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Akár 
firítnietikxi. akár esztétika. pedagógia, órtího-
pédia. szociológia, glaoeológia. vagv dema-
gógia, az őt egyformán érdekelte. Figyeltem 
már hónapok óta; elsőnek érkezett minden 
előadásra és izgatottan leste. a közönség 
gyülekezését. Mikor kevesen és lassan jöttek 
össze az emberek, lemondó mosollyal, szo-
morúan ágaskodott a helyén és bágyadt, 
fénytelen tekintettel nézett el felettük. Ha a 
terem mór félig megtelt közönséggel, akkor 
vidáman kelt fel helyéről, óvatosan a pódium-
hoz sietett és vagv előtte, vagv mögötte ugy 
haiadt keresztül, -hogy arccal a nézők felé 
fordult, szája érthetetlen beszédet mondott és 
kezével titokzatosan gesztikulált. Ezit végig-
csinálta néhányszor áz előadás megkezdé-
séig, aztán leült a helyér-e. 

'Mindig ugyanazon a helyen ült: a má-
sodik padsor legszélén. Két könyökét feltette 
a padra; jobb lábát egész a hasa ajá húzta 
és átvetette bal lábán; felét tenyerére tá-
masztotta; füleit kihegyesitette és magasra 
húzta; homlokát szögletesre ráncolta, hegyes 
szögalakban előrehajolt és folyton az előadó 
szájába nézett. Ha az előadó vizet ivott köz-
ben, vagv elhaligatoliit és zavartan jegyzetei 
között lapozgatott, akkor„Ő hirtelen fejét ki-
kapta tenyeréből, savósziriü szemeivel íeddő-
Jeg nézett 'a közeli szomszédokra; idegesen 
krákogott és aztán újból régi pózába helyez-
kedett (Néha a jobb lábát anjivira felhúzta, 
hogy a nadrág alól kilátszott sovány, mezí-
telen lábaszára. A cipőjéből valami szőnyeg-
féle szökött kilógni, melyet talán következe-
tes szórakozottságból dug oda. A mellette 
és mögötte .ülők, amikor ezt észreveszik, 
mindnyájan a lábát fikszirozzák. Ki megvan 
botránkozva, ki hangosan vinnytag, mások 
ízléstelenül arra mutogatnak. Ö ezt azonnal 
észreveszi. A széthúzódó szájakra ilyenkor 
gyűlöletes pillantást lövell, a csodáikozákra 
gúnyosan, a megbotránkozókra pedig fölé-
nyesen tekint. Aktán ismét előrehajol és 
figyel. 

Legutoljára Juhász Gyulának, a kiváló 
poétának gyönyörű és értékes előadására lát-
tam. Akkor is ugv viselkedett, mint máskor. 
Halálos gonddal és borzasztó, idegmegfeszitö 
akarással lesett minden szóra. És amikor az 
előadás véget ért és a közönség nehézkesen, 
•mély felocsudásából lomhán mozogva igye-
kezett kifelé, ő gyorsan az emelvény felé 
törtetett; a közönség felé fordulva, szája is-
mét érhetetlen szavakat mondott, a kezeit 
sóvárogva nyújtotta előre és legutolsónak 
maradt a teremben. Megtörten, sok-sok bá-
natot hordozva, ujabb fájdalmak terhétől 
borítva céltalanul botorkált egy ideig, aztán 
az ajtóhoz ment. Mikor kilépett a folyosóra, 
hozzáléptem és bemutatkoztam. 

— Régóta latom már ebben a teremben. 
Minden előadást meghallgat, — mondottam 
— hogy tetszett a mai? 

Zavartan és félősen nézett rám. Semmit 
se felelt, csak tenyerét a füle mög'é tolta és 
fülét számhoz tartotta. 

Most nagyot kiáltottam a szőrös töl-
csérbe: 

— Hogy tetszett áz előadás? 
Elvörösödve, dadogva válaszolt: 
— Bocsánat, nagyot hallok egv esit! 

Herczeg István. 
# 

— Zita királyné nevenapja . Budapestről 
leientik: Zita királyné névnapjának emiékér® 
a fővárosban ünnepi istentisztelet volt a buda-
vári koronázó templomban. Az istentiszteletet 
Csmweh János bíboros hercegprímás celeb-
rálta. A1 királyi ratóriumban .meg-jelent 
László főherceg és MHgdohm főhercegnő. Bécs-
ben a fogadalmi templomban katonai isten-
tisztelet, a 'Szent István-templomban nagymi-

volt. A katonai istentiszteleten megjelel-
tek Frigyes, Jenő és Albrteht főlwroegek is. 

