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dolgában ankétre jöttek össze a közoktatás 
vezetői a kultuszminisztériumban, mire ez év 
tavaszán a város újból fölirt a kultuszmi-
niszterhez, hogy a felsőbb leányiskolák fej-
lesztésével egyidejűleg fejlesszék a szegedi 
felsőbb leányiskolát leánygimnáziummá. Vá-
lasz a minisztertől mindeddig nem érkezett, 
de bizalmas uton tudomása van a város ha-
tóságának arról, hogy Szeged leánygimná-
ziumot kap. Az még persze kérdés, kér-e a 
miniszter a várostól anyagi hozzájárulást, 
vagy sem. 

Minthogy az ügy ilyen stádiumban van, 
a tanács ugy határozott, hogy Turchányi dr. 
indítványának a napirendről való levételét 

fogja kérni a közgyűléstől. 
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h i r e hl 
Szegedi kalendárium. 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet jelentése 
szerint: Az időjárásban lé-
nyeges változás nem vár-
ható. — Sürgöny pro gnózis: 
Változékony, szeles, sok he-
lyütt csapadék. Déli hő-

mérséklet: 17.7 C volt. 
A VÁROSHÁZÁN: délelőtt 10— l-ig fo-

gad 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 
„A bűvös vadász", opera. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 6 órától 
kezdve „Fantomas". Detektivdráma 4 felvo-
násban. 

VASS MOZI: Délután hat órától kezdve 
trónörökös", dráma 3 felvonásban. 
EDISON-MOZGÓ: Délután 6 órától 

kezdve „világihirü, szenzációs kacagtató mű-
sor." 

KORZÓ-Mozi: Este hattól féltizenegyig 
„Quo Vadis?" Regény. 6 felvonásos mozgó-
fénykép. 

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS, a 
kultúrpalotában. Nyitva egész nap. Belépődíj 
40 fillér. 

A Quo Vadis? főpróbája 
— Elismerés Vass Sándor igazgatónak. — 

JSaját tudósítónktól.) Előkelő, meghívott 
közönség előtt tartotta meg ma .délután két 
órakor a Korzó-mozgófényképszinház igazga-
tósága Sienkievicz csodás müvének, .a Quo 
Vadis?-naik főpróbáját. Ott volt .mindenki, a 
kinek állása, foglalkozása vonatkozásban 
v.an az irodalommal, művészettel: újságírók, 
színészek, festők, szobrászok, tanárok. De ott 
láttuk a közönség soraiban azokat is, .akik 
lelkesednek a szépért, a nemesért: a papok, a 
katonatisztek, a bírói kar tagjai közül szá-
mosan, a .rendőrt isztikar majdnem teljes 
számiban^ 

A Quo Vadis? regénynek csodálatos szép-
ségei, sóba .nem múló tökéletes' finomságai 
olyan ragyogóan érvényesültek a filmen, a 
minő tökéletességgel lejátszott mozgófény-
kép fölvételt alig produkált a legújabb tech-
nikai vívmány oknak ez a legifjabb ága. Min-
den szereplő, a felvonuló tömeg minden egyes 
alakja, Néró, Petranius, Ur&us, Lygia,, Vinii-
Ciius, a cselszövő Chiikm, olyan bravúrosan 
játszották meg kétszeresen nehéz szerepüket, 
aminő művészettel színpadon is .alig talál-
kozunk. Különösen izgalmas volt Ursusnak a 
bikával való harca, amelyet úrnőjének meg-
szahaditásáórt vívott. Ezeken kívül Róma 

f égése, a cirkuszban a keresztények irtóztató 
I kínzása, Vimiciusnak önfeláldozó szerelme, 

Caesarnak, a hatalmas amperatormak férfiat-
lansága és kegyetlen cinizmusa ugy magával 
ragadta a főpróba díszes közönségét, hogy fel 
vonások végeztével percekig tartó tapssal kö-
szöntötték Vass .Sándor .igazgatót, aki nagy 
áldozatok árán tette hozzáférhetővé .lelkes 
közönségének a kulturvilágnak ezt .a szenzá-
cióját. 

