy
ünnepi díszvacsora keretében ünnepelte
meg a márciusi napokat és ezt sz ünnep
•éget összekapcsolta régi elhatározásával,
hogy örökös diszelnőkének: Beretvás Pál
nak arcképét leleplezi, A Kereskedelmi
Kaszinó zsúfolásig megtelt ünnepiő közön
sággel, mely Beretvás Pált, ki a legnehe
zebb időkben vállalta magára a Kaszinó
vezetését, meleg és folyton megújuló óvá
cióban részesítette. Az ünnepi beszédet :
D r . Kenéz Zoltán ügyvéd mondotta, ki
ftlőbb a 48 as eseményeket méltatta, hogy
ez időben felszabadult a föld, a földön az
ember, az emberben pedig a gondolat.
Majd rátért Beretvás Pál, a Kaszinó diszelnöke érdemeinek méltatására Elmondotta,
hogy Beretvás Pál nehéz időkben vállalko
zott reprezentáns tisztére, amikor mások
ban erre nem volt meg a keiiő erkölcsi
bátorság. A Kereskedelmi Kaszinó minden
egyes tagját büszkeséggel töltötte el az a
tudat, hogy Beretvás Pálban vezérét, irá
nyitóját tisztelhette, ki Kecskeméten a lég
első, dolgos polgárok közül való és kinek
neve: fogalom.
A remek ünnepi beszéd ulán, mely mély
hatást keltett a jelenlevőkre, leleplezték
Beretvás Pái arcképét, melyet egyelőre a
kisteremben helyeztek el.
Az ünnepelt meghatóban köszönte mag
a Kereskedelmi Kaszinó tagjainak kitün
tető bizalmát és kijelentette, hogy a keres
ketíői érdekeket ezután is istápolói legked
vesebb kötelességének fogja tartani.
A társasvacsorán, mely kitűnő hangulat
bán folyt le, beszédeket mondottak még :
Siposs Miklós, Fuchs Samu, Tárnok József,
Goitein Miksa, Dr. Donáth József, Stein
herr. Rudolf, Dr. Adorján Imre, Dr. Fritz
Miklós és Dr.-rSzekulesz Adolf. Az ünneplő
közönség a hazafias beszédek elhangzása
után elénekelte a Himnuszt és elhatározta,
hogy Petőfi emlékének külön ünnepélyt
szentel.

Kiket nyugdíjaznak?

2. K ik valaha fegyelmi alatt állottak és
fegyelmi vétségért elítéltettek. (Ide számit a
minősítés is.)
3. K ik magánvagyonnal rendelkeznek.
Az eibocsájtandó, vagy nyugdíjazandó
tisztviselőket április 15 éig összeírják, júni
usban értesítik és októberre már véglege
sen megtörténik a redukció.
A most engedélyezett rendkívüli segély
tekintetében a lapokban megjelent kimuta
tás sok félreértésre adott alkalmat. A rend
kívüli segély összege minden tisztviselőnél
és nyugdíjasnál más és más. A lapok a
maximum összegét közük, de a rendkívüli
segély nagysága a szolgálati időtől fü g g.
Például egy VlII-ik rangoszlályban tevő
állami nyugdíjas csak akkor kap havi
18 000 K segélyt, ha a szolgálati ideje a
40 évet elérte. Aki csík 20 évi szolgálat
után ment nyugdíjba, annak rendkívüli
segélye csak 9000 korona.
WWWWWWWWWWWVA/WVWWVW

Gyűjtés az ifjúságnak.
Üzennek a Ma gyúr Asszonyok Kecskémét közönségének.
A főváros egyetemi ifjúsága a magyar
szivekhez foraui kérelemmel, mint mond
ják utoljára, hogy mentsék meg őket a
nyomortól, s tegyék lehetővé tanulmányaik
folytatását.
Kecskemét népe. Mi példát szoktunk
adni ennek az országnak, hogy mikor kell
segítő kezet nyújtani azoknak, akik méltóak
rá és van-e ma méltóbb a segítségre, mint
a mi magyar ifjúságunk. Eljövendő jobb,
szebb jövő megteremtésére késziti magát
elő s nekünk mindent meg kell tennünk,
hogy a gondot levegyük villáiról s teljes
lélekkel élhessen tanulmányainak.
Adjon mindenki, amennyit csak adhat, a
jövőt építi fe! veie.
Pénzbeii adományokat elfogad a Szer
kesztőség, természetbeni adományokat (liszt,
bab, zsir, iüsiölt hús, burgonya stb.) a Ja
vadalmí ^hivatal hétfőn, szerdán, csüiörtő
kőn és szombaton délelőtt 9— 11 óráig.
Minden adományt nyugtázunk.

