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helyzet dacára is foganatosi tandókról emlé-
keztem meg, — az 1913. év folyamán ré-
szint befejeztettek, részint munkában van-
nak. A pénzügyi helyzet súlyosságát épp 
ugy érzi minden városi háztartás, mint az 
egész ország és az egyes ember. És éppen 
azért, mivel mi a köz érdekében működünk, 
ügyelni vagyunk kénytelenek a város össz-
lakosságának- érdekeire, hátralevő alkotá-
saink létesítésénél várva az alkalmas pilla-
natot, amely lehetővé teszi, hogy azok sú-
lyosabb anyagi megterheltetés nélkül léte-
süljenek és váljanak a köz javára. 

— Köszönöm, kedves hivatalnoktár-
saim, eddiigi közreműködéseteket,, azt a tá-
mogatást, amit eddig tanúsítottatok. Kérem 
továbbra is pártfogó munkásságotokat, ké-
rem ügybuzgalmatokat, lelkiismeretességte-

. ket, kitartástokat a város szeretetében, 'al-
kotásaink kivitelében. 

— Boldog uj esztendőt kíván ismételten 
liaráti kézszorítással Dr. IJzár'György, pol-
gármester. 

— Három u j v. b. t. t. Őfelsége három 
ni agyar néni szerét ••nevezte ki valóságos bob 
kő titkos tanácsosává: Sándor János belügy-, 
Balogh Jer.ö dr. igazságügyi és Harkányi 
János báró földimi-velésügyi minisztert. A ki-
nevezéseik hire ma terjedt el politikai körök-
ben és kellemes .feltűnést keltett. 

— A szegedi képkióílitások Néhány 
napig marad még nyitva a két képkiállítás. 
joachim Ferenc kollektív tárlata újév nap-
ján tekinthető meg, ingyen. Joachimnak ez 
a nagyszabású, kollektív bemutatkozása min-
denképen sikerült, ugy erkölcsileg, mint 
anyagilag. Több ezer ember tekintette meg 
és a legtöbb munkát meg is vették. A sze-
gedi társadalomban ma már ott él a köztu-
datban, hogy Joachim olyan rendkívüli egyé-
niség, aki néhány éven belii európai nevet 
vivihat ki. A talentuma és az energiája meg 
van hozzá. — A többi szegedi festő kiállítása 
szintén néhány nap múlva zárul. Sokan lá-
togatták ezt is, viszont kevés kép kelt el. 
Nem egy festőnek csupán egy-egy müvet 
adott el. És csudáljuk, hogy a város, egye-
sület, bank és kimondott milliomosok abszo-
lúte nem vásárolnak. Szegeden a müvésziet-
lenség szelleme terjedt el és ugy látszik, 
hogy ez mindinkább elhatalmasodik és ebbe 
már kezdenek beletörődni az emberek . . . 
— Itt említjük meg, hogy a szegedi művé-
szek karácsonyi müvásárjának érdekes in-
tim szenzációja van. Szilveszter napján 
megszaporodott a kiállított kollekció néhány 
igazán becses miidarabbal, melyek egy erős 
akarásu, művészlelkű szegedi úriasszony 
alkotásai. Sirchichné, Fabinyi Emmi festette 
a képeket, bizonyságot téve róla, hogy hi-
vatottsággal kezeli az ecsetet és ritka finom 
megérzéssel tud a formákba lelket önteni. 
Fabinyi Emmi már tul van a kezdés nehéz-
ségein ; évek óta szivós 'kitartással készül a 
művészpályára és Deák-Ebner Lajos vezeté-
se mellett tamulta annak mesterségbeli ré-
szét. Most, hogy hosszú habozás után várat-
•anul elő lépett, egyszerre meglepő készségé-
n ek adja tanújelét. Ecsetkezelésén itt-ott 
t n é 8 látszik az önmagával szemben érzett 
bizalmatlanság, de látszik a becsületes és 
hittel telt, őszinte elragadtatás is, 'ami nél-
kül miivészi föladat és megoldás nincsen. 
Pasztellben rajzolt aktja rendkívül könnyed, 
finom, elegáns munka; csak nő rajzolhatott 
,R.y> ezekkel á simogató, puha, beszédes vo-
ksokkal . Virágos képe kitűnő szinkeverés-
K>1 t esz tanúságot. Aki ezeket a dolgokat 

festette, annak sok mondanivalója van, az 
bizalommal nézhet a művészi pálya csalóka 
reményei felé. Fölhívjuk a közönség figyel-
mét a kedves és hangulatos műtárgyakra, 
melyek egy erős egyéniségű tniivészlélek 
szép megnyilatkozásai. A képek a szegedi 
művészek kiállításának keretében, a Szeged-
Csongrádi Takarékpénztár palotájának föld-
szintjén láthatók. 