Az érdeklődés oly magas fokon nyilvá-
nult meg e hatalmas és lebilincselő kép iránt, 
hogy nemcsak a jegyek keltek el napokra elő-
vételiben, hanem vasárnapra a szomszédos köz 
ségek intelligenciái jelentették be részvételü-
ket. A kép további reklamirozása is valóság-
gal fölöslegessé vált, .amennyiben ia Tisza-
szálló nagytermét 'zsúfolásig, sőt a pótszóke-
ket is megtöltő .közönség elvégzi azt, aminek 
a reklám csak gyönge visszhangja lehet. 

— A Máhrer-ügy lecsöndesült. Máhrer 
Gyula szegedi gőzmalomtulajdonos ellen bűn-
vádi följelentést tettek a rendőrségen. Sza-
káll József dr. a biinügyi osztály vezetője, 
több kihallgatást tartott már ebben az ügy-
ben; ugy látszik azonban, hogy a följelentés 
alaptalan, mert a rendőrségen a kihallgatá-
sokát már beszüntették. Folytatása nem is 
lesz. 

— Megkezdődött a berlini ünnepség. 
Berlinből jelentik: Az esküvői ünnepségek 
napjáig a fejedelmi vendégek mindenféle szó-
rakozással töltik idejüket. Az angol királyi 
pár tegnap kiment- a gruinewaldi versenyek-
re, .ahová a német trónörökös pár is elkísér-
te a vendégeket. 'A véletlen ugy akarta, hogy 
az unlovasoik versenyében a trónörökös egy 
if júkori barát ja nyerte el a dijat , amelyet az 
angol királyné személyesen nyújtott- át a 
győztesnek. Délután öt órára György kirá-
lyék Vilmos császár fivéréhez és feleségéhez 
volt hivatalos teára a Kaiseirhof szállodába. 
A hercegi pár, mely ezüstlakodalmát ünnep-
li, e célból tegnap Potsdamból bejött Ber-
linbe. 

— Vészhír a japán császárról. New-
yorkból jelenti a Reuter-ügynökség: Ideér-
kezett .hirek szerint a japán császár meghalt. 
Hivatalos helyről még nem erősítették meg 
ezt a hirt. — Szanfranciszkóból jelentik: Egy 
itteni japán estilap szerint a japán császár 
meghalt. A hir a városban, időző japánok kö-
zött nagy megdöbbenést keltett. Alig tették 
ki azonban a táviratot az ujságvállalat kira-
katába, már másik távirat érkezett, amely 
szerint a mikádó nyugodtan alszik. A Tokió-
ból érkezett legutolsó hírek azt mondják, 
hógy a mikádó tíidőgyuladásban betegedett 
meg és állapota reménytelen. A ba j terjed és 
az orvosok katasztrófától tartanak. Az orvo-
sok a legutolsó konziliumon elhatározták, 
hogy a betegnefe befecskendezéseket adnak, 
hogy életét legalább még néhány napig meg-
hosszabbítsák. A mikádó láza rendkívül ma-
gas. 

— Jubilál a szociáldemokrácia. Félszá-
zados születésnapja volt tegnap a szociálde-
mokráciának. ötven esztendő vél ezelőtt, 1863. 
május 23-án, Lipcsében összejött néhányszáz 
munkás és megalákitiotta az Allgemeiiínier 
Deutscher Arbeiter-Vereint. Az egyesület 
alapszabályait Lassalle Ferdinánd ügyvéd 
dolgozta ki és ő lett az egyesület elnöke is. 
Lasallle óriási tevékenységet fejtet t ki .az egye 
sülét érdiekéiben, amellyel a világ \ legelső 
Önálló munkáspártja megszületett. Ezt az al-
kotást, .amelynek jelentősége világtörténelmi, 
kizárólag Lassalle érdemének tar t ják ,a .szó-
da Idemolkraták. Ebből a szerény egyesüle-
técskébol indult v-ilágihóditó körútra Lassalle 

Ferdinánd tanítása, amelynek ma már mint-
egy 15 .millió bive van a világ minden .részé-
ben. Ezért a szociáldemokrata párt születésé-
nek napjával egyidejűleg ünneplik Kassaiét, 
a magy agitátort is. 

