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egyelőre elejtik, de rendeznek egy helyi jel-
legű kisebb tárlatot, amelyen azonban a sze-
gedi festőkön kivül résztvöbetnék mlás vi-
dáki festők is. 

Ezután a tagváltozásokról tett jelentést 
Gyuritza dr. Sajnálatos, — mondotta — bogy 
sokan lépnek ki az egyesületből. Ki lépésű 
ket legutóbb bejelentették: Franki Antal 
Naehtmann János és Solti Pál. Ezzel szem-
ben alapító tagok sorába lépett Visantai 
Kálmán tanár. 

Az ülésen a tisztikar tagjain kiviil a kö-
vetkezők vettek részt: Gaál Emilre dr., Holt-
zer Tivaídar, Obláth Lipót, Orkonyi Ede, 
Papp Gábor, Sebestyén Károly, Szarvady 
Lajos, Vajda Sándor és Zonibori Antal. 

H S R E 

Szegedi kalendárium. 
Szombat 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 
szerint: Lényegtelen hő 
változás és elvétve eső. — 
Sürgöny prognózis: Enyhe, 
elvétve csapadék. Déli hő 
mérséklet: 11A C fok volt. 

A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10—l-ig fo-
gad a polgármester, a főkapitány pedig 
11—1-i.g. 

A KÖZKÓRHAZRAN: A beteg látoga 
tósi idő délután 1—3-ig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este 8 órakor 
„Gasparona", operett, 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 3 órától 
kezdve „Zigomár" a hires detektív dráma 3 
felvonásban, 

VASS MOZI: Délután hat órától kezdve 
„Lames Patterson a detektív", dráma 3 felvo-
násban. 

APOLLÓ-MOZGÓ: Délután hattól este 
fél 11-ig „A végzet utjai", dráma. 3 felvonás-
ban. 

KORZÓ-MOZI: Délután öt órától kezdve 
„Halál Sevillában", dráma 5 felvonásban. 

EDISON-MOZGÓ: Délután öt órától 
kezdve „Zigomár" detektív dráma I. és II. ré-
sze. 

A kártyás dzsentri halála. 
(Saját tudósitónktól.) Kínos megdöbbe-

néssel beszélnek Nagyváradon ifij. Füzessy 
Lajos dobozi földbirtokos öngyilkosságáról, a 
ki mintegy tíz nappal ezelőtt, -egészen titok-
zatos módion vált -meg az élettől. Egy viha-
ros éjszaka után érkezett háza Váradról az 
ősi kúriára, lehangoltan és feldúlva, de senki 
sem merte megkérdezni, mi <a baja? A fiatal 
dzsentri alig volt otthon egy félóráig, az is-
tállóba ment, kiivezette a legkedvesebb lo-
vát és lelőtte. 

— Ha én nem lovagolok rajta többet, — 
mondotta 'keserűen — más se lovagoljon. 

A fiatalember szüleit megdöbbentette ez 
a kijelentés, de egyelőre nem faggat ták a fiu-
kat. Vártáik, miig kissé lecsillapodik. A követ-
kező óráiban aztán megtörtént a tragédia. 
Füzesisy Lajos a kertiben mellének fordította 
vadászfegyverét. A golyó a szivébe fúródott 
és .azonnal végzett v-ele. A szerencsétlenség 
ökát hiába találgatták, az ön,gyilkos semmi-
lyen fölvilágosító irást nem hagyott -hátra. 
Eleinte az látszott az öngyilkosság okául, 
hogy a fiatal földbirtokos menyasszonya, egy 
nagyváradi urileány pár héttel a vértes eset 
előtt visszaküldte a jegygyűrűt. Tegnap 
azonban megtalálták az öngyilkos levelét, a 
mely beszámol az igazi okról. A kártya ker-

gette a halálba a fiatalembert. A levél egyi-
ke a legszomorúbb Írásoknak, amiket elkese-
redett öngyilkosok valaha megfogalmaztak. 
Belevilágit a viidé-ki kaszinók játék-mélysé-
geibe. A levél, melyet anyjához irt a balál-
ba indiuló fi,u, a következő: 

