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mozgalom tapasztalható, amely a várossal akarja 

megépíttetni a vasutat. 

A tanyai vasút épitési tőkéjét az engedélyező 

tárgyalás alkalmával a kereskedelmi miniszter 

állapítja meg. Szesztay Hugó számitása szerint 

a vasút egymillióhatszázezer koronába kerülne, 

ehez azonban nincs hozzászámítva az a sok 

költség, ami a pénz beszerzésénél és az ilyen 

vasútépítésnél fölmerül és azért egymilliónyolc-

százezer koronában lenne megállapítható a vasút 

épitési tökéje. 

A vasút a Mars-térről indulna ki, a Londoni-

köruton, Béke-utcán, Tisza Lajos-köruton, alsó-

tiszaparti pályaudvaron, a Mátyás-ballagi-tói 

földeken, Szentmihályteleken és a Matyóren ke-

resztül átszelné az alföld—fiumei vasutat, a 

Feketeszélen elmenne a ballagi iskoláig, ahol 

két ágra szakadna. 

Az egyik vonal délnek menne, a nagyszék-

sósi és királyhalmi kapitányságokon keresztül 

a város tanyájáig, útközben érintené a közpon-

tot is. A vasút másik ága Domaszéken, Záká-

nyon és Csórván át Pálffy Ferenc tanyájáig 

közlekedne, — nincs azonban kizárva, hogy ezt 

a vonalat meghosszabbitanák az újonnan alakult 

Mérges község határáig. 

Az egész vasútnak hatvankét kilométer volna 

a hosszúsága. Az évi bevételt Szesztay Hugó 

kétszáztizennégyezer koronára irányozza elő, 

ebből száznyolcvankétezer korona lenne az üzemi 

kiadás ós igy harminckétezer korona jutna az 

amortizációra. 

Hogy mikor lesz készen a vasút, azt uem le-

het tudni. Ha Szesztay Hugó legutóbbi, a Dél-

magyarország-h&n közölt levele értelmében jár-

nak el, akkor nemsokára már vasúton lehet 

kimenni az Alsótanyára. 

A kulturális fejlődés. 
A jövő Szeged kulturális fejlődése is hatal-

mas arányú lesz. 

A fogadalmi templom, amelynek épitósét már 

a legközelebbi jövőben megkezdik két és fél-

millió koronával több terhet ró a városra. 

Ennyibe kerül az épitése, a belső berendezés 

költségei szintén hatalmas összeget emésztenek 

föl. A templom impozáns, nagyarányú tervei, 

amelyeket Schulek Frigyes készített el, min-

denütt elismerést keltett. 

SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET 
Szinházi műsor. 

Április 16, vasárnap d. u.: Dollárkirálynő, operett. 
„ 16, „ este: Sárgaliliom, vidéki tör-

ténet. (Páratlan '/j-os bérlet.) 
„ 17, hétfő d. u.: Karenin Anna, dráma. 
„ 17, „ este: Cigányszerelem, operett. 

Bérletszünetben. 
„ 18, kedd Latabár Árpád vendégföllépté-

vel: A postás fiu és a huga. 
(Páros '/s-os bérlet) 

„ 19, szerda Latabár Árpád vendégföl lépté-
vel: Lotti ezredesei. (Páratlan 
-/;rOS bérlet.) 

„ 20, csütörtök A becstelen. (Páros" :,-os bérlet.) 
„ 21, péntek Délibáb. (Bemutató. Páratlan 

'/s-os bérlet.) 
„ 22, szombat d. u. A szünidei gyermektelep 

javára: A kis lord. 
„ 22, „ este: Délibáb. (Páros •-.!i-os 

bérlet.) 
„ 23, vasárnap d. u. Terestyényi Gyula föllép-

tével: Viola. 
„ 23, „ este: Délibáb. (Páratlan 3

 :i-os 
bérlet.) 

F o d o r E l l a ü n n e p l é s e . 
(Saját tudósítónktól.) Vasárnap este — amint 

már megírtuk — Szeged közönsége impozáns 

ünneplésben részesiti a szinház távozó drámai 

művésznőjét, Fodor Ellát, aki egyik legragyo-

góbb szerepében, a Sárga liliom cimü szín-

darabban búcsúzik. Az ünneplés oly nagysza-

bású lesz, hogy erre az alkalomra Szeged elő-

kelő uriasszonyaí külön rendezőbizottságot ala-

kítottak, melynek elnöknői Polgár Lászlóné, 

Worzikovseky Károlynó, Vajdáné Leviczky 

Sarolta. A rendező bizottság már napok 

óta serényen buzgólkodik az előkészüle-

teken s megállapította, hogy az ünneplés az 

első fölvonás ulán lesz, amikor két ko-

szorút, középen fantázia-virágot, azután ezüst 

toalettasztalkát, csokrok, pálma- és babér-

koszorú halmazát nyújtják át a művész-

nőnek. Ugyanekkor a színpadon virág- és babér-

eső hullik. 

