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magyaros vendégszeretettel fogadták. ,A ven-
dégek éjjel utaztak el az Áldana felé élénk 
és gazdag ,impresszióktól eltelten. Megemlít-
jük, Ihogy Szagod svéd vendégeit Baranyai 
Zoltán (kalauzolta. 

— Mit tesz a tanács a szegedi művé-
széit érdekében ? A kérdésre könnyű a fele-
let: — Semmit. A művészet mindig^jnostoha, 
gyermeke volt ennek a városnak. Valahány-
szor művészek kérnek valamit, hogy produ-
kálhassanak, a tanács érthetetlen okból a 
legridegebb elzárkózás álláspontjára helyez-
kedik, vagy csak annyit ad, amire azt szok-
ták mondani, nesze semmi fogd meg jól. Igy 
megy a müvészetpártolás nálunk. Legutóbb 
Vigh Ferenc, a szegedi szobrászművész, a 
ki tehetségének már több sikerült szoborral 
bizonyságát adta, Magyar Gábor szobrát is 
ő csinálja, Újszegeden, az Aranka-utcában, 
telket kért a várostól. Kifejezte beadványá-
ban, hogy amennyiben a város a területet 
nem engedné át ingyen, hajlandó érte mini-
mális összeget fizetni. A tanács ifölbecsültet-
te a telek értékét, amelyet a mérnökség 8800 
koronában állapított meg. A tanács ma dél-
előtt tartott ülésén ugy határozott, hogy haj-
landó átengedni, ha Vigh Ferenc kötelezi ma-
gát, hogy a vételárat husz évig évi 400 koro-
nás részletekben fizeti. Amennyiben a telket 
értékesítené, joga volna a városnak egyszer-
re követelni az egész vételárat. Ebben az 
irányban akar javaslatot fenni a tanács a 
közgyűlésnek. Világos, hogy a tanács rideg 
üzleti alapokra helyezkedett, holott Vigh Fe-
renc kérelménél a méltányosságnak kellett 
volna helyt adni. Elvégre a szóbanforgó te-
lek Újszegednek egy elhagyott részén fek-
szik, ahol igazán, csak műteremnek alkalmas 
s a város nem veszítene vele még akkor sem, 
ha ingyen engedné át. A város háztartásá-
ban elvégre alamizsnát jelent az a kicsi te-
lek, vagy parlagon heverő semmiség, — vi-
szont ezzel egy müvész-páron tudnának se-
gíteni s igy Szeged város művészeti életének 
hoznának áldozatot. Még egyet. Itt volna már 
az ideje, hogy ne gyűlölttel illessék már a 
szegedi és az innen elszármazott művészek 
Szeged város tanácsát s igy a várost, amiért ' 
nem törődik se velük, se az igazi művészet-
tel! 

— Némethy Károly kitüntetése. A hi-
vatalos lap holnapi száma a következő iklrályi 
kézi iratot fogja fcözöLni: 

Személyem körüli magyar miniszterem 
előterjesztésére Némethy Károly dr. bel-
ügyminisztériumi államtitkárnaík rendkí-
vüli és .kitűnő szolgálatai elismeréséül 
Ferenc József-rendem nagykeresztjét ado-
mányozom. Bécsiben, 1913. junius 19. Ferenc 
József s. k., Burián István báró s. k. 

E szokatlanul inagy kitüntetésre (mert 
államtitkároknak nem adnak inagyikeresztet), 
Némethy nemcsak hosszú és kitűnő közszol-
gálatával szerzett érdemeiket, hanem a 'válasz-
tój.ogi reform előkészítésével is. Ennék a hót 
esztendeig tartó óriási munkának terhe jó-
i-észben az ő vállára nehezedett. A király te-
hát .rendkivül nagy munkáért jarttatatt rend-
kívüli elismerést. 

— Magyar tudós diadala. Párisból 
jelentik: A Société Francaise de Physique 
tegnap ülésén nagy diadalt aratott egy ma-
gyar föltaláló: dr. Szilárd Béla, aki évekig 
volt Cilire asszony laboratóriumának az asz-
szisztense. Szilárd Béla egy uj elektrométeri 
mutatott be, amelyet az ő utasításai szerint a 
párisi óraiskola növendékei készítettek. A 
zseniális fiatal magyar tudós találmányának 
az a szembeszökő előnye, hogy a legkisebb 
elektromosságot is képes fölfogni és lemérni. 
A levegőben levő elektromosságot is megérzi 
az apparátus, mellyel föl lehet mérni min-
den áramot. A francia fizikusok nagy elisme-
réssel fogadták a magyar találmányt. 

