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H Í R E K 

Szegedi kalendárium. 
VÉGE A FARSANGNAK. 
Holnap, húshagyó kedden 
vége a farsangnak. Mór 
ma halódott a valaha vi-
dám, pajzán öreg karnevál. 
Kérdi az olvasó: hát volt 
egyáltalában farsang? 

Nem volt. Az idén a keserűségbe fúlt a vi-
dámság, mámor helyett savanyúság vonult 
végig januárius ha ván, Bohó karneválnak le-
csapta csörgő sipkáját fejével együtt a pén-
zetlenség. Se dohány, se jókedv. Az idén ezért 
nem éreztük perzselő herét és rózsás mámo-
rát a farsangi időnek. A húshagyó kedd te-
hát semmi ujat nem hoz. A hust elhagytuk 
régen, még a mull húshagyó kedden. Nem, 
siratjuk tehát a farsangot. Béke poraira. 
Nincs miért hamut hinteni fejünkre. 

II)ÖJARÁS: A meteorológiai intézet je-
lenti: Még változékony idő várható, sok he-
lyen csapadékkal és lényegtelen hő változás-
sal. Sürgönyprognózis: Változékony, sok he-
lyütt csapadék, enyhe. Déli hőmérséklet — 
5 C volt Szegeden, 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-
gna a polgármester, a főkapitány pedig 
11—l-ig. 

A KÖZKÓRHAZBAN: A beteg látoga-
tási idő délután 1—3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
„Faun", vigjáték, 

URANIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától 
kezdve „A társadalom oszlopai." Dráma. 

VASS-MOZI, délután hat órától 
kezdve „Az utolsó kívánság", dráma 3 felvo-
násban. ! % 

APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este 
fél 11-ig „Vigyázz a nőre!" Feydeau vígjátéka, 
nyomán 3 felvonásban. 

A kereskedők egyesületének 
választmányi ülése. 

(Saját tudósítónktól.) A Szegedi Keres-
kedők Egyesülete vasárnap délután fölötte 
látogatott választmányi ülést tartott, ame-
lyen több, az egyesület föllendülését célzó 
indítványt tárgyaltak le és ia február 16-án 
tartandó rendes évi közgyűlést készítették 
elő. A választmány tanácskozásait Lövész 
Antal elnök vezette, aki nagy helyeslések és 
elismerések közepette terjesztette elő, hogy 
az egyesület megerősítését célzó akció ered-
ményekép két hét alatt 30 uj tag jelentkezett 
az egyesületbe való fölvételre. 

Az egyesület az önhibájukon kiviül tönk-
rement kereskedők támogatására eddig is 
,tartott fönn segélyalapot és imost szélesebb 
keretekben indított akciót, hogy ezt a segély-
ia;lapot minél impozánsatob tőkévé emelje. 

Segélyalapjának gyarapítása céljából kére-
lemmel fordult az egyesület a városhoz. A 
nagy körültekintéssel megkezdett akciónak 
egyébként már is mutatkoznak örvendetes 
eredményei. 

Beszámolt a tisztikar annak az estnek 
anyagi sikeréről, amelyet a Tisza-szálló 
nagytermében rendezett az egyesület. El-
határozta a választmány, hogy.az egyesület 
helyiségében még ezen a télen három fölol-
vasást rendez és azok tartására meghívja 
Domokos László dr.-t, Hollós József dr.-t és 
Lakos Somát. Legközelebb, március 2-án 
Lakos felsőkereskedelmi iskolai tanár fog 
előadást tartani egy, a kereskedőket 'érdeklő 
.szakkérdésről. 

Az évi rendes közgyűlést február 16-ra 
fűzték ki. 

— Széchenyi-lakoma. A Nemzeti Ka-
szinó, gróf Széchenyi Béla elnöklésével, va-
sárnap délután félihat órakor folytatta a múlt 
hét vasárnapján megkezdett közgyűlését. A 
közgyűlés után átvonulták a díszterembe, a 
hagyományos lakomát tartották meg. Teleki 
Pál gróf, kezében a Széchenyi-serleggel, 
nagyszabású emlékbeszédet .mondott, amely-
ben gyönyörű szavakkal jellemezte Széche-
nyi István halhatatlan érdemeit. A lakomán 
részt vett Tisza Is tván gróf is, aki Edelsheim 
Gyulai Lipót gróf mellett ült. Ott voltak to-
vábbá Andrássy Gyula gróf és Apponyi Al-
bert gróf is. 

