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női kar. b) Lányi: Adorarmis te Ghriste. Vegyes 

kar. — 7. Chopin—Popp: Nocturne. Op. 9., 2. 

szám. Fuvolán előadja: Abelshauser Alfréd. — 

8. Poldini: Vadrózsa királyleány ébredése. Ének-

ük: a magánének tanszak növendékei. —O.Vi-

valdi: Hegedűverseny, 3 hegedűre. II. ős III. 

tétel. Előadják: I. hegedű: Kókay Jolán. II. he-

gedű: Goldschmidt Imre. III. hegedű: Deutsch 

Sátndor. — 10. Weber: Momento Capriccioso. (B) 

Zongorán előadja: Paulovits Antal. — JÍ.Beet-

hoven: Il-ik Symphonia. I. tétel. Előadják: a 

zenekari osztály növendékei. Belépé'-dij nincs. 

Vigsz inpnd-Cabaret . Megittuk már, hogy 

a Vigszinpad igazgatósága fáradságot és anva ,i 

áldozatot nem kiméivé, vasárnap délelőtt ingyen 

tombolával kedveskedik a közönségnek. Az 

ingyen tombolán szebbnél-szebb nyeremény-

tárgyak lesznek kisorsolva. Vasárnap délután 

fél helyárakkal, de az egész müvészszómélyzet 

fölléptével fehér miisom előadás lesz. Vasárnap 

este pedig pazar előadás keretében folytatják 

Trézsi sztrájkol vígjáték sorozatos előadását. 

Föllép Elly Ellyott, a táncok királynője, ki a 

milanói Scala-szinliáznak volt a csillag !. Az est 

sikerét biztosítják még Menő, Sá fkad i , Csabai 

Zsólia és Kerekes. 

* Bánffy l iezső bá rd temetése. A mozgó-
fényképészet tökélyének nec-plus-ultrája az az 
európai modernség és az amerikai ekszpeditiyi-
tás, amelylyel az a szegedi TJránla költséget 
ós fáradtságot nem sajnálva, szerzi be a leg-
újabb aktualitások mindegyikét. Bánffy teme-
tése, a szegedi küldöttséggel, ma délután két 
órától kezdve esti tizenegyig, minden előadás 
alkalmával, valamint holnap, liétl- n és kedden 
este lesz látható a szokott jó izléss: l, nyolc 
remek képből, gyönyörűen összeállított mű-
soron felül. 

v\ 

A német gazdák Szegeden. 

(Saját tud Ősit ónktól.) Pénteken este harminc-

négy előkelő német földbirtokos érkezőit Sze-

gedre. Előzőleg a gazdák Mezőhegyesen jártak, 

ahol két napon át a mintaszerű vezetés alatt 

ál ló ménesbirtokot szemlélték meg apróra és 

elragadtatással nyilatkoztak a látottakról. 

Mezőhegyesről a társaság Jeszenszky Pál ki-
rályi tanácsos, az Omge ügyvezető-titkára ve-

zetésével különvonaton Aradra mentek, ahol 

áutomobil-körutat tettek a városban, majd pe-

dig a -gazdasági egyesület, helyiségét szemlélték 

Meg. A társasághoz itt Vásárhelyi József, az 

áradmegyei gazdasági egyesület ügyvezető al-

Mnöke, Keller Iván gazdasági egyesületi titkár, 

^rbán Iván főispán, Bréda Viktor gróf, Fric-

^eisz István és még számosan az arad megyei 

gazdatársadalom vezető egyénei közül csat-

tekoztak. 

Aradról a német gazdák vasúton mentek 
Ot venesre, a Zselénszki Róbert, gtóf uradalmá-

nak megtekintésére. A társaságot a vasúti 

M'otnáson maga a vendéglátó házigazda fogadta, 

tenen mintegy harminc szebbnél-szebb fogaton 

kajtattak a gyönyörű parkba, ahol rögtönzött 
8dtorban fejedelmi ebéd várt az érkezőkre. A 
vendégeket ebédközben elsőnek a házigazda 

üdvözölte, aki nagyhatású felköszöntő-

iteén a két barátságos viszonyban levő nem-
z°t uralkodóit ós a társaságot éltette. Utána 
banglet Artúr pomerániai földbirtokos mondott 

tetszéssel fogadott felköszöntőt Zsclénski 

Róbert grófra, mint az Országos Magyar Gazda-

Ságj 

Egyesület alelnökére, amely egyesület oly 

Mintaszerűen rendezte a német gazdák tanul-

Mányutját. 

Bróda Viktor gróf az aradmegyei gaz-

^ k nevében köszöntötte a társaságot, amely fel-
kö szöntőrevon Wulffene Malrndorf szászországi 

nagybirtokos válaszolt a vendégek nevében. 

