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Erdélyi Kálmán jubileuma. 
tudósitónktól.) Az Alföldnek és nem-

csak Szegednek az első cigányprímása Erdélyi 

Kálmán. Igazi, hivatott művésze a magyar 

muzsikának, aki az országon kivül is mindig 

sikert aratott, valahányszor a bandájával ját-

szott világvárosok közül, többen. Igen sok, 

kedves emlék tanúskodik arról, hogy mint 

szerették meg Erdélyi Kálmán muzsikáját. 

Egyéni ós eredeti előadó művész Erdélyi 

Kálmán. A magyar dal szomorúságát talán még 

senkinek nem sikerült ugy kifejezésre juttatni , 

ahogy Erdélyinek. A vonókezelése feltűnően 

elegáns, egy-egy hang hangsúlyozásában annyi 

'eredetiséget ós vonzó kifejezést ad, hogy az 

lebilincseli még azt a hallgatóját is, aki külön-

ben nem igen szokott rajongani a magyar 

•dalért. És Erdélyi Kálmánnak nagy érdeme 

wan azért is, mert ő volt az első az országban, 

aki hangjegyekből való precíz játékot, külföldi 

zeneinunkák tudását követelte meg évtizedek 

óta az embereitől, ugy, hogy igen sok kitűnő 

prímást nevelt a módszerével. 

Szükségesnek tart juk az elmondásra mind-

ezeket azért, mert Erdélyi Kálmán jubilál. A 

felsővárosi, Vásárhelyi-sugáruton levő házában 

;a héten újságírókat látott vendégül a kitűnő 

bohém és akkor, éjfélután elárulta, hogy 

negyedszáz év óta cigányprímás már. Május 
•hónapban lesz huszonöt éve, hogy a kitűnő, 

•első Erdélyi-banda prímása lett, huszonöt éve, 

hogy fölvette azt a vonót, amely az apja, 

Erdélyi Náci kezéből kiesett. Huszonöt éve, 

hogy Szegednek és az Alföldnek Erdélyi Kál-

mán kifejezetten a legelső prímása, hogy a 

többi prímások közül, aki csak teheti, egy-két 

órára megfigyeli Erdélyi Kálmán játékát . 

Tehát: Erdélyi Kálmán, Szeged Kálmán prí-

mása jubilál. Legközelebb rendező bizottság 

alakul és mindent előkészít a május elejére 

tervezett jubileumra. Valószínű, hogy ez a 

jubileum méltó lesz Szeged első cigányprímásá-

hoz, aki legkiválóbb hirdetője a magyar muzsika 

szépségének. 

— Hir a k i r á l y ró l . Bécsből jelentik : A 
király állapota állandóan kitűnő. A napi 
munkaprogramját a legjobb kedvvel vé-
gezte ma is, délután öt órakor pedig jó ét-
vágygyal megebédelt. 

— S z e r b k a r á c s o n y . A görögkeletiek ka-
rácsonya most van. Szombaton, karácsony első 
napján reggel félnógy órakor hajnali mise, dél-
előtt féltiz órakor pedig ünnepi misét tartot-
tak a szegedi szerb templomban, mig a ve-
esernye délután bárom órakor volt. Vasárnap, 
karácsony másodnapján a hajnali misét reggel 
öt órakor, az ünnepi misét pedig délelőtt féltiz 
órakor tart ják meg. Hétfőn ünneplik István 
vértanú napját, amely számos szerb család házi-
szentje. 

— Serényi és a szerb szerződés. A kép-
viselőház hétfői ülésén Serényi Béla gróf 
földmivelésügyi miniszter részt vesz a szerb 
kereskedelmi' szerződés részletes vitájában. 
Ennek elintézése után a miniszter Bécsbe 
utazik. 

— Eisenstiidtev Nándor eltávozik Sze-
ged r ő l . Buziási Eisenstddter Nándor nagyke-

reskedő, a szegedi kereskedővilág és társadalom 
figyik nagyrabecsült, kiváló tagja, a ta-

vaszszal elköltözik Szegedről. Bécsbe megy 

lakni, ahol a cégnek szintén van telepe, tá-

vozása érzékeny veszteség Szeged társadal-

mára: érdemes, kiváló ember megy el köréből. 