— Sakkhúzás Roosevelt ellen. Washing-
ton ból jelentik: A szenátus kétharmad több-
séggel elfogadott egy határozati javaslatot, 
mely szerint az elnök hivatalbeli éveinek szá-
mát hat évre emeli fel és kizárja az elnök 
újból való megválasztását. A vita folyamán 
rámutat tak arra, hogy ez az intézkedés Roo-
seveltnek esetleges harmadik elnöksége ellen 
irányul. A határozati javaslat most a kép-
viselőház elé kerül. 

— A daloskör jubileuma. Negyven éves 
jubileumát ünnepli meg kedden a Szegedi 
Daloskör. Ebből az alkatomból a Kass-vigadó 
összes termetben datestélyt rendeznek, ame-
lyet társasvacsora, ma jd bál követ. A dalos-
kör vasárnap tartotta a városi zenedében 40-
ik rendes közgyűlését, amelyen Jedlicskn 
Béla dr.-t választotta egyhangúlag elnökévé. 
Tiszteletbeli elnök lett Meák Gyula, alelnök 
Mayer Márton, ügyész Tóth Imre dr., tit-
kár Szekerke Lajos dr., I. jegyző Sántha 
László, II. jegyző Sándor Antal, pénztáros 
Kertész Sándor, ellenőr Szemmáry József, 
karnagy König Péter, másodkarnagy Or-
szág József, háznagy Kovács Sándor. Vá-
lasztott ezenkívül a közgyűlés 24 választmá-
nyi tagot. Bejelentette az elnök, hogy az or-
szágos dalosversenyen a Törley pezsgőgyáros 
áltat fölajánlott serleget a keddi jubileumi 
dalestélyen avatják föl. Végül kimondták, 
hogy a keddi dalestélyen a negyven éven át 
nyert dijakat kiállítja, hogy igy a közönség 
is tudomást szerezhessen arról, miként .felelt 
meg hivatásának eddig a daloskör. Az orszá-
gos dalosszövetség plakettet küldött a jubi-
leumra ós a legszivélyesebben üdvözli a 40 
éve működő szegedi Daloskört. 

— Iskolai ünnep a városi főgimnázi-
umban. Kitűnően sikerült és kegyeletes volt 
az az ünnepség, amit vasárnap 'délelőtt ren-
dezett a városi főgimnázium tanulóifjúsága. 
Ekkor ünnepelte Kalazanzai szent Józsefnek, 
a kegyestanitórend alapítójának emlékét. Az 
ünnepségen Sebes Ferenc tanár mondott em-
lékbeszédet. Az .ifjúsági ének- és zenekaron 
kívül tanulók szerepeltek előadásaikkal az is-
kolai ünnepen, amelyen a szülők nagy szám-
mal jelentek meg. 

— A zsidó népiskola. A szegedi zsidó 
népiskola menyezete napokkal ezelőtt reggel 
leszakadt. Szerencsére még nem voltak fiuk 
az iskolában. A városi mérnökség hatósági 
szemlén megállapította, hogy tüzetesebb ja-
vításokra van szükség ós hogy a leszakadást 
anyaghiba idézte elő. A használat,hói négy 
tantermet k i kellett vonni, minek 'következté-
ben az iskolaszék a tanfelügyelőség engedé-
lyével a taní tás u j (beosztásáról volt kényte-
len gondoskodni. Erről a következő hivatalos 
irást kaptuk: 

A szegedi zsidó hitközség elöljárósága 
ezúton hozza a szülőiknek tudomására, liogy 
a népiskola épületén szükségessé vált javitá-
si mukálatok miatt, a második fiúosztályban 
és az első és második leányosztályban a taní-
tások délutánonként 2—5 óráig, a többi osztá-

lyokban pedig az eddigi délelőtti órákban, az 
iskolaépület u jabb részében tartatnak meg. 

Az aggódó szülők szempontjából az .az 
egyedül fontos, liogy bajtól nem kell tartani 
és igy gyermekeiket minden félelem nélkül 
küldhetik az iskolába. 

— Uj ügyvéd. Fajka Lajos dr. a buda-
pesti ügyvéd vizsgáló bizottság előtt sikerrel 
vizsgázott. Az u j ügyvéd Szegeden telepszik 
le. 