— Uj zongoratanárnő Szegeden. Még 
élénk .emlékezetéten él .a szegedi haugver-
senylátcigató .közönségnek Váczi Ilonka, akii 
művészi zongorajátékával! már a szegedi vá-
rosi zeneiskolában, amelynek kitűnő növen-
déke vcilit, Viailósáiggail kivállt .tanulótársai kö-
zül .jeles kvalitásaival és aki inem egyszer 
gyönyörködtette virtuóz játékával a Tiaza-
saállló hangversenytermében is a publikumot. 
A fővárosban, .ahol egyhangú elismeréssel 
méltányolta a sajtó koneertbeli előadásait, 
szorgalmasan elvégezte a legfelsőbb tanfo-
lyamokat s oklevelét megszerezve hazajött 
Szegedre, ahol a zongaratanitás terén meg-
kezdi működését. Letelepedése érthető örömet 
.kelt a .nemesebb muzsikáiig gyönyörűségeket 
élvezni szerető körökben. 

— 12 akasztófa. Konstantinápolyból je-
lentik: A kormány programjáról szóló félhi-
vatalos közlés szerint a kabinet el van hatá-
rozva, hogy Mahmud Sefket pasa bel- és kül-
politikáját 'hiven (folytatja. Igyekezni fog rö-
videsen és véglegesen az érdekelt 'félek ja-
vára rendezni Törökország és a különböző 
hatalmak között függőben levő kérdéseket. 
Ebben számit a hatalmak által megígért 
anyagi és erkölcsi támogatásra. — A szul-
tán a haditörvényszék tizenkét rendbeli halá-
los ítéletet, Damad Szalih elítélésével együtt, 
megerősitátte. Az Ítéletet már végrehajtot-
ták. 

— Félmillió páholybérletre. Színház 
társaságban arról folyt ,a szó, hogy 'ki költ 
Budapesten legtöbbet színházra? A kérdésire 
igy általánosságban természetesen az a vá-
lasz, hogy Budapesten az állam költ legtöbbet 
színházra, inert hiszen senkinek sem (kerüli 
annyiba .a színház, mint amennyit az állam-
kasszából kap évenként az Operaház és a 
Nemzeti Színház. A kérdés azonban .nem az 
ilyen természetű színházi kiadásra vonatko-
zott, hanem arra, hogy melyik budapesti szín-
házlátogató költ legtöbbet színházra. És a 
társaság egyik tagja — az egyik .állami szín-
ház tisztviselője — megállapította, boigy 
Budapesten Széchenyi István gróf koronaőr 
költ legtöbbet színházra. A nemes gróf állan-
dó páholybérlője mind a Nemzeti Színháznak, 
mind az Operaháznak; az Operaházban 1884. 
óta .bérel, .a Nemzeti Színházban még régeb-
ben. Pontosan kiszámították, hogy eddig 
mennyit (fizetett Széchenyi Béla gróf a két 
páhdybórlietért és kitűnt, hogy kerek fél-
millió koronát. Ennél többet igazán egy bu-
dapesti színházlátogató sem költ színházra. 

— Huszár János dr, halála. Haszár 
János dr. szegedi gyakorló ügyvéd hétfőn 
délután szatymazi nyaralójában meghalt. Ha-

•lála széles körben mély részvétet keltett. Hu-
szár János 46 éves volt. Husz éve ügyvéd 
Szegeden. Holttestét Szegedre hozzák s szer-
dán délután temetik a belvárosi temető hul-
laházából. Feleségén kivül előkelő rokonsá-
ga gyászolja. 

— Mennyit jövedelmez a repülés ? 
Bécsből jelentik: Az aszperni nemzetközi re-
pülőverseny tegnap véget ért. Az utolsó ver-
senynapon a király .is megjelent és nagy 

érdeklődéssel nézte a pilóták versenyzését. 
A versenyen a IMagyar Aero-fclub is képvisel-
tette .magát nagyobb küldöttséggel, amelyet 
Edelshehn-Gyulay Lipót gróf vezetett, A ver-
seny napjain a következő aviatiikusok .nyer-
tek dijakat-: Perreion 31.000, Oarrot 18.900, 
Ilner 18.500, Zablatnik 10,000, Audemair 8500, 
Chavillard 5500, Bielovueic 5200, Batiat 5000, 
Hold 4500, Petard 4000, Bregie 3500, Stanger 
1500, Wi.ed.er .1500, Molta 1200 és Kainitz 500 
koronát, A női aviatikusok közül a két hölgy-
dijat, összesen 500 koronát, Pálliers kisasz-
szony kapta. 

