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közönség teljes kielégítést nyerjen és e vég-
ből a jegyek árusítását lakásán bármikor 
eszközli. A müvész-estély szereplői B. Gonv 
baszögi Frida, Hegedűs Gyulán© fővárosi 
művésznők; Hegedűs Gyula, a Vígszínház 
és egész ország által ismert művész, továb-
bá Szász József, a híres tánc-mii vész, akii a 
Vígszínházban a tangó-tánc előadásával He-
gedűs Gyulánéval együtt feltűnést keltett, 
biztos sikerre vezetik az estélyt. Faragó Je-
nő, a Magyar Hírlap szerkesztője állította 
össze ,a remek műsort és az estélyen is ö kon-
ferál. 

—• Előadás uj Görögországról. Vssar 
snap, január 11-én este fél ny olc órakor, a 
szegedi kereskedelmi ós iparkamara és a 
Lloyd-társasáig által közösen rendezett elő-
adások ciklus .során Schneider Sándor dr., a 
kereskedelmi múzeum központi levelezője 
előadást tart Szalonikiről és uj Görögország-
ról. Az előadó, aki nemrégiben tért vissza 
hosszabb balkáni tanulmányutjáiól, i- mer-
tetni fogja e vidékek gazdasági j-eleniőrágét 
ós vetített képekben mutatja be a tartomány 
tájképileg szicibib vidékeit, népvi-srl tolt és 
fontosabb városalt. Az előadás a Lloyd nagy-
termében lesz. Az előadás tekintettel annak 
általános érdekű voltára, az érdeklődő kö-
zönséget ezúton is meghívja a kereskedelmi 
és iparkamara ás a, Lloyd elnöksége, 

— Városi pártot alakit a Ul-ik kei filét 
A harmadik kerületi polgárság körében moz-
galom indult meg, amelynek célja, hogy a 
városatyákkal karöltve megalakítsák a har-
madik kerületi városi pártot. Az előkészítő 
bizottság evégből meghívókat küldött szét a 
törvényhatósági bizottsági tagoknak, hogy 
január tizedikén este tél nyolc órakor a Pol-
gár- és Báró Jósika-utcák sarkán levő Hor-
váth-vendéglöben a teendők megbeszélése 
céljából jöjjenek össze. A harmadik kerületi 
városi pártba bele akarják vonni a hatodik 
kerület polgárságát is. 

— A g y e r m e k i m rités munka ja . A M<? 
gyar Gyermektnmdmányii-Tá,r,sas-ág Szegedi 
Fiókköre január 11.-1,k napján délután négy 
óraikor a városiháza közgyűlési termében a 
hirlapiilag közölt programmal nyilvános 

gyermektanulmányi értekezletet tart. Elő-
adók: Székely Gábomé: Gyermektanulmá-
nyozás a szülői háznál, jeliemiapok és Tur-
csányi Imre dr. Erdei iskola, 

— Béke a Ganz-gyárban. A Ganz 
gyárban ma helyreállt a béke. Még decem-
ber elején; történt, hogy a gyár igazgatósága 
é a munkásság között összeütközés történt. A 
gyár igazgatósága ekkor kizárta mind a 
négyezer munkást. A gyár üzeme három hé-
tig szünetelt. Ekkor a munkásság megbízot-
tai tárgyalásba bocsátkoztak Asbóth Emil 
igazgatóval. A tárgyalás azzal végződött, 
hogy a munkások január 5-én megkezdték 
a munkát. Azonban a gyár igazgatósága 
százinál több munkást nem fogadott vissza. 
E miatt kedden ujabb bonyodalom támadt 
és a gyár vezetősége megint kizárással fe-
nyegetőzött1. Különösen az esztergályos-osz-
tályon támadt ellentét. Az esztergályosok 
kedden délelőtt értekezletet tartottak, melyen 
Héttagú bizottságot küldtek ki s a bizottság-
nak a késő éjjeli órákig tartó tárgyaláson si-
került az igazgatósággal a végleges békét 
megkötni. Az igazgatóság 'kijelentette, hogy 
mihelyt a munka növekedni fog, a most ki-
maradottak is munkához jutnak s igy ma reg-
gel a gyár teljes üzemmel indult munkába. 

— Tömeges halál. Párisi jelentés szerin 
tegnap délután üijon mellett a pongini pus-
kaporgyárban borzasztó robbanás töiUnt, a 
mely az egész épületet rombadöntölte. A ro-
mok alól eddig négy halottat és több vesze-
delmesen sebesültet vettek ki. — Uj-Orledns-
ból jelentik: A Gerstemünde német petró-
leum-gőzösön rettenetes robbanás történt, a 
mely nagyon sok embert megöli és nagyon 
sokat veszedelmesen megsebesített. — New-
yorki jelentések szerint a Frazes folyón Brit-

Kolumbiában a Georges-erőd közelében egy 
eddig ismeretlen hajó esliüyedt. Hetvenöt 
ember odaveszett, harmincötöt veszedelmes 
sérülésekkel mentettek ki a vízből. A katasz-
trófa részleteiről még nem érkezett jelen-
tés. 

