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A függöny 
•az első (felvonás után összecsapódott, perce-
ikig zúgott a taps, virágerdő boritotta a szin-
padot és amikor a kárpit szétlibbent, a szín-
pad közepén állt a búcsúzó színésznő, meg-
hatottan, kipirult orcával, szinte túláradó 
boldogságban, hogy megfüröszthette a lelkét 
a siker mámoros levegőjében. És az ováció 
megismétlodödtt minden felvonás után; 
aijabknál-ujabb bokréták, koszorúk, kis kézi 
csokrok, kedvenc virágból: a gyöngyvirágból 
bevertek garmadaszámra lábai előtt, a taps pe-
dig csattogott, mint. nyári reggelen az erdő-
ben a fülemile és végigzugott a nézőtéren a 
harsányhangu éljen. A közönség tüntetett' a 
távozó mellett, csak egy balványarcu, csap-
zott hajú ifjú ült csöndesen, reszkető térdek-
kel a helyén és befelé élvezte a sikert,- az imá-
dott művésznő diadalmas sikerét. És félszem--
mel, lopva tekintgetett az ideál felé, (hogy váj-
jon érinti-e babfehér kacsóival a hitelbe ren-
delt pár szál liáfranszot, lángoló érzésének 
hervadó virágait? Az előadás véget ért. A 
közönség kifelé tódult a színházból, többen 
megálltak a színpadi feljáró előtt, hogy -még 
egyszer, a távozás előtt láthassák a szivükhöz 
nőtt ifjú színésznőt, aki kisvártatva, hódolók-
tól környékezve, virággal elborítva, lépett ki 
az utcára. Jobbról-balra integetett és egyre 
mosolygott, élvezte a szeretet, a bucsu mámo-
rát. Selyemköpenyét összevpíita habfehér 
nyaka körül, amelyen ott csillogott a kapott 
igaz gyöngysor. És megindult a menet a mű-
vésznő lakása felé. (A balványarcu, csapzott 
hajú if jú (persze, hogy újságíró volt az is-
tenadta) különválva követte' a művésznőt, a 
kire rátapadt -a tekintete, mint flastrom a 
sebre. Meg egy pillantás az istennőre és az 
ifjú, vézna újságíró sietve lobolt a szerkesz-
tőségbe, hogy megírja a sorszámra kiszabott 
referádát. Almi szivében érzés völt és valóság, 
iazt belekomprimálta a sorokba. Nem is rafe-
ráda volt az, hanem a szive vérével irt dal, 
egy kis költemény, amely bu-s volt, mint egy 
©l-égia. És hogy kész volt az Írással, maga elé 
bámult, elvonult előtte szomorú, bánatos ifjú-
sága, ami nem édesült meg csókok zamatá-
tól. Meg-megsimogatta forró homlokát, ide-
gesen, teli tüdővel szívta a cigaretta füstjét, 
majd ráborult a puhafa asztalra és sirt, sirt 
keservesen, örömtelen életének első — valóra 
nem vált — álmát s i ra t ta . . . 

— A királyné jobban van. Bécsből jelen-
tik, hogy a királyné egészségi állapota már 
teljesen kielégítő, noha egészen még inem ál-
lott 'helyre. 
f§— Tisza István köszönete a szegedi 
munkapártnak. A szegedi képviselőválasztá-
son, mint ismeretes, dr. Pálfy József, a nem-
zeti munkapárt jelöltje került ki győztesen 
az erős választási harcból. Gróf Tisza István 
ebből az alkalomból a következő elismerő és 
és köszönő levelet intézte Bach Bernáthoz, a 
szegedi nemzeti munkapárt elnökéhez: 

1 Nagyságos Umm! Az olyan fényes siker-
rel járt szegedi választási küzdelem befejez-
tével nem mulaszthatom el, hogy teljes szi-
vemből hálás köszönetet mondjak mindazok-
nak, akik pártunk küzdelmének irányításá-
ban részt vettek. Mindazok a budapesti ba-
rátaim, akik megfordultak Szegeden, egy-
hangú lelkesedéssel beszélnek ugy az ottani 
választóközönség magas szellemi és erkölcsi 
szinvonalá, mint afelől a példás organizáció 
felől, amelyiket a választással kapcsolatos 
kuzdelemten minden vonalon tapasztaltak. 
Kedves kötelességet teljesítek, amidőn ezért 
elsősorban Pártelnök urnák (fejezem ki ha-
zafiúi köszönetemet, de egyúttal felkérem, 
hogy azt a pártvezetőség többi tagjai előtt 
is tolmácsolni szíveskedjék. Budapest; 1918. 
junius 27. Igaz tisztelettel Tiszg, s. k. 

