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Szeged, 1923 május 25.
— Tizennégy milliárd — • Fehértó fenekén.
Dr. Rlgler Gusztáv, a szegedi egyetem tanára
a Természettudományi Közlöny legutóbbi számában ,A nagy magyar Alföld sziksós tavai
és ártézi kutjai" cimen igen érdekes és értékes
tanulmányt irt, mely egészen közelröl érdekli
Szeged városát. A tanulmány bevezetésében
Rigler részletesen leirja az ártézi kutak készítését, beszámol a vizek vegyi Összetételéről.
Igen érdekes megállapítása, hogy az alföldi
ártézi kutak élettartama legfeljebb 35—50 év.
Szeged város ártézi kutai, melyeket 1903-ban
fúrtak, már igen sokat vesztettek vizböségűkböl.
Megdöbbentó eredményre jutott az elmúlt év
második felében, amikor is két mérést eszközölt.
Igen érdekesen ir Rigler Gusztáv az alföldi
szikes tavakról. A Fehértó, számítása szerint,
26.524 tiztonnás vagon 116% os kristályszódát
tartalmaz, ami körülbelül tizennégy milliárd
korona értéket képvisel. A Fehéróban átvonuló
viz, amely a Tiszába folyik, 612 vagon szódát
visz magával. Ennek az értéke meghaladja a
300.000 koronát. További fejtegetéseiben a
Nagyszikestó vizét igen alkalmasnak találja
gyógyfürdőnek. Rigler később kifejti, hogy
az alföld tavainak sok milliárd értékű szóda
tartalmát ki kellene jól használni és értékesíteni.
Nekünk ide csak az a megjegytésünk, hogy ezt
a nagyon is hasznos munkát Szeged városa
venné a kezébe.
— A rokkantak földje. A hadirokkantak
szövetsége beadványt intézett a tanácshoz és
azt kérte, hogy a város marostői bérföldieiből,
amelyek szeptemberben kerülnek uj árverés alá,
árverés mellőzésével hasítson ki akkora területet, hogy a 280 szeg* di földnélküli hadirokkantnak egy-egy hold jusson belőle. A tanács ugy
határozott, hogy a mar s-tői földekből csak
harminc holdat hasit ki hatvan rokkant számára, a többieknek pedig jövőre ad félholdas
bérletet az alsótiszaparti fekete földekből. A
rokkant földek bérét holdankint ötven kilő l azában áliapitotta meg a tanács, ami föltétlen*,
kedvezményes bír, mivel előreláthatólag az
őszi árverésen négy-öt mázsa búzáért veszik
majd bérbe a marostői földeket.
Egész N e w - Y o r k hónapokig beszélt, izgult,
nevetett egy filusi kisleány vig házassági komédiáján, mely fordulatos eseményekben, nevettető
helyzetkomikumokban a legjobb vígjátékot is
felülmúlja. A kacagtató história filmváltozata
New-York szenzációja, valamint A szerelem utja
cimü nagyhatású társadalmi dráma egy kitűnő
Fatty-burleszkkel szombat és vasárnap kerül
bemutatásra a Belvárosi Moziban.
— A tiszai halászok Qnnepe. A Szeged és
Szolnok között haiászó tiszai halászok már régebben nagyobb szabású ünnepélyt akarnak
rendezni diszzászldjuk javára. A halászok értesülésünk szerint még május hóban értekezletre
gyűlnek össze Szegeden, hogy megbeszéljék az
ünnepség részleteit. A nagyszabású ünnepet
valószinü'eg a Tisza hátán és Újszegeden fogják megtartani, előreláthatólag még junius hónapban.
V í z v e z e t é k é t Feketénél készíttesse. Tel. 10-72. 355h
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Pénteken, szombaton és vasárnap

MCKIE COOGAN
legnagyszerűbb filmalkotása:

A papa kedvence...?

Jackie és Floki rémes kalandjai 5 vidám
felvonásban.
Azonkívül:

Kincs ami nincs
Vígjáték 5 felvonásban.
A főszerepben: MÁRY
PICKFORD.

Előadások: Hétköznap 5, 7 és 9 órakor, vasárnap
3, 5. 7 és 9 órakor.
Jó idő
esetén

a 9 órás előadás a kertben lesz

megtartva.