— Miniszterek esküje. Budapestről )elen-
ük: Serényi Béla gróf, Székely Ferenc és 
Hazai Samu a király budapesti tartózko-
dása alkalmával fogják letenni a valóságos 
belső titkos tanácsosi esküt. 

— Rákosi Jenő köszönete. Rákosi Jenő 
főrendiházi tag, a budapesti Otthon irók és 

hírlapírók körének elnöke levelet irt a szegedi 

Polgármesternek és megköszönte a szaloniki-i 

török újságírók fogadtatását és Szegeden való 

ellátásút. 

— Achrcuthal üdülése. Bécsből jelentik: 
Aehrenthal gróf közös külügyminiszter feleségé-

vel Bozen-Griesbe utazott, ahonnan huszadika 

táján érkezik vissza Bécsbe. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . A Szegedi Kisded-
óvó- és Jótékony-Nőegyesület ezúton mond 
hálás köszönetet a IVo^/rter-caaládnak és 
Brecher Albertnó úrnőnek a szegények javára 
küldött huszonöt, illetve tiz korona ado-
mányért. 

— A n é p s z á m l á l á s . A népszámlálási össze-

írás Szegeden január 10-éii véget ér. A nép-

számlálási iroda a közönség tájékoztatására 

közzé teszi: hogy mindazok, akiket a jelzett 

időig a számláló biztos akár tévedésből, akár 

bármi okból föl nem vett volna, — népszám-

lálás pótlása ós kihelyesbitése céljából január 

15-ig • a népszámlálási irodában (városi szók-

épület) jelentkezni szíveskedjenek. Lázár 

György dr, polgármester vasárnap Alsótanyán 

ellenőrizte a népszámlálást s azt rendben ta-

lálta. Egy kerületben történt hiba, amit azon-

ban ki fognak igazítani. A polgármester vasár-

nap Felsőtanyán ellenőrzi a népszámlálást. 

— A t ö r v é n y á l d o z a t a i . Nagyváradról 

jelentik: A megyei főorvos jelentést tett 
közzé, amely szerint a vörheny, különösen 
a déli járásban, járványszerüleg lépett föl. 
Eddig százötvenkilencen haltak meg vörheny-
ben. — Besztercebányán szintén dühöng a 
vörhenyjárvány. A hatóság intézkedése foly-
tán bezárták az összes iskolákat, 

— A s zeged i k a t o l i k u s b á l . A katolikus 
bál elsején lesz a Tisza-szálló nagytermében. A 
védnök Csernoch János püspök, az elnökök 
Raskó Istvánná és Nagy Aladár dr, a t i tkárok 
Lippay György dr és Simkó Elemér dr lettek. 
Páholyjegy ára huszonöt korona, családjegy tiz 
korona, személyjegy négy korona, táncjegy két 
korona, A bálon a II. honvédkerületi zenekar 
és Urbán Lajos játszik. 

— M u n k á s o k v a s á r n a p j a . Az ipari és ke-
reskedelmi munkások képzésére szervezett helyi 
bizottság vasárnap délután két órakor előadást 
tart az állami első kerületi polgári és felső-
kereskedelmi iskola első emeleti vegytani termé-
ben, amelyre szívesen látja ós ezúton is meg-
hívja az érdeklődő és tanulni szerető közönséget. 

— Dolgoznak a japán vulkánok. Vladi-
vosztokból jelentik: Japánországban a vulkánok 

fokozott tevékenységet fejtenek ki ós a lakoj-

ság földrengéstől fél. 

— Visszaélések egy vidéki kórházban. 
Déváról jelentik: Néhány nappal ezelőtt, mint 

azt már jelentettük, egy vizsgálóbizottság ér-

kezett Dévára, melyet a belügyminisztérium 

küldött le azért, hogy Hunyadmegye közigaz-

gatását megvizsgálja. A nemzetisóglakta vár-

megyéből rendkivül sok panasz érkezett a 

központi és a járási közigazgatás ellen. A 

belügyminiszter megbizta Ilosvciy Bál int dr, mi-

niszteri osztálytanácsost, Peley Frigyes minisz-

teri segódtitkárt, Hajdú Imre dr, közegószség-

sógügyi felügyelőt, Plósz Ödön dr, miniszteri 

segédfogalmazót és Tőrös Andor miniszteri szám-

vizsgálót a vizsgálattal. A bizottság elsősorban 

a központi ügyvitelt vizsgálta meg. A vizsgálat 

rendkivül súlyos szabálytalanságokat tapasztalt. 
Különösen a megyei közkórházban ta lá l t rende-

