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közreműködését és a tapsokból bőségesen ju-

tott részére mint fáradhatatl«n és találékony 

rendezőnek is. — Végére*11' balíet következett, 

amit JakaMy Rózsiba táncmésternő valóban 

ügyesen és finom érzékkel tanított be. A ballet-

ben Eegdon Katinka, 'Simák Rózsika és Ili. 

Szokolai Duci, Reck Vera és Sári, Viczenete. 

Loli és Duci, Bagáry Ili, Adánnfy1 Csábi, Móra 

Panni, Klug Margit, Riegcr Sárika, Trits Du 

ci, Podmauiezky Dudi vettek részt, keltemmel 

lejtvén táncaikat. A magánszámó'kat Balász 

Sári ós Eegdon Katika járták, ügyesen és gr»-

ciőz mozdulatokkal. 

A sikerült gyermekelőadást teljes műsorá-

val szerdán este 7 órakor a Korzó-moziban 

megismétlik. 

— A szegedi vasúti központi leszámoló 
hivatalnál május 1-ével a következő előlépte-
tések léptek életbe: az A tálblá.zat III. -fizetési 
osztály 2. fizetési fokozatából a III. fizetési 
osztály 1. fizetési fokozatába: Radványi Jáno:-
főellenől", a III. fizetési osztály 2. fizetési fo-
kozatába: Bakonyi Ármin főellenőr. A IV. 
fizetési osztály 8. fizetési fokozatából a IV. fize-
tési osztály 2. fizetési fokozatába: Koszteletzlo 
Fde ellenőr. Az V. fizetési osztály 1. fizetésr 
fokozatálból a IV. fizetési osztály 3. fizetési 
fokozatálba: Bálba Imre, Biacsy Béla és Dé-
kány Antal hivatalnok ellenőrré, az V. fizetési 
osztály 3. fizetési fokozatából az V. fizetési 
osztály 2. fizetési fokozatába: Recktenwalcl 
Kristóf, Balogh Mihály és Rákos Károly hiva-
talnok, a VI. fizetési osztály 2. fizetési fokoza-
tálból a VI. fizetési osztály 1. fizetési fokoza-
tába: Rostos Nándor, Horváth Pál és Erdős 
János hivatalnok. 

— Orosz fogságból hajratért szegedi 
honvédek Vasárnap délelőtt féltízkor a buda-
pesti nyugati pályaudvaron különvonattal ér-
kezett meg az Oroszországgal kicserélt rok-
kant katonáink legújabb transzportja. A rok-
kant hősöket ünnepélyesen fogadták. A kato 
nák segítség nélküli hagyták el fülkéjüket, 
mert legtöbbnek csak egy-két ujja hiányzik. 
A. fogságból szabadult rokkantak között a kö-
vetkező szegediek vannak: Kis Péter, Naca 
Sándor, Sári Antal. VintescM Ferenc és Pap 
István, mind annyian az 5. honvéd gyalogez-
redből. A rokkant bősöket a Vöröskereszt-
Fgyesület üdülőtelepére és a Munkáesy-utcai 
hadikórházba szállították. 

— Az flutogramkírálv Szegeden. Bartl 

Lajos, a világhírű anitogramkirály Szegedre 

érkezett és a sajtó képviselőinek hétfőn dél-

után bemutatta kincseiket érő' gyűjteményét, 

amelyben 1369 világnagyság: fejedelmek, irók 

és művészek -névaláírásai, jelmondatai, arcké-

pei és festményei szerepelnek. Piemont Mor-

gan a gyűjteményért négyszázezer dollárt 

akart fizetni Bartlnak, aki az ajánlatot vissza, 

utasította. Ez természetes is. Ahogy végignéz-

tük a csodás értékű lapokat, ugy találtuk, 

hogy ezt a gyűjteményt pénzzel megvásárolni 

nem lelhet. Sok múzeumiban együttvéve neon 

található föl annyi erdekes&ég, szellem és mű-

vészet, mint ebben a bőrkötéses, moaréíbetétes 

könyvben, amelyről még Vilmos császár is 

azt mondta: „Mesés, hihetetlen és megfizethe-

tetlen; csak az a, kár, hogy nem az enyém!" 