— Visszaélések a Kenderfonógyárban. 
Wimmer Fülöp, a szegedi kenderfonógyár 
vezérigazgatója bűnvádi följelentést tett a 
gyár két tisztviselője. Kleisj raktárnok és 
Renner munkafelügyelő ellen, akik stilyos 
visszaéléseket követtek el, amennyiben az el-
készített árukat kétszer mérették le és két-
szer fizettették ki érte a munkadíjakat, ami 
által a vállalatnak érzékeny kárt okoztak. 
A két megvádolt tisztviselőt detektívek állí-
tották elő a rendőrségen és kihallgatásuk 
után előzetes őrizetbe helyezték őket. A 
nyomozás még kezdetleges stádiumban van, 
csak a tanuk kihallgatása után állapítja meg 
a rendőrség, hogy milyen bűncselekmény 
forog fenn. 

— Lőw Immánuel ünneplése. Hatvana-
dik életévét tölti be január huszadikán Lőw 
Immánuel dr., a szegedi zsidó hitközség 
nagynevű főrabbija, akit ebből az alkalom-
ból tiszteletének és ragaszkodásának impo-
záns jeleivel készülnek elhalmozni nemcsak 
a szegedi zsidóság, hanem felekezeti tekin-
tetek nélkül a város egész társadalma, sőt a 
küJföld legkiválóbb tudósai is. Nagy és me-
leg dokumentuma lesz ez az ünneplés annak 
a közbecsülésnek, amelyet Lőw Immánuel 
dr. hosszú pályafutásán szeretetreméltó 
egyéni tulajdonságaival, szellemi kiválósá-
gával, ragyogó tudásával és kötetekre menő 
munkásságával a társadalom minden réte-
gében kivívott. Hírneve, bár munkásságát 
mindig a legcsöndesebb visszavonultságban 
folytatta, messze túlszárnyalta hazáját és a 
zsidó szakirodalomban európai hirnévre 
emelkedett. De a tudományos működésén 
kívül ráér figyelmet szentelni a város köz-
ügyeinek is, amelyekhez ha hozzászól, sza-
vának föltétlen súlya van. A hatvanadik szü-
letésnapja alkalmából való ünneplés olyan 
nagyszabásúnak Ígérkezik, aminő a tudós fő-
rabbi élete munkásságát mindenképen meg-
illeti. Mint már említettük, csatlakoznak az 
ünnepléshez a város és az összes hitfele-
kezetek. Minthogy azonban Lőw Immánuel 
dr.-nak orvosai tanácsára a téli hónapok 
alatt a tengermellékén kell üdülnie, az ün-
nepséget márciusra elhalasztják. Emlék-
könyvet hdnak ki Mittvoch Jenő dr. berlini 
egyetemi tanár szerkesztésében. A bibliográ-
fiát Löwinger Adolf dr. szegedi rabbi irja. 
Lőw Immánuel dr. első könyve 1881-ben je-
lent meg Lipcsében „Armaische Pflanzen-
nabmen" cimen, amely európaszerte nagy 
föltűnést keltett a tudományos irodalomban. 
1900-ban „Beszédek" cimen kiadta a hat-
vannégy prédikációját és még *egy egész 
sereg prédikációja jelent meg a legnagyobb 
magyar írókról és államférfiakról. 

— Pusztít a tél mindenfelé. Berlinbö 
jelentik: Tegnap 'éjjel és ma reggel borzasz-
tó hózivatar lepte meg Berlint és környékét. 
A forgalmat csak rendkívüli nehézséggel le-
het f ön tar tani. A kocsiforgalom csaknem 
szünetel. A közúti vasút forgalmát a mini-
mumra redukálták. A vonatok mind nagy 
késéssel érkeznek. Most uj heves hóesés kez-
dődött. A keleti 'tengerpartról egyre kedve-
zőtlenebb hirek érkeznek. A tengerpart hely-
zete kezd veszedelmes lenni. Holsteintói ke-
leti Poroszországig nagyon sok kikötőhely 
egész viz alatt van. A hajóforgalom teljesen 
szünetel. Flensburgban a viz elöntötte a ki-