R avasz püspök Szegeden. Ravasz
László ref. püspök és Harsányi Pál bánáti
esperes holnap, szombaton Szegedre érkez
nek. A z ottani ref. egyház ez alkalomból
nagy ünnepségre készül.
A Reformátusok Lapja március 24-én,
szombaton jelenik meg nyolc oldalon, gaz
dag tartalommal.
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Kecskemét az országos Petőfi ün

nepen. Tegnap folyt Je Budapesten, az
Tudvalevő, hogy a kormánynak eltökélt Országház eiőtt az országos Petőfi ünne
pély,
amelyen a város képviseletében dr.
szándéka, hogy a tisztviselői létszámot
minden vonalon csökkentse és emiatt a Nyúl Tóth Pál kulturíanácsnok, továbbá
Héjjas Mihály és dr. Sárközy Jenő törvény*
közalkalmazottak sorában újabb nyugdi
hatósági bizottsági tagok vetlek részt, két
jaztatásokai rendel el. Budapesti tudósítónk diszruhás hajdú kíséretében. A küldöttség
közli velünk, hogy a terv szerint a nyug hez csatlakozott Budapesten Héjjas Iván és
díjazásra rövidesen sor kerül. Eszerint dr Kiss Menyhért nemzetgyűlési képviselő.
nyugdíjba küldik azokat a tis z tv is e lő it: Az ünnepélyen a legelső, az emelvény mel
letti helyet tartották fel Kecskemét küldött
1.
K ik megfelelő kvalifikációval ne# ségének. A város koszorúját dr. Nyúl Tóth
rendelkeznek.
Pál helyezte el Petőfi szobrán.

T a n itó n a p .
A tanítóság lelkes vezérei: Péterffy Sándo'r, Lakits Vendel, Böszörményi Mihály,
Vargha litván (Nagykőrös) és sokan rná
sok, kiket a mai nemzedék már névről is
alig ismer, megteremtették a tanítók Eötvös
alapját, kegyes adományokból, a tanítók
összekuporgatott filléreiből felépítették B u
dapesten a tanítók Ferer.cz-József Házát.
Közei 50 éve fejt ki á'dásos működést a
magyar tanítók Eötvös alapja, leginkább
az által, hogy a tanítók, tanárok, felső is
kolákat látogató, arra érdemes gyermekei
ott meleg otthont találnak, jutányos ellá
tásban részesülnek s az alapból tanitó őz
vegyek, árvák segélyeztetnek. Ez az alap
eddig nagyrészben a maga erejéből tartotta
fenn magát s folyton erősödve, lelkesen
teljesítette hivatását, derék polgárokat ne
velve a hazának, kitűnően képzett, fárad
hatatlan munkásokat a magyar társadalom
nak, a magyar kultúrának.
A tanítóság ezen áldásos intézménye a
mai nehéz viszonyok között, a rendelke
zésre álló anyagi eszközökkel, nemes híva
fásának tovább megfelelni nem tud. Kime
rítve összes forrásait, kénytelen a tanítóság
utján a szülők és tanulók jószívűségéhez
fordulni, s kérni, hogy az Eötvös alap m,
ezen az igazán nemes és humánus célt
szolgáló intézményen segítsenek. A tanító
ság, mely annyi szép, nemes és hazafias
célt szolgál és tőle telhetőleg támogatva,
mások Ízben emeli fel kérő szavát, a ö
rekvő tanító-, tanár gyermekekért, özvegye
kért és árvákért. .
A vallás és közoktatásügyi miniszter
159,438—V ili. sz. rendeleiéveli a folyó év
4 első hónapjában megtartandó egy napon
országos Tanító napot engedélyezett, ame
lyen az iskolás gyermekek s a szülők kő
rében a magyarországi tanítók Eőtvősaiapja javára gyűjtés rendezhető.
Ez a Tanító nap, a kir. tanfelügyelőség
határozatából márc. 18 án lesz. A népisko
iái igazgatóság kert a t. szülőket, hogy az
Eötvös alap gyüjíőiveivei e napon megje
lenő kis tanítványokat fogadják szívesen s
ne vongák meg támogatásukat azok gyer
mekeitől, kik az ő gyermekeikkel annyit
fáradnak, kikért oly sok áldozatot hoznak.
E nemes célra külön adományokat is elfő
gad és nyilvánosan nyugtáz a népiskolai
felügyelő igazgatóság (Ókollégium I. emelet)
— Olvasóinkhoz! Örömmel jelentjük
olvasóinknak, hogy nyomdavállalatunknál a
sztrájk csütörtökön este békés megegyezés
aiapján végei ért s így teljes terjedelmű
lapot adhatunk.
— K in e v e z é s . W ind G yu la pénz
tárnokot a Magyar Általános Hitelbank
igazgatósága a kecskeméti fiókhoz cég
jegyzővé nevezte ki.
— A fővárosi lapok ára március hó
18 tói példányonként 30 korona, április hó
1-től példányonként 40 korona lesz.

— Borpiac. A piac helyzete változatlan.
A stagnáció tovább tart. Svájcban a magyar
hor kilátásai csökkentek, mivel a franciák
újabb 15 százalékos tarifacsökkentést lép
tettek életbe. Az ősz óta tehát a bor fuvar
árát 25 százalékkal csökkentették, jeléül
annak, hogy boraiknak kivitelét minden
erővel elő akarják mozditani. Nálunk a ter
melők az árakat még mindig tartják, mert
remélik, hogy közbe jön valami, ami az
irányzatot megszilárdítja.
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