— Dr. Kelemen Béla hazaérkezet t Buda-
pestről. Dr. Kelemen Béla főjpári pénteken 
éjjel hazaérkezett Budapestről, ahová túrira 
lévőén Szterényi József dezignált miniszterel-
nök telefonhívására utazott el. Szterényi ka-
binetjében a főispán tudvalevőleg a belügyi 
államtitkári állást vállalta volna el, amire a 
48-as alkotmánypárt egyöntetű bizalma jelölte. 

— Burián és Kühlmann Budapesten. 
•Budapestről jelentik: (Báró Burián közös küi-
ügvminjiszter és Kühlmann német külügyi ál-
lamtitkár szombaton reggel Budapestre ér-
keztek. Rövid itfarfózkodás után Burián és 
Kühlmann elutaztak Bukarestbe. 

— Magyar fcáróság, A király idősb Kray 
István nyugalmazott Ítélőtáblai elnöknek a 
magyar bárói méltóságot krajovaji és topolyái 
kettős előnévvel -adományozta. 

— Kitüntetések, Surányi János tartalékos 
huszárt a 3. honvéd huszárezredben. Fazekas 
András és Budai Pál 5. honvéd gyalogezred-
beli népfölkelőket az e l l en ig előtt tanúsított 
vitéz magatartásuk elismeréséül a bronz vi-
tézségi éremmel tüntették ki. 

--• Ukránia bécsi követe. Bécsből jelenük: 
Az ukrán kormány bécsi követté Jakovtív 
(kievi ügyvédet nevezte ki. 

— Magyar előadás Szófiában. Szófiából 
jelentik: Balkányi Kálmán, a Keleti Gazda-
sági Központ elnöke tegnap este érdekes elő-
adást. tartott előkelő közönség jelenlétében a 
magyar háborús hadi iparról. Utána Varfasv 
(Lajos, az aradi kamara főtitkára tartott elő-
Magyarország és Bulgária kereskedelmi ösz-
szeköttetéséről. Mindkét előadásnak nag^ 
sikere volt. Tonelli Sándor, a szegedi keres-
kedelmi és iparkamara titkára vasárnap tart 
előadást az iparkamarában. 

— Elóléptetesek a Mavnál. Az államvas-
utak igazgatósága szombaton tette közzó az 
államvasuti tisztviselők előléptetését, amely 
május 1-ével esedékes. A tisztviselők létszámá-
nak mintegy eygharmada lépett elő. (Egy üz-
letvezető és egy műszaki főtanácsos igazgató-
bei yettes lett, 3 felügj-elő üzletvezető lett, 29 
főfelügyelő egy fizetési fokkal előlépett, 16 
felügyelő főfelügyelő lett, 62 felügyelő előlé-
pett, 34 főmérnök, főellenőr, illetve ti tkár elő-
lépett, 133 mérnök, ellenőr, illetve segédtitkár 
főmérnök, főellenőr, illetve titkár lett, 431 
mérnök, ellenőr, illetve segédtitkár előlépett, 
247 fogalmazó, hivatalnok és mérnök segéd-
titkár, ellenőr előlépett, úgyszintén 1300 fogal-
mazó, hivatalnok és mérnök is, 

— Részleges t i sz tu j i tás Hódmezővásár -
helyen. Hódmezővásárhelyről jelentik: Régebbi 
határozat értelmében Hódmezővásárhely vá-
ros jövő havi közgyűlésén ejti meg a háború 
folyamán lemondás és halálozás következté-
ben megüresedett tisztviselői állásokra a vá-
lasztást. A tisztújító közgyűlés iránt már is 
nagy érdeklődés mutatkozik a városban, mint-
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legújabb kalandja. 

Hogyan lettem 
detektív ? 
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csak az első előadásokra érvényesek. Jegyek 
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hogy néhány fontosább főtisztviselői állás is 
betöltésre kerül. Igy az árvaszéki elnöki állás, 
melynek egyik jelöltje dr. Csillan János árva-
széki ülnök, a város szolgálatában eddig is 
nagy ambícióval dolgozó tisztviselő, aki a 
mozgósítás kezdete óta a fronton teljesít kato-
nai szolgálatot. Dr.'Csillag megválasztása foly-
tán megüresedő, valamint az ezidőszerint is 
betöltetlen árvaszéki ülnöki állás jelöltjei dr. 
Juhász Mihály és dr. Medveczky Imre, mimi-

Jketten hasznos és értékes tagjai a tisztviselői 
karnak. Végül betöltésre kerül a gazdasági 
tanácsnoki állás is, melyre Gajdán Imr® tisz-
teletbeli rendőrkapitány a jelölt. A tisztújító 
közgyűlés május 11-én lesz. 