Az ebéd közben zuhogó eső csakhamar elállott, 

mire a társaság szemügyre vehette az ötvenesi 

birtok állatállományát és az összes mozőgazda-

sági-ipari intézményeit. A német gazdáknak 

különösen tetszettek a telivér apamének, nem-

különben a többi nagy számban lévő tenyész-

állatok is. Behatóan megszemlélték a nagysza-

bású mümalmot, konyakgyárat, olajmalmot, 

szeszgyárakat, gőzfürésztelepet és cement-

téglagyárat. Majd hosszabb kocsiutat tettek az 

intenziven kezelt birtok területén. 

Szegeden Bokor Pál polgármester-helyettes 

és Gerle Imre dr, a gazdasági egyesület tit-

kára kalauzolta a vendégeket. Szombaton a 

németek Dreyer Péter, Jung Péter, Lichten-

egger Gyula, Vajda Manó és Weiner Miksa kí-

séretében a Paliavicini-uradalmat., majd a 

Feösőtanyát szemlélték meg. Este a városba 

jötteit, ahol az uiszegedi Vigadóban a város 

megvendégelte őket. A német gazdákat Jeszenszky 

Pál, az Omge ügyvezető titkára kisérte le Buda-

pestről. 

A társaság tagjai Szegedről vasárnap reggel 

Mezőhegyesre utaznak vissza, ahol az állam 

vendégei lesznek. 

A k i r á l y . A király junius elsején, 
csütörtökön utazik el Gödöllőről. Bécsen át 
Schönbrunnba megy, de Bécsben sem fog 
kiszállni. A nyarat több, mint valószinü, 
Schönbrunnban tölti. Félhivatalosan jelentik: 
Egy bécsi lap jelentése nyomán a sajtóba 
ma a király állapotáról ismét riasztó hirek 
kerültek. Illetékes helyen a Budapesti Tudó-
sítót annak kijelentésére hatalmazták föl, hogy 
ezek a hirek teljesen valótlanok. A király 
állapota teljesen Kielégítő s a legkisebb aggo-
dalomra sem ad okot, ami már abból a kö-
rülményből is nyilvánvaló, hogy a király 
tegnap újra megkezdte s ma is folytatta a 
szokásos sétáit és kikocsizásait. 

— A p á p a e l á j u l t . Rómából jelentik: 
Ma egy reggeli lap azt a liirt újságolta, 
hogy a pápa elájult és összerogyott. A Vati-
kánban ezt határozottan tagadják. 

— Fö lgyógyu l t osz trák min iszter . Bécsből 

jelentik, hogy Glombinski vasutügyi miniszter 

fölépült hosszas betegségéből s már át is vette 

hivatalát. 

— B ő v í t i k a p á l y a u d v a r t . Megírtuk, 

hogy a Szeged-pályaudvar kibővítésre szo-

rul. A Máv. megegyezett a tanácscsal a szük-

séges terület átengedése iránt. A tanács 

javasolja a közgyűlésnek, hogy a szükséges 

területet örök áron adja el a város. 

— Mi lyen pü spök vol t Cse rnoeh? Ilyen 

címmel választ hoztunk már egy más lapban 

megjelent cikkre, amelyre ugyancsak válaszképen 

ezt a levelet kaptuk most: 

Tekintetes Szerkesztő ur! A Szegedi Napló 

„Milyen püspök volt Csernoeh?" cimü cikkére 

méltóztassék válaszomnak becses lapjában he-

lyet szorítani. 

Ami a cikkben reám vonatkozókat illeti, ki-

jelentem: 

1. A nagyjécsai hiveim nem kötekedők, sem 

gorombák. Van bennük annyi lelki előkelőség, 

hogy ogy papnak önzetlen munkáját értékelni, 

támogatni, sőt követni tudják, ők maguk töre-

kesznek arra, hogy községük becsületes neve 

összes egyházi és világi elöljáróiktól mindenkor 

tisztelettol emlitt,essék. 

2. Nem áll az, hogy nagyjécsai kinevezteté-

semet elfogadni vonakodtam. Az áthelyezésben 

ugyanis ő Ekszcellenciájának kitüntető bizal-

mát cs lekötelező jóságát láttam megnyilvá-

nulni, melyet visszautasítani részemről tiszte-

letlenség és hálátlanság lett volna. 