Ez a megállapított program. És amikor ozt 

közöljük, Fodor Ella bucsuzásánál nekünk is, 

az egész szegedi közönség nevében meg kell 

egy pillanatra állnunk. Azért az egész szegedi 

iég nevében, mert Fodor Ella itt. a. szc-.jzag 

A nagy kórház felsővároson, a Gedó J . pődik is „zinházban a közönség szeretetétől, majd 

nyékén épül föl. Hatszáz ágyasra épitik,„„u a 

kórházat ós az egyetem fölállítása esetén ott 

nyerne elhelyezést az orvosi fakultás. Iiorb 

Flóris tervei )s iüeg a kórházat, amely nógy-

nj.'u.'oba kerülne. A tervek jelenleg a drezdai 

városrendezési kiállításon vannak közszemlére 

téve. Az építést a jövő tavaszszal megkezdik 

ós legföljebb három év alatt be is fejezik. 

Az egyetem fölépítése, amelynek elérésére 

legutóbb is olyan óriási áldozatot szavazott 

meg a törvényhatóság, természetesen a kor-

mány határozatától függ. Miután minden körül-

mény támogatja Szeged jogát, bizonyosra ve-

hető, hogy itt lesz az egyetem. 

Négy fakultást terveznek: jogit, bölcsészetit, 

orvostudományit és természettudományit. Az or-

vosi fakultás az uj kórházzal kapcsolatban 

épülne föl, a többi fakultás a mostani kórház 

helyén nyerne elhelyezést. Hogy a kórház épü-

letéből valamit föl lehet-e használni, azt a tár-

gyalások állapítják majd meg. Valószínű, hogy 

a központi épülőt föl lesz használható. 

Ez a jövő Szeged képe. Ilyen hatalmas és 
modern város lesz Szeged, ha valóra válnak 
azok a tervek, amelyeknek kivitelére meg-
van már az anyagi erő és a lehetőség. Es 
amikor a jövő Szeged képét megrajzoltuk, 
meg kell állapítani azt is, hogy ezért a fej-
lődésért, ezért a haladásért az elismerés, az 
érdem oroszlánrésze Lázár György dr pol-
gármestert illeti, aki minden erejével, min-
den tudásával elősegítette ennek a nagyvá-
rosnak hatalmas fejlődését. 

Padi Jób. 

VÁ lelkesedésétől buzditva fejlődött rohamosan mü-

vészotónek arra a magaslatára, amelyen most 

áll. De ez még csak egy kezdődő pontja annak 

a szép és biztató jövőnek, amely még ezután 

vár rá. Bizonyos, hogy annál a színtársulatnál, 

ahova elszerződött, több alkalma és még több 

ambiciója lesz érvényesíteni azokat a drámai 

képességeket, amelyekkel szegedi pályafutása 

alatt a művésznő szinészi talentumát igazolta. 

Krecsányi Ignác színigazgatóhoz történt szerző-

désével Fodor Ella nemcsak a temesvári, ha-

nem a budapesti közönség meghódítására indul. 

Hogy ez sikerülni fog a művésznőnek, abban 

semmi kétség nincs. Alig néhány éve csak, 

hogy kikerült a sziniiskolából ós művészetének 

máris meghódított egy várost: Szegedet. Ez 

pedig elég dokumentum ahoz, hogy további 

pályafutásához a legbiztatóbb reményeket 

fűzzük. 

És a meghódított Szeged fejezi ki vasárnap 

elismerését Fodor Ella színjátszásáért. Egy vá-

ros, ahonnan annyi művészi talentum kelt már 

szárnyra és aratott diadalokat. Fodor Ella is 

e mellé az „annyi" mellé sorakozik s nem kés-

nek majd a diadalai sem. Bucsuzásával egy 

szinház, a szegedi, értékes erőt vészit el, de 

nyer kettő: a temesvári és Budapesten a budai. 

És ezen csak azért örülhetünk, mert végered-

ményében Fodor Ella is nyer: uj, művészibb 

miliőt, nagyobb közönséget ós uj, diadalmasabb 

útját művészetének. 

* Szeged i festőnő s ikere. Vighné Chevalier 

Antónia, a Párisból Szegődre került festőnő 

kiállított a nemzeti szalon budapesti tavaszi 

képkiállitásán és osztatlan, jelentős sikert ara-

tott. A modern, merész festőnő müveiről a fő-

városi lapok elismerően írnak. A festőnő fele-

sége Vigh Ferencnek, a kitűnő nevü szegedi 

szobrásznak. 

* A lmássy a V í gs z í nhá zban . Csortos Gyulát, 

a Vigszinház művészét baleset érte. Leugrott a 

robogó villamosból ós a lába megrándult, sza-

natóriumba vitték, ott ápolják. A Vigszinház 

igazgatósága nem akar műsorváltozást, A testőrt 

előadják hétfőn Csortos nélkül, még pedig a 

szegedi szinház müvezetőigazgatója, Almássy 

Endre játsza el a címszerepet Budapesten. 