— Ezer millió dollár megváltás. New 
yorkból jelentik: A kormány szakemberei ki-
számították, hogy Burleson postaügyi mi-
niszternek az a terve, hogy az állam váltsa 
magához a távíró- és telefonvonalakat, kö-
rülbelül ezer millió dollárba kerülne. A posta-
ügyi miniszter jelentésének ez a része máris 
többféle vélemény nyilvánítására adott alkal-
mat s nem telhetetlen, hogy az ellentéteket 
majd Wilson elnöknek kell áthidalnia. Leg-
közelebb pártértekezlet lesz, hogy a demok-
rata párt megismerkedjék az elnöknek és a 
vezéreknek nézeteivel ebben a kérdésben. 
Lewis marylandi képviselő, aki nagyon ala-
posan tanulmányozta ezf a kérdést, nem he-
lyesli mindenben a Burleson által javasolt 
tervet; Lewis ugyanis csak a telefonvonalakat 
vétetné át a karmánnyal. Az a nézete ugyan-
is, hogy a telefonvezetéket is használhatnák 
táviratok továbbítására. Lewis képviselő szá-
mításai szerint az ország telefonvezetékeit — 
ugy a Bell rendszert, mint a független rend-
szereket, 900 millióért meg lehetne vásárolni. 
A táviró vonalak megvásárlása további 200 
millió dollárba kerülne. 

— Kulturmozgalom Felsőtanyán. A 
Szeged-Alsó tanyai Központi Mezőgazd. .sági 
•Egyesület kedden tartotta meg évi rendes 
közgyűlését a felsőközpomti egyesület nagy 
termőben. A közgyűlés 1 egérötíkesebb tárgya 
a tisztújítás volt, amelyet alapszabályzat 
szerint csak minden második évben ojt még 
az egyesület. A közgyűlést. Pottyondy Miklós 
elnök nyitotta meg, bejelentvén a volt tiszti 
kar lemondását. Utána Fülöp József jegyző 
ismertette a volt tisztikar s az egyesület leg-
(utóbbi két évii munkálkodását, amely legel-
sösorbau szolgálta a felsőtanyai mezőgazda-
ság! kultura előbibreha-ladárát, szem előtt 

tartva a tanyai lakosság boldogul árát. s 
•helyzetének lehető javítását. Majd Fajka 
Lajos dr. köszönte meg a maga és bueauzó 
tiszttársai nevében a felsőtanyai gazdák bi-
zalmát. A szép számmal összegy-ült kifigaz 
dák ezután Horváth Zsikó Sándor korelnök 
vezetése mellett újra megejtették a követ ke 
ző két évre a tisztújítást. Elnök lett újra 
egyhangú választással Pottyondy Miklós, al-
elnökök Kordás József és Fiilöp József, 
ügyész Fajka Lajos dr. Ugyancsak agyban 
giu választással! péUztáirtn akök lettek Vet ró 
Sándor és Szél János, ellenőrök Boros József 
ós Kókai György, jegyzők Lőky József és 
Tuskó László, zászlótartók Maartondsi József, 
Tóth András és Széli Antal, gazda Nagymi-
hály Ferenc, könyvtáros Laczkó Sándor, 
számvizsgálókká pedig Horváth Zsikló Sán 
dor. Széli Gergely és Vetiró István lettek 
egyhangúlag megválasztva. Alakított még a 
közgyűlés egy busz tagból álló választmányt 
a tisztikar támogatására. Az egyesület örö-
kös diszelnökledivé pedig Lázár György dr. 
polgármestert és Várhelyi József kanonok, 
esperes plébánost, a felsőtanyaiak volt nép 
szerű lelkipásztorát választották meg. Végül 
a Mezőgazdasági Egyesület közgyűlése a fel-
Sjőtanyai-ak kerületi állatorvosának, Brdun 
Izsónak érdemeit iktatta jegyzőkönyvbe. Az 
egyesületnek eziidő szerint van háromszázon 
felüli rendes tagja, több ezer karonányi tisz-
ta vagyona, amelyet a felsőtanyai közigaz-
gatási központon emelendő Mezőgazdasági 
Kultúrháznak a folyó évben tervibe vett épi 
tésére fordítanak. 

—- Kanyarójárvány. Déváról jelentik: 
Alsószilvás hunyadmegyei községben ka-
nyarójárvány pusziit a gyermekek között 
Hunyadmegyében ez idő szerint mintegy öl 
ven községben pusztít a kanyaró. A főorvos 
és az alispán minden intézkedés1! megtett a 
járvány megakadályozására, de a változatos 
időjárás és az a körülmény, hogy a lakosság 
eltitkolja a betegséget, nagyon megnehezíti 

. az eredményes védekezést. 

— Az utazók egyesületének szegedi 
kerülete január 4-én a választmány tagjainak 
nagyszámú részvétele és bástyái Holtxer Ti-
vadar elnöklésével választmányi illést tar-
tott., amelynek kiemelkedő tárgya az öasz-
gyülés előkészítése és a hangverseny rende-
zésének megbeszélése volt. A választmány az 
összgyülést január 25-ikének déli 12 órájára. 

tekintettel az igazgatóság kiküldötteinek 
érkezésére, — tűzte ki s erre a kerület tag-
jait a január 15-én megjelenő egyesületi hi-
vatalos lap utján hívja meg. A február fo-
lyamán az egyesület nyugdíj alapja javára 
rendezendő hangversenyen való közremükés-
re a kerület fővárosi művészeket s az egye-
sületnek művészi hajlamú kitűnőségeit kí-
vánja megnyerni. A rendező bizottság állan-
dóan permanenciában van és a minden ol-
dalról jövő érdeklődés folytán a hangver-
seny, amely tánccal lesz egybekötve, nagy 
sikerűnek ígérkezik. 

— Most kaszálnak Székelyországban. 
A napokban furcsa látványosságnak voltak 
tanúi azok, akik az udvarhelymegyei Homo-
ród mentén jártak. Most télvíz idején nem 
kisebb dolog történt, mint az a kánikulában 
járó mezőgazdasági munka, bogy a Recs.se-
nyéd és Szent marton között, elterülő réten 
javában folyt a kaszálás. A rendellenes 
nyári esőzések következtében ugyanis nem 
tudták a székelyek a kaszálást elvégezni, sem 
nem fértek hozzá a kiáradt folyókból a rétek-
hez, de ha valahogy le is vágták volna-, nem 
lett volna hol szárítani meg a szénát. Most 
pedig, mivel a láttán száradt meg a széna, szá 
raz szénát kaszálnak. Mintegy öt napig pen-
gett a kasza s dőlt a rend. A székelyföldön 
különben ugy látszik, lassankint minden 
megváltozik. Tavaly is ilyenkor kaszáltak, a 
kukorioatörés pediig tavasszal volt meg. 

— Német püspökök pásztorlevele. 
Kölnből jelentik: A német püspökök azonos 
szövegű pásztorlevelet adtak ki. A pásztor-
levél elsősorban a születések számának csök-
kenése ellen fordul, ami elsősorban a fényű-
zés következménye, habár elismeri a pász-
torlevél, hogy a lakásmizéria és a rossz szo-
ciális viszonyok növelték a nagy városokban 
a nyomort. A püspökök bejelentik, hogy azo-
kat a házasfeleket, akik a gyermekáldás el-
len védekeznek, nem fogják föloldozni és ki-
zárják őket a szentségekből. A gyermekek 
nemi fölvilágositását illetően a pásztorlevél 
azt ajánlja, hogy a fölvilágosítást nem az 
iskolában vagy a nyilvánosság előtt, hanem 
négyszemközt kell végeznie a szülőnek, vagy 
a. nevelőnek. A pásztorlevél óva int attót, 
hogy a gyermekek moziba járjanak. Az ő ré-
szükre külön oktató előadásokat kell rendez-
ni, de a filmeket gondosan meg kell előbb 
vizsgálni. A pásztorlevél végül az uj női di-
vat ellen fordul, melynek célja, ugy látszik 
az, hogy a "testet meztelenül1 hagyja, az illet-
lenséget borzasztó módon mutogassa, az 
egészségnek ártson és a szépérzéket kigú-
nyolja. 

— Kinos jelenetek Fragson temetésén 
Eltemették Fragson Harryt, a párisiak dé-
delgetett énekesét, kit az apja lőtt agyon. A 
gyászszertartáson nagyon sokan vettek részt. 
A törvényszéki boncolás után a holttestet 
visszavitték a rue La-fayetten Lévő lakására 
és az volt a terv, hogy a Notre-Dame de Lo-
rett-e templomban lueszen;telik. A templom 
előtt ezer és ezer kíváncsi szorongott és be-
tolakodtak volna a templomba is, ha egy 
rendőrtiszt tapintatosan blejét nem veszi en-
nek. A tömeg hátra.vonult és a kocsik, mik 
a halottat ás a gyászolókat vitték, nagynehe-
zen megátlhattak a templom előtt. A kocsik-
ból egymás után szálltaik ki Páris színész-
nagyságai: Yvette Guilbert, Balthy, Lekain, 
Gaby Perny, mindama kabaréknak, mulatók-
nak,, szinM zabnak képviseliői, melyeikben 
Fragson valaha szerepelt és az az asztaltár-
saság, melynek körében Fragson utolsó esté-
jét töltötte. A gyászolók föllépkedtek a lép-
csőkön és ékkor az a botrányos jelenet tör-
tént-, hogy a tömeg inegróhauta a rengeteg 