zetlen állapotokat. A közkórház gondnoka, 

B. Szabó István elhanyagolja a kórház ügy-

kezelését, napokig be sem jár a kórházba. A bi-

zottság fölszólította Hunyad vármegye alispán-

ját , hogy haladéktalnul függeszsze föl a hanyag 

gondnokot és a kórház kezelőtisztjét. Az al-

ispán tegnap fölfüggesztette B. Szabó Istvánt 

és Huszár Albert kezelőtisztet, Hunyad várme-

gyében nagy érdeklődéssel kisórik a vizsgálat 

lefolyását és ugy hirlik, hogy még több fölfüg-

gesztés fog történni a közeli napokban. 

— Ártatlanul gyanúsított pénztáros. A 
Délmagyarországi Gazdasági Bank fiókjánál, a 
buziási íürdöbanknúl történt rablás ügyében 
érdekes fordulat állott be. Az eleinte megindí-
tott vizsgálat sorún a gyanú Meczler Alfréd 
pénztárosra irányult, akit a törvényszék vizs-
gálati fogságba helyezett, Fölebbezés következ-
tében a törvényszék vádtanácsa Meczlert sza-
badlábra helyezte. Meczler ártatlansága tuda-
tában kiszabadulása órájától fogva egész idejét 
kutatással töltötte ós éjjel-nappal kereste a 
szálakat, melyek a tettesre vezethetnének. 
Különösen a buziási fürdőbank hivatalszolgájá-

nak viselkedése tün t föl neki, aki az utóbbi 
időben föltűnő módon költekezett. Meczler 
megtudta, hogy néhány nappal ezelőtt a hiva-
talszolga ötszáz koronáért két lovat vásárolt. 
Az összegyűjtött gyanuokok alapján a csend-
őrség figyelmét fölhívta a bankszolgára, akit 
tegnap letartóztattak. Eleinte tagadott, később 
azonban a kérészi kérdések annyira zavarba 
hozták, hogy töredelmesen bevallotta a rablást. 
A részletekre azt vallotta, hogy egy éjjel el-
lopta a szekrénykulcsokat és a szekrényből 
négyezer korona pénzt vett magához, amelyet 
egy szemétdombon dugott el. A csendőrség a 
szemétdombon megtalálta kevés hiánynyal a 
pénzt. A csendőrség a nyomozást erélyesen 
folytatja, mert az a gyanú merült föl, hogy a 
buziási adóhivatalnál elkövetett betörésben is 
része van a hivatalszolgának. Az adóhivatali 
betörés, mint annak idején jelentettük, szeren-
csére nem sikerült. A bank vezetősége a kinos 
helyzetbe jutott Meczler Alfréd pénztárnokkal 
szemben és előtte kijelentette, hogy teljes 
rehabilitásáról (og gondoskodni. 

— Katonák fogyasztási szövetkezete. 
Sopronban, mint onnan jelentik, érdekes intéz-

mény valósult meg az ottani 48-ik gyalogezred 

kaszárnyájában. A nagy drágaság miatt az ezred 

összes nős tisztjei ós hivatalnokai fogyasztási 

szövetkezetet létesítettek, amelynek élén Violin 

nyugalmazott őrnagy áll. A fogyasztási szövet-

kezet el fogja látni tagjainak minden élelmiszer-

szükségletét és a felügyeleti jogot fölötte a ka-

tonai állomásparancsnokság gyakorolja. 

— Halálos játék a fegyverrel. Zsombolyá-
ról jelentik: A tö l tö t t fegyverrel való köny-
nyelmü játszadozásnak ismét halottja van. 
Denak András zsombolyai gazda a fegyverét 
tréfából ráfogta Mészáros Józsefre, a fegyver 
elsült s a golyó Mészáros szivét keresztülfurta. 
A szerencsétlen szörnyethalt. 

