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hez s csak olyanok nevezését fogadja el, akik 

nemzetközi mesterversenyeken már kétizben 

legalább a negyedik helyre felkiizdötték magu-

kat. A verseny iránt már most is rendkívül 

nagy az érdeklődós s a fogadások lavinája is 

megindult. 

Érdekesnek tar t juk i t t megemlíteni azt is, 

hogy Maróczy Géza elvállalta a Népszara va-

sárnap megnyitott sakkrovatának vezeté-

sét is. 

Nyugdíj a kereskedőknek 
és az 

(Saját tudósítónktól.) A pozsonyi kereskedelmi 

ós iparkamara mozgalmat indított, melynek 

célja az, hogy az elaggott kereskedők ós iparo-

sok számára nyugdij biztosíttassák. A pozsonyi 

kereskedelmi és iparkamara föihivás utján a 

mozgalomhoz való csatlakozásra szólította föl 

a szegedi kis- és középkereskedők egyesületét 

is, amely vasárnap délelőtt az egyesület iskola-

utcai helyiségében választmányi ülést tartott. 

Az ülés legfontosabb tárgya természetesen az 

elaggott kereskedők és iparosok nyugdíjbizto-

sításának kérdése volt. 

Az ülésen, amelyet Lövész Antal elnök nyi-
to t t meg rajtakivül jelenvoltak a következők : 
Steiner Bernát, Antal Károly alelnökök, Paul 
Adolf igazgató, Nyilassy Dezső pénztáro-, Sin-
ger Dávid és Neu Salamon könyvtáros. Boda 
Bertalan, Hirschl Ignác, Kellner Ferenc, Ma-
gyar Andor, Magyar István, Vigh József, Ba-
logh Ferenc, Leblanc János, Berger Adolf, 
Kardos Romeo, Kormányos Benő dr ügyész, 
Tóth József, Stern Ignác, Rosenberg Vilmos, 
Fischer Aladár, Iíönig József választmányi 
tagok. 

Nyilassy Dezső pénztáros ismertette a pénz-
tár állapotáról szóló jelentést és a zárószám-
adást, amelyet a választmány tudomásul vett. 
Ezután bejelentette, hogy uj tagul fölvették az 
egyesületbe Kuluncsics Józsefnót, Brunner 
Kálmán, Blau Lajos ós Fischer Ignác pedig ki-
léptek az egyesületből. A választmány a pénz-
tárosnak buzgó működéséért jegyzőkönyvi kö-
szönetet szavazott. 

Elhatározták, hogy az egyesület a tisztújító 
közgyűlését február 5-ón délután három órakor 
tart ja meg a városházán. Azt megelőzőleg a 
választmány tart gyűlést. A jelölések megejté-
sóre Boda Bertalan, Kellner Ferenc, Paut 
Adolf, Kardos Romeo, Antal Károly, Leblanc 
János, Nyilassy Dezső, Balogh Ferenc, Víg 
József ér Stern Ignác tagokat küldték ki. 

Bejelentette Lövész Antal elnök, hogy 
Szigeti Sándor dr, ügyvéd huszonkét könyvet 
ajándékozott az egyesület könyvtára számára. 
A választmány az adományozónak jegyzőköny-
vileg fejezte ki köszönetét. 

Majd a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara 
mozgalmára került a sor. A mozgalom azt 
akarja elérni, hogy az elaggott kereskedők és 
iparosok munkaképtelenségük idejére nyugdíj-
járulékot kapjanak, amit törvényhozás utján 
kell biztosítani. A pozsonyi kamara közölte a 
fölhívásban, hogy ez okból fölterjesztéssel for-
dult a kormányhoz s ebben erre a célra a 
kamara a maga részéről kétezer koronát aján-
lott föl. 