Kedves jó anyám! Nem én vagyok a 
bűnös, hanem az a társaság, melynek 
anyám az öléibe dobott azzal, bogy mindig 
kifizette kárTyaadósságaimat. Nem szórok 
átkot senkire, anyámat talán jobban imá-
dom most, mint valaha, de az én átkom 
nélkül is boldogtalan lesz az az ember, aki 
kihasználva könnyelműségemet, a halálba 
kergetett, Ez az ember F. Béla, a'ki ma éj-
jel huszonnégyezer koronát elnyert tőlem 
Váraidon és bár tudta, hogy mindig kifi-
zettem kiár ty aa-dóssága i mat huszonnégy 
órán belül, most nem engedett három napi 
haladékot, Adtam neki egy irást, melyben 
becsületszavamra fogadtam, hogy huszon-
négy órán belül fizetek, de érzem, liogy 
most nincs rá eshetőség, hogy fizetni tud-
jak, sem én, sem anyáim. Becsületszavamat 
pedig nem engedem, inkább meghalok, 
Kérem anyámat, fizesse ki neki, mihelyst 
teheti. Máskülönben is két napig kínozott 
ez az ember s direkt tudtam, hogy arra uta-
zik, hogy a vagyonom is a kezébe kerüljön, 
Én nem vágyóik bűnös, nem tudtam .szenve-
délyeimet legyőzni. 

Nagyváraidon megdöbbenve beszélnek 
a dologról, de azért siető izgalommal kár-
tyáznak 'tovább. Pedig most, a szomorú gaz-
dasági viszonyok közepette nehéz a kúrtya-
adóssá-gokat huszonnégy óra alatt előterem-
teni. Sebaj, egy-két revolvergolyóra való 
mindig marad a kifosztott áldozatnál. 

— A Szegedi Kaszinó beszámolója. 
Vasárnap tart ja meg évi rendes közgyűlését 
a Szegedi Kaszinó, a város legrégibb társa-
dalmi egyesülése. A -meghívókat most kül-
döttek szét az évi számadások kapcsán, a 
-melyekből Ikitiinik, hogy a z egyesületnek 
50.272 -korona 15 fillérnyi vagyona van, költ-
ségvetése 18.728 koronáról szól. Nyolc ala-
pitó, 252 rendes, 43 résztvevő és 8 vidéki tag-
ja van, ezenkívül tagjai közé sorolja az ösz-
szes helybeli tisztikarokat. A vasárnapi -köz-
gyűlésen az elnöki beszámolót Lázár György 
dr. fogja mondani. A közgyűlésen 13 rendes 
választmányi tagot választanak. 

—• A király szobra. Királyhalmán az 
iskola mellett -az árvíz emlékére szobrot 
emelt a város a királynak. A régi bronz-
szobrot, -amely megcsonkult, most ia mú-
zeumban helyezik el. Az uj szobrot még eb-
ben a hónapban fölállítják. , 

— Az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesülés tájékoztató értesítést küldött a sze-
gedi kerület elnökségéhez, hogy az idei mun-
kásbiztositó pénztári választásoknál ismét a 
Gyáriparosok Országos Szövetségével és a 
hozzájuk csatlakozott ipari egyesületekkel 
együttesen fog eljárni. Eleinte ugy volt, hogy 
az összes munkaadó és főnökegyesületek, 
köztük az Országos Iparegyesület és az Épí-
tőiparosok Országos Szövetsége is egyönte-
tűen fognak föllépni. Minthogy -azonban ezen 
együttműködés alapfeltételei iránt megegye-
zés -nem jött létre, az OMKE ismét h Gyár-
iparosok Országos Szövetségével kapcso-
latban kíván a választásokon részt venni. — 
A tárgyalások folyamata alatt szétküldetett 
egy körlevél, melyet az OMKE is aláírásával 
ellátott. Tdkin-tettel -arra, hogy a megállapo-
dások nem jöttek létre, ezen körlevél is ha-
tályát veszti és igy figyelmezteti az OMKE 
szegedi kerületét, hogy a Gyáriparosok Or-
szágos Szövetségével együtt -fogja -megálla-
pítani a jelöltek neveit és -a választásakon va-
ó részvétel módozatait, melyekről a kerüle-
et kellő időben értesíteni fogja. 

— Segély a képzőművészeti egyesü-
etnek. A szegedi képzőművészeti egyesület 
az idén is rendez tavaszi tárlatot. Éppen 
ezért -arra kéri a tanácsot, hogy erre a -célra 
engedje át a kultúrpalota dísztermét és utal-
ja ki részére -a szokásos kétezer korona se-

1 gélyt. A tanács a kérelmet minden valószí-
nűség szerint teljesíteni fogja. 

— Egyházmegyei közgyűlés. Szentesről 
jelentik: A békés-bánáti református egyház-
megye 8-án t a r t j a először Szentesen egyház-
megyei közgyűlését Ez alkalommal iktat ják 
be Futó Zoltán lelkészt egyházmegyei fő-
aspereissé, Fekete Márton udvari tanácsos, 
országgyűlési képviselőt egyházmegyei fő-
gondnokká választották. A gyűlésen 51 kikül-, 
dött vesz részt. Ott lesznek még Rartóky Jó-
zsef föklmivelésügyi államtitkár, Kovács Se-
bestyén Aladár műegyetemi tanár, egyház-
megyei tanácsbirák, Szabolcska Mihály köl-
tő, temesvári lelkész és még többen. A gyű-
lést a városháza közgyűlési termében tar t ják 
meg. 