— A s zeged i r e n d ő r s é g k r ó n i k á j a . Szom-
baton délelőtt tizenegy órakor Farkas András 
és Vastag András fuvarosok akarták megmosni 
a kocsijukat a rókusi állomás mellett levő tó-
ban. A lovak azonban tovább léptek a vizben, 
mint kellett volna, emberek lovak és kocsi 
belefordult a mély vizbe. A két fuvarost az 
elősiető emberek kimentették, majd a lovakat 
is. A fázó embereket az állomási váróterem me-
leg kályhája mellől a mentőknek kellett haza-
szállítani. — A Tisza-pályaudvaron január má-
sodikán kora reggel ismeretlen tettes az egyik 
áruszállító kocsit feltörte és onnan tizenhat 
kilogrammos vászon árut ellopott. Az ismeretlen 
tettest keresi a rendőrség. 

— Olcsó brill iáns ékszerek, müipari 
tárgyak jutányosán csakis Fischer Testvé-
reknél Szeged, Kárász-utca, szerezhetők be. 

T Ő Z S D E . 

Budapes t i gabona tőzsde . A délelőtti határ-
időpiacon a drágább amerikai jegyzés és a csekély 
hozatal következtében drágább volt a buza, a déli 
börzén azonban ellanyhult az üzlet, mert a kulisz 
számos kötést lebonyolított. Félkét órakor a követke-
zők voltak a záróárfolyamok : buza áprilisra 11.07— 
11.08, buza májusra 10.97—10.98, buza októberre 
10.62—10.63, rozs áprilisra 7.81—7.82, zab áprilisra 
8.43—8.44, tengeri májusra 5.56—5.57. 

Készáruvásáron a malmok élénkebb vásárlókedve 
folytán 21.000 mm. buza kelt el, amelyből egyik-
másik tételért néhány fillérrel drágább árat is fizet-
tek. A tengeri tiz fillérrel javult, a többi cikk válto-
zatlan. — Eladatott: 

Buza. Tiszavidéki : 100 mm. 79.5 k. 23.40 K, 300 
mm. 79 k. 23.30 K, 200 mm. 79.5 k. 23.30 K„ 800 
mm. 79.5 k. 23 K, 100 mm. 79 k. 23.25 K, 200 mm. 
78.5 k. 23.20 K, 100 mm. 78 k. 23.40 Ií, felső, ke-
verékes, 100 mm. 78 k. 22.80 K, 100 mm. 77.5 k. 23 
K, 200 mm. 77 k. 22.70 K. — Pestvidéki: 300 mm. 
79.3 k. 22 K, bükkönyös, 100 mm. 77 k. 22.90 K. — 
Felsőmagyarországi: 600 mm. 70 k. 23.15 K, 100 
mm. 78 k. 22.95 K, 200 mm. 78.5 k. 22.95 K, 300 mm. 
77.5 k. 22.80 Ií. — Bánsági: 11.570 mm. 76 k. 22.35 
Ií. — Raktárból: 2270 mm. 75 k. 22.20 K. 

Rozs : 300 mm. 15.30 Ií, 300 mm. 15.25 K, 500 mm. 
15.20 K, 100 mm. 15.15 K, 700 mm. 15 15 K, 100 mm. 
15.10 Ií, készpénzfizetés mellett, paritásra. 

Zab: 100 mm. 16.80 K, 200 mm. 16.60 K, 200 mm 
16.40 K, készpénzfizetés mellett. 

Budapes t i ér téktőzsde. Az előtőzsde mai iránya 
tartott volt csekély forgalom mellett, mert a kulisz 
a hét végén nem szívesen kötött uj üzletet. A zárlat 
itteni és bécsi realizálás nyomán gyöngült. A kész-
árupiacon a gummi-részvény és a polgári serfőző-rész-
vény néhány koronával emelkedett. — Köttetett: 

Osztrák hitelrészvény 678.25—679.75. Magyar hitel-
észvény 865.50—866.25. Leszámítoló bankrészvény 
603.75—604.25 Jelzálogbank-részvény 506.75—507.75. 
Rimamurányi részvény 674—674.75. Osztrák- és ma-
gyar államvasút részvény 752.75—753.25. Déii vasut-
részvény 118. Városi villamosrészvény 402.50—404. 
líözuti vasut-részvény 777.25—778.50. Hazai sorsjegy 
119.50—119.75. Hazai bankrészvény 308.50—308.75. 
Magyar bankrészvény 751.50. Magyar általános kö-
szénbánya-részvény 678.50—679.50. Salgótarjáni rész-
vény 648. Budapesti általános villamossági részvény 
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