— Népszerű műszaki előadás, A mér-
nökegyesület szegedi osztálya vasárnap tar-
tott ismét népszerű műszaki előadást. Az 
előadás tá rgya: „A gőzgép története" volt me-
lyet Clementis László gépészmérnök, felső-
ipariskolai tanár nagyszámú ós intelligens 
közönség előtt tartott a városháza közgyű-
lési termében. Bemutatta a gőzgépet, alapel-
vétől egészen a mai legmodernebb gépekig, 
melyek ugy a gyárakban, mint hajókon szé-
leskörű alkalmazást találnak. Az előadás ér-
dekességét nagyban fokozták a gyönyörű ve-
tített képek, melyeken alkalmunk volb mind-
azt látni, ami a gőzgép tökéletesedése folya-
mán, annak első szerkesztőjétől Ja.mos Watt-
tó! ,a modern gépekig fejlődött és tökéletese-
dett és lehetővé tette, hogy a gőzpég ma min-
denütt kiszorította ,az emberi munkát, s igy 
felszabadította a szolgai munkák alól. A kö-
zönség az előadást hosszasam tapsolta. 

— Házasság. Komis Béla dr. ügyvéd és 
Mészáros Jolán házasságéit kötöttek. (Min-
den külön értesítés helyett.) 

— Leszállani! Lassankint rendezik az 
aviatikában ,a. határkezdést is. Pétervárról 
igy ma azt jelenti égy távirat, hogy az orosz 
batár megállóhelyet jelent tegnap óta a kül-
földi aviatiknstík számára. Mihelyt átrepül-
nek a batáron, le kell szállniok a legújabb 
liatározmiányok értelmében. 

^"Deák emlékezete. Fogel Ede nagy-
iparos, a Deák Ferenc i f júsági egyesület el-
nöke vasárnap délután Deák Ferencről tar-
tott fölolvasást az egyesület hivatalos helyi-
ségében. Szép közönség töltötte meg a ter-
met s az élvezetes, tanulságos előadást sürün 
szakított a meg az elismerés és tetszés kifeje-
zése. 

— Nyugat. A Nyugat, Ignotus, Ady En-
dre ós Fenyő Miksa szerkesztésében megje-
lenő szépirodalmi folyóirat február 1-i 3-ik 
száma a íkövetkező igen érdekes tartalommal 
jelent meg: Ady .Endre: Levelek Madame 
Preteritehöz (Novella). Rozványi Vilmos: 
Tedd a köveiket kenyerekké (Vers). Laczkó 
Géza: Német maszlag, török áfium (Regény 
III.) Babits Mihály: Dráma. Elek Ar túr : La-
la néném (Novella). Lengyel 'Géza: Kis házak 
között (Regény III.) Schöpflin Aladár: A 
magyar kritika. Berény Róbert^ A Nemzeti 
iSzalónbeli képekről. Lengyel Géza: Az u j 
Nemzeti Szinház. Szép Ernő: Egy magános 
éjszakai csavargás kimerítő leírása. Ignotus: 
A politika mögül. Braun Róbert: Községi 
üzemek. Ady Endre: Verseik. Külön mellék-
let: Márffy Ödön rajza. Figyelő: Ignotus: 
Szomory Dezső: Bella. Schöpflin Aladár: Tö-
mörkény István a színpadán. Bárdor Ar tú r : 
iMoissi. Bálint Aladár: Az Operaház u j Hoff-
rnannja. A Müvészház palota,felavató kiállí-
tása. Két bécsi művész a Könyves Kálmán 
szalonjában. Balázs Béla: Feleky Géza első 
könyve. Feleky Géza: Les amis de Budapest, 
Dr. Ybl Erv in : Bevezetés a biologiai eszté-
tikába. Moskovitz Iván: Jegybankpolitika. 
A Nyugat hírei. Főmunkatársak: Ambrus 
Zoltán, Babits Mihály, Halász Imre, Móricz 
Zsigmond, Osvát Ernő, Schöpflin Aladár. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, X., 
Lónyay-utea 18. Előfizetési ára : Egy évre 24 
'korona, félévre 12 korona, egyes szám 1 'ko-
rona 20 fillér. Megjelenik minden hónap 1-én 
és 16-án. Szegeden megrendelhető Várnay L. 
könyvkereskedésében. 

— Szabadgondolat. A „Szabadgondolat" 
február havi száma rendkívül változatos tar-
talommal jelent meg. Kernstock Károly Tör-