Fischer Aladár, a szegedi áru- és termény-
kiviteli részvénytársaság igazgatója fejtette ki 
a [mozgalom törekvését és indítványozta, 
hogy a szegedi kis- és középkeroskedők is je-
lentsék be csatlakozásukat. A választmány erre 
elhatározta, liogy lelkesedéssel csatlakozik a 
pozsonyi kamara mozgalmához ós küldöttség 
utján fölkéri a szegedi kereskedelmi és ipar-
kamarát is, továbbá az Ö3szes szegedi keres-
kedelmi és ipari testületeket, hogy támogassák 
a pozsonyi kamara által megindított humánus 
célú akciót. 

A Szegeden fölállítandó felső női kereskedelmi 
iskola létesítésének ügyét Lövész Antal elnök 
terjesztette a választmány elé. Az fegyesület 
az elnök indítványára még a mult év elején 
mozgalmat indított az iskola létesítése iránt. 
Kimondotta a választmány, hogy azt a nagy-
fontosságú kérdést állandóan napirenden tartja 
és a szükséges intézkedések megtételére a ka-
marát kéri föl. 

Végül a választmány Lövész Antal elnököt 
lelkes ovációval halmozta el azért, hogy az 
egyesületet anyagilag fölvirágoztatta és mű-
ködését az akt iv tevékenység útjára terelte. 

Kardos Romeo méltatta a választmány előtt 
Lövész Antal önzetlen munkásságának érdemeit, 
mire a választmány Lövész Antalnak köszöne-
tet mondott és elhatározta annak jegyzőkönyvbe 
való foglalását Ezzel az ülés véget ért. 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET 
Színházi műsor. 

Január 9, hétfő: 

„ 10, kedd: 

11, szerda: 

12, csütörtök: 
13, péntek:: 

14, szombat: 

Narancsvirág és Édes öregem, 
operettek. (Páros '/, bérlet.) 
A testőr, vígjáték. (Pá-
ratlan s/3 bérlet.) 
A testőr, vígjáték. (Páros Va 
bérlet.) 
Carmen, opera. Páros bérlet. 
Carmen, opera. (Páratlan s/3 

bérlet.) 
Virágfakadás, vígjáték. — 

* Meguntain Margitot, vígjáték. 
(Páros Va bérlet.) Bemutató. 

„ 15, vasárnapd. u.: A vig özvegy, operett. 
„ 15, „ este: Virágfakadás. — Meguntam 

Margitot. (Páratlan 2/a bérlet.) 

* A sz im i j j y i b i z o t t s á g ü lése . A szegedi 

szinügyi bizottság vasárnap délelőtt tizenegy 

órakor Gaál Endre dr elnökiősével ülést tar-

tott, amolyen az újonnan megválasztott bizott-

ság majdnem valamennyi tagja résztvett. Gaál 

Endre üdvözölte a tagokat és kérte a támoga-

tásukat. Ezt Balassa Ármin dr a bizottság 

nevében meg is Ígérte és egyúttal megköszönte 

a tanács bizalmát. Ezután Csernovics Agenor 

éx Szmollény Nándor számoltak be a küldeté-

sükről. Megvizsgálták a jövő évi színtársulat 

szerződéseit és ugy talá l ták, hogy az igazgató 

kiadása jövőre huszonnégyezer koronával több 

lesz. Balassa Ármin indítványozta, hogy a 

tanács egy országos színészi tanácskozás össze-

hívására kérje föl Zichy János gróf kultusz-

minisztert. A bizottság fölkérte Balassát, hogy 

indítványát részletesen kidolgozva terjessze be 

a legközelebbi ülésen, amikor határozni fognak 

fölötte. 

