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Tömörkény-matiné. 
A Szegedi Ujságirók Egyesülete alig egy-

páv hónap előtt- akku i t meg és hogy most 
már a nyilvánosság előtt megkezdi működé-
sét, első izben is a folej Hitetlen, nagy magyar 
író, a példaadó szegedi újságíró: Tömörkény 
István nemes emlékezetének áldoz. Szeptem-
ber utolsó napjának délelőttjén, 11 óra-kor 
Tömörkény-matinét rendez a Korzó-moziban 
és felidézi az emlékezetbe annak az embernek 
halhatatlan emlékét, aki gyönyörű és her-
vadhatatlan szépségű Írásaiban csodálatos élet 
hőséggel portretirozta a magyar, a szeged-
vidéki parasztot, aki mig élt és közöttünk 
járt-kelt, nap-nap után dicsőséget szerzett az 
irásmüvészetén -kivül a városnak és annak az 
ujeágiró gárdának, amelynek mindenkor ve-
zető tagja volt. 

A matiné közreműködői Tömörkény Ist-
ván irodalmi értékeléséről tartanak felolva-
sást, Ady Endre, az iskolát teremtett kiváló 
lírikus, Kabos ©de, a magyar elbeszélő iroda-
lom egyik erőssége, a közismert publicista, 
Móra. Ferenc és Újlaki Antal, a szegedi új-
ságírás robotosai, más-más néz;pontból mér-
ia t ják Tömörkény István irodalmi működését 
és jrásmüvészetét. Szépnek, lelkesnek ígérke-
zik a vasárnapi matiné, méltónak Tömörkény 
nagyságához és ahhoz a célhoz, ami a Szegedi 
Ujságirók Egyesületét vezette a matiné ren-
dezésében. 

Tömörkény István tiszta és a müveit 
küllőid előtt is elismert nevével kezdi meg a 
Szegedi Ujságirók Egyesülete azt az akció-
ját, amivel a város kul turáját k ívánja szol-
gálni Tömörkény István emlékezete a kiin-
dulási pont, az ő szelleme -tölti be és irányít ja 
azoknak működési törekvéseit, akik ennek a 
városnak kul turáját kívánják szolgálni oly 
.módon, hogy a közönségnek gyönyörűséget 
szerezzenek. Mindent a észket adó városért 
és mindent a közönségért ezzel az elhatáro-
zással alakult meg a Szegedi Ujságirók Egye-
sülete, amely amikor Tömörkény Istvánra 
emlékeik a nagy nyilvánosság előtt, egyben 
arra is emlékezik, hogy az elhunyt halhatatlan 
hány gyönyörűséges órát szorzott mindazok-
nak, akik megfürösztötték a lelküket az ő nap 
fényes, páratlan humora Írásaiban. 

A Szegedi Ujságirók Egyesülete a vasár-
napi matiné közreműködői közé -felkérte Jászai 
Marit is, aki Tömörkény hódolói és megértői 
közé tartozik. A nagy tragika azt válaszolta, 
hogy végtelen örömmel jönne a ,jMegy a ha jó 
lefelé" cimir rajz felolvasására, de nem jöhet, 
mert aznap az Akadémia TAwpo-ünnepélyt 
rendez ós neki is szerepelnie kell az előadók 
között. Igy tehát egy rendkívül érdekes és 
vonzó szám elmarad, de a többi közreműködő 
elég garancia arra, hogy a matiné nemcsak 
nivós, de szellemben, tartalomban egyaránt 
kiváló lesz. 

A matiné pontban 11 órakor kezlődik. A 
későn érkezők mindaddig, mig egy-egy felol-
vasás véget nem ér, nem léphetnek a helyi-
ségbe, 

— A végleges kiegyezés a jövő ország' 
gyűlésre marad. Budapestről jelentik; Illetéke-
helyről nyert információ szerint a monarcWia 
két állama között a gazdasági megegyezés 
csak provizórikus lesz és a végleges kiegye-
zés megkötése a jövő országgyűlésre marad. 
Ez eseben a Némeországgal kötött vám- és 
kereskedelmi szerződés automatikusan ér-
vényben marad további egy évre. 

— Wiadlmir porosz herceg a király* 
nál. Bécsből jelentik: Wladimir porosz herce-
get, Henrik porosz herceg legidősebb fiát Ká-
roly király kedden délután külön kihallgatáson 

fogadta. A délután folyamin kihallgatáson fo-
gadta még a király Qiinther Ernő schleswig-
holsteinl herceget is. A két herceg ezután ki 
séretével részt vett nz udvari ebében. 