— A magyar miniszterek hazaérkeztek 
Bécsből. Bécsből jelentik: Wekerle Sándor 
aniniszterelnök. Szt erényi József kereskedel-

mi, Serényi Béla földmivelési és Popovics 
Sándor pénzügyiminiszter tudvalevően pén-
teken Bécsbe érkeztek, ahol tárrSftkozáso-
Ikat folytattak az osztrák kormánnyal a Né-
metországgal megujit'andó kereskedelmi és 
gazdásági szerződésről. Hir szerint a tanács-
kozásokon megállapodás jött létre az alap-
elvekre vonatkozóan. A magyar kormány a 
tárgyalások során elsősorban a magyar ál-
lamiság ki domborítására és a magyar gazda-
sági érdekek megóvására vetett -súlyt. Qrót 
Serényi Béla1 még szombaton elutazott Bécs-
ből. Wekerle Sándor a Magyar Házból va-
sárnap délelőtt a királv tartózkodási thelyére 
imént, ahol kihallgatáson jelent meg a' király 
előtt. Szter-ényi József kereskedelmi minisz-
ter vasárnap déllélőtt Wieser osztrák keres-
kedelemügyi miniszterrel, Popovics Sándor, 
pénzügyminiszter pedig Wimmer osztrák 
pénzügyminiszterrel tárgyalt resszort-ügyek-
ben. A magyar kormány tagjai vasárnap 
délután visszautaztak Budapestre. 

— Hertiing bécsi utazása. Berlinből jelen-
tik: A NOrddeutsche Allgemekie Zeitung ér-
tesülése szerint Hertiing kancellár bécsi uta-
zásának időpontját még nem állapították meg 

— A király bútort ad Görz és Gradiska 
menekültjeinek. Bécsből jelentik: A király 
főudvarnagvi hivatala legfelsőbb parancsra 
elrendelte, hogv annak a hölgybizottságnak, 
amely bútort gvüjt 'Görz és Gradiska haza-
térő menekültjei részére, a császári birtok-
ról jelentékeny számú bútort és berendezke-
dés! tárgyat bocsássanak rendelkezésre. 

— Dr. Biedl Samu a szegedi zsidó hit-
község elnöke. Dr. Rósa Izsó megüresedett 
társadalmi állásai közül az egyik legértéke-
sebbet: a szegedi zsidó hitközség elnöki ál-
lását vasárnap délután töltötték be. Erre az 
aktusra nem lehet mondani, hogy „átkos ha-
marság", vagy kegyeletsértés történt a her-
vadhatatlanj érdemű, néhai elnök emlékével 
-szemben, mert a zsidó hitközség -szerve, mun-
kaköre és különféle irányú feladatai megkí-
vánják, hogy az elnöki állás ne maradjon 
még ideig-óráig se betöltetlenül, de olyan em-
ber vezesse a vidék egyik legnagyobb hitköz-
ségének ügyeit, akiben a tudás párosul az 
éleslátással, az emberszeretet a Szociális ér-
zékkel, a tehetség -a szerénységgel és'az erény 
a konsziliáns modorral. Ilyen emberre, egész 
emberre talált a zsidó hitközség vasárnapi 
közgyűlésén dr. Biedl Samuban, -aki nem tar-
tozik a törtetők közé, sem azok közé, akik 
magukat portálni szokták, mindenáron érvé-
nyesülni akarnak és nem tudnak beletörődni 
abba, -ha -a közbizalom nem az ő személyük 
iránt nyilatkozik meg. Minden bizonnyal nem 
kereste a tisztességet, ami hogy megnyilatko-
zott értékes személye iránt, nem is tért ki 
előle, hanem vállalta a feladatot., aminek bi-
zonyára >neg is fog felelni emberül. A köz-
gyűlést dr. iCzwkor Ignác ny. táblabíró vezet-
te és dr. iBiedl Samut az elnöki állásra Wim-
mer Fülöp ajánlotta. Az elnök elrendelte a 
titkos szavazást, amelynek az lett az ered-
ménye, hogy Reiniger Jakab 20 szavazata el-
lenében dr. Biedl íSamut 32 szavazattal vá-
lasztották meg a .szegedi zsidó hitközség elnö-
kének. A választás után küldöttség ment az 
u j elnökhöz, akit az ülésterembe léptekor za-
jos éljenzésseí fogadtak. iMég intenzivebb volt 
a taps, amikor elmondotta tetszéssel találko-
zott, komoly és tartalmas programbeszédét. 
Ezután titkos szavazás utján az elöljáróságot 
választották meg. Kultusz elöljáró és helyet-
tes elnök lett Bach Jenő,-iskolaszéki előljáró: 
Landesberg Mór, pénzügyi előljáró: Szécsi 
Ede, jótékonysági előljáró: Rosenfeld Nán-
dor, jogügyi elöljáró: <lv.JJapp (Róbert. 

— Az Urakháza ülése. Bécsből jelentik: 
Az Urakháza a legközelebbi ülését julius 16-
án fogja megtartani. 