— N jgy Sándorné mérgezési bönpöre.
Élénken emlékezik még mindenki arra a nagyszabású mérgezési bünpörre, amelynek hőse
Nagy Sándorné hódmezővásárhelyi földbirtokosad volt. Az előzmények még 1919 telére
nyúlnak vissza, amikor is Nagy Sándor hirtelen meghalt Vásárhelyen. Azután kevesebbet
kezdtek a földbirtokos haláláról beszélni, lassankint a feledés homályába sülyedt, mig 1921ben egy névtelen följelentés alapján ismét megindult a rendőrségi vizsgálat. A nyomozás eredménye megdöbbentő volt, amennyiben kiderült,
hogy Nagy Sándort felesége mérgezte meg.
Azóta ebben az ügyben a törvényszék már két
fötárgyalást tartott, az elsőt el kellett napolni az
orvosszakértők véleménye miatt, a második főtárgya'' joa, dacára annak, hogy dr. Kenyeres Balázs egyetemi tanár, orvosszakértő nem látta határozottan beigazolva a mérgezést: — a szegedi törvényszék Wild-lanácsa
mégis elitélte Nagy Sándornét életfogytiglani,
Kotormán Júliát pedig, aki bűnrészességgel volt
vádolva, ötévi fegyházra. Az ítélet ellen a
vádlottak védője: dr. Balassa Ármin és az
államügyész felebbezést jelentettek be. A szegedi
ítélőtábla péntekre, május 25-ére tűzte ki a
mérgezési pör felebbviteli tárgyalását, melyet
dr. Orosz Pál táblai tanácselnök fog vezetni.
— őfelsége — érája. Balatonlellén a proletárdiktatúra bukása után feltűnt egy idegen
ur, aki a fürdőhelyen gyors karriert csinált egy
aranyórával. Ezen Ktroly király monogramja
ékeskedett. A királyi aranyóra megnyitotta előtte
a legelőkelőbb helyek ajtaját, mindenütt szívesen fogadták a különben is imponáló fellépésű
urat, aki okmánnyal is igazol'a, hogy a király
neki érdemei elismerései!! adományozta a monogramot órát. Rendkívül ügyesen vezető szerephez jutott a fürdőhelyen Brövidesen 10—20
millió koronát szerzett. Springer néven a Görgeyféle villában lakott feleségével, lányaival és fiával. Ez év februárjában dets'ítiv érkezett Lellére,
aki egy Simonovich nevű rovott multu embert
keresett, aki Fetsőaegesd község jegyzője volt
s ott sikkasztott, csalt és lopott. Kiderült, hogy
Springer nem más, mint Simonovich. Mielőtt
letartóztathatták volna, megszökött.

A mayer Ingl tragédia. A szerencsétlen

véget ért Rudolf trónöiökös tragédiáját hiteles
adatok alapján közli most az „Az Újság" mindennapi száma. A szenzációs cikksorozat az
első napokban az utolsó példányig elfogyott,
de az első közlemények újra pótlólag is kaphatók a Szalay-hirlapiroda ujságárusitóinál.
— K Ü L F Ö L D . Pierpont Morgan értesítette az osztrák kölcsönbizottságot, hogy bankháza kész egy szindikátust alakítani 25 millió dollárnak, mint a 130 millió
dolláros osztrák újjáépítési kölcsön részletének jegyzésére. — Genfben a népszövetség ópiumbizottsága
holnap kezdi meg ötödik ülésszakát, amelyen elsősorban a világ ópium- és kinintermelését fagják tárgyalni. —
Varsóban tegnap este a lapszerkesztőségek ellen két
bombamerényletst követtek el. Annak a háznak pincéjében, amelyben a Rzecz Pospolita cimü nemzeti demokrata kiadóhivatala és a Kurier PoSki-nak, a mérsékelt
baloldal lapjának a szerkesztősége van, bomba robbant
fel, amely nagy rombolást vitt véghez a kiadóhivatalokban. — A németországi munkások szakszervezetei
és
egyesületei, valamint a lengyelországi bányászegyesület
felhívást intézett a bányászmunkásokhoz, amelyken
állást foglalnak a kommunista munkáscsoportok ellen,
mert megakadályozzák a munkások szabadságát. — A
kinai kormány elhatározta, hogy alkutárgyalásokba bocsátkozik a banditákkal, akik a peking—sanghai között,
Lincheng közelében az expresszvonatot kisiklasztották
és 13 európai és amerikai utast, továbbá 200 kínai
utast elraboltak. — A szovjetkormány
Vorovszki meggyilkolása miatt megtorló intézkedéseket tett Oroszországban élő svájciakkal szemben. Több svájci állampolgárt letartóztattak. Pétervárott több svájci ember
tulajdonában levő üiletet leromboltak. A népbiztosok
tanácsa megtiltotta, hogy svájciaknak be-, vagy étutazási
engedélyt adjanak. — Scolus Viktor, aki ezidőszerint a
Szepességben járt, Rózsahegyről való elutazásakor a
tót. néppárti képviselők előtt ugy nyilatkozott, hogy belátja, hogy Prága sok ostobaságot követett el.