— Kitüntetés, Ifj. Szalay József tüzérzász-
lós, dr. Szalay József főkapitány fia, aki az is-
kola padjából az érettségi vizsga után bevo-
nult s pár hónap inulva az orosz harctérre 
ment, most kapta meg a harmadik kitüntetést: 
a kis-ezüstöt. Bravúros dolgot müveit, a ma-
gyar huszárokat srapnellező orosz tüzérséget 
ugrasztotta szét hatásos tüzelésével, miáltal a 
szorongatott helyzetben volt huszárság megsza-
badult veszélyes pozíciójából. Parancsnokának 
külön dicsérete mellett megkapta ezért a Károly-
kereszthez és a bronzéremhez a kis-ezüst vi-
tézségi érmet. Otruba Ödön 46-os szakaszve-
zető, aki civilben vasúti hivatalnok, levélben 
értesítette szüleit, hogy a mostani nagy harcok 
idején megkapta a nagyezüst vitézségi érmet. 
Otruba Ödönnek ez a negyedik kitüntetése a 
a háború alatt: 

— Elhunyt rendőrtisztviselő. Szabó Jó-
zsef kerületi rendőrtiszt szeptember 25-én, 
kedden este fél 8 órakor Felsőtanyán szívszél-
hűdés következtében meghalt. Az elhunyt rendőr-
tisztviselő 42 évig szolgáit a városnál", mint ír-
nok, maid számíiszt és rendőrtiszt. Ez utóbbi 
minőségében három évtizedet meghaladó szol-
gálatával tűnt ki. Kerülete mindig Feisőváros 
volt. Fiatalkorában résztvett a boszniai okku-
pációban. A háború kitörésekor már nyugdíja-
zást megelőző szabadságon volt, azonban a 
város kenyíelen volt fölkérni további szolgá-
latra, hogy a megcsappant tiszti létszám mel-
lett a mim ka fönnakaciást ne szenvedjen. Az 
öreg Szabó József igy úgyszólván az utolsó 
pillanatig munkában voit; pihenésre nem jutott 
ideje. Hétfőn este kiment Potyondi Miklós fő-
hadnagy családja látogatására és ott érte el a 
halál. Szívszélhűdés következtében halt meg. 
Kiterjedt rokonság és baráti kör gyászolja. 
Szabó József 65 éves volt. 

— 48-os nap Gyulafehérvárott. A szegedi 
46. gyalogezred pótzászlóaljának altiszti kara, 
a tisztikar támogatásával Gyulafehérvárott októ-
ber 7-én, vasárnap nagyobbszabásu népünne-
pélyt rendez. A rendezőség buzgón fáradozik, 
hogy az ünnepély minden tekintetben méltó 
párja legyen a szegedi 46-os ünnepélynek. Az 
erkölcsi siker már előre is biztosítottnak látszik 
az által, hogy az ünnepély legfőbb védnöksé-
gét József főhercegnek ajánlották föl azzal a 
kéréssel, hogy az ünnepélyen személyesen ve-
gyen részt, vagy ha ez lehetetlen volna, ugy 
képviseltesse magát. Az ünnepély élén állanak 
még báró Hazai Samu volt honvédelmi mi-
niszter, az ezred tulajdonosa, nemes Lobét ve-
zérőrnagy, a gyulafehérvári helyőrség parancs-
noka és Zeiss Oszkár ezredes, az ezred pa-
rancsnoka, mint védnökök, továbbá Adler Sa-
lamon alezredes, a pótzászlóalj parancsnoka és 
Jakober Henrik alezredes, a lábadozó-osztag 
parancsnoka, mint diszeinökök. A tiszta bevé-
tel az elesett 46-osok özvegyeinek és árváinak 
télire való főlsegitésére fordittatik. Hogy ez a 
nagy anyagi siker meg is legyen, a délutáni 
ünnepélyen pezsgőt, bort, sört, dohányt, sós-
perecet stb. árusítanak: lesz még azonkívül 
szegedi halászcsárda, szüret a szegedi szőlők-
ből, cukrázda, tobmola és minden, amiből a jó-
tékonycélra pénzt lehet szerezni. Mindezekhez 
pedig az eladásra kerülő tárgyakat Szeged és 
vidéke jótékony közönségétől kéri a rendezőség. 
E célból már a legközelebbi napokban Sze-
gedre érkezik egy bizottság, élén dr. Járossy 
Jenő e. é. önk. szakaszvezetővel, akik a gyűj-
tést személyesen végzik. A 46-os napra ado-
mányokat elfogad és továbbit a Délmagyaror-
szág szerkesztősége is. 

— Egy orvostanhallgatónő tragikus ha-
lála. Budapestről jelentik: Kortva Piroska 19 
éves második évfolyamú orvostanhallgató, Kortva 
József háztulajdonos leánya pénteken tífuszban 
megbetegedett. Hozzátartozói hétfőn déielőtt a 
a Szent-László-kórházba szállították, hogy gon-
dos ápolásban és felügyeletben részesüljön. Az 
egyik apácát, aki az ápolónők felügyeletével 
van megbizva, figyelmeztették, hogy állandóan 
a beteg mellett kell lenni valakinek, mert Vagy 
lázálmában kiugrik az ágyból. Délután a bete-

gei az ápolónő néhány percre magára hagyta 
Ezalatt a 41 fokos lázban lévő leány kiugrott 
az ágyból és oly szerencsétlenül esett el, hogy 
jobb halántékát nekiütötte az éjjeli szekrény 
sarkának. A nagybeteg leány a szenvedett sé-
rülésekbe belehalt. A főkapitányság a kórház 
vezetősége és az ápolónő ellen az eljárást meg-
indította. 