kötő környékén lévő utcákat A pályaudvaron 
megérkező utasokat ugy kell a vizén áthor-
dani. A gőzhajók nem közlekednek. A kiéli 
kikötőben a vízállás két méterrel és husz 
centiméterrel nagyobb a rendesnél. A ki-
kötőhöz közel fekvő utcákat elbontotta az 
áradat. A forgalom teljesen szünetel. Var-
nemiindében borzasztó orkán dühöng. A se-
gítségül kiküldött katonaságot visszarendel-
ték. A Dániával való közlekedés szünetel. 
üiefszwaldban az áradás tovább terjed és 
egész városrészeket vág el a iorgalomtól. A 
vonatok kivétel nélkül késnék néha két órát 
is. Stralsund és Rügen között a közlekedés 
megszűnt és Rügen szigete a forgalomtól 
teljesen el van zárva. Heringszdorfban a 
nagy híd és a családi tengeri fürdő komoly 
veszedelemben van. A vasúti forgalom itt is 
megszült. A partmenti kaszinó teljesen viz 
alatt van. üántp tökéletesen el van zárva a 
Németországgal való forgalomtól. A bor-
zasztó hóvihar 'az egész Rajnavidéken, Hesz-
szenben, Masszauban, TiiringiüHart és a Fe-
keteerdőben tönkretette a telefont és távírót 
és a vasúti forgalmat. — Kiéiből jelentik: 
A folyton erősödő északnyugati Vihar óriás 
hullámzást, majd az esti órákban a tenger 
kiáradását idézte elő. A viz a kikötőhöz kö-
zel levő utcákba behatolt és eljutott az óvá-
rosig. Néhol a viz lábnyi magasságban áll. 
A kiéli pályaudvart ellepte a viz. Az áradás 
egyre tart. — Kopenhágából jelentik: tíorn-
holm szigeten ma orkánszerü vihar pusztí-
tott. A tenger hullámai elöntötték a kikötő 
közelében levő utcákat. Magyarország több 
vidékéről s a külföldről is a tél komoly, fe-
nyegető megjelenéséről adnak hírt tudósí-
tóink. A legnagyobb veszedelmet Oroszor-
szágban okozta a hó és a fagy, ahol igen sok 
emberélet is áldozata lett a hidegnek. — 
Fiúméból jelentik: Az éjjeli vihar nagy za-
vart idézett elő a telefon- és távíróhálózat-
ban is. A táviróforgalom Zágráb. Budapest, 
Bécs és Zára felé megszakadt és csak 
Trieszttel lehet érintkezni. Reggel nagy jég-
eső volt oly mértékben, hogy az utcákat több 
centiméter magasan borította a mogyoró-
nagyságú jég. Később kitisztult. A hegysé-
gekben nagy hózivatar volt az éjjel, ugy, 
hogy a hegyekben mindent vastag hóréteg 
borit. 

— A gazgyári kizárás megszűnt. Közel 
három hete, hogy a Ganz-gyár kőbányai-uti 
telepén a gyár igazigatósága megszüntette a 
mimikát s valamennyi munkását, közel ötezer 
embert, kizárta. A munkások azóta több íz-
ben kísérletet tettek, hogy a gyár-igazgató-
sággal békés megállapodásra jussanak a ki-
zárás megszüntetése s a munka njra való 
megkezdése dolgában. Az igazgatóság hajian 
dónak mutatkozott a békés megegyezésre, de 
eleve kijelentette, hogy miig egyrészt kizá-
róan csakis a gyárban foglalkoztatott mun-
kásokkal tárgya!l, nem pedig szakszervezeti 
alkalmazottakkal, másrészt füntartotta magú 
nak a jogot, hogy csupán azokat a. munká-
sokat veszi vissza, akiket jónak lát. A mun-
kások eleinte nem akarták az igazgatóság 
föltételeit elfogadni s követelték három mes-
ter, illetve művezető elbocsátását. Ezzel szem 
ben az igazgatóság kijelentette, hagy a há-
rom művezetőt semmiesetre sem bocsátja el, 
ellenkezőleg azokat a munkásokat, akik fe-
gyelmezetlenséigukrőtl ismeretesek, nem fo-
gadja vissza, Osaik ezzel a föltétellel szünteti 
meg a kizárást s hajlandó ismét megkezdeni 
a gyár üzeméi. A kizárt munkások megbízot-
tai szombaton délután ismét föLkarestélk As-
bóth Emil vezérigazgatót s ú j ra tárgyaltak 
vele a kizárás megszüntetése végett. Hosszas 
tárgyalás utón a megegyezés végre létrejött, 
még pedig az igazgatóság álláspontjának ta!-

I jes érvényrejutásával s ennek alapján 1914. 
! évi január 5-én, hétfőn a gyár újra megkez-

di a munkát a kizárt munkások legnagyobb 
részének visszafogadásával, 