* Tevnovszhy Margi t hangversenyei. Ter-
novszky Margitnak, a gyönyörű hangú szegedi 
müvészasszonynak négy hangversenye is lesz 
január hónapban. A budapesti evangélikus egy-
ház négy fényes templomi hangversenyt rendez 
a télen. Az elsőt decemberben tartották meg, 
mig a második hangversenyt január 26-án tart-
ják meg. Az egyház elnöksége nevében Szent-
iványi Géza dr, fővárosi ügyvéd járt Szegeden, 
hogy Ternovszky Margitot a fényes hangverse-
nyen való közreműködésre fölkérje. A Soproni 
Irodalmi ós Művészeti Klub fölkérésére 21-ón 
Sopronban hangversenyezik a müvószasszony, 
aki Pallavicini Ede őrgróf fölkérésére január 
29-én ismét a Vigadóban az Almadiban épülő j 
gyermekszanatórium javára rendezendő nagy 
hangversenyen vesz részt. Ugyancsak 18-án 
Auguszta királyi hercegasszony védősége alatt 
Budapesten, a Vigadóban a D M K E budapesti 
osztálya rendez tengerparii gyermekszanató-
riuma javára fényes hangversenyt, amelyen 
megjelenik József királyi herceg ós Auguszta 
királyi hercegasszony is. Ez lesz negyedik hang-
versenye Ternovszky Margitnak, aki a tavasz-
szal vendégszerepelni fog a magyar királyi 
Operában is. 

* C a r m e n . Bizet klasszikus operája, Carmen 

kerül a héten felelevenítésre a szegedi szin-

házban. A Carmen szereplői Nagy Aranka, 

Felhő Rózsi, Békefinó, Bernáth Margit (aki 

most Szegeden időzik), Békefi, Mezei, Virág-

háty. 

* A tes tő r . Tóvölgyi Margit betegsége foly-
tán kedden I I I . Richárd helyett Molnár Ferenc 
nagysikerű vígjátéka, A testőr kerül szinre. A 
testőr marad szerdán is műsoron. 

* A k é k m a d á r . Parisból jelentik: Serényen 
folynak a próbák Maeterlinck uj darabjából. 
A kék madár eimü drámából a Réjane-szinház-
ban. Érdekes, hogy a próbákat a szerző fele-
sége, Leblanc Georgette vezeti s ö maga ter-
vezte a szebbnél-szebb allegorikus kosztü-
möket. 

* A „Kéve " kiá l l í tása. Budapestről jelen-
t ik: A Nemzeti Szalonban folynak a „Kéve" 
harmadik kiál l ításának rendezési munkálatai. 
A kiál l ítást valószínűleg január 11-én fogja az 
egyesület bemutatni a sajtó képviselőinek s 
az ünnepélyes megnyitás a reá következő napon, 
vagyis csütörtökön lesz. 

Hagy Aladár dr székfoglalója. 
— Az uj elnök letetía az esküt. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi királyi tör-

vényszók uj elnöke, Nagy Aladár dr vasárnap 

délelőtt tette le esküjét a birói kar előtt. 

Ezután igen lendületes és tartalmas székfog-

lalót tartott, amelyben körvonalozta azt az 

irányt, amelyet az elnöki székből követni akar. 

Részletekbe nem bocsátkozott, amit igen impo-

nálóan azzal indokolt meg, hogy tettek fogják 

igazolni az embert. Az egész beszédből a ba-

ráti együttérzés meleg hangja áradt ki, 

aminthogy az uj- elnök hangoztatta is, hogy a 

kartársaival való viszonyban sohasem a főnöki 

állás, hanem a barátság ós kollégialitás fog 

prodominálni. Ez is őszinte jele annak, hogy a 

szegedi törvényszék elnöki székét igen humánus 

liberális gondolkozású, melegen érző ember 

foglalta el. Nagy jogászi képzettségét és birói 

tehetségét pedig igazolja karriérjének gyors 

emelkedése. 

Pókai Elek ítélőtáblai biró, aki Hamza Géza 

távozása óta a törvényszék helyettes elnöke, 

vasárnap délelőtt tiz órakor nyitotta meg a 

teljes tanácsülést s bejelentette, hogy a király 

a szegedi királyi törvényszék elnökévé Nagy 

Aladár dr ítélőtáblai elnöki t i tkár t nevezte ki. 

