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— Az Országos Hadigondozó Tanács 
megalakulása. Budapestről telefonálja tudó-
sítónk: Az Országos Hadi gondozó Tanács 
szombaton délelőtt alakult meg Zita király-
nő elnöklésével. Az alakuló gyűlést, ame-
lyen Szegedről resztvet tek : dr. Cicatricis 
Lajos főispán, dr. Somogyi Szilveszter pol-
gármester, dr. Pálfy -'ózsef árvaszéki elnök 
és Rasikó Istvánná, a Szegedi Kntboliikus 
Nővédoegyesiilet elnöknője, délelőtt 11 óra-
kor, a trónteremben tartották meg. Várady 
kalocsai érsek és számos orvosprofesszor 
felszólalása után Szunmay Sándor l/onvé-
delmi miniszter ecsetelte a harctéren szen-
vedő hőseink csudálatos fáradozásait és 
nélkülözéseit. Az uj intézmény milliók gond-
ját van hivatva eloszlatni. A királyné a gyű-
lést a következő szavakkal zárta be : 

Óhajtom, hogy a ma elvetett mag 
áldásos gyümölcsöt teremjen. 

Amikor az alakuló gyűlés véget ért, a 
királyné oerclét tartott, miközben többeket 
megszólított, majd a jelenlevők lelkes él-
jenzése közben távozott a teremből. 

— Betiltották az ellenzék népgyiilését. 
Budapestről telefonálja tudósitórak: Az el-
lenzék tudvalevőleg azt kérte dr. Boda De-
zső rendőrfőkapitánytól, hogy április 29-ére 
adjon engedélyt az Országház-téren való 
népgyűlés megtartására. A főkapitány hiva-
talos értesítést küldött szombaton Holló La-
josnak, aki az ellenzék nevében a nép-
gyűlés megtar tására az engedélyt kérte, a 
melyben a tervezett nyilvános gyűlés meg-
tartását megtiltja azzal az indokolással, 
hogy a kivételes törvények rendelkezései 
szerint a háború alatt politikái jellegű gyű-
lések megtartása tilos. 

— Vajda Béla meghalt. Eredményes mun-
kát végző ember életének szakadt el a fonala. 
Vajda Béla hunyt el szombatra virradóra és 
az ő elmúlásával ismét .megfogyatkozott azok-
nak a száma, akik ennek a városnak nem 
esak szülöttei, hanem érdemes és munkás pol-

harctérre került. Ha itthon marad, felmen-
teti magát, az a baj. Bevonult, a harctérre 
ment, ez is baj. Azt mondták, hegy sportol. 
A milliomosnak, ;lia egyszer az érdeklődés 
homlokterébe került, nehéz az embereiket ki-
elégíteni. 

Akárhogy is történt, olyan ember, akivel 
fektte érdemes foglalkozni, annak ellenére és 
ép azért, hogy milliomos. Lehet, hogy spor-
tolt. Lehet, hogy igy gondolta: száz és ezer 
éveik gJnuil hatnak, ami© olyan események 
lejátsSfölnak, mint most a harctereken; ezt 
látni kell, ez sokat megér, megéri a legfőbb 
jót is, az életet. Egy milliomos, aki mindent 
feltesz a kockára, mert az élet az, hogy meg-
lássa, aminek meglátása évezredéken át nem 
adatott meg és aminek meglátása neki pasz-
szió. Eígy milliomos, aki a harctérről is bőke-
zűen küldi adományait. 

A milliomosok nem igy élnek és ha spor-
tolnak, nem ilyen vakmerően, eredetien, az 
áldozatkészségnek nem ilyen bőkezűségével 
és nem ilyen sikeresen sportolnák. Itt egy 
érdekes ember színes karakteré bontakozik 
ki, akinek finom keze a pénzt gyakran vált-
ja az élet legszebb értékeire. Ha vitézségi ér-
mekkel a mellén hazajön és ismét magára ölti 
egyszerű .polgári ruháját, ügyeljenek rá a 
szegediek és invitálják meg mmrl«n közéleti 
munkához, amelynél szükség van, hogy ha-
lálos komolysággal sportoljon egy értékes 
fejű, te!eszivü és gazdag milliomos. 

Kézai Simon. 

