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ja, jelenleg f á j a fogad. Ha sáppadt az ar-
cod ós kiállnak .belőle a csontok, kijelenti, 
•hogy sovány vagy, beteges vagy, nem fogsz 
hízni, csak ha nagyon jól élsz, de azért hosz-
sziu életiü lósz é földen — csak tiszteld apá-
dat és anyádat. Adósságaid vannak? Nem 
baj. Szép jövő áll előtted, moha tegnap ülted 
meg születésed ötvenedik évfordulóját. Hogy 
állunk a szerelemmel? A feleségedet egy sző-
ke lovas kozák környékezi, de azért ne félj, 
— nem lesz háboru Oroszországgal. Leszerel 
vagy a kozák, vagy a feleséged. Elvirának 
mindegy. 

ö n pedig, kiváncsi uram, vagy asszo-
nyom: töprengve megy hazafelé. Vagy nem 
töpreng, elhigyje-e azokat az örömöket, a 
.miket a jósnő, mint a karikacsapás, bemon-
dott, vagy pedig épen .az ellenkezője miatt 
gyötörje magát? Mert azalatt, amig ön a 
vacsoránál összevesz a férjével, vagy vica 
veusa — azalatt Elvira nagysád az üzlet után 
három pörköltet hozat a .szomszédos vendég-
lőhői, három deci .spriccert iszik mellé, aztán 
kettesben ,a jómódom impresszárióval na-
gyot kacagnak ezen a babonás világon . . . 

És — ez a költői igazságszolgáltatás! -
ettől hízik Elvira. 

H Í R E K 

Szegedi kalendárium. 

zett helyi bizottság délután két órakor elő-
adást tart az állami felsőkereskedelmi isko-
la vegytani termében. 

Kiváló és többé-kevésbé 
hires időjósok, akiket egy 

B időóta a balszerencse vett 
z^k I üldözőbe, már hónapokkal 
tt^ fl ezelőtt megjósolták, hogy 

az idei tél rettenetesen hi-
deg lesz s a hó, meg a jég 

temet maga alá országokat, miközben még a 
levegő is csikorogni fog. E helyett azonban, 
legalább eddig, őszies, de nagy részben kel-
lemetlen napok virradtak ránk, rendszerint 
öt-hat fokos meleg mellett. Az időjárás, he-
lyesebben a tél változásai csakis abból állot-
tak, hogy olykor esett az eső, néha köd szállt 
a földre, majd pedig kisütött a nap, hogy az 
után borulásnak adjon helyet. A higany so-
hasem volt óvatosabb, mint ezen a kezdődő-
ben levő télen, amikor fagypont alá csak el-
vétve tévedt, de onnan mihamar lehető ma-
gasba igyekezett emelkedni. Ha azonban a tél 
mindé mai napig nem is érkezett meg, miha-
mar beköszönt az a másik téli mulatság, a 
melynek farsang a neve, Dehát ez sem ígér-
kezik különbnek, mint a mai tél és épen ugy 
nem fogja beváltani a hozzá fűzött reménye-
ket, mint nem tette eddig december és ja-
nuár néhány első napja. 

IDŐJÁRÁS: A meteorológiai intézet je-
lentése szerint túlnyomóan száraz idő vár-
ható fagygyal. Sürgönyprognózis: Száraz, 
fagy. Déli hőmérséklet Szegeden 2.8 C volt, 

A VÁROSHÁZÁN szünet, 
VÁROSI KÉPTÁR és muzeum, nyitva 

délelőtt 10—12-ig. Belépődíj nincs. 
VÁROSI SZÍNHÁZ: délután félnégykor 

„A miniszterelnök" vígjáték, este nyolckor 
„Ta vasz", operett. 

URÁNIA-SZÍNHÁZ, előadások kezdete 
délután két órakor. Vászonra kerül „Romeo 
és Júlia", két felvonásos dráma és más da-
rabok, 

VASS4M0ZI délután kettőtől este félti-
zenegyig „A nagy játék" dráma. 

