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23-án. A szegedi nemzeti munkapárt végre-
hajtó bizottsága nevében dr. Bósa Izsó elnök, 
dr. Cjserö Ede titkár. 

— Időjárás. Változékony idő várható, 
helyenként cspprfiléhh^l és Hányeigfelen hő-
változással, , 

SÜRGÖNY PROGNÓZIS: Változékony, 
sok helyütt csappdék. Déli hőmérséklet 
8.2 fok C. ' , 
— Tisza a király előtt. Bécsből jelentik: 

A király délután Laxonburgbán hosszabb 
magánkihallgatáson fogadta gróf Tisza Ist-
ván miniszterelnököt. — Báró GhiÜány Imre 
földművelési miniszter ihosszan tanácskozott 
Höfer tábornokkal,., az osztrák , 'élelmezési 
.hivatal vezetőjével. 

— A vezérkari főnök bárói kinevezése. 
A hivatalos lap keddi száma közli, hogy a ki-' 
rály Straussemburgi Arz Artúr gyalogsági 
tábornoknak, az összes fegyveres erő vezér-
kari főnökének a magyar bárói méltóságot 
adományozta. 

— Uj magyar nemesek. A hivatalos lap 
keddi száma közli, hogy a király Rohr Fe-
renc belső titkos tanácsos vezérezredes lia,d-
seregparamcsnoknak a magyar nemességet a 
„Dentai", Stadler István honvédezredesnek 
pedig- a „Monté San Michele" előnévvel ado-
mányozta. 

— A magyar szocialisták akciója az ál-
talános választójogért. Budapestről telefonálja 
tudósitónk: A szociáldemokrata párt ujabb 
nagy akciót -indit az általános választójog 
győzelemre juttatásáért. , A tervnek meg-
nyerték ,gróf Károlyi Mihályt, Vázsonyi Vil-
most és más politikusokat. < 

— Tízezer korona a hadiárváknak. Szász 
Ernő gyárigazgató, aki a háború .során több 
izben ajándékozott jelentékeny összegeket 
jótékony célra, a hadiárvák felruházására 
tizezer koronát adományozott. 

— A csanádi káptalan ünnepe. Dr. Glatt-
felder Gyula megyéspüspök- most kiadott 
körlevelében emlékezik meg a csanádi kápta-
lanban történt változás-okról, illetve előlépte-, 
lésekről. A király ugyanis a megyéspüspök 
előterjesztésére dr. Szentkláray Jenő, Blasko-

]yenekké kell lenniük. 
Te szelíd bölcs, te napsugár lelkű tanitó 

mestere a te népednek, szálljon áldás mun-
kálkodásodra! Értsen meg a te néped! 

iMegvallom, igen nagy szeren ytelenség-
nek tartom a magam részéről, hegy én Tö-
mörkényről nyilvánosan beszéljek. Ö akkora 
művész, az igaziakból, az alkotók' közül való, 
hogy nekem illetlen stréberkedós a nevemet 
az övé mellé biggyestzeni. Annak csak egy 
áhítatos fohásznak szabad lenni, amit én ö 
hozzá az Olympus legmagasabb csúcsára kül-
dök. (Az Isteneknek nem adunk le névje-
gyet.) Ugy látszik, önök sem odalenn és 
senki sem birja még felfogni Tömörkény 
nagyságát! Ö oly egész, amilyen eredeti, oly 
tökéletes, amilyen finom. Minden darabja 
egy tökéletesen csiszolt brilliáns. Szent Isten, 
ha Ő angol volna! (A franciától olyan nem 
telik.) Már a világ ünnepelné. Oh, de jő 
trudni, hogy ő van, bogy él. Hogy igazán lé-
teznek olyan magasabb rendű lények, akik-
nek a lelkéhez az ember a gyarló lelkét oda-
köti és az repül vele föl, föl a fényességbe, 
a tisztaságba, ami után mi is vágyakozunk, 
de csak az ő sasszárnyaikon juthatunk. 

/ 

vics Ferenc, Bauer György, dr. Grosz József, 
Pacha Ágost s dr. Kramp János kanonoko-
kat magasabb stallumba léptette elő és az igy 
megüresedett Bonnaz-féle alapítványi he-
lyekre Kayser Lajos makói prépostplébánost 
és Magyary Pál nagybecskereki apátplébá-
nost nevezte ki. Az ünnepélyes beiktatást 
dr. Glattfelder Gyula megyéspüspök csütör-
tökön délelőtt 8 órakor ejti meg a székesegy-
házban a rendes káptalani mise keretében. 