— A szegedi zsidó nőegyesület csütör-
tökön tartotta özvegy Pollók La-josmé -alel-
nök vezetése molett szokásos: évi bes-z-ámolő 
közgyűlését. Elparentálta a közgyűlés a kö-
zelmúltban elhalt. Czinner József Ignácn-é 
egyleti tagot. Tudomásul vette' a közgyűlés 
-az előljáró-ság ált-al .előterjesztett 1912. évi 
j elöntést, zárszámadást, vagyonkimutatást 
és megadta az elöljáróságnak az 1912. évi va-
gyonkezelésre nézve a felmentvényt. Az 1912. 
évi költség-előirányzat megállapítása után 
megválasztotta a közgyűlés a választmányi 
tagok között őzv-egy Várnay Lipótné elhuny-
tával .beállott, üres helyre választmányi tagul 
özvegy Arany Károlynét és a számvizsgáló 
bizottsági tagok közé dr. Schreiber Fülöpnét. 

— Győzelmes sztrájk. Nincs egyetlen 
társadalmi réteg, melynek annyira szüksége 
lenne a szervezkedésiben ós szaliidáritásiban 
.rejlő erőre, mint a magántisztviselők osztá-
lyának. Intelligens, képzett, öntudatos em-
bereik feje felett állandóan ott lóg a bizony-
talanság Damokles kardja. Eddig, ha vala-
mi követelésük támadt, ha mozgalmat indi-
tottak val-amely érdekük javitása végett, tel-
jesen ki voltak szolgáltatva munkaadójuk ké-
nye-kedvének. De nemrégiben gigászi erőbe 
kapott ez a friss inunkássereg. Felismerte 
azt -az -erőt, mely s-zétiszórt soraiban sz uny -
nyad. Kitűzték a szervezkedés lobogóját s 
megcsinálták a Magántisztviselők és Keres-
kedelmi Alk-almaz-ott-ak Országos Sz-övetségét, 
amely h-atalimas s-zószólója. lett tagjai érde-
kei n-eik. Azóta egymásután a ra t j a az egyesü-
let a legfényesebb sikereket. A napokban a 
komárclmi Fried Kálmán és fia fakereskedel-
mi vállalat tisztviselői indítottak bérjavitáisi 
mozgalmat. A cég eleinte hallani sem akart 
a követelés teljiesitéséről. Az elutasító vá-
laszra sztrájkba léptek a tisztviselők. A ko-
máromi -alk-almaz-ott-ak, legteljesebb szolida-
ritást vállaltak társaikka-l s a cég kénytelen 
volt teljesíteni hivatalnokai kívánságát. A 
diadalmas sztrájk n-agy örömet k-eltett a ko-
márjemi magántisztviselők körélje-n és ez 
ujabb impulzust ad további -hatalmas szer-
vezkedésüknek. 

— Házasság. Erdélyi Jenő dr orvos va-
sárnap délelőtt tiz órakor köt házasságot 
Lengyel Vilmáival, Lengyel Lajos bútor-
gyáros leányával. 

— Reformálják a Műcsarnok zsűrijét. 
Budapesti munkatársunk i r ja : A Műcsarnok-
ban sokszor a kiállítás önmagában is bot-
rányt jelent, de idén külön botrányok is te-
tézték a tavaszi kiállítást. A neim épen épü-
letes események végre -elhatározásra ,bírták 
a Képzőművészeti Társulat választmányát és 
a legközelebbi közgyűlésnek a biráló bizott-
ság, a zsűri reformját fogja ajánlani. A Tár-
sulat választmányának t-egnapi ülése beha-
tóan t-árgyalt-a az igazgatóságnak az alapsza-
bály-cik módosítására készített tervezetét, a 
mellyel a Társulat a művészek -harmonikus 
összműködésének az előmozdítását célozza és 
amelyben a z-süri választásának a rendszerét 
minden kívánalomnak megfelelően reformál-
ja és egyben reformálja a választmányt is. 
A módosítások fölött élénk eszmecsere fejlő-
dött ki, amelyben résztvettek: Forsiter Gyula 
báró alelnök, Wagner Géza dr. igazgató, Ró-
na József, a Képzőművészek Egyesületének 
elnöke, Bálint Zoltán építőművész, Kohmer 
Adolf dr. báró és Teles Ede szobrászművész. 
A választmány az eszmecsere után elhatároz-