— Kolozsvár a királytól kér védelmet a 
csehekkel szemben. Kolozsvárról jelentik: A 
város, törvényhatósági bizottsága pénteki 
közgyűlésén 'foglalkozott Győrmegye átira-
tával a cseh túlkapásokra vonatkozóan. A 
'közgyűlés határozati javaslatot fogadott cl. 
ihogy az ország területéről a garázdálkodó 
cseheket eltávolítsák. Bíró Balázs indítványá-
ra elhatározták, hogv a törvényhatóság felír 
a királyhoz, hogv a pragmafika szankció ér-
telmében védje meg a magyar állam integri-
tását. 

Egyházmegyei közgyűlés. A nagy ki-
terjedésű békésbánáti református egyházme-
gye f. hó 29-én és 30-án tartja tavaszi közgyű-
lését Szegeden. Április 29-ón délután a külön-
böző bizottságok és az egyházmegyei lelkész-
egyesület gyűlése lesz előadásokkal és.felolva-
sásokkal. A rendes közgyűlés április 30-án a 
reggel 8 órai istentisztelet után a református 
egyház székházában 9 órakor kezdődik. Futó 
Zoltán -esperes és Fekete Márotn udv. tan. ve-
zetése mellett résztvesz azon Szabolcsba Mi-
hály, a költő-pap és az egyházmegye minden 
lelkésze és tanáosbirája. A lelkészegyesiilet ér-
tekezletén megbeszélik a háborús állapot ta-
nulságait és a szegedi egyház gondnoka a. nép-
egyetemekről tart előadást, javasolván, ihogy 
az egyházmegye Péter András szeghalmi 
1500 kat, holdat kitevő hagyatékát a népegye-
tem felállítása utján az alföldi kisgazdák szint-
jének emelése által értékesítse és a 'Kőrös-
menti fejedelmi örökségben minél előbb minta-
gazdaságot létesítsen. Hétfőn este fél 9-kor kö-
zös vacsora a Haggenmacherban, másnap dél-
után 2 órakor ugyanott közebéd, melyekre egy-
háztagok meghívás nélkül is megjelenhetnek. 
Részvételi jegy ára 6 és 8 korona. 

— Molnár Viktor meghal t . Budapestről 
jelentik: Molnár Viktor, a kultuszminiszté-
d u m volt államtitkára szombaton reggel hir-
telen meghalt. A kiváló kulturpolitikus emlé-
két sok szép alkotás örökíti meg. Többek 
közt megvalósítója volt az Uránia tudomá-
nyos egyesületnek. Temetése hétfőn délután 
lesz. 

— Fölemelik a bőr makszimális árát. 
A bőr makszimális árát, mint értesülünk, má-
jus 15-ikétől kezdve fölemelik. A bőr ára tiz-
tizenöt százalékkal lesz drágább. A bőr mak-
szimális árának fölemelése súlyosan fogja 
érinteni a közönséget, ha sürgősen meg nem 
jelenik az uj cipőrendelet, amely elejét venné 
a már tűrhetetlen cipőuzsorának. A szegedi 
közélelmezési hivatal bőripari osztályánál 
egyelőre a cipők nqm lesznek drágábbak, mert 
Rákos Árpád, a bőripari osztály vezetője elő-
relátással gondoskodott arról, hogy ujabb 2590 
pár cipőre való bőranyagot a régi áron sze-
rezzen be. A drágább bőrből készült cipők ára 
86 korona lesz. Az u j cipőrendelet tudvalévően 
kisiparosoknál 200 koronáig terjedő makszi-
mális árat fog megszabni a cipőkért. Azt 
hisszük, a közönség 4s a kisiparosok érdekei-
nek is jobban inegfslelne, ha Szeged egész ci-
pőellátását a bőripari osztály üzemében bo-
nyolítanák 1«. A bőripari osztály foglalköa 
tatei tueteá •• jé ker«*»th»» juttatná az összes 