A gyűjteményt karakterizálja és minden más 

hasonló autogramgyüjteménytől megkülön-

bözteti az a körülmény, hogy a könyvben levő 

minden, irást és festményt Bartl Lajos szemé-

lyesen szerzett meg. Utazásaira mintegy 

nyolcszázezer koronát ^öltött, Ily módon nem 

csoda, iha, amint mondja, vagy öt millió em-

bert személyesen ismer. Károly Ferenc József 

trónörökös azt irta Bartl könyvélbe: Ön az el-

s.o polgárember, akinek ajándékozom arcké-

pemet. Történelmi érdekességéi gróf Berehtoid: 

Lipótnak, a volt külügyminiszternek autog. 

ramja, amelyet 1915. junius 15-én irt a gyűj-

teménybe: Nem rajtam niult... A sors könyvé-

be volt irva. Gróf Tisza István e jelmondat 

alá irta a nevét: A müveit ember az élet leg-

nehezebb pillanataiban is tud magán ural-

kodni. — Királyunk e szavakkal üdvözölte 

Bartlt: Örvendek, hogy alattvalóm, édes ha-

zánknak nagy birt és dicsőséget szerzett. -

Bartl Lajos most útban van a Balkán felé, a 

hol a bolgár királynál és Eímve.r basánál tesz 

látogatást. A csodás gyűjteményt Bartl La-

jos előadás keretében a napokban a nagykö-

zönségnek is bemutatja. 

— A Szabadoktatási Egyesület jótékony-
célu előadása. A szegedi Szabadoktatási Egye-
sület vasárnap délután sikerült előadást ren-
dezett a városháza közgyűlési termében. Já-
nossá Gyula tanfelügyelő lelkes megnyitó-
beszéde után Sz. Szigethy Vilmos elbeszélését 
olvasták fel. Kovács Vika hatásosan szavalta 
Kiss Menyhért költeményét, majd B oá öné 
Triuksz Paula olvasta fel' Tömörkény István 
egyik novelláját. A. tetszéssel fogadott előadá-
sokat Beöthy Imre, torontáli árvizmeiitesitÖ 
társulati tiszt-Viselő érdekes felolvasása kö-
vette, aki saját találmányú szélmérőjének és 
a katonai tábori függőágynak szerkezetét is-

, mertette. Az eredeti terveket és a találmányo 
kat vetített képekben is bemutatták. Beiöhy 
érdekes találmányát ismertette már a hadve-
zo tőséggel és a német kormánnyal is. Az elő-
adás-közökben a második kerületi polgári fiú-
iskola énekkara szerepelt Böhm Antal tanár 
vezetésével. A belépő-dijakból befolyt kétszáz 
koronát ifelerészhe.n a hadiárvák, felerészben 
pedig a csengelei vizkárosultak részére juttat-
ja az egyesület. 

— A csanádt püspök pöre. Érdekes perben 
hozott most Ítéletét, a Kúria. Abban az időben, 
amikor ai papi pénzintézetek alapítása napi-
renden /volt és a magas klérus ambícióval 
támogatott egyes felekezeti jellegű takarék-
pénztárakat, a pankotai róni. kat. hitközség 
eladta egyik ingatlanát és annak vételárát, 
tizennégyezer koronát, egy ipankotai pénzinét-
zetben helyezte el. A hitközség írásiban utasí-
totta az intézetet, hogy a tizennégyezer koro 
mit csak a hitközségnek adja ki. Nemsokára 
ezután Glatlfclder Gyula esamádi püspök arra 
szólította fel a pénzintézetet, hogy a pankota! 
hitközség tizennégyezer koronáját adja ki, 
mert ő más intézetben .akarja azt elhelyezni 
A bank azonban, hivatkozva a hitközség írás-
beli utasítására, nem adta ki a betétet. Erre a 
püspök pert indított a betét kiadatása érde-
kében és keresetében arra hivatkozott, hogy 
a pankotai hitközség nem rendelkezhetik a 
róm. kat. egyház pénze felett. A perben az al-
peres intézetet dr. Németh János aradi ügy-
véd képviselte, aki ellenérveit a kereskedelmi 
törvényre alapozta, amely szerint, ha valaki, 
önmagára kötmcuyczett bizonyos betétet, ak-
kor csak neki van joga a betétösszeget felven-
ni. Az intézetnél a pankotai hitközség önma-
gára kötményezte a tizennégyezer korona be-
tétet, tehát a banknak követni kellett a hit-
község utasítását és nem tartozott azt kutat-
ni, bogy a püspök milyen viszonyban van a 
pankotai - róm. kbt. bit-községgel. (jAz aradi 
törvényszék és nagyváradi tábla ítélete után 
most a. Kúria foglalkozott a perrel. A Kúria 
kimondotta, hogy a pénzintézet köteles kiadni 
a betétet a püspöknek. Az Ítélet indokolása 
az, ihogv a katolikus hitközségeknek nincs 
autonóm joguk, tehát a püspök rendelkezésére 
kii kell adni a hitközség betétjét, mert az egy-
házközségeket is a. püspök képviseli. Az ügy 
egyik érdekessége az, hogy a z ítélet értelmé 
ben a betétet ki kellene adni, azonbami a mo-
ratórium alapján az intézet csak a betét tíz 
százalékát! fizeti ki. 

— A bolgár vezérkari főnök kihallgatása 

királyunknál. Bécsből je'entik : Őfelsége Jostow 

generálist, a bolgár vezérkar főnökét kihallga 

táson fogadta. 