ö t f e l v o n á s o n keresztül fog a Korzó
Mozi közönsége pénteken, szombaton és vasárnap a világhírű kis Jackie Coogan művészetében gyönyörködni. nA papa kedvence..:? cimü
film báios szerepet juttat a kis Jackienak, amelyben egy elkényeztetett gyermek rémes kalandjait játsza végig megkapó ügyességgel. A nívós
műsort Máry Pickford „Kincs ami nincs" cimü
5 felvonásos szellemes vígjátéka egészíti ki.
Tekintettel a nagy érdeklődésre, ajánlatos a
jegyeket előre biztosítani.
— A Meteorologiai Intézet időprognózisa:
Egyelőre meleg és zivatarra hajló idő várható,
később hősülyedés valószinü.
I

— Az egyetem évzáró közgyűlése. A
Ferenc József-Tudományegyetem alapításának
évfordulóján, május 29-én, vasárnap délelölt 11
órakor az egyetem aulájában ünnepélyes évzáró
közgyűlést tart, amelynek tárgysorozata a következő: 1. Dr. Pfeiffer Péter rector-magnificus megnyitó beszéde. 2. Dr. Haar Alfréd, a matti,
természettudományi kar dékánjának értekezése:
„Bólyai János tudományos jelentősége". 3. A
tudománykarok jelentései az 1922/23. tanév
folyamán beérkezett pályamunkákról. 4. Pályadíjak kiosztása. 5 Dr. Pfeiffer Péter reciormagnificus záróbeszéde. 6. Hymnus.
Baré Emil, a budapesti operaház első hangversenymestere Beethoven gyönyörű versenymüvét já sza a Filharmonikusok hétfőn délután
6 órakor tartandó hangversenyén. Jegyek a Korzó
és Belvárosi Mozinál.

//Színház, & //
ü MűvészetII
A szinház heti műsora:
Péntek: A Palágyi-pár felléptével: Király és hercegnő, dráma.
Szombat: A Palágyi-pár felléptével: Király és hercegnő, dráma.
Vasárnap délután: A kis kadét. — Este: Ocskay
Kornél, a m. kir. Opera tagjának felléptével: Bajazzók.
Utána: Salome.

* Behémélet. Három vendégszereplöje volt a
Puccini-opera mai előadásának, de közülük csak
egy volt: Aquila Adler Ade'ina, aki hamisítatlan valóságáoan adta vi tsza Murger tiszta költészetét, bájos és megható romantikáját. M trtha
Regnier Mimijére emlékeztető áz ábrázolása,
ami teli van halvány fehér színekkel, amiken
áttör néha a baldogság mosolyának derűsebb
koloritja. Tisztán, világosan mutatta Mimi ébredő szerelmét, majd a rövid és tünő boldogság állapotát és végül napáldoza'át, amin átragyogott a kiengesztelődést visszatükröztetö mosoly bágyadtsága. Elmúlása olyan bánatosan
szomorú volt, mint az őszi hervadás, a hangja,
a fáradt tekin'eiete csupa ború és az egesz
ábrázolása az értékesség gazdag művészet foglalatja, az ösztönös színjátszás mesteri tartalmassága. Amit a hang szépségében és az ének
kulturáltságában nyújtót*, az szintén felejthetetlen élmény és reveláció. Hatalmas, mindent átfogó
sikere volt. Somló József Rodolphéja a java teljesítmények közül való, de nem magával ragadó.
Az énekrészbeh jobb, melegebb, mint a játékban, amelyből kiütődölt a tudatos bohémség
jellemzése. A harmadik felvonás nagy áriájában megkapó akcentusokat talált az érzelmek
kifejezésére, amit a közönség honorált is. Musettet H. Csillag Erzsi személyesítette. Csak a
külsőségékben volt megfelelő. Musette egyéniségét, aki maga a gondtalan könnyelműség,
akinek tüz a szemében és a szivében, aki lelketlen és néha még gyengéd is tud lenni, nem
tudta megmutatni. A hangjának nem igen van
szine, fénye, lendülete és az énekelőadása sem
képezi szereplésének erősségét. A mieink közül
Halmos, Molnár és Sugár egészítették ki az
együttest és növelték sikerét. A zenekarban a
hárfát helyettesítő pianinón Tihanyi Zoltán, a
szinház tenoristája játszott. Ez azonban nem
az igazgatósás; gondosságából és elhatározásából történt. Tihanyi a pályatársaira való tekintettel végezte, még pedig igen jól, az önként
vállalt feladatot. Mostanában itt csak a színészek tőrödnek az előadásokkal és hoznak értük
áldozatot...
* H é t f o n d é l u t á n 6 órakor Filharmonikus hangverseny Baré Emil hegedűművész, a budapesti operaház első hangversenymestere közreműködésével. Jegyek
a Korzó és Belvárosi Mozi pénztárainál.

* A Művész Színpad a Tisza-szálló kerthelyiségében szombaton
és vasárnap este
tartja meg a főváros legkitűnőbb műsorszámaiból összeállított e heti előadásait. Vas Sándor
igazgató már napok óta Budapesten tartózkodik, hogy ezekre az estékre olyan művészeket
kössön te, akik fővárosi viszonylatban is szenzációként hitnak. Részletes műsort plakátokon
és a szombat reggeli lapokban közli az igazgatóság. Annyit azonban már is tudunk, hogy
az e heti műsor nivóbin nemcsak mélió lesz a
megnyitó előadáshoz, hanem azt sok tekintetben
felül fogja múlni.