©árai is voltak. Pár évvel tul az élet delelőjén 
ragadta ki a város kereskedelmi életélből a 
halál. Mindössze 56 évet élt, de élete a szaka-
datlan munka tfolyamánya volt. Hajlama, 
akarása már ifjú korában a kereskedelmi pá-
lyára vonzotta és alig, hogy elvégezte a szülő-
városában középiskoláit Lipcsébe utazott, ahol 
hallgatója lett a Handelshochsoule-nak. Tanul-
mányai befejezése után a fővárosiban vállalt 
hivatalt a Bécsi biztosító társaságnál, majd 
hazajött, hogy mint főipénztáros szolgálja tár-
sasága ügyeit. Pár évre rá ismét a fővárosba 
került, ezúttal már a Pesti Kereskedelmi 
Bankihoz- ahonnét 1898-ban a May R. Miksa 
szegedi váltóit/léténél nyert alkalmazást. Négy 
evvel később, a cégalapító May E. Miksa ha-
lála után a bank és váltóüzlet cégvezetője lett 
és azóta annak élén is áll May Gyulával együtt. 
A szegedi pénzpiacon nemcsak magának, de 
intézetének is megszerezte a jó hírnevet, a 
[bizalmat és közkedveltséget. Noiha ügyköre 
nagy feladatot rótt reá és idejét túlságosan is 
igénybe vette, közügyekkel is foglalkozott, 
nem a tessék-lássék kedvéért, hanem nemes 
akarással. Jó ideje, hogy tagja lett a törvény-
hatósági bizottságnak, alhpl lelkiismeretesen, 
a város érdekeinek szem előtt tartásával vé-
gezte funkcióit. A hadikölcsön propagálásában 
tevékeny részt vett és eredményes működését 
legfelsőbb helyen is honorálták. A mult év 
őszén kapta meg a Ferenc József-rend lovag-
keresztjét. Ekkor már hatalmába keritette 
kinjult régi baja. Mindinkább betegeskedett 
és hogy bajára gyógyulást találjon, szanató-
riumiba ment. De itt sem találta meg az óhaj-
tott gyógyulást és hazajövet, három hónapi 
kinos szenvedés után szombatra virradóra vé-

get értek szenvedései és befejezte munkás, tisz-
ta életét. Halálát feleségén, Vármiy Paulán, 
•édesanyján és kiterjedt rokonságán kívül 
mindazok fájlalják, akik előtt érték a becsü-
letes .munka és a szeplőtlen jellem. Temetése 
vasárnap délután 4 órakor lesz a Dugonics-tér 
2. szám alatt levő gyász/háziból. 

— Magyar miniszterek tanácskozása 
Bécsben. Bécsből jelentik : Báró Ghillány Imié 
íöldmivelésügyi jminiszter a z osztrák mi-
niszterelnöki palotában báró Kiiríhy Lajos 
bevonásával órák hosszat tanácskozásoka: 
folytatott az osztrák szakminiszterekkel és 
este visszautazott Budapestre. Teleszkx 
János pénziigymini'szer az éjjeli vonattal 
utazott el Bécsből. 

— Az uj hadügyminiszter Bécsben. Bécs-
ből jelentik: Stöger-Steiner Rezső gyalog-
sági tábornok, az uj hadügyminiszter szom-
baton reggel Bécsbe érkezett-

— Az ellenzéki pártvezérek kilépnek a 
hadi jótékonysági bizottságokból. Buda-
I>estrő1 jelentik: Az ellenzéki pártvezérek-
levelet intéztek gróf Tisza István miniszter-
elnökhöz, amelyben bejelentik, hogy azok-
ból a hadi jótékonysági intézményékből és bi-
zottságokból, amelyek a miniszterelnök veze-
tése alatt állanak, kilépnek. Egyben közöl-
itek, bogy a rokkantügyi értekezleten, ame-
lyen Zita királyné elnököl, sem jelennék1 meg. 

Hölgyek f igyelmébe! 
Megérkeztek elegáns selyem- és 
szalma M O D E L L - K A L A P O K 
dus választékban. Alakításokat mo-
dellek után készítek. Gyászkala-
pok nagy választékban kaphatók: 

Ransburg Janka SS,S 

EORZO JHOZ: 
Igazgató: VASS SÁNDOR. • • • • Telefon 11-85. 

fóa vasárnap 

A szenzációk szenzációja!!! 

Nagy társadalmi dráma 5 felvonásban. 
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Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
Vasárnap délután 2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9 óraKor. 
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