* Nagy Terus a szegedi s z i nházban . Kel-

lemes és szép előadás lesz jövő héten csütör-

tökön, április huszonhetedikén este a szegedi 

városi szinházban. Nagy Terus, a Magyar Szin-

ház tagja, a szegedi szinház volt naivája jön le 

egy estére vendégszereplésre. A tűzoltók javára 

tartandó előadásban eljátsza egyik legszebb és 

legkedvesebb szerepét, Herczeg Ferenc bájos 

és poétikus szép darabjának, a Kivándorló-nak 

főszerepót: Jessyt. Az előadásra előjegyzéseket 

már most elfogadnak a tűzoltó-laktanyában. 

* Hangverseny az U r i n ő k O t t hona ja-
v á r a . A Szegeden létesitendö urinök otthona 
alapja javára április 23-án délután négy óra-
kor a „Tisza" kistermében hangversenyt tar-
tanak. Jegyek előre válthatók Varga Borbála, 
Böclőné Trinksz Paula és Zeisler Anna úrnők-
nél és a hangverseny napján a pénztárnál. 
Elsőrendű ülőhely két korona, ülőhely egy 
korona husz fillér, állóhely hatvan fillér. Felül-
fizetóseket a jótékony célra köszönettel fogad-
nak. A műsor ez: 1. Mese a nefelejtsről. Irta 
Varga Borbála, fölolvassa Rácz Erzsike. 2. Nép-
dalok. Énekli Pető Gyuri, zongorán kiséri Potő 
Rózsika. 3. Nagymama nevenapja. Élőkép, elő-
adják: dr lipóci Kecer Gézáné, lipóci Kecer 
Ilonka, Institorisz Lenke, Balog Lily, Bence 
Etelka, Csíkos Margit, Dobay Mili ós Ibolyka, 
Endre Bella, Hádel Matild, Juránovics Pisti és 
Rózsi, Muzsnay Dénes, Raffner Feri, Szerda-
helyi Adrienne és László, Armentáni Lajos. 4. 
Az anya gyermekéhez, költemény. Szavalja 
Szerdahelyi Adrienne. 5. Jancsi és Juliska, élő-
kép. Bemutatják; Sebesztha Rózsi, Csiki Sebes-
tyén László ós Csikós Margit. 6. Népdalok. 
Énekli Dobay Mili. 7. Tündérkert, élőkép. 
Tündérkirálynő: Kintzig Margit. Tündérek: 
Ádám Mariska, Böröcz Margit, Bábovka Mar-
git, Juhász Rózsi, Kis Margit, Kornis Rózsika, 
Nagy Anci, Schwartz Ilonka, Timcsák Mancj, 
Wepsz Rózsi. 8. Vörösmárty-enjíék. Zongoráz? 
Schwartz Iza. 9. Herodek-Kerner: Magyar dai, 
melodráma. Szavalja Zeisler Vilma, zongorán 
kiséri Fodor Endre. 10. Dalok. Énekli Fodor 
Ida, zongorán kiséri Salvó Róberté. 11. Hubay: 
Csárdajelenet. — Hullámzó Balaton — hegedűn 
játsza Flesch Imre, zongorán kiséri Schwarcz 
Iza. 12. Magánjelenet. Irta Zeisler Anna, el-
mondja Zeisler Ella (Kecskemét). Műsor után 
tánc. 

* Rhe i nbe rge r C-dnr misé je . Húsvét va-

sárnapján délelőtt tiz órakor a belvárosi szent 

Demeter templomban Naszády József, a kitűnő 

zenetanár vezetése alatt álló egyházi énekkar 

a negyvenhatodik gyalogezred zenekarának kí-

séretével előadja a budapesti bazilika és a kül-

földi székesegyházak ünnepi műsorából Rhein-

berger nagy C-dur miséjének Kyriejét és Glóriá-

ját, amelyhez offertoriumra Benőit Piérre: 

Victimáe Paschalisa és Beliczay Gyula (f-dur) 

miséjének vonatkozó tételei csatlakoznak. A 

magánszólamokat Miksa Ilona ós Seunig Ká-

rolynó énekelik; az orgonakiséretet pedig 

idősebb Erdélyi Sándor látja el. 

Üzlet átvétel 
Tisztelettel órtesitem a nagyérdemű közönséget, 

hogy az ur i d íva tá ruk k ivá l ó ú jdonsága i meg-

érkeztek. Fölhivom a nagyközönség figyelmét áruim-

nak ízléses kivitelőre és kérem az árak olcsóságáról 

meggyőződést szerezni. Szives pártfogást kérve, ma-

radok tisztelettel Sza tmár i Géza u tóda 

B E R E C Z I. Kár á s z-u 12 . 

(Wagner-palota.) 