— A földmüvelésügyi miniszter ki-
küldöttje. Holnap délelőtt Langlauf János 
földmivelésügyi miniszteri osztálytanácsos 
.Szegedre érkezik, hogy irésztvegyen a papr.i-
k-atermialés .fokozása érdekében tartandó ér-
tekezleten, amely a polgármester szobájában 
lesz Lázár Györgynek elnöklésével. Az érte-
kezlet tagjai anég Bokor Pál helyettes polgár-
mester, Somogyi Szilveszter dr. főkapitány, 
Csonka Ferenc városi vegyész ós Pick Jenő 
törvényhatósági bizottsági tag. 

— Kinevezés miniszteri biztossá A 
kereskedelemügyi miniszter Szigyártó Albert 
szegedi m. kir. állami felső Ipariskolai ta-
nár t a nagy becskerek i felsőkereskedelmi is-
kolában a folyó évben tartandó .rendes-, pót-
és javító érettségi vizsgálatokhoz miniszteri 
biztossá nevezte kii. 

— Elek Pál kihallgatása körül. Désy 
Zoltán a mai napon a következő beadványt 
intézte a büntetőtörvényszék elnökéhez: 

Tekintetes Királyi Törvényszék! Annak 
igazolására, hogy a súlyos betegség ürügye 
alat t Budapestiről elutazott és a bádeni sza-
natóriumiban kihallgatandó Elek Pá l -beteg-
sége mily súlyos és veszedelmes természetű, 
mellékelten becsatolom, a következő és e hó-
nap 22-ről hozzám érkezett táviratot: 

Désy Zoltán Budapest, Pannónia-szálló.. 
Bá.den I., 1251. 47., 22., 7. Miután köztudo-
más szerint Elek Pál súlyos betegség ói-
mén nem szándékozik megjelenni a főtár-
gyaláson, baráti .kötelességünk tudatni, 
hogy Eleik Pállal e percben találkoztunk az 
ErZhercog Raiiner-Ringen, ahol bot- ós kí-
séret nélkül, szivarozva sétált. Beniezky, 
Bottlik, Hódy, Urmánczy. 

A távirat aláírói Bottlik István, Urmán-
czy Nándor országos képviselők, Beniezky 
Ödön és Hódy Gyula volt országos képvise-
lők, akik .e tényt bármikor eskü alat t haj-
landók igazolni. Kérelmet nem terjesztek elő, 
mert az olyan, a vádlott jogait kijátszó tanú 
ellen a kellő intézkedés megtétele a főtárgya-
ilási elnök és a törvényszék hivatalos köteles-
sége. Tisztelettel Désy Zoltán. 

Budapestről jelentik: Vázsonyi Vilmos 
védő ujabb beadványt adott be és abban eláll 
Elek Pál kihallgatásától, ellenben .kéri báró 
Herzog, Zichy János gróf, Stettina József 
államtitkár kihallgatását. Baloghy törvény-
széki elnök ma délután végzést hozott az 
Elek-ügyben és sürgönyileg közölte a bádeni 
járásbírósággal, hogy Elek Pál .kihallgatásá-
tól a törvényszék is eláll. Tehát Eleket hol-
nap és egyáltalán később se hallgatják ki. 
Bádenből, a szanatórium igazgató-főorvosa 
táviratot küldött a budapesti törvényszékhez 
és közli, hogy Elek Pál nem sétálhat a város-
ban, mivel a szanatóriumban betegen fekszik, 
súlyosabb természetű idegbetegség gyötri, 
fölgyógyulása csak hosszabb idő multával 

' következhetik be. 
Az uj honvédfőparancsnokbeiktatása, 

Nevezetes 'katonai parádé helye volt ma dél-
előtt a budai vár. Ma történt meg ott iá Klo-
bucsár Vilmos helyére kinevezett u j honvéd-
ségi főparancsnoknak, Rohr Ferenc tábor-
noknak a. liivahalbaiktatása. A .katonai mél-
tóságok, közöttük Marenzi gróf adlátus, 
Braun altábornagy, a Disz-téren gyülekeztek, 
ahová aztán zeneszóval fölvonult az első 
honvéd-gyialogezred egy díszszázada. Tabajdi 
ezredes, a honvédfőparaincsnokság vezérkari 
főnöke automobilon elment az u j főparancs-
nokért és elhozta a fogadás helyiére. Megérke-
zésekor a zenekar játszott 'és a főparancsnok 
,ávonult a. tisztelgő század vonala előtt. A fő-
parancsnok aztán bement a parancsnoki épü-
letbe, aliol a tisztikar tisztelgését fogadta, 