- Vendéglősök a kihágást bíróságon. 
A szegedi kihágási rendőrbiróság előtt szerdán 
két vendéglős állott, mint vádlott. Az egyik 
Kopasz Ferenc, a Gedó kerthelyteég bérleje, 
aki egy korona 80 fülért számított egy urnák 
egy három deciliter űrmértékű spriccerért, 
amelyben egy deei bor és két deci viz volt A 
tárgyaláson védekezésül előadta, hogy a spric-
cert ő teljesen a bor áréba számitja s hogy az 
állandó uzus a vendéglősök között. Dr. Temes-
váry Géza kihágási bíró a vádlott védekezésére 
a tárgyalási elnapolta. Majd a szakértők véle-
ményének meghallgatása után fog ítéletet mon-
dani a vendéglős fölött — A másik árdrágí-
tással vádolt 'vendéglős Ónozó Poldiné volt. Ő 
egy adag pörköltet 4 korona 40 fillérbe szá-
mított. A Tiszában ugyanekkor 3 korona 20 
fillér volt egy pörköli ára. Onozóné azzal vé-
dekezett, hogy a pörkölt nagyon nagy adag 
volt, egy kiló hus harmadrészéből készült és, 
hogy a hust 11 koronás áron szerezte be. A 
bejelentett tanuk kihallgatásáig ezt a tárgyalást 
i . elnapolta a kihágási biró. 

— Vilmos császár és bolgár király U- , 
iálkozása. Wolf Ügynökség jelenti: Ferdinánd 
király Boris trónörökössel és Cyrill herceggeir 
valamint Zsekov főparancsnokkal szeptembe-
31-én érkezett Csernavodába. Délután meete 
kintette a monumentális Duna-hidat, a melye 
a szófiai helyőrség vitéz csapatai a mult évben 
hősies harcai elfoglaltak. A király felment a 
hidra, a mely előtt a magyar és osztrák dunai 
flottila monitorai sorakoztak. Nemsokára köze-
ledett Gyurgyevo felől a Zsófia hercegnő yacht, 
a melynek fedélzetén volt Vilmos császár, 
Maekensen tábornagy és az egész császári pol-' 
gári és katonai törzs. Ünnepélyes pillanat vott-
a mikor a császár kíséretével a szárazföldre lé-
pett! A két uralkodó szívélyesen átölelte egy-
mást, majd a part mentén felállított disz-szá* 
zad elé lépett, a mely elvonult az uralkodó -
előtt. A császár és a király ezután antomob-
Ion bejárta a város főbb utcáit. A csapatok 
a lakosság lelkesen üdvözölték. Külön e célra 
felszerelt, síneken mozgó automobilokon foly-
tatták az utat a hidon át a bercseai Duna ág-
hoz, a hol az uralkodók szívélyesen elbúcsúz-
tak egymástól. Huszonkettedikén délután Fer-
dinánd király ismét Konstanzába érkezett és 
megtekintette a kikötői építkezéseket. Este visz-
szautazotí Szófiába, a hova vasárnap érkezett 
meg. 

— A 46-osok köszönete. A nyár folyamán 
Worzikovszky Károlyné kezdeményezésére Wlm-
mer Fülöp és dr. Pálfy József gyűjtést rendez-
tek katonaotthon céljaira. Az összegyűlt 1416 
kor. 94 fillért eljuttatták az olasz fronton küzdő 
katonáinknak, ahonnan Ceisz ezredes az alábbi 
levélben köszöni meg az adományt: Nagysá-
gos Dr. Pálfy József urnsk Szeged. A pót-
zászlóalj utján megérkezett az ezredhez lovag 
Worzikovszky Károly ezredes özvegyének kez-
deményezésére gyűjtött 1416 kor 94 f. Az ér-
tesítő sorokhoz fűzött meleg üdvözletéit és sze-
rencse kivánatokért fogadja igen tiszteit Uram 
általam az ezrednek hálás köszönetét azon ké-
réssel, méltóztassék azt a gyűjtő bizottságnak 
valamint a közönségnek is tolmácsolni. Látva 
az otthoniak ragaszkodását és elismerését 
az ezred mindujabb erőt merit a hozzátarto-
zók bizalmából a végleges diadal kierőszako-
lásához. Fogadja igen tisztelt Uram nagyrabe-
csülésem kifejezését. Harctér, 1917. szept. 14 
Ceisz, ezredparancsnok. 

— Bécsből i t kiutasítják a fényűző Ide-
geneket. Bécsből jelentik: A városházán fel-
merült az a terv, hogy a budapesti példát kö-
vetve, Bécsből is kiutasítják az olyan idegene-
ket, akik csak azért jöttek oda, hogy jobban, 
nagyobb kényelemmel és nagyobb fényűzéssel 
élhessenek. Elsősorban alighanem azokra a 
galíciai menekültekre gondolnak, akik a hábo-
rúban nem éppen a legkifogásfatanabb módon 