APOLLÓMOZGÓ Pierre Wolf „Tanító-
nő" cimü drámája, 

MUNKÁSOK VASÁRNAPJA. Az ipari 
és kereskedelmi munkások képzésére szerve-

Háborn egy pohár borban. 
(Saját tudósítónktól,) Csak körül kell néz-

n i egy kicsit ós az ©mjber elborzadva látja, 
milyen nagy és elkeseredett csata folyik a 
bor körül. Szünet nélkül tart ez a harc; az 
antialkoholisták kezében bánatos vizes üveg, 
az alkoholisták, vendéglősök, fogadósok, 
.korcsmárosok kezében vidám boros palack s 
mindez ,a nagy elkeseredettség a kulisszák 
mögött. Mi, boldog nem-érdekeltek csak any-
pyi t tudunk, hogy .a jó bor, az nagyon jó, 
,anmaik nincs pár ja a világon, még a jó bor-
ból se szabad sokat inni, mert az ember része-
gen tántorog haza ós otthon pofonokat kap. 
Jön azonban a Fogadó cimü lap a tudomá-
nyos érvekkel. Jó ezit is miegbial.lgatni. Tehát : 

1-ször. Coudray francia orvos egy orvos-
gyülésen előadta, hogy francia földön már 
jó kétezer esztendeje isznak az emberek bort 
és határozottan állitható, hogy a bor jó ha-
tással van a gyomor működésre. De ezenkívül 
a bor valóságos tápszer is. 

2-szor. Egy Amerikában végzett vizsgá-
la t kimutatta, hogy egy liter bor a szerve-
zetben (történő elégésnél körülbelül ötszáz-
negyven kalória meleget fejleszt. A bor tehát 
frőt ad, amint azt a néphit már ősidők óta 
tar t ja . 

3-szor. Sabrazés és /Mlarcandier bordeauxi 
professzorok kimutatták, liogy .a bor gyors'an 
rnegöli a vízben levő tífuszt okozó bacilluso-
kat. Viszont Doléris, az. ismert párisi nőgyó-
gyász megfigyelte, hogy egy vakbélgyuladás-
,ban szenvedő családnál a bornemivók meg-
kapták ia bajt, de a borivók nem. 

Negyedszer, ötpdszörf hatodszor . ' » . . . 
Átadjuk .a szót,a köztisztelt antialkoholisták-
nak. Kapjanak hajba, püföljék egy márt, öl-
jék egymást vizes ós boros prédikációkkal. 
Ma mtajd egy pohár pohárka jó bor .mellett 
helyet foglalunk az arany középúton és kéj-
jel szemléljük a végletek dúló csatáját. 

— Lapunk legközelebbi száma a köz-
beeső ünnep miatt szerdán, szokott idő-
ben jelenik meg. 

[!,— Barkóczy báró nyugalomban. Bar-
kóczy Sándor báró, vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri tanácsos, aki éveken át intézte a 
középiskolák ügyeit, beadta nyugdíjaztatása 
iránt való kérvényét, melyet a miniszter el-
fogadott. Barkóczy alapitotta meg a közép-
iskolákban a Mária-kongregációkat, a tanár-
ságot valósággal két pártra osztotta. Most 
telik le vakációja, melynek lejártával nem tér 
vissza többé a hivatalba, hanem nyugdijba 
megy. Vele együtt távozik Racskovics Mi-
hály miniszteri tanácsos is. 

— Nem töltik be Csernoch staliumát. 
Január elsején Csernoch János, az uj herceg-
prímás átvette az esztergomi főegyházme-
gye kormányzását s ezzel megszűnt a kalo-
csai érseki joghatósága. A megüresedett ér-
seki stallumra akadt egész sereg pályázó. 
Csernoch János primási kinevezésével kap-
csolatban több név került kombinációba a 
kalocsai stallumra. Legsűrűbben Glattfelder 
Gyula dr. csanádi püspököt emlegették Cser-
noch utódául. Glattfelder jelöltségét, képessé-
gei és főpapi erényei támogatta. A megürese-
dett stallum egy ideig gazdátlan marad. Nagy 
szükség van rendkívüli jövedelmekre s ezért 
egyideig, talán egy-két évig rendszeresíteni 
kivánja a kormány az interregnumot Kalo-
csán. A kalocsai főkáptalan már gondosko-
dott is arról, hogy az interregnum alatt le-
gyen, aki vezesse az egyház ügyeit. Tegnapi 
ülésén a főkáptalan Kleiner Lajos címzetes 

püspököt választotta káptalani helynökké, 
hogy az egyházmegyét az interregnum alatt 
kormányozza. 