— Az iskolai év vége a polgári iskolákban 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter elren-
rendelte, hogy a polgáriskolákban az iskolai 
évet junius 3-áig he kell fejezni. A rendelet 
érteimében a polgári iskolákban május máso-
dik felében megkezdődnek a vizsgálatok. A 
magánvizsgálatokra a miniszter rendelete nem 
vonatkozik, azokat későbbi időben tartják meg. 

- A hatósági üzem számadása. Szerdán 
délután öt órakor a közélelmezési tanács ülést 
tart. Az ülésen Balogh Károly pénzügyi taná-
csos bemutatja a hatósági élelmezési üzem 
április havi számadásait. 

- A hadikölcsön szegedi sikere. Szegeden 

az eddigi jelek szerint nagyobb sikere lesz a 

negyedik hadikölcsiönnek, mint az előzőknek 

volt. Vasárnap a Felsővárosi Iparoskör vá-

lasztmányi ülést tartott, amelyen a propagáló 

bizottság részéről megjelent dr. Turóczy Mi-

hály tiszti főügyész, Alniássy Endre, Pálfy 

Dániel és Somlyódy István. Tnröezy a haidi-

kölcsönjegyzés előnyéit ismertette és a jelen-

levőket agitálás-ra buzdította. Somlyódy a kis 

egzisztenciák figyelmét (hívta fel a jegyzés 

előnyeire. Almássy lelkes buzdító beszédet 

mondott. Elhatározta a választmány, hogy a 

hadifcölesönjegy zós re társulatot alakit. Aki a 

társulásban résztvesz, az a iombardirozásnál 

csak tiz százalékot köteles egyszerre fizetni, a 

másik tiz százalékot a társulás hitelezi. Végül 

tiztagu bizottság alakult, amely 14-én véglege-

sen megállapítja a társulás módjait. A főispá-

ni hivatalban, a postán és a pénzintézeteknél 

az eddigi lendülettel folynak a jegyzések. A 

főispáni hivatalban hétfőn Wolf Miksa ujabb 

50.000 koronát jegyzett. A Szécsi-bankbam a 

jegyzések összege meghaladta a két millió 

koronát. 

- Az Otthon közgyűlése. A Szegedi Tiszt-
viselők Otthona vasárnap tartotta meg ren-
des évi közgyűlését egyesületi helyiségében. 
A közgyűlés .legfontosabb tárgya a tisztújítás 
volt. A tamácskozást Hauser Rezső Sándor 
elmeik vezette. A napirend tárgysorozatában 
először az egyesület 1915. évi működéséről 
szóló titkári jelentés szerepelt, amelyet Bartsch 
Sándor tanár, az egyesület tevékeny és buzgó 
titkára terjesztett elő. A szépen és minden 
részében nagy gonddal megszerkesztett jelen-
tést á közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette 
és a titkárnak lelkes munkásságáért köszöne-
tet szavazott. Majd az 1915. évi zárószámadás-
ra és ezzel kapcsolatban az egyesület vagyon-
mérlegének a tárgyalására tért át a közgyűlés. 
Az előterjesztett számadásokat a közgyűlés tu-
domásul vette és a felelős számadóknak a fel-
mentvényt megadta. A következő pont az 1916. 
évi költségelőirányzat megállapítása volt. Ez-
után Hauser elnök ugy a maga, mint tiszt-
társai nevében köszönetet mondott az eddig 
élvezett bizalomért és a közgyűlést a tisztikai 
s az egyes bizottságok megválasztására kérte 
föl. Kerner Lajos vasúti felügyelő indítványá-
ra a közgyűlés rokonszenvének kifejezése mel-
lett a kiküldött bizottság által eszközölt jelölés 
alapján ugy a tisztikart, mint a választmányt 
egyhangúlag megválasztotta. A kitüntető biza-
lomért Hauser Rezső Sándor, majd Müller 
Mór börtönigazgató mondtak a közgyűlésnek 
köszönetet. Az indítványok sorában Üveges 
Lőrinc szóvá tette a tisztviselőkre nézve ma 
inár elviselhetetlen drágaságot és felkérte az 
egyesület vezetőségét, hogy a tisztviselők ér-
dekében illetékes helyen lépéseket tegyen. A 
közgyűlés az indítványt a választmányhoz 
utalta. Az elnök zárószavai után a közgyűlés 
véget ért. Az egyesület uj tisztikara a követ-
kező: Elnök: Hauser Rezső Sándor, alelnök: 
B. Buday János, Körössy István, igazgató: 
Müller Mór, ügyész: dr. Basch Ferenc, titkár: 
Bartsch Sándor, jegyző: Rack Géza, pénztáros: 
Wolt István, ellenőr: Gibicz János, könyvtá-
ros: 'Tóth István, háznagy: Kengyel János, 
dr. László Gyula. Választmány: Alacs József, 

Bakonyi Ármin, Balogh Károly, Barkócz i 