Bécsből jelentik: A mai napon Ausztriá-
ban beállott az ex-lex állapot. Julius 16-án 
gyül egybe .a Reichsrat, amelynek napirend-
jén nem; szerepel a költségvetési javaslat, 
csupán néhány kisebb bizottsági jelentés. A 

német .pártok körében mozgalom indult meg, 
hogy a napirend megváltoztatásával a költ-
ségvetési provizóriumot, ennek kapcsán ak-
tuális ikül- és belpolitikai kérdéseket tárgyal-
janak. 

— Hamis hir egy személyszállító gőzö* 
elsölyesztéséről. Budapestről telefonálja tudó-
sítónk: Napok óta az az ellenőrizhetetlen hir 
kering a városban, amely ezernél több ma 
•gypr gyer\meket vitt üdülésre Cerkvenlcába. 
Illetékes helyen,^ keteskedelmi minisztériun 
(hajózási osztályánál érdeklődtünk a hir hite-
lessége iránt és azt .a leghatározottabban 
megcáfolták. A hirnek egyetlen s^vía ;sjem 
igaz. 

— Hősi halál. Dr. Belle Géza, a szegedi 
származású fiatal orvos hivatásának teljesí-
tése közben a Montello hegy melletti harcok-
ban a kötöző'helyen hősi halált halt. Mélyen 
megrendülve tudatjuk c nagyon rokonszenves 
ifjú orvos tragikus végét, hiszen Belle Gézi: 

mindenki ismerte Szegeden, aki barát ja a 
művészetnek. Mert dr. Belle kitűnő csellómii 
vész is volt és több hangversenyen aratót 

- megérdemelt nagy sikereket gyönyörű játé 
kával. Igen korán, alig huszonhárom éves-ko 
rában orvosi és zenei diplomát szerzett és » 
fővárosban csakhamar Verebély Tibor é-
Manninger Vilmos sebésztanárok mellett se 
.gédkezett. Nagyszerű jövő állott a ' műveli 
okos, kedves és tehetséges szegedi fiataiembe) 
előtt, de erre már fekete pontot tett a hábo 
rus végzet. Családjával együtt igen sokan si 
ratják Szegeden és mindenütt, ahol ismertél 
és szerették, a tőlünk oly korán elment dr 
Belle (Gézát. 

— Beteg a szultán. A szultán, mint Kon 
stantinápolyból jelentik, erősen meghűlt és 
miatt vasárnap a selamlikot nem tartottéi 
meg. 

— Szegedi tanulók balkáni tenulmáhytítjá 
Ismeretes, hogv á mult tanévben több bolgár 
ifjú tanult a szegedi iskolákban. A magyar-
bolgár szellemi kapcsolat tehát örvendete 
sen erősödik, ami előfeltétele annak, heg ' 
gazdaságilag is tért hóditurk a, iBaHcánou, 
elsősorban Bulgáriában. .A bo rár tanulók 
tanév végeztével hazautaztak és ezzel .egy 
időben — a város támogatásával — Diche. 
Hugó, Kasza László, Müller Imre, Tornya 
János, Dóbóczkv Mihjilv, Csúcs István. Böhn< 
József és Málnás Gyula szegedi tanulók ta-
nulmányútra mentek Bulgáriába Jakab iDá'vic 
tanár vezetésével, akinek szép érdeme var 
a magyar-bolgár barátság felkarolása körül 
A bolgár tanulók elutazásuk előtt tiszteleg-
tek dr. Somogyi Szilveszter polgármesternél 
Nevükben Sztojanov Tanajott magyar be-
szédben megköszönte a polgármester támo-
gatását és a város vendégszeretetét. A pol-
gármester válaszában a tanulmányi kirán-
dulás és a magyar-bolgár barátság nagy je-
lentőségét hangoztatta. A szegedi tanulók 
tamjlmányutjukban ellátogatnak Ruszcsukba, 
Szófiába, Várnába és Konstantinápolyba.' 

— Szeged 48.000 koronát kap a rendőr-
ség fejlesztésére. A belügyminiszter körren-
deletben tudatta a törvényhatóságokkal, hogy 
a városok fejlesztésérc előirányzott négy mil-
lió'koronából, ennek az évnek első felére 
1.500.000 koronát kiutalt, amelyből a törvény-
hatósági joggal felruházott városok közül 
Szeged. Eebrecep és Kolozsvár kapják a leg-
nagyobb összeget, egyenkint 48.000 koronát. 
A többi törvényhatósági joggal felruházott 
város részére 15.000 korona a legkisebb ösz-
szeg, mig a rendezett tanácsú városok 18.000 
korona maximális összeget papnak. Egy cso-
mó kisebb város csak 3000 koronát kap. 

— Román diákok útja Magyarországon 
át Svájcba. Bukarestből jelentik: Az ugyze-
vezett Take Jonescu-íélc vonat Jassybóil jö-

, vét Magyarországon, Ausztriáin át útban 
Svájc felé áthaladt Bukaresten. A vonaton 
Take Jonescun kivül az olasz és szerb köve-