— Uj bárók. A hivatalos lap mai száma 
közli, liogy a király a Herényi-család ma-
gyar bánói méltóságát és .előnevét Lukács 
György helső titkos tanácsos, .kamaráé és ne-
je, született báró Perényi Marjorie kiskora 
gyermekeire, Lukács György, Lukács Miklós 
és Lukács Sándorra dijmente.se,ri akként ru-
házta át, hogy nevezett kiskornak eddigi csa-
ládnevüket a jövőben is változatlanul visel-
jék, a Perényi-család cimerót pedig a .saját 
címerükkel .egyesítve használják. 

— Gyufaadó készül. Az osztrák gyufa-
tröszt már megalakult, a magyar tröszt pe-
dig készül és előreláthatólag még e hóban 
létre is jön. Ezzel kapcsolatban a két állam 
kormánya gyufaadót akar létesíteni, amelyet 
a gyárak szolgáltatnának be az állampénz-
tárnak minden doboz gyufa után. Az uj gyu-
faadó vagy fél vagy 1 fillér lesz dobozonkint. 
Ellehetünk tehát készülve arra, hogy egy do-
boz gyufa ára legalább kétszer annyi lesz, 
mint eddig. 

— Sürgeti a város a leánygimnáziumot. 
Ismeretes Lázár György dr. polgármesternek 
az a terve, amely szerint államsegélylyel 
leánygimnáziumot .akart létesíteni Szegeden. 
A vallás- és közoktaásiigyi .miniszter azon-
ban arra való hivatkozással, hogy Szegeden 
.mindössze tizenöt ilyau leány van, aki gim-
náziumi tanulmányokat végez — szükségte-
lennek tartotta ,egy ilyen intézet felállítását. 
A tanács a kérelmet most ismét ,a .miniszter 
elé akar ja terjeszteni. Ujabb kérelmét a női 
falsőkerekedeLmi iskolában elért eredményre 
alapítja, amely azt bizonyítja, hogy Szegeden 
egy leánygimnáziumnak is volna megfelelő 
számú növendéke, ha létesítenék. Tanulók-
ban nem volna hiány, inert ezek most csak 
azért nem jelentkeznek, mivel nincs külön 
intézet), amölyljpn ők is refndsizejjes ibejjáró 
növendékek lehetnének. A felsőbb leányisko-
la is túlzsúfolt s ez szintén annak a tanúje-
le, hogy felsőbb képzettségre törekvő lányok 
szívesen látogatnák a lánygimnáziiumot. Le-
het, hogy az u j indokok hatása alatt a mi-
niszter is megváltoztatja nézetét. 

— Szegediek Budapesten. A fővárosban 
és környékén nagy számban élő Szegediek-
ből alakult. „Szegediek Köre" minden hónap 
.első .szerdáján esti 8 óra kezdettel a Wurg-
lits-féle vendéglő (Kákóczi-ut 29.) különter-
mében rendszeres családias jellegű összejöve-
teleket tart , melyre az érdeklődők figyelmét 
ezúton is felhívja az egyesület vezetősége. 

— A szentesi Kossuth-szobor. Szentes-
ről jelentik: Mátéffy Ferenc dr. polgármester 
ma átiratban fölkérte az Országos Képzőmű-
vészeti tanácsot, hogy a Kossuth-szoborra 
megállapított szűkebb pályázat munkálatait 
felülbírálja. A Cicatricis dr. elnöklésével mű-
ködő Horváth Mihály szobor-bizottság élénk 
agitációt fejt ki annak érdekében, hogy a kát 
szobor leleplezése egy időben menjen végbe. 

-— Kinevezés. A kereskedelemügyi mi-
niszter Gergely Miksa királyi .inörnököt a 
kőniiiv.es-, kőfaragó- és ácsmesteri .képzettség 
megvizsgálására Szegeden szervezett bizott-
ság tagjává nevezte >ki. 

— Előadások a mérnökegyesületben. 
A szegedi mérnök- és építész egyesületiben 
szombaton este hét órakor Ottovay István 
mérnök ia vasbeton-szerkezetek elméleteiről 
ós gyakorlati alkalmazásáról előadást tartott. 
Ezután Winkler Imre mérnök tartott elő-
adást a vasbeton architektúráiról. 

— Rudolf trónörökös a szabad Magyar-
országról. A Magyar Nemzeli Muzeum — 
mint tudjuk — megvásárolta Jókai Mór ösz-
szes hátrahagyott iratait és annak a rendezé-
sével Sebestyén Gyula dr. muzeum-igazgató-
őrt bizta meg. Sebestyén a minap készült el 
a rendezés munkájával. Az iratok között Ru-