— Hazaáruló román százados. Buka-
restből jelentik: Két hónappal ezelőtt nagy 
feltűnést keltett Golieszku tüzérszázados le-
tartóztatása, akiről kitűnt, hogy pénzért fon-
tos katonai titkokat árult el Oroszországnak. 
A letartóztatás azért is kinos feltűnést kel-
tett, mert Golieszku egyik bizalmas embere 
volt az egész királyi családnak s nemcsak a 
trónörököspár legszűkebb családi körébe volt 
bejáratos, hanem maga a 'király is sürün lát-
ta magánál s legmesszebbmenő személyes bi-
zalmával tüntette ki. A vizsgálatot a kapitány 
ügyében most fejezték be s a tanuk vallomá-
sa, válamint a nagyszámú írásbeli bizonyí-
tékok alapján kétségtelenül megállapították a 
kapitány bűnösségét. Golieszkut hazaárulás 
miatt fogják felelősségre vonni s a végtár-
gyalást, amely iránt egész Romániában iz-
gatott érdeklődés nyilvánul, már a legköze-
lebbi napokban megtartják. 

— Feltalálták a magyarellenes itókát. 
Szakolcán, ebben a kis határszéli városká-
ban, melyről micsak annyit tudunk, hogy ott 
lakik Juhász Gyula, hát ebben a Szakolca 
községecskében fanatikus magyar gyűlölettől 
izzó emberek ismét elvetették a nemzetiségi 
izgáids csóváját. Egyideig cisend honolt a 
berkeken, pihentek az agitátorok fegyverei. 
Mióta a felvidéki pici várost megszállták a 
határrendőrség emberei, nyugodt és békés-
hajlamu intervallum következett. A pánszláv 
kolomposok moccanni se mertek. Legfeljebb 
titokban ápolták eszményüket, a cseh-tót ba-
rátság kultuszát. A látszólagos nyugalom 
azért tartott olyan sokáig, mert a fővezér, 
Blahó Pál egy kis pénzszerzési körúton járt 
Amerikában. De a napokban hazajött az uj 
világból és élső dolga az volt, hogy a sza-
koícai tót nemzetiségi párt tagjait egy kis 
kirándulásra invitálta a morvaországi Strass-
nitz község szőlészeti iskolájába. Ezt a ki-
rándulást cégérül választották egy nagysza-
bású politikai tüntetéshez. Az agitáció lobo-
góját a szakoícai katolikus kör hordta körül, 
a katolikus szövetkezeti bolt kirakatába he-
lyezték el a lopva tartott gyűlésre szóló meg-
hívókat. Magyarellenes tüntetéseknél nem 
egy izben szerepelt már a szakoícai katoli-
kus kör. Két esztendővel ezelőtt innen indult 
egy tüntető utcai körmenet: Blahó Pál, Ju-
riga Nándor, Hodzsa Milán és más agitáto-
rok vezetésével. A tömeg élén egyházi zász-
lókat vittek a papok. A helyzet most csak 
annyiban változott, hogy a nemzetiségi izga-
tók titokban szervezkednek. Kirándulás ürü-
gye alatt játsszák ki a határrendőrség figyel-
mét. Érdekes az is, hogy a pánszláv ábrándo-
kat a felvidéki izgatók nemzeti borocskával 
öntözik. Národni vino, — igy hívják a Bla-
hóék borát, a cseh-tót barátkozás szimbólu-
mát. A luhacsovitzi fürdő tót pavillonjában 
kapható a národni vino, palackonkint két ko-
ronáért. A nemzetiségiek italát Blahó Pál 
hozza forgalomba, aki hivei körében, mint 
bornagykereskedő is hírnévnek örvend. Igy 
köti össze Blahó ur a borárusitást a pánszláv 
propagandával. A kellemeset a hasznossal. 
Mert élni csak kell valamiből . . . 

— A francia katonaellenes izgatás. 
Verámban tegnap öt katona antimilitarista 

Telefon 
5. Kizárólag helybeli, hírne-

ves asztalosmesterek által 
készített, elismert jóminő-
ségü és bámulatos olcsó bútorok 

első kézből csakis az Egyesült 
Műasztalosok Buforrakfárában 
(Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám 
alatt, Kertész pékkel szemben) kap-
hatók; esetleg részletfizetésre is 