— Kitüntetések. A király Joszt József 5. 
bonvéd gyalogezredbe! i tartalékos zászlós-
nak és Csepreghy József népfölkelő őrvezető-
niek a,z ellenség előtt tanúsított vitéz maga-
tartásuk elismeréseül az 1. osztályú ezüst vi-
tézségi érmet adományozta. 

— Egyházmegyei közgyü és. A Békésbánáti 
Református Egyházmegye kedden délelőtt 
kezdte meg több napra terjedő közgyűléséi 
Szegeden, Futó Zoltán esperes elnöklósével. 
A közgyűlésen jelen vannak: Szabolcsim Mi-
hály, az ismert költő és Fekete Márton or-
szággyűlési képviselő. Reggel 8 órakor isten-
tisztelet volt, kilenc órakor pedig Futó Zol-
tán imájával és Fekete Márton megnyitó-be-
szédével megkezdődött a közgyűlés, amely 
adminisztrációs ügyeket tárgyalt. A közgyű-
lést szerdán folytatják. 

— Az ügyészségi fogházba szállították 
a „Zrínyi" és „Viktória" személyzetét. Bu-
dapestről jelentik: A Zrínyi .katasztrófája 
miatt letartóztatott hajóstiszteket kedden 
átkísérték a pestvidéki ügyészség fogházá-
ba és a nyomozás eddigi iratait a vizsgáló-
bíróhoz tették át. A Viktória személyzete 
egybehangzóan azt vallotta, Ihogy a hajó a 
tököli part mellett tartva haladt a Dunán, 
amikor észrevette a Zrinyit. Szabályszerűen 
jobbra akarta .kitérni, a Zrínyi azonban 

balra tért ki és e!z volt az oka az összeüt-
közésnek. A nyomozás során jelentkezett 
egy tanú, aki azt vallotta, -kggy a Zrinyi 
kormányosa valószinüleg részeg volk — 
Egyébként a Zrinyit kedden délelőtt b o n -
tatták az óbudai hajógyárba. A hajó fél-
árbocra bocsátott lobogóval Ihagyta el a 
gyászos pusztulás szinhelyét. 

— Az üzletek zárórája. Szegeden az üzle-
tek záróráját illetőleg sokan vannak még 
minidig tévedésben. Legutóbb például a rend-
őrség felsővároson zárórarazziát tartott és az 
eljáró közegek a füszerüzleteket is beosukat. 
ták bét órakor. Ez tévedés volt, nem is indul 
természetesen az illetők ellen kibágási eljá-
rás. A ma érvényben levő rendelet szerint t 
fűszer- ós nagyobbrészt élelmisizorek árusítá-
sával foglalkozó üzletek este fél 8-ig, minden 
más üzlet 7 óráig tarthat nyitva. Ez a ren-
delkezés egyébként április végéig marad ér-
vényben Ha addig uij rendelet mag nem je-
lenik és az üzletiek zárórájáról nem intézke-
dik, a régi teljesen szabad állapot áll vissza. 

— Uj 40 filléres postai haaisegélybélyegek 
A hivatalos lap keddi száma közli, hogy a1 

kereskedelmi miniszter az ajánlott postakül-
demények bérmentesítésére 40, illetve 42 fil-
léres postai badiisegély-bélyegeiket bocsát 
forgalomba. Az eddig forgalomban volt régi 

Hölgyek figyelmébe! 
M e g é r k e z t e k e l e g á n s selyem- é s 
s z a l m a M O D E L L - K A L A P O K 
dus vá lasz tékban . Alakí tásokat mo-
de l l ek után kész í t ek . Gyászka la -
pok n a g y v á l a s z t é k b a n k a p h a t ó k : 

Ransburg Janka Valéria-tér 3. sz. em 
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Szerdán és csütörtökön 

A szezon legnagyobb szenzációja. 

Felülmúl minden eddigi deíektivdrámát. 
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ISI. és IV. rész. 
Detektivtörténet 6 felvonásban. 

A legizgalmasabb és legjobb 
detekfivsláger a mai napig. 

Előadások 5, fél 7 és fél 9 órakor. 
Vasárnap délután 2, fél 4, 5, fél 7 és fél 9 órakor. 

fi Páholy 1.60, zsölye 1.20, I. hely 1 K., 
I , II. hely —.80 fillér, III. hely —.50 fillér. 
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