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nék. összesen tehát negyvenezer korona kell 
a közúti tód reaidbe'hozására. Bokor Pál he-
lyettes polgármester javaslatára a tanács 
elhatározta, hogy sürgősen intézkedik a tód 
kijavítása iránt. A szegecselő munkálatokra 
három olyan szegedi cégtől kér ajánlatot, a 
melyek ilyen munkálatokkal foglalkoznak, 
a liid festésére és egyéb idevágó, kisebb 
munkálatokra pedig nyilvános árlejtést hir-
det. 

— A kultuszminiszter Szegedre jön. 
iPoziifiv forrásból azt az értesítést kaptuk', 
hogy Jankovich Béla vallás- és* közoktatás-
ügyi miniszter junius első hetében Szegedre 
látogat. A miniszter látogatását a fogadal-
mi templom alapkő- és a felsőipariskola zá-
rókőletételénék (ünnepségei teszik aktuálissá. 
Az eddigi terv az volt, hogy a miniszter 
ezekre az ünnepségekre május 22-án érkezik 
Szegedre és itt fog tartózkodni három na-
pon át s ezalatt az idő alatt megtekinti a vá-
ros kulturális intézményeit. Közbejött aka-
dályök miatt azonban a dátum későbbre, ju-
nius hatodikára, vagy hetediklére tolódott ki. 
Az érkezés határozott napja ezen- a héten ok-
vet lemül eldől, mert ebez képest állapítja meg 
a tanács az ünnepségek pontos idejét is. A 
program előkészítése, valamint a miniszter 
fogadtatása körül már napok óta pourpar-
lék folynak s ezek is azt1 erősítik meg, hogy 
a miniszter szegedi látogatása bizonyosnak 
tekinthető. A felső ipar iskola fölavató ünnep-
ségén a kereskedelmi miniszter is képvisel-
tetni fogja magát, valószínűleg valamelyik 
államtitkára személyében. 

— Óriási fagykár Felső-Torontóiban 
Nagy szentmiklósról jelentik lapunknak: 
Szombatról vasánnapra virradó éjjel a nagy-
szentmiklósi, nagyőszi, máriaföldi és nyerői 
határbán a fagy a szőlőben' mintegy harminc 
százaléknyi kárt okozott. A vasárnapról hét-
főre való éjjel pedig a szőlők teljesen lefagy-
tak, óriási kárt okozva nevezett falvak sző-
lősgazdáinak. Nagyszeútmiklósról például 
a miilt évben, mely pedig nem is száimitihai ó 
a- legjobb esztendők közte, kétszáz vaggon 
bort száillitottaik el, ezt véve alapul, egyedül 
ebben a községben a kár imintegv 700,000 
koronára tehető. Máriaföldén bizonyára még 
nagyobb a kár, mert ote úgyszólván -a köz-
ség egész határa szőlővel vam 'beültetve. A 
horgos-királyhalmi szőlőkben a finomabb 
borfajták felét tönkretette a fagy, ugy mond-
ják a gazdák. A későbben érő szőlőfajtából 
körülbelül huszonöt százalék pusztult el. 

— Vikór Béla előadása. Délután az 
ifjúságnak, est© pedig a felnőtteknek tartott 
tegnap Vikár Bél íct íBr Korzó-moziban elő-
adást. Délután zsúfolásig megtelt -a mozi, 
de annál gyérebb publikum előtt folyt le az 
esti előadás. Vikár tulajdonképpen a geor-
giaik körülbelül 1140-bőil való romantikus 
épasszát: A párducbőrös lovagot ismertette, 
kit 44 énekben énekelt meg Rustovelli, a 
georgiaiak legnagyobb költője, Thamára ki-
rálynő későbbi pénzügyminisztere, aki nagy 
királynőjével együtt Georgiát hatalmának a 
tetőpontjára emelte. Ezt a kompozíció, ver-
sélés és tartalom szempontjából kitűnő mü-
vet Zichy Mihály hazánkfia illusztrálta. Eze-
ket a képeket, még pedig csodaszép képeket, 
vetítették mozi-vászonra, miközben Vikár 
előadta a költemény szines, keleti fantáziá-
val megirt tartalmát. Bevezetőül néhány ter 
mészeti képet és az erdélyi székelyekre 'em-
lékeztető georgiai tipust mutatott be Geor-
gia, az ókor Ibériája az orosz Transzkauká-
zxa vidéke, melynek fővárosi Tiflisz. A nép-
viselet Árpád magyarjaira emlékeztet, kü-
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lönböző tárgyaik és edényeik pedig még- ma 
is olyanok, mint kétezer év előtt, valóságos 
egyiptomi edények. A georgiaiak szókincsé-
ben sok .a közös szó a magyarral. Az volt 
egyik ok.a annak, hogy Zichy Jenő gróf ex-
pedíciója kétszer is felkereste Kur, Rion és 
az Ingur völgyeit, az Aidzsara-hogyeket és a 
Fekete-tenger, valamint a Kaspi-tó vidékét, 
ott kereste az ős magyarság hazáját ós ro-
konságát. Ennek ,az expedíciónak Vikár Bé-
la is tagja volt s akkor eszközölték a beve-
zetőül bemutatott felvételeket. 

— Szerkesztőváltozás. Az Esti Újság 
ma teljesen megreformált alakban jelent 
meg. Az uj felelős szerkesztő Bethlen Osz-
kár dr. lett. A .lapot Légrády Testvérek 
könyvnyomdájában állítják elő. 

— Jutkovics Géza — meg van. Az el-
múlt héten bejárta a lapokat az a hir, hogy 
a Szegedi Gazdasági és Iparbank bűnügyé-
ben vádolt és nagybeteg Jutkovics Géza is-
meretlen helyen tartózkodik és a bíróság 
nem is tudta neki kézbesíteni az ügyészség 
terjedelmes vádiratát. Az ügyészség elfogató 
si parancs kibocsátását is készült indítvá-
nyozni a vizsgálóbírónál ennek azonban ma 
megszűnt a szüksége. Jutkovics védője, Eisner 
Manó dr. ugyanis vasárnap sürgős kérvény-
ben bejelentette az ügyészségnek és a vizs-
gálóbírónál, hogy Jutkovics Géza Lipik 
gyógyfürdőn tartózkodik nagybetegen ós 
egyelőre ott is fog maradni. Jutkovics te-
hát Lipiken kapja meg ügyében a vádiratot, 
amely őt negyvenkétrendbeli magánokirat-
hamisítással és csalással vádolja. 

— A sakk első mesterei. A sakkozók 
visszafojtott lélegzettel lesik .azt a páratlan 
nagyszabású küzdelmet, mit a /három sakk-
óriás, Lasker, Rubirsteln és Capablanca viv 
a sakkban elérhető legnagyobb dicsőségért, 
a világbajnok 'büszke címéért. Mintha az a 
tizenkilenc esztendő egy röpke pillanat 
lett volna, u j erővel támadnak föl a vissza-
emlékezések Lasker—Steinitz—Pillsbury 
küzdelmére. Akkor a legméltóbb nyerte el a 
sakkvilág koronáját, de licgy most is igy 
lesz-e, rövid hetek kérdése még. Rubinstein 
meglepő veresége a. kitűnő Alechin ellien, 
majd Capablanca győzelme a fiatal orosz 
mester ellen, Capablanca kilátását növeli 
azonban Lasker óvatos, rendszeres előnyo-
mulása legjobb régi napjaira emiékeztet. 
Akkor sem vezetett az első fordulók után, ak-
kor is először megelégedett a többi favorit 
áftal lekicsinyelt fél egységekkel és ha oh ez 
a feltűnő körülményihez még hozzá vesszük 
azt a közismert és kipróbált energiát, mihez 
foghatóval mester nem rendelkezett még so-
ha, alig hisszük, hogy csalódunk, ha benne 
látjuk a további bajnokot. És ha nemcsak ezt 
a szubjektív okokat vesszük, még akkor sem> 
sőt akkor épen nem következtethetünk más-
ként. A sakkozásban az egyéniség ép oly fon-
tos szerepre hivatott, mint a művészetekben. 
És ebben Lasker bámulatraméltó nagyság 
Steinitz ellen kombinál, Pillsburyt ugy tul 
játsza, mint más senki, Tarraschnál elfogad-
ja a legképtelenebb kombinációkat, hogy 
egy nem várt pillanatban megmutathassa 
azok hibáját, a többi nagymester, MarócstJ> 
Schlechter. Teinchmann ellen semmit nem 
kockáztat és vas logikával viszi keresztül a 

megnyitás után megkezdett tervét, szóval 
mindig ismeri a maga emberét s e szellemi 
birkózásban mindig felülmaradt. Vele ellen-
tétben Capablanca és Rubinstein, főleg 'előb-
bi, iskola játékosok. Még a gyakrabban elő-
forduló kombinációkat is emlékezetből lét-
szák. Az ő memorizálásuk Lasker ő s t e b e t s é -
ge mellett eltörpül s ha a kor olyan nagy 
szerepet nem játszanék, még szóba som ke ' 
rüllietnének mellette, igy azonban megtör-
ténhetik, hogy legyűrik a náluk sokkal idő-
sebb Laskert. Kívülük a szintén idős Tar-
rasoh produkál az első partikban korát meg* 