Az uj elnököt Simon Ákos dr, ítélőtáblai 

biró és Czukor Ignác törvényszéki biró 

vezették a terembe s amikor Nagy Ala-

dár dr a terembe lépett, a birói kar fölállással 

és éljenzéssel fogadta. Az elnökhöz Pókai Elek 

intézett meloghangu üdvözlő-beszédet. Ugy a 

saját, mint a törvényszék birói karának örömét 

tolmácsolta azon kitüntető választás fölött, 

amely Nagy Aladár dr-t áll ította a szegedi tör-

vényszék élére. 

Nagy Aladár ezután elmondotta a szókfog-

lalóját, melyet i t t közlünk : 

— Amikor először fülembe jutott az a hir, 
hogy a szegedi királyi törvényszéknél az el-
nöki állás meg fog üresedni, egy szorongó ér-
zés fogta el a lelkemet. Szorongó érzés, mert 
aggályaim voltak afelől, illik-e, szabad-e nekem 
épen ezen királyi törvényszék élére töreked-
nem, ezen kiváló birói testület élére, amely 
a jogászi nívó és munkaszeretet tekintetében aZ 
országban előkelő helyet foglal el. Ezen birói 
testület élére, amely testületben törtető stré-
bersógről, üres nagyképűségről, opportunus al-
kalmazkodásról egyáltalán szó nem lehet. És 
ahol több, nálam lényegesen idősebb érdemes 
biró működik, akik az előmenetelre már régen 
rászolgáltak. Ebben a szorongó érzésben egy 
eszme nyugtatott meg: a barátság eszméje-
Amikor éreztem, hogy ezen királyi törvény* 
szék biró tagjai nekem régi barátaim s amikor 
éreztem, hogy épen az idősebb birák között nekem 
jóbarátaim vannak, kizártnak kellett tekinte-
nem, hogy bünül rójják föl nekem azt, hogy 
előmenetelemet ott kerestem, ahol elnöki tit-
kári minőségemnél fogva azt leginkább véltem 
elérhetni ; k izártnak kellett tekintenem, hogy 
ne fogadjanak szívesen csak azért, mert a sorz 
nekem jobban kedvezett. Megpróbáltam, sike-
rült, i t t vagyok. 

És most, tudom, azt várjátok tőlem kedves 
barátaim, hogy én a jövő működésem, bánás-
módom és magatartásom tekintetében i t t nek-
tek egy részletes programot nyújtsak. De én azt 1 

nem teszem. Nem teszem pedig egyfelől azért: is-
mertek engem, másodszor: mert nem a sza* 
vak, hanem a tettek fogják megmutatni az em-
bert, utoljára pedig azért nem, mert nem tar-
tom az egyént hivatottnak arra, hogy saját 
kval i tását maga Ítélje meg s hogy ugy fejez-
zem ki magamat, aktiv lelkitulajdonságai felől 
maga mondjon autentikus Ítéletet. Ekként, , 
hogy mégis bizonyos tájékozódást nyújtsak, 
kénytelen vagyok bizonyos negatívumokra szo- , 
ritkozni, mert az emberi léleknek az a saját-'; 
sága, hogy azt, ami iránt averziója van, vagyis 
ami nem akar lenni, biztonsággal megérzi-
Ekként nekem averzióm van a nagyképüskő-,] 
dés és a kicsinyeskedés ellen, azt hiszem, te-
hát, az én istenein kegyelme meg fog engefl1 

óvni attól, hogy ezekbe a, szerintem, birótár" ; 
saimra nézve is kellemetlen hibákba beleessem-
Mondhatom továbbá azt is, hogy nyugodtak le-
hettek afelől kedves birótársaim, hogy ón bár-
minő információ alapján nem fogok egyőtökrő' 
sem magamnak kedvezőtlen véleményt alkotn'i 