3. Nem áll az, hogy ő Ekszcelienciája a cikk-

nek dűlt betűkkel irott, elvszerü kijelentéseit 

REÖÖ5JY-, ESSLÍPÍGEH! JftLüU-

S!A NAPELLENZŐ- ÉS VÁSZ0N-
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megtette. Az ilyen kiszólások teljesen ellen-

keznek azzal a közvetlenül papjaival érző fő-

papi gondolkodással, amelyet mi papjai ós 

mindenki tapasztalhatott nála, aki Csernoeh 

érsek úrral tiszta lelkiismerettel s őszinte 

szándékkal érintkezett. 

Fogadja tekintetes Szerkesztő ur lekötelezet-

ten köszönetemet. Mély tisztelettel vagyok 

Nagyjécsa, 1911. V. 24. készséges liive 

Lengyel István, plébános. 

— A korcsmák el len. Besztercenaszód-

megye közgyűlése szabályrendeletet alkotott a 

korcsmák vasárnapi munkaszünetéről ós az al-

koholizmus elleni védekezésről. A szabályren-

delet kimondja, hogy a részeg embereket meg-

büntetésük miatt föl kell jelenteni ós hasonló-

képen meg kell büntetni azokat a korcsmáro-

sokat és italmér&ket is, akik részeg embernek 

szeszes italt adnak. Tizenötödik óvót be nem 

töltött gyermek korcsmában nem tartózkod-

hatik. Kötelesek a főszolgabírók a nép alkohol-

ellenes oktatásáról az alkoholellenes egyesület 

által gondoskodni. Kimondja a rendelet azt is, 

hogy a korcsmák az egész vármegye területén 

vasárnap az isteni tiszteletek ideje alatt egész 

nap zárva tartandók. A vármegye alispánja 

most megküldte a szabályrendeletet Szeged 

városának is, amelyet arra kér, hogy kérje 

föliratban az országgyűléstől a korcsmák szom-

bat este hat órától hétfőn reggel hat óráig 

való zárvatartásának törvényes szabályozását 

s a belügyminisztertől ugyancsak annak rende-

leti kimondását addig is, mig a törvényhozás a 

kérdéssel foglalkozhatik. 

— H á z v á s á r l á s o k Szegeden . Holtzer Gyula 
dr kétszázharmincezer koronáért megvásárolta 
özvegy Patzauer Miksáné Széchenyi-téri házát, 
amelynek helyén háromemeletes áruházat akar 
építeni. — A Kárász-utcai Reichl-féle házat 
százharmincötezer koronáért megvette Földes 
Izsó, aki ott készruha-áruházat rendez be. A 
város jövőjére nagy fontossággal biró házvóteli 
szerződést irtak alá szombaton délután Holtzer 
Dániel bankigazgató hatszázezer koronáért meg-
vásárolta a Goldschmiedt György dr-nak a 
Feketesas-utcában levő hatalmas telekfő útját. 
Holtzer Dániel hir szerint impozáns háromeme-
letes bérpalotát ópit a Feketesas utcában, amely 
a palota fölépítése után egyik legszebb utcája 
lesz a városnak. 

— Megál lapodás a bankszabadalom 
ü g y é b e n . Mint félhivatalosan jelentik, a két 

kormány között a bankszabadalom ügyében 

megállapodás történt. A megállapodás során 

semmi ujitást nem fogadtak el, hanem a 

régi állapotok mellett maradtak. A bank-

százalék ugyanaz maradt, mint ezelőtt. 

— Az i s zákos F r anc i ao r s z ág . Párisbcl 

jelentik: Rabinovic dr, a bisertai országos el-

megyógyintézet igazgatója, alapos számítás után 

arra az eredményre jutott, hogy minden euró-

pai állam között Franciaország fogyaszt legtöbb 

alkoholt. 1907-ben 122 millió liter szeszt „élvez-

tek" Franciaországban, tehát fejenként negyed-

fél litert. Különösen szörnyű, mennyi abszintot 

isznak a franciák. Mig 1874-ben még csak 

700.000 liter abszint fogyott el, 1910-ben 36 

millió liter kelt el ebből a méregfolyadékból. 

A francia államkincstár viszont azt számította 

ki, hogy a nép évenként 3 milliárd frankot költ 

alkoholra. 

— B e f e j e z i k a k ö l t s é g v e t é s t . Politikai 

körökben beszélik, hogy a költségvetés a 
jövő hónap végére sem lesz meg. Ezzel 
szemben beavatott kormánypárt i kapacitá-
sok azt állítják, hogy a költségvetés mun-
kája még a jövő hónap közepéig be lesz 
fejezve, mert teljesen lehetetlennek tartják, 
hogy a költségvetés befejezését még el 
lehessen halasztani. 

— A ka to l ikus nővédő-egyesület nép-
ünnepé lye . Pünkösd vasárnapján, junius 4-én 
zajl ik Je a szegedi katol ikus növédő egyesület